مقتل مساعد الزرقاوي ومؤسس
جبهة النصرة في سوريا

على هامش زيارته التفقدية
للتحصينات الدفاعية بميناء جاسك
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التكفيريني
في ريف حماة
الشمالي

اللواء باقري :تأمني
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إطار االستراتيجية
الدفاعية للبالد
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املصادقة على الخطوط
العامة مليزانية البالد
للعام اإليراني املقبل
نواب يعارضون مناقشة الئحة
الميزانية في جلسة مغلقة للبرلمان
أع���ل���ن ع���ض���و جل���ن���ة ال��ت��خ��ط��ي��ط وامل���ي���زان���ي���ة
واحلسابات يف جملس الشورى اإلسالمي النائب،
حم��س��ن ب��ي��ك��ل��ري ،ع��ن امل��ص��ادق��ة ع��ل��ى اخل��ط��وط
العامة ملشروع املوازنة العامة للعام اإليراني املقبل
(يبدأ يف  21اذار/م����ارس) خ�لال اجتماع اللجنة
الثالثاء .وأشار بيكلري يف تصريح لوكالة انباء
(ف��ارس) اىل اجتماع جلنة التخطيط وامليزانية
واحل��س��اب��ات النيابية ،وق���ال :إن االج��ت��م��اع شهد
حبث ودراسة اخلطوط العامة مليزانية البالد للعام
املقبل .وأض���اف :ان��ه خ�لال ه��ذا االجتماع ال��ذي
حضره نائب رئيس منظمة التخطيط وامليزانية
بور حممدي جرت املصادقة على اخلطوط العامة
ملشروع املوازنة العامة للعام املقبل من قبل أعضاء
ال��ل��ج��ن��ة .ه���ذا وأع��ل��ن ن���واب يف جم��ل��س ال��ش��ورى
اإلسالمي معارضتهم لعقد جلسة مغلقة ملناقشة
الئحة امليزانية للعام القادم (.)1398
وحبسب وكالة ارن��ا ،كان نائب مدينة ميانة
(غ��رب��ي إي����ران) وع��ض��و كتلة (ام��ي��د) الربملانية
ف��ردي��ن ف��رم��ن��د ،ق��د اع��ت��ص��م ،أم���س االرب���ع���اء ،يف
اجمللس وطالب اىل جانب  10نواب آخرين بعقد
جلسة طارئة ومغلقة ملناقشة الئحة امليزانية.
وقد وافق النائب األول لرئيس جملس الشورى
اإلسالمي ورئيس اجللسة مسعود بزشكيان على
دراسة هذا الطلب يف الربملان ،لكن النواب عارضوه
بعد التصويت عليه.
وقد حضر اجللسة  209نواب ،صوّت  76منهم
لصاحل عقد جلسة مغلقة فيما عارضها 104
نواب وامتنع اربعة منهم عن التصويت.

منتقد ًا تغافل بعض الدول اإلسالمية
عن القضية الفلسطينية

املتحدث بإسم الخارجية:
سياسة إيران املبدئية
لن تتغير قبال الكيان
الصهيوني

في اجتماع جمللس الوزراء

رئيس الجمهورية :امليزان التجاري اإليراني سجل
فائضا بمقدار  750مليون دوالر

زيارة ترامب السرية للعراق
وتحت جنح الظالم هزيمة ألمريكا
روحاني لن ّخالة :الجهاد هو
السبيل الوحيد إلقرار حقوق
الشعب الفلسطيني
الريجاني يؤكد لنخالة دعم
إيران الدائم للشعب الفلسطيني
ومقاومته
الجهاد اإلسالمي :إيران تدعم
فلسطين وبعض األنظمة العربية
تعمل للتطبيع مع الصهاينة

أعلن رئيس اجلمهورية ،إن امليزان التجاري للبالد خالل األشهر
التسعة املاضية إجيابياً بفارق  750مليون دوالر ،قائ ً
ال :إن النشاط
ومشجع على الرغم من
االقتصادي للبالد يسري بوترية إجيابية
ّ
ضغوط األع��داء ،وإن األمريكيني لن حيققوا أهدافهم أبدا مبنع

تصدير النفط ومنتجاته .وأض��اف الرئيس حسن روحاني أمس
األربعاء يف اجتماع جمللس الوزراء ،أنه يف األشهر التسعة املاضية،
ك��ان امل��ي��زان التجاري الناتج من ال��ص��ادرات غري النفطية 750
مليون دوالر ،وكان ميزانا إجيابيا ،مما يشري اىل اجلهود الناجحة

للناشطني االقتصاديني من القطاعني العام واخل���اص .وصّ��رح
رئيس اجلمهورية :إن مبيعات النفط مستمرة كما هو متوقع ،وأن
بعض املشاكل املوجودة ميكن حلها وسيتم حلها قريباً إستنادا
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لتقرير وزير النفط.

