
صناعاتنا الجوية تعمل على انتاج 
8 نماذج من الطائرات

طهــران - كيهــان العربــي:- كشــف المديــر التنفيذي لمنظمــة الصناعات 
الجويــة العميــد افشــين خواجــة فــرد بــان العمــل جــار فــي البــاد النتــاج 8 

الطائــرات  مــن  نمــاذج 
ــت الحاضــر. ــي الوق ف

العميــد  واشــار 
خــال  فــرد  خواجــة 
التفقديــة  زيارتــه 
جزيــرة  مطــار  لمــدرج 
الخليــج  فــي  كيــش 
الفارســي، الــى ان هــذه 
االن  تنشــط  المنظمــة 
صناعــة  مجــاالت  فــي 
لنمــاذج  الطائــرات 

ــرات  ــة الطائ ــتقبلية صناع ــا المس ــن برامجه ــاص" و"ام دي" و"337" وم "ايرب
المســيرة والمروحيــات وقــال، نعمــل االن علــى انتــاج 8 نمــاذج مــن الطائــرات 
ونســعى للوصــول فــي هــذه الصناعــة الــى خدمــات مســتقرة.   واضــاف: ان 
هــذه الخطــوة المهمــة بحاجــة الــى دعــم مســتديم حيــث تــم التمهيــدات 

االعتبــار. بنظــر  لذلــك  الازمــة 
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على الصفحتين2و3

على الصفحة8

على الصفحة الثانية

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

شؤون دولية وسط صيحات التكبير و"الموت السرائيل" و"الموت الميركا" و"الموت للمطبيعن"..

البحرين تشهد تظاهرات غاضبة عارمة تجوب شوارع غالبية مناطقها على طول الليل
* أكثر من 140 عالمًا دينيًا في البحرين يوقعون على بيان رفض لتطبيع بالدهم مع كيان العدو الصهيوني وما اقدم عليه آل خليفة من خيانة عظمى للقضية الفلسطينية

مشيرًا الى أن بومبيو يضلل رئيسه بتحذيرات كاذبة..

ظريف: حان وقت اليقظة وترامب 
نحو أم المهالك

روسيا تدعم عضوية ايران الدائمة 
في منظمة شنغهاي للتعاون

موســكو - وكاالت انبــاء:- اعلــن منــدوب 
منظمــة  شــؤون  فــي  الروســي  الرئيــس 
ــن  ــم اوف" ع ــار حكي ــاون "بختي ــنغهاي للتع ش
دعــم موســكو لعضويــة الجمهوريــة االســامية 

فــي ايــران الدائمــة فــي المنظمــة.
جــاء ذلــك خــال لقــاء المســؤول الروســي 
مــع الســفير االيرانــي كاظــم جالــي مســاء 
البحــث حــول تعــاون  الثاثــاء حيــث جــرى 
ــة بصفــة عضــو  ــة االســامية االيراني الجمهوري
مراقــب فــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون مــع 

ســائر االعضــاء.

انتاج 97% من احتياجات البالد 
لالدوية محلياً

طهــران- كيهــان العربــي:- اعلــن رئيــس جمعيــة الصيادلــة فــي البــاد حجــت اهلل يــزدان شــناس بــان 
97 بالمائــة مــن احتياجــات البــاد لادويــة تنتــج محليــا.

وقــال يــزدان شــناس فــي تصريــح صحفــي: ان 97 بالمائــة مــن احتياجــات البــاد لادويــة تنتــج محليــا، 
فيمــا النســبة الباقيــة وهــي 3 بالمائــة التــي تســتورد مــن الخــارج فغالبيتهــا هــي ادويــة العــاج الكيميــاوي.

وفــي رده علــى ســؤال حــول مــدى تاثيــر الــدواء رمدســيفير فــي عــاج مــرض كورونــا 
المســتجد )كوفيــد-19( قــال: لحســن الحــظ انــه شــوهد اخيــرا تاثيــر ايجابــي لهــذا الــدواء علــى 

مــرض كورونــا وهــو متوفــر بالقــدر الكافــي فــي المستشــفيات الحكوميــة.
واشار الى ان عدد الصيدليات في الباد يبلغ في الوقت الحاضر 15 الفا.

بشان ضرورة الحفاظ على االتفاق النووي..

