
اليوم.. قمة ايرانية روسية 
تركية حول سوريا

الروســي  الرئيــس  أن  الكرمليــن  اعلــن  انبــاء:-  وكاالت   - موســكو 
فالديميــر بوتيــن ســيجري اليــوم األربعــاء مباحثــات بواســطة الفيديــو مــع 

نظيريــه االيرانــي الدكتــور حســن روحــان والتركــي رجــب طيــب ادروغــان 
ــوري. ــف الس ــى المل ــز عل ــع أن تترك ــن المتوق م

وذكــر المتحــدث بأســم الرئاســة الروســية "دميتــري بيســكوف" أمــس 
الثالثــاء، ردا علــى ســؤال مــن الصحفييــن عمــا إذا كانــت هــذه المحادثــات 
بيــن الزعمــاء الثالثــة ســتجرى اليــوم، قائــال: "بإمــكان الكرمليــن تأكيــد هــذه 

المعلومــات".
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شؤون دولية بغية وضع حد نهائي لغطرسته وعدوانه وحصاره وجرائمه الوحشية بحق شعبنا..

وزير دفاع اليمن: مستمرون في عملياتنا الستراتيجية في عمق العدو ردا على جرائمه وحصاره
تشكيك جمهوري بفوز ترامب: هل ينسحب 

من السباق؟

الكيان الخليفي يقمع أي صوت 
يطالب بحقوقه

طهــران - العالــم:- قــال الناشــط الحقوقــي الســيد 
عبــاس شــبر ان النظــام البحرينــي يحــاول قمــع اي 
صــوت واي شــخصية تطالــب بحقوقهــا فــي البحريــن.

واضــاف الســيد عبــاس شــبر - ان هــذا مــا اثبتته 
التجربــة فــي الجانــب الحقوقــي فــي البحرين.

النظــام  تعامــل  كيفيــة  الــى  واشــار شــبر 
ــالل  ــن خ ــن والحقوقي ــع المعارضي ــي م البحرين
ــاك  ــم تكــن هن ــن ل ــي حي ــرة التســعينيات ف فت
وســائل تواصــل اجتماعــي لتبيــن هــذه الحقائق. 
مضيفــا انــه مــرت مآســي علــى البحرينييــن 
فــي القــرى والمناطــق واستشــهد الكثيــر داخــل 

الســجون.

ظريف: أميركا تعاقب الملتزمين بالقرارات الدولية
طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، ان اميــركا الدولــة 
ــا  ــدم انتهاكه ــبب ع ــدول بس ــائر ال ــى س ــات عل ــرض عقوب ــي تف ــدة الت ــم المتح ــخ االم ــي تاري ــدة ف الوحي

للقــرارات الدوليــة.
وقــال الوزيــر ظريــف عبــر تغريــدة لــه علــى 
تنتهــك  لــم  واشــنطن  ان  تويتــر،  فــي  موقعــه 
االتفــاق النــووي فحســب بــل انهــا ترغــم االخريــن 
علــى ذلــك ايضــا، واضــاف: ان اميــركا تحمــل وصمــة 
عــار ألنهــا اصبحــت الدولــة الوحيــدة فــي تاريــخ 
المنظمــة الدوليــة التــي تفــرض عقوبــات علــى 

الــدول الملتزمــة بالقوانيــن.

ردًا على تخرصات السعودية والبحرين الهزيلة..

طهران: نحن من منعنا شر الجماعات االرهابية عن المنطقة 
وأمنها لن يتوفر بالتبعية الميركا

*دعم مطالب المبعوث األميركي من قبل دول قتلت بالسالح األميركي آالف اليمنيين من بينهم نساء أنه دعابة مُرّة

فيما تبدأ مرحلة االختبار البشري للقاح "كوفيد 19"..

الجمهورية االسالمية تدخل مجال إنتاج لقاح كورونا وتقوم بتسويق عدة لقاحات بشرية
*بفضل جهود علمائنا باتت ايران من الدول الرئيسية المصدرة للمواد الخام الصيدالنية في مجال األدوية الكيميائية والعقاقير النادرة

الصين: نعارض تمديد الحظر التسليحي 
على ايران

بكيــن - وكاالت انبــاء:- اكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة مجــددا معارضــة بــالده لتمديــد 
الحظــر التســليحي علــى ايــران.

وقــال "جــاو لــي جيــان" أمــس الثالثــاء: وفقــا لالتفــاق النــووي لعــام 2015 فــإن الصيــن تعــارض محــاوالت 
الواليــات المتحــدة للضغــط علــى مجلــس األمــن لتمديــد فــرض الحظــر التســليحي علــى إيــران.