ويبحثان املواضيع ذات اإلهتمام املشترك

بعد إنسحاب أمريكا والكيان الصهيوني من العديد من املنظمات الدولية

عبداللهيان يلتقي السفير العماني لدى إيران

ظريف مته ّكم ًا :لم يبق شيء لخروج ترامب والكيان
االسرائيلي من الكرة االرضية

التقى املساعد اخلاص لرئيس جملس الشورى اإلسالمي للشؤون الدولية ،حسني أمري
عبداللهيان ،يوم أمس األربعاء ،السفري العماني لدى إيران ،سعود بن أمحد الربواني ،وحبث
معه آخر التطورات اإلقليمية.
وناقش اجلانبان خالل هذا اللقاء ،آخر التطورات اإلقليمية واملواضيع والقضايا ذات
اإلهتمام املشرتك فيما خيص التعاون الربملاني بني البلدين.
كما تناول الطرفان عدداً من املواضيع الدولية ذات اإلهتمام املشرتك.

 1879سائح ًا أمريكي ًا زاروا إيران خالل
الـ 9أشهر األولى من العام الحالي
ق�����ال امل���ت���ح���دث ب���إس���م وزارة اخل���ارج���ي���ة
اإلي���ران���ي���ة ،ب��ه��رام ق��امس��ي :إن اجل��م��ه��وري��ة
اإلسالمية اإليرانية تنتهج سياسة مبدئية
ل��ن تتغري ق��ب��ال ال��ك��ي��ان الصهيوني والقيم
الفلسطينية.
ويف معرض رده على مزاعم وسائل اعالم
عربية وعدد من مواقع التواصل االجتماعي
ح��ول رؤي���ة إي���ران جت��اه ال��ك��ي��ان الصهيوني،
أك��د ق��امس��ي ان رؤي���ة وسياسة اجلمهورية
اإلسالمية ازاء هذا الكيان غري الشرعي لن
تتغري اطالقاً.
وأض��اف :لقد شهدنا خالل األي��ام االخرية
زي�������ارة وف����دي����ن ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين اىل ط���ه���ران
ول��ق��اءات��ه��م م��ع ك��ب��ار امل��س��ؤول�ين يف ال��ب�لاد؛
مؤكدا ان هذه االتصاالت واملشاورات ليست
باألمر اجلديد وهي مستمرة على الدوام بني
إيران والفصائل الفلسطينية.
وت��اب��ع :نظرا ألهمية القيم الفلسطينية
ورؤية اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية اىل هذا
امل��وض��وع ،ف��إن االت��ص��االت وامل��ش��اورات جارية
بشكل منتظم ومستمر بني إيران والفصائل
الفلسطينية ال�تي ال حتمل بعضها أف��ك��ارا
مماثلة حول القضايا مجيعا.
وكما انتقد املتحدث باسم وزارة اخلارجية
تغافل بعض ال��دول اإلسالمية عن القضية
الفلسطينية وع��دم مباالتها جبرائم الكيان
الصهيوني يف حق هذا الشعب املظلوم.
وص�����رح ق���امس���ي :إن ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي
وأمريكا حاوال من خالل التواصل مع الدول
ال��ع��رب��ي��ة واإلس�ل�ام���ي���ة ان ي��ث�يرا اخل�لاف��ات
وال��ص��راع��ات ب�ين البلدان املسلمة لتقويض
مكانة العامل اإلسالمي وابعاد هذه الدول عن
قضية فلسطني وتهميش القيم الفلسطينية
ب��ع��د ان ك��ان��ت أوىل االول���وي���ات يف ال��ع��امل
اإلس�لام��ي .ولفت املتحدث باسم اخلارجية
اىل انه مل يتكمن أي حمتل أو معتد على
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سخر وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف ،الثالثاء ،من قرار الرئيس االمريكي والكيان
الصهيوني اخلروج من منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وأشار ظريف يف تغريدة على تويرت اىل اإلتفاقيات اليت خرجت منها ادارة الرئيس االمريكي دونالد
ترامب وكتب يقول عقب اإلتفاق النووي خرج ترامب من إتفاقية نافتا وإتفاقية الشراكة عرب
احمليط اهلادئ ( )TPPومعاهدة باريس للمناخ كما أعلنت ادارة ترامب مبعية الكيان الصهيوني،
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ملتقي ًا وفد ًا من هيئة العلماء الباكستانيني

ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج :إيران الدولة
الوحيدة التي تقف بوجه أمريكا
عمران خان :مشاكل الزوار الباكستانيين على الحدود مع إيران ستعالج نهائي ًا
أك��د ممثل ال��ول��ي الفقية ل��ش��ؤون احل��ج حجة اإلس�ل�ام سيد علي قاضي عسكر أن اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية متثل الدولة الوحيدة اليت تقف بوجه أمريكا وباقي القوى الكربى .وخالل لقائه
وفد من هيئة العلماء الباكستانيني ،دعا حجة اإلسالم قاضي عسكر أمس األربعاء املسلمني يف
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وزير الدفاع يتوقع
زيادة امليزانية الدفاعية
بنسبة  21في املائة
للعام القادم
أعلن وزي��ر ال��دف��اع العميد ام�ير حامتي،
عن إع��داد امليزانية الدفاعية للعام القادم
واضاف :انها ستشهد زيادة ملحوظة بنسبة
 21يف املائة مقارنة بالعام املنصرم.
ويف ختام اجتماع جملس ال��وزراء أضاف
العميد حامتي ،أمس االرب��ع��اء ،يف تصريح
للمراسلني :ان امل��ي��زان��ي��ة ال��دف��اع��ي��ة للعام
ال���ق���ادم س�ترت��ف��ع ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��دي��ن؛ االول
يف إط����ار امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ب�لاد ق��دره��ا
 407آالف مليار ت��وم��ان (ال����دوالر ال��واح��د
ي��س��اوي  4200ت���وم���ان) وال��ث��ان��ي يف ح��ال
ت��وف�ير ج��زء كبري م��ن امل��ص��ادر احلكومية
لتشهد امليزانية الدفاعية زي��ادة قدرها 21
يف املائة.
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وتايوان ترد على التهديد

الصني ترفض التخلي عن خيار إستخدام القوة إلعادة تايوان إلى سيادتها
أعلن الرئيس الصيين ش��ي ج�ين بينغ رفض
بالده التخلي ْ
عن خيار استخدام القوة العسكرية
إلعادة تايوان إىل سيادتها.
ت��ش��ي يف خ���ط���اب ل���ه ح����ذر م���ن أن اس��ت��ق�لال
اجل���زي���رة س��ي��ك��ون ك���ارث���ة م���ؤك���داً أن (إع����ادة
توحيد) اجلزيرة والرب الصيين أمر ال مفر منه
يف نهاية املطاف ،وأضاف :إن بالده ستتخذ كل
اإلج����راءات ال�لازم��ة ض��د م ْ��ن وصفها ب��ـ (القوى
اخل��ارج��ي��ة) ال�ت�ي ت��ت��دخ��ل ل��ل��ح��ؤول دون إع���ادة
توحيد البالد بطريقة سلمية.
ول��وح شي جني بينغ باستخدام القوة قائ ً
ال:
إن بكني ل��ن تتهاون أب���داً م��ع أي أنشطة تدعو
الستقالل تايوان .وكانت رئيسة تايوان تساي
انغ-وين قد دعت قبل يوم واحد بكني إىل قبول
وجود تايوان واللجوء إىل الطرق السلمية حلل
اخلالفات بني الطرفني.
وتتمتع ت��اي��وان باحلكم ال��ذات��ي ولكن الصني
تعتربها إقليماً م��ت��م��رداً على سلطة ال��دول��ة،
ال ،وت��رى أنها ستنضم يوماً
وليس ب��ل��داً مستق ً
ما إىل الصني ،حتى لو اقتضى األمر استخدام
القوة .هذا وردت رئيسة تايوان تساي إينج وين،

على تصرحيات الرئيس الصيين شي جني بينغ،
وقالت أمس األربعاء :إن تايوان لن تقبل ترتيب
بلد واحد ونظامني مع الصني ،مؤكدة على أن

املفاوضات جيب أن جتري بني الطرفني على قدم
املساواة بني احلكومتني ،وذلك وفقا لـ (رويرتز).
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روحاني يهنئ بمناسبة
اجراء االنتخابات
التشريعية في بنغالدش
بعث رئيس اجلمهورية حجة اإلسالم حسن
روحاني ،برقية اىل رئيسة الوزراء البنغالدشية،
ال��س��ي��دة شيخة حسينة واج���د ،مهئناً إياها
مبناسبة إج��راء االنتخابات التشريعية وفوز
حزب (رابطة عوامي) احلاكم يف هذا البلد.
وأع��رب الرئيس روحاني يف رسالة التهنئة،
ع���ن أم���ل���ه يف ت��وظ��ي��ف األواص�������ر ال��ث��ق��اف��ي��ة
والدينية بني الشعبني اإليراني والبنغالدشي
وأي��ض��اً اخللفيات والطاقات املتوفرة ،بهدف
تنمية العالقات الثنائية أكثر من ذي قبل
ويف مج��ي��ع اجمل�����االت ومب����ا ي��ش��م��ل امل��ص��احل
املتبادلة بني شعيب البلدين.
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إثر إنفجار في مبنى سكني

