
ــد  ــاء »غراون ــة أنب ــاال نشــرته وكال ــة، مق ــوزارة الخارجي ــا ل ــرا عام ــا ومدي ــوب أفريقي جن
ــا فــي الســلك الدبلوماســي  ــه: »خــال عملن ــاال في ــا أمــس، ق آب« فــي جنــوب أفريقي
تعرفنــا عــن كثــب علــى حقيقــة الفصــل العنصــري والفظائــع التــي أحدثهــا فــي الواقــع«.

وأوضحــا: »مثــل هــذا الواقــع كمــا رأينــا بأنفســنا هــو فصــل عنصــري، 
وحــان الوقــت ألن يــدرك العالــم أن مــا رأينــاه

اغلبهم من األطفال..

وفاة )15( مصابا بمرض جلد الفراشة في ايران 
بسبب الحظر األميركي

طهــران- كيهــان العربــي: - قــال مديــر جمعيــة المرضــى المصابيــن 
بمــرض انحــال البشــرة الفقاعــي، أن امريــكا تزعــم زيفــا بــأن األدويــة 
غيــر مشــمولة بالحظــر، مشــيرا الــى ان الحظــر األمريكــي تســبب فــي 
ــد  ــرض جل ــال بم ــن األطف ــم م ــا اغلبه ــاة )15( مريض ــرة بوف ــنوات األخي الس
ــًا: ان متابعــة وتعــاون الحكومــة  الفراشــة بســبب نقــص الضمــادات، مضيف
ووزارة الخارجيــة واليونيســف أســهم فــي توفيــر الضمــادات التــي يحتاجهــا 

ــًا. هــؤالء المرضــى لمــدة ســنة حالي
واضــاف حميــد رضــا هاشــمي امــس األربعــاء، أن مرضــى جلــد الفراشــة 

واجهــوا فــي الســنوات االخيــرة مشــاكل تتعلــق
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شؤون دولية فيما شعبية الكيان الصهيوني تراجعت في أوروبا حتى 44-..

دبلوماسيان صهيونيان: الكيان االسرائيلي نظام فصل عنصري
* المستوطنون اإلسرائيليون يعيشون بموجب القانون المدني اإلسرائيلي، بينما يعيش الفلسطينيون تحت القانون العسكري

الشرق االوسط االسالمي... مركز ثقل 
العالم بين بكين وطهران

* محمد صادق الحسيني
كل المؤشــرات والقرائــن والوقائع الميدانية 
ــي باتــت  ــد اقليمــي ودول ــر مــن صعي ــى اكث عل
لــدى  االســتراتيجية  الرؤيــة  انعــدام  تؤكــد 
ــة التــي كانــت يومــا االعظــم فــي العالــم  الدول

وهــي الواليــات المتحــدة االميركيــة...!
بايــدن يطلــب اللقــاء مــع بوتيــن على عجل 
لوقــف تدهــور العاقــات بيــن بلديهمــا، واجــراء 
تهدئــة تمنــع تقــدم الحليفيــن االســتراتيجيبن 
الصيــن وروســيا علــى حســاب الدولــة التــي 
تهشــمت صورتهــا فــي اكثــر مــن ســاحة دوليــة 

رغــم ظاهرهــا المخــادع كدولــة عظمــى...!
منــع  الــى  تهــدف  هــذه  بايــدن  محاولــة 
موســكو مــن توظيــف كا مــن الصيــن والهنــد 
وايــران كمجــال حيــوي لتنشــيط المقــدرات 
الروســية الهائلــة فــي هــذه البلــدان بديــا عــن 
ــا بوجــه  ــي تحــاول واشــنطن اغاقه ــا الت اوروب

ــكان..! ــدر االم ــكو ق موس
االولويــة  هــذه  مثــل  ســياق  وفــي 
فهــم محــاوالت  يمكــن  فقــط  االســتراتيجية 
واشــنطن المتعثــرة لكنهــا المصــرة علــى وقــف 
ــرب  ــوب وغ ــن جن ــا التاريخيي ــورات حليفيه ته
ايــران، اي الكيانيــن الســعودي واالســرائيلي...!

وقــف حــرب اليمــن حتــى علــى ســبيل 
واشــنطن  اليهــا  تحتــاج  والمنــاورة  الخدعــة 
االيرانــي  التمــدد  وقــف  مــن  تتمكــن  حتــى 
ــى  ــر عل ــوم يم ــع كل ي ــة م ــزداد اندفاع ــذي ي ال
تخبــط ادارة بــن ســلمان الغارقــة فــي مســتنقع 
ــب  ــم يعــد يجل ــذي ل حــرب اليمــن االســن وال
للريــاض ســوى ســرعة افــول القبيلة الســعودية 

الحاكمــة ، وان علــى مراحــل ...!

