
طهــران - كيهــان العربــي:- أزاح تصنيعنــا العســكري الســتار عــن الطائــرة 
المســيرة »ســيمرغ« ذات المهــام القتاليــة واالســتطالعية والتكتيكيــة، والحاقهــا 

بخدمــة القــوة البحريــة للجيــش االيرانــي.
وجــرت هــذه المراســم بحضــور المســاعد التنســيقي لقائــد الجيــش 

االيرانــي االميــرال حبيــب اهلل ســياري، وقائــد القــوة البحريــة للجيــش حســين 
ــوت«. ــة »نب ــة الثالث ــة البحري ــي المنطق ــزادي، ف خان

ــرة المســيرة  ــة للطائ ــرة المســيرة »ســيمرغ« هــي النســخة البحري والطائ
»شــاهد 129« والتــي تمتلكهــا القــوة الجوفضائيــة للحــرس الثــوري، وتتميــز 

بتنفيــذ العمليــات القتاليــة ضــد االهــداف االرضيــة باســتخدام القنابــل الذكيــة 
ــة. وهــي مــزودة بنظــام تســديد للتصويــب بدق

ــد  ــد مــن الرصــاص الفري ــوع جدي ــم الكشــف عــن ن ــك،  ت ــى جانــب ذل ال
ــة  ــي الجمهوري ــاع ف ــل الدف ــي معام ــه ف ــم تصنيع ــذي ت ــه )RIP( وال ــن نوع م

ــران. ــي اي االســالمية ف
 ،RIP Bullets والمعروفــة عالميــًا باســم )RIP( وتتشــكل هــذه الرصاصــات
ــدف تنتشــر داخــل  ــا باله ــد إصطدامه ــا وبع ــث انه ــددة حي ــات متع ــن مقذوف م
الهــدف وتتســبب لــه فــي أضــرار جســيمة. تتحــول هــذه الرصاصــات الــى قطــع 
ــة  ــي للرصاص ــم الرئيس ــب الجس ــث يصي ــدف، بحي ــا لله ــد إصابته ــر عن أصغ
مركــز الهــدف والشــظايا تســتهدف األطــراف المحيطــة بــه. ومــن ناحيــة أخــرى، 
نظــرًا ألن الشــظايا الصغيــرة تفقــد بســرعة طاقتهــا بعــد االنفصــال عــن جســم 
الرصاصــة الرئيســي، فهــي أقــل تهديــدًا لألطــراف فــي حــال عــدم اصابــة الهدف.
ــة لالســتخدام  ــارات المرغوب ــر الخي ــد الرصــاص RIP أحــد أكث ــك، يع لذل
مــن قِبــل حــراس أمــن الطيــران فــي الطائــرات، ألنــه إذا تــم اســتخدامه فــي 

بيئــة الطائــرة، ونظــرًا ألن شــظايا 

وأوضــح الحوثــي خــالل حفــل افتتــاح المجمــع الطبــي للجرحــى أمــس 
الســبت فــي العاصمــة صنعــاء، أن العــدوان ال يســمح بإدخــال ســفن النفــط أو 

الــدواء فكيــف بســفينة تحمــل الصواريــخ.

قريبا.. إزاحة الستار عن إنجازات نووية 
جديدة في البالد

ــة  ــة الذري ــب رئيــس منظمــة الطاق ــن نائ ــي:- اعل ــان العرب ــران - كيه طه
علــي أصغــر زاريــن، أنــه ســيتم قريبــا إزاحــة الســتار عــن 50 إنجــازا نوويــا جديــدا 

منهــا أجهــزة طــرد مركــزي متطــورة والمــاء الثقيــل الخــاص بالمحطــات.
وقــال زارعــان أمــس الســبت خــالل حفــل افتتــاح معــرض إنجــازات 
الصناعــة النوويــة فــي البــالد الــذي يقــام فــي جامعــة آزاد كــرج )غربــي 
طهــران(، إنــه ســيتم إزاحــة الســتار عــن االنجــازات النوويــة الجديــدة فــي 

8 نيســان/ ابريــل المقبــل.
ــتخدام  ــة باس ــووي الوطني ــود الن ــيط دورة الوق ــم تنش ــه يت ــاف: إن وأض

ــداء. ــب األع ــو مايغض ــة، وه ــوارد الداخلي ــارف والم المع
ــطة  ــدء بأنش ــه الب ــدول أعمال ــى ج ــيدرج عل ــل اراك س ــع: إّن مفاع وتاب

ــي ــادم )االيران ــام الق ــي الع ــدة ف جدي
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شؤون دولية مشددًا أن العدوان ال يسمح بإدخال سفن النفط أو الدواء فكيف بسفينة تحمل الصواريخ..

