قتلى وجرحى سعوديون أثناء صد
زحف لهم في عسير

في مقابلة مع صحيفة «إيران»

رئيس مركز أبحاث
النفط :بإمكان
إيران التك ّيف مع
ظروف الحظر

صاروخ باليستي يمني
يصيب بدقة
قاعدة امللك فيصل
العسكرية
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ومواجهات في مناطق مختلفة في فلسطني

خالل جولة في بروكسل يلتقي موغريني ونظراءه االوروبيني

ظريف :نحن في اإلتجاه الصحيح غزة تودع شهداء العودة وبن جاسم يتحدث
عن دول عربية كبرى فرطت بالقدس
لضمان مصالح ايران
y

األوروب� � � ��ي .وص � ��رح ظ ��ري ��ف أن األع� �م ��ال ب ��دأت
ح��ول كيفية األج ��راء وكيفية احل�ص��ول على
الضمانات.
وقال وزير اخلارجية اإليراني :ان االجتماعات
ب��دأت أم��س على مستوى اخل�ب�راء ،وستتواصل
اليوم على مستوى ال��وزراء ،وكذلك على مدى
األس�ب��وع�ين املقبلني على املستويات السياسية
واخل� �ب��راء ل �ض �م��ان م �ص��احل إي � ��ران واألع� �ض ��اء
املتبقني.
وق ��ال ظ��ري��ف :إن اإلت �ف ��اق ال �ن ��ووي ل��ه ف��وائ��د
جلميع األط� ��راف ،وجي��ب اإلط�م�ئ�ن��ان ان البلد
الذي ينسحب وبشكل غري قانوني من اإلتفاق ،ال
ميكن ان جيين فوائداً من انسحابه.
ب ��دوره ��ا و وص �ف��ت امل �ت �ح��دث��ة ب��اس��م منسقة
السياسة اخلارجية ل�لاحت��اد االوروب ��ي سابرينا
بلوسي لقاء فدريكا موغريين مع وزير اخلارجية
حم �م��د ج� ��واد ظ��ري��ف يف ب��روك �س��ل ب��ان��ه ب�ن��اء
للغاية.
وكتبت بلوسي يف ت�غ��ري��دة على ت��وي�تر حتت
صورة لقاء موغريين وظريف ان االجتماع كان
ب�ن��اء للغاية وحن��ن نعمل ب��ال�ت�ع��اون م��ع فرنسا
وبريطانيا واملانيا واعضاء االحتاد االوروبي على
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ش �ي �ع��ت مج ��اه�ي�ر ال �ش �ع��ب ال �ف �ل �س �ط �ي�ني ي��وم
الثالثاء ،كوكبة من شهداء مليونية العودة
الذين ارتقوا أمس األول بعد اجملزرة اليت ارتكبتها
قوات االحتالل املتمركزة على احلدود حبقهم.
وق��د ارتقى منذ ي��وم االثنني 61 ،شهيداً فيما
أصيب أكثر من  2770جرحياً ،نتيجة املواجهات
اليت وقعت على حدود قطاع غزة.
وش�ه��دت الضفة الغربية وق�ط��اع غ��زة إض��راب��ا
شامال وحدادا على أرواح الشهداء ،فيما استنكرت
دول عاملية وإقليمية استخدام كيان االحتالل
للقوة املفرطة ض��د املتظاهرين الفلسطينيني
ال�ع� ّزل على ح��دود ال�ق�ط��اع ،حسبما اف��اد موقع
(فلسطني اليوم).
وتظاهر أكثر من  100أل��ف فلسطيين عند
ح��دود قطاع غ��زة ،احتجاجا على نقل السفارة
األمريكية إىل القدس احملتلة ،وإحياء لذكرى
نكبة ال�ش�ع��ب الفلسطيين وت�ه�ج�يره م��ن مدنه
وقراه عام .1948
واستشهد صباح يوم الثالثاء ثالثة مواطنني
من قطاع غزة ،متأثرين جبراحهم اليت أصيبوا
بها خالل مشاركتهم يف مليونية الزحف.
واستشهد الطفل ط�لال ع��ادل إب��راه�ي��م مطر
( 16عاما) متأثرا جبراحه ،كما استشهدت يف

