
ــال: نحــن  ــه يرفضــون القــرار األميركــي وق أن المؤتمــر الشــعبي وحلفائ
فــي المؤتمــر الشــعبي العالــم نرفــض إصــدار مثــل هــذه القــرارات مــن 

ــة،  ــل اإلدارة األميركي قب

كاشفًا أنه سيكون متاحًا لجميع المواطنين خالل أشهر..

مصدر مسؤول: لقاح كورونا االيراني يستجيب 
لجميع االختبارات بشكل ممتاز

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلــن محمــد مخبــر رئيــس لجنــة تنفيــذ 
أمــر اإلمــام الخمينــي /قــدس ســره/، ان نتائــج االختبــارات للمرحلــة االولــى 
ــم  ــا االيرانــي كانــت ايجابيــة علــى جميــع المتطوعيــن ول مــن لقــاح كورون
ــع  ــاح يســتجيب لجمي ــدا ان اللق ــة مؤك ــوارض جانبي ــة ع ــم تســجيل اي يت

ــاز. ــارات بشــكل ممت االختب
وقــال مخبــر أمــس الثالثــاء للصحفيــن انــه وحتــى نهايــة العــام االيرانــي 
الحالــي )ينتهــي 20 مــارس 2021( ســيتم انتــاج 2 الــى 3 مالييــن حقنــة للقــاح 
ــى 21  ــا االيرانــي عل ــار لقــاح كورون ــة االولــى الختب ــا ان المرحل ــا، مبين كورون

متطــوع علــى شــرف االنتهــاء.
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شؤون دولية االحتجاجات اليمنية اثمرت بتجميد القرار االمريكي بحقّ أنصار اهلل

القوى السياسية اليمنية: نرفض التصنيف األميركي ونحن وأنصار الله يدٌ واحدة

نحن ال نقهر... وسيأتون 
الينا صاغرين

محمد صادق الحسيني
شــواهد وعالمــات كثيــرة تفيــد بــان اوضــاع 

واخبــار المحــور طيبــة جــدا...
ــم  ــرات ت ــن مؤام ــده م ــط ض ــا خط وان كل م
ــى  ــى ســوريا ال ــران ال افشــالها حتــى االن مــن اي
العــراق الــى لبنــان الــى اليمــن وفلســطين ايضــا...

وال  تتخبــط  الشــر  محــور  اطــراف  وان 
... لهــا  واحــدة  اســتراتيجية  توجــد 

كقــوة  البقــاء  ينــازع  االميركــي  ســيدهم  وان 
امبرياليــة مدججــة بالســالح نعــم لكنــه لــم يعــد القوة 
العالميــة المهيمنــة بــل انــه يعانــي مــن عجــز مالــي 
واقتصــادي واســتخباراتي وحتــى عســكري كبيــر...

وانــه انمــا  يتحــرك باتجــاه عمالئــه وباالخــص 
تجــاه الكيــان الصهيونــي بالزيــارات فانمــا يقــوم بذلــك 
لتحذيرهــم مــن مغبــة التهــور او القيــام بــاي حماقــة ...

الخميــس  غــد  يــوم  ماكينــزي  وزيــارة 
للمنطقــة والكيــان الصهيونــي لهــذا الغــرض...
غرفــة  مــن  معلوماتنــا  فــان  عليــه  وبنــاء 
يلــي:    مــا  تؤكــد  المقاومــة  حلــف  عمليــات 

قلياًل من الصبر وتتغير االحوال ...
ال تلتفتوا الصوات المرعوبين والمرجفين...

تزيــد  لــن  الفاشــلة  الحديديــة  قبتهــم 
اضافيــة... خيبــة  اال  تابعيهــم 

وطيرانهــم وغاراتهــم البهلوانيــة ال تحســم 
معــادالت الحــرب والســالم...

كمــا ســقط ســيدهم ترامــب ســيغادرون 
ــر... ــد االخ ــد بع ــا الواح قريب

هذه سنة كونية وليست احالم وردية...
وساكن بيت العنكبوت الجديد اوهن مما تتصورون...

انهــم حريصــون ان يعرفــوا خطواتنــا التاليــة 
ولكــن هيهــات لهــم ذلــك قبــل تســديد الحســاب..

بعدنا طيبين قولوا اهلل

البحرين.. مسيرة ليلية تضامنا 
مع الشعب اليمني

كيهــان العربــي - خــاص:- خرجــت مســيرة مســاء االثنيــن، فــي البحريــن فــي »اليــوم العالمــي مــن أجل 
اليمــن« جابــت عــددا مــن 
مــع  تضامنــا  الشــوارع 

الشــعب اليمنــي.
وأكــد الشــرفاء مــن أهــل 
المصيــر  وحــدة  البحريــن 
مــع  ووقوفهــم  وتضامنهــم 
العظيــم  اليمنــي  الشــعب 
المقــاوم فــي وجــه العــدوان 

الســعودي. األمريكــي 

مهنئًا ايران قيادة وشعبًا وحكومة بذكرى انتصار الثورة االسالمية..

