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خالل مراسم إفتتاح مؤتمر «آسيا –أوقيانوسيا» الدولي الرابع للطب العسكري

وممثل إيران يشارك فيه بصفة مراقب

اللواء باقري :الصهاينة والتكفيريون واملعتدون
على اليمن خلقوا مشاهد مؤملة في املنطقة
تبادل المعرفة وخبرات الطب العسكري يمكنه أن يش ّكل محاور
وطاقات مهمة في مجال دبلوماسية تنمية التعاون الدولي
على الصعيد الدفاعي
وزير الصحة :نتطلع الى يوم يكون فيه مقر األمم المتحدة مكان ًا
لتبادل اآلراء حول حياة أفضل للجميع
العميد حسن عراقي زادة :إيران مستعدة لتأسيس مستشفى
مستقل للطب العسكري
أكد رئيس األركان العامة للقوات املسلحة اإليرانية اللواء حممد باقري ،بأن الغاصبني
الصهاينة واإلرهابيني التكفرييني واملعتدين على اليمن قد خلقوا مشاهد مؤملة يف املنطقة.
ويف كلمة له أمس السبت خالل مراسم إفتتاح مؤمتر (آسيا  -أوقيانوسيا) الدولي الرابع للطب
العسكري املنعقد بطهران ،قال اللواء باقري ،أن القوات املسلحة اإليرانية لن تألو جهداً لتحقيق
األهداف اإلنسانية للجنة الدولية للطب العسكري وتقديم خرباتها يف جمال العالج.
وأضاف :إن هذا املؤمتر يعقد اآلن حيث تواجه منطقتنا حقائق مؤملة ،إذ هنالك مشاهد
مؤملة لسحق حقوق النساء والرجال ،منها استشهاد  200فلسطيين وجرح  20الفا آخرين من
قبل الصهاينة الغاصبني منذ  6أشهر حيث انطلقت مسريات العودة.
وتابع رئيس األركان العامة للقوات املسلحة اإليرانية :إن العدوان الذي تشنه بعض الدول
على شعب اليمن املظلوم أدى حسب اإلحصائيات اىل استشهاد وجرح  35الفاً من ضمنهم 4
آالف من النساء واألطفال.
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مندوب إيران في الجمعية العامة لألمم املتحدة:
أكد مندوب إي��ران يف اللجنة األوىل للجمعية
العامة لألمم املتحدة (حممد حسني غ�ني) أن
السعودية هي مملكة اإلغتياالت ولن يكون حتى
الصحفيني فيها مبنأى عن املمارسات اإلرهابية.
وج ��اءت ت�ص��رحي��ات غ�ني ه��ذه رداً على مزاعم
نظرييه ال�س�ع��ودي واألم��ري �ك��ي خ�لال اإلجتماع
الثالث والسبعني للجنة األمن ونزع األسلحة يف
األم��م املتحدة ،حيث ق��ال :إن مندوب السعودية
جي��دد ال�ي��وم م��زاع��م خ��اوي��ة ض��د إي ��ران وتتهمها
بإرسال صواريخ باليستية اىل اليمن.
وأضاف :بات من الواضح أن هذه املزاعم ال أساس
هلا وتهدف اىل التغطية على اجل��رائ��م احلربية
ّ
املنظمة يف اليمن وإن م�ن��دوب السعودية يلتزم
الصمت فيما خيص إنفاق ب�لاده مبالغ ضخمة
لشراء أسلحة لكميات إدرجتها ضمن الدول الثالث
األوىل لإلنفاق العسكري يف التصنيف الدولي.
وص � ّرح :إن السعودية تستخدم ه��ذه (األسلحة
اجلميلة) لقتل األط �ف��ال اليمنيني يف امل ��دارس

السعودية مملكة اإلغتياالت

واحلافالت وتستهدف مواقع دينية وطبية يف هذا
البلد .وأك��د أن السعودية تنفق الكثري إلسكات
وسائل اإلعالم لكن عليها أن تعلم بأنها ال تستطيع

زاسبكني :ال مستقبل ألي تحالف ضد محور املقاومة
اإلتهامات ضد روسيا بالقرصنة اإللكترونية وقضية سكريبال (مفبركة ويشوبها التزوير)
تنفيذ اإلتفاق حول إدلب بسحب السالح من المسلحين بالكامل أهم من
التدقيق بموعد تنفيذه

