تتقدم أسرة الوفاق لألمة اإلسالمية وقرائها الكرام بأحر
التعازي في ذكرى رحيل نبي األمة محمد(ص) وشهادة سبطه
(ع)
األكبر اإلمام الحسن(ع) وحفيده اإلمام الرضا

وتنفيذ عمليات في بيئة الحرب
االلكترونية

انطالق مناورات
مشتركة للدفاع الجوي
بني الجيش
والحرس الثوري
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سنتجاوز الحظر بوحدتنا وارادتنا ونصيب أمريكا بالندم

روحاني :املفاوضات مع أمريكا رهن بتنفيذ اتفاقات سابقة
أش��ار الرئيس روحاني اىل ان اإليرانيني أحبطوا م��ؤام��رات األع��داء
مبشاركتهم الواسعة يف مراسم اليوم الوطين ملقارعة االستكبار العاملي.
ويف حديثه أمس االثنني خالل اجتماعه بكبار مدراء وزارة اإلقتصاد
واملالية قال الرئيس روحاني ،سنرى يف األشهر القادمة من هو الذي
سيتضرر جراء احلرب التجارية اليت سنها األمريكيون يف العامل.

واضاف ،من احملتمل ان تكون هنالك ألمريكا مصاحل مؤقتة على
األمد القصري اال انها هي اليت ستتضرر على األمد البعيد ،اذ اننا
حنظى اليوم بدعم املنظمات الدولية والرأي العام العاملي.
وتابع الرئيس روحاني :إن األمريكيني هم اليوم منعزلون اكثر مما
مضى ،اذ ان قضية القتل الشنيع (ال��ذي تعرض له خاشقجي) يف

القنصلية (السعودية) يف اسطنبول لطخت مسعة أمريكا يف العامل
والتاريخ .فالقضية ليست قضية قتل عدد من األشخاص او تقطيع
جسد شخص ما ،فأمريكا اليت دعمت ومازالت تدعمهم كيف هي
اليوم تشعر باخلجل ومطاطأة الرأس وحتيك كل يوم رواية ما وال
تستطيع التخلص من هذا املستنقع تاليا.

وبشأن اج��راءات احلظر اليت اطلقت أمريكا املرحلة الثانية منها
االثنني قال الرئيس اإليراني ،اننا سنكسر احلظر هذه املرة بفخر.
حتى لو مل يستثين (األمريكيون) الدول الثماني من شراء النفط
اإليراني فاننا كنا سنبيع نفطنا مهما كلف األمر.
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سنرى في األشهر القادمة من
هو الذي سيتضرر في الحرب
التجارية التي شنتها أمريكا
األمريكيون اعترفوا بفشلهم
في منعنا عن بيع نفطنا في
األسواق
إيران القوية تمضي قدم ًا في
طريقها وشعبها زاخر باألمل،
ووحدة الكلمة في الداخل قد تؤثر
على إرادة البيت األبيض
وزير اإلقتصاد اإليراني :لدينا
امكانات وآليات ممتازة الجتياز الحظر
وفي الجلسة املفتوحة جمللس الشورى يؤكد أن الدبلوماسية اإليرانية حققت
مكاسب عدة في األشهر املاضية

ظريف :مستعدون للتعاون في تيسير عملية السالم
داخل أفغانستان

وتؤكد أن اآللية املالية األوروبية تمضي قدم ًا بشكل جيد

قاسمي يدين حكم النظام البحريني بالمؤبد على
الشيخ علي سلمان
األصوات التي ترتفع في أمريكا تعبر عن سخط
مختلف شرائح المجتمع على السياسة الخارجية لبالدهم
قال املتحدث بإسم اخلارجية اإليرانية :إن طهران ترحب بأي عمل
من شأنه منع العدوان وحتقيق وقف إطالق النار والعودة اىل اهلدوء
واحلوار بني اجلماعات اليمنية وايصال اإلغاثة اىل الشعب ،ونرحب
بكل خطوة يف هذا الصدد.
ويف لقائه الصحفي االسبوعي أمس االثنني ورداً على سؤال حول
املهلة اليت حددتها أمريكا لشهر واح��د لتحديد األزم��ة اليمنية،
أوضح قامسي :يبدو أن الكارثة يف اليمن بلغت نقاط حساسة ،وهذا
الوضع ال ميكن أن يستمر.
واضاف قامسي :إنه على اجملتمع الدولي ودول اجلوار ،أن يعمال

