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معربا عن أسفه لصمت دول عربية واسالمية تجاه جرائم الصهاينة

مبعوثاً خاصاً من الرئيس االيراني

روحاني :ال يمكن فصل القدس عن األمة االسالمية باألالعيب السياسية
y

قرار اميركا بنقل سفارتها الى القدس مخالف للمعاهدات السابقة وحتى قرارات مجلس االمن والجمعية العامة لألمم المتحدة

y

سنقف دوما أمام المعتدين والظالمين ونعتقد بأن النصر النهائي سيكون حليف الفلسطينيين المظلومين

y

مسيرات يوم القدس العالمي ستجري هذا العام بصورة اوسع في ايران وسائر الدول

أع���رب ال��رئ��ي��س روح��ان��ي ع��ن أس��ف��ه لصمت ال���دول
العربية واالسالمية جتاه جرائم الصهاينة ،مؤكدا
ب��أن��ه ال مي��ك��ن ف��ص��ل ال��ق��دس ع��ن االم����ة االس�لام��ي��ة
باألالعيب السياسية.
واشار رئيس اجلمهورية يف اجتماع احلكومة ،أمس
االربعاء ،اىل قرار امريكا بنقل سفارتها اىل القدس

خمالف للمعاهدات السابقة وحتى ق���رارات جملس
االم��ن واجلمعية العامة لألمم املتحدة ،واض��اف :إن
الكيان الصهيوني وامريكا يتصوران بأنهما ميكنهما
حرمان الشعب الفلسطيين من حقوقه املشروعة عرب
فرض املزيد من الضغوط عليه أو فصل القدس عن
االمة االسالمية باألالعيب السياسية.

اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان املبارك في غالبية الدول العربية واإلسالمية

أعلن أغلب الدول العربية واإلسالمية أن اليوم
اخلميس هو أول أيام شهر رمضان املبارك.
وأعلن املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
رئ��ي��س جملس اإلف��ت��اء األع��ل��ى ،الشيخ حممد
حسني ،أن يوم األربعاء ،هو املتمم لشهر شعبان،
وع��ل��ي��ه ي��ك��ون اخل��م��ي��س أول أي���ام ش��ه��ر رم��ض��ان
املبارك يف األراضي الفلسطينية.
كذلك أعلن عضو هيئة االستهالل يف مكتب
قائد الثورة اإلسالمية يف ايران ،علي رضا موحد
جناد ،عدم إمكانية رؤية هالل شهر رمضان يوم

الثالثاء يف إيران ،قائال :نتوقع أن تتم رؤية اهلالل
بسهولة خالل يوم األربعاء ليكون اخلميس أول
أيام شهر رمضان املبارك.
ك��ذل��ك أعلنت س��وري��ا وال��ع��راق والسعودية
واألردن وم��ص��ر وع��م��ان واإلم������ارات وال��ب��ح��ري��ن
وأسرتاليا والسودان والكويت واليمن وإندونيسيا
وب��رون��اي وس��ن��غ��اف��ورة ول��ب��ن��ان وم��ال��ي��زي��ا ،أن يوم
اخلميس املوافق  17أيار هو اول أيام شهر رمضان
املبارك .لكن بعض الدول أعلنت أن اول أيام الشهر
الكريم هو األربعاء ،ومنها تركيا والسودان.

املتحدث باسم الخارجية االيرانية:

ضم محافظ البنك املركزي لالئحة الحظر جاء تعويض ًا للفشل االمريكي

ق��ال بهرام قامسي ،املتحدث باسم اخلارجية
االيرانية ،أمس االربعاء :إن ردود الفعل العاملية
ب ّينت إخفاق الواليات املتحدة يف بلوغها األهداف
ال�ت�ي خ��ط��ط��ت هل��ا خ�ل�ال االن��س��ح��اب األح����ادي

اجلانب من اإلتفاق النووي ،وان ادراج حمافظ
ال��ب��ن��ك امل���رك���زي االي���ران���ي يف الئ��ح��ة احلظر
االمريكي جاء للتعويض عن هذا االخفاق.
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ودول العالم فقدت ثقتها بامريكا

