
موسوي: تدخل فرنسا في ملف قضائي 
إيراني غير مبرر

طهران-فــارس:- اعتبــر المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة عبــاس موســوي تدخــل 
وزارة الخارجيــة الفرنســية فــي ملــف قضائــي ايرانــي بأنــه غيــر ذي صلــة وغيــر مبــرر.

بخصــوص  الفرنســيين  للمســؤولين  األخيــر  الموقــف  علــى  وردا 
مجرميــن إيرانييــن قــال موســوي: ان التحقيــق وإصــدار أحــكام تتعلــق 
بجرائــم مواطنيــن إيرانييــن فــي محاكمــة عادلــة وضمــن إطــار قواعــد 
اختصاصــات  مــن  هــو  اإلســامية  الجمهوريــة  فــي  المواطنــة  وحقــوق 

المحاكــم القضائيــة االيرانيــة وقــد ُأدينــت الســيدة عدالــت خــواه وروح اهلل زم 
بموجــب جرائــم ارتكباهــا وهمــا يقضيــان فتــرة عقوبتهمــا.

وقــال المتحــدث باســم جهــاز السياســة الخارجيــة إن تدخــل وزارة 
الخارجيــة الفرنســية فــي ملــف قضائــي إيرانــي غيــر مناســب ويفتقــر 
ــي  ــل ف ــل أي تدخ ــن تقب ــامية ل ــة اإلس ــدا أن الجمهوري ــة مؤك للموضوعي

الداخليــة. شــؤونها 
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كاشفًا عن اختبار اللقاح على الحيوانات بنجاح..

وزير الصحة: نجاح متواصل لباحثينا في إنتاج 
لقاح لفيروس كورونا

الصحــة  وزيــر  قــال  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الدكتــور ســعيد نمكــي، أن الباحثيــن االيرانييــن يواصلــون 
نجاحاتهــم بالمضــي قدمــا بخطــوات فعالــة نحــو إنتــاج 
لقــاح لفيــروس كورونــا، مضيفــًا إنــه ســتبدأ مرحلــة االختبــار 
ــاح  ــار اللق ــم اختب ــه ت ــد أن ــا، وأك ــاح قريب ــذا اللق ــري له البش

علــى الحيوانــات بنجــاح.

الصين: االتفاق النووي يجب 
ان يطبق بشكل فعال

منــدوب  اكــد  انبــاء:-  وكاالت   - بكيــن 
الصيــن الدائــم فــي األمــم المتحــدة " جانــغ 
جونــغ" أن االتفــاق النــووي مــع إيــران هــو قــرار 
ملــزم مــن الناحيــة القانونيــة والبــد مــن تنفيــذه 

بشــكل فعــال.
التــي  الدولــي  األمــن  بمجلــس  كلمــة  وفــي 
عقــدت مســاء الثاثــاء لمناقشــة ســير تنفيــذ القــرار 
األممــي 2231 ، دعــا ممثــل الصيــن، الواليــات المتحــدة 
إيــران وااللتــزام  النــووي مــع  الــى االتفــاق  للعــودة 

بالقــرار المذكــور.

في برقيات وجهها لرؤساء المنظمات واالوساط الدولية والبرلمانية..

قاليباف: يجب التمهيد التخاذ خطوات عملية ملموسة اليقاف 
السياسات العدوانية والتوسعية للكيان الصهيوني

ًمشيرًا الى أن مجلس االمن الدولي شهد هزيمة سياسية جديدة الميركا أمام شعبنا.. الرئيس روحاني: ردنا سيكون حازما لو حاولت اميركا استهداف االتفاق النووي سياسيا

اميركا مارقة وايران 
لها بالمرصاد

طهران تصف الرياض بالبنك المركزي لالرهاب 
والراعي الرئيسي للتطرف

في الذكرى االربعين لسنوات الدفاع المقدس الثمانية..

تصنيعنا العسكري يزيح الستار عن منظومة 
صاروخية جديدة

طهــران - كيهــان العربــي:- كشــف العميــد بهمــن كاركــر رئيــس لجنــة تكريــم الذكــرى االربعيــن للدفــاع 
المقــدس )حــرب الســنوات الثمانيــة التــي شــنها النظــام العراقــي الســابق فــي عقــد الثمانينــات مــن القــرن الماضــي( 

انــه ســتتم إزاحــة الســتار عــن منظومــة صاروخيــة جديــدة بهــذه المناســبة.

