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رئيسالجمهورية...
ك �م��ا أش� ��ار ال��رئ �ي��س روح ��ان ��ي اىل ال�ت�ق��ري��ر
املقدّم يف جم��ال توفري ف��رص العمل ،وق��ال :إن
إحصائيات هذا العام تكشف عن توظيف 623
ألف شخص يف خريف هذا العام مقارنة بالفرتة
نفسها من العام املاضي ،وهذا يبعث على األمل
ن�ظ��را ل �ظ��روف ب�لادن��ا ،وألول م ��رة ،ف ��إن ص��ايف
إح�ص��ائ�ي��ات ال�ت��وظ�ي��ف بلغت حن��و  24مليون
شخص ،يف حني أن عدد العاملني يف بداية عمل
احلكومة كان  20مليوناً و 600ألف شخص،
وخالل السنوات املاضية ،مت إضافة ما جمموعه
 3ماليني و 309آالف شخص اىل صايف العمالة.
وأش � ��ار رئ �ي��س احل �ك��وم��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة اىل
إجنازات وزارة الدفاع يف اجملاالت الدفاعية وقال:
إن وزير الدفاع قدم تقريراً جيداً جداً عن التطور
والتقدم احلاصل يف جمال الصواريخ املتوسطة
والبعيدة امل��دى ،وصواريخ جو-جو وأرض-حب��ر
وحب��ر-حب��ر ،وك��ذل��ك ال �ط��ائ��رات ب ��دون طيار
وقاموا بعمل رائع يف هذه اجملاالت.
وأك ��د ال��رئ�ي��س روح��ان��ي :إن�ن��ا ال ن�ت�ردد أب��داً
يف اإلرت �ق ��اء ب�ق��درات�ن��ا ال��دف��اع�ي��ة ،م��وض�ح�اً أن
م ��ن األه� � ��داف ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�ح�ك��وم�ت�ين احل ��ادي ��ة
ع �ش��رة وال �ث��ان �ي��ة ع �ش ��رة ،ه ��ي ت �ع��زي��ز ال �ق��اع��دة
ال��دف��اع�ي��ة ،وتظهر مجيع األرق ��ام أن أداء هذه
احل �ك��وم��ة م �ق��ارن��ة ب��احل �ك��وم��ات ال �س��اب �ق��ة يف
إي��ران ،كانت س ّباقة يف جمال تطوير القاعدة
الدفاعية للبالد.
واعترب رئيس اجلمهورية زيارة ترامب السرية
للعراق مبثابة هزمية ألم��ري�ك��ا ،وق ��ال :شهدنا
مؤخراً حادثة مهمة يف املنطقة .منذ عام ،2003
زعم األمريكيون أنهم أنقذوا العراق وأفغانستان،
ولكن إذا ك��ان ه��ذا صحيحاً ،فلماذا ال يذهب
(ترامب) علناً اىل العراق لريى العراقيني كيف
يرحبون به يف ش��وارع بغداد وال�ب�ص��رة؟! وق��ال:
ان ت��دخ��ل خفية ويف ليلة مظلمة اىل قاعدة
ع�س�ك��ري��ة وت�ل�ت�ق��ط ال �ص��ور م��ع ع ��دد قليل من
اجل�ن��ود وت �غ��ادر ال �ع��راق بعد ساعة أو ساعتني،
فهذا يعين فشلك.
وتابع الرئيس روحاني متوجها اىل قادة البيت
االب��ي ��ض :ه ��ذه اخل �ط��وة ت�ع�ني اي �ض��ا ان �ك��م مل
تنجحوا وانتم تعلمون ان الشعب العراقي غري
راض عنكم وال جت ��رؤون على الظهور علنا يف
العراق .فيما انكم ال تتجرأون أبدا على الذهاب
اىل سوريا ولبنان واليمن .وقال متسائال :إذن يف
أي بلد من دول املنطقة وبني أي شعب يف املنطقة
تتمتع أمريكا بالشعبية؟ .آم��ل أن تكون هذه
الدروس مفيدة للبيت األبيض يف عام  2019وإن
تتوقف عن التدخل يف حياة الشعوب ،وخاصة
الشعب الفلسطيين وموضوع القدس الشريف
الذي يتعلق بالعامل اإلسالمي ومجيع املسلمني،
وإن تعمل يف سياق القانون واللوائح من خالل
اإل ّتعاض من املاضي.
ّ
وق��ال روح��ان��ي أن ختلي أمريكا ع��ن التدخل
يف الشؤون اإلقليمية يعين إنشاء منطقة آمنة
ومستقرة ،مضيفا :إن هدفنا يف هذا اجملال هو
األم ��ن واالس �ت �ق��رار ال�ك��ام��ل ،وحن��ن ن��ري��د اق��رار
الدميقراطية وس�ي��ادة الشعب م��ن قبل شعوب
املنطقة نفسها لتتمكن من العيش بسالم.
ويف ج ��زء آخ ��ر م��ن م�لاح�ظ��ات��ه ،ش ��دد رئيس
اجل �م �ه��وري��ة ع�ل��ى ض� ��رورة االه �ت �م��ام بتضامن
الشعب اإلي ��ران ��ي ،وق ��ال :لقد كنا دوم� �اً معاً
مجيع الطوائف واألدي ��ان ،وعندما نكون معاً،
ف�ه��ذا يعين أن عملنا ميضي ق��دم�اً وأن العدو
خيشانا ،وبالطبع تعزيز التضامن حباجة اىل
اختاذ التدابري ،واإلجراء األخري لوزارة اخلارجية
اإليرانية بإختيار سفرية من طائفة البلوش ومن
أهل السنة عالمة جيدة للتضامن الوطين.
وأضاف روحاني :رمبا للمرة األوىل يف التاريخ
اإلي ��ران ��ي ،ف��إن ام ��رأة م��ن أه��ل السنة ستتوىل
مسؤولية يف السفارة اإليرانية ،مما يعين أننا
مجيعا ال �ك��رد وال �ب �ل��وش وال�ترك �م��ان وال �ع��رب
واألذريون جنبا اىل جنب.