وشــدد علــى رفــض الصيــن للضغــوط األميركيــة علــى اعضاء مجلــس األمن لتمديــد الحظر التســليحي، 
وأضــاف: يجــب االلتــزام باالتفاقيــات المتعلقــة برفــع حظــر التســلح ويتعين علــى الجميع االلتــزام بأحكامه.

وتابع قائال:  يتعين تنفيذ جميع اتفاقيات مجلس األمن، بما في ذلك رفع الحظر المفروض على األسلحة.

مؤكدًا أنه ال سبيل لنا سوى أن نصبح أقوياء..

سالمي: هزمنا االستكبار العالمي بقيادة اميركا وقادرون على الحاق المزيد من الهزائم بهم
الكوادر الطبية والصحية سجلت بجهادها في ذروة التضحية وااليثار مظهرا المعا وسجال ذهبيا اليران االسالمية

الرياض تنقذ اليمنيين 
بابادتهم 

مهاتير محمد: لن نعترف بـ»إسرائيل« 
ويجب مواصلة النضال ضدها

انكماش اقتصاد السعودية بالربع 
األول 2020

مادورو يمهل سفيرة االتحاد األوروبي 
72 ساعة لمغادرة فنزويال

نائب كردي للبارزاني: الجيش العراقي 
اولى بدخول كردستان من تركيا

العامري يدعو لإلسراع بإخراج القوات األميركية البعاد 
العراق عن الصراعات الدولية واالقليمية

هنية: محاوالت صهيونية مدعومة من اإلدارة األميركية 
لشطب القضية الفلسطينية

دمشق .. وقفة شعبية احتجاجية ضد قوات االحتالل 
األميركي والتركي بريف الحسكة

االستخبارات األميركية تعترف: ترامب أخفق 
بمكافحة »اإلرهاب الداخلي«

العدد )10433( السنة االربعون، األربعاء 9 ذو القعدة ، 1441 هـ ق 11 تير 1399 هـ ش، 1 تموز 2020م  على الصفحة الثالثة

جهانغيري: شعبنا افشل مخطط االميركيين 
لتدمير اقتصاد البالد

ــر الصحــة  ــن وزي طهــران - كيهــان العربــي:- اعل
والعــالج والتعليــم الطبــي الدكتــور ســعيد نمكــي: ان 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران اتخــذت خطــوات 
فعالــة للغايــة فــي إنتــاج لقــاح كوفيــد 19، وســتبدأ 

ــا. ــاح قريب ــار البشــري لهــذا اللق ــة االختب مرحل
وأضــاف الوزيــر نمكــي أمــس الثالثــاء فــي حفل 
افتتــاح معــرض فــار مكــس 2020 الدولــي لألدويــة 
ــه  ــذي نقدم ــر الســار ال ــي وزارة الصحــة: إن الخب ف
للشــعب هــو أننــا نجحنــا فــي انجــاز خطــوات فعالــة 
للغايــة فــي إنتــاج لقــاح كوفيــد 19 فــي داخــل البــالد، 
مضيفــا: فــي األشــهر األربعــة الماضيــة، كنــت أتابــع 
ــاج  ــي إنت ــن ف ــاء اإليرانيي ــب أنشــطة العلم عــن كث
ــا  ــة، نجحن ــت واعــدة للغاي ــج كان ــاح، النتائ هــذا اللق
فــي اختبــار اللقــاح علــى الحيــوان، وســتبدأ مرحلــة 

التجــارب الســريرية البشــرية للقــاح قريبــا.
وقــال وزيــر الصحــة: ان العــام االيرانــي الماضــي 
)انتهــى 21 مــارس( كان صعبــا للغايــة وعلــى الرغــم 
مــن الصعوبــات وضغــوط الحظــر، تمكنــا مــن توفيــر 
20 فــي المائــة أي نحــو 600 مليــون يــورو فــي مجــال 

العملــة الصعبــة لشــراء 
كان  بينمــا  األدويــة، 
الخبــراء يتوقعــون زيــادة 
إلــى 50 بالمائــة فــي   40

العملــة الصعبــة.
وتابــع قائــال: بالتعاون 
والــدواء،  الغــذاء  إدارة  مــع 
منعنــا اســتيراد أي منتــج 
ــا  ــي، ووفرن ــه شــبيه محل ل
األدويــة الضروريــة بحيــث 

ــض بســهولة. ــا المري يحصــل عليه
ــودة  ــة المفق ــي أن الحلق ــور نمك ــاف الدكت واض
فــي صناعــة األدويــة اإليرانيــة كانــت إنتــاج مــواد 
فعالــة وأساســية، كانــت هنــاك عراقيــل فــي طريــق 
إنتــاج هــذه المــواد، لكننــا تمكنــا مــن التغلــب علــى 
ــدة  ــي واح ــران ه ــوم إي ــل، والي ــذا العم ــات ه صعوب

ــاج المــواد  ــدول فــي المنطقــة فــي إنت مــن أقــوى ال
ــة. الخــام التــي تدخــل فــي صناعــة األدوي