وزي��ر اخلارجية اإليراني حممد ج��واد ظريف،
ال ��ذي ي ��زور ب��روك�س��ل ل�ل�ت�ش��اور ح ��ول اس�ت�م��رار
اإلتفاق النووي ،قال بعد اجتماعه مع موغريين:
(حنن على الطريق الصحيح للتقدم اىل األمام).
وأف��ادت ارنا ان ظريف صرح للصحفيني :حنن
ن�س�ير ع�ل��ى ال �ط��ري��ق ال�ص�ح�ي��ح ل�ل�م�ض��ي ق��دم��ا
لضمان احل�ف��اظ على مصاحل مجيع االط��راف
املتبقية يف اإلتفاق النووي ،خاصة إيران.
وال �ت �ق��ى ظ��ري��ف ب�ف��دري�ك��ا م��وغ��ري�ني منسقة

و جابري انصاري وديمستورا
يؤكدان على استمرار املشاورات

روحاني :االنسحاب من اإلتفاق النووي ونقل السفارة للقدس الشريف خطآن
تاريخيان كبيران ألمريكا

ساعة مبكرة من فجر الثالثاء الطفلة ليلى أنور
الغندور جراء استنشاقها الغاز شرقي مدينة غزة.
كما استشهد املواطن عمر مجعة أبو فول (30
عاما) متأثرا جبراحه صباح أمس يف املستشفى
االندونيسي مشال القطاع.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا اف � ��ادت ق �ن��اة ال��ع ��امل ب��اس �ت �م��رار
االحتجاجات يف القدس احملتلة والضفة الغربية
ووق ��وع م��واج�ه��ات ب�ين امل��واط�ن�ين الفلسطينيني
وق��وات االحتالل االسرائيلي يف مناطق متفرقة

ايران تدعو احملافل الدولية للرد على الجرائم األمريكية
والصهيونية

y

الدفاع عن الشعب
الفلسطيني المظلوم هو
الدفاع عن البشرية والسالم

أكد رئيس اجلمهورية االسالمية االيرانية،
أم ��س ال �ث�لاث��اء ،أن اي� ��ران س �ت��واص��ل دعمها
للبنان حكومة وشعبا يف مواجهة التنظيمات
االره ��اب �ي ��ة واإلج � � ��راءات ال �ع��دوان �ي��ة للكيان
الصهيوني.
ولدى تسلمه اوراق اعتماد السفري اللبناني
اجل ��دي ��د ل ��دى ط� �ه ��ران ،ح �س��ن ع �ب ��اس ،أش ��ار
الرئيس حسن روحاني اىل أهمية صيانة أمن
لبنان واستقراره باعتباره بلداً هاماً يف الشرق
االوس � ��ط ،وق� ��ال :إن اجل�م�ه��وري��ة االس�لام�ي��ة
االي��ران �ي��ة س�ت��واص��ل دع�م�ه��ا للبنان حكومة
وش�ع�ب��ا ل�ل�م�ق��اوم��ة يف م��واج �ه��ة التنظيمات
االره ��اب��ي ��ة وامل� �م ��ارس ��ات ال �ع��دوان �ي��ة للكيان
الصهيوني.
وأع � ��رب روح ��ان ��ي ع ��ن ارت �ي ��اح ��ه للتعايش
السلمي بني اتباع خمتلف االدي��ان واملذاهب
يف لبنان ،واصفا االنتخابات االخ�يرة يف هذا
البلد بأنها مؤشر آخر على إدارة لبنان على
أس��اس الدميقراطية وص��وت الشعب ،معربا
عن أمله بأن تساهم هذه االنتخابات بتقوية
الوحدة يف لبنان اكثر مما مضى ،وأن تعزز
وترية االزدهار االقتصادي للبالد وتعمل على
ترسيخ العالقات بني طهران وبريوت.
من جانبه ،ولدى تقدميه اوراق اعتماده اىل

من الضفة الغربية يف الذكرى السبعني للنكبة.
وأطلقت قوات االحتالل االسرائيلي الرصاص
احلي وقنابل الغاز على الفلسطينيني يف املدخل
الشمالي هلذه املدينة.
و أصيب  62مواطناً فلسطينيا بالرصاص احلي
واملطاطي ،وحباالت اختناق إثر استنشاقهم الغاز
املسيل للدموع ،يوم الثالثاء ،خالل مواجهات يف
الضفة الغربية مع جيش االحتالل.
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وتدين اجملازر الوحشية ضد الشعب الفلسطيني