ول ��دى اس�ت�ق�ب��ال��ه أم�ي�ن ع ��ام ح��رك��ة اجل�ه��اد
اإلسالمي يف فلسطني زياد خنالة والوفد املرافق
الثالثاء ،قال الرئيس روحاني بان إي��ران ومنذ
انتصار الثورة اإلسالمية كانت ومازالت تدعم
الشعب الفلسطيين واضاف :إن فلسطني كانت
منذ انطالق النهضة اإلسالمية من القضايا
اليت حظيت باهتمام مجيع الثوريني يف إيران
وان االمام الراحل (قدس سرة) كان يهاجم يف
مجيع خطاباته نظام الشاه املقبور ويتحدث عن
القدس وفلسطني.
واعترب الصمود ومقاومة الكيان االسرائيلي
الغاصب بأنه السبيل الوحيد الق��رار احلقوق
املهضومة للشعب الفلسطيين املظلوم مؤكدا
ان على مجيع املسلمني دعم الشعب الفلسطيين
إلق� � ��رار ح �ق��وق��ه امل��ش ��روع ��ة وع� � ��ودة امل �ش � ّردي ��ن
الفلسطينيني واق��ام��ة دول��ة عاصمتها األبدية
القدس الشريف.
وأشار روحاني اىل صمود الشعب الفلسطيين
ب��وج��ه اع� �ت ��داءات وظ �ل��م واح��ت�ل�ال الصهاينة
على مدى سبعة عقود ،وق��ال :إن جهاد الشعب
الفلسطيين ينبغي ان يستمر حتى رضوخ العدو
الصهيوني حل�ق��وق الشعب الفلسطيين .وان
ال�ك�ي��ان الصهيوني وب��دع��م م��ن احل�ك��ام اجل��دد
يف البيت االبيض يتطلع اىل مترير خمططه
يف بسط هيمنته على ك��ل املنطقة حيث ان
فلسطني هي ايضا جزء من هذا املخطط العام.
وت �ط��رق روح��ان��ي اىل ال �ت �ج��ارب امل ��رة لبعض
ال�ف�ص��ائ��ل ال�ت�ي ح��اول��ت إق� ��رار ح �ق��وق الشعب
الفلسطيين ع��ن ط��ري��ق ال�ت�س��وي��ة م��ع ال�ع��دو
الصهيوني وق��ال :إن الكيان الصهيوني وبرغم

املفاوضات وإتفاقييت مدريد وأوسلو مل يقر أبدا
حق الشعب الفلسطيين وم��ن هنا ف��ان اجلهاد
وامل�ق��اوم��ة ه��و السبيل الوحيد إلق ��رار احلقوق
املشروعة للشعب الفلسطيين.
وقال روحاني :إن البعض قد يتصور إستحالة
االن�ت�ص��ار على م��ؤام��رات الصهاينة وأم��ري�ك��ا،
وأض� ��اف :إن الشعب اإلي��ران��ي ال�ع�م�لاق برهن
عدة مرات طيلة العقود األربعة املاضية إمكانية
االنتصار م��ن خ�لال الصمود واجل �ه��اد ،واليوم
ايضا يسعى األع ��داء إش�ع��ال ن��ار ح��رب جديدة
حب��رب��ة احل �ظ��ر االق �ت �ص��ادي واحل �ص��ار املطبق
ملمارسة الضغط على إيران.
وأك ��د روح��ان��ي ال �ق��ول :حن��ن ال ن�ش��ك أب��دا
يف أن�ن��ا سننتصر يف احل ��رب االق�ت�ص��ادي��ة على
األع � ��داء ،وأض � ��اف :إن ق��ائ��دن��ا ي�ق��ف بشجاعة
وص �م��ود ام ��ام ه��ذه امل ��ؤام ��رات كما ان الشعب
متحد وم�ت�لاح��م يف ه ��ذا امل �ي ��دان م��ن اجل�ه��اد
واملقاومة.
وأوض ��ح روح��ان��ي ب��ان الفصائل الفلسطينية
واجل �ه��ادي��ة جن�ح��وا طيلة ج�ه��اده��ا ع�ل��ى م��دى
سبعني عاما يف حتقيق انتصارات كبرية على
مؤامرات العدو رغم فشل جيوش بعض الدول
العربية أمام العدو الصهيوني ،وان انتصاراتكم
وجناحاتكم يف غ��زة وكذلك الشعب السوري
والعراقي واليمين واللبناني عالمة كبرية على
انتصار اكرب.
وأش��ار اىل دع��م ال��رأي العام العاملي للحقوق
امل�ه�ض��وم��ة للشعب ال�ف�ل�س�ط�ي�ني ،وق� ��ال :رغ��م
مساعي أمريكا والكيان االسرائيلي فانه ليست
الشعوب فحسب بل احلكومات ايضا مل ترضخ
ألطماع العدو وحن��ن نشاهد يف األم��م املتحدة
ال�ي��وم ان معظم ال ��دول صوتت لصاحل ق��رارات
دعم حق الشعب الفلسطيين بل وحتى الدول
املتحالفة مع أمريكا مل تتماشى مع إدارة ترامب
يف مؤامرتها االخ�يرة الرامية اىل نقل سفارتها
اىل ال�ق��دس فحسب ب��ل انها ع��ارض��ت اخلطوة
االمريكية.
واش��ار روحاني اىل اطماع الكيان الصهيوني،
وق ��ال :ل��و متكن الكيان الصهيوني م��ن ارض��اخ
ال �ش �ع��ب ال �ف �ل �س �ط �ي�ني ان �ط�ل�اق ��ا م ��ن ن ��وازع ��ه
االح� �ت�ل�ال� �ي ��ة ف� ��ان� ��ه ل� ��ن ي �ك �ت �ف��ي ب� ��االراض� ��ي
الفلسطينية احملتلة؛ ولذلك يتعني على شعوب
هذه املنطقة ان يعتربوا الكيان الصهيوني عدواً
لكل املنطقة وليس فلسطني فقط.
