
مؤكدًا أنه يدرك صعوبة هذا االمر لكنه ممكن بالتاكيد..

قاليباف: علينا جميعا تحويل تهديدات 
العدو الى فرص

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس مجلــس الشــورى االســامي 
محمــد باقــر قاليبــاف، ضــرورة العمــل مــن قبــل الحكومــة والمجلــس ومراكــز 

االبحــاث وقطــاع الصناعــة لتحويــل تهديــدات العــدو الــى فــرص.
ــر النفــط خــال اجتمــاع  ــر وزي ــاف بعــد اســتماعه الــى تقري ــال قاليب وق
مجلــس الشــورى االســامي امــس الثاثــاء، انــه فــي ضــوء اجــراءات العــدو 

التــي ادت الــى فــرض الحظــر

KAYHAN-AL-ARABI
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مشددة ان تطبيع االمارات والبحرين وحدّ فتح وحماس..

يديعوت احرونوت: اتحاد المقاومات الفلسطينية يقلق األمنيّين االسرائيليين
*االتحاد سيؤدي الى تقليص حجم أنشطة أجهزة األمن الفلسطينية ضد حماس في الضفة

روسيا: احتياطيات ايران من اليورانيوم مؤشر 
على تقييم اآلثار الضارة لسياسات اميركا

المفوضة السامية تدعو الى اطالق سراح 
المعتقالت في السعودية فوراً

المفوضــة  أبــدت  انبــاء:-  وكاالت   - جنيــف 
باشــليت  ميشــيل  اإلنســان  لحقــوق  الســامية 
قلقهــا البالــغ بشــأن اســتمرار االعتقــال التعســفي 
للمدافعــات عــن حقــوق االنســان فــي الســعودية، 

ــورا. ــى إطــاق ســراحهن ف ودعــت ال
فــي  لهــا  كلمــة  "باشــليت"، خــال  وأكــدت 
مجلــس حقــوق اإلنســان فــي جنيــف، أن مبــادئ 
حقــوق اإلنســان ومعاييرهــا تقــدم حلــوال فعالــة 
ــات. ــام األزم ــود أم ــى الصم ــوى عل ــدرة أق ــاء ق لبن

واشــارت الــى أن أزمــة فيــروس كورونــا اصطدمــت 
واالجتماعيــة  السياســية  األزمــات  مــن  بالعديــد 

االقتصاديــة،

قريباً.. لقاح ايراني مضاد لكوفيد-19 يدخل 
مرحلة االختبار على االنسان

طهــران - كيهــان العربــي:- كشــف رئيــس جامعــة 
العلــوم الطبيــة بالبــاد جليــل كوهبايــه زاده عــن اجتيــاز 
ــى  ــار عل ــة االختب ــد-19 مرحل ــي مضــاد لكوفي ــاح ايران لق
الحيوانــات مــن خــال جهــود باحثــي هــذه الجامعــة 

ــار علــى اإلنســان. ــة االختب ــًا مرحل وســيدخل قريب
واضــاف كوهبايــه زاده، ان هنــاك أنــواع مختلفــة 
مــن اللقاحــات المضــادة لكوفيــد_ 19 حيــث يصنــع 

بعضهــا باســتخدام

خالل لقاء مساعد وزير الخارجية ومدير عام الوكالة الدولية في فيينا..

طهران تعرب عن قلقها ازاء انشطة السعودية 
النووية غير الشفافة

*غروسي: ايران الشريك الهام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

يتضمن الوقف الكامل لتنفيذ االلتزامات النووية في حال عودة قرارات الحظر..

نواب الشعب يعدون مشروعاً لالسراع في مناقشة قرار للرد على آلية الزناد
*اميركا بدأت لعبة خطيرة وخاطئة العادة اجراءات الحظر األممية وهو امر مرفوض وفق منظار القوانين الدولية

غوتيريش: على الدول أن تبذل قصارى جهدها 
للحفاظ على االتفاق النووي

نيويــورك - وكاالت انبــاء:- صــرح األميــن العــام لألمــم المتحــدة "أنطونيــو غوتيريــش"، بأنــه يتعيــن علــى 
الــدول أن تبــذل قصــارى جهدهــا للحفــاظ علــى خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة بشــأن برنامــج إيــران النــووي،
واكــد "غوتيريــش" علــى أن الصفقــة كانــت انتصــارًا للدبلوماســية متعــددة األطــراف، وعــدم انتشــار األســلحة 

النوويــة. معربــًا عــن اعتقــاده بضــرورة ان تبــذل الــدول األعضــاء قصــارى جهدهــا للحفــاظ علــى االتفــاق النــووي .
واضــاف األميــن العــام لألمــم المتحــدة "بالنســبة لــدوري، فــإن األمانــة العامــة ستسترشــد بمــا ســيأتي 

مــن مجلــس األمــن".

