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على الصفحة الثانية

40000ريال

مهنئاً قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة بنجاح مناورات الجيش وحرس الثورة..

ا لواء باقري :ارتقاء صناعاتن الدفاعية وجهوزية قواتن المسلحة رهن توجيهاتكم الحكيمة والسديدة

قريباً ..اللقاح االيراني الكوبي سيدخل
المرحلة الثالثة للتجربة السريرية

طهــران  -كيهــان العربــي -:قــال الدكتــور فريــد نجفــي مســاعد وزارة الصحــة
والتعليــم الطبــي فــي شــؤون االبحــاث والتكنولوجيــا :مــن المحتمــل أن تبــدأ

* ما تحقق خالل المناورات البرية والبحرية والصاروخية والطائرات المسيرة للجيش والحرس * ،قوات الجيش والحرس بأتم الجهوزية للرد الحاسم وتوجيه «الضربة المضادة» و»المدمرة» لبؤر
التهديد والتعرض لسيادة ووحدة اراضي الوطن االسالمي والشعب االيراني
يعد تجسيدا لالدراك العميق من قبل «جنود الوالية» لتصريحات القائد
طهــران  -كيهــان العربــي -:وجــه رئيــس االركان العامــة للقــوات المســلحة
اللــواء محمــد باقــري برقيــة تهنئــة الــى القائــد العــام للقــوات المســلحة قائــد
الثــورة االســامية ســماحة آيــة اهلل الســيد علــي الخامنئــي .
وهنــأ اللــواء باقــري ســماحة القائــد الخامنئــي بالنجــاح الباعــث علــى االقتــدار
والفخــر لمنــاورات «االقتــدار  »99للجيــش االيرانــي ومنــاورات «النبــي االعظــم
(ص)» لحــرس الثــورة االســامية فــي ميــاه الخليــج الفارســي وبحــر عمــان
وســواحل مكــران وشــمال المحيــط الهنــدي والصحــراء الوســطى فــي البــاد.
وجــاء فــي ن البرقيــة :الشــك ان مــا تحقــق هــذه االيــام خــال المنــاورات البريــة
والبحريــة والصاروخيــة والطائــرات المســيرة للجيــش العزيــز وحــرس الثــورة االســامية
الباســل ،يعــد تبلــورا وتجســيدا لــادراك العميــق مــن قبــل «جنــود الواليــة» لتصريحــات
ســماحتكم االخيــرة فــي الذكــرى الســنوية النتفاضــة اهالــي قــم االبطــال (فــي  9كانــون
الثاني/ينايــر عــام  1978ضــد النظــام الملكــي البائــد) ،المبنيــة علــى التذكيــر بالتجربــة

متفقداً مراحل تصنيع ثاني طائرة من طراز «ياسين» االيرانية التدريبية..

وزير الدفاع :ايران ضمن الدول القالئل المالكة لتكنولوجيا
تصميم وتصنيع الطائرة التدريبية النفاثة

* كلما فرض علينا االعداء قيودا جديدة عززت صناعاتنا تحركها نحو المزيد من االكتفاء الذاتي واالزدهار

طهــران  -كيهــان العربــي -:اشــار وزيــر الدفــاع
العميــد اميــر حاتمــي الــى انجــازات الصناعــات
الجويــة فــي البــاد ،واعتبرهــا انموذجــا كامــا
للقــوات المســلحة والبــاد فــي مواجهــة اجــراءات
الحظــر الظالمــة المفروضــة.
وخــال زيارتــه لمنظمــة الصناعــات الجويــة أمــس
الســبت تفقــد الوزيــر حاتمــي مراكــز التصميــم والتصنيــع
واختبــار الهيكليــة والمنظومــات الرئيســية للطائــرة
التدريبيــة االيرانيــة «ياســين» وتحــدث الــى الكــوادر
العاملــة فيهــا ،وتعــرف عــن كثــب علــى التقــدم الحاصــل
فــي مســيرة تصنيعهــا.