كتائب حزب الله: حكومة الكاظمي استجابت لألميركيين 
في الهجوم على الحشد الشعبي

تظاهرات وفعاليات في فلسطيين ومدن عربية واجنبية 
مناهضة لخطة الضم الصهيو- اميركية

دمشق تشجب مؤتمر بروكسل: تدخل سافر 
في الشأن الداخلي السوري

للمرة األولى في التاريخ.. صندوق النقد يتوقع 
انكماشا حادا في آسيا

وزير خارجية المانيا: مجلس االمن 
الدولي قد يجمد مهامه

السعوديون يهرعون لشراء السلع قبيل 
زيادة كبيرة في الضرائب

الشيخ قبالن: المطلوب االنتصار للقاضي محمد مازح 
وليس لسفيرة الفتنة األميركية

بلدية الكويت تسرح 50% من الوافدين وتطالب 
الحكومة بسد النقص

العدد )10434( السنة االربعون، الخميس 10 ذو القعدة ، 1441 هـ ق 12 تير 1399 هـ ش، 2 تموز 2020م

خالل كلمة رئيس الجمهورية أمام القمة الثالثية للدول الضامنة لمسار "أستانة"..

الجمهورية االسالمية تؤكد مواصلة دعمها للشقيقة سوريا شعباً وحكومة وبقوة أكبر

رئيــس  اعلــن  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ادانــة  روحانــي  حســن  الدكتــور  الجمهوريــة 
الجمهوريــة االســامية فــي ايــران الي حظــر ضــد 
الشــعوب فــي العالــم خاصــة الشــعب الســوري، 
مؤكــدا علــى ان طهــران ســتواصل دعمهــا للشــعب 

والحكومــة الشــرعية فــي ســوريا بقــوة اكبــر. 
واشــار الرئيــس روحانــي فــي كلمتــه أمــس 
األربعــاء، خــال القمــة الرئاســيّة الثاثيّــة للــدول 
الضامنــة لمســار »أســتانة« مــع نظيريــه الروســي 
ــة  ــر األجــواء االفتراضي والتركــي التــي عقــدت عب
»الفيديــو كنفرانــس«، الــى أن النظــام األميركــي 

علــى ســوريا  الجانــب  أحــادي  يفــرض حظــراً 
تحــت عنــوان قانــون قيصــر. مؤكــدًا أّن أي قيــود 

ــداف  ــى المســاعدات اإلنســانيّة أله ــرض عل تف
السياســي،  الحــّل  بمســار  ســتخل  سياســيّة 
مضيفــًا: نؤكــد عزمنــا علــى مكافحــة اإلرهــاب 
ــات االرهابيــة  الداعشــي والقاعــدي وكل الجماع

فــي ســوريا. 
ضــرورة  علــى  التأكيــد  لزامــا  ارى  وقــال: 
ووحــدة  الوطنيــة  الســيادة  علــى  الحفــاظ 
االراضــي واســتقال ســوريا وتقريــر مصيــر هــذا 
البلــد بيــد شــعبه فقــط عــن طريــق المفاوضــات 
ــات  ــن دون اي تدخ ــورية وم ــورية – الس الس

اجنبيــة.

رئيــس  دعــا  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
مجلــس الشــورى االســامي محمــد باقــر قاليبــاف، 
فاعلــة  اتخــاذ خطــوات  الــى  الدوليــة  المنظمــات 
لاحتــال  التوســعية  االعمــال  جميــع  اليقــاف 

فــوراً. فلســطين  فــي  الصهيونــي 
وفــي برقيــات منفصلــة وجههــا الــى كل مــن 
االميــن العــام لامــم المتحــدة انطونيــو غوتيريــش 
غابريــا  للبرلمانــات  الدوليــة  الرابطــة  ورئيســة 
كويفــاس بــارون واالميــن العــام لرابطــة البرلمانــات 
واالميــن  نيــاس  قريشــي  محمــد  االســامية 
محمــد  للبرلمانــات  اآلســيوي  لاتحــاد  العــام 
التعــاون  العــام لمنظمــة  رضــا مجيــدي واالميــن 
االســامي يوســف العثيميــن، أكــد قاليبــاف علــى 
االســامي  الشــورى  لمجلــس  الحــازم  الموقــف 
فــي ايــران لايقــاف الفــوري لممارســات الكيــان 

الصهيونــي فــي االحتــال واالعمــال االســتفزازية 
واالمــن  الســام  وتعريــض  القوانيــن  وانتهــاكات 
الشــرعية  الحقــوق  ودعــم  للمخاطــر  الدولييــن 

المضطهــد. الفلســطيني  للشــعب 
للقــدس بصــدد  الغاصــب  الكيــان  واضــاف: إن 
االراضــي  الــى  الغربيــة  الضفــة  مــن  أجــزاء  ضــم 
الفلســطينية المحتلــة فــي ســياق تصعيــد سياســاته 
االكتــراث  دون  االحتاليــة  ومشــاريعه  التوســعية 
بقــرارات االمــم المتحــدة والمعارضــات السياســية 
ظــل  وفــي  العالمــي  العــام  والــرأي  والبرلمانيــة 
الظــروف المعقــدة الجاريــة واالزمــة العالميــة بســبب 

تفشــي فيــروس كوفيــد 19.