ص ّرح السفري الروسي يف لبنان ألكسندر زاسبكني للميادين بأن (هناك أجندة موسعة للقمة الروسية
األمريكية) ،مشرياً إىل أنه (من السابق ألوانه تقدير نتائج القمة الروسية األمريكية).
وقال خالل لقاء له يف برنامج (حوار الساعة) :إن هناك (أجواء سلبية يف العالقة الروسية األمريكية
منذ أواخر عهد أوباما رغم وجود جهود للحلحلة).
وأضاف زاسبكني :إن (الداخل األمريكي املعارض للحوار مع روسيا يستغل تصرحيات ترامب للضغط
عليه) ،مؤكداً أنه (ال بد من احلوار مع اإلدارة األمريكية ولكن موعد بدايتها يعتمد على مدى جدية
هذه اإلدارة باحلوار).
وشدد على أن اإلتهامات ضد روسيا بالقرصنة اإللكرتونية وقضية سكريبال (مفربكة ويشوبها
التزوير).
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تغيري ح�ق��ائ��ق ج��رائ�م�ه��ا وإن�ت�ه��اك�ه��ا للقوانني
الدولية واإلنسانية.
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خالل لقاء مندوب إيران الدائم لدى
املنظمات الدولية ونظيره الصيني..

تأكيد لتطوير التعاون
الثنائي على الصعيد
الدولي بني إيران والصني
إل �ت �ق��ى س �ف�ير وم� �ن ��دوب إي � ��ران ال ��دائ ��م ل��دى
املنظمات الدولية يف فيينا كاظم غريب آبادي
ن�ظ�يره الصيين (وان ��غ اون) ،وحب��ث معه بشأن
تطوير وتعزيز التعاون بني البلدين على الصعيد
الدولي.
ون � �وّه غ��ري��ب آب� ��ادي اىل ال �ع�لاق��ات اإلجي��اب�ي��ة
والب ّناءة بني البلدين وأداء الصني دوراً نشطاً
وفاع ً
ال يف مواجهة إج ��راءات احلظر األمريكية
الالقانونية وأح��ادي��ة اجل��ان��ب ،م��ؤك��داً ض��رورة
إستمرار وتطوير التعاون يف خمتلف اجمل��االت
ومنها النووية .وص� ّرح مندوب إي��ران الدائم بأن
تفعيل آليات إستفادة إيران من مصاحل اإلتفاق
ال�ن��ووي وتنفيذ األط ��راف األخ��رى تعهداتها يف
إط��ار اإلتفاق النووي ،سيعد خطوة إجيابية يف
سياق صون اإلتفاق النووي.
من جانبه أكد املندوب الصيين على املوقف
الراسخ لبالده بضرورة تنفيذ اإلتفاق النووي من
قبل مجيع األط��راف ،وض��رورة إنتفاع إي��ران من
مصاحل اإلتفاق اإلقتصادية والتجارية .وأكد
الطرفان خالل اللقاء أيضاً على ضرورة التعاون
واإلستفادة املثلى من طاقات منظمة التنمية
الصناعية التابعة لألمم املتحدة (يونيدو).

طهران وموسكو ستبحثان
بشأن إفتتاح قنصليات جديدة
أعلنت السفارة اإليرانية يف موسكو بأن مسؤولي
البلدين سيبحثان خالل اإلجتماع القنصلي املشرتك
السادس بشأن إفتتاح قنصليات جديدة.
وأف ��اد القسم اإلع�لام��ي يف السفارة اإلي��ران�ي��ة يف
روس�ي��ا اجلمعة ب��أن اإلج�ت�م��اع القنصلي املشرتك
ال�س��ادس بني إي��ران وروس�ي��ا سيعقد خ�لال األسبوع
ال �ق ��ادم يف م��وس�ك��و ب��رئ��اس��ة امل��دي��ر ال �ع��ام للشؤون
القنصلية يف وزارة اخلارجية اإليرانية ورئيس القسم
القنصلي يف وزارة اخلارجية الروسية .وسيتم البحث
خالل اإلجتماع بشأن خمتلف القضايا القنصلية
ومنها اإلس ��راع وتسهيل إص ��دار ت��أش�يرات الدخول
وكيفية تنفيذ اإلتفاقيات والتفاهمات القنصلية
بني البلدين والتعاون يف جمال الوصول للخدمات
القنصلية حلل مشاكل اإليرانيني املقيمني.

