محادثات ايرانية روسية في مجال االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات
على الصفحة الثالثة

متى تعود الى رشدها
الزالة بؤر االرهاب

KAYHAN-AL-ARABI
8صفحات

العدد ( )11096السنة الثالثة واالربعون ،الخميس  29ربيع الثاني  1444هـ ق  3آذر  1401هـ ش 24 ،تشرين الثاني 2022م

200000ريال

ما دام هناك تهديد لنا ،خالل مؤتمر صحفي..

مشيرا الى تداعياتها االمنية الخطيرة ..

عبد اللهيان :قواتنا المسلحة ستواصل إجراءاتها لضمان امننا القومي وفق القوانين الدولية

المالكي :دستورنا يرفض تواجد اي جماعة
مسلحة معارضة على اراضينا

*سياستنا الخارجية تسير على الطريق الصحيح والمتنامي والمتوازن مع أولوية دول الجوار والمحوراآلسيوي
*الدول االوروبية الثالث واميركا والكيان الصهيوني لم يفهموا
بالشكل الصحيح التطورات واالحداث في ايران
*المؤامرة لخلق حرب إرهابية وأهلية وتقسيم إيران عبر إستغالل
مشاعر الشعب الصافية قد فشلت

*سنبقي باب االتصال مع اميركا مفتوحا عن طريق االتحاد
االوروبي والوسطاء بمراعاة خطوطنا الحمراء
*الوكالة الدولية للطاقة الذرية انحرفت على الدوام عن مسارها
التقني وانتهجت المسار السياسي

طهران-كيهــان العربي-:صــرح وزيــر الخارجيــة حســين اميــر عبداللهيــان
انــه مــا دام هنــاك تهديــد لنــا مــن دولــة مجــاورة فــي إطــار القانــون الدولــي
وميثــاق األمــم المتحــدة  ،فــإن قواتنــا المســلحة ســتواصل إجراءاتهــا لضمــان
أقصــى قــدر مــن األمــن القومــي للبــاد.
وأســتعرض وزيرالخارجيــة امــس األربعــاء  ،خــال مؤتمــر صحفــي بحضــور
وســائل إعــام محليــة وأجنبيــة آخــر التطــورات فــي مجــال السياســة الخارجية.
وقــال فــي البدايــة :يســعدني أن مســيرة السياســة الخارجيــة لحكومــة رئيســي
تســير علــى الطريــق الصحيــح والمتنامــي فــي ظــل عقيــدة سياســة خارجيــة متوازنــة
مــع أولويــة النظــر إلــى الجيــران والمحــور اآلســيوي .فــي األشــهر الـــ  14الماضيــة ،

لدى استقباله رئيس الوزراء البيالروسي..

رئيس الجمهورية :ايران حققت تقدما ملحوظا
في شتى المجاالت رغم الحظر

طهران/فــارس -:أكــد رئيــس الجمهوريــة آيــة اهلل
الســيد ابراهيــم رئيســي لــدى اســتقباله رئيــس الــوزراء
البيالروســي رومــن جالفشــينكو امــس االربعــاء ان
ايــران حققــت تقدمــا ملحوظــا فــي شــتى المجــاالت رغــم
الحظــر الموجــود ،مضيفــا بــان لــدى ايــران وبيالروســيا
امكانيــات عديــدة والفتــة لزيــادة التعامــل فيمــا بينهمــا.
واضــاف آيــة اهلل رئيســي ان تعزيــز وتحكيــم
العالقــات بيــن الــدول التــي تتعــرض للحظــر الظالــم
بســبب ســعيها للحفــاظ علــى اســتقاللها هــو مــن
الحلــول المؤثــرة لالبطــال مفعــول الحظــر وتجــاوزه.
وفيمــا اكــد رئيــس الجمهوريــة علــى ان وجــود
ارادة جــادة لــدى قــادة البلديــن لالرتقــاء بمســتوى
العالقــات بيــن البلديــن يمكنــه ازالــة العقبــات
المحتملــة امــام تعزيــز التعامــل .
مــن جانبــه قــال رئيــس الــوزراء البيالروســي
ان السياســة االيرانيــة لتطويــر التعامــل االقليمــي
فتحــت آفاقــا جديــدة امــام تعزيــز العالقــات الثنائيــة
مضيفــا بــأن زيارتــه الــى ايــران تأتــي فــي ســياق
تاكيــد الرئيــس البيالروســي لتســريع تنفيــذ
االتفاقيــات المبرمــة خــال لقائيــن ســابقين لــه مــع

