عقب انسحاب واشنطن من معاهدة
الصواريخ النووية املتوسطة املدى

وعبد املهدي يزور محل الحادث

أمريكا وحلفاؤها
يخططون لنشر
صواريخ في آسيا..
والصني تتوعّ د
بتدابير مضادة

العراق ..مقتل
وإصابة  30شخص ًا
بانفجار كدس للعتاد
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وانباء عن توجهها نحو املغرب

توقعات بإبحار ناقلة النفط االيراني
احملتجزة بجبل طارق قريب ًا
مساعد منظمة المالحة االيرانية يعلن عن تبادل
الوثائق مع بريطانيا لإلفراج عن الناقلة
سلطات جبل طارق تدعم ما أعلنته إيران
بخصوص «غريس»1-
أعلن مساعد منظمة املوانئ واملالحة البحرية اإليرانية،
ع��ن رغ�ب��ة بريطانيا ب ��اإلف ��راج ع��ن ن��اق�ل��ة ال�ن�ف��ط اإلي��ران��ي
احملتجزة ،وق��ال :إنه مت تبادل والثائق بني البلدين تساعد
على رفع احلجز عن السفينة.
ويف م��ؤمت��ر ص�ح�ف��ي مب�ن��اس�ب��ة ال �ي��وم ال �ع��امل��ي للمالحة
البحرية ويوم البحارة والذي عقد يف مؤسسة املوانئ واملالحة
البحرية ،قال جليل إسالمي ،أمس الثالثاء :ان ناقلة النفط
اإليراني الزلت حمتجزة يف مضيق جبل طارق.
وق ��ال :إن اح�ت�ج��از ه��ذه الناقلة ك��ان كيديا ومب��زاع��م
مغلوطة وبأهداف بريطانية مغرضة ؛ مضيفاً :ان السلطات
اإليرانية ومنظمة املوانئ بذلت جهودا إلطالق سراح الناقلة.
وقال :إن بريطانيا أبدت إهتماما ايضا حلل املشكلة ،ومت
تبادل الوثائق للمساعدة يف حل املشكلة ،معربا عن أمله
حبلها قريباً ،وأن تتمكن الناقلة من مواصلة طريقها برفع
علم اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
يذكر ان السلطات البحرية الربيطانية ،إحتجزت يوم
اخلميس ( 4مت��وز/ي��ول�ي��و  )2019ناقلة النفط االي��ران��ي
غريس ،1قبالة سواحل مضيق جبل طارق ،بزعم أنها دخلت
املياه االقليمية الربيطانية يف منطقة جبل ط��ارق ،املتنازع
عليها بني اسبانيا وبريطانيا منذ القرن الثامن عشر ،وأنها
حتمل النفط اىل جهة ختضع لعقوبات اوروبية ،اي سوريا.
هذا وأعلنت مؤسسة دولية ملتابعة حركة املالحة البحرية
الدولية بان ناقلة النفط االيراني احملتجزة يف جبل طارق
ارسلت بصورة مفاجئة إشارة تغيري الوجهة.
واوردت مؤسسة «تانكر تراكرز» بأن ناقلة النفط االيراني
«غريس  »1احملتجزة من قبل القوات البحرية الربيطانية يف
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وعن مركبة عسكرية تكتيكية جديدة من طراز (أرس – )2