وزير الخارجية :دخول إيران في مفاوضات مع أمريكا رهن بإنتهاج األخيرة سياسة جديدة
عدم ثقة إيران بأمريكا هي المشكلة التي يعاني منها المجتمع الدولي في
التعامل مع واشنطن
التقى يوم أمس اإلثنني ،وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف ،مع رئيس اجمللس
األعلى للسالم يف أفغانستان (حممد كريم خليلي) والوفد املرافق له ،وأكد ظريف
خ�لال اللقاء ،على أهمية ال�س�لام واإلس�ت�ق��رار يف أفغانستان؛ مصرحاً أن اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية مستعدة للتعاون يف تيسري عملية السالم على صعيد هذا البلد.
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اجتماع «حاسم» بني عبد املهدي والكتل السياسية بشأن مصير الوزارات املتبقية

حزب طالباني يرد على العقوبات األمريكية ضد إيران:
طهران ّ
قدمت لنا املساعدة خالل املعارضة وسنساندها
كوبيتش لعبدالمهدي :األمم المتحدة تدعم العراق في ملف اإلعمار
الكعبي يتعهد بتلبية مطالب متظاهري البصرة وصرف تخصيصات (البترودوالر)
شهداء وجرحى بتفجيرين إرهابيين شمالي بغداد
بغداد/نافع الكعيب  -رد االحتاد الوطين الكردستاني ،االثنني ،على العقوبات األمريكية
ضد إي��ران ،الفتا إىل أن كردستان ستساند إيران كون األخرية قدّمت املساعدة لإلقليم
خالل املعارضة .وقال مساعد األمني العام لالحتاد ،بوال طالباني ،لـ (موازين نيوز) :إن اقليم
كردستان اليريد الدخول كطرف يف الصراع األمريكي  -اإلي��ران��ي .وأض��اف طالباني:
إن االحت��اد الوطين اليؤيد فرض العقوبات على الشعوب وحماصرتها وخاصة أن الشعب
اإليراني تربطنا به عالقات متميزة واحلكومة اإليرانية قدمت لنا املساعدة ايام املعارضة
ونتمنى تقديم املساعدة هلم.
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طهران ترحب بكل خطوة النهاء مأساة الشعب اليمني

على إنهاء هذه الكارثة ،ورمبا تكون اخلطوة األوىل هي وقف العدوان
وقصف وقتل الشعب اليمين ،ثم اتباع اخلطوات التالية ،ويف نهاية
املطاف ميكن للعامل أن يزيل وصمة العار هذه من جبينه.
وص��رح املتحدث بإسم وزارة اخلارجية :إن الوضع يف اليمن هو
وضع كارثي ،حيث أن األوساط الدولية اليوم تعلق أكثر من أي
وقت مضى على الكوارث واملأساة يف هذا البلد .وردًا على سؤال آخر
حول حماوالت تقويض العالقات بني إيران وأوروبا ،قال قامسي :بعد
األحداث اليت وقعت ضد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف إحدى
الدول األوروبية ،بدأنا مبتابعة املوضوع واختذنا مجيع اإلجراءات
ملواجهته ،والذي نشأ من مراكز معينة .واضاف قامسي :يف حالة
الدمنارك ،ويف اليوم نفسه ،مت اختاذ التدابري الالزمة يف كوبنهاغن
وطهران ،وكانت هناك اتصاالت بني اجلانبني ،ومت استدعاء عدد
من رؤس��اء ممثليات ه��ذه ال��دول السبت اىل وزارة اخلارجية ،ومت
ابالغهم مبا كان جيب ان يقال بهذا الشأن.
وندد املتحدث بإسم اخلارجية اإليرانية بهذا النوع من السلوكيات
وقال :إننا نعترب هذه األعمال جزءا من احلرب النفسية واألعمال