آيــة اهلل ابراهيــم رئيســي.
واشــار رئيــس الــوزراء
البيالروســي الــى العالقــات
الوديــة بيــن البلديــن والتعــاون
البنــاء بينهمــا علــى الســاحة
الدوليــة قائــا « ان التنســيق
السياســي بيــن البلديــن
قــد بلــغ اعلــى مســتوياته
وقــد حــان الوقــت لتطويــر
العالقــات االقتصاديــة.
كمــا اشــار جالفشــينكو الــى ارتفــاع حجــم
التجــارة بيــن البلديــن الــى  3أضعــاف خــال العــام
الماضــي
البقية على الصفحة7

دبلوماسي أميركي :بايدن ال يزال
يريد اتفاقًا مع إيران

طهران-فارس-:نفــى الســفير األميركــي
فــي فلســطين المحتلــة بعــض المزاعــم
الســابقة بــأن االدارة االميركيــة تخلــت عــن
المفاوضــات النوويــة  ،وقــال إن جــو بايــدن ال
يــزال يفكــر فــي اتفــاق مــع إيــران.
وقــال الســفير األميركــي لــدى فلســطين
المحتلــة «تــوم نييــدز» فــي مقابلــة مــع إحــدى
وســائل اإلعــام الكنديــة إن حكومــة «جــو
بايــدن»
البقية على الصفحة7

على الصفحتين2و3

ألول مرة..

سالح البحر يكشف عن مروحيات هجومية
وطائرات مسيرة بعيدة المدى

طهران/إرنــا -أعلــن قائــد القــوات البحريــة
للجيــش االدميــرال شــهرام ايرانــي انضمــام طائــرات
مروحيــة هجوميــة وطائــرات مســيرة بعيــدة المــدى
الــى أســطول الجيــش.
واضــاف االدميــرال ايرانــي فــي تصريــح لــه :ان
القــوة البحريــة اينمــا تواجــدت فــي العالــم تغطــي
مســافة ال تقــل عــن  2000كــم مــا حولهــا ،وقــال ان
جميــع الســفن التجاريــة االيرانيــة تتــم مرافقتهــا
مــن قبــل ســاح البحــر ،الفتــا الــى التقــدم الــذي
حققتــه ايــران
البقية على الصفحة7

الوكالة الدولية :إيران بدأت إنتاج اليورانيوم
المخصب بنسبة % 60

طهران-فارس-:أكــدتالوكالــة الدوليــة للطاقــة
الذري ـ ة التابعــة لألمــم المتحــدة أن «إيــران بــدأت
إنتــاج الي ورانيــوم المخصـ ـ ب ب نســبة  % 60فــي
مجمّــع فــوردو النــووي».

*تم تفعيل  76مركزا إرهابيا معاديا للثورة في كردستان العراق
ودخول أسلحة (إسرائيلية )وأميركية إلى ايران
* جهازنا الدبلوماسي سيواصل التفاوض والحوار مع العراق
الشقيق والصديق لتجاوز هذه المرحلة
نمــا حجــم التبــادل التجــاري لنــا مــن القــارة األوروبيــة إلــى أجــزاء أخــرى مــن العالــم ،
وخاصــة الجيــران وآســيا  ،مــن  ٪37فــي أدنــى دولــة إلــى  ، ٪571وجــزء كبيــر مــن هــذا
النمــو هــو خــارج المجــال التقليــدي للتجــارة فــي مجــال النفــط والطاقــة.
وقــال وزيــر الخارجيــة :فيمــا يتعلــق ببعــض التطــورات الجديــدة فــي البيئــة
الداخليــة اإليرانيــة  ،أود إطالعكــم علــى بعــض األمــور مــن منظــور السياســة
الخارجيــة .لحســن الحــظ  ،فشــلت المؤامــرة التــي تمــت مالحقتهــا بنــا ًء علــى وثائق
دقيقــة وموجــودة فــي الجهــاز الدبلوماســي للبــاد بهــدف خلــق حــرب إرهابيــة وحــرب
أهليــة وفــي النهايــة تقســيم إيــران خــال األســابيع الثمانيــة الماضيــة عبــر إســتغالل
مشــاعر الشــعب الصافيــة فــي إيــران.
البقية على الصفحة7

