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شؤون دولية

اغسطس الحالي..

روسيا ستضع قمراً صناعياً ايرانياً في مدار االرض
ــزم وضــع  ــا تعت ــاء انه ــة الفضــاء الروســية »روس كاســموس« امــس االربع طهران-فارس:-اعلنــت وكال

قمــر صناعــي ايرانــي فــي مــدار االرض فــي التاســع مــن شــهر اغســطس الحالــي.
ــة الفضــاء الروســية ان صــاروخ ســويوز الروســي  ــن منظم ــا ع ــاء نق ــرز لانب ــة رويت واوردت وكال

ايرانيــا باســم »خيــام«  ســيضع قمــرا صناعيــا 
فــي مــدار الكــرة االرضيــة وهــو قمــر صناعــي 

لاستشــعار عــن بعــد.
وكانــت ايــران قــد اطلقــت فــي شــهر مــارس الماضــي 
القمــر الصناعــي نــور 2 الــى الفضــاء بواســطة الصــاروخ 
»قاصــد« الحامــل لاقمــار الصناعيــة وتــم وضعــه فــي مــدار 

علــى بعــد 500 كيلومتــر عــن ســطح االرض.

موسكو تدعو للعودة العاجلة 
إلى االتفاق النووي

طهران-فارس:-دعــا إيغــور فيشنفيتســكي 
الروســية  الخارجيــة  وزارة  إدارة  مديــر  نائــب 
لمنــع االنتشــار والحــد مــن التســلح، للعــودة 

العاجلــة لاتفــاق النــووي اإليرانــي.
وقــال فيشنفيتســكي فــي مؤتمــر مراجعــة معاهــدة 
حظــر انتشــار األســلحة النوويــة التابــع لألمــم المتحدة، 
الكامــل  التنفيــذ  عــودة  بضــرورة  مقتنعــون  »نحــن 
مســألة  لحــل  المشــتركة،  الشــاملة  العمــل  لخطــة 
ــن”. ــت ممك ــرب وق ــي أق ــي ف ــووي اإليران ــج الن  البرنام

وأكد أنه »ال بديل عن هذا االتفاق”.

لرفع الحظر الجائر..
وفدنا المفاوض يتوجه إلى فيينا الستئناف 

المفاوضات النووية

مؤكدة مواصلة تخصيب اليورانيوم حتى تحقيق احتياجات إيران..

طهران: ال تشغيل لكاميرات الوكالة الدولية ما لم يرجع الطرف اآلخر لالتفاق النووي
اسالمي: إجراءاتنا تتوافق مع اتفاق الضمانات الشاملة وسنتخذ أي خطوة تضمن مصالحنا

البالونات االميركية لن 
تنتشلها من الحضيض

مجلس الشورى االسالمي يصادق على الئحة 
تبادل المدانين مع بلجيكا

طهران-فارس:-صــادق نــواب الشــعب فــي مجلــس الشــورى االســامي خــال الجلســة العلنيــة التــي عقدهــا 
امــس االربعاءعلــى الئحــة اتفــاق تبــادل المدانيــن بيــن الجمهوريــة االســامية االيرانيــة ومملكــة بلجيــكا.

وقــد وافــق علــى الائحــة 195 نائبــا فيمــا عارضهــا نائبــان وامتنــع 7 نــواب مــن مجمــوع 227 نائبــا حاضــرا 
فــي البرلمــان خــال عمليــة التصويــت.

الجديــر بالذكــر أنــه جــاء فــي المــادة الوحيــدة فــي هــذه الائحــة، أن اتفــاق تبــادل المدانيــن بيــن ايــران 
وبلجيــكا يحتــوي علــى مقدمــة و22 مــادة مرفقــة معهــا بالتفصيــل.

وحســب الماحظــة التــي جــاءت فــي هــذه المــادة، فــإن االلتــزام بالمــواد 77 و 125 و139 فــي الدســتور 
االيرانــي يعتبر أمرا ضروريا.   

مصادر مطلعة: قادة اإلطار يخولون العامري 
بالتفاوض مع الصدر واتخاذ أي قرار!

مقاومون فلسطينيون أطلقوا النار تجاه حاجز »حوارة« 
للجيش الصهيوني جنوب نابلس

خبراء أمميون: غطرسة سلطات 
االحتالل ال حدود لها

»الوفاء للمقاومة«: المقاومة وحدها 
تصنع سيادة لبنان

مسؤول صهيوني بشأن ترسيم الحدود: »إسرائيل« 
خضعت ونصر اهلل انتصر

سياسي أردني: ما يجري في العراق محاولة 
أميركية لهندسة الفوضى

سياسى عراقى: تجاوزنا مرحلة الخطر والحكومة 
المقبلة قد تتشكل بـ”االتفاق”

حقوق االنسان: سجون السعودية سيئة السمعة.. انتهاكات 
ال تغطيها محاوالت التلميع

العدد )11009( السنة الثانية واالربعون، الخميس 6 محرم الحرام 1444 هـ ق 13 مرداد 1401 هـ ش، 4 آب 2022م

لدى استقباله االمين العام للجهاد االسالمي..