ايــران  فــي  االســالمية  الجمهوريــة  ان  واكــد 
باتــت اليــوم وبفضــل جهــود علمائهــا والشــركات 
ــدول الرئيســية المصــدرة للمــواد  ــة، مــن ال المعرفي
ــة  ــة الكيميائي ــي مجــال األدوي ــة ف الخــام الصيدالني

والعقاقيــر النــادرة.
واشــار الدكتــور نمكــي الــى ان ايــران تمكنــت 
وفــي ظــل أزمــة كورونــا، مــن أن تتحــول وفــي غضــون 
60 يومــا، مــن المســتورد للمعــدات الصحيــة والمطهــرات 
للمســتلزمات  الرئيســي  المصــدر  الــى  والعــالج، 

الضروريــة للحمايــة والعــالج مــن مــرض كورونــا .
الجمهوريــة  رئيــس  مســاعد  قــال  جانبــه  مــن 
للشــؤون العلميــة والتقنيــة ســورنا ســتاري، ان الشــركات 
المعرفيــة ســتقوم بتســويق عــدة لقاحــات بشــرية خــالل 

القريــب. المســتقبل 

*مراقبون: عملية تطهير مديرية ردمان في البيضاء بالكامل أسرع عملية على 
اإلطالق منذ بدء العدوان الهمجي على الشعب اليمني

*قوى العدوان السعودي االميركي تواصل غاراتها الجوية على مأرب والجوف 
والبيضاء وحجة وصعدة، وخروقاتها في الحديدة

ــر  ــد ناص ــن محم ــواء الرك ــن الل ــاع اليم ــر دف ــد وزي ــاص:- اك ــي - خ ــان العرب كيه
ــة  ــات الهجومي ــذ العملي ــي تنفي ــة المشــتركة مســتمرة ف ــوات اليمني ــي، أن الق العاطف
االســتراتيجية الواســعة فــي عمــق العــدو الجغرافــي والتــي ســتضع حــدًا نهائيــًا 
ــي. ــم الوحشــية بحــق الشــعب اليمن ــه للجرائ ــه وحصــاره وارتكاب لغطرســته وعدوان

وأشــار اللــواء العاطفــي الــى  أنــه وبالتزامــن مــع النجــاح الكبيــر للعمليــة 
العســكرية »تــوازن الــردع الرابعــة« الــى أن القــوة الصاروخيــة والطيــران المســير 

فرضــت معادالتهــا علــى واقــع المواجهــة وعكســت مــا يمتلكــه اليمــن مــن قــدرات 
عســكرية قــادرة علــى ردع العــدوان واســتهداف مواقعــه االســتراتيجية والحيويــة.

فــي مواجهــة  اليمنــي  الشــعب  الدفــاع صمــود وتالحــم  وحيــا وزيــر 
العــدوان وحصــاره الجائــر للعــام الســادس علــى التوالــي، مجســدًا بتضحياتــه 
ومواقفــه الوطنيــة الشــجاعة قيــم الحريــة والعــزة والكرامــة النابعــة مــن إرثــه 

ــق. التاريخــي والحضــاري العري

واشــنطن - وكاالت انبــاء:- عبّــر أعضــاء فــي 
الحــزب الجمهــوري االميركــي عــن اســتبعادهم 
فــوز الرئيــس دونالــد ترامــب بفتــرة ثانيــة فــي 
ــل، أمــام  ــر المقب ــات تشــرين الثانــي/ نوفمب انتخاب

غريمــه الديمقراطــي جــو بايــدن.
وأفــاد تقريــر لموقــع شــبكة »فوكــس نيــوز«، 
ــة  ــاؤالت كثيف ــود تس ــي21«، بوج ــه »عرب ترجمت
فــي أوســاط حــزب ترامــب، عــن إمكانيــة أن 
تتحســن  لــم  مــا  الســباق،  مــن  ينســحب 
حظوظــه فــي اســتطالعات الــرأي، التــي تميــل 

حاليــا لكفــة بايــدن.
الحــزب،  فــي  مســؤول  عــن  التقريــر  ونقــل 
رفــض الكشــف عــن هويتــه، قولــه: »مــن الســابق 
إذا  ولكــن  االنســحاب،  عــن  الحديــث  ألوانــه 
هــذا  فــإن  بالتدهــور  االســتطالعات  اســتمرت 

وارد«. الســيناريو 
وبــدوره قــال عضــو ناشــط آخــر: »لقــد ســمعت 
ــك«، مشــيرا  ــي صحــة ذل ــث ولكــن أشــك ف الحدي
إلــى أن خيــار االنســحاب قــد يؤخــذ علــى محمــل 
الجــد فــي حــال لــم تكــن هنالــك أي فرصــة للفــوز.
وقــال »تشــارلز غاســبارينو«، اإلعالمــي فــي 
شــبكة »فوكــس نيــوز«، عبــر تويتــر، إن هــذه هــي 
المــرة األولــى التــي يــدور فيهــا مثــل هــذا الحديــث 