وأش� � ��ار اىل م� �س�ي�رات ال � �ع� ��ودة م �ع �ت�برا ه��ذه
احلركة دليال على روح اجلهاد والصمود لدى
الشعب الفلسطيين يف مواجهة الكيان الغاصب
وق��ال :إن أمريكا والكيان االسرائيلي حت��اوالن
اإلحي ��اء للفلسطينيني ب�ع��دم ج ��دوى الصمود
وامل�ق��اوم��ة م��ن جهة وت��وف�ير االرض �ي��ة م��ن جهة
أخرى لدفع دول املنطقة اىل اإلعرتاف برمسية
الكيان الصهيوني احملتل رغم مجيع جرائمه.
وأك��د روح��ان��ي أهمية وح��دة الفلسطينيني،
وق � ��ال :ال ش ��ك ان أح ��د ط ��رق اخ �ت �ص��ار زم��ن
االنتصار هو وح��دة مجيع الشعب الفلسطيين
يف مواجهة الكيان الصهيوني ،وان هذا الكيان
سيدرك من خالل مقاومة الشبان الفلسطينيني
ب ��ان االن �ت �ص��ار ع�ل��ى الفلسطينيني أم ��ر بعيد
امل�ن��ال وان النصر النهائي ه��و حليف الشعب
الفلسطيين.
ودعا روحاني خالل اللقاء الباريء تعاىل بأن
مي��ن بالشفاء العاجل على الدكتور رمضان
ع �ب��داهلل ش � ّل��ح األم�ي�ن ال �ع��ام ال �س��اب��ق حلركة
اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني.
ب ��دوره ق��دم زي ��اد خن��ال��ة خ�لال اللقاء تقريرا
عن آخ��ر تطورات االوض��اع يف فلسطني احملتلة
واجلهوزية العالية لفصائل املقاومة ،وق��ال :ال
شك ان دع��م اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
ومواقفها املبدئية تلعب دورا كبريا يف إفشال
املساعي الرامية اىل اغالق ملف حقوق الشعب
الفلسطيين.
وأفاد بأن أبناء غزة ورغم الضغوط وقفوا بوجه
الكيان الصهيوني وما تسمى بصفقة القرن وان
خري دليل على ذلك إستمرار مسريات العودة
وك �س��ر احل �ص��ار األس�ب��وع�ي��ة يف أي ��ام اجلمعة
وقال :إن الضغوط الشديدة ألمريكا و(اسرائيل)
ض��د الشعب الفلسطيين حت��ت يافطة صفقة
القرن تأتي بهدف غلق ملف قضية فلسطني،
وحنن نؤمن بأنه حتى ضغوط أمريكا على إيران
تعد جزءاً من خمطط مترير صفقة القرن.
وأك � ��د ان ال �ش �ع��ب ال �ف �ل �س �ط �ي�ني ل ��ن يكف
ع��ن ج �ه��اده وم�ق��اوم�ت��ه ب��رغ��م مجيع الضغوط
والتهديدات وصو ًال اىل إقرار حقوقه املشروعة.
يف سياق متصل وخ�لال إستقباله أم�ين عام
حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني زياد ّ
خنالة
والوفد املرافق له يف طهران ،أمس االربعاء ،إعترب
علي الرجياني رئيس جملس الشورى اإلسالمي
دعم الشعب الفلسطيين املظلوم واجباً اسالمياً
إلي � ��ران وق � ��ال :إن دع���م ال �ش �ع��ب الفلسطيين
يعزز أم��ن املنطقة وان اجلمهورية اإلسالمية
اإلي��ران �ي��ة داع �م��ة للشعب الفلسطيين ونهج
املقاومة دوما.
وأش� ��ار الرجي��ان��ي اىل ال �ت �ط��ورات االخ �ي�رة يف
فلسطني وم�س�يرات ال�ع��ودة ال�تي ينظمها أبناء
الشعب الفلسطيين ،وأض ��اف :إن اسرتاتيجية
أمريكا والكيان الصهيوني يف الظروف الراهنة
تتمثل مب��واج�ه��ة وتقييد حم ��ور امل �ق��اوم��ة ،اال
ان إج� � ��راءات وم� �ب ��ادرات ال�ش�ع��ب الفلسطيين
كمسريات العودة حتبط مثل هذه املمارسات.
وتابع رئيس جملس الشورى اإلسالمي قائ ً
ال:
ال ش ��ك ان ��ه يف ال �س��اح��ة اإلق�ل�ي�م�ي��ة تتحرك
التطورات يف مسار انتصار حمور املقاومة مما
جي�ع��ل األع� ��داء ي�ق��وم��ون مب �ح��اوالت حممومة
ملواجهة الشعب الفلسطيين.
وقال الرجياني :من املؤكد ان السبيل الوحيد

للتغلب على العدو هو دعم نهج املقاومة ،ولكن
لتحقيق هذا األمر هنالك حاجة ملبادرات مثل
مسريات العودة.
واع �ت�ب�ر رئ �ي��س جم �ل��س ال� �ش ��ورى اإلس�لام��ي
الساحة االقليمية بأنها أصبحت مكشوفة أكثر
من ذي قبل خالل األشهر األخرية اذ قامت بعض
ال��دول العربية باإلتصال مع الصهاينة بصورة
رمس�ي��ة وال�ب�ع��ض م��ن ال���دول األخ���رى إلتزمت
الصمت ،وهذه يف احلقيقة توجهات تضر جبهود
الشعب الفلسطيين املظلوم.