مجلس علماء فلسطين: كل التحية اليران التي تدعم القضية الفلسطينية 
والمقاومة وتتعرض للحصار والعدوان الدائم بسبب ذلك

وزير الخارجية: تصريحات االدارة االميركية الجديدة مجرد اقوال وليست افعال..

طهران وموسكو تشددان على ضرورة عودة جميع األطراف الى تطبيق االتفاق النووي

السعودية.. انفجارات قوية تهز 
العاصمة الرياض

الريــاض - وكاالت انبــاء:- نقلــت وكاالت انبــاء أجنبيــة مــن بينهــا رويتــرز وســبوتينك عــن شــهود عيــان 
مــن ســكان وناشــطين فــي الســعودية، بســماع أصــوات انفجــارات قويــة بالعاصمــة الريــاض.

وتــداول ناشــطون، عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، مقاطعــًا مصــورة، قالــت وكاالت االنبــاء إنهــا »تظهــر 
لحظــة اعتــراض صــاروخ فــي ســماء الريــاض.

ــر  ــى تغي ــي الســعودية ال ــران ف ــة الطي ــرت حرك ــاء أجب ــات أمــس الثالث ــان أن هجم ــر شــهوزد عي وذك
ــاض  . ــدا عــن الري ــة بعي ــى مطــارات بديل مســارها ال

المستخدم في مجال تشخيص الخاليا السرطانية والتصوير الطبي والمسح الجيولوجي والرادارات..

العلماء االيرانيون ينجحون في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير تكنولوجيا العلوم الكمومية
صالحي: نجحنا في اختبار توزيع المفتاح الكمي القائم على تشابك الفوتونات بين منظمة الطاقة الذرية وبرج ميالد لمسافة 1650 مترا

اول انتصار لوقفة الشعب 
اليمني الموحدة

واشنطن تستخدم »داعش« لتبرير تواجدها 
غير الشرعي في سوريا والعراق

خبراء صهاينة: تفاقم حالة الكراهية الداخلية 
ستؤدي بنا للهاوية

مصادر عبرية: نتنياهو يمارس ضغوطا على ملك 
المغرب لزيارة »إسرائيل«

ناشطون اماراتيون: سفارة أبوظبي لدى االحتالل 
مرفوضة من قبل الشعب 

 »الفتح«: الكاظمي يسعى لتأسيس الدولة العميقة والسيطرة 
على الهيأت المستقلة الستغاللها انتخابيا

»حماس«: تنازلنا عن شرط تزامن االنتخابات 
بعد الحصول على ضمانات دولية

الكرملين: هناك حاجة لجهود حثيثة لتمديد 
معاهدة نيو ستارت للحد من األسلحة

غوتيريش: ال أزال أتخوف من انقسام 
العالم إلى شطرين

العدد )10593( السنة الواحدة واالربعون، االربعاء 13جمادى الثاني 1442 هـ ق 8 بهمن 1399 هـ ش، 27 كانون الثاني 2021م

نعزي االمة االسالمية بذكرى وفاة فاطمة الكالبية )أم البنين( 
زوجة االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم

* ظريف: نواصل التعاون مع روسيا إلنهاء معاناة شعب 
اليمن ولدينا مواقف مشتركة بشأن سوريا

* الفروف: بعض الغربيين يريدون فرض قيود في إطار محاوالت 
غير شرعية بشأن العالقات بين روسيا وايران

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجيــة 
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف أن تصريحــات االدارة 

األميركيــة الجديــدة أقــوال ال أفعــال.
وقــال الوزيــر ظريــف أمــس الثالثــاء فــي مؤتمــر 
صحفــي مشــترك مــع نظيــره الروســي ســيرغي 
وموســكو  طهــران  بيــن  التعــاون  إن  الفــروف، 
يرمــي الــى اســتتاب الســالم فــي منطقــة الخليــج 
الفارســي وكل العالــم مضيفــا أن العالقــات الثنائيــة 
بيــن الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وروســيا 
تتطــور بشــكل جيــد مشــدداً: نأمــل ان يتواصــل 

ــن. ــاة اليم ــاء معان ــن النه ــن البلدي ــاون بي التع
بحــث  انــه  الــى  الخارجيــة  وزيــر  واشــار 
النــووي وموضــوع  االتفــاق  الروســي  مــع نظيــره 
افغانســتان ومنطقــة الخليــج الفارســي. واكــد: لدينــا 

موقــف مشــترك مــع روســيا بشــأن ســوريا.
ــن  ــووي ولك ــاق الن ــا باالتف ــن التزمن ــال: نح وق

اإلدارة األميركيــة فعلــت عكــس ذلــك.