الخبرة الوطنية تصنع مكيف هواء قادر على قتل فيروس كورونا داعيًا الى ضرورة التعاون االقتصادي مع طهران، خالل اجتماع مجلس االمن الدولي..

غوتيريش: االتفاق النووي ضمان للتعددية الدولية ومن الضروري 
االلتزام به من قبل جميع المشاركين فيه

وباســتخدام  الوطنيــة  الخبــرة  تمكنــت  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
القــدرات الداخليــة للخبــراء المحلييــن، مــن تصميــم وإنتــاج وتســويق مكيــف 

ــا. ــروس كورون ــل في ــى قت ــادر عل ــي ق ــواء إيران ه
ــي القطاعــات  ــا، عمــل كل مــن النشــطاء ف ــروس كورون ــع انتشــار في وم
ــى  ــاء عل ــى اتخــاذ إجــراءات، بن ــاد، عل ــة بالب ــة والصناعي ــة واألكاديمي العلمي
قدراتهــم لمواجهــة تفشــي فيــروس كورونــا، وكانــت الشــركات المعرفيــة أكثــر 

نشــاطا فــي هــذا المجــال لتلبيــة احتياجــات البــاد بطــرق مختلفــة.
شــركة  »ســامع« المعرفيــة للصناعــات االلكترونيــة، هــي واحــدة مــن 
هــذه الشــركات التــي تمكنــت أن تكــون بمصــاف الشــركات المنتجــة فــي 
مجــال المعــدات المســتخدمة ضــد انتشــار فيــروس كورونــا مــن خــال إنتــاج 

العديــد مــن المنتجــات القائمــة علــى المعرفــة.
التنفيــذي لشــركة »ســامع«  وقــال مهــدي قلــي زادة الرئيــس 
ــة: أن  ــواء المحلي ــات اله ــاج مكيف ــاء حــول إنت ــة أمــس األربع المعرفي
هــذا الجهــاز وباســتخدام  مصبــاح« UVC » يمتلــك ميــزة القضــاء 

ــا. ــروس كورون علــى في
واشــار الــى اســتخدام مرشــحات النانــو والكربــون فــي تصميــم وانتــاج 

هــذا الجهــاز اللتقــاط الجســيمات العالقــة والروائــح الكريهــة فــي الهــواء.
واضــاف أن هــذه العمليــة ونظــرا لوجودهــا بشــكل دائــم، تــؤدي الــى 
تنقيــة الهــواء بشــكل مســتمر فــي األماكــن العامــة مثــل البنــوك والمكاتــب 
المصــاب،  الشــخص  دخــول  فيهــا  يمكــن  التــي  واألماكــن  والصيدليــات 

وبالتالــي يتــم القضــاء علــى التلــوث البكتيــري والفيروســي باســتمرار.
التــي يمكــن  الــى أن هــذا الجهــاز هــو مــن أفضــل األجهــزة  واشــار 
ــة،  ــة والعام ــن المغلق ــي األماك ــا ف ــروس كورون ــع انتشــار في اســتخدامها لمن
ــاح  ــا، وباســتخدام خصائــص مصب ــي تمام ــاز داخل ــم هــذا الجه ــال: تصمي وق

األشــعة فــوق البنفســجية.
نيويــورك - وكاالت انبــاء:- حــّث االميــن العــام 
لمنظمــة االمــم المتحــدة »انطونيــو غوتيريــش« 

فــي احــدث تقريــره حــول تنفيــذ القــرار 2231 الصــادر 
عــن مجلــس االمــن الدولــي، حــّث دول العالــم 
ــة  ــع الجمهوري ــاون االقتصــادي م ــى التع ــا عل جميع

االســامية االيرانيــة.
جــاء ذلــك فــي تقريــر غوتيريــش التاســع حــول 
عمليــة تنفيــذ القــرار االممــي 2231 حــول االتفــاق 
النــووي والــذي تلتــه مســاعدة الشــؤون السياســية 
لاميــن العــام لامــم المتحــدة الســيدة »روزمــاري 
ــي  ــن الدول ــس االم ــاع مجل ــال اجتم ــو« خ ديكارل