السفير الفرنسي السابق بطهران: تصرفات واشنطن الحاقدة 
ضد ايران لن تغير موقف األوروبيين

متسائاًل إياهم، أين ذهبت العروبة واألخوة مع فلسطين؟؟..

الرئيس روحاني: المطبعون يتحملون وزر منحهم الكيان الصهيوني قواعد في المنطقة

في اجتماع مجلس الحكام للوكالة الدولية القادم..

روسيا: ال احد يواكب اميركا في مساعيها المثيرة 
للسخرية بشأن االتفاق النووي

فيينــا - وكاالت انبــاء:- وصــف منــدوب روســيا لــدى المنظمــات الدوليــة فــي فيينــا "ميخائيــل اوليانــوف"، اجــواء 
مجلــس الحــكام حيــن دراســة تقريــر التحقــق مــن الصدقيــة حــول ايــران بانهــا كانــت ايجابيــة، مؤكــدا بانــه ال احــد 

يواكــب اميــركا فــي محاوالتهــا المثيــرة للســخرية لايحــاء بانهــا مازالــت مشــاركة فــي االتفــاق النــووي.
وكتــب "اوليانــوف" فــي تغريــدة علــى موقــع "تويتــر": ان مجلــس حــكام الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
بــدأ دراســة تقريــر التحقــق مــن الصدقيــة فــي ايــران فــي ضــوء قــرار مجلــس االمــن 2231 . اللهجــة ايجابيــة. 

االتحــاد االوروبــي اعلــن حتــى بصــورة اكثــر حزمــا دعمــه لاتفــاق النــووي.

مؤتمر "الصحوة االسالمية" يعقد بمشاركة ممثلين عن 50 دولة إسالمية عبر الفيديو كنفرانس..

واليتي: فلسطين قضية العالم االسالمي المحورية، واإلمارات والبحرين ستدفعان ثمن عملهما المخزي
المؤتمرون: لم يحصل شعب فلسطين على أيّ إنجاٍز ملموس خالل المفاوضات الطويلة سوى نقض العهود

اميركا لن تحصد سوى 
الخزي والهزائم

قراءة الصحف األميركية التفاقيات التطبيع: 
»ليس سالماً، إنه صفقة عمل«

مسؤول صهيوني: مخطط الضم لم 
يحذف من جدول أعمالنا

صحيفة عبرية: وفد البحرين لم يعلم 
على ماذا يوقع بالبيت األبيض

تفاصيل التطبيع اإلماراتي مع االحتالل: 
شراكة كاملة مع عدوّ األمة

»النجباء«: الدول المطبعة استخدمت ثرواتها في تدمير 
الدول العربية وعلى رأسها العراق

المقاومة الفلسطينية ترد على استهداف العدو لمواقعها 
في غزة بمعادلة »القصف بالقصف«

دمشق: سلوك اإلدارة األميركية »أرعن« وال يدل 
»إال على نظام قطاع طرق« 

قطر والكويت: لن ننضم إلى دول الخليج »الفارسي« 
في إقامة عالقات دبلوماسية مع »إسرائيل«

العدد )10497( السنة االربعون ، الخميس 28 محرم الحرام ، 1442 هـ ق 27 شهريور 1399 هـ ش، 17 ايلول 2020م

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال رئيــس الجمهوريــة 
ــرب  ــكام الع ــوات الح ــي إن خط ــن روحان ــور حس الدكت
ــة  ــن المنطق ــزع أم ــاء، تزع ــوا مســاء الثاث ــن طبّع الذي

وعلــى عاتقهــم تقــع المســؤولية.
لــه  كلمــة  فــي  روحانــي  الرئيــس  وتوجــه 
للحــكام المطبّعيــن قائــًا »أيــن ذهبــت العروبــة 
وأيــن ذهبــت األخــوّة مــع فلســطين.. كيــف تمــدوا 

الصهيونــي؟«. الكيــان  الــى  أيديكــم 
اإلمــارات  أن  الجمهوريــة  رئيــس  أوضــح  كمــا 
والبحريــن تســعيان إلــى منــح »إســرائيل« قواعــد فــي 

المنطقــة وعليهمــا تحمــل كل العواقــب الوخيمــة.
وفــي اشــارته الــى فشــل اميــركا فــي اســتخدام 
اليــة الزنــاد العــادة الحظــر علــى الشــعب االيرانــي، 
انتصــارا  اننــا سنشــهد  روحانــي:  الرئيــس  قــال 
كبيــرا يومــي الســبت واألحــد القادميــن وهزيمــة 
والتبريــكات  بالتهانــي  وتقــدم  الميــركا،  فاضحــة 