الحوثي: ال صحة لالدعاءات األميركية في ضبط سفينة ايرانية قادمة إلينا
* المغلس: مستقبل اليمن ال يمكن أن يحدد ال من واشنطن وال الرياض وال أبوظبي

قطر: لن ننسى أن ايران فتحت أجواءها أمامنا 
بعد فرض الحصار علينا

شميت تدعو الجميع لتكثيف الجهود 
للحفاظ على االتفاق النووي

اكــدت مســاعدة  انبــاء:-  فيينــا – وكاالت 
االتحــاد  فــي  الخارجيــة  السياســة  مســؤول 
االوروبــي "هيلغــا شــميت" مســؤولية جميــع 
االطــراف للحفــاظ علــى االتفــاق النــووي، داعيــة 
للمزيــد مــن تكثيــف الجهــود فــي هــذا الصــدد.
وفــي تغريــدة لهــا فــي ختــام اجتمــاع اللجنة 
المشــتركة لالتفــاق النــووي والذي جرى مســاء 
مســاعد  مــع  برئاســتها  فيينــا  فــي  الجمعــة 
الخارجيــة للشــؤون السياســية الدكتــور عبــاس 

تجمع طالبي في طهران للتضامن 
مع الشيخ زكزاكي

طهــران - كيهــان العربــي:- تحشــد طــالب جامعيــون فــي طهــران أمــام مبنــى وزارة الخارجيــة أمــس 
الســبت البــداء االحتجــاج وتأكيــد الدعــم والمطالبة 
الشــيخ  النيجيــري  الديــن  عالــم  عــن  باالفــراج 

ــي. ــم الزكزاك ابراهي
ورفــع الطلبــة الجامعيــون االيرانيــون المحتشــدون 
يافطــات تدعــو الحكومــة النيجيريــة الــى االفــراج عــن 
الشــيخ الزكزاكــي بأســرع وقــت وحملــوا صــوره واطلقــوا 
الثوريــة  مواقفــه  وتحيــي  باعتقالــه  تنــدد  شــعارات 

ووصفــوه بمثابــة "خمينــي افريقيــا”.
الخارجيــة  وزارة  الجامعيــون  الطلبــة  ودعــا 

الــى الخــروج 

بعد احتجازه وسجنه ألكثر من عام بتهمة ملفقة..

ظريف: السلطات األميركية تفرج عن الباحث 
االيراني مسعود سليماني

مشددًا أنها تدعم المقاومة وتؤمن بالعدالة وبتحرير فلسطين..

نعيم  قاسم: شرف لنا أن نكون في محور ايران التي تسعى لمصلحة شعوب المنطقة
* نحن مقاومة حررت أرضا وتمثل الناس وتعمل من أجل خدمتهم ومصالحهم ومستقبلهم

روسيا: سننفذ بالكامل مشروع تحديث منشأة 
"فوردو" النووية

موســكو - وكاالت انبــاء:- اكــد "ســيرغي ريابكــوف" نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي، أن روســيا 
ســتنفذ بالكامــل مشــروع تحديــث المنشــأة النوويــة اإليرانيــة فــي "فــوردو"، الــذي جــرى تعليقــه 

مؤخــرا ألســباب تقنيــة.
ــن المشــروع، وســننفذه  ــم نتخــل ع ــة، نحــن ل ــا وقف ــن: "نحــن اآلن أخذن ــوف" للصحفيي ــال "ريابك وق
بالكامــل"، مشــيرا إلــى أن روســيا ســتحتاج وقتــا للتجــاوب مــع الظــروف الجديــدة مــن ضــخ إيــران الغــازات 
فــي أجهــزة الطــرد المركــزي فــي "فــوردو" وفــرض الحظــر الجديــد مــن قبــل الواليــات المتحــدة علــى هــذا 

المرفــق اعتبــارا مــن 15 ديســمبر.

بهمم سواعد وابداع شبابنا الغيارى والواعين..