ــاء. ــو( مســاء الثاث ــر الفيدي )عب
ونــوه االميــن العــام للمنظمــة االمميــة الــى ان 
»خطــة العمــل المشــترك الشــاملة » )االتفــاق النــووي( 
وتــم   2015 ينايــر   14 فــي  انجــزت  قــد  كانــت  التــي 
المصادقــة عليهــا وفقــا للقــرار 2231 الصــادر عــن مجلــس 
ــدول االعضــاء فــي المنظمــات  ــع ال االمــن، تدعــو جمي
االقليميــة والدوليــة الــى تقديــم الدعــم فــي ســياق 

ــا. ــذ بنوده تنفي

نبارك لألمة االسالمية ذكرى مولد الثامن من أنوار الهداية اإللهية أنيس النفوس االمام علي بن موسى الرضا )عليهما السالم(

* الرئيس روحاني: يجب خروج القوات االرهابية االميركية 
من سوريا والمنطقة كلها على وجه السرعة

* العقوبات األميركية على سوريا غير قانونية وستخل بالمسار 
السياسي الحل الوحيد لالزمة

* نؤكد عزمنا على مكافحة اإلرهاب الداعشي والقاعدي وكل 
الجماعات االرهابية في سوريا

* نؤكد على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة االراضي 
واستقالل سوريا وتقرير مصير هذا البلد

طهــران - كيهــان العربــي:- اشــار الرئيــس االيرانــي حســن 
روحانــي الــى دعــم جميــع اعضــاء مجلــس االمــن الدولــي مــا عــدا 
بهــا  قامــت  التــي  رغــم كل محاوالتهــا  النــووي  لاتفــاق  اميــركا 
لتقويــض االتفــاق، معتبــرا ان مجلــس االمــن شــهد باالمــس هزيمــة 
ــران. ــة االســامية فــي اي ــركا امــام الجمهوري ــدة المي سياســية جدي
اجتمــاع  خــال  تصريحــه  فــي  روحانــي  الرئيــس  ونــوه 
الحكومــة أمــس االربعــاء، الــى ذكــرى الجريمــة الكبــرى المتمثلــة 
باســقاط طائــرة االيربــاص االيرانيــة مــن قبــل الفرقاطــة االميركيــة 
ــاه الخليــج الفارســي يــوم 3 تمــوز /يوليــو  »فينســينس« فــوق مي
ــى  ــت ال ــا الـــ 290 ، ولف ــا ركابه ــي استشــهد خاله ــام 1988 والت ع
ان اميــركا قالــت بانهــا اخطــات لكنهــا لــم تعتــذر فضــا عــن انهــا 
منحــت وســام الشــجاعة للقائــد العســكري الــذي اســقط الطائــرة .

ــك  ــذ ذل ــركان من ــة واخــاق االمي ــر ان هــذه هــي طبيع واعتب
اليــوم الــى االن واضــاف، انــه حتــى لــو افترضنــا انهــم اخطــاوا، 
وهــو ال حقيقــة لــه فــي الواقــع، لــكان مــن المفتــرض ان يعتــذروا 
ويحاكمــوا الشــخص الــذي اســقط الطائــرة ال ان يمنحونه وســاما. 
وتابــع رئيــس الجمهوريــة: نشــهد اليــوم نفــس هــذا المســار 
لهزيمــة  مســرحا  المتحــدة  االمــم  منظمــة  كانــت  وباالمــس 
سياســية جديــدة الميــركا امــام الجمهوريــة االســامية فــي ايــران.
واشــار الــى االجــراءات والممارســات الاقانونيــة والاانســانية 
للحكومــة االميركيــة الحاليــة ضــد الشــعب االيرانــي ومنــذ مجيئهــا 
ــول  ــن الممكــن ان يق ــال: م ــام، وق ــذ 3.5 ع ــم من ــى ســدة الحك ال
االميــركان فــي حســاباتهم بانهــم حققــوا نجاحــات فــي الجانــب 

االقتصــادي

*شهدت منظمة االمم المتحدة مسرحا لهزيمة 
سياسية جديدة الميركا قبال ايران

* ايران على استعداد كامل للعودة الى جميع التزاماتها في اطار 
الطاقة النووية إذا التزمت مجموع »4+1« باالتفاق

* ظريف: خياراتنا ستكون حاسمة في حال تمديد الحظر التسليحي علينا 
والمسؤولية الكاملة ستكون على عاتق اميركا أو أي جهة تدعمها

البقية على الصفحة7
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