للشــعب اإليرانــي بهــذه المناســبة.
واضــاف: علــى اميــركا انتظــار الهزيمــة القادمــة 
والفشــل فــي تطبيــق آليــة الزنــاد الن العالــم كلــه 

الموقعيــن  االعضــاء  اآلليــة تخــص  ان هــذه  يعلــم 
علــى االتفــاق النــووي، أمــا اميــركا فقــد خانــت االتفــاق 
وخرجــت منــه ووصفتــه بــكل مــا هــو ســيء ، كمــا 
حثــت االعضــاء اآلخريــن علــى الخــروج منــه، وبالتالــي 

فأنهــا التمتلــك الصاحيــة لتفعيــل آليــة الزنــاد .
واشــار الــى ان اميــركا باتــت معزولــة ولــم تقــف معهــا 

اال االذنــاب ومــن بينهــم الكيــان الصهيونــي الامشــروع .
واعتبــر رئيــس الجمهوريــة ان يومــي الســبت 
إليــران  كبيــرا  نصــرا  يمثــان  القادميــن  واألحــد 
التــي  القنــوات  ان  اال  وهزيمــة فاضحــة ألميــركا، 
تعمــل ضــد ايــران فــي الخــارج لــم تنطــق بالحقيقــة 

ــكا ــل ان امري ــم تق ول

كيهــان العربــي - خــاص:- شــهدت غالبيــة مناطــق البحريــن مســاء 
أمــس الثاثــاء وتزامنــًا مــع لحظــة التوقيــع علــى العــار والخيانــة بيــن كيانيين 
ــي  ــع ف ــة تطبي ــى اتفاقي ــي عل ــدو الصهيون ــة والع ــن آل خليف ــن محتلي لقيطي

ــة. ــدًا بهــذه الخطــوة الخياني ــة تندي ــة غاضب واشــنطن، تظاهــرات صاخب
فقــد تبــرأ الشــعب البحرينــي مــرة اخــرى ممــا يقــوم بــه الكيــان الخليفــي 

الدخيــل فــي بيــع القضيــة الفلســطينية،

طهــران - كيهــان العربــي:- ردا علــى مزاعــم وســائل 
االعــام الغربيــة حــول خطــة ايرانيــة الغتيــال ســفيرة 

اميركيــة، كتــب وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد 
ــة. ــت اليقظ ــان وق ــر: ح ــى تويت ــدة عل ــي تغري ــف ف ظري

وقــال الوزيــر ظريــف فــي تغريدتــه، ان الكــذاب المقــرب 
مــن ترامــب ضلــل الرئيــس بتحذيــرات كاذبــة ليدفعــه الــى 

اغتيــال العــدو األول لداعــش الفريــق ســليماني.
ــن  ــن م ــاول ليتمك ــا زال يح ــذاب م ــا: الك ــع قائ وتاب
خــال تحذيــرات كاذبــة جديــدة مــن خــداع ترامــب وجــره 

ــى أم المهالــك. ال
واشــار وزيــر الخارجيــة الــى مزاعــم صحيفــة »بوليتيكو« 
ــي  ــكا ف ــال ســفيرة امري ــة حــول وجــود خطــة الغتي األمريكي
جنــوب افريقيــا وقــال ان مصــادر »بوليتيكــو« هــم مســؤولون 

اميركيــون ومصــادر ترامــب تقاريــر صحفيــة.
ــت  ــد أدع ــة ق ــو« االميركي ــة »بوليتيك ــت صحيف وكان
ــم  ــركان ل ــر اســتخبارية ومســؤولين امي ــن تقاري ــا ع نق

ــر اســمائهم، تذك
 ان طهــران مــا زالــت تحــاول االنتقــام لــدم الفريــق قاســم 
ســليماني ، كمــا نقلــت عــن مصــادر غيــر معروفــة ان طهــران تنــوي 

اغتيــال ســفيرة امريــكا فــي جنــوب افريقيــا النــا ماركــس.