ــة الحــزب. فــي أروق

المتحــدث  قــال  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ــاس الموســوي،  ــة الســيد عب باســم وزارة الخارجي
أن األمــن اإلقليمــي لــن يتحقــق باإلذعــان الميــركا، 
االســتقرار  اليجــاد  الوحيــد  الســبيل  إن  مضيفــا 
واألمــن فــي المنطقــة هــو تغييــر الســلوك العدائــي 

ــي. ــاون اإلقليم ــو التع ــه نح والتوج
وقــال موســوي ردا علــى مزاعــم ال أســاس لهــا 
دول  بعــض  مــن  لمســؤولين  تدخليــة  وتصريحــات 
أمــس  والبحريــن،  الســعودية  فيهــا  بمــا  المنطقــة، 
الثالثــاء: إن مــن المدهــش للغايــة أن دوال كالســعودية 
ــة،  ــي المنطق ــي هــي مصــدر اإلرهــاب والتطــرف ف والت
والداعــم للجماعــات اإلرهابيــة مثــل تنظيــم القاعــدة 
و«داعــش« لســنوات عديــدة، توجــه اتهامــات ال اســاس 
لهــا الــى ايــران التــي تصرفــت بمســؤولية وأبعــدت 

شــرور الجماعــات االرهابيــة عــن دول المنطقــة.
واضــاف: الوقــت حــان حتــى تتخلــى هــذه الــدول عــن 

وعــن  المغفلــة،  تصريحاتهــا 
ألميــركا.  العميــاء  تبعيتهــا 
وواصفــًا دعــم مطالــب المبعــوث 
الحظــر  بتمديــد  األميركــي 
مــن  ايــران  علــى  التســليحي 
بالســالح  قتلــت  دول  قبــل 
األميركــي آالف اليمنييــن مــن 
بينهــم نســاء أنــه دعابــة مُــرّة.

أن  موســوي  وأعتبــر 
الوقــت قــد حــان لهــذه الــدول 
التبعيــة  مــن  تتحــرر  أن 
العميــاء ألمريــكا التــي هــي رمــز الظلــم وعــدم العدالــة 
فــي العالــم ، وأن تــدرك أن األمــر لــن يتحقــق باألذعــان 

األمريكيــة. لــألرادة 
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الثــورة  لقــوات حــرس  العــام  القائــد  اكــد  العربــي:-  - كيهــان  طهــران 
ــادة  ــا االســتكبار العالمــي بقي ــا هزمن ــواء حســين ســالمي بانن االســالمية الل
ــم. ــة االخــرى به ــم المتتالي ــد مــن الهزائ ــى الحــاق المزي ــادرون عل ــركا وق امي
وخــالل مراســم تقديــم الرئيــس الجديــد لجامعــة »بقيــة اهلل )عــج(« للعلــوم الطبيــة 

* سنقدم نماذج ناجحة لسعادة البشرية في الزمن الذي فشلت 
فيه الحضارات المعتمدة على المدارس الليبرالية

* نريد بناء مجتمع بمستوى ومكانة الثورة االسالمية وهو طريق 
لن يتوقف لبناء مجتمع قوي

أمــس الثالثــاء، اشــاد اللــواء ســالمي بجهــود القطــاع الطبــي فــي مواجهــة فيــروس كورونــا 
ــا  ــي بانن ــورة االســالمية والشــعب االيران ــداء الث ــذي تصــور اع ــت ال ــي الوق ــه وف ــال، ان وق
ســنركع امــام مــرض وفيــروس كورونــا، ســجلت الكــوادر الطبيــة والصحيــة بجهادهــا 
ــران االســالمية.     ــا الي ــا وســجال ذهبي ــار مظهــرا المع ــة وااليث وجهودهــا فــي ذروة التضحي
واشــار قائــد حــرس الثــورة االســالمية الــى عــدم فاعليــة النظــام الصحــي فــي الكثيــر 
مــن الــدول االوروربيــة والمتقدمــة ظاهريــا فــي مواجهــة فيــروس كورونــا، واضــاف: ان الــدول 
التــي كانــت تدعــي التقــدم والريــادة فــي مجــاالت العلــم والتكنولوجيــا والطــب واجهــت فــي 
ظــروف كورونــا انهيــار نظامهــا الصحــي وعــدم الفاعليــة فــي االصعــدة الطبيــة فــي حيــن ان 
مجاهــدي القطــاع الصحــي فــي بالدنــا عملــوا بمــا يفــوق التزاماتهــم الطبيــة وتحققــت لنــا 
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