عبداللهيان يؤكد استمرار سياسة ايران في دعمها لتحرير فلسطين

الخارجيــة حســين  وزيــر  اكــد  طهران-ارنــا:- 
الجمهوريــة  اســتمرار سياســة  اميــر عبداللهيــان 
االســامية االيرانيــة ومواقفهــا المبدئيــة والثابتــة 
ومقاومــة  فلســطين  تحريــر  قضيــة  دعــم  فــي 
اعتــداءات  ضــد  المظلــوم  الفلســطيني  الشــعب 
الكيــان الصهيونــي العنصــري واطماعــه التوســعية.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال اميــر عبداللهيــان 
الجهــاد  لحركــة  العــام  لاميــن  طهــران  فــي 
االســامي فــي فلســطين، معربــا عــن ســروره للقــاء 

وفــد الحركــة رفيــع المســتوى.
وفــي إشــارة إلــى هزائــم الكيــان الصهيونــي 
جديــدة  ظــروف  وظهــور  المقاومــة  امــام  واميــركا 
للفلســطينيين ، أعــرب وزيــر الخارجيــة االيرانــي 
تعزيــز  خــال  مــن  »نشــهد  أن  فــي  أملــه  عــن 
الــدول اإلســامية فشــل األعــداء  التقــارب بيــن 
فــي التاثيــر علــى القضيــة المقدســة وهــي تحريــر 

الشــريف”. والقــدس  فلســطين 
أن  فــي  ثقتــه  عــن  الخارجيــة  وزيــر  وأعــرب 
وفلســطين  المنطقــة  فــي  اإلســامية  المقاومــة 
ســتدافع بقــوة عــن الحقــوق الثابتــة لشــعوب المنطقة 
وتضامنهــا  تماســكها  تعزيــز  ظــل  فــي  وفلســطين 

الداخليــة. ووحدتهــا 
أعــرب  جانبــه  مــن 
لحركــة  العــام  األميــن 
الجهــاد اإلســامي فــي 
ــة  ــاد نخال ــطين ، زي فلس
، عــن ارتياحــه لزيارتــه 
ولقائــه  طهــران  إلــى 
الخارجيــة وحيــا  بوزيــر 
ــي  ــام الخمين ــرى اإلم ذك
)رضــي اهلل عنــه( وقــادة 
المقاومــة الشــهداء ، بمــن فيهــم الفريــق ســليماني 
ــورة االســامية  ــد الث ــر لقائ ، ووجــه الشــكر والتقدي
واســنادهم  لدعمهــم  االســامية  والجمهوريــة 

الفلســطيني. الشــعب  لمقاومــة  المســتمر 
واشــاد نخالــة بالــدور القــوي والفعــال والبنــاء 
القضايــا  فــي  االيرانيــة  االســامية  للجمهوريــة 
فــي  النشــطة  دبلوماســيتها  وقيــم   ، اإلقليميــة 

ــم  ــة والعال ــدان والمنطق ــف البل ــع مختل ــل م التفاع
اإلســامي دليــا علــى فاعليتهــا وقوتهــا، معتبــرا 
ــا  ــة االســامية بانه منجــزات ونجاحــات الجمهوري

متعلقــة باالمــة االســامية كلهــا.
وأعــرب األميــن العــام لحركــة الجهــاد اإلســامي 
المحــاوالت  لبعــض  أســفه  عــن  فلســطين  فــي 
الجمهوريــة  علــى  الضغــوط  لممارســة  الراميــة 
اإلســامية اإليرانيــة والتقليــل مــن الخطــر الحقيقــي 
األمــة  ومصالــح  منافــع  علــى  الصهيونــي  للكيــان 
جهــود  واعتبــر  الفلســطينية  والقضيــة  اإلســامية 
ومواقــف الجمهوريــة اإلســامية فــي مواجهــة نظــام 
الهيمنــة ودعــم الشــعوب المظلومــة أمــام المحتليــن 
والقــوى األجنبيــة مبشــرا بالخيــر والبركــة  والقــوة 
للشــعب الفلســطيني المقــاوم وإضعــاف جبهــة أعــداء 
العالــم اإلســامي، مؤكــدا علــى ضــرورة الحفــاظ 
علــى التضامــن والتاحــم بيــن الــدول اإلســامية 

وتعزيــزه.