من جانبه أعرب األمني العام حلركة اجلهاد
اإلسالمي الفلسطينية زياد ّ
خنالة عن تقديره
لدعم اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية للشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ني امل�ض�ط�ه��د وم �ق��اوم �ت��ه ،منتقدا
االنظمة العربية اليت تعمل لتطبيع عالقاتها
مع الصهاينة.
وق ��ال خن��ال��ة خ�لال ال�ل�ق��اء :ان ال�ع��ام املاضي
شهد مرحلة خاصة للشعب الفلسطيين ال سيما
قطاع غزة حيث رغم احلصار والظروف الصعبة
ال�تي ع��ان��ى منها األه��ال��ي اال ان�ه��م ب� ��ادروا اىل
املشاركة يف مسريات العودة وهو ماترك تأثريات
كبرية على ال ��رأي ال�ع��ام الداخلي واإلقليمي
والدولي.
وأض� ��اف :إن األش �ه��ر امل��اض�ي��ة ش �ه��دت نشوب
م�ع��رك�ت�ين ك�ب�يرت�ين وه��ام �ت�ين ح�ي��ث كانت
ال �غ �ل �ب��ة وال �ن �ص��ر ف�ي�ه�م��ا جل�ب�ه��ة امل �ق ��اوم ��ة يف
مواجهة الكيان الصهيوني ومتتلك املقاومة
الفلسطينية اليوم أدوات وطاقات قيمة للتصدي
العتداءات الصهاينة.
وأكد ان جبهة املقاومة يف املنطقة ستنتصر
بالتأكيد وانها ستصمد بقوة يف مواجهة أي
اعتداءات.
ويشار اىل أن الوفد الفلسطيين برئاسة زياد
خنالة ي��زور طهران منذ عدة أي��ام والتقى قائد
ال �ث ��ورة وال��رئ �ي��س روح ��ان ��ي ك�م��ا ال�ت�ق��ى وزي��ر
اخلارجية حممد ج��واد ظريف وأم�ين اجمللس
األعلى لألمن القومي اإليراني علي مشخاني
ورئيس جمموعة الصداقة الربملانية اإليرانية -
الفلسطينية أمري خجسته.

روحاني...
وج��اء يف رسالة رئيس اجلمهورية اىل رئيسة
ال � ��وزراء ال�ب�ن�غ�لادش�ي��ة :أت �ق��دم ب��أح � ّر التهاني
مبناسبة إج��راء االنتخابات التشريعية بنجاح
وف ��وز ح��زب راب �ط��ة ع��وام��ي حت��ت ق�ي��ادت�ك��م؛ وال
ش��ك أن ه��ذا النجاح ال ��ذي حتقق مبشاركة
الشرائح املختلفة للشعب البنغالدشي يربهن
مدى الثقة بإدارة جنابكم.
وخ�ت��م روح��ان��ي ب��ال�ق��ول :أس ��أل ال �ب��اري تعاىل
بالسالمة واإلزدهار جلنابكم ،ولشعب بنغالدش
بالسعادة والرقي.

إيران تعرب...
عن سقوط ضحايا وإصابات ،وال تزال عمليات
البحث واإلنقاذ يف موقع احلادث مستمرة حتى
اآلن.
ويف وق��ت سابق ،صرحت جلنة التحقيق بأن
الفرضية األك �ث��ر اح�ت�م��اال وراء احل ��ادث هي
انفجار أنبوب للغاز املنزلي.
من جهتها أفادت وزارة الطوارئ الروسية ،أمس
األربعاء ،بإنتشال جثث جديدة من حتت أنقاض
املبنى السكين املنهار ،لتصل حصيلة ضحايا
احلادث إىل  21قتي ً
ال.
وقال ممثل للوزارة يف مقاطعة تشيليابينسك
للصحفيني( :مت ان�ت�ش��ال اجل�ث�ت�ين اخلامسة
ع �ش ��رة وال� �س ��ادس ��ة ع �ش ��ر .واجل��ث��ت ��ان ت �ع ��ودان
إلمرأتني).
وأك � ��دت جل �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال ��روس �ي ��ة م�س��اء
الثالثاء ،أن خرباءها مل يعثروا على آثار مواد
متفجرة يف أنقاض املبنى السكين الذي انهار.
وق ��ال ��ت امل �ت �ح��دث��ة ب��إس��م ال�ل�ج�ن��ة سفيتالنا
بيرتينكو يف تصرحيات صحفية( :فيما يتعلق
بالتقارير املختلفة اليت تظهر يف وسائل اإلعالم
 ،جتدر اإلش��ارة إىل أنه حتى اللحظة ،مل يعثر
خ�براء املتفجرات يف أج��زاء األن�ق��اض ال�تي مت
تفتيشها ،على آثار مواد متفجرة أو مكوناتها).
وأض� ��اف� ��ت أن ال �ت �ح �ق �ي��ق ي �ن �ظ��ر يف ك��اف��ة
ال�ف��رض�ي��ات احمل�ت�م�ل��ة ألس �ب��اب وق ��وع احل ��ادث،
مشرية إىل أن العمل على استيضاح مالبسات
املأساة مستمر على مدار  24ساعة.

املتحدث بإسم الخارجية...
مدى التاريخ من حتقيق أهدافه الالشرعية
وهو ما ينطبق على الكيان الصهيوني أيضاً.
وع � ��ودة اىل احمل� � ��اوالت ال�ص�ه�ي��و  -ام��ري�ك�ي��ة
الرامية اىل تأجيج اخلالفات والصراعات داخل
العامل اإلسالمي وشغله عن قضاياه األساسية،
لفت قامسي اىل ان مناذج هذه التطورات ميكن
العثور عليها ال�ي��وم يف ك��ل م��ن ليبيا وسوريا
واليمن.