قائد الحرس الثوري :نأمل بأن يتذوق الفلسطيني حالوة
صموده وانتصاره

قال املتحدث بأسم احلكومة حممد باقر نوخبت :إن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وأذ تدين جرائم
الكيان الصهيوني يف قتل الشعب الفلسطيين ونقل السفارة األمريكية اىل القدس والذي يتنافى مع
القوانني الدولية ،فضال عن إنسحابها من اإلتفاق الدولي ،تدعو اىل اختاذ إجراءات من جانب اجملتمع
الدولي ،وخاصة جملس األمن.
ويف مؤمتر صحفي عقده ،أمس الثالثاء ،أضاف حممد باقر نوخبت :إن احلكومة تتوقع من اجملتمع
الدولي اخت��اذ اإلج��راء املناسب والالئق ضد كيان االحتالل الصهيوني املدعوم من قبل امريكا،
واالجراء االمريكي املنايف لقرار جملس األمن باالنسحاب من اإلتفاق النووي.
واشار نوخبت اىل أحداث األسبوع املاضي يف املنطقة ،وتابع :خالل األيام القليلة املاضية ،تلوثت أيادي
شخصا.
الكيان الصهيوني بدماء أكثر من  59فلسطين ًيا وجرح أكثر 2771
ً
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مستقب ًال قائد القوات املسلحة البوليفية
مستلماً اوراق اعتماد السفري اللبناني اجلديد
الرئيس االي��ران��ي ،أك��د حسن عباس ،سفري
لبنان اجل��دي��د ل��دى ط �ه��ران ،أن لبنان ع��ازم
على تطوير عالقاته مع اجلمهورية االسالمية
االيرانية وتنميتها يف مجيع اجملاالت.
على الصعيد ذات��ه ش��دد رئيس اجلمهورية
لدى استقباله أمس الثالثاء ،سفري نيوزيلندا
اجل��دي��د يف ط�ه��ران ان اي ��ران ترحب بتطوير
العالقات الودية مع نيوزيلندا مؤكدا على
استخدام االمكانيات الواسعة للبلدين.
وت��اب��ع رئيس اجلمهورية  ،ق��ائ�ل ً
ا :ان هناك
امكانيات واسعة يف مسار العالقات الثنائية

إفتتاح أول مصنع إلنتاج الخاليا البشرية
في غرب آسيا
رعى النائب االول لرئيس اجلمهورية ،اسحاق جهانغريي ،أمس الثالثاء،
إفتتاح أول مصنع النتاج اخلاليا البشرية يف غرب آسيا.
وح�ض��ر م��راس��م إف�ت�ت��اح املصنع وزي ��ر الصحة حسن ق��اض��ي زاده هامشي،
ومساعد رئيس اجلمهورية للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري ،ورئيس
اجل�ه��اد اجلامعي محيد رض��ا طييب ،ورئ�ي��س جلنة تنفيذ توجيهات االم��ام
الراحل حممد خمرب.
وتفقد جهانغريي االقسام املختلفة للمصنع واستمع اىل ايضاحات املعنيني
واخلرباء الناشطني يف هذا املشروع.
ويعمل املصنع ،الذي أُجنز بتعاون شركة بركت لألدوية ومركز احباث
روي��ان ،على توليد خاليا خمتلفة تستخدم لعالج أم��راض القلب واألوعية
الدموية واالنسجة البشرية واهليكل العظمي ونظام املناعة للجسم.

ب�ين اجلانبني ول ��دى ط�ه��ران جهوزية توثيق
العالقات العلمية والسياحية والتجارية مع
نيوزيلندا.
وأوضح الرئيس روحاني ان انسحاب اإلدارة
األمريكية من اإلت�ف��اق ال�ن��ووي امل�برم ونقل
السفارة األمريكية اىل القدس الشريف من
األخطاء الكبرية التارخيية لواشنطن وقال:
سيحكم التاريخ ان هذين ال�ق��راري��ن ل�لإدارة
األم�يرك�ي��ة ،م��ن ال �ق��رارات اخلاطئة ل�ل�ادارة
األمريكية حبق ايران وشعوب املنطقة.
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الخميس أول أيّام شهر رمضان املبارك