تواصل االنتقادات الدولية لقرار ترامب
االنسحاب من االتفاق الدولي

اك���د ك��ب�ير م��س��اع��دي اخل��ارج��ي��ة االي��ران��ي��ة
حسني جابري انصاري وممثل االمني العام لألمم
املتحدة حول سوريا ستيفان دمييستورا ،ضرورة
استمرار امل��ش��اورات املكثفة من أجل املساعدة يف
اجياد حل لألزمة السورية.
جاء ذلك خالل االجتماع بني جابري انصاري
ودمييستورا ،عصر الثالثاء ،يف اطار االجتماعات
الثنائية ملؤمتر أستانة حول سوريا ،حيث جرى
البحث حول احدث املستجدات يف عملييت أستانة
وجنيف وقرارات جلنة احلوار الوطين السوري ال
سيما تشكيل جلنة الدستور.
واش��ار جابري انصاري اىل حمادثاته االخ�يرة
مع كبار املسؤولني السوريني واكد على ضرورة
البحث عن حل توافقي ميكنه كسب ثقة مجيع
االطراف املعنية باألزمة السورية.
وقد أكدت ایران وتركیا وروسیا مرة أخرى يف
بيان صدر عن مؤمتر أستانة على التزامها بسيادة

تعقد منظمة التعاون اإلسالمي قمة استثنائية بدعوة من الرئيس الرتكي
رجب طيب أردوغان ،رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر القمة اإلسالمي.
وستعقد القمة يوم اجلمعة  18مايو  2018مبدينة إسطنبولُ ،تصص لبحث
التطورات اخلطرية األخرية اليت تشهدها دولة فلسطني ،السيما اجلرائم اليت
يرتكبها الكيان الصهيوني يف قطاع غزة ونقل السفارة األمريكية اىل القدس.
ووج��ه الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغ��ان ورئيس وزرائ��ه بن علي يلدريم،
ّ
يف اتصاالت هاتفية اجراياها مع قادة الدول اإلسالمية ،الدعوة حلضور القمة
اإلسالمية الطارئة بشأن القدس.
ويوم االثنني ،ارتكب اجليش اإلسرائيلي جمزرة حبق املتظاهرين السلميني
على ح��دود قطاع غ��زة ،استشهد فيها  62فلسطين ًيا ،وج��رح أكثر من 2270
آخرين ،بالرصاص احلي واملطاطي وقنابل الغاز املسيل للدموع.
وكان املتظاهرون حيتجون على نقل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس
احملتلة ،وحييون الذكرى الـ  70لـ(النكبة) الفلسطينية.

يعود الى طهران ..واللجنة املشتركة تجتمع االسبوع القادم

ظريف يؤكد ان اجتماع بروكسل تض ّمن
رسالة سياسية هامة
موغريني تعلن ارادة االتحاد االوروبي بالحفاظ على
اإلتفاق النووي ..ووزراء اوروبيون يؤكدون دعمهم له
رئيس منظمة الطاقة النووية :مستعدون للعودة
الى فترة ما قبل اإلتفاق النووي

وألف تحية البطالنا الذين يواجهون العدو الصهيوني

y

علماء االزهر الشريف وقم
المقدسة والنجف االشرف
والحرمين الشريفين قادرون
على تقريب الرؤى
لم نسمع في التأريخ ان
رئيس دولة وهب عاصمة
دولة أخرى لجماعة ..وترامب
سمسار للصهاينة وستفشل
صفقة القرن

y

وال���ق���دس وط���ن غ�ير ق��اب��ل ل��ل��ت��ن��ازل .وفلسطني
بالنسبة لنا هلا معاني وطنية الرتباطنا بأرضها
وهلا معاني دينية ألن هلا ارتباط بعاملنا االسالمي
واملسيحي.

غ��ادر وزي��ر اخلارجية االي��ران��ي حممد ج��واد ظريف بروكسل ،أمس
االرب���ع���اء ،يف خ��ت��ام اج��ت��م��اع��ه م��ع ن��ظ��رائ��ه االوروب���ي�ي�ن ال��ث�لاث��ة االمل��ان��ي
والفرنسي والربيطاني ومنسقة السياسة اخلارجية لالحتاد االوروب��ي
فدريكا موغريين يف بروكسل.
وك��ان ظريف قد بدأ جولة السبت مشلت الصني وروسيا وبروكسل
للبحث حول كيفية ضمان مصاحل اي��ران يف اطار اإلتفاق النووي بعد
خ���روج ام�يرك��ا م��ن��ه .ويف خ��ت��ام االج��ت��م��اع م��ع اجل��ان��ب االوروب����ي مساء
الثالثاء ،اعترب وزير اخلارجية االيراني حممد جواد ظريف فرض احلظر
على حمافظ البنك املركزي االيراني ولي اهلل سيف من قبل امريكا
بأنه اجراء غري مشروع كسائر إجراءاتها.
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بعثة ايران في األمم املتحدة:

