
ــة  ــل المعرك ــه منصــور هــادي، مــن نق ــد رب ــه، عب ــة واليت ــة للرئيــس المنتهي الموالي
الــى البلــق األوســط الواقــع فــي الضفــة الجنوبيــة لســد مــأرب، بعدمــا ســيطرت علــى 
نحــو 70% مــن بحيــرة الســد، لتنقــل المعركــة مــن شــرق جبهــة صــرواح غربــي مدينــة 

مــأرب، إلــى أقصــى جنــوب شــرق صــرواح.

الشهر القادم.. المرحلة الثانية لالختبار البشري 
للقاح شركة »بركت« االيرانية

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلــن مديــر مركــز االختبــارات الســريرية بجامعــة طهــران 
للعلــوم الطبيــة حامــد حســيني بانــه مــن المتوقــع ان تبــدا المرحلــة الثانيــة لالختبــار 

البشــري الول لقــاح كورونــا ايرانــي باســم »كــوف ايــران بركــت« نهايــة ايــار /مايــو القــادم.
ــاح »كــوف  ــار البشــري للق ــة لالختب ــة الثاني ــال حســيني: ان المرحل وق
ــل  ــم اق ــم اعماره ــت« ستســتمر بمشــاركة 400 متطــوع، 300 منه ــران برك اي

مــن 50 عامــا فيمــا البقيــة فــوق 50 عامــا.
واضــاف: اننــا نتابــع فــي المرحلــة الثانيــة هدفــا مهمــا وهــو تقييــم 

اللقــاح. مســتوى االمــان الحاصــل بتطعيــم هــذا 
ــا  ــدء بعده ــيتم الب ــة س ــة الثاني ــاح المرحل ــال نج ــي ح ــه ف ــح بان واوض
فــورا بالمرحلــة الثالثــة لالختبــار البشــري بمشــاركة نحــو 20 الــف متطــوع 
ــا  وستشــمل فضــال عــن طهــران عــدة مــدن كبــرى اخــرى فــي البــالد منه

ــان. مشــهد وشــيراز واصفه
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شؤون دولية انتقامًا لفشل قواتهم والمرتزقة في الجبهات وسيطرة الجيش واللجان على سد مأرب..

طيران العدوان السعودي االميركي يستهدف األحياء السكنية في العاصمة صنعاء  والعديد من الضحايا
االمم المتحدة تثمن دور ايران في مكافحة فيروس 

نقص المناعة المكتسب

الصين تدعو اميركا الى رفع الحظر عن ايران 
والعودة الى االتفاق النووي

بكيــن – وكاالت انبــاء:- دعــا وزيــر خارجيــة 
الصيــن »وانــغ يــي« اميــركا الــى صنــع الثقــة برفــع 
الحظــر عــن ايــران والعــودة الــى االتفــاق النــووي.
وقــال »وانــغ يــي« فــي مؤتمــر صحفــي أمــس االحــد فــي 
بكيــن، إن الصيــن تأمــل ان تتخــذ اميــركا خطــوات صادقــة 

تجــاه ايــران ومنهــا رفــع الحظــر االقتصــادي غيــر المبــرر.
الــى  ســتعود  المقابــل  فــي  ايــران  ان  واضــاف: 
االلتــزام الكامــل باالتفــاق النــووي والعمــل بمســؤولياتها 

ــاق. ــاه االتف تج

تصنيعنا العسكري يزيح الستار عن بندقية 
»مصاف« الهجومية المحلية

طهــران - كيهــان العربــي:- قــام وزيــر الدفــاع العميــد اميــر حاتمــي، بإزاحــة الســتار عــن نســخة جديــدة 
الفــردي  »مصــاف«  ســالح  مــن 
وبعــض األســلحة الرياضيــة األخــرى.
ويعتبــر ســالح »مصــاف« عيــار 
51×7.62 ســالحا فرديــًا تــم الكشــف 
 ،5.56x  45 عيــار  فــي  ســابقًا  عنــه 
الكشــف  تــم  األحــد  أمــس  ويــوم 
عــن نســخة جديــدة أكثــر تقدمــا مــن 
القــوات  واســناد  الدفــاع  وزارة  قبــل 

المســلحة.

مشددًا أن ايران ستكون في طليعة دول العالم في العلم والمعرفة..

اللواء سالمي: سنجبر األعداء الرضوخ الرادة 
الشعب االيراني

مؤكدًا أنه على كافة االطراف المعنية بخطة العمل المشترك االلتزام بتنفيذ قرار 2231..