إزاحة الستار عن ناقلة جند ايرانية متطورة
مضادة لأللغام والكمائن املتفجرة

ناقلة (رعد) أكثر تطور ًا من الجيل السابق
(العاصفة) واقوى بكثير

حبضور وزي��ر الدفاع العميد «ام�ير حامتي» وقائد القوة
ال�بري��ة ب��اجل�ي��ش ال�ع�م�ي��د «ك �ي��وم��رث ح��ي ��دري» مت أم��س
ال�ث�لاث��اء إزاح ��ة ال�س�ت��ار ع��ن ناقلة اجل �ن��ود امل��درع��ة امل�ض��ادة
لأللغام والكمائن «رعد».
وصرح بأن قوة الردع واالستعداد الدفاعي الشامل للقوات
املسلحة االيرانية قد بلغت اليوم ذروتها يف خمتلف اجملاالت،
مضيفا :إن اس�ترات�ي�ج�ي��ة وزارة ال��دف��اع تكمن يف حتديث
املعدات الدفاعية اليت تستخدمها القوات املسلحة من خالل
االستفادة من االمكانيات الداخلية وعدم التبعية لألجانب
وبالتناسب مع خمتلف أنواع التهديدات احمليطة.
وشرح وزير الدفاع مميزات ناقلة اجلنود التكتيكية املدرعة
«رع ��د» امل �ض��ادة ل�لأل�غ��ام وال�ك�م��ائ��ن ،وق ��ال :إعتمد تصميم
وتصنيع «رع��د» على إحتيجات القوات املسلحة للحصول
منتج عالي السرعة ،والتحرك فوق الطرق شديدة اإلحندار
وعبور احلواجز الصعبة.
واس �ت �ع��رض ال�ع�م�ي��د ح��امت��ي م��واص �ف��ات ه ��ذه امل��رك�ب��ة
التكتيكية ،وقال :إن مركبة «رعد» مت تصميمها على أساس
منصة  6يف  6للقيام مبهام األمن وسالمة طاقمها من األلغام
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حجم اليورانيوم اخملصب بنسبة 5ر %4بلغ  370كلغم

وضع حجر األساس ملركز فصل النظائر املشعة في منشأة فردو النووية
صالحي :فردو منشأة نووية نشطة
جدا وفيها  1044جهازا للطرد المركزي
صب خرسانة الوحدة الثانية لمحطة
بوشهر النووية في اکتوبر

برعاية مساعد رئيس اجلمهورية رئيس
م�ن�ظ�م��ة ال �ط��اق��ة ال ��ذري ��ة االي ��ران��ي ��ة ،علي
اك�ب�ر ص ��احل ��ي ،مت وض ��ع ح �ج��ر األس ��اس

هل بدأ تحالف العدوان
على اليمن باإلنهيار؟
البخيتي :التنافس السعودي-
اإلماراتي في اليمن تجاوز ح َّده
كاتب :السعودية وولي عهدها
يواجهان نكسة مذلة في جنوب اليمن
أك ��د ع�ض��و امل�ك�ت��ب ال�س�ي��اس��ي حلركة
«أن� �ص ��ار اهلل» حم �م��د ال�ب�خ�ي�تي أن سبب
ال �ص ��راع يف ع ��دن ه��و ال�ت�ن��اف��س ال�س�ع��ودي
اإلماراتي على تقاسم املصاحل يف احملافظات
اليمنية احملتلة.
وب �ش��أن ال �ت �ق��اري��ر ال�ت�ي ت�ت�ح��دث ع��ن أن
اإلم��ارات تعمل على إنفصال جنوب اليمن
لتشكيل دولة جنوبية مستقلة تكون حليفة
هل��ا ،أوض ��ح البخييت يف تصريح لوكالة
«تسنيم» االيرانية لألنباء :أن تقسيم اليمن
إىل دويالت ميثل مصلحة إماراتية وسعودية
عليا ألن ذل��ك يضعف اليمن ومي ّكن دول
ال �ع��دوان م��ن حتقيق أطماعها وأه��داف�ه��ا،
ولفت إىل أن اليمن ال ي��واج��ه فقط خطر
التقسيم إىل دولتني بل اىل دويالت.
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مل��رك��ز االحب ��اث الوطنية لفصل وتطوير
إس �ت �خ��دام��ات ال �ن �ظ��ائ��ر امل �ش �ع��ة يف منشأة
فردو النووية.

وعلى هامش امل��راس��م أوض��ح صاحلي يف
ت�ص��ري��ح للصحفيني ،ام ��س ال �ث�لاث��اء ،ب��ان
النظائر املستقرة متنوعة وذات استخدامات
كثرية وان سبل احلصول عليها متنوعة من
ضمنها أجهزة الطرد املركزي وقال :هنالك
أساليب أخرى هلذا الغرض سيتم تدشينها
يف امل�ن�ش��آت اجل��دي��دة م��ن ضمنها ال�ت�ب��ادل
ال�ك�ي�م�ي��اوي وال �ن �ف��وذ احل � ��راري والتقطري
الغشائي وان اجملموعة اليت مت وضع احلجر
األس� ��اس هل��ا ال �ي��وم س�ت��دخ��ل جم ��ال فصل
النظائر املستقرة وتطوير إستعماالتها عرب
إستخدام األساليب املشار اليها.
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بني ايران وروسيا وتركيا