وأوض � ��ح ،ان ال� ��دول ال�ت�ي ك��ان��ت يف امل��اض��ي
تش ّكل جبهة للمقاومة والصمود يف وجه الكيان
الصهيوني باتت اليوم إث��ر السياسات اخلبيثة
م ��ن ج��ان��ب أع � ��داء ال� �ع ��امل اإلس�ل�ام ��ي ت��واج��ه
مشاكل عديدة؛ ونظرا هلذه السياسات نشاهد
يف الوقت احلاضر صراعات داخلية تسببت يف
ختلف ال �ع��امل اإلس�لام��ي ع��ن م�س�يرة التنمية
االجتماعية واالقتصادية.
وأك ��د امل�ت�ح��دث ب��اس��م اخل��ارج�ي��ة ان إفتقار
زعماء بعض الدول االقليمية والعامل اإلسالمي
للحكمة وال �ب �ص�يرة جت ��اه احل �ق��ائ��ق ،أس�ه��م يف

اجي��اد هذه الظروف .ويف اخلتام تطلع قامسي
اىل ت �ع��زي��ز ال ��وح ��دة داخ� ��ل ال �ع ��امل اإلس�لام��ي
والتعايش السلمي بني دول املنطقة مبا يتيح
االرض��ي ��ة امل�ن��اس�ب��ة م��ن ج��دي��د الخت� ��اذ موقف
موحد من جانب ال��دول اإلسالمية إزاء القيم
الفلسطينية وجرائم الكيان الصهيوني ،وان يتم
عرب التعاون فيما بينها إستيفاء حقوق الشعب
الفلسطيين وع��ودة الالجئني اىل وطنهم ،وان
يتمكن ه��ذا الشعب م��ن تأسيس دول��ة موحدة
وشاملة عاصمتها القدس الشريف.
من جانب آخ��ر ،ويف ح��وار مع مراسل وكالة
(إرن��ا) ي��وم أم��س األرب�ع��اء ،أك��د املتحدث بإسم
اخلارجية ،بهرام قامسي ،أن املزاعم حول زيارة
 400أل ��ف س��ائ��ح أم��ري �ك��ي اىل إي� ��ران س�ن��وي�اً،
مغلوطة؛ مضيفاً :أنه خالل الـ 9أشهر األوىل من
العام اإليراني احلالي (ب��دأ من  21آذار/م��ارس
 ،)2018زار إيران ألف و 879سائحاً أمريكياً.
وأض� ��اف ق��امس��ي ،أن إمج��ال��ي ع ��دد ال �س��واح
األمريكيني اىل إيران كان  1879سائحاً خالل
ال �ـ 9أشهر األوىل من العام احلالي مبن فيهم
س��واح يف إط��ار السياحة الثقافية والتارخيية
والطبيعية وزي��ارة األماكن املقدسة وكذلك
حضور املؤمترات واإلجتماعات العلمية.
ووف � �ق � �اً مل� ��ا ص � � � ّرح امل� �ت� �ح ��دث ب ��إس ��م اجل �ه ��از
الدبلوماسي ،تصنف زيارة  536شخصاً من هذا
العدد اىل إيران يف خمتلف أنواع السياحة و511
شخصاً ج��اؤوا اىل إي��ران بهدف زي��ارة األماكن
امل �ق��دس��ة وج ��اء ال �ع��دد امل�ت�ب�ق��ي منهم حلضور
الندوات واإلجتماعات العلمية.
وص ّرح قامسي ،أنه خالل العام اإليراني املاضي
(إنتهى يف  20م��ارس/آذار) زار يف اجملموع ألفني
و 325أم��ري�ك�ي�اً إي� ��ران وأن ه ��ذه اإلح�ص��ائ�ي��ات
ختتلف كثرياً عن اإلحصائيات املعلن عنها من
قبل أحد املسؤولني يف منظمة الرتاث الثقايف.
وتابع املتحدث بإسم اخلارجية ،أن عدد السواح
األمريكيني خالل العام اإليراني ،)2016( 1395
كان يبلغ  6آالف و 372شخصاً.
علماً بأن مساعد رئيس منظمة الرتاث الثقايف
ل�ل�ش��ؤون السياحية (ول ��ي ت�ي�م��وري) ،ك��ان قد
أعلن صباح األرب�ع��اء ،خالل ح��وار متلفز بشأن
اإلحصائيات اليت مت اإلع�لان عنها حول زيادة
عدد السواح األجانب اىل إي��ران ،أنه يزور إيران
سنوياً ما يزيد عن  400ألف سائح أمريكي.

ظريف مته ّكم ًا...
ال �ث�لاث��اء ،اخل� ��روج م��ن منظمة ال�ي��ون�س�ك��و.
وتساءل ظريف قائ ً
ال :هل بقي شيء لتخرج منه
ادارة ترامب وصنيعها الكيان الصهيوني؟ وقال
قد يكون ذلك اخلروج من الكرة االرضية.
وخرجت الواليات املتحدة األمريكية والكيان
اإلسرائيلي من منظمة األم��م املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة (اليونسكو) ،رمس�ي�اً ،يف متام
منتصف الليل الفائت ،يف تكملة إلج��راء أق� ّره
البلدان منذ حنو عام.
وتع ّرضت املنظمة ،ال�تي تتخذ من العاصمة
الفرنسية م�ق��راً هل��ا ،لتنديد إسرائيلي شديد
يف امل��اض��ي بسبب انتقاداتها املتكررة إلحتالل
(إسرائيل) للقدس الشرقية ،وتصنيف مواقع
أثرية إرثاً فلسطينياً ،وتأمني العضوية الكاملة
لفلسطني يف األمم املتحدة.
وطالبت الواليات املتحدة بإجراء (إصالحات
جذرية) يف املنظمة اليت تشتهر بربناجمها (إرث
ال�ع��امل) ال��ذي ّ
مت وضعه بهدف محاية املواقع
الثقافية والتقاليد.

ممثل الولي...
كافة أحن��اء العامل اىل التعاضد والتالحم
كي يتحول اإلسالم اىل قدرة متفوقة يف العامل
وتتمكن ال��دول اإلسالمية من حتقيق التقدم
والتطور.