الرئيس روحاني: ايران الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الحفاظ على االتفاق النووي وال يمكن استمرار هذا الوضع
* تفعيل خطة العمل المشترك الشاملة باعتبارها اتفاقية دولية متعددة االطراف رهن برفع العقوبات من قبل اميركا والتزامها باالتفاق

طهران وايروان تؤكدان أهمية التعاون 
لمواجهة التحديات االقليمية

ايــروان - وكاالت انبــاء:- بحــث وزيــرا خارجيــة الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وارمينيــا فــي اتصــال 
هاتفــي القضايــا الثنائيــة، وأكــدا علــى أهميــة تنســيق التعــاون فــي مواجهــة التحديــات اإلقليميــة الجديــدة، 
ــة  ــر الخارجي ــع وزي ــة م ــات هانفي ــان« محادث ــا »آرا أيفازي ــة ارميني ــر خارجي خــالل اتصــال هاتفــي اجــراه وزي

الدكتــور  محمــد جــواد ظريــف.
وناقــش وزيــرا خارجيــة البلديــن القضايــا الثنائيــة، واعربــا عــن ارتياحهمــا بتوســيع العالقــات علــى 
أســاس الصداقــة العريقــة بيــن البلديــن، واعلنــا االســتعداد المبتــادل لمواصلــة تعزيزهــا، خــالل الحــوار 

السياســي علــى مختلــف المســتويات.

مشددًا أن الخطة جاهزة وفق أوامر سماحة قائد الثورة االسالمية..

وزير الدفاع: تدمير حيفا وتل أبيب رهن إشارة سماحة القائد
فصائل المقاومة هي نتاج القوة الناعمة للجمهورية االسالمية والكيان الصهيوني ذاق مر الهزيمة على يد هذه الفصائل مرارًا

إن كان السيد المسيح )ع( 
بين ظهرانينا...

البابا يشكر السيد السيستاني على فتواه 
التي انقذت العراق

الغنوشي: نرفض أي مطلب يحدث 
فراغا في السلطة

رغم الوساطات، السلطات النيجيرية ترفض 
إطالق سراح الشيخ زكزاكي

›غوتيريش‹ يعلن استعداد المنظمة األممية للمشاركة 
في ›مفاوضات سد النهضة‹

»الفتح«: “الءات” المرجع السيستاني قطعت دابر 
من يسعى للتطبيع مع الكيان الصهيوني 

كتائب »القسام« تعلن مشاركته في التحقيق بحادثة 
استشهاد الصيادين جنوب القطاع

سوريا: االحتالل األميركي يدخل جنوداً وصواريخ 
إلى قاعدته الالشرعية بريف الحسكة!

روسيا: على منظمة حظر األسلحة الكيميائية كشف مالبسات 
الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما

العدد )10625( السنة الواحدة واالربعون، االثنين 24 رجب 1442 هـ ق 18 اسفند 1399 هـ ش، 8 آذار 2021م على الصفحة الثالثة

ايران تشيد اكبر ميناء تجاري 
في بحر عمان

رئيــس  شــدد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ان  علــى  روحانــي  حســن  الدكتــور  الجمهوريــة 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران الطــرف الوحيــد 
الــذي دفــع ثمــن الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي 
وال يمكــن اســتمرار هــذا الوضــع بــل يتعيــن علــى 
جميــع االطــراف المعنيــة باالتفــاق االلتــزام بتنفيــذ 

قــرار 2231 لمجلــس االمــن.
االحــد  أمــس  روحانــي  الرئيــس  وأكــد 
االيرلنــدي  الخارجيــة  وزيــر  اســتقباله  خــالل 
»ســايمون كاوونــي« اســتعداد طهــران للتعــاون 
مــع المنظمــات الدوليــة لتســوية االزمــات فــي 
لمعالجــة  الســبيل  امثــل  ان  واكــد  المنطقــة، 
اجــراء  هــو  اوروبــا  مــع  وبالتعــاون  المشــاكل 
محادثــات علــى اســاس االحتــرام المتبــادل بعيــدا 

الضغــوط. أوممارســة  التهديــد  لغــة  عــن 
فــي سياســة  اميــركا  فشــل  الــى  ولفــت 

* القوات اليمنية المشتركة تحكم السيطرة على معظم سلسلة جبال 
البلق القبلي المطلة على مدينة مأرب