الزواوي :شعبنا لن يتنازل عن شبر من فلسطني والقدس ستبقى عاصمتها

ال���وف���اق/خ���اص/خم���ت���ارح���داد -ق���ال السفري
الفلسطيين يف طهران :إننا نواجه مرحلة معقدة
وصعبة؛ لكننا مطمئنون إىل النتائج.
وأض��اف صالح ال���زواوي ،خالل مؤمتر صحفي

قمة إستثنائية للتعاون االسالمي لبحث التطورات الخطيرة في فلسطني

واستقالل ووحدة االراضي السورية .ودعت الدول
الثالث اجلميع اىل احرتام هذه املبادئ واالبتعاد
عن أية خطوات تنتهكها أو تقوض مسار أستانة.
واك���دت البلدان الضامنة على ترسيخ وقف
اط�ل�اق ال��ن��ار يف س��وري��ا وأهمية تنفيذ مذكرة
التفاهم اليت مت التوقيع عليها يف  4اي��ار /مايو
 2017القائمة على اجياد مناطق خفض التوتر يف
سوريا ،واإلتفاقات األخرى اليت مت التوصل اليها
يف مسار أستانة وركزوا على التطورات امليدانية
عقب م��رور عام واح��د من التوقيع على مذكرة
التفاهم.
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان :إن ال��ب��ل��دان الضامنة يف مسار
أستانة ت��ؤك��د على أهمية دور مناطق خفض
ال��ت��وت��ر يف احل��ف��اظ ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة وق���ف ال��ن��ار
وخفض العنف على الصعيد امليداني واستقرار
االوضاع العامة يف سوريا.
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y

الواليات املتحدة االمريكية حيث ان سحب اإلتفاق يعترب ً
خطأ من االدارة
االمريكية ،مبينا ان دول العامل حترتم ال��دول األخ��رى مبقدار التزامها
بإتفاقاتها .ومضى قائ ًال :إن نتائج االنسحاب من اإلتفاق النووي قد تكون
خطرية على العراق واملنطقة برمتها وانا حتدثت سابقاً بشأن نقل موقع
السفارة االمريكية اىل القدس وعربت عنها بأنها خطوة حرب.
من جانبه اكد وزير اخلارجية الربيطاني بوريس جونسون ،يف تصريح
ادىل ب��ه للصحفيني يف ب��روك��س��ل ،على ض���رورة احل��ف��اظ على اإلتفاق
النووي ووصفه بانه مايزال يكتسب القيمة رغم انسحاب امريكا منه.
وأض����اف :إن بريطانيا تفكر م��ع امل��ان��ي��ا وف��رن��س��ا ح��ول تقديم حزمة
مقرتحات اىل ايران بهدف تشجيعها على البقاء يف اإلتفاق.
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عقده أمس األربعاء بطهران :إن شعبنا مل ولن
ينسى فلسطني وسيدافع بكل طاقاته وإمكانياته
ع��ن ك��ل ش�بر منها ول��ن يتنازل ع��ن��ه ،وال��ق��دس
ال��ش��ري��ف ستبقى عاصمة فلسطني وفلسطني