وأض��اف :أن اإلم��ام اخلميين(رض) وانطالقاً
من الثقافة الدينية وحتليه بالنظرة السياسية
الثاقبة دعا الشعب اىل مكافحة الظلم واجلور.
وش� ��دد ب��ال �ق��ول أن اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة
اإليرانية ال تطمع بأراضي أي دول��ة ومل حتتل
ش �ب�راً م��ن أراض� ��ي دول� ��ة أخ� ��رى وت �ق��دم ال��دع��م
للمسلمني املضطهدين.
وف �ي �م��ا أش� ��ار اىل حم � ��اوالت األع � ��داء إلث ��ارة
اخلالفات بني الشيعة والس ّنة وكذلك دورهم
يف صناعة تنظيم (داع ��ش) اإلره��اب��ي ،أض��اف:
أن القوى الكربى كانت تنوي املساس بسمعة
اإلسالم إال أن مساعيهم هذه باءت بالفشل.
وت��اب��ع ق��ائ�ل ً
ا :أن احل ��ج مي�ث��ل ف��رص��ة إلحت��اد
امل �س �ل �م�ين وجي� ��ب أن ال ن �س �م��ح ل�ل�م�ن�ظ�م��ات
الدولية أن تتخذ ال�ق��رارات نيابة ع ّنا بل جيب
تشكيل أجهزة يف احلج بهدف اختاذها ق��رارات
للدفاع عن عزة املسلمني والعمل على معاجلة
مشاكلهم.
يذكر أن وفد هيئة العلماء الباكستانيني
الذي يزور إيران يضم  12من العلماء واملفكرين
ال�ب��اك�س�ت��ان�ي�ين وي�ت�رأس ��ه (ق�ب�ل��ه إي� ��از) رئيس
جملس الفكر اإلسالمي يف باكستان .
من جانب آخر ،قال رئيس الوزراء الباكستاني
عمران خان أن مشاكل ال��زوار الباكستانيني
يف معرب تفتان الواقع على احل��دود املشرتكة
م��ع إي ��ران سيتم معاجلتها نهائياً م�ش�يراً اىل
ابالغ التوجيهات الالزمة اىل املؤسسات املعنية
بهذا الشأن.
وخ �ل�ال اس�ت�ق�ب��ال��ه أم�ي�ن ع ��ام ح ��زب جملس
وح ��دة املسلمني ال�ع�لام��ة (راج� ��ا ن��اص��ر عباس
ج�ع�ف��ري) أع ��رب رئ�ي��س ال � ��وزراء الباكستاني
عن تقديره للمواقف املنطقية هلذا احل��زب يف
كافة التحديات السياسية لباكستان وقال أن

احلكومة الباكستانية تسعى جاهدة ملعاجلة
مشاكل الزوار الباكستانيني خاصة يف معرب
تفتان احلدودي نهائياً وأنه مت إبالغ التوجيهات
الالزمة اىل املسؤولني بهذا الشأن.
ومن جانبه أع��رب العالمة راج��ا ناصر عباس
جعفري عن تقديره للتعاطي اجليد للحكومة
ال �ب��اك �س �ت��ان �ي��ة م ��ع ال � � ��زوار ال�ب��اك�س�ت��ان�ي�ين
ك �م��ا أع � ��رب ع ��ن ش �ك ��ره ب �ش ��أن ب �ن ��اء أم��اك��ن
اس�ت�راح ��ة جم �ه��زة يف م�ع�بر ت�ف�ت��ان احل� ��دودي
مع إيران.

وزير الدفاع...
وأش � ��ار اىل ارادة احل �ك��وم��ة اجل � ��ادة ل�ت��وف�ير
امليزانية ال�ع��ام��ة ل�ل�ب�لاد ،وأع ��رب ع��ن أم�ل��ه بأن
تشهد امليزانية الدفاعية زيادة جيدة.
وح��ول أح��دث االجن ��ازات الدفاعية يف البالد،
أوض��ح انه مت تقديم تقرير لرئيس اجلمهورية
وجملس الوزراء يف اجتماع يوم أمس حول تطور
املشاريع الدفاعية سيما يف جم��ال الصواريخ
مب�خ�ت�ل��ف ان��واع �ه��ا اجل� ��و -ج ��و واالرض -جو
واالرض -ارض وص ��واري ��خ تطلق م��ن البحر،
وأض� ��اف :ان ال��رئ�ي��س حسن روح��ان��ي وجملس
الوزراء أشادا بهذا التقرير.
وتابع قائ ً
ال :إن ما قامت بها وزارة الدفاع يأتي
يف إطار الربنامج الذي كانت قد قدمته جمللس
الشورى اإلسالمي مؤكدا على حتقيق كافة
توقعات وزارة الدفاع للعام اجل��اري (ب��دا يف 20
م��ارس  )2018خاصة يف جم��ال توفري معايري
الدقة والقوة يف الصواريخ.

الصني ترفض...
وحثت الصني على فهم طريقة تفكري وحاجات
ال�ش�ع��ب ال �ت��اي��وان��ي ،داع �ي��ة ال�ص�ين الس�ت�خ��دام
ال �س �ب��ل ال�س�ل�م�ي��ة حل ��ل خ�لاف��ات �ه��ا م ��ع ت��اي��وان
واحرتام معايريها الدميقراطية.
وتشهد ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�ص�ين وت��اي��وان توترا
منذ ع��ام  ،1949عندما سيطرت ال�ق��وات اليت
يقودها احلزب القومي على تايوان بالقوة ،عقب
هزميتهم يف احل��رب األهلية بالصني ،وتدشني
اجلمهورية الصينية يف اجلزيرة.
وال تعرتف بكني باستقالل تايوان ،وتعترب أن
اجلزيرة جزء من األراضي الصينية ،يف حني ال
تعرتف تايوان باحلكومة الصينية املركزية.

