وزير الصناعة ،خالل إفتتاحه
جناح إيران في معرض شنغهاي
الدولي الثاني لإلستيراد:

واصف ًا مايم ّر به الحلف بحالة
املوت السريري

ماكرون ينعى الناتو
وروسيا تصف
تصريحاته بالصادقة

صناعة السيارات تحظى
بطاقات عالية للتعاون
اإليراني-الصيني؛
والسوق الصينية فرصة
كبيرة لشركاتنا
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بدء الخطوة الرابعة في تقليص اإللتزامات باإلتفاق النووي

الرئيس روحاني يعلن ضخ الغاز في  1044جهاز ًا للطرد املركزي
كمالوندي :لقد بلغنا حجم
اإلنتاج في المرحلة ما قبل
اإلتفاق النووي

أسقطت منظومة «مرصاد» الدفاعية الصاروخية للجيش االيراني ،صباح أمس اجلمعة،
طائرة مسرية يف ميناء ماهشهر جنوب غرب البالد.
ونقلت قناة العامل عن مصادر مسؤولة قوهلا :ان الدفاعات الصاروخية للجيش االيراني
أطلقت قبل ساعات صاروخا باجتاه طائرة مسرية شوهدت يف مساء ميناء «ماهشهر» وأسقطتها
على الفور .وذكر شهود عيان من أهالي ميناء االمام اخلميين»ره» أنهم مسعوا صوت إطالق
الصاروخ من ميناء االمام فجر أمس اجلمعة.
يف هذا اإلطار قال العميد ركن علي رضا صباحي فرد ،قائد قوات الدفاع اجلوي يف اجليش
بهذا اخلصوص ان طائرة مسرية اخرتقت صباح اجلمعة ،االجواء االيرانية حیث آسقطتها قوات
الدفاع اجلوي املستقرة يف ماهشهر ،مضيفاً  :ان هذا االجراء احلازم وإطالق الصاروخ رداً على
إخرتاق الطائرة املسرية ألجوائنا قبل ان تصل اىل املناطق احلساسة يف البالد ،يبني مدى دقة
وحذر منظومة الدفاع اجلوي يف البالد .وأكد العميد صباحي فرد ،لقد حذرنا مراراً من ان
الشبكة املوحدة ملنظومة الدفاع اجلوي على إستعداد تام و سرتد حبزم على أي إعتداء ألجوائنا.

واعظي :االميركيون يعترفون بأن الحظر وصل الى
طريق مسدود

عراقجي :الحفاظ على
مصالح شعب أهم من الحفاظ
على إتفاق مع دول أخرى
ص� ��رح م �س��اع��د اخل ��ارج� �ي ��ة االي ��ران� �ي ��ة ل �ل �ش��ؤون
السياسية ،عباس عراقجي ،بان احلفاظ على مصاحل
الشعب االيراني أهم من احلفاظ على إتفاق مع دول
أخرى ،مؤكدا بان ايران ستواصل خفض التزاماتها
النووية إن مل تنتفع من اإلتفاق النووي.
ويف تصريح أدىل به يف موسكو على هامش املؤمتر
الدولي اخلامس ملنع االنتشار النووي ،قال عراقجي:
انه ال دولة تشكك حبسن نوايا ايران يف احلفاظ على
اإلتفاق النووي ،كما ال يشكك أحد بأن اي��ران إن
مل تنتفع من مصاحل اإلتفاق النووي فإنها ستواصل
خفض إلتزاماتها النووية.
وأك ��د مساعد اخل��ارج�ي��ة االي��ران�ي��ة ب��ان احلفاظ
على مصاحل اجلمهورية االسالمية االيرانية أهم من
احلفاظ على إتفاق مع دول أخرى ،وأض��اف :إن ايران
أثبتت بصورة شفافة إرادتها للعمل بالتزاماتها يف إطار
اإلتفاق النووي من جانب وخفض إلتزاماتها يف حال
عدم وفاء الدول االخرى بالتزاماتها من جانب آخر.
وتابع عراقجي :إن ايران منحت الفرصة الكافية
للدبلوماسية وان مل تتغري الظروف فإنها ستتحرك
يف مسار خفض االلتزامات.
وأش� � � ��ار اىل ف� ��رص� ��ة ال� �ش� �ه ��ري ��ن امل� �ت ��اح ��ة أم� ��ام
الدبلوماسية ،وق��ال :إن حزم اجلمهورية االسالمية
االي��ران�ي��ة واض��ح يف ال��دف��اع ع��ن مصاحلها وه��و أمر
مطروح يف مجيع األوساط الدولية.
ونوه كبري املفاوضني االيرانيني اىل عزلة امريكا
الدولية ،وأض��اف :إن الكثري من ال��دول املشاركة يف
هذا املؤمتر الدولي أدانوا نهج التفرد االمريكي.