السعودية تهدم آالف البيوت بجدة ومكة
والمدينة وتملكها لليهود!
خبير بالشأن اإلسرائيلي يتوقع المزيد من عمليات
المقاومة ضد اإلحتالل
األحزاب اللبنانية :االستقالل يكون برفع الوصاية األميركية
والتهديدات اإلسرائيلية عن لبنان
العفو الدولية :ادارة بايدن تلطخ يدها بدم خاشقجي
عبر طريقة مثيرة لالشئمزاز!

وأفــادت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي
بيــان« ،فــي تقريــره األخيــر للــدول األعضــاء ،قــال
المديــر العــام رافايــلماريانــو غروســي إن إيــران
بــدأت إنتــاج يورانيــوم عالــي ال تخصيــب فــي
مجمــع فــوردو النــووي ،ليضــاف ذلــك إلــى اإلنتــاج
فــي «نطنــز» منــذ شــهر نيســان .”2021
واعلنــت منظمــة الطاقــة الذريــة االيرانيــة عــن
اتخــاذ عــدة اجــراءات مــن ضمنهــا زيــادة انتــاج
اليورانيــوم المخصــب بنســبة  60بالمائــة ،وذلــك
ردا علــى القــرار االخيــر الصــادر عــن مجلــس حــكام
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة المناهــض اليــران.
وعقــب القــرار األخيــر لمجلــس حــكام الوكالــة
الدوليــة للطاقــة الذريــة ضــد إيــران  ،وردا علــى هــذا
اإلجــراء السياســي وغيــر البنــاء  ،اتخــذت منظمــة الطاقــة
الذريــة عــدة إجــراءات فــي جــدول األعمــال كخطــوة أولــى
 ،وتــم تنفيذهــا يــوم األحــد بحضــور مفتشــي الوكالــة
الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي مجمعــي التخصيــب فــي
نطنــز وفــوردو.
البقية على الصفحة7

على الصفحة الثانية

طهران-فارس-:اكــد رئيــس ائتــاف دولــة القانــون نــوري المالكــي  »:نحــن
ال نريــد ان نكــون مصــدر قلــق لــكل دول الجــوار  .ودســتورنا يرفــض تواجــد اي
جماعــة مســلحة معارضــة
علــى اراضينــا».
جــاء تصريــح رئيــس
ائتــاف دولــة القانــون نــوري
المالكــي لــدى اســتقباله
بمكتبــه  ،رئيــس منطقــة
كردســتان العــراق نيجيرفــان
بارزانــي والوفــد المرافــق لــه .
وذكــر بيــان لمكتــب
المالكــي انــه« :جــرى
خــال اللقــاء بحــث مســتجدات الوضــع السياســي واالمنــي فــي البــاد  ،و
التهديــدات الحدوديــة وكيفيــة ايجــاد حلــول تنهــي هــذه االزمــة».
واكــد المالكــي« :اهميــة دعــم الحكومــة االتحاديــة مــن اجــل ان تكــون
قــادرة علــى تحمــل مســؤوليتها تجــاه الشــعب العراقــي وتحســين ظروفــه
المعيشــية والخدميــة» ،داعيــا جميــع القــوى السياســية الــى توحيــد الجهــود
والعمــل ســوية مــن اجــل بنــاء الوطــن وحفــظ امنــه وســيادته .
واشــار رئيــس ائتــاف دولــة القانــون الــى التداعيــات الخطيــرة واالمنيــة
التــي تشــهدها المــدن الحدوديــة فــي كردســتان  ،وتابــع بقولــه  »:نحــن ال
نريــد ان نكــون مصــدر قلــق لــكل دول الجــوار  .البقية على الصفحة7

ممارسة الضغط واصدارالقرار ال يمثالن الحل..