مؤتمرهم السابع يلتئم في مدينة قم المقدسة رفضًا للتطبيع..

المشاركون في "شباب المقاومة": المقاومة المسلحة الطريق الوحيد الستعادة القدس المحتلة

ألفا يوم من العدوان..

 اليمن العب إقليمي والسعودية 
واالمارات الى الحضيض

قصف صاروخي يستهدف محيط 
السفارة األميركية في بغداد

اإلمارات تغرق بالديون السيادية 
وسط تكتم رسمي مريب

العدوان السعودي يرتكب 169 خرقا 
التفاق وقف النار بالحديدة

سفارة بريطانيا في بغداد: هجوم بعبوة ناسفة 
استهدف سيارات دبلوماسية

تحالف للكتل السياسية: تعيينات الكاظمي غلب عليها االطار الحزبي 
والسياسي مما يمثل نكوصا في المشروع االصالحي 

الفصائل الفلسطينية: علينا توجيه طاقاتنا إلى االحتالل 
ونحن على موعد مع انتفاضة

دمشق .. االحتالل التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف 
على قرى بريف الرقة الشمالي

موسكو والقاهرة: ندعم المسار السياسي لحل األزمة السورية 
بما يضمن وحدة أراضيها واحترام سيادتها

العدد )10496( السنة االربعون ، األربعاء 27 محرم الحرام ، 1442 هـ ق 26 شهريور 1399 هـ ش، 16 ايلول 2020م

طهــران - كيهــان العربــي:- طالــب عــدد مــن 
ــواب الشــعب فــي مجلــس الشــورى االســامي  ن
باالســراع فــي مناقشــة مشــروع قــرار مطــروح بصفة 
»عاجــل جــدا« حــول رد الجمهوريــة االســامية فــي 
ــة للحظــر  ــودة التلقائي ــاد )الع ــة الزن ــى آلي ــران عل اي

االممــي( فــي حــال تفعيلهــا.
ــس  ــي مجل ــادة 90 ف ــة الم ــس لجن ــن رئي واعل
عــن  فــر  بجمــان  نصــراهلل  االســامي  الشــورى 
ــواب  ــن الن ــدد م ــل ع ــن قب ــرار م ــروع ق ــداد مش اع
ــة الرئاســية بالمجلــس يقضــي  ــه للهيئ ــم تقدمي ت
ــرار طــرح ســابقا  ــي دراســة مشــروع ق باالســراع ف
ــاد. ــة الزن ــى آلي ــرد عل ــول ال ــدا ح ــة عاجــل ج بصف

ويتضمــن طلــب نــواب الشــعب الوقــف الكامــل 
لتنفيــذ االلتزامــات النوويــة فــي حــال عــودة قــرارات 
الحظــر التــي كانــت مفروضــة مــن قبــل منظمــة 
االمــم المتحــدة ضــد ايــران قبــل االتفــاق النــووي.

وتضمــن مشــروع القــرار: ان اميــركا ورغــم انهــاء 
لعبــة  بــدات  قــد  النــووي  االتفــاق  فــي  مشــاركتها 
خطيــرة وخاطئــة العــادة اجــراءات الحظــر االمميــة وهو 

امــر مرفــوض وفــق منظــار 
ــة. ــن الدولي القواني

ادت  فــي حــال  واضــاف: 
ــى  ــة ال ــوة االميركي ــذه الخط ه
عــودة اجــراءات الحظــر االممية 
فــان تنفيــذ االلتزامــات النوويــة 
ــون  ــن يك ــران ل ــب اي ــن جان م
ــن الضــروري  ــا وم ــررا اطاق مب
ان تتخــذ ايــران اجــراء مضــادا.