إندبندنت...
مشرت للسالح الربيطاني.
ما جيعلها أكرب ٍ
وأث��ارت جرمية قتل خاشقجي داخل قنصلية
ب�ل�اده يف إسطنبول مطلع أك�ت��وب��ر  /تشرين
األول املاضي ،غضبا عامليا ومطالبات مستمرة
بالكشف عن مكان اجلثة ،ومن أمر بقتله.
وبعدما قدمت ال��ري��اض تفسريات متضاربة،
أقرت بأنه مت قتل الصحفي السعودي وتقطيع
جثته داخ ��ل القنصلية ،إث ��ر ف�ش��ل م�ف��اوض��ات
إلقناعه بالعودة إىل اململكة.
وأص � ��در ال �ق �ض��اء ال�ت�رك ��ي يف  5دي�س�م�بر/
ك��ان��ون األول  ،2018م��ذك��رة ت��وق�ي��ف حبق
ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ل��رئ�ي��س ج �ه��از االس�ت�خ�ب��ارات
ال �س �ع��ودي أمح ��د ع �س�يري ،وامل�س�ت�ش��ار السابق
ل��ول��ي ال�ع�ه��د س�ع��ود ال�ق�ح�ط��ان��ي ،ع�ل��ى خلفية
اجلرمية.
ومؤخراً ،أجرت السعودية تغيريات جذرية يف
وزارات وأج �ه��زة سيادية وهيئات عليا ،مرتني،
إحداهما يف أكتوبر  /تشرين األول املاضي،
مشلت إب�ع��اد ع��دد م��ن امل�س��ؤول�ين بينهم سعود
القحطاني املستشار ب��ال��دي��وان امللكي ،وأمح��د
عسريي نائب مدير االستخبارات.
واخلميس املاضي كانت الثانية ،إذ مشلت
وزارات أبرزها اخلارجية واحلرس الوطين.
تتمــــــات صفحــــــة
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الجيش السوري...
ورأى ت�ق��ري��ر ال�ت�ل�ف��زي��ون اإلس��رائ �ي �ل��ي ان
احل ��رب ك��ان��ت ف��رص��ة إلغتيال ب�ش��ار األس��د
وطرد القوات اإليرانية والروسية من سوريا،
ل �ك ��ن امل� ��وق� ��ف اإلي � ��ران � ��ي وال � ��روس � ��ي خ�ط��ف
م ��ن» إس ��رائ �ي ��ل» ت �ل��ك ال �ف��رص��ة ال��ذه�ب�ي��ة،
حب �ي ��ث مت �ك �ن��ت ح �ك ��وم ��ة ب� �ش ��ار األس� � ��د م��ن
إستعادة معظم األراض ��ي ال�تي كانت حتت
سيطرة تنظم داع��ش اإلره��اب��ي واجلماعات
ال�ك��ردي��ة املسلحة امل�ع��ارض��ة لدمشق ،ويعيد
قواته اليها.
كما ان تقرير التلفزيون االسرائيلي يرى
ان السيسي ميهد لزيارة كبار مسؤولي الدول
العربية لسوريا ،ليتسنى دعوتها للمشاركة
يف ال�ق�م��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �ق��ادم��ة ال�ت�ي تعقدها
اجلامعة العربية يف العاصمة تونس قريبا.
إىل ذل ��ك اقتحمت هيئة حت��ري��ر ال�ش��ام
مدينة دارة ع��زة غ��رب حلب بعد سيطرتها
ع �ل��ى ج �ب��ل ب ��رك ��ات االس�ت�رات��ي��ج ��ي وق ��رى
ع��اج��ل وب�س��رط��ون وت�ق��اد والسعدية وطريق
ق �ل �ع��ة مس� �ع ��ان وح� ��اج� ��زي اهل��ب ��اط ��ة وزع�ت�ر
بعد م �ع��ارك م��ع ح��رك��ة ن��ور ال��دي��ن الزنكي
ال �ت��ي ان ��دل� �ع ��ت ف �ج ��ر ال� �ث�ل�اث ��اء ب �ع ��د ف�ش��ل
تنفيذ االت �ف��اق بينهما ع�ل��ى خلفية مقتل
 5م��ن ع�ن��اص��ر اهل�ي�ئ��ة يف ت �ل �ع��ادة اخل��اض�ع��ة
لسيطرة الزنكي.
وق ��ال ن��اش�ط��ون إن جمموعة م��ن عناصر
اهليئة متكنوا باستخدام الدبابات من اقتحام
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مدينة دارة ع��زة ال�تي شهدت داخلها معارك
عنيفة سقط خ�لاهل��ا ع��دد م��ن القتلى من
الطرفني ،حيث استقدمت اجلبهة الوطنية
للتحرير ت�ع��زي��زات ك�ب�يرة ب��اجت��اه دارة عزة
إال إنها فشلت يف احباط سيطرة اهليئة على
مساحة واس�ع��ة فيها وت �ع��اود تنفيذ هجوماً
مضاداً لطرد اهليئة منها.
ومن جهتهه ،قال مسؤول املكتب الدعوي
يف أنصار الدين وهو الطرف الثالث الضامن
التفاق اهليئة والزنكي إن «التنظيم تفاجىء
ص��ب ��اح األرب � �ع� ��اء ب� ��األح� ��داث ال ��دام� �ي ��ة بني
الطرفني وراح فيها قتلى وج��رح��ى» ،مشرياً
إىل أن الزنكي ق��ام بتسليم  4مطلوبني من
أصل  7يف قضية القتلى اخلمسة للهيئة يف
تلعادة مشال إدلب.
وأض� � ��اف امل � �س� ��ؤول يف ال �ت �ن �ظ �ي��م امل ��وال ��ي
للقاعدة أن حركة نور الدين الزنكي تعهدت
بإحضار الثالثة املدنيني حال القبض عليهم
إذا كانوا مبناطقه ،إال أنه تفاجئنا صباحاً
بهذا اهلجوم.