ق ��ال رئ �ي��س اجل �م �ه��وري��ة ح �س��ن روح ��ان ��ي ،يف
تغريدة نشرها عرب حسابه مبوقع تويرت :أنه يف
إط��ار خفض إلتزامات اي��ران يف اإلتفاق النووي،
ي��وم االرب �ع��اء ( 6تشرين الثاني  /نوفمرب) بدء
عملية ضخ الغاز يف  1044جهازاً للطرد املركزي.
وبذلك فقد أعلن الرئيس روحاني ،البدء
ف �ع�لا يف ت�ن�ف�ي��ذ اخل �ط ��وة ال��راب �ع��ة لتقليص
إل� �ت ��زام ��ات اي� � ��ران أزاء ال �ت �ع �ه ��دات ال �ن��ووي��ة
املنصوصة يف اإلتفاق النووي.
وأورد رئيس اجلمهورية يف تغريدته أيضاً :انه
على خلفية سياسات امريكا وحلفائها ،سيتم
تفعيل منشأة فوردو متاما.
م ��ن ج��ان��ب آخ ��ر أع �ل��ن ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي
حسن روحاني ،بدء اخلطوة الرابعة لتخفيض
إلتزامات إيران النووية ،قائال :سنضخ الغاز يف
أجهزة الطرد املركزي املوجودة يف مفاعل فردو
يوم االربعاء .
وأض ��اف ال��رئ�ي��س روح��ان��ي ي��وم ال�ث�لاث��اء يف
حفل إفتتاح مصنع آزادي ل�لإب��داع :سنتخذ
اخلطوة الرابعة واجل��دي��دة األرب�ع��اء  ،بالطبع
نعلن مسبقا للدول الصديقة لنا يف العامل ،أن
نشاطاتنا النووية اجلديدة تتم أيضاً بإشراف
ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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الدفاع الجوي االيراني يسقط طائرة مس ّيرة
جنوب غرب البالد

عقد املؤتمر الدولي الخامس ملنع االنتشار النووي
في موسكو بمشاركة ايران
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زلزال بقوة 9ر 5درجة يضرب محافظة آذربايجان الشرقية

رئيس الجمهورية يوعز بتعبئة جميع االمكانيات إلغاثة املنكوبني
الزلزال يلحق أضرار ًا بنحو 370
قرية ويودي بحياة  6أشخاص
أوع ��ز ال��رئ �ي��س االي ��ران ��ي «ح �س��ن روح��ان��ي»
بتعبئة مج �ي��ع االم �ك��ان �ي��ات إلغ ��اث ��ة منكوبي
الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق مبحافظة
آذرباجيان الشرقية فجر أمس اجلمعة.
وخ�ل�ال إت �ص��ال ه��ات�ف��ي أج� ��راه ص �ب��اح أم��س
اجل �م �ع��ة ،م��ع حم��اف��ظ آذرب ��اجي ��ان ال�ش��رق�ي��ة،
حممد رضا بورحممديّ ،
اطلع الرئيس روحاني
ع�ل��ى أب �ع��اد ح��ادث��ة ال ��زل ��زال وح �ج��م األض� ��رار
النامجة وأوضاع املصابني.
ووج ��ه رئ �ي��س اجل�م�ه��وري��ة األوام � ��ر ال�لازم��ة
ب �ش��أن اإلغ ��اث ��ة امل ��ؤث ��رة وال �س��ري �ع��ة للمناطق
املنكوبة بالزلزال وتلبية اإلحتياجات الفورية
وال �ض��روري��ة للمنكوبني ،م��ؤك��دا على تهيئة
مجيع االمكانيات من قبل خمتلف املؤسسات
ل�لإس��راع بتقديم اخل��دم��ات واغ��اث��ة املتضررين