إيران تعرب عن
مواساتها مع روسيا
حكومة وشعب ًا
أعرب املتحدث بإسم اخلارجية بهرام قامسي
عن مواساة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية مع
روسيا حكومة وشعباً إثر إنفجار مبنى سكين يف
منطقة ماغنيتوغورسك.
وأع���رب ق��امس��ي ع��ن ب��ال��غ أس��ف��ه ملقتل وج��رح
العشرات إثر هذا احلادث املؤمل.
ويوم االثنني ،انهار جزء من مبنى سكين متكون
م��ن  10ط��واب��ق يف م��دي��ن��ة ماغنيتوغورسك
مبقاطعة تشيليابينسك الروسية ،مما أسفر
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إندبندنت :بريطانيا
واصلت إبرام صفقات
السالح سر ًا مع
السعودية بعد مقتل
خاشقجي
كشفت صحيفة (إندبندنت) ،أن احلكومة
الربيطانية واص��ل��ت اب���رام صفقات السالح
(س��راً) مع السعودية ،يف األسابيع اليت تلت
م��ق��ت��ل ال��ص��ح��ف��ي مج����ال خ��اش��ق��ج��ي ،رغ��م
إدانتها الرمسية ملقتله.
وأضافت الصحيفة الربيطانية الثالثاء :أن
مسؤولني يف وزارة التجارة من املك ّلفني بإبرام
صفقات ال��س�لاح اخل��ارج��ي��ة ،ظ��ل��وا يعقدون
اج��ت��م��اع��ات رف��ي��ع��ة امل��س��ت��وى م���ع ن��ظ��رائ��ه��م
السعوديني لبحث تلك الصفقات.
وأوض���ح���ت أن وف����دا م���ن م��ن��ظ��م��ة ال��دف��اع
واألم�����ن ،وه���و مكتب داخ���ل وزارة ال��ت��ج��ارة،
م���س���ؤول ع���ن ص������ادرات ال���س�ل�اح ،س��اف��ر إىل
ال��ري��اض بشكل غري معلن خ�لال الفرتة من
 14إىل  22أكتوبر  /تشرين األول.
وذكرت الصحيفة أن مصدر معلوماتها ،هو
طلب تقدمت به صحيفة (مريور) الربيطانية
ملعرفة تلك ال��ت��ط��ورات ،مبوجب بند حرية
املعلومات الذي يكفله الدستور.
وأفادت (إندبندنت) بأن آخر تلك الزيارات
كان يف  22أكتوبر  /تشرين األول ،عندما
أعلن وزير اخلارجية جريمي هانت إدانة بالده
ملقتل خاشقجي (بأشد العبارات) يف كلمة
له أمام الربملان.
وحينها ق���ال ه��ان��ت( :يف ح�ين أن��ن��ا س��وف
ن��درس إستجابتنا (ملقتل خاشقجي) ،فقد
كنت واضحا أيضا أنه إذا تبني أن القصص
املروعة اليت نقرأها صحيحة ،فإنها تتعارض
جوهريا مع قيمنا وسنتصرف وفقا هلا).
وأعلن وزي��ر اخلارجية ،حينها ،إلغاء زيارة
مقررة إىل الرياض من جانب وزي��ر التجارة
ليام فوكس ،لكنه مل يكشف عن االجتماعات
بشأن صفقات السالح ،حبسب املصدر نفسه.
وقالت الصحيفة :إنه حتى قبل إعالن مقتل
خ��اش��ق��ج��ي ،ك��ان��ت احل��ك��وم��ة ال�بري��ط��ان��ي��ة
ت��ت��ع��رض الن���ت���ق���ادات واس���ع���ة ب��س��ب��ب ت��زوي��د
السعودية بالسالح يف حربها ال�تي تقودها
باليمن.
وأوضحت أنه منذ بداية تلك احلرب ،بلغت
قيمة ص���ادرات اململكة املتحدة م��ن السالح
للسعودية حنو 7ر 4مليار جنيه إسرتليين،
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