أول الرقص
حنجلة!...

محمد صادق الحسيني

دعــا رئيــس لجنــة االســتخبارات فــي
البرلمــان االميركــي الســيناتور الديمقراطــي
آدم شــيف رفــع الســرية عــن التقريــر
االســتخباراتي الخــاص بمقتــل خاشــقجي ...
والطلــب مقــدم الــى مديــرة االســتخبارات
الوطنيــة  ،المســؤولة عــن كل اجهــزة
االســتخبارات االميركيــة...
يذكــر ان بايــدن كان قــد وعــد باعــادة النظــر
بمجمــل العالقــات االميركيــة الســعودية ووقــف
بيــع االســلحة للريــاض ...
ووفقــا لمراقبيــن فــان بــن ســلمان واإلدارة
الســعودية ،قلقــة جــدا مــن تعامــل االدارة
االميركيــة الجديــدة مــع عــدة ملفــات ماتــزال
عالقــة ،لولــي العهــد الســعودي ،أهمهــا الحــرب
فــي اليمــن ،وقضيــة مقتــل خاشــقجي وملــف
حقــوق االنســان ،فــي الســعودية وهــو مــا ينبــئ
بفتــرة مزعجــة تلــوح فــي األفــق ،بالنســبة
لنظــام الحكــم فــي الريــاض ،خاصــة فــي ظــل
مــا تقولــه الـ»واشــنطن بوســت» ،مــن أن
بايــدن كان قــد تعهــد ســابقا بإعــادة النظــر فــي
العالقــات مــع الريــاض بشــكل جوهــري.
*بن سلمان تحسس راسك* ...

واكــد وزيــر الدفــاع فــي
تصريحــه خــال الزيــارة
ضــرورة تقديــم الدعــم المؤثــر
لالســطول الجــوي للقــوات
المســلحة ،واعــرب عــن املــه
بــان يتــم اتخــاذ خطــوات
مؤثــرة فــي طريــق الوصــول
الــى اســطول طائــرات التدريــب
المتطــورة «ياســين» مــن خــال
تحقيــق النجــاح فــي تصنيــع النمــاذج وتدشــين الخــط
االنتاجــي لهــذه الطائــرة .البقية على الصفحة7

المــرة للعجــز امــام الهجمــات الصاروخيــة والجويــة لجيــش صــدام البعثــي خــال الحــرب
المفروضــة ،فيمــا قــدرات البــاد اليــوم بلغــت مســتوى بحيــث خيمــت علــى معســكر العــدو
وغــرف افــكاره وحســاباته باســقاط الطائــرة االميركيــة االســتراتيجية المســيرة وتوجيــه
ضربــات قاصمــة لقاعــدة الجيــش االميركــي االرهابــي «عيــن االســد» فــي العــراق.
واعتبــر ارتقــاء الصناعــة الدفاعيــة والقــدرات والجهوزيــات الشــاملة للقــوات
المســلحة للبــاد الــى مســتوى «الــردع االســتراتيجي» وفتــح مســارات تعزيــز القــدرات
للمواجهــة الظافــرة لتهديــدات ونوايــا االعــداء المقيتــة ،رهنــا بالتوجيهــات الحكيمــة
والســديدة لقائــد الثــورة المقتــدر والواعــي والثــوري والمجاهــد وبعيــد النظــر.
واكــد بــان القــوات المســلحة ســتجعل توجيهــات ســماحة القائــد الســديدة
نصــب عينهــا فــي مواصلــة اليقظــة واالشــراف االســتخباري علــى محيــط
العمــل واجــراءات االعــداء فــي جغرافيــا التهديــد والعمــل علــى تعزيــز القــدرات
البقية على الصفحة7
الدفاعيــة والرادعــة لــدى القــوات المســلحة