وامل� �ص ��اب�ي�ن .م ��ن ج��ان �ب��ه إس �ت �ع��رض حم��اف��ظ
آذرب ��اجي ��ان اوض ��اع امل�ن��اط��ق املنكوبة ب��ال��زل��زال
واالض� ��رار ال�ن��امج��ة ،واك��د على تعبئة مجيع
امكانيات جلنة إدارة األزم��ة باحملافظة ،معلنا
بدء اإلسكان الطارئ للمنكوبني.
كما أوعز وزير الداخلية االيراني عبدالرضا
رمحاني فضلي اىل رئيس ادارة االزمة يف البالد
ب��اإلس��راع يف متابعة اوض ��اع منكوبي ال��زل��زال
ومناطقهم.
واك��د رمحاني فضلي على اول��وي��ة االغاثة
السريعة للمنكوبني وق��ال :إن مجيع الوحدات
واملنظمات واملؤسسات اإلغاثية مكلفة بتقيدم
اخل��دم��ات ب�ص��ورة سريعة ويف ال��وق��ت املناسب
ملنكوبي ال��زل��زال واالس �ت �ف��ادة م��ن االمكانيات
والطاقات الالزمة بهذا الصدد يف ظل التنسيق
مع حمافظي املناطق املنكوبة بالزلزال.
ه ��ذا وارت� �ف ��ع ع ��دد ض �ح��اي��ا ال ��زل ��زال ال ��ذي
ضرب بلدة ترك التابعة ملدينة ميانة مبحافظة
آذرب ��اجي ��ان الشرقية مش��ال غ��رب اي ��ران اىل 6

قتلى .ووفقا ملا أوردت��ه وسائل االعالم نقال عن
مسؤولي ال�ط��وارئ يف احملافظة فقد بلغ عدد

اجلرحى  312شخصا رقد منهم  12شخصا يف
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وتدعو للمحافظة على سلمية التظاهرات

املرجعية الدينية تحذر من إستغالل إحتجاجات العراق من جهات داخلية وخارجية

أك��د رئ�ي��س مكتب رئ�ي��س اجلمهورية االس�لام�ي��ة االي��ران �ي��ة ،حم�م��ود واع �ظ��ي ،ب��ان األوض ��اع
االقتصادية يف البالد بلغت حالة االستقرار النسيب ،الفتا اىل ان االمريكيني يعرتفون هم أنفسهم
بان احلظر ضد ايران قد وصل اىل طريق مسدود.
ويف تصرحيه االربعاء خالل اجتماع اجمللس االداري يف مدينة المرد مبحافظة فارس جنوب
البالد قال واعظي :انه لو جرت مقارنة بني أوضاع البالد يف العام املاضي والعام اجلاري نرى بأنه
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شمخاني :ال مساومة على حقوق الشعب االيراني ومصالحه الوطنية
أك��د أم�ين اجمللس األعلى لألمن القومي االي��ران��ي ،علي مشخاني ،ب��ان احلقوق القانونية
ومصاحل الشعب االيراني غري قابلة للمساومة.
ويف كلمته يوم اخلميس خالل امللتقى الـ  18للمدّعني العامني يف أحناء البالد املنعقد يف مدينة
مشهد (مشال شرق ايران) ،قال مشخاني :إن احلقوق القانونية ومصاحل الشعب االيراني غري قابلة
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حذرت املرجعية الدينية يف العراق ،من أن إستغالل االحتجاجات
الشعبية من جهات داخلية وخارجية سيلحق الضرر بالعراق.
وق��ال الشيخ عبد املهدي الكربالئي ممثل آي��ة اهلل السيد علي
السيستاني يف خطبة اجلمعة يف مدينة كربالء املقدسة ،إن األمر
م�تروك لقوات األم��ن للتأكد من أن االحتجاجات ال تنحدر إىل
مزيد من العنف ،وحث احلكومة على اإلستجابة ملطالب املتظاهرين