* إسقاط طائرة تجسسية للعدوان بالجوف واالعالن عن أغالق 
مطار الرياض أمام الطيران

كيهــان العربــي – خــاص:- شــن طيــران العــدوان الســعودي االماراتــي 
االميركــي الغاشــم عــدة غــارات منــذ صبــاح أمــس األحــد علــى األحيــاء الســكنية 

ــاء. ــا األبري ــد مــن الضحاي فــي العاصمــة صنعــاء، أدت الــى ســقوط العدي
وجــاءت هــذه الغــارات اإلجراميــة للتضليــل علــى الفشــل الكبيــر الــذي يطــارد قــوات الغــزو 
الســعودي – االماراتــي بمعيــة مرتزقتهــم والجماعــات االرهابيــة المســلحة مثــل  »القاعــدة« 
و»داعــش« علــى جبهــات مــأرب، فــي وقــت حــررت القــوات اليمنيــة المشــتركة ســد مــأرب 
وأحكمــت ســيطرتها علــى معظــم سلســلة جبــال البلــق القبلــي، وبــات الجديــش واللجــان 

الشــعبية بقيــادة انصــار اهلل ممســكان بأحــد أهــم مفاتيــح مدينــة مــأرب. 
التطــور الميدانــي هــذا يؤكــد أن معركــة تحريــر مــأرب تتجــه نحــو الدخــول 
فــي فصــل أكثــر دراماتيكيــة، خصوصــًا أن الســيطرة علــى البلــق األوســط الــذي 
ــأرب ســتتيح قطــع  ــة الشــرقية لســد م ــرًا والضف ــات أخي ــه المواجه ــت إلي انتقل

جميــع خطــوط إمــداد القــوات المواليــة لـــتحالف العــدوان.
كمــا تمكنــت القــوات اليمنيــة المشــتركة وبعــد مواجهــات عنيفــة مــع القــوات 

المديــرة  اشــادت  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
التنفيذيــة لبرنامــج االمــم المتحــدة المشــترك المعنــي 
بفيــروس نقــص المناعــة المكتســب )االيــدز( الســيدة 

»فينــي باينيمــا«، اشــادت بــدور الجمهوريــة االســالمية 
ــدوى. ــذه الع ــي ســياق مكافحــة ه ــة ف االيراني

جــاء ذلــك خــالل رســالة بعثتهــا المســؤولة 
االمميــة الــى ســفير ايــران الدائــم لــدى مقــر االمــم 
المحــدة فــي جنيــف اســماعيل بقائــي؛ كمــا اعلنــت 

عــن ترحيبهــا للقيــام بزيــارة ايــران.
ــن  ــذه الرســالة ع ــي ه ــا ف ــت الســيدة باينيم واعرب
تقديرهــا لــدور ايــران الريــادي مــن اجــل احتــواء فيــروس 
باعتبارهــا  وضعتهــا  التــي  التوعويــة  والبرامــج  االيــدز 
واحــدة مــن الــدول االعضــاء فــي برنامــج االمــم المتحــدة 
وســط  الفيــروس  لمكافحــة  الوبــاء،  هــذا  لمكافحــة 

الظــروف الحساســة الســائدة علــى العــام حاليــا. 
بالتزامــن  انــه  االمميــة،  المســؤولة  واشــارت 
مــع اقامــة مراســم الذكــرى االربعيــن للكشــف عــن 
اول نمــوذج لفيــروس نقــص المناعــة المكتســب 
االمــم  برنامــج  النطــالق  الخامســة  والذكــرى 

المشــترك المتحــدة 

القائــد  طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد 
اللــواء  اإلســالمية  الثــورة  لحــرس  العــام 
تكــون  ان  ضــرورة  ســالمي،  حســين 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران فــي طليعــة 

العالــم. فــي  والمعرفــة  العلــم  تقــدم 
ــد  ــواء ســالمي أمــس األحــد، نري ــال الل وق
ــة  ــدول المتقدم ــن ال ــا أن تكــون مــن بي بالدن
والعلــم  التقــدم  حيــث  مــن  العالــم  فــي 
والمعرفــة، وأن تكــون إيــران فــي طليعــة هــذا 

المجــال فــي العالــم.
الشــاملة ضــد  العقوبــات  رغــم  واضــاف: 
ــة،  ــا الداخلي ــة احتياجاتن ــا، اســتطعنا تلبي بلدن

وهــذه القــدرة تأتــي مــن عقــول شــبابنا.
وتابــع: فــي ظــل القــوة الدفاعيــة االيرانيــة، 
لدينــا اليــوم الكثيــر لنقولــه فــي العالــم ونحــن 

دولــة بــارزة فــي العالــم.
وأردف قائــاًل: ال يمكــن مقاومــة الضغــوط 
نصنــع  نحــن  القــوة.  وصنــع  بالقــوة  إال 

ونقــف ونجبــر األعــداء علــى الرضــوخ الرادة 
الشــعب االيرانــي.