المتحــدث  العربي:-أعلــن  طهران-كيهــان 
ان   ، كنعانــي  ناصــر  الخارجيــة  وزارة  باســم 
إلــى فيينــا  التفــاوض االيرانــي توجــه  فريــق 
الســتئناف المفاوضــات لرفــع الحظــر الجائــر 

علــى الشــعب االيرانــي .
وفــي هــذا الصــدد ، قــال المتحــدث باســم 
رفــع  سياســة  إطــار  فــي  انــه  الخارجيــة  وزارة 
الفريــق  غــادر   ، ايــران  عــن  الجائــر  الحظــر 
اإليرانيــة  اإلســامية  للجمهوريــة  المفــاوض 
برئاســة الدكتــور علــي باقــري كبيــر مفاوضــي 

إلــى فيينــا امــس االربعــاء.  ، ايــران 
مــن  الجولــة  هــذه  فــان  كنعانــي  وبحســب 
المحادثــات ، ســتعقد كمــا فــي الســابق مــع منســق 
االتحــاد األوروبــي ، وســيجري التباحــث بخصــوص 
األفــكار التــي قدمتهــا األطــراف ، بمــا فــي ذلــك 
اإلســامية  الجمهوريــة  قدمتهــا  التــي  األفــكار 
االيرانيــة ، والتــي تــم عرضهــا علــى الجانــب اآلخــر. 

هــذا االســبوع .

المتحــدث  وأكــد 
 ، الخارجيــة  وزارة  باســم 
مجــددًا عــزم الجمهوريــة 
اإلســامية اإليرانيــة علــى 
التوصــل إلــى اتفاق راســخ 
يضمــن حقــوق ومصالــح 
 ، اإليرانــي  الشــعب 
معربــًا عــن أملــه فــي أن 
تحســم االطــراف االخــرى 
خــال  مــن  الموقــف 
اتخــاذ القــرارات الازمــة والتركيــز الجــاد علــى 
حــل القضايــا المتبقيــة وإجــراء الحــوارات مــن 

الفعــال. التقــدم  أجــل 

بعد اعالن تمديد الهدنة لشهرين اضافيين..

ً عبدالسالم: على االمم المتحدة  رفع الحصار ومعالجة القضايا اإلنسانية عاجال
سلطات آل خليفة تزيل مظاهر عاشوراء

إلــى اليمــن  نيويــورك- وكاالت:- مــرة اخــرى يعلــن المبعــوث الخــاص 
ــد  ــى تمدي ــت عل ــن وافق ــي اليم ــة ف ــراف المتحارب ــرج أّن أالط ــس جروندب هان

الهدنــة لمــدة شــهرين إضافييــن وفقــًا للشــروط ذاتهــا.
واضــاف جروندبــرج، أن تمديــد الهدنــة يتضمــن »التزامــًا مــن األطــراف بتكثيــف 

المفاوضــات للوصــول إلــى اتفــاق هدنــة موسَّــع فــي أســرع وقــت ممكــن«.
وقــال جروندبــرج إنــه »فــي األســابيع المقبلــة ســيكثف اتصاالتــه مــع األطــراف 
لضمــان التنفيــذ الكامــل اللتزامــات جميــع األطــراف فــي الهدنــة التــي مــن المفترض 
أن يوفــر تمديدهــا آليــة لدفــع رواتــب موظفــي القطــاع العــام وفتــح طــرق وزيــادة عــدد 

الرحــات الجويــة مــن صنعــاء وتدفــق الوقــود بانتظــام إلى الحديــدة.
ــد الســام،  ــه، شــدد الناطــق باســم حركــة انصــار اهلل محمــد عب مــن جهت
علــى أهميــة قيــام األمــم المتحــدة بالعمــل المكثــف علــى صــرف المرتبــات وفتــح 
ــا اإلنســانية عاجــًا، ضــرورة  ــى أن معالجــة القضاي ــاء، مشــيرًا إل المطــار والمين

للدخــول فــي مراحــل أكثــر جديــة وثبــات.
ورحــب الرئيــس االمريكــي جــو بايــدن بتجديــد وحــث األطــراف اليمنيــة علــى اغتنــام 
هــذه الفرصــة للتوصــل إلــى اتفــاق شــامل يتضمــن خطــوات لتحســين حريــة التنقــل 

وتوســيع نطــاق دفــع الرواتــب ويمهــد الطريــق لحــل دائــم للصــراع بقيــادة يمنيــة.