تصنيعنا العسكري يزيح الستار عن طائرة "سيمرغ" المسيرة ذات المهام اإلستطالعية والقتالية والتكتيكية

طائرة مسيرة اسرائيلية تستهدف مقر 
السيد مقتدى الصدر في النجف

ترامب اللص المفضوح: النفط السوري 
بيدنا نفعل به مانشاء

مصدر عراقي: الطيران االميركي يتغاضى عن استهداف 
خاليا “داعش” شمالي االنبار

الخارجية األميركية توجه صفعة قوية 
لـ »بن سلمان«

صادقون: ال يحق الميركا وال اي جهة سوى القضاء 
العراقي بفرض العقوبات على العراقيين

حماس: شعبنا سيواجه »صفقة القرن« 
بموقف موحد ومقاومة مقتدرة

الفروف وبيدرسون: أهمية تواصل الحوار 
السوري السوري دون تدخل خارجي

الديمقراطيون يصوغون الئحة اتهامات 
مساءلة ترامب األسبوع الحالي

العدد )10293( السنة االربعون ، االحد 11 ربيع الثاني ، 1441 هـ ق 17 آذر 1398 هـ ش، 8 كانون األول 2019م على الصفحة الثالثة

ارتفاع نسبة انتاج الغاز في مجمع 
بارس الجنوبي الكثر من %99

بيــروت - وكاالت انبــاء:- قــال نائــب 
األميــن العــام لحــزب اهلل الشــيخ نعيــم 
أننــا جــزء مــن محــور  قاســم، ال ننكــر 
تقــوده ايــران التــي ترفــع قضايــا حقــوق 
وتؤمــن  المقاومــة  وتدعــم  الشــعوب 
مضيفــًا،  فلســطين،  وبتحريــر  بالعدالــة 
شــرف لنــا أن نكــون فــي هــذا المحــور 
الــذي يســعى لمصلحــة شــعوب المنطقة.
فــي  قاســم  نعيــم  الشــيخ  واوضــح 
مقابلــة مــع »هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة« 
أمــس الســبت، هنــاك مــن يعمــل على أن 
يضــر بلبنــان وبخاصــة الواليــات المتحــدة 
األميركيــة، ولفــت الــى ان وزيــر الخارجيــة 
االميركــي مايــك بومبيــو قــال إنــه ال يريــد 
أن يــرى حــزب اهلل فــي الحكومــة وفــي 
الحيــاة السياســية اللبنانيــة، فــي حيــن أن 
حــزب اهلل جــزء مــن هــذا الشــعب«، وتابــع 

ــا. ــركا تدخالته »فلتكــف أمي
ينظــر  كيــف  يهمنــا  مــا  وأوضــح: 

* اليمن يتأهل ويستعد لصناعة التحوالت التي ستؤثر على 
أنظمة العمالة والعبودية والخنوع

* الشامي: الجبير يحاول جبر الكسور والعظم السعودي 
الذي فتته أبطال اليمن

كيهــان العربــي - خــاص:- قــال عضــو المجلــس السياســي األعلــى فــي 
اليمــن محمــد علــي الحوثــي، أنــه ال صحــة لالدعــاءات األميركيــة فــي ضبــط 

ســفينة ايرانيــة قادمــة إلينــا وهــي تحمــل أجــزاء مــن الصواريــخ.

الحكومــة  اكــدت  انبــاء:-  وكاالت   - الدوحــة 
عالقــات  علــى  للحفــاظ  تســعى  أنهــا  القطريــة 

حســن الجــوار مــع ايــران، قائلــة إنهــا لــن تنســى أن 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران فتحــت مجالهــا 

الجــوي أمامهــا بعــد فــرض “الحصــار” عليهــا.
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــة ونائ ــر الخارجي ــال وزي وق
القطــري محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي، خــالل 
مشــاركته فــي أعمــال منتــدى “الحوار المتوســطي” 
ــول  ــؤال ح ــى س ــة، ردا عل ــاء الجمع ــا مس ــي روم ف
الموضــوع: ايــران جارتنــا وقطــر ملتزمــة بعالقــة 

ــا. حســن الجــوار معه
واضــاف آل ثانــي: ايــران فتحــت أجواءهــا أمــام 
قطــر عندمــا فــرض الحصــار علينــا، فنحــن لــن 

ــك. ــى ذل ننس
وشــهدت العالقــات بيــن الحكومتيــن القطريــة 
األزمــة  انــدالع  منــذ  ملموســا  تقاربــا  وااليرانيــة 
الســعودية  أعلنــت  2017، حينمــا  عــام  الخليجيــة، 
واالمــارات والبحريــن ومصــر قطــع عالقاتهــا مــع 

قطــر ومقاطعتهــا

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال وزيــر الخارجيــة 
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، انــه تــم االفــراج عــن 
األســتاذ والباحــث االيرانــي مســعود ســليماني مــن 