وطالــب نــواب الشــعب 
فــي مشــروع القــرار: انــه فــي حــال عــودة القــرارات المرقمــة  
وفقــا  الغيــت  التــي   ،1929  ،1835  ،1803  ،1747  ،1737  ،1696
فــي  االســامية  الجمهوريــة  حكومــة  فــان   ،2231 للقــرار 
ــاء  ــي غضــون اســبوع واحــد باالنه ــة ف ــون ملزم ــران تك اي

ــة: ــات التالي ــام لالتزام الت
 -اعــادة تصميــم وتحديــث مفاعــل اراك للمــاء 
الثقيــل بهــدف تحويلــه الــى المــاء الخفيــف )البنــود 

2 الــى 13 للملحــق االول لاتفــاق النــووي(.
المــاء  مفاعــات  اســتخدام  مــن  ايــران  منــع 
لاتفــاق  االول  الملحــق  فــي   16 )البنــد  الثقيــل 

النــووي(.
منــع انشــطة اعــادة معالجــة الوقــود المســتنفذ 
لاتفــاق  االول  الملحــق  فــي   25 الــى   18 )البنــود 

النــووي(.
المســاعدة  يمكنهــا  التــي  االنشــطة  منــع 
بتصميــم وتطويــر ادوات االنفجــار النــووي )البنــد 

النــووي(. لاتفــاق  االول  الملحــق  فــي   82
التنفيــذ الطوعــي للبروتوكــول االضافــي والكــود 
3.1 المعــدل )البنــدان 64 و 65 مــن الملحــق االول 

ــووي(. ــاق الن لاتف
المتطــورة  المراقبــة  تكنولوجيــا  اســتخدام 
والحضــور طويــل االمــد للوكالــة الدوليــة للطاقــة 
لاتفــاق  االول  الملحــق  مــن   67 )البنــد  الذريــة 

النــووي(.

القــدس المحتلــة – وكاالت انبــاء:- قالــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« 
»اتحــاد  عنــوان  تحــت  فيشــمان«  لـ«أليكــس  مقــال  فــي  الصهيونيــة 
المقاومــات«: إن مــا لــم تفعلــه ســنيّ االنتفاضاتيــن )األولــى والثانيــة(، وأطنان 
مــن القنابــل التــي ســقطت علــى القطــاع، وإصابــة آالف الفلســطينيين فــي 
مواجهــات مــع الجيــش االســرائيلي، فعلــه ســامٌ واحــدٌ صغيــرٌ مــع االمــارات 
والبحريــن. فوحــدت حركتــي فتــح وحمــاس وبقيــة المنظمــات الفلســطينية، 
قواهــا وأقامــت قيــادة مشــتركة للنضــال ضــد عمليــة الســام اإلســرائيلية – 

العربيــة. تعــاون أقلــق كثيــرًا الجهــات األمنيــة فــي تــل ابيــب.
ففــي نهايــة األســبوع الماضــي، أصــدرت »القيــادة الوطنيــة الموحــدة 
للمقاومــة الشــعبية الفلســطينية« بيانهــا رقــم )1(، وفصّلــت فيــه سلســلة 
أنشــطة احتجاجيــة فلســطينية ضــد »إســرائيل«، فــي المناطــق )الفلســطينية 
ــي واشــنطن. ــذي ســيُوّقع ف ــاق الســام ال ــم، ضــد اتف ــي العال ــة( وف المحتل

ــة  ــدء نضــاٍل ينتهــي فقــط بإقامــة دول ــن عــن ب ــذي يُعل ــان، ال ــي البي وف
فلســطينية عاصمتهــا القــدس، وُجّــه ســكان غــزة والضفــة برفــع أعــاٍم 

ســوداء اليــوم علــى كافــة المراكــز الســكانية الفلســطينية. 
ســيُقيم  وبريطانيــا،  المانيــا  فــي  خصوصــًا  الفلســطيني،  اللجــوء 
تظاهــراتٍ أمــام ســفارات اإلمــارات والبحريــن. وهنــاك نيّــة أيضــًا إلقامــة 

القريبــة. األيــام  فــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  تظاهــرات 

ــرق  ــد مفت ــرة عن ــرب أراضــي 48 تظاه ــا( لع ــة )العلي ــة المتابع وســتُقيم لجن
أم الفحــم. وبحســب البيــان، تحيــي اللجنــة بعــد غــد الخميــس الذكــرى الـــ38 
لمجــزرة صبــرا وشــاتيا، فــي المراكــز الســكانية الفلســطينية. وهــذا مــا يعتبرونــه 

فــي »إســرائيل« جــزء مــن محاولــة إنتــاج أجــواء طــوارئ فلســطينية وطنيــة.
وحُــدد يــوم الجمعــة المقبــل علــى انــه »يــوم حــداد بســبب عمليــة 
التطبيــع«. وكان هــدف المنّظميــن إقامــة تظاهــراتٍ حاشــدة مقابــل الجيــش 
االســرائيلي فــي القطــاع والضفــة، لكــن علــى مــا يبــدو، إغــاق الكورونــا لــن 

ــك. يســمح بذل

»ميخائيــل  قــال  انبــاء:-  وكاالت   – موســكو 
أوليانــوف« منــدوب روســيا الدائــم لــدى الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، إن احتياطيــات ايــران مــن 

اليورانيــوم المخصــب، مؤشــر جيــد علــى تقييــم 
اآلثــار الضــارة لسياســات الواليــات المتحــدة.