فــي  تمديد الهدنــة  عــن  باإلعــان  األوروبــي  االتحــاد  رحــب  بــدوره 
اليمــن، واعتبــر أن التكتــل األوروبــي »ســيواصل العمــل مــع جميــع األطــراف 
للتوصــل إلــى تســوية سياســية للصــراع فــي اليمــن«. وحــض االتحــاد 
األوروبــي الطرفيــن علــى الوفــاء بالتزامهمــا بالهدنــة، ومواصلــة العمــل علــى 

ــا. ــع بنوده ــل لجمي ــذ الكام ــل التنفي ــن أج ــرعة م ــه الس وج
ومنــذ عــام الفيــن وخمســة عشــر عندمــا شــن تحالــف العــدوان الحــرب 
علــى اليمــن أخــذ االقتصــاد اليمنــي وكذلــك الخدمــات األساســية فــي 

ــة ــن بالمئ ــل ثماني ــا جع ــار، مم االنهي

ــائل  ــي وس ــطاء ف ــر نش ــة- وكاالت:-نش المنام
التواصــل االجتماعــي )2 أغســطس 2022( مشــاهد 
ــة بمناســبة  ــات متعلق ــة يافطــات وراي مصــورة إلزال

ــي. ــة عال ــن منطق عاشــوراء م

وقالــت جمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية، 
فــي  المعارضــة  السياســية  الجمعيــات  كبــرى 
مظاهــر  علــى  اعتــدت  الســلطات  إن  البحريــن 
ــاد  ــي »ضمــن مسلســل االضطه ــي عال عاشــوراء ف

الشــيعة«. المواطنيــن  بحــق  الطائفــي 
ومنــذ العــام 2011 كثفــت الســلطات األمنيــة مــن 
حملتهــا ضــد الطائفــة الشــيعية التــي تمثــل غالبيــة 
المواطنيــن فــي البــاد، وانتقلــت مــن اســتهدافهم 
سياســيًا، إلــى محاربتهــم دينيــًا والتضييــق عليهــم 

وعلــى ممارســاتهم الدينيــة.
وتكثــف الســلطات البحرينيــة مــن اســتهدافها 
الــذي  عاشــوراء،  موســم  فــي  للشــيعة  الدينــي 
ضمــن  العالــم  فــي  الشــيعية  الطائفــة  تحييــه 
استشــهاد  بمناســبة  وحاشــدة  فعاليــات ضخمــة 

الســام. بــن علــي عليــه  اإلمــام الحســين 
اســتبق  عاشــوراء  ذكــرى  مــن  ايــام  قبــل  و 
ــر  ــرار غي ــة بق ــى، المناســبة الديني ــام البحرين النظ
مــن  الحســينية  المواكــب  منــع  يتضمــن  مبــرر 

البــاد. دخــول 

طهــران- كيهــان العربي:-قــال مســاعد رئيــس الجمهوريــة رئيــس منظمــة 
الطاقــة النوويــة اإليرانيــة »محمــد إســامي«، أن قيامنــا بضــخ الغــاز فــي أجهــزة 
ــون  ــا لقان ــد، تطبيق ــي الجدي ــى الحظــر األمريك ــا عل ــو ردن ــزي ه الطــرد المرك

العمــل االســتراتيجي لرفــع الحظــر وحمايــة مصالــح الشــعب اإليرانــي.
وأضاف إســامي، امــس األربعــاء علــى هامــش اجتمــاع مجلــس الــوزراء: 
النوويــة  المنشــآت  فــي  الذريــة  الدولية للطاقــة  كاميرات الوكالــة  أزيلــت 
اإليرانيــة التــي كانــت تعمــل خــارج إطار اتفــاق الضمانــات ) كاميــرات المراقبــة 
اإلضافيــة( ولــن يتــم تشــغيلها إن لــم يرجــع الطــرف اآلخــر لاتفــاق النــووي.
وأكــد أن إجراءاتنــا تتوافــق مــع اتفــاق الضمانــات الشــاملة وســنتخذ أي خطــوة 
تضمــن مصالحنــا، قائــا: ســنتراجع عــن خطواتنــا إذا عــادت جميــع األطــراف إلــى 

االتفــاق النــووي والتزمــت بتعهداتهــا.

*على مدير الوكالة الدولية للطاقة تجنب التصريحات السياسية 

المتأثرة بالكيان الصهيوني

*كمالوندي: أبلغنا مسبّقًا الوكالة الدولية االستمرار في عملية 

التخصيب بما يخدم احتياجاتنا 

*لسنا بحاجة إلى القنبلة النووية نظرًا إلى قدراتنا اإلستراتيجية 

وفتوى سماحة قائد الثورة  البقية على الصفحة7
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