القيــد األميركــي. 
وكتــب الوزيــر ظريــف فــي تغريــدة لــه علــى 
موقــع »تويتــر« عــن وضــع الباحــث االيراني مســعود 
ــة ألن األســتاذ  ــا مســرور للغاي ــاًل: أن ســليماني، قائ
ســينضمان  وانــغ  والســيد  ســليماني  مســعود 
ــى أســرهم. وأشــكر كل المعنييــن الذيــن  ــًا ال قريب
ســاهموا فــي عمليــة االفــراج وخاصــة الحكومــة 

السويســرية.
وزارة  باســم  المتحــدث  قــال  جانبــه  مــن 
ــور  ــوي، ان الدكت ــاس الموس ــيد عب ــة الس الخارجي
مســعود ســليماني، وهــو أســتاذ وباحــث ايرانــي، 
وتــم  قليلــة  لحظــات  قبــل  اطــالق ســراحه  تــم 
فــي  السويســرية  الســلطات  الــى  تســليمه 
غيــر  االحتجــاز  مــن  عــام  قرابــة  بعــد  سويســرا 

المتحــدة. الواليــات  فــي  القانونــي 
وتــم االفــراج عــن الدكتــور مســعود ســليماني 
بعــد قضــاء عــام مــن االحتجــاز غيــر القانونــي فــي 

وتــم  المتحــدة  الواليــات 
الســلطات  الــى  تســليمه 

اإليرانيــة.
جهــود  وبفضــل 
وتعــاون  الخارجيــة  وزارة 
األمنيــة  المؤسســات 
والقضائيــة فــي الجمهوريــة 
ايــران  فــي  االســالمية 
دبلوماســية  عمليــة  وفــي 
الحكومــة  مــع  بالتعــاون 
ــتاذ  ــور واألس ــن الدكت ــراج ع ــم االف ــرية، ت السويس
والــذي  ســليماني  مســعود  االيرانــي  الجامعــي 

وسُــجن احتُجــز 

ــا، نحــن  شــعبنا إلين
إليــه  بالنســبة 
حــررت  مقاومــة 
تمثــل  أرضــا، 
بشــكل  النــاس 
وتعمــل  صحيــح 
مــن أجــل خدمــات 
النــاس ومصالحهــم 
ــع  ومســتقبلهم، وتاب
أن  نعتبــر  »نحــن 
أميــركا هــي رأس اإلرهــاب فــي العالــم 
مصالــح  إلــى  تنظــر  وال  تعــدل  ال  ألنهــا 

بريطانيــا”. وكذلــك  الشــعوب، 
وشــدد الشــيخ قاســم بالقــول: ال ننكــر 
ــران التــي  ــا جــزء مــن محــور تقــوده اي أنن
وتدعــم  الشــعوب  حقــوق  قضايــا  ترفــع 
وبتحريــر  بالعدالــة  وتؤمــن  المقاومــة 

ــا أن  ــرف لن ــول: ش ــع بالق ــطين، وتاب فلس
نكــون فــي هــذا المحــور الــذي يســعى 
لمصلحــة شــعوب المنطقــة، وشــدد علــى 
أن كل فوضــى فــي لبنــان وخطــر عليــه 
ــركا و«اســرائيل«، وكل  ــا لمصلحــة أمي هم

ــا. ــم وراءه ــان ه ــي لبن ــة ف فتن
واكــد، نحــن مقاومــة نقــوم بعمليــة 
علينــا  »اســرائيل«  اعتــدت  إذا  دفاعيــة، 
ــا  ــول: قوتن ــح بالق ــداء، واوض ــنرد االعت س
ألن  بزيادتهــا  وسنســتمر  دفاعيــة 
اللغــة  بهــذه  إال  تفهــم  ال  »اســرائيل« 
وشــدد  أقويــاء،  كنــا  إذا  إال  ترتــدع  وال 
حقيقيــا  ردع  تــوازن  هنــاك  ان  علــى 
بيــن »اســرائيل« وحــزب اهلل وحمــاس 
والجهــاد فــي فلســطين، يؤثــر فــي عــدم 
مضمونــة  غيــر  ألنهــا  الحــرب  وقــوع 

يتوقعــون. كمــا  بنتائجهــا 

* طائرة »سيمرغ« التي يمتلكها حرس الثورة تستخدم القنابل الذكية 
وهي مزودة بنظام تسديد للتصويب بدقة

* الرصاصة )RIP( هي مقذوفات متعددة وبعد إصطدامها بالهدف 
تنتشر داخله وتتسبب له أضرارا جسيمة

هل بلغت العالقات 
مرحلة الطالق؟
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