يف أقرب وقت ممكن ،مشددا على أن املسؤولية الكربى تقع على عاتق
قوات األمن» .وقال الشيخ عبد املهدي الكربالئي أمس« :نقرأ عليكم
نص ما وردنا من مكتب السيد السيستاني يف النجف:
تتواصل االحتجاجات الشعبية املطالبة باإلصالح يف أكثر من
تعب عن
مكان ،وق��د جت ّلى فيها العديد من الصور املشرقة ال�تي ّ
حمامد خصال العراقيني وما يتح ّلون به من الشجاعة واإليثار،

والصرب والثبات ،والتضامن والرتاحم فيما بينهم ،وإذ نتذكر اليوم
الكوكبة األوىل من األحبة الذين ُض ّرجوا بدمائهم الزكية يف بدء
هذه احلركة االصالحية قبل اربعني يوماً ونرتحم على أرواحهم
الطاهرة وجندد املطالبة مبحاسبة قتلتهم ونواسي عوائلهم وندعو
للجرحى بالشفاء والعافية ،نو ّد أن نشري اىل عدّة نقاط:
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ويعلن رفع شكوى ضد املقرر الخاص لحقوق االنسان

املتحدث باسم الخارجية االيرانية:

وتطالب الوكالة الدولية باستبدالها

مسؤول في السلطة القضائية ينتقد
أداء األمم املتحدة

اميركا زعيمة الشر ومؤسسة
االرهاب وحاضنته في العالم

ايران تكشف عن إجراءات مشبوهة
ملفتشة دولية في محطة نطنز

السفير االيراني في جنيف :حقوق اإلنسان ركن
جوهري في الثورة االسالمية

ظريف يشارك في اجتماع اكو في تركيا

غريب آبادي :الكيان الصهيوني ليس مؤهال
لتقديم النصائح ألعضاء الوكالة الذرية

إعترب أم�ين جلنة حقوق االن �س��ان يف السلطة القضائية
االيرانية ،حممد جواد الرجياني ،أداء منظمة األمم املتحدة
خالل األعوام األربعني املاضية ،الصدارها كل عام قرارا ضد
ايران بال منطق ودليل.
جاء ذلك يف تصريح أدىل به الرجياني خالل ندوة عقدت يف
مقر ممثلية اجلمهورية االسالمية االيرانية يف جنيف حبضور
عدد من املهتمني مبجال حقوق االنسان .وأكد بان اجلمهورية
االسالمية االيرانية تعتزم التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق
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أكد املتحدث باسم وزارة خارجية اجلمهورية االسالمية
االيرانية ،يوم اخلميس ،ان أمريكا هي زعيمة الشر ومؤسسة
االرهاب وداعمته وحاضنته يف العامل.
ورداً على تصرحيات نظريته االمريكية ،مورغان اورتغاس،
بعد اخلطوة الرابعة يف خفض اي��ران اللتزاماتها النووية،
واليت دعت فيها اىل ممارسة مزيد من الضغوط على ايران،
كتب عباس موسوي يف تغريدة له :أليس من املستغرب قليال
مساع هكذا كالم من نظام هو يف الواقع زعيم الشر والتفرد
يف العامل ،ومؤسس االرهاب وداعمه وحاضنه يف العامل؟
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أعلن مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة ،كاظم غريب آب ��ادي ،ان طهران طلبت رمسيا من
الوكالة تعريف مفتش جديد بدال عن املفتشة اليت منعت
من دخول منشأة نطنز.
وإستعرض کاظم غریب آبادي يف تصريح للصحفيني،
يوم اخلميس ،على هامش إجتماع جملس حكام الوكالة يف
فيينا االبعاد اجلديدة هلذه احلادثة منتقدا عقد هذا
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