فــرض الحظــر الالمشــروع وممارســة الضغــوط 
واعتــراف  االيرانــي  الشــعب  علــى  القصــوى 
المســؤولين االميــركان الجــدد بهــذا الفشــل، 
العمــل المشــترك  واضــاف: ان تفعيــل خطــة 

الشــاملة )االتفــاق النــووي( باعتبارهــا اتفاقيــة 
برفــع  مرهــون  االطــراف  متعــددة  دوليــة 
العقوبــات مــن قبــل اميــركا وقيــام كافــة االطــراف 
التزاماتهــا  النــووي بتنفيــذ  المعنيــة باالتفــاق 

تجــاه االتفــاق بشــكل كامــل.
وانتقــد رئيــس الجمهوريــة عــدم مبــادرة اوروبــا 
ــاف:  ــووي، واض ــاق الن ــال االتف ــا حي ــذ تعهداته بتنفي
التزمــت  ايــران  فــي  االســالمية  الجمهوريــة  ان 
وانهــا  عليــه  وحافظــت  االتفــاق  حيــال  بتعهداتهــا 
ــك إال ان هــذا  ــع ثمــن ذل ــذي دف ــد ال الطــرف الوحي
الوضــع ال يمكــن ان يســتمر علــى الشــكل الحالــي 
ــن  ــن م ــس االم ــرار 2231 لمجل ــذ ق ــب تنفي ــل يج ب
قبــل كافــة االطــراف المعنيــة باالتفــاق مــن اجــل 

احيــاء االتفــاق والحفــاظ عليــه.

* الكيان الصهيوني منبوذ في المنطقة ولهذا السبب أجبر على بناء جدار 
حول نفسه واحيانا يهدد ايران القوية من فرط اليأس

* الكيان الصهيوني ليس بالقدر الذي يمكنه معاداة ايران وأنصحه 
بعدم ارتكاب خطأ تهديدنا حتى في الكالم

الدفــاع  العربــي:- رد وزيــر  طهــران - كيهــان 
ــي،  ــر حاتم ــد أمي ــلحة العمي ــوات المس ــناد الق واس
أن   قائــاًل:  الصهيونــي،  الكيــان  تهديــدات  علــى 
تدميــر حيفــا وتــل أبيــب تحــول الــى خطــة بانتظــار 

إشــارة مــن قائــد الثــورة االســالمية لتنفيذهــا.
ــر حاتمــي أمــس االحــد خــالل مهرجــان  ــال الوزي وق
شــبابي فــي طهــران: ان لغــة القــوة تحكــم عالمنــا اليــوم، 

وإذا لــم يكــن لــدى أحدهــم قــوة فســيظل ضعيفــا.
واوضــح: تتمتــع الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران، 
بأبعــاد مختلفــة مــن القــوة للحفــاظ علــى أمن واســتقرار 
المقاومــة  فصائــل  ان  مضيفــا:  االيرانــي،  الشــعب 
فــي المنطقــة هــي نتــاج القــوة الناعمــة للجمهوريــة 
االســالمية فــي ايــران وقــد ذاق الكيــان الصهيونــي 

ــراراً. ــل م ــذه الفصائ ــد ه ــى ي ــة عل ــرارة الهزيم م
وإشــار العميــد حاتمــي الــى الهزائــم المتتاليــة 

ــان  ــذا الكي ــدا ان ه ــالمية، مؤك ــورة االس ــار الث ــد انتص ــي بع ــان الصهيون للكي
الصهيونــي منبــوذ فــي المنطقــة ولهــذا الســبب أجبــر علــى بنــاء جــدار حــول 
نفســه واحيانــا يهــدد ايــران القويــة مــن فــرط اليــأس.. لكــن كمــا قــال ســماحة 
قائــد الثــورة االســالمية الســيد الخامنئــي: ان هــذا الكيــان اللقيــط ليــس 
بمســتوانا واذا مــا ســولت لــه ارتــكاب اي حماقــة فــان الجمهوريــة االســالمية 

فــي ايــران ســتدمر تــل ابيــب وحيفــا.
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