الكرملني :قمة ثالثية بشأن سوريا قريبا ونحن على بعد
خطوة واحدة من تشكيل اللجنة الدستورية
أعلن الكرملني أن قمة ثالثية جتمع روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا ستعقد الشهر
املقبل يف تركيا ،وأن خطوة واحدة يف الواقع بقيت الستكمال تشكيل اللجنة الدستورية.
وقال املتحدث الرمسي باسم الرئاسة الروسية ،دميرتي بيسكوف للصحفيني ،أمس
الثالثاء« :على الرغم من أن العمل على وشك االنتهاء ،فإننا يف الواقع على بعد خطوة
واحدة من وضع اللمسات األخرية على العمل على إنشاء جلنة دستورية».
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«مجتهد» :إبن سلمان أنفق  4مليارات دوالر إلستضافة
مباراة مالكمة
كشف املغرد الشهري «جمتهد» أن «ولي العهد السعودي حممد بن سلمان أنفق أمواال
طائلة للجهة اليت ستنظم مباراة بطولة العامل للمالكمة يف الدرعية بلغت 5ر 1مليار
دوالر ،وذلك إىل جانب مكافآت للمالكمني ،ليصل اجملموع الكلي إىل  4مليارات دوالر.
ومن املقرر أن جتمع تلك املباراة بني صاحب اللقب العاملي احلالي طبقا لتصنيف
( )WBCA, IBO, WBC, WBO, IBFاملكسيكي أن��دي روز جونيور ومتحديه
امل�لاك��م ال�بري�ط��ان��ي»أن�ت��ون��ي ج��وش��وا ،إذ ستنظم تلك امل �ب��اراة (Match Room
 )Sportsاليت ميتلكها الربيطاني إدوارد هرين.
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رئيس مجلس األمة الكويتي :من املعيب ترك
الفلسطينيني يواجهون العدو وحدهم
البد من تحرك عربي واسالمي ودولي شامل للضغط على االحتالل
دع��ا رئ�ي��س جملس األم ��ة ال�ك��وي�تي م ��رزوق ال �غ��امن إىل حت��رك ع��رب��ي وإس�لام��ي ودول��ي
شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على االحتالل «اإلسرائيلي» ،وذلك بعد إعتداءات
املستوطنني وشرطة االحتالل على املصلني يف املسجد األقصى صباح عيد األضحى املبارك.
وق��ال الغامن :إن «ه��ذه اإلع�ت��داءات الوحشية اليت إرتكبتها ق��وات االحتالل الصهيوني
تثبت أنه كيان حمتل ال يعرف إال منطق البطش والقوة» ،مضي ًفا :إنه «من املعيب ترك
املقدسيني والفلسطينيني يواجهون العدو وحدهم».
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ويبدأ االسبوع املقبل جولة اوروبية تقوده الى  3دول

ظريف :بلدان املنطقة وحدها املسؤولة عن ضمان األمن فيها
اميركا حوّ لت الخليج الفارسي الى علبة كبريت قابلة لإلشتعال
أع �ل��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م اخل��ارج �ي��ة ،أم��س،
ان وزي��ر اخلارجية حممد ج��واد ظريف يبدأ
االسبوع املقبل جولة اوروبية تقوده اىل ثالث
دول وقال :ان زيارة عدة دول يف اخلليج الفارسي
هي ضمن جدول اعمال وزير اخلارجية أيضاً.