العدائية اليت يتبعها املناوئون لعالقات إيران مع أوروبا ويسعون من
أجل زرع االختالفات بني اجلانبني.
وردا على س��ؤال آخ��ر ح��ول وساطة رئيس ال ��وزراء الباكستاني
ع�م��ران خ��ان ب�ين إي ��ران وال�س�ع��ودي��ة ،ق��ال ق��امس��ي :إن زي ��ارة وزي��ر
اخلارجية اإليراني اىل باكستان على رأس وفد سياسي وعسكري،
جاءت يف اطار استمرار جهود اجلمهورية اإلسالمية ملتابعة مصري
حرس احلدود اإليرانيني ،وكان الرتكيز الرئيسي للمفاوضات هو
مصري حرس احلدود.
وأضاف :كان لدينا اتفاقيات مع احلكومة الباكستانية السابقة
إلنشاء حدود آمنة وإنهاء مثل هذه األعمال.
وردا على سؤال آخر حول اغتيال موالنا مسيع احلق ،قال املتحدث
باسم اخلارجية اإليرانية :إننا ندين أي عمل إرهابي يف أي مكان،
وألي غرض ،وهذه األعمال غري مقبولة بالنسبة لنا .جيب أن حنارب
اإلرهاب جبدية ،ونعمل على جتفيف جذور هذه الظاهرة املشؤومة
يف كل مكان يف العامل.
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جميع دول العالم تقريب ًا تعارض إجراء ترامب

ترامب سعى جاهدا للقاء روحاني

منافس بوتني في االنتخابات الرئاسية :أمريكا
ال تحقق أهدافها بفرض الحظر على إيران

عراقجي :سياسة الرئيس األمريكي حيال إيران
مآلها الفشل

إيران لعبت دور ًا قيادي ًا بالتعاون مع روسيا في نزع فتيل الخطط األمريكية في
سوريا والعراق

الوفد النووي اإليراني عقد عدة لقاءات ثنائية مع الجانب األمريكي قبل انسحاب
ترامب من اإلتفاق النووي

يعتقد منافس فالدميري بوتني يف االنتخابات الرئاسية الروسية األخ�يرة ،أن الواليات
املتحدة لن حتقق أهدافها يف الشرق األوسط من خالل فرض احلظر على إيران .واضاف
سريجي بابورين يف مقابلة أجرتها معه وكالة ارنا ،أمس االثنني ،ان أمريكا بدأت بتطبيق
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كشف مساعد وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي ،عباس عراقجي ،عن ان الوفد اإلي��ران��ي وقبل
انسحاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب من اإلتفاق النووي عقد عدة لقاءات ثنائية مع
اجلانب األمريكي يف اطار املفاوضات النووية وعلى هامش اللجنة املشرتكة لإلتفاق النووي.
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واشنطن تبدأ بفرض
الحزمة الثانية من حظرها
األحادي على إيران
ب� ��دأت أم ��ري �ك ��ا ،أم� ��س االث� �ن�ي�ن ،بتنفيذ
احلزمة الثانية من حظرها األح��ادي على
إيران والذي يشمل تصدير النفط والتبادل
املالي.
وستعيد هذه اخلطوة فرض حظر كان
ق��د أل �غ��ي مب��وج��ب اإلت �ف��اق ال �ن��ووي ال��ذي
ت�ف��اوض��ت عليه إدارة ال��رئ�ي��س األم��ري�ك��ي
ال �س��اب��ق ب� ��اراك أوب ��ام ��ا وأب� ��رم ع ��ام 2015
وس�ي�ض�ي��ف ال �ي��ه  300تصنيف ج��دي��د يف
قطاعات النفط والشحن والتأمني والبنوك
يف إيران.

ملتقي ًا املبعوث الروسي الخاص

شمخاني :إيران وروسيا ستواصالن دعم القوات السورية في محاربة اإلرهاب

أك ��د مم�ث��ل ق��ائ��د ال��ث ��ورة ،أم�ي�ن اجمللس
األع��ل ��ى ل�لأم��ن ال �ق��وم��ي اإلي� ��ران� ��ي ،أم��س
االثنني ،أن إيران وروسيا ستواصالن يف إطار
التحالف املوجود دع��م القوات السورية يف
حماربة اإلرهاب فضال عن متابعة املسارات
السياسية بشكل فاعل.
ولدى استقباله املبعوث اخلاص للرئيس
ال��روس��ي ،الكساندر الفرنتيف ،ال��ذي ي��زور
طهران الطالع إيران على تفاصيل اجتماع
اسطنبول ال��رب��اع��ي ،أش ��ار االدم �ي�رال علي
مشخاني اىل الثوابت الثالثة االسرتاتيجية
اليت تشكل أساس التعاون الدفاعي واألمين
وال �س �ي��اس��ي ب�ين إي� ��ران وروس��ي ��ا يف األزم ��ة
السورية ،وقال :ان دعم احلكومة الشرعية
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