شبهات تحوم حول وقوف شركة بريطانية
وراء تفجير مرفأ بيروت
شكوى أمام األمم المتحدة ضد انتهاكات
فرنسا بحق مسلميها
االستخبارات األميركية تراقب تحركات
المواطنين عبر هواتفهم دون إذن
استطالع :فرص نتنياهو ضعيفة
في تشكيل الحكومة

على الصفحتين2و3

روسيا ..خروج تظاهرات احتجاجا على استمرار
اعتقال نافالني

موســكو  -وكاالت انبــاء -:خرجــت تظاهــرات فــي عــدة مــدن روســية احتجاجــا علــى اســتمرار اعتقــال موســكو
للمعــارض الروســي البــارز ألكســي نافالنــي ،فيمــا اطلقــت الشــرطة حملــة اعتقــاالت علــى هامــش التظاهــرات ،ألقــت
خاللهــا القبــض علــى العشــرات مــن
مناصــري وحلفــاء نافالنــي.
ولــم تمنــع أجــواء روســيا البــاردة
التــي تقتــرب مــن حــد التجمــد
مناصــري رجــل المعارضــة األول
أليكســي نافالنــي مــن الخــروج فــي
تظاهــرات ،احتجاجــا علــى اســتمرار
اعتقالــه مــن قبــل الســلطات
الروســية ،البقية على الصفحة7

غداً ..وزير الخارجية يبدأ
جولة أقليمية

طهــران  -كيهــان العربــي -:قــال المتحــدث
باســم وزارة الخارجيــة ســعيد خطيــب زادة ،أن
وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف
ســيبدأ غــداً االثنيــن جولــة تقــوده الــى جمهوريــة
اذربيجــان وروســيا وأرمينيــا و جورجيــا وتركيــا .
واضــاف :أن الوزيــر ظريــف ســيزور دول منطقــة
القوقــاز وروســيا وتركيــا ،ليلتقــي مــع نظرائــه
ومســؤولين آخريــن مــن هــذه الــدول.
وأوضــح إن هــذه الزيــارة ســتركز علــى مناقشــة
القضايــا الثنائيــة وآخــر التطــورات فــي منطقــة
القوقــاز والمشــاريع الجاريــة وفــرص تعزيــز الســام
واالســتقرار فــي المنطقــة.
وكان مــن المقــرر أن يتوجــه محمــد جــواد
ظريــف الــى باكــو وموســكو فــي األســابيع الماضيــة،
لكــن تــم تأجيــل هــذه الزيــارة بســبب مناقشــة
مشــروع قانــون الميزانيــة وحضــوره اجتماعــات
مجلــس الــوزراء.

المرحلــة الثالثــة مــن التجربــة الســريرية للقــاح اإليرانــي الكوبــي قبــل عيــد
النــوروز  ( 1400شــهر مــارس القــادم) وإذا حــدث ذلــك ،فــأن هــذه المرحلــة ســتجري
بمشــاركة حوالــي  30إلــى  40ألــف شــخص فــي إيــران وكوبــا بشــكل مشــترك.
واضــاف الدكتــور نجفــي قائــا أمــس الســبت ،أن هــذا اللقــاح لــه ثــاث مراحــل
مــن التجــارب الســريرية ،تــم إجــراء المرحلتيــن األولــى والثانيــة مــن التجربــة
الســريرية لهــذا اللقــاح فــي كوبــا ،ومــن المقــرر إجــراء المرحلــة الثالثــة بشــكل مشــترك
فــي إيــران وكوبــا؛ لذلــك ،فقــد تــم التخطيــط حاليــا للقيــام بالمرحلــة الثالثــة.
وتابــع بالقــول :أن لقــاح كوفيــد  19هــو لقــاح حديــث االســتعمال فــي
العالــم ،وكمــا تــرون فــأن اآلثــار الجانبيــة حتــى للقــاح فايــزر كانــت خطيــرة
فــي بعــض البلــدان،
البقية على الصفحة7

مشيرا الى خالفاتنا المبدئية مع اميركا ..