مكافحة اإلرهاب أهم
محاور إجتماع منظمة
شنغهاي في طاجيكستان
سرمدي :العالم يسعى للحد من
تأثير الحظر األمريكي ضد إيران
عقد يف العاصمة الطاجيكية دوشنبه اإلجتماع
السابع عشر ألعضاء منظمة شنغهاي للتعاون
ليناقش م�س��أل��ة مكافحة اإلره � ��اب وال �س�لام يف
أفغانستان شارك فيه ممثل إيران بصفة مراقب.
وقد عقد اإلجتماع مبشاركة رئيس وزراء روسيا
(دميرتي مدفيديف) ورئيس وزراء الصني (لي كه
جيانغ) ورئيس وزراء كازاخستان (باكيتجان
ساغنوتايف) ورئيس وزراء قرقيزيا (حممد قلي
أبوالقاضي أوف) ورئيس وزراء أوزبكستان (عبداهلل
عارف أوف) ووزير خارجية اهلند (سومشا سواراج)
ووزي��ر خارجية باكستان (خم��دوم ش��اه حممود
حسني قريشي) والرئيس التنفيذي ألفغانستان
(ع � �ب� ��داهلل ع � �ب� ��داهلل) ورئ� �ي ��س وزراء ب�لاروس �ي��ا
(س�يرغ��ي روم� ��اس) وأم�ي�ن ع��ام منظمة شنغهاي
للتعاون (رشيد عامل أوف) ووكيل وزير خارجية
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية (مرتضى سرمدي)
وعدد من ممثلي الدول األجنبية األخرى.
واعترب الرئيس الطاجيكي (إم��ام علي رمحان)
اإلستقرار والسالم يف منطقة دول منظمة شنغهاي
للتعاون وحميطها مهما مؤكدا على بذل املساعي
إلح�لال ال�س�لام يف أفغانستان بإعتبارها مفتاح
اإلستقرار يف كل املنطقة .وقال الرئيس التنفيذي
ألفغانستان (عبداهلل عبداهلل) أن الفصائل املتطرفة
واإلرهابية وبإختاذها الشريط احلدوي ألفغانستان
م �ق��راً هل��ا تعترب ت�ه��دي��داً للمنطقة وأفغانستان
وهناك جهوداً تبذل للتخلص منها.
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املساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة النووية:

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية قادرة على تنمية
صناعتها النووية السلمية
أكد املساعد اخلاص لرئيس منظمة الطاقة النووية اإليرانية (علي أصغر زارعان) ،أن اجلمهورية
اإلسالمية تستطيع تطوير صناعتها النووية السلمية اىل أضعاف ما كانت عليه قبل إبرام اإلتفاق
النووي.
وأكد زارعان ،أمس السبت خالل مراسم إفتتاح املعرض التخصصي الثالث واألربعني لإلجنازات
النووية اإليرانية يف جامعة أرومية (مركز حمافظة آذرباجيان الغربية-مشال غرب)( ،إن املعدات
واألجهزة النووية اإليرانية أصبحت اليوم أكثر تطوراً من املاضي) مضيفاً :إن الصناعة النووية
اإليرانية قد مت توطينها وإن العدو يعلم جيداً بأنه لن يتمكن من احليلولة دون تطور إيران يف
جمال التقنية النووية السلمية عرب قصف املراكز النووية اإليرانية.
وتابع بالقول :إن األجهزة املستخدمة يف الصناعة النووية اإليرانية مزودة بآخر التقنيات وال
توجد أية مشكلة يف توفري الكوادر اإلنسانية املتخصصة والربجميات ذات الصلة لتطوير الصناعة
النووية السلمية.