وصل رئيس دائرة رئاسة اجلمهورية ،حممود واعظي ،مبعوثا خاصا من الرئيس
روحاني يرافقه وفد رفيع املستوى ،أمس االربعاء ،اىل انقرة إلجراء حمادثات مع
الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان.
وكان مقررا ان يلتقي واعظي أمس االربعاء بأردوغان يف املقر الرئيسي حلزب
العدالة والتنمية احلاكم .وحبسب شبكة الـ (ان .تي .يف) االخبارية ،ترتكز
احمل��ادث��ات ب�ين رئيس دائ���رة الرئاسة االي��ران��ي��ة ورئ��ي��س مجهورية تركيا على
التطورات االخرية يف االراضي الفلسطينية احملتلة اىل جانب الوضع يف سوريا
والعراق وايضا العالقات الثنائية بني البلدين.
* وزيارة مرتقبه لروحاني اىل النمسا
يف سياق آخر أعلن السفري النمساوي يف طهران اشتفان شولتز ان العالقات
االقتصادية بني ايران واوروبا تشهد وضعا معقدا وقال :قدمنا حزمة للحد من
ضغوط احلظر وصوال اىل مواصلة التعاون مع ايران.
واش��ار شولتز عصر الثالثاء لدى لقائه مساعد حمافظ آذرباجيان الشرقية
للشؤون االقتصادية اىل الزيارة املرتقبة للرئيس االيراني حسن روحاني اىل
النمسا وقال :إن هذه هي الزيارة االوروبية االوىل لروحاني يف واليته الرئاسية
الثانية ومن املقرر ان يرافقه وفد جتاري واقتصادي.
واوضح السفري النمساوي :حناول يف االطار القانوني واملالي التأثري للحد من
ضغوط احلظر ونسعى خالل مهلة الشهرين اليت حددتها احلكومة االيرانية
الوروبا لصيانة االتفاق النووي ،اىل تسوية هذه القضية.

وتدعو الدول األخرى الى إحترامها  ..الدول الثالث الضامنة تؤكد على سيادة ووحدة أراضي سوريا

y

اكد وزي��ر اخلارجية العراقي ابراهيم اجلعفري بان انسحاب أمريكا
من اإلتفاق النووي نوع من احلماقة وأن مجيع دول العامل فقدت ثقتها
بأمريكا بعد هذا االنسحاب.
وق���ال اجل��ع��ف��ري يف ت��ص��ري��ح خ���اص ل��وك��ال��ة اجل��م��ه��وري��ة االس�لام��ي��ة
لالنباء (ارن��ا) ،ان االنسحاب من اإلتفاق النووي سيصدع يف مصداقية

واش���ار اىل امل��م��ارس��ات الصهيونية التعسفية ضد
الشعب الفلسطيين خاصة يف ذكرى يوم النكبة حيث
استشهد العشرات وجرح اآلالف من ابناء هذا الشعب
برصاص جنود كيان االحتالل.
واع���رب ال��رئ��ي��س روح��ان��ي ع��ن أس��ف��ه لصمت ال��دول
العربية واالسالمية جتاه جرائم الصهاينة وقال :اننا

نأسف ألن بعض الدول العربية يف املنطقة قد إلتزمت
الصمت جت��اه اجل��رائ��م االخ�ي�رة للصهاينة ،وبعض
الدول االسالمية غضت الطرف عن هذا األمر ببساطة
وال��ب��ع��ض اآلخ���ر وص���ف ذل���ك ب��ال��دف��اع امل���ش���روع عن
النفس يف حني ان الدفاع املشروع يكون لشعب يدافع
عن أرضه فلسطيين وليس للصهاينة الغاصبني.
واع���رب ال��رئ��ي��س االي��ران��ي ع��ن ثقته ب��أن مثل هذه
امل��م��ارس��ات س��ت��زي��د ع���زم ال��ش��ع��ب الفلسطيين على
املقاومة والصمود وتثبت ملسلمي العامل بأنه ال سبيل
يف مواجهة الكيان الصهيوني سوى الوحدة والتكاتف
واملزيد من الضغوط عليه ودعم الشعب الفلسطيين
لتحرير أرضه؛ الن هذا الكيان ال يلتزم باألخالق وال
حتى القوانني والقرارات الدولية بل يفهم لغة القوة
فقط ،الفتا يف هذا الصدد اىل صمود الشعب اللبناني
يف ح��رب ال��ـ  33يوما وصمود الشعب الفلسطيين يف
غزة ،مؤكدا بانه ال سبيل يف الظروف الراهنة ايضا
سوى املقاومة.
واك��د ب��ان اجلمهورية االسالمية االيرانية وقفت
وستقف دوم��ا اىل جانب الشعب الفلسطيين وتدافع
ع��ن ح��ق��وق��ه ،وأض�����اف :س��ن��ق��ف دوم����ا أم����ام املعتدين
والظاملني ونعتقد بأن النصر النهائي سيكون حليف
الفلسطينيني املظلومني.
وع�بر الرئيس روح��ان��ي ع��ن ثقته ب��أن م��س�يرات يوم
ّ
ال��ق��دس العاملي ستجري ه��ذا ال��ع��ام ب��ص��ورة اوس��ع يف
اي���ران وس��ائ��ر ال���دول وستثبت ش��ع��وب ال��ع��امل للكيان
الصهيوني وقادة البيت االبيض بانهم اختاروا الطريق
اخل��ط��أ ،وأض����اف :إن ه���ذا االم���ر س��ي��ؤدي بفضل اهلل
للمزيد من وحدة وتالحم العامل االسالمي ومقاومة
الشعب الفلسطيين واإلسراع يف اإلنفراج بأموره.