ظريف :على اإلدارة األميركية الجديدة الغاء جميع العقوبات المفروضة أو المعاد فرضها من قبل ترامب
* نافذة الفرص لن تكون مفتوحة الى األبد امام اإلدارة األميركية * عراقجي :لن نفاوض بخصوص قدراتنا الصاروخية وعلى اميركا
الجديدة ،والمبادرة هي من مسؤولية واشنطن وحدها
طهــران  -كيهــان العربــي -:اعتبــر وزيــر
الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف ،الخالفــات
بيــن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران واميــركا
بانهــا مبدئيــة ،مؤكــدا بــان طهــران تدعــم نهــج
المقاومــة والصمــود امــام االطمــاع والهيمنــة.
واكــد الوزيــر ظريــف ضــرورة اعتمــاد سياســة
الجــوار المبنيــة علــى التضامــن والثقــة المتبادلــة
وقــال :ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران بصفتهــا
الدولــة االكبــر فــي المنطقــة يجــب ان تكــون رائــدة
فــي هــذا الســياق وال ينبغــي ان نتوقــع مــن جيراننــا
ان ينظــروا لهــذه القضيــة مثلمــا ننظــر نحــن لهــا.
واضــاف :ان طهــران تدعــم نهــج المقاومــة
والصمــود امــام االطمــاع والهيمنــة وهــذه الرؤيــة
هــي التــي تمنحنــا القــوة ،اذ اننــا لــم نســع لتوســيع
حدودنــا ...ايــران تتواجــد فــي ســوريا مــن اجــل دعمهــا
وليــس مــن اجــل اصــدار االوامــر لهــا .نحــن ال نصــدر
االوامــر لحــزب اهلل وال يمكننــا ان نفعــل هــذا االمــر.
لــو اردنــا العمــل بهــذا االســلوب لمــا حققنــا النجــاح
ابــدا بــل كنــا نتحــول الــى قــوة تســتفيد مــن المرتزقــة.
واشــار الــى ان ايــران قدمــت مســاعدات
تنمويــة للعديــد مــن الــدول مثــل بنــاء برلمانــي
جــزر القمــر وجيبوتــي فــي مراحــل ســابقة وانشــاء
مســتوصفات او مستشــفيات او مشــاريع تنمويــة
فــي الكثيــر مــن الــدول.
واشــار الــى انــه اوصــل رســالة الــى ســعود
الفصيــل عــن طريــق شــخص قريــب الصلــة

رفع الحظر والعودة الى االتفاق النووي

مــن الجهــاز الحاكــم فــي الســعودية فــي حينــه
دعــا فيهــا للحــوار حــول قضايــا المنطقــة والتفكيــر
بحلهــا وتســويتها ومنهــا قضيــة اليمــن التــي
لــم تكــن ازمتهــا قــد بــدات ،اال ان الجــواب جــاء
بــان «العالــم العربــي ال يعنيكــم» وقــال :لقــد

نشــرت مقــاال فيمــا بعــد فــي مجلــة «اتالنتيــك»
االميركيــة المعروفــة جــاء فــي جانــب منــه «ان
العالــم العربــي يعنــي ايــران كثيــرا .نحــن نعيــش
فــي هــذا العالــم وان جميــع المشــاكل والمصاعــب
التــي نواجههــا تنبــع مــن هنــا .نحــن اخــوة مــع
العالــم العربــي ولنــا صــات قرابــة ..فمــا معنــى
ان العالــم العربــي ال يعنينــا؟».
وتابــع وزيــر الخارجيــة :ان الميــركا هويتهــا
ولنــا هويتنــا ..هنالــك اختالفــات جوهريــة بيــن
هاتيــن الهويتيــن .نحــن ممثلــو حضــارة عريقــة اال
ان اميــركا تســعى كــي نغيــر هويتنــا ونتخلــى عــن
حضارتنــا .اميــركا ليســت ممثلــة لحضــارة اال انهــا
تدعــي بانهــا دولــة مميــزة وان لهــا قيمــا يجــب ان
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تكافــح مــن اجلهــا.