تفكيك خلية...
واض��اف قارمان ،ان «زي��ارة وفد وزارة الدفاع
ح ��ول تشكيل ال �ق��وة امل �ش�ترك��ة ،اىل االقليم
مل حت �ص��ل ق �ب��ل رأس ال �س �ن��ة» الف �ت��ا اىل ان
«اجل��ان �ب�ين ك ��ان هل �م��ا  23ن�ق�ط��ة تفتيشية
م �ش�ترك��ة ق �ب��ل ظ �ه��ور «داع� � ��ش» ال ��وه ��ابیة
مبناطق خانقني يف حمافظة دي��اىل واملوصل
مبحافظة نينوى».
وكانت قوات البيشمركة قد انسحبت من
حمافظة كركوك واملناطق املتنازع عليها بعد
فرض األمن والسيطرة االحتادية يف كركوك
يف  16تشرين االول  2017عقب فشل استفتاء
ان��ف��ص ��ال م �ن �ط �ق��ة ك ��ردس� �ت ��ان ع���ن ال� �ع ��راق
يف أيلول .2017
يف س �ي��اق آخ ��ر أث � ��ارت ال �ن��ائ �ب��ة يف ال�برمل��ان
العراقي ،وح��دة اجلميلي ،غضبا يف األوس��اط
ال �ش �ع �ب �ي��ة ،وج� � ��دال ع �ل ��ى م� ��واق� ��ع ال �ت ��واص ��ل
االجتماعي ،بعد ظهورها وهي حتمل مسدسا
أطلقت منه عيارات نارية.
ويظهر مقطع فيديو مصور بهاتف ج��وال
النائبة يف ال�برمل��ان العراقي ،وح��دة اجلميلي،
وهي عضو جلنة حقوق اإلنسان النيابية ،تطلق
النار من مسدس وهي جالسة يف سيارة ،ما أثار
غضب ال �ش��ارع ال�ع��راق��ي ،ودف�ع�ه��ا ل�لاع�ت��ذار يف
وقت الحق.
وي �ت ��زام ��ن ه� ��ذا ال �ف �ي��دي��و م ��ع إع �ل�ان وزارة
الصحة العراقية ع��ن س�ق��وط ضحايا بسبب
العيارات النارية اليت أطلقها مواطنون احتفاال
بأعياد امليالد.

االحتالل ّ
يشن...
وأدان� � � ��ت وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
اهلجمة الشرسة املمنهجة اليت تشنها سلطات
االحتالل اإلسرائيلي ضد املؤسسات التعليمية
الفلسطينية م ��ؤك ��دة أن �ه��ا ت�ش�ك��ل ان�ت�ه��اك�اً
جسيماً للقانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق
اإلن�س��ان ويف مقدمتها احل��ق يف التعلم وحرية
الوصول إىل املؤسسات التعليمية.
كما أصيب ع��دد من الفلسطينيني جبروح
وح ��االت اخ�ت�ن��اق األرب �ع��اء ج ��راء اع �ت��داء ق��وات
االح� �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي ع �ل��ى خم �ي��م ج �ن�ين يف
الضفة الغربية.
وذك��رت وكالة وفا الفلسطينية لألنباء أن
قوات االحتالل اقتحمت املخيم فجرا وأطلقت
الرصاص احلي وقنابل الغاز السام ما أدى إىل
إصابة شاب فلسطيين بالرصاص احلي وآخرين
باالختناق.
يف غ��ض ��ون ذل� ��ك ه ��دم ��ت ج� ��راف� ��ات ال �ع��دو
الصهيوني ،صباح األرب �ع��اء ،منز ًال فلسطينيا،
مش� ��ال ال� �ق ��دس احمل �ت �ل ��ة ،حب �ج��ة ال �ب �ن ��اء دون
ترخيص.
وأفادت وكالة «فلسطني اآلن» أن قوات العدو
فرضت طوقا عسكريا حمكما يف حميط املنزل
الذي يعود لعائلة املغربي الواقع قرب مستوطنة
«عطروت» الصناعية ،املقامة على أراضي قلنديا
وبري نباال مشال املدينة املقدسة ،خالل عملية
هدم وتدمري املنزل.
إىل ذل��ك اقتحم  117مستوطنا صهيونيا
صباح األربعاء ،باحات املسجد األقصى املبارك
من جهة باب املغاربة حبراسة مشددة من قوات
العدو الصهيوني.
وأف ��ادت م�ص��ادر إعالمية فلسطينية أن 117
مستوطناً وضابط خم��اب��رات ،اقتحموا باحات
املسجد املبارك ونفذوا جوالت استفزازية ،وتلقوا
شروحات حول «اهليكل» املزعوم.
يف س�ي��اق آخ ��ر ق��ال��ت سلطة م �ط��ارات ال�ع��دو
الصهيوني الثالثاء إنه من املتوقع افتتاح ثاني
مطار دولي قرب منتجع إيالت املطل على البحر
األمحر يف الـ  22يناير.
وصرحت املتحدثة باسم «سلطة امل�ط��ارات»
ليزا دفري ،بأن العمل يف مطار رامون الذي بلغت
تكلفته  500مليون دوالر وال��واق��ع يف صحراء
النقب ،سيبدأ تدرجييا.
وأض ��اف ��ت أن ��ه س�ي�ب��دأ ب��رح�لات داخ �ل �ي��ة قبل
ال�س�م��اح ب��رح�لات دول �ي��ة يف م ��ارس  2019على
األرجح.
وأش ��ارت إىل أن افتتاح امل�ط��ار استغرق وقتا
أط ��ول م��ن امل �ق��رر م��ن أج��ل مضاعفة مساحات
االنتظار حبيث تستوعب  60طائرة ،باإلضافة
إىل إطالة امل��درج إىل  3/6كيلومرت الستيعاب
الطائرات الكبرية احلجم.

