انفجارات في محيط مطار دمشق

رئيس غرفة تجارة طهران:

التلفزيون السوري:
القوات األمريكية تنفذ
إنزاال جويا في الحسكة
وتختطف شابني

الصينيون أعلنوا
إستعدادهم لإلستثمار
في املشاريع اإليرانية
سريعة املردود

3
2

10

ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد  - 6284الأربعاء  22 -ربيع االول  20 - 1441نوفمرب /ت�رشين الثاين � 29 - 2019آبان 1398

� 12صفحة  -ايران  20000ريال  -لبنان  1000لرية � -سوريا  5لريات  -تركيا لرية واحدة

لدى تس ّلمه أوراق إعتماد خمسة سفراء جدد في طهران

ويتصل هاتفي ًا مع رئيس املكتب السياسي
لحركة حماس مهنئ ًا الشعب الفلسطيني

ظريف :إعالن املسؤولني
االميركيني دعمهم للشعب
االيراني كذبة مخزية
يف حمادثات هاتفية مع رئيس املكتب السياسي
حل��رك��ة مح� ��اس ،أدان وزي� ��ر اخل ��ارج �ي ��ة ،حممد
ج��واد ظريف ،ال�ع��دوان األخ�ير للكيان الصهيوني
على الشعب الفلسطيين ،وهنأ الشعب واملقاومة
الفلسطينية على فرض شروط وقف اطالق النار
على الكيان الصهيوني ورض��وخ اإلحتالل لشروط
املقاومة الفلسطينية.
وأجرى حممد جواد ظريف مساء االثنني ،مكاملة
هاتفية مع إمساعيل هنية ،رئيس املكتب السياسي
حلركة محاس ،أدان فيها العدوان األخري للكيان
الصهيوني على الشعب الفلسطيين ،وخاصة على
ق�ط��اع غ ��زة ،وه�ن��أ الشعب وامل�ق��اوم��ة الفلسطينية
يف ف ��رض ش ��روط وق ��ف إط�ل�اق ال �ن��ار ع�ل��ى الكيان
الصهيوني.
ووصف وزير اخلارجية االيراني إعالن املسؤولني
االمريكيني دعمهم للشعب االيراني بأنه كذبة
خمزية .جاء ذلك يف تصريح أدىل به ظريف مساء
االثنني ردا على التصرحيات التدخلية واخلادعة
ال� �ص ��ادرة ع ��ن ال �ب �ي��ت االب �ي ��ض ووزي � ��ر اخل��ارج �ي��ة
االم�ي�رك ��ي وب �ع��ض احل �ك��وم��ات االوروب � �ي� ��ة ح��ول
اإلضطرابات األخرية يف بعض املدن االيرانية.
وقال :إن اإلحتجاج القانوني حق للشعب معرتف
به رمسيا يف دستور اجلمهورية االسالمية االيرانية
وليس حباجة اىل تذكري ودعم مزيف من أنظمة
أعلنت ب��أن هدفها ال��رمس��ي ه��و إرغ ��ام اي ��ران على
تنفيذ مطالبها (األنظمة) الالمشروعة
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روحاني يشيد بشجاعة الشعب اليمني وصموده في مواجهة العدوان

مستقب ً
ال السفير اليمني

رئيس الجمهورية يؤكد على
تطوير العالقات مع دول العالم
في شتى المجاالت
إس �ت �ق �ب��ل ال��رئ �ي��س روح� ��ان� ��ي ،ي� ��وم أم� ��س ال �ث�لاث��اء،
ال�س�ف��راء اجل ��دد ال�ك��ل م��ن اليمن وال�س��وي��د واس�ترال�ي��ا
وزمي �ب��اب��وي وك �م �ب��ودي��ا يف اي� ��ران ح�ي��ث ت�س� ّل��م أوراق
إعتمادهم.