القوات المسلحة اليمنية تنفي تنفيذ أي عملية
في العمق السعودي

كيهــان العربــي  -خــاص -:اكــد متحــدث القــوات المســلحة العميــد يحيــى ســريع أن القــوات اليمنيــة لــم تنفــذ أي عمليــة هجوميــة
ضــد دول العــدوان خــال الـــ 24ســاعة الماضيــة ،مبينـاً أنــه يتــم اإلعــان عــن أيــة عمليــة يتــم تنفيذهــا بــكل فخــر وشــرف واعتــزاز.
وأوضح سريع أنه من حقنا الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار.
وتأتــي تصريحــات متحــدث القــوات المســلحة بعــد تــداول أنبــاء عــن دوي انفجــارات فــي مطــار خالــد
بالعاصمــة الســعودية الريــاض وتوقــف المالحــة الجويــة بالمطــار لعــدة ســاعات أمــس الســبت.
وكانــت قنــاة «اإلخباريــة» الســعودية ،قــد أدعــت بــانالتحالــف الســعودي أعلــن عــن اعتــراض وتدميــر
هــدف جــوي معــاد تجــاه مدينــة الريــاض.
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نيويورك تايمز :ترامب خطط إلزاحة وزير العدل لتغيير نتائج االنتخابات

أميركا  .تجدد التظاهرات وأحداث شغب تشهدها سياتل وأوريغون والشرطة تعتقل العشرات
* بايدن يكلف إدارته باستكمال تقييم كامل لخطر اإلرهاب المحلي في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول
* رئيس لجنة االستخبارات بمجلس النواب األميركي يطلب

* شومر :الئحة االتهام ضد ترامب سترسل غدا الى مجلس

رفع السرية عن تقرير حول مقتل خاشقجي

الشيوخ واألخير سيسرع في إجراءاتها

نيويــورك – وكاالت انبــاء -:تجــددت التظاهــرات وأحــداث الشــغب فــي
شــمال غربــي الواليــات المتحــدة ،وبــدأت تتجــه الــى طابــع العنــف والتخريــب.
حيــث اعتقلــت الشــرطة األمريكيــة العشــرات مــن المتظاهريــن.
فقــد اعلنــت الشــرطة أألميركيــة عــن اعتقالهــا أكثــر مــن  30شــخصاً فــي
مدينــة بورتالنــد بواليــة أوريغــون ،ومدينــة ســياتل فــي واليــة واشــنطن ،بعــد
احتجاجــات يــوم التنصيــب التــي أدت إلــى تخريــب مكاتــب الهجــرة وغيرهــا
مــن المبانــي فــي كلتــا المدينتيــن.
وحســب بعــض وســائل اإلعــام ،فــإن المتظاهريــن هتفــوا بشــعارات
مناهضــة لتطبيــق القانــون ،فــي إحيــاء الحتجاجــات الصيــف الماضــي التــي
اندلعــت بعــد مقتــل جــورج فلويــد علــى يــد رجــل شــرطة فــي مينيابوليــس.
وبــدا أن الكثيــر وجهــوا غضبهــم إلــى وكالــة إنفــاذ قوانيــن الهجــرة والجمــارك

األميركيــة ،إذ أحــرق المتظاهــرون األعــام األميركيــة فــي الشــارع ،وهتفــت مجموعــة
«ال رجــال شــرطة ،وال ســجون ،اإللغــاء التــام».
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شؤون دولية

النجباء :المقاومة االسالمية ستنقل المعركة الى أراضي
حماة الدواعش ومن يريد احراق العراق
عسكريون صهاينة يكشفون النقاب عن جرائم قوات
االحتالل في عدوان  2014على غزة
موسكو تؤكد دعمها الثابت لسيادة سورية
ووحدتها وسالمة أراضيها
غوتيريش يدعو روسيا واميركا للتفاوض
حول إجراءات الحد من التسلح
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