* القرار ال يعني شعبنا ولن يوفر األمن ألميركا أو للسعودية 
واإلمارات والكيان الصهيوني

* طيران العدوان السعودي االماراتي االميركي يواصل 
استهداف المدنيين في مأرب وصعدة

كيهــان العربــي - خــاص:- اســتهجنت القــوى السياســية القــرار األميركــي 
بتصنيــف أنصــار اهلل منظمــة إرهابيــة، وقــال أبــرز قــادة القــوى السياســية علــى 
الســاحة اليمنيــة إن أنصــار اهلل حركــة يمنيــة مجاهــدة تتصــدر ســرايا الدفــاع 

عــن حمــى اليمــن وســيادته فــي وجــه عــدوان وحصــار ظالميــن.
ووضــع قــادة القــوى السياســية القــرار األميركــي فــي خانــة التخبــط الــذي 
تشــهده أميــركا علــى الصعيــد الداخلــي، وهــو يكشــف رعايــة أميــركا الواضحــة 

للعــدوان والحصــار علــى اليمــن.
وأشــاروا الــى أن القــرار الــذي ال يعنــي اليمنييــن مــن قريــب أو مــن بعيــد، 
ــو  ــي، وه ــان الصهيون ــارات والكي ــعودية واإلم ــركا أو للس ــن ألمي ــر األم ــن يوف ل
يطــال بتبعاتــه كل اليمنييــن بمــا فــي ذلــك المناطــق المحتلــة الذيــن يرفضــون 

أيضــا هــذا القــرار المتخبــط والبعيــد عــن الواقــع.
فقــد أكــد الناطــق الرســمي لحــزب المؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه، 

البيت األبيض: تركة فريق ترامب أسوأ بكثير مما تخيلنا..

اميركا.. مجلس الشيوخ يتسلم الئحة 
االتهام بحق ترامب

واشــنطن - وكاالت انبــاء:- ســلم فريــق االدّعاء 
رســميًا مجلــس الشــيوخ األميركــي الئحــة االتهــام 
والتــي  ترامــب  دونالــد  الســابق  الرئيــس  بحــق 

تتضمــن تهمــًا بالتحريــض علــى التمــرد.
وحمــل النــواب التســعة الذيــن عيّنتهــم رئيســة 
»مدّعيــن  بيلوســي  نانســي  النــواب  مجلــس 
عامّيــن« فــي المحاكمــة المرتقبــة للرئيس الســابق، 
القــرار االتهامــي وانتقلــوا بــه فــي موكــب ســار وســط 
ــس  ــى مجل ــواب ال ــس الن ــن مجل ــب م ــت مهي صم
الشــيوخ، مخترقيــن الردهــات المزيّنــة باللوحــات 
والتماثيــل نفســها والتــي اجتاحهــا أنصــار ترامــب فــي 

ــر الجــاري. ــون الثاني/يناي 6 كان
الحشــود  مــن  عــدد  قيــام  االدعــاء  فريــق  واكــد 
بتحريــض مــن ترامــب باقتحــام الكونغــرس واالنخــراط 

فــي أعمــال مميتــة.

الدكتــور محمــد  الشــيخ  هنّــأ  مهــر:-   - طهــران 
ــاء فلســطين  ــس علم ــد، المتحــدث باســم مجل الموع
قائــد الثــورة والحــرس الثــوري والحكومــة والشــعب 

احتضــن  الــذي  االيرانــي 
الثــورة بذكــرى انتصــار الثــورة 

ايــران. فــي  االســالمية 
الموعــد،  الدكتــور  وأبــرق 
بمناســبة  تهنئــة  برســائل 
الثــورة  النتصــار   42 الـــ  الذكــرى 
حيــث  ايــران،  فــي  االســالمية 
والتبريــكات  التهانــي  قــدّم 
بمناســبة الذكــرى الـــ 42 النتصــار 
الثــورة  قائــد  ســماحة  الــى  ايــران،  فــي  اإلســالمية  الثــورة 

الخامنئــي الســيد  االســالمية 

الــى  ســنعود  واكــد: 
التزاماتنــا الســابقة اذا عــادت 
االطــراف االخــرى لتعهداتهــا، 
اضطررنــا  أننــا  الــى  مشــيرا 
لتقليــص التزاماتنــا لالســف 
الشــديد فــي ظــل عــدم التــزام 
االطــراف االخــرى بتعهداتهــا.
واضــاف: دعونــا جميــع 
لاللتــزام  االوروبيــة  الــدول 
لالســف  ولكــن  بتعهداتهــا 
الشــديد لــم يحــدث ذلــك. مضيفــًا: يجــب ان ال نســمح 
للــدول بتنفيــذ اتفاقاتهــا مــن دون ربطهــا بــأي شــروط اخــرى.