قال عضو هيئة االستهالل يف مكتب قائد ال ّثورة اإلسالمية ،علي رضا
موحد جناد :إن هناك إمكانية كبرية لرؤية هالل شهر رمضان يوم غد
ّ
األربعاء ليكون اخلميس أول أي��ام ّ
الشهر الفضيل .وتطرق عضو هيئة
االستهالل يف مكتب قائد ال ّثورة اإلسالمية إىل موضوع رؤية هالل شهر
رمضان هلذا العام ،خالل مؤمتر صحايف له صباح أمس ،وقال :سيتم نشر
حوالي  120فري ًقا لإلستهالل يف خمتلف أرجاء البالد يف يوم األربعاء
املصادف يف التاسع والعشرين من شهر شعبان .وأض��اف :نتو ّقع ان يتم
رؤية هاللة شهر رمضان بسهولة خالل يوم األربعاء ليكون اخلميس أول
موحد جناد إىل عدم إمكان ّية رؤية هالل
أيام شهر رمضان املبارك .ولفت ّ
شهر رمضان( ،أمس) الثالثاء ،وقال :قد ُتعلن بعض الدّول اإلسالمية يوم
غد األربعاء بداية شهر رمضان بنا ًء على قاعدة أم القرى .وأضاف :قاعدة
أم القرى تقول برؤية القمر يف حال والدة اهلالل فلكيا حال غروب القمر
بعد غروب الشمس .وتو ّقع عضو هيئة االستهالل يف مكتب قائد ال ّثورة
اإلسالمية أن يكون شهر رمضان املبارك هلذا العام حوالي  29يومًا.

وزير ّ
الدفاع :سنواصل تأمني إحتياجاتنا العسكرية على
ال ّرغم من الحظر املفروض
y

ع �ق��د يف ال �ع��اص �م��ة ال �ك��ازاخ �ي��ة ص �ب��اح أم��س
ال �ث�لاث��اء ،ث��ان��ي اج�ت�م��اع لكبار م�ن��دوب��ي ال��دول
الضامنة الثالث لعملية أستانة.
ويف ه��ذا االج�ت�م��اع مت إع ��داد م �س��ودة البيان
اخل �ت��ام��ي ل�لاج�ت�م��اع ال �ت��اس��ع لعملية أس�ت��ان��ة
وحتديد موعد ومكان انعقاد االجتماع الثالث
لفريق العمل اخلاص بتبادل املعتقلني والبحث
عن املفقودين واالجتماع القادم لعملية أستانة.
وعقد االجتماع التنسيقي الثاني لوفود الدول
الثالث الضامنة لعملية أستانة ،اي��ران وروسيا
وتركيا ،مبشاركة كبري مساعدي اخلارجية
االيرانية يف الشؤون السياسية اخلاصة حسني
ج��اب��ري ان� �ص ��اري ،وامل� �ن ��دوب اخل� ��اص للرئيس
ال��روس��ي يف ال�ش��أن ال �س��وري مساعد اخلارجية
الكسندر الفرنتيف ،ومساعد اخلارجية الرتكية
سدات اونال ،مبعية الوفود املرافقة هلم.
كما اك��د كبري مساعدي وزي��ر اخلارجية
االيراني واملبعوث االممي اىل سوريا على استمرار
املشاورات حلل االزمة السورية.
وق ��د اج�ت�م��ع ح�س�ين ج��اب��ري ان �ص ��اري كبري
م�س��اع��دي وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة ل�ل�ش��ؤون السياسية
اخل��اص��ة ورئ�ي��س ال��وف��د االي��ران��ي يف مفاوضات
أس�ت��ان��ة ح��ول س��وري��ا ،عصر أم��س ال�ث�لاث��اء مع
استيفان دميستورا املبعوث االمم��ي اخل��اص يف
ش��ؤون سوريا ،يف اط��ار االجتماعات الثنائية يف
اجلولة التاسعة ملؤمتر أستانة ال��دول��ي ،وحبث
معه آخر املستجدات يف عملييت أستانة وجنيف
وق��رارات مؤمتر احلوار الوطين السوري وخاصة
يف جمال تشكيل جلنة الدستور.
واش��ار جابري انصاري اىل حمادثاته األخرية
مع كبار املسؤولني السوريني ،واكد على ضرورة
اجي��اد حل توافقي من شأنه كسب ثقة مجيع
االط��راف .وش��دد اجلانبان يف ختام اللقاء على
ضرورة استمرار املشاورات من أجل املساعدة على
حل االزمة السورية.
م ��ن ن��اح�ي�ت��ه ال �ت �ق��ى ك �ب�ير م �س��اع��دي وزي ��ر
اخلارجية حسني ج��اب��ري ان �ص��اري ،يف آستانة،
م�ن��دوب س��وري��ا يف االم��م املتحدة ورئ�ي��س الوفد
السوري إىل آستانة بشار اجلعفري.
وت �ب��ادل ال��وف��دان االي��ران��ي وال �س��وري وجهات
النظر حول املستجدات السياسية وامليدانية يف
سوريا وجدول اعمال اجلولة التاسعة ملفاوضات
آستانة حول سوريا.