صنعاء: عرض فيلم »جاسوس الموساد في اليمن«..

البيت األبيض يسرب للكونغرس بوجود 
قوات أميركية في اليمن

بعــث  انبــاء:-  وكاالت   - - صنعــاء  واشــنطن 
البيــت األبيــض رســالة الــى أعضــاء الكونغــرس 
عــن  المنشــورة  التقاريــر  فيهــا  يؤكــد  األمريكــي 
وجــود القــوات األميركيــة فــي اليمــن وذلــك فــي 
رســالته الــى الكونغــرس بشــأن أنشــطة الجيــش 

فــي الخــارج الحــدود االميركيــة.
األبيــض  البيــت  نشــر  التقريــر،  وبحســب 
تقاريــر عــن وجــود عســكري أمريكــي فــي اليمــن، 

ــم  ــه زع لكن

مشددًا أنه ال يوجد ذنب أكبر من تثبيط عزائم الشعب..
قاليباف: من يحب ايران ويحرص على مستقبل أبنائها 

سيشارك في االنتخابات
* ندعو الحريصين لدعم الشعب االيراني النتخابات صائبة تضمن تقدم البالد في االعوام االربعة القادمة

في رسالة الى غوتيريش..

منتقداً بشدة إجراء المنظمة الدولية ضد طهران
ظريف: تعليق حق ايران في التصويت داخل المنظمة أمر مرفوض

مشيرًا الى وجود الكثير من  االدلة على فشلها في العراق..

خبير اميركي: اميركا لم تتمكن من الحؤول دون 
تواصل ايران مع سوريا عبر العراق

طهران-كيهــان العربــي: شــدد محلــل اميركــي علــى ان اميــركا لــم تتمكــن مــن الحــؤول دون تحويــل 
العــراق الــى جســر ســتراتيجي بيــن ايــران وســوريا وحــزب اهلل.

الدراســة  »الســتراتيجية  مركــز  فــي  الســتراتيجية  الطاولــة  كوردزمــن« مســؤول  »انتونــي  فبقلــم 
ــة علــى فشــل اميــركا فــي العــراق ولــم تتمكــن مــن حــل هــذه  والدوليــة« يقــول: هنــاك الكثيــر مــن  االدل

االمــور اســتراتيجية علــى المســتوى الكلــي.

فيما ستبدأ التطعيم بلقاح »كوف ايران بركت« المحلي لمليون شخص قريبًا..

مصدر مسؤول: ايران باتت من الدول المصنعة للقاح المضاد لكورونا
* بدء المرحلة الثانية من التجربة السريرية للقاح »فخرا« اإليراني من انتاج قواتنا المسلحة

إطاللة سيد المقاومة وأمل 
الصالة في القدس

حركة السلم الجزائرية:سنبقى اوفياء لخط ثورة التحرير 
لقطع الطريق على فرنسا في الجزائر

باسيل يلتقى معاون الرئيس بري والمعاون 
السياسي لألمين العام لحزب اهلل

إعالم عبري: شركة سايبر الصهيونية 
تبيع تكنولوجيا اختراق للسعودية

القضاء البريطاني يصدر حكما 
ضد حكومة جونسون

السلطات العراقية تعمل على تحديد هويات رفات 
المئات من ضحايا »داعش« االرهابي

اقتحام جديد لقطعان المستوطنين لالقصى والقوات الصهيونية 
تعتقل شبانًا فلسطينيين في القدس المحتلة

دمشق: هضبة الجوالن المحتلة كانت 
وستبقى عربية سورياً

أردوغان يعلن نيته زيارة مدينة شوشة 
في قره باغ عقب قمة »الناتو«

العدد )10689( السنة الواحدة واالربعون، الخميس 29 شوال1442 هـ ق 20خرداد 1400 هـ ش، 10 حزيران 2021م على الصفحة الثالثة

مسؤول نفطي: االستعدادات جارية لرفع 
سقف االنتاج الى مرحلة ما قبل الحظر

* العالم أجمع يعلم بأن الشعب االيراني يواجه إرهابًا اقتصاديا منذ زمن 
ترامب حتى يومنا هذا ويستخدم كورقة مساومة

* ارهاب أميركا االقتصادي عرقل امكانية ايران لنقل مستحقاتها المالية 
لمنظمة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى

* اميركا تمنع ايران من استخدام ونقل األموال حتى لشراء الدواء والغذاء، 
فما بالك بدفع مستحقاتها لألمم المتحدة

وزيــر  رفــض  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
بيــان  جــواد ظريــف  الدكتــور محمــد  الخارجيــة 
األمــم المتحــدة بتعليــق حــق التصويــت للجمهــور 
يــة االســامية فــي ايــران فــي المنظمــة، وقــال: 
الصاحيــة  يعطــي  المتحــدة  األمــم  ميثــاق  ان 
للجمعيــة العامــة أن تقــرر أن عــدم دفــع مســتحقات 
أي عضــو ألســباب خــارج الســيطرة يبقــي حقهــا 

فــي التصويــت داخــل المنظمــة.
وفــي رســالة الــى األميــن العــام لألمــم المتحدة 
»أنطونيــو غوتيريــش«، أوضــح الوزيــر ظريــف أن 
الحظــر المصرفــي األميركــي األحــادي هــو الســبب 
فــي عــدم دفــع إيــران حصتهــا إلــى األمــم المتحــدة، 
ــت  ــي التصوي ــران ف ــق حــق إي ــإن تعلي ــي ف وبالتال

داخــل المنظمــة »أمــر مرفــوض«.
ــه  ــش، إن ــي رســالته لغوتيري ــة ف ــر الخارجي ــال زي وق
»كمــا تعلمــون ويعلــم العالــم أجمــع أن الشــعب اإليرانــي 
ارهــاب  بــل  مســبوقة،  غيــر  اقتصاديــة  حربــًا  يواجــه 
اقتصــادي، منــذ قــرار الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد 
ترامــب بالخــروج مــن طــرف واحــد مــن االتفــاق النــووي 

تــل ابيــب - وكاالت انبــاء:- وصــف دبلوماســيان إســرائيليان ســابقان مــا 
تفعلــه ســلطات تــل أبيــب فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة بأنــه ســلوك 

نظــام فصــل عنصــري »أبارتهايــد«.
ــا  ــوب أفريقي ــي جن ــال ف ــان االحت ــل ســفيرا لكي ــذي عم ــاروخ ال ــان ب ــب إي وكت
ــي  ــرائيل ف ــفيرًا إلس ــل س ــل الــذي عم ــون ليئي ــوي، وأل ــوانا وزيمباب ــا وبوتس وناميبي

موسكو: احياء االتفاق النووي يخدم 
مصلحة المجتمع العالمي

فيينــا - وكاالت انبــاء:- دعــا منــدوب روســيا 
فيينــا  فــي  الدوليــة  المنظمــات  لــدى  الدائــم 
الحــكام  مجلــس  اعضــاء  اوليانــوف«  »ميخائيــل 
لدعــم  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة  التابــع 
مفاوضــات فيينــا الحيــاء االتفــاق النــووي، معتبــرا 
المجتمــع  مصلحــة  يخــدم  بانــه  االتفــاق  احيــاء 

العالمــي.
ــام  ــر ع ــر مدي ــدء دراســة تقري ــع ب ــن م وبالتزام
ــاء  ــل اعض ــن قب ــة م ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
االتفــاق  تنفيــذ  مــن  للتحقــق  الحــكام  مجلــس 
النــووي، قــال اوليانــوف ان ايــران كانــت ملتزمــة 
الكامــل لجميــع تعهداتهــا قبــل خــروج  بالتنفيــذ 
اميــركا مــن االتفــاق النــووي وان احيــاء هــذا االتفــاق 

يخــدم مصلحــة المجتمــع العالمــي.
وفــي كلمتــه خــال اجتمــاع الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة، اكــد الدبلوماســي الروســي بــان 

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
مجلــس الشــورى االســامي محمــد باقــر قاليبــاف 
االنتخابــات  فــي  الواســعة  المشــاركة  ضــرورة 

فــي  المرتقبــة  الرئاســية 
مــن  بــان  مؤكــدا  البــاد، 
ويحــرص  ايــران  يحــب 
ابنائهــا  مســتقبل  علــى 
سيشــارك فــي االنتخابات.
الــى  قاليبــاف  واشــار 
الذكــرى الســنوية الرابعــة 
لزمــرة  االرهابــي  للهجــوم 
»داعــش« االرهابيــة علــى 
الشــورى  مجلــس  مبنــى 
االســامي، محييــا ذكــرى شــهداء هــذا الحــادث 