وافاد موسوي بان جولة ظريف االوروبية اليت
ت�ق��وده اىل ث�لاث دول جت��ري االس�ب��وع املقبل
وه��ي ت�ن��درج يف اط ��ار ال��زي��ارات الثنائية بني
ايران وهذه الدول االوروبية الثالث.
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وتعرب عن قلقها أزاء الظروف األمنية الصعبة في كشمير

ايران تبدي إرتياحها من توجّ ه الشيخ الزكزاكي وزوجته
للهند للعالج
أعرب املتحدث باسم اخلارجية ،عباس موسوي ،أمس ،عن قلق ايران لألنباء اليت تتحدث
عن الظروف األمنية الصعبة السائدة اليت يواجهها املواطنون العاديون يف خمتلف مناطق
كشمري ،وكذلك القيود املفروضة على املسلمني يف هذه املنطقة ألداء طقوسهم الدينية.
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وقفة

الخليج الفارسي ..بيت
اإليرانيني والعرب
ماجد حامتي
ي��ب ��دو ان ال �ض �غ ��وط ال �ت�ي مت��ارس �ه��ا
ام�ي�رك ��ا ع �ل��ى ح �ل �ف��ائ �ه��ا يف امل�ن�ط�ق��ة
وال� � �ع � ��امل ،م� ��ن أج � ��ل ع �س �ك ��رة اخل �ل �ي��ج
ال �ف��ارس��ي ،ب �ه��دف خ�ن��ق اي� ��ران ودف�ع�ه��ا
ل �ل��رض��وخ ل �ل��إرادة االم�ي�رك �ي ��ة ،أخ ��ذت
ت�ع�ط��ي ن�ت��ائ��ج ع�ك�س�ي��ة ،ب�ع��د أن أخ��ذت
حالة من التذمر والتململ وحتى التمرد
تتفشى ب�ين حلفاء وأص��دق��اء امريكا،
ال��ذي��ن ب��ات��وا يتلمسون ،وبشكل واض��ح،
التأثري الطاغي للوبي الصهيوني على
جممل السياسة االمريكية.
امريكا ،ورغم قيادتها للعامل الغربي،
مل جتد يف ه��ذا العامل س��وى بريطانيا،
من مياشيها يف دعوتها اىل تشكيل حلف
حب ��ري ل �ـ»مح��اي��ة خ �ط��وط امل�لاح��ة» يف
اخلليج الفارسي ،و»ردع» اي��ران ،رغم ان
لندن م��ازال��ت تعلن أنها ليست يف وارد
م�س��اي��رة ام�يرك��ا يف سياسة الضغوط
القصوى ضد اي��ران ،كما أنها مل جتد
ايضا من يسايرها يف اسرتاتيجيتها ضد
اي ��ران ،ب�ين م��ن كانت تدعي محايتهم
من «اخلطر االيراني» من دول اخلليج
ال �ف��ارس��ي ،اال ال�س�ع��ودي��ة ،وال�ت�ي أخ��ذت
تعيد تقييم سياستها إزاء اي��ران بعد ان
سبقتها اإلمارات اىل ذلك.
م�ن�ط�ق��ة اخل �ل �ي��ج ال��ف ��ارس ��ي ك��ان��ت
ترفل باألمن واالس�ت�ق��رار ،حيث كانت
ناقالت النفط تنقل  18مليون برميل
من النفط يوميا من اخلليج الفارسي
تسجل حادثة
اىل العامل أمجع ،دون ان ّ
أم �ن �ي��ة واح � ��دة ،ول �ك��ن ومب��ج ��رد وص ��ول
الرئيس االم�يرك��ي دون��ال��د ت��رام��ب اىل
ال�ب�ي��ت االب �ي��ض ت�غ�ير ك��ل ش ��يء ،فقد
خ��رج م��ن اإلت�ف��اق ال �ن��ووي ،وأع ��اد فرض
احل�ظ��ر االم�يرك��ي ع�ل��ى اي� ��ران ،وعمل
ومازال على خنقها عرب تصفري صادراتها
ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وأع �ل��ن احل ��رب االق�ت�ص��ادي��ة
ع�ل��ى ك��ل م��ن يتعامل م�ع�ه��ا ،فضحى
بذلك بأمن واستقرار منطقة اخلليج
ال�ف��ارس��ي ،ومبصلحة ال ��دول اخلليجية
وال �غ��رب �ي��ة ،م ��ن أج ��ل م�ص�ل�ح��ة ال�ك�ي��ان
االسرائيلي ،الكيان الوحيد يف العامل،
الذي عارض جهاراً نهاراً اإلتفاق النووي،
وعمل على إجهاضه.
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