في الجلسة األخيرة لدراسة شكوى طهران ضد واشنطن

إيران ترى أن اتهامات أمريكا الواهية ال تستحق الرد
مساعدة رئيس الجمهورية :إنسحاب أمريكا من معاهدة
الصداقة غير قانوني
إنتهت اجللسة األخ�ي�رة ل��دراس��ة شكوى إي ��ران ض��د أمريكا إلنتهاكها
معاهدة الصداقة بتجميدها ملياري دوالر من أرص��دة البنك املركزي
بإمتناع اجلانب اإليراني عن الرد على تهم واشنطن الواهية والتأكيد على

شرعية الشكوى املقدمة اىل حمكمة العدل الدولية يف الهاي .وقال رئيس
احملكمة أنه سيبلغ اجلانبني باملوعد النهائي لقراءة احلكم .وكانت جلسات
هذه احملكمة بدأت منذ االثنني  8تشرين األول /اكتوبر واستمرت أربعة أيام.
ي َ
ُذكر بأ ّن معاهدة الصداقة اليت اُبرمت عام  1955بني طهران وواشنطن،
تنص على جلوء البلدين اىل حمكمة الهاي الدولية عند عدم جناحهما
دبلوماسياً يف تسوية القضايا العالقة بينهما والواردة يف بنود املعاهدة.
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وغوتيريش يخشى تكرار ما حصل ليصبح أمر ًا مقبو ًال وعادي ًا

ترامب يتعهد بعقوبات صارمة إذا ثبت تورط السعودية
بإختفاء خاشقجي
الرئيس الفرنسي يصف إختفاء خاشقجي بالخطير للغاية ويدعو إلجراء تحقيق شامل
(مجتهد) :ابن سلمان يخفي كل من ساهم في قتل خاشقجي أو علم شيئا
صحيفة :ساعة خاشقجي الـ(أبل) سجلت وقائع تعذيبه وقتله
توعد الرئيس األمريكي دونالد ترامب السعودية ،أمس السبت ،بعقوبات (صارمة) إذا ثبت تورطها
ّ
يف إختفاء الصحفي والكاتب مجال خاشقجي ،حسبما أفادت فرانس برس.
وقال ترامب يف مقابلة مع قناة (سي.بي.إس)( :رمبا يكون السعوديون وراء إختفاء خاشقجي ،وإذا ثبت
ذلك فس ُتلحق الواليات املتحدة بهم عقاباً صارماً) ،مؤكداً أن (هذا األمر يعد خطرياً بشكل خاص ،ألن
هذا الرجل صحفي) .من جانبه ،قال االمني العام لألم املتحدة يف تصرحيات هليئة اإلذاعة الربيطانية
(بي بي سي) أمس السبت( :أخشى أن تتكرر وقائع إختفاء مثل هذه ،لتصبح أمراً مقبو ًال وعادياً).
وشدد غوترييش على ضرورة الكشف عن احلقيقة ،قائ ً
ال( :حنن حباجة إىل أن نعرف بالضبط ما
ً
حدث وحنتاج إىل أن نعرف بالضبط من املسؤول) ،وأضاف( :بالطبع ،عندما نرى تكرارا هلذا النوع
من األوضاع ،أعتقد إننا حباجة إىل إجياد طرق تتطلب املساءلة أيضاً).
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«بن زايد» يلغي زيارته لفرنسا
واألردن ألسباب «مجهولة»
أعلن قصر اإلليزيه أن ولي عهد أبوظيب الشيخ
حممد بن زايد ألغى زيارة كان مقرراً أن يقوم بها
الثالثاء القادم إىل فرنسا بسبب ما أمس��اه (أمر
استجد عليه) .كما ذكرت مصادر أردنية أن ابن
زايد ألغى أيضاً زيارة كانت مقررة إىل األردن يوم
غد اإلثنني.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن باريس وأبوظيب
تعمالن على حتديد موعد جديد هل��ذه ال��زي��ارة،
من دون أن توضح ماهية السبب الذي استجد على
نائب رئيس اإلمارات وإضطره إللغائها.
وك ��ان ُي �ف�ترض أن يبحث ال��رئ�ي��س الفرنسي
إميانويل ماكرون -الذي زار اإلمارات يف نوفمرب/
تشرين الثاني  -2017القضايا اإلقليمية مع
الرجل القوي يف اإلم��ارات وحليف فرنسا واملقرب
من ولي العهد السعودي الشيخ حممد بن سلمان.
وك ��ان ��ت ال� ��زي� ��ارة ت��ه ��دف -حب��س ��ب ال��رئ��اس��ة
ال�ف��رن�س�ي��ة -إىل (ال �ع �م��ل م �ع �اً م��ن أج ��ل السلم
واإلستقرار يف الشرق األوسط وأفريقيا).