متس ّلم ًا اوراق اعتماد سفراء لبنان ،والنيبال ،والتفيا ،واستونيا ونيوزلندا الجدد

استشهاد رضيعة فلسطينية على يد الكيان الصهيوني القاتل لالطفال

y

إنعقاد ثاني اجتماع
ثالثي للدول الضامنة
لعملية أستانة

السياسة اخلارجية ل�لاحت��اد االوروب� ��ي ،يف مقر
اجمل�ل��س االوروب� ��ي ص�ب��اح أم��س ال�ث�لاث��اء ،وق��ال:
إننا أجرينا حمادثات جيدة مع السيدة موغريين
عشية اجتماعات اليوم.
وأض� � ��اف :ان االج �ت �م ��اع ش� ��دد ع �ل��ى احل��اج��ة
اىل التنفيذ ال�ك��ام��ل ل�لإت�ف��اق ال �ن��ووي م��ن قبل
مجيع األط��راف املتبقية ،وتقديم ضمان إليران
لالستفادة من فوائد اإلتفاق النووي ،ولضمان أن
تكون هذه الفوائد مشرتكة مع إي��ران واالحتاد

y

بوتين وماكرون يوكدان
التزام روسيا وفرنسا بتنفيذ
اإلتفاق النووي

الصهاينة يشنون حملة اعتقاالت
لم يسلم منها حتى االطفال
ويه ّددون بتصفية قادة حماس

الجنرال سوسا :نثمّ ن روح الصمود والمقاومة لدى الشعب
والحكومة االيرانية

قال وزير الدّفاع وإسناد القوات املس ّلحة اإليرانية العميد أمري حامتي؛ أن اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية ستواصل تأمني إحتياجاتها الدّفاعية والعسكرية على ال ّرغم من احلظر املفروض.
واستقبل وزير الدّفاع وإسناد القوات املسلحة اإليرانية العميد أمري حامتي ،قائد القوات املس ّلحة
البوليفية األمريال (مجيل بوردا سوسا) حيث لفت إىل أن سياسة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
الدّفاعية واخلارجية تعري أهمية كبرية للعالقات مع أمريكا الالتينيةً ،
قائل :حنن نعري أهمية
كربى لتعزيز العالقات العسكرية والدّفاعية مع بوليفيا.
وانتقد وزير الدّفاع اإليراني عدم االلتزام األمريكي باإلتفاق النووي ال ّذي ُتوّج خبروج الواليات
السنوات األربعني املاضية كان
املتحدة من اإلتفاق النووي الدّولي املتعدد األطراف ،وقال :خالل ّ
ّ
السيئة ألمريكا ،لكن
الشعب اإلي��ران��ي شاهدًا على النقض األمريكي لإلتفاق النووي والنوايا ّ
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية صمدت بكل ثبات وقوّة وستواصل هذا ّ
الطريق.
وأض��اف العميد حامتي :لقد واجهت اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية خالل هذه ا ّمل��دة خمتلف
أنواع احلظر الظامل املفروض من قبل األعداء وال تزال هذه التهديدات مستمرة؛ وبال ّرغم من هذا
احلظر والتهديدات ال يزال ّ
الشعب اإليراني صامداً وهذا ما يتمثل باإلكتفاء الذاتي واالعتماد
على القدرات الدّاخلية ال س ّيما يف اجملاالت الدّفاعية والعسكرية؛ واحلمدهلل فإن كل االحتياجات
الدّفاعية للقوات املسلحة اإليرانية جيري توفريها من القدرات احمللية االيرانية.
من جانبه أشار قائد القوات املسلحة البوليفية األمريال مجيل بوردا سوسا ،اىل اللقاءات اليت
الصمود واملقاومة ومواجهة
مجعته مع املسؤولني السياسيني والعسكريني اإليرانيني ،وقال :نث ّمن روح ّ
الشعب واحلكومة اإليرانية وهذا نابع من إميان ّ
االستكبار اليت يتح ّلى بها ّ
الشعب اإليراني باهلل.
ولفت قائد القوات البوليفية إىل أن مواجهة قوى وأنظمة االستكبار والظلم تقع على رأس أولويات
ّ
الشعب البوليفي ،وقال :لقد استطاعت اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية على ال ّرغم من وجود هذا
ً
ملحوظا يف اجمل��االت العسكرية والدّفاعية وهذا نابع من االمي��ان الراسخ
احلظر أن حتقق منوًّا
واهل ّمة الوطنية العالية لإليرانيني وحنن يف بوليفيا حناول استنساخ هذه السياسة.