واعظي في أنقرة إلجراء محادثات مع اردوغان

وق��ال ال���زواوي :ألقي حتية ألشقائنا األبطال
ال��ذي��ن ي��واج��ه��ون ال��ع��دو الصهيوني يف القدس
والضفة وغ��زة وبلغ شهدائنا  160شهيداً وحنو
 3000ج��ري��ح وم�����ازال ه����ؤالء األب���ط���ال ي��س�يرون
ب��ق��ل��وب تعشق ال��ش��ه��ادة ،وأرس����ل ال��ت��ه��ان��ي ل�لأخ
إمساعيل هنية رئيس حركة مح��اس مبناسبة
ما تعرض له إبنه يف املواجهات ضد ه��ذا العدو
الصهيوني .وأض���اف :يف كل أس��رة فلسطينية
يوجد هناك أسري أو شهيد أو جريح أو مهدد من
العدو ،ولن ننسى األبطال مثل عائلة الدوايشة أو
عهد التميمي.
وقال الزواوي :كل شرب من أرض فلسطني لنا
ومقدس لنا وأنا صالح الزواوي أحد مؤسسي هذه
الثورة أقول لن نتنازل عن أرضنا.
وأض�����اف :ع��ل��ى ك��ل دول����ة اس�لام��ي��ة أن تقول
ما عندها وال تكتفي باملظاهرات ،حنن نريد يف
املؤمتر االسالمي القادم من كل دولة اسالمية
ان تدعم فلسطني باملال واملقاتلني،
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اميركا شريك رئيسي في جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيني
إعتربت بعثة اجلمهورية االسالمية االيرانية
يف منظمة األمم املتحدة ،امريكا شريكا رئيسيا
جلرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيني،
م��ؤك��دة ب���أن ت��ص��رحي��ات امل��ن��دوب��ة االم�يرك��ي��ة،
الثالثاء ،بأنها ال ميكنها إخفاء هذه احلقيقة.
وجاء يف بيان اصدرته البعثة االيرانية يف األمم
املتحدة ،الثالثاء ،انه ويف الوقت الذي يذرف فيه
ال��ع��امل ال��دم��وع يف م���أمت اس��ت��ش��ه��اد وج���رح آالف

الفلسطينيني ومنهم ن��س��اء واط��ف��ال اب��ري��اء يف
احتجاجات سلمية ،ويف حني ان جملس االمن عقد
اجتماعا طارئا للبحث يف هذه اجلرائم الرهيبة،
ق���ررت امل��ن��دوب��ة االم�يرك��ي��ة م��رة أخ���رى احلديث
حول ايران دون أي اشارة للجرائم الوحشية اليت
يرتكبها الكيان االسرائيلي .واض��اف :إن املندوبة
االمريكية بتكرارها إتهامات بالية
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ريابكوف ينفي تصريحا نسب إليه حول اإلتفاق النووي
نفى مساعد وزير اخلارجية الروسي ،سريغي ريابكوف ،تصرحيا نسب اليه حول ضرورة تقديم ايران
تنازالت لإلبقاء على اإلتفاق النووي.
ويف تصريح ادىل به ،نفى ريابكوف ما أوردته وكالة انرتفاكس الروسية حول هذا املوضوع ،وقال؛ انه
مل يصرح مطلقا بأن على ايران تقديم تنازالت بهدف احلفاظ على اإلتفاق النووي.
واضاف :إن وكالة انباء انرتفاكس كانت تعتزم تغيري عنوان اخلرب الذي ورد بشكل معكوس متاما.
وتابع :إن الوكالة اوردت نص تصرحيه يف اخلرب بصورة صحيحة اال أنها أخطأت يف العنوان.
ولفت اىل انه اجرى إتصاال مع الوكالة املذكورة ونبهها على اخلطأ الوارد يف العنوان وطلب منها
تصحيحه ووعدت بذلك.