باريــس – وكاالت انبــاء:- قــال المحلــل 
والســفير الفرنســي الســابق لــدى طهــران 
إدارة  تصرفــات  إن  نيكولــو«،  »فرانســوا 

ــر  ــن تغي ــران ل ــدة ضــد اي واشــنطن الحاق
موقــف األوروبييــن بشــان ضــرورة الحفاظ 

علــى االتفــاق النــووي.
ــروا« الفرنســية  ــة »الك ــت صحيف وكتب
نقــا عــن فرانســوا نيكولــو ، الــذي شــغل 
ــن  ــران م ــي طه منصــب ســفير فرنســا ف
2001 إلــى 2005 إن مزاعــم  وزيــر الخارجيــة 
إعــادة  األمريكــي مايــك بومبيــو بشــأن 
فــرض العقوبــات األمريكيــة ضــد إيــران 
شــأنها شــأن باقــي المزاعــم االمريكيــة 
ضــد ايــران و هــي هشــة ومثيــرة للجــدل 
ولــن تغيــر موقــف األوروبييــن مــن الحفاظ 
ــم. ــد اولوياته ــووي كاح ــاق الن ــى االتف عل

ــام الفرنســية  ــادت وســائل إالع وأف
لضغــوط  تعرضــوا  األوروبييــن  أن 
رغبتهــم  بســبب  امريــكا  قبــل  مــن 
وإصرارهــم علــى الحفــاظ علــى االتفــاق 
النــووي اإليرانــي ومعارضتهــم لطلــب 
الحظــر  تمديــد  المتحــدة  الواليــات 

إيــران. علــى  التســليحي 
فيغــارو«  »لــو  صحيفــة  وذكــرت 
علــى  تضغــط  اميــركا  أن  الفرنســية 
األوروبييــن بشــأن برنامــج إيــران النــووي.

وكتبــت الصحيفــة ان وزراء خارجيــة 
كل مــن فرانســا والمانيــا وبريطانيــا عبــروا 
لنــدن  فــي  االخيــر  اجتماعهــم  خــال 
رفضهــم لمســاعي اميــركا الراميــة الــى 

اعــادة العقوبــات علــى ايــران.

على الصفحة الثانية

طهران: اميركا ليست عضوا في االتفاق 
النووي لتستخدم آلية الزناد

*اميركا خانت االتفاق النووي وخرجت منه وعليها انتظار هزيمة 

فاضحة جديدة خالل االيام القادمة

*حكام بعض دول المنطقة ذات الصبغة االسالمية الدين 

وال وفاء لهم وتخلو عن عروبتهم

*الشعب االيراني تصدى ألحدث أنواع األسلحة من الشرق والغرب 

خالل 8 سنوات من ملحمة الدفاع المقدس

*المجاهدون يغلقون الكثير من الطرقات بالعجالت المحترقة 
ويضرمون النار في العلمين الصهيوني واالميركي

*تظاهرات غاضبة في لندن للتعبير عن رفض اتفاق التطبيع الذي 
وقعته المنامة وأبوظبي مع االحتالل الصهيوني

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد األميــن العــام للمجمــع العالمــي 
اإلمــارات  ان  واليتــي،  اكبــر  علــي  الدكتــور  االســامية  للصحــوة 

والبحريــن ســتدفعان ثمــن عملهمــا المخــزي.
وفــي كلمــة خــال االجتمــاع الطــارىء للمجلــس االعلــى للمجمــع 
ــران أمــس  ــة طه ــي العاصم ــد ف ــذي عق العالمــي للصحــوة االســامية، ال
االربعــاء، قــال الدكتــور واليتــي: ان بعــض الحكومــات التابعــة فــي الخليــج 
الفارســي أصبحــت دمــى ألميــركا والكيــان الصهيونــي علــى أمــل الدعــم 

المزيــف لهــم، وبنــت آمــااًل فارغــة علــى أوهــام ومنــزاًل علــى المــاء.
وبــدأ االجتمــاع الثالــث عشــر للمجلــس األعلــى للمجمــع العالمي 
للصحــوة اإلســامية، بمشــاركة ممثليــن عــن 50 دولــة إســامية عبــر 

تقنيــة الفيديــو كنفرانــس.

*ندعو جميع الشعوب  والدول اإلسالمية ودعاة الحرية والعدالة 

أن يسرعوا في مساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم

*نفاق بعض الحكام المرتزقة بتطبيع العالقات مع الغدة السرطانية 

»إسرائيل« الغاصبة، ال نتيجة لها سوى الحقارة والذل

*ثقة الدول االسالمية بخطاب المقاومة وقدراتها المعنوية حوّل 
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