إسالمي :السعة الجديدة في «فوردو» و«نطنز» تأتي وفقا لقوانين الوكالة الدولية

طهران/فــارس -:أكــد رئيــس منظمــة الطاقــة
الذريــة «محمــد اســامي» أن القــدرات الجديــدة
التــي تــم توفيرهــا فــي منشــأتي فــوردو ونطنــز
تأتــي وفقــا لقوانيــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة
مؤكــدا أن ممارســة الضغــط السياســي واصــدار
القــرار ال يمثــان الحــل.
وبيّــن اســامي امــس األربعــاء ،فــي حديــث
للصحفييــن ردا علــى قــرار مجلــس الحــكام ضــد
إيــران :كمــا أعلــن ســابقا  ،فإن الســلوك السياســي
وممارســة الضغــوط السياســية وعــدم االهتمــام
لمســار االتفــاق و المفاوضــات ســيكون بالتأكيــد
مصحوبًــا بالمعاملــة بالمثــل.
وأضــاف :أنشــأت منظمــة الطاقــة الذريــة
اإليرانيــة قــدرة جديــدة للتخصيــب فــي منشــأتي
فــردو ونطنــز تماشــيا مــع القانــون االســتراتيجي
لرفــع الحظــر.
وأضــاف إســامي :لقــد بدأنــا زيــادة الســعة مــن
 ٪20إلــى  ٪60فــي منشــأة فــوردو وسنســتبدل الجيــل
األول مــن أجهــزة الطــرد المركــزي بالجيــل الجديــد.
واشــار إلــى تصريحــات رئيــس الوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة واكــد إلــى أن ممارســة الضغــط

السياســي واصــدار القــرار
ال يعتبــران حــا.
وتابــع بالقــول  :إن
اللجــوء الــى الصــاق
التهــم ال يمثــل موشــرا
بــل ينبغــي للوكالــة
اعتمــاد الســلوك المهنــي
لدفــع برنامــج االتفاقيــة
وفقًــا التفــاق النــووي
المبــرم فــي العــام .2015
وذكــر إســامي أن أميــركا التــي انســحبت مــن
االتفــاق النــووي لــم تلتــزم بتعهداتهــا فحســب بــل
منعــت اآلخريــن أيضًــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــم .
واعــرب عــن املــه بــان تعــود اميــركا الــى
االتفــاق وأال تلجــا الــى اثــارة االجــواء السياســية و

سجنهم سجن لنا ومحنتهم محنتنا..

عيسى قاسم يستنكر المعاملة الوحشية للسجناء
ويدعو للتضامن معهم

طهران-فارس-:دعــا المرجــع الدينــي البحرينــي آيــة اهلل الشــيخ عيســى أحمــد قاســم إلــى التّضامــن الكامــل
مــع المعتقليــن السّياســيين وســجناء الــرأي ،واالســتمرار فــي المطالبــة باإلفــراج عنهــم مــن ســجون البحريــن.
وعبــر حســابه الرســميّ فــي موقــع «تويتــر» ،قــال الشّــيخ قاســم «ســقوط شــعبيّ ذريــع ،دينــيّ وخلقــيّ ،ووطنــيّ
فرَطنــا فــي حــقّ ســجنائنا الذيــن مــا كان ســجنهم إال لكفاحهــم عــن حقــوق
وفــي الوعــي وإدراك المصلحــة لــو نســينا أو ّ
الشّــعب ،وعزّتــه ،وكرامتــه» ،وأ ّكــد ّأن «ســجنهم ســجن لنــا جميعًــا ،ومحنتهــم محنتنــا”.
وكانــت العديــد مــن ّ
المنظمــات الحقوقيّــة المحليّــة والدوليّــة ،أ ّكــدت القصــور البالــغ فــي ضمانــات المحاكمــة
العادلــة ،والــذي يُعــدّ مشــكلة منهجيّــة فــي نظــام العدالــة الجنائيّــة فــي البحريــن ،فــي ظـ ّـل االنتهــاكات المســتمرّة
لحقــوق اإلنســان وتعذيــب السّــجناء وإســاءة المعاملــة.
البقية على الصفحة7

أنباء عن تعرض ميناء الضبة لهجوم جديد..