أمــس  تغريــدة  فــي  »أوليانــوف«  وكتــب 
الثاثــاء: أن ايــران كان لديهــا 15 طنــا مــن اليورانيوم 
ــل  ــى خطــة العم ــع عل ــت التوقي ــي وق المخصــب ف
الشــاملة المشــتركة )االتفــاق النــووي( عــام 2015.

واضــاف: أن طهــران خفضــت مخزونهــا مــن 
اليورانيــوم المخصــب إلــى 0.1 طــن )مائــة كيلوغــرام( 
الواليــات  فيــه  انســحبت  الــذي  الوقــت  بحلــول 

المتحــدة مــن االتفــاق النــووي فــي 2018.
وتابــع المســؤول الروســي: لكــن منــذ عــام 2019 
زادت احتياطيــات إيــران مــن اليورانيــوم وبلغــت 

ــا 2.1 طــن. حالي
مــن جانبهــا اعلنــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة، فــي أحــدث تقريــر لهــا أوائــل أيلــول / 
ســبتمبر الجــاري إن الجمهوريــة االســامية فــي 
ايــران أضافــت 534 كيلوغرامــا إلــى احتياطياتهــا 
فــي  التخصيــب  منخفــض  اليورانيــوم  مــن 
 2105 إلــى  ليرتفــع  الماضيــة،  الثاثــة  األشــهر 

كيلوغرامــات.

مســاعد  اعــرب  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
والدوليــة  القانونيــة  للشــؤون  الخارجيــة  وزيــر 
محســن بهارونــد عــن قلــق الجمهوريــة االســامية 
فــي ايــران ازاء انشــطة الســعودية النوويــة غيــر 
الشــفافة وامتناعهــا عــن اســتقبال مفتشــي الوكالــة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة.
جــاء ذلــك خــال المحادثــات التــي جــرت أمس 
ــر  ــة ومدي ــة االيراني ــن مســاعد الخارجي ــاء بي الثاث
»رافائيــل  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  عــام 

ــا. ــاوية فيين ــة النمس ــي العاصم ــي« ف غروس
للمشــاركة  فيينــا  يــزور  الــذي  بهارونــد  واشــار 
فــي اجتمــاع مجلــس الحــكام التابــع للوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة، الــى التعــاون الواســع بيــن ايــران 
ــة بالضغــوط  ــر الوكال ــة، واكــد ضــرورة عــدم تاث والوكال
بهــدف  الــدول  بعــض  تمارســها  التــي  السياســية 
ايجــاد انحــراف فــي التعامــل بيــن الجانبيــن.   واعتبــر 

مســاعد الخارجيــة التعــاون 
فــي اجــواء بنــاءة وبعيــدا عــن 
تاثيــرات اطــراف ثالثــة، بانــه 
الطرفيــن  مصلحــة  يخــدم 

ــة. ــة الذري والوكال
بمســاعدات  واشــاد 
اليــران  الذريــة  الوكالــة 
لمكافحــة فيــروس كورونــا، 
التقنــي  التعــاون  معتبــرا 
جــزءا مهمــا وال يتجــزأ فــي 

الوكالــة. مهمــات 
واكــد حــق جميــع الــدول االعضــاء فــي الوكالــة 
لاغــراض  النوويــة  الطاقــة  باســتخدام  الذريــة 

الســلمية واشــار الــى

على الصفحة الثالثة

ايران تفشل الحظر النفطي 
بتصدير مشتقاته

البقية على الصفحة7

*الدقاق: التطبيع مع العدو الصهيوني مرفوض من جميع 
المسلمين واألحرار في العالم

*اراكي: تطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني 
خيانة لألمة ولجبهة المقاومة

*الكعبي: المثلث »الغربي- الصهيوني- العربي« 
البغيض هو بؤرة ابتزاز المنطقة

*نعيم قاسم: محور المقاومة هو المحور الذي يعمل 
لمصلحة فلسطين ويؤسس للمستقبل

*الوفاق: ما يجري هو سقوط لبعض األنظمة، ومن 
يتخلى عن القدس سيتخلى عن مكة

*الجهاد االسالمي: من يطبّع هو في صف األعداء، 
وغادر للشعب الفلسطيني والمنطقة
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