واكــد الوزيــر ظريــف أن طهــران قدمــت مبــادرة 
ورحبــت  الفارســي  الخليــج  فــي  لألمــن  هرمــز 
ــى  ــي هــذا المجــال. واشــار ال ــادرات ف ــع المب بجمي

أن هنــاك دول تســعى لبيــع االســلحة دون االهتمــام 
ــج الفارســي. ــن الخلي بأم

واضــاف: اقــول للجيــران بــان العمــل فــي المنطقــة 
يجــب ان يكــون بالتعــاون بيــن جميــع دولهــا.

وفيمــا أشــار إلــى أن الجمهوريــة االســالمية 
ــة إلــى منطقــة األزمــة  فــي ايــران تعتبــر أقــرب دول
فــي قــره بــاغ أكــد أن حــل األزمــة فــي قــره بــاغ 

يعتبــر مهمــا جــدا اليــران مــن الناحيــة األمنيــة.
إلنهــاء  الســلمية  خطتنــا  قدمنــا  واضــاف: 
األزمــة فــي قــره بــاغ ونرحــب بالمســاعي الروســية 
فــي المنطقــة.. هنــاك خطــط الزدهــار قــره بــاغ 

مهمــة. مشــاريع  المنطقــة  وستشــهد 
مــن جانبــه قــال الوزيــر الفــروف فــي المؤتمــر: 
معنيــون  ونحــن  النــووي  االتفــاق  الــى  تطرقنــا 

بالحفــاظ عليــه.

ــة  ــة نوعي ــون نقل ــاء اإليراني ــق العلم ــي:- حق ــان العرب ــران – كيه طه
عبــر نجــاح المرحلــة الثالثــة مــن مشــروع تطويــر تكنولوجيــا العلــوم 
ــا الســرطانية،  ــي مجــال تشــخيص الخالي ــي تســتخدم ف ــة الت الكمومي

والتصويــر الطبــي، والمســح الجيولوجــي والــرادارات.
وتســتمر الجمهــور يــة االســالمية فــي ايــران باقتحــام حــدود التطــور 
التــوازن العلمــي..  إلــى معــادالت  التكنلوجــي لتضيــف متغيــرات جديــدة 
وتطــرح اســمها بقــوة فــي ســباق انتــاج العلــوم وتطويرهــا.. الكشــف عــن 
تقنيــة الفوتونــات المتشــابكة جديــد منظمــة الطاقــة الذريــة اإليرانيــة.. تقنيــة 
تعتمــد علــى ظاهــر التشــابك الكمــي ألجــزاء الــذرات وتوظفهــا فــي مجــاالت 
المحاســبة واالتصــاالت والتصويــر الطبــي وأجهــزة االستشــعار المختلفــة.

ــة  ــة الذري ــة الطاق ــس منظم ــة رئي ــس الجمهوري ــاعد رئي ــال مس وق
الوطنيــة الدكتــور علــي اكبــر صالحي،أمــس الثالثــاء: فــي العــام الماضــي 
تــم اجــراء اختبــار لمســافة 2 متــر مــع انتــاج عــدة مالييــن مــن ازواج 

الفوتونــات المتشــابكة ومــن ثــم تــم قبــل نحــو 7 اشــهر تــم اجــراء 
ــى  ــن مبن ــار بي ــا بإجــراء االختب ــوم نجحن ــر والي ــار لمســافة 300 مت االختب
ــرا. ــالد لمســافة 1650 مت ــرج مي ــي وب ــوم االيران ــا الكوانت ــز تكنولوجي مرك
ونجــاح االختبــار الثالــث لهــذه التقنيــة اعلــن دخــول ايــران رســميا فــي 
مجــال توظيــف العلــوم الكموميــة واختراقهــا هــذه التكنلوجيــا التــي لــم 
تســتطع حتــى اليــوم إال بعــض الــدول المتطــورة فــي العالــم الوصــول اليهــا.

واوضــح الدكتــور صالحــي أن هــذه التكنولوجيــا تســتخدم اينمــا اقتضــت 
الحاجــة لنقــل المعلومــات بصــورة مشــفرة مــن ضمنهــا؛ االتصــاالت والدفــاع 
وادوات  االصطناعــي  والــذكاء  والتصويــر  والكومبيوتــر  والطــب  والبنــوك 

ــة. ــم البيئ ــا وعل ــرادار والبيولوجي ــة وال االستشــعار والســاعة الذري
ويعــد هــذا االنجــاز جــزءا مــن البنيــة التحتيــة الالزمــة للدخــول فــي 
ــا  ــن تشــخيص الخالي ــة م ــة المختلف ــوم الكمومي ــف العل ــن توظي ميادي

الســرطانية
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