صنعاء :سنذهب إلى أبعد الحدود لتحقيق معادلة حماية الثروة السيادية

صنعــاء -وكاالت -:أكــد عضــو المجلــس السياســي األعلــى فــي اليمــن محمــد
النعيمــي أن صنعــاء لــن تســمح بنهــب الثــروة النفطيــة والغازيــة وتجويــع الشــعب اليمنــي.
وقــال النعيمــي فــي تصريــح للمســيرة« :ســنذهب إلــى أبعــد الحــدود
لتحقيــق معادلة حمايــة الثــروة الســيادية وانتزاع حقــوق الشــعب اليمنــي”.
وحمــل النعيمــي الشــركات األجنبيــة مســؤولية أي عبــث بثــروة اليمــن،
مؤكــدا أنــه ســيتم محاســبة كل مــن يقــف وراء الســفن الناهبــة.
وكانــت القــوات المســلحة اليمنيــة أعلنــت ،علــى لســان ناطقهــا العميــد
يحيــى ســريع ،عــن افشــال محاولــة نهــب جديــدة للنفــط اليمنــي مــن مينــاء
الضبــة بمحافظــة حضرمــوت.
وذكــر ســريع أن القــوات المســلحة اليمنيــة نجحــت فــي إجبــار ،ســفينة
نفطيــة حاولــت االقتــراب مــن مينــاء الضبــة جنوبــي البــاد ،علــى المغــادرة.
وجــدد التأكيــد علــى أن القــوات المســلحة مســتمرة فــي حمايــة الثــروة الســيادية
حتــى تصبــح عائداتهــا فــي خدمــة اليمنييــن ومرتبــات كافــة الموظفيــن فــي اليمــن.
ميدانيــا افــادت المصــادر اليمنيــة عــن ســماع دوى انفجــارات فــي مينــاء
الضبــة النفطــي فــي حضرمــوت جنــوب شــرق اليمــن وهنــاك أنبــاء عــن هجــوم
جديــد اســتهدف المينــاء.
وقالــت المصــادر ان طائــرات مســيرة قصفت ميناء الضبة بمحافظة حضرموت مســاء

النفســية واالمعــان فيهــا.
يذكــر ان الجمهوريــة اإلســامية االیرانیــة
زادت إنتاجهــا مــن اليورانيــوم المخصــب بنســبة 60
بالمائــة رداً علــى قــرار مجلــس محافظــي الوكالــة
الدوليــة للطاقــة الذريــة ضــد البــاد.
إن إنتــاج ســادس فلوريــد اليورانيــوم ()UF6
بنســبة  60الول مــرة مــن االجــراءات التــي
اتخــذت فــي منشــاة فــوردو النوويــة وعملیــة
تخصیــب الیورانیــوم بنســبة  60بالمئــة ،فــي
مجمــع الشــهيد أحمــدي روشــن فــي منشــأة
«نطنــز» ال تــزال مســتمرة.
وبــدأت عمليــة اســتبدال الجيــل األول مــن
أجهــزة الطــرد المركــزي بأجهــزة الطــرد المركــزي
المتطــورة مــن طــراز  IR-6فــي فــوردو  ،ممــا يزيــد
الطاقــة اإلنتاجيــة بشــكل كبيــر.

الثالثــاء بعــد وصــول ناقلــة نفطيــة ومحاولتهــا نهــب كميــة مــن النفــط.
ياتــي ذلــك للمــرة الثانيــة خــال  24ســاعة بعــد وصــول ســفينة نفطيــة
حاولــت نهــب كميــات كبيــرة مــن النفــط.
كمــا نفذت القــوات المســلحة اليمنية عمليــة ســابقة ،فــي  10مــن الشــهر
الحالــي حينمــا كانــت قــوى العــدوان تحــاول نهــب كميــات كبيــرة مــن النفــط
عبــر مينــاء قنــا فــي محافظــة شــبوة المســتخدم مــن قبــل العــدو للتهريــب.
وكان المتحــدث باســم القــوات المســلحة اليمنيــة ،العميــد يحيــى
ســريع ،اعلــن اإلثنيــن نجاحهــا فــي إجبــار ســفينة نقــل ،كانــت فــي مهمــة
نهــب كميــات كبيــرة مــن النفــط فــي مينــاء الضبــة ،علــى المغــادرة .

شؤون دولية

السوداني ونجيرفان بارزاني يؤكدان رفضهما استخدام
االراضي العراقية لالعتداء على دول الجوار
تأهب عسكري سوري على امتداد الشمال السوري
لرد اي عدوان تركي محتمل
مصادر مطلعة :فصائل المقاومة في غزة تضع
مجموعاتها الضاربة في حالة تأهب
االعالم الصهيوني :المشجعون في مونديال قطر
يبتعدون عنا ويرفضون التطبيع!
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