الهمجــي. االرهابــي 

ــي  ــس الحال ــن الرئي ــي زم ــذي يتواصــل ف ــران، وال ــع اي م
ــاومة. حيــث يســتخدمه كورقــة مس

واكــد أن إجــراء األمــم المتحــدة بســلب حــق 
ــت داخــل المنظمــة  ــي التصوي ــي ف الشــعب االيران
الدوليــة إجــراء خاطــئ وغيــر منطقــي، مضيفــًا أن 
أحــد األعضــاء الدائميــن فــي مجلــس األمــن يمنــع 
ــران مــن اســتخدام ونقــل األمــوال حتــى لشــراء  اي

ــى  ــع مســتحقاتها ال ــك بدف ــدواء والغــذاء، فمــا بال ال
العــام  األميــن  أن  والمؤســف  المتحــدة،  األمــم 
لألمــم المتحــدة لــم يكتــرث لهــذه الجريمــة طــوال 

الســنوات الثــاث الماضيــة.
وشــدد علــى أن اإلجــراءات األميركيــة »غيــر 
امكانيــة  عرقــل  االقتصــادي  وارهابهــا  القانونيــة، 

ايــران لنقــل 

* خمس شركات ايرانية تنشط حاليا في انتاح لقاحات 
مضادة لكورونا في البالد

* المرحلة الثالثة للتطعيم بالجرعة الثانية للقاح ايران- 
كوبا المشترك في شمال البالد

طهــران - كيهــان العربــي:- وصــف ايــرج حريرجــي مســاعد وزيــر الصحــة 
ــال:  ــع وق ــه عمــل اســتثنائي ورائ ــاح »فخــرا« بأن ــي، لق ــم الطب والعــاج والتعلي
يمكــن لعــدد محــدود مــن الــدول فــي العالــم صنــع اللقاحــات، ولحســن الحــظ، 

فــأن إيــران باتــت اليــوم مــن الــدول المصنعــة للقــاح كورونــا.
واضــاف حريرجــي أمــس األربعــاء، فــي مراســم بــدء المرحلــة الثانيــة مــن 
ــاح فخــرا عمــل اســتثنائي  ــاح »فخــرا« اإليرانــي، أن لق ــة الســريرية للق التجرب

ورائــع أنتجتــه القــوات المســلحة ويعــد مفخــرة للبــاد.
واشــار الــى أن عــددا محــدودا مــن دول العالــم يمكنهــا صنــع اللقاحــات، 
ولحســن الحــظ انضمــت الجمهوريــة االســامية فــي ايــران هــذه الــدول اليــوم 

ــد مــن اللقاحــات. ــاج العدي ــا النت بســبب توصله
ــم  ــي ل ــا الت ــة كورون ــن أزم ــد م ــرج الوحي ــى أن المخ ــي ال ــت حريرج ولف
نشــهدها فــي المائــة عــام أو حتــى القــرون الماضيــة، هــو اســتخدام اللقاحــات 

ــات. ــال اللقاح ــن خ ــه إال م ــن تحقيق ــذي ال يمك ــع ال ــة القطي ــق مناع وتحقي
واشــار الــى قضايــا تتعلــق بتوزيــع لقــاح كورونــا وقــال مســاعد وزيــر الصحــة: 
أن بعــض الــدول المنتجــة للقــاح رفضــت تقديمــه حتــى لجيرانهــا مثــا امريــكا 
لــم تعــط اللقــاح لكنــدا أو المملكــة المتحــدة التــي امتنعــت عــن إعطــاء اللقــاح 
لفرنســا، موضحــا ان العديــد مــن البلــدان لــم تبــدأ بالتطعيــم بعــد، وتــم حقــن 

عــدد قليــل فــي العديــد مــن البلــدان.
مــن جانبــه اعلــن المتحــدث باســم اللجنــة الوطنيــة االيرانيــة لمكافحــة كورونــا، علــي 
رضــا رئيســي ان التطعيــم بلقاح«كــوف ايــران بركــت« المحلــي ســيتم فــي غضــون 10 أيــام.

واوضــح رئيســي، ان خمــس شــركات ايرانيــة تنشــط حاليــا فــي انتــاح 
لقاحــات مضــادة لكورونــا، متوقعــا ان يبــدأ التطعيــم بلقــاح »كــوف ايــران بركــت« 
فــي غضــون 10 ايــام، وقــال: فــي المرحلــة االولــى ســيتم تطعيــم مليــون جرعــة 

مــن اللقــاح للفئــات المســتهدفة.
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