والسفيرة االسترالية

فلدى تس ّلمه اوراق اعتماد السفري اليمين اجلديد
اب ��راه �ي ��م حم �م��د ب ��ن حم �م��د ال��دي �ل �م��ي ،أش� ��اد رئ�ي��س
اجلمهورية بشجاعة وصمود الشعب اليمين يف مواجهة
املعتدين ،وأك ��د أن اجلمهورية اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران�ي��ة
تدعم الشعب اليمين بكل قواها يف سبيل حتقيق السالم
واإلستقرار يف البالد ودعم املفاوضات اليمنية-اليمنية.
وق ��ال ال��رئ �ي��س روح ��ان ��ي :إن ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ني أظهر
شجاعة هائلة ومقاومة وممانعة يف السنوات األخ�يرة،
وإن الشجاعة والتعبري ال��واض��ح ع��ن امل��واق��ف م��ن قبل
السلطات الثورية اليمنية تستحق الفخر واالعتزاز.
ووص� ��ف روح���ان���ي ،م �ع��ان��اة ال �ش �ع��ب ال �ي �م�ني امل�س�ل��م

وامل �ض �ط �ه��د ب��أن��ه أح ��د ه ��واج ��س ال �ش �ع��ب اإلي ��ران ��ي يف
السنوات األخرية ،وقال :إن القوى املعادية وأعداء الشعب
ال�ي�م�ني وال��ع ��امل ،أدرك� ��وا ال �ي��وم أن �ه��م ال يستطيعون
حتقيق أهدافهم من خالل الضغوط واحلرب ،وهذا يعين
أن مقاومة الشعب اليمين قد أعطت مثارها.
وأشار روحاني إىل أن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
وق �ف��ت إىل ج��ان��ب ال �ش �ع��ب ال �ي �م�ني س�ي��اس�ي��ا وق��دم��ت
املساعدات اإلنسانية منذ اإلعتداء على اليمن ،وأضاف:
ليس هناك شك يف أن النصر النهائي على املعتدين
سيكون من نصيب الشعب اليمين.
بدوره نقل السفري اليمين اجلديد حتيات زعيم انصار

خالل لقائه قائد الجيش الباكستاني

شمخاني :النهج اإليراني يرتكز على توطيد العالقات مع دول املنطقة وخاصة جيرانها
على الدول االسالمية الضغط على
السعوديين لمنع إبادة الشعب اليمني
المظلوم
قائدا الجيشين اإليراني والباكستاني
يبحثان توسيع التعاون الثنائي
ق��ال أم�ين اجمللس األعلى لألمن القومي،
ع �ل��ي مش �خ��ان��ي ،خ�ل�ال إج �ت �م��اع��ه م ��ع ق��ائ��د
اجل �ي��ش ال �ب��اك �س �ت��ان��ي :إن اإلس�ترات�ي�ج�ي��ة
األمريكية تتمثل يف إثارة اخلالفات والنزاعات
يف ال � ��دول اإلس�ل�ام��ي ��ة ،م �ض �ي �ف �اً :إن ال�ن�ه��ج
اإليراني هو تعزيز العالقات والتعاون مع دول
املنطقة ،وخاصة مع جريانها.
وأك� � ��د مش� �خ ��ان ��ي ،مم �ث ��ل ق ��ائ ��د ال� �ث ��ورة
اإلس�ل�ام �ي ��ة وأم �ي�ن اجمل �ل��س األع� �ل ��ى ل�لأم��ن
ال � �ق� ��وم� ��ي خ� �ل ��ال ل � �ق� ��ائ� ��ه ق � ��ائ � ��د اجل� �ي ��ش
الباكستاني اجلنرال قمر جاويد باجوه ،على
ضرورة التنسيق والتعاون بني دول املنطقة يف
مكافحة أي عمل يؤدي اىل نشر الفوضى وعدم
االستقرار.

أنقرة تدين إعالن واشنطن
بخصوص املستوطنات
اإلسرائيلية في الضفة الغربية
أدان � � ��ت اخل ��ارج� �ي ��ة ال�ت�رك� �ي ��ة إع �ل�ان
اإلدارة األمريكية خبصوص املستوطنات
اإلسرائيلية يف الضفة الغربية واعتربته
مب �ث��اب��ة م��ث ��ال م �ت �ه��ور ج ��دي ��د ل�ل�م��وق��ف
األم��ري�ك��ي لشرعنة األف �ع��ال اإلسرائيلية
غريالقانونية.
وقالت اخلارجية الرتكية يف بيانها ،إن
هذا القرار األمريكي ليس له صالحية من
حيث القانون الدولي .وعلق وزير اخلارجية،
مولود تشاووش أوغلو ،يف تغريدة نشرها
على حسابه يف «تويرت» قائال « :ال توجد
أي دولة فوق القانون الدولي».
وأوض � ��ح أوغ �ل ��و أن ال �ت �ص��رحي��ات ال�تي
تتضمن فرض األمر الواقع ،لن تكون هلا
أي صالحية من ناحية القانون الدولي.
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وشدد أمني اجمللس األعلى لألمن القومي،
يف إش� � ��ارة إىل االس�ت�رات��ي��ج��ي ��ة األم��ري �ك �ي��ة
إلح ��داث ص��راع ب�ين ال ��دول اإلسالمية بهدف
احلفاظ على أمن الكيان الصهيوني وتوسيع
ن �ف��وذ واش�ن�ط��ن وس�ي�ط��رت�ه��ا ،ع�ل��ى أن النهج
االسرتاتيجي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية

يتمثل يف املزيد من تعزيز العالقات والتعاون
م��ع دول املنطقة خ��اص��ة م��ع ال ��دول اجمل ��اورة
ويف هذا االطار فإن باكستان حتظى مبكانة
خاصة.
وب ��اإلش ��ارة إىل إرادة ق ��ادة ال�ب�ل��دي��ن إي ��ران
وب��اك �س �ت��ان ،أك ��د مش �خ��ان��ي ع �ل��ى ض ��رورة

توسيع العالقات بني طهران وإس�لام آب��اد يف
مجيع اجملاالت ،وشدد على احلاجة إىل توسيع
التعاون األمين والدفاعي واإلقتصادي يف إطار
إجياد أمن مستدام يف املنطقة.
ووص� ��ف ال �ت �ع��اون االق �ت �ص ��ادي ب�ي�ن إي ��ران
وباكستان ،خاصة يف احملافظات احلدودية
للبلدين ،حيظى باألهميته من أج��ل إزده��ار
س�ك��ان ه��ذه امل�ن��اط��ق وأس�ت�ت�ب��اب األم ��ن فيها،
وزي� � ��ادة ع��ام��ل األم� ��ن ع �ل��ى احل� � ��دود ،وأع �ل��ن
إستعداد إيران لتطوير هذا التعاون.
وأش��ار مشخاني إىل احل��رب الشاملة اليت
تشنها السعودية ضد الشعب اليمين املظلوم
كمثال واضح على زعزعة األمن وإنتهاكات
واس�ع��ة النطاق حلقوق اإلن�س��ان يف املنطقة،
م�ض�ي�ف�اً :أن ��ه يتعني ع�ل��ى ال� ��دول اإلس�لام�ي��ة
الضغط على السعوديني ملنع اإلبادة اجلماعية
ال�ب�ش�ع��ة ال�ت�ي ت��رت �ك��ب ض ��د ال �ش �ع��ب اليمين
املظلوم.
وخ� �ل ��ال ال � �ل � �ق� ��اء ،أع � � ��رب ق���ائ���د اجل �ي��ش
الباكستاني عن إرتياحه لزيارة اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية ودع��ا إىل تعزيز وتوسيع
التعاون الشامل بني إيران وباكستان.
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فيما دبلوماسي ايراني يعلق على التقرير الجديد للوكالة الذرية

عراقجي :على اوروبا دفع الثمن إذا أرادت الحفاظ على اإلتفاق النووي
البد من إرساء السالم واألمن في
الخليج الفارسي من قبل دول المنطقة
نفسها
أك� ��د امل �س��اع��د ال �س �ي��اس��ي ل ��وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة
االيراني ،عباس عراقجي ،ان على اوروبا اإلستعداد
لدفع الثمن إذا أرادت احلفاظ على اإلتفاق النووي.
ع�ب��اس ع��راق�ج��ي ال ��ذي ش ��ارك االث �ن�ين يف
اجلولة الثالثة من املباحثات السياسية بني
ايران وهولندا يف الهاي إلتقى وزير اخلارجية
اهلولندي ،ستيف بلوك.
ح�ي��ث حب��ث اجل��ان �ب��ان ال�ق�ض��اي��ا ال��دول�ي��ة
ال سيما آخ ��ر م�س�ت�ج��دات اإلت �ف��اق ال �ن��ووي
وكذلك سبل توسيع العالقات بني البلدين.
وش� ��رح ع��راق �ج��ي يف ه ��ذا ال �ل �ق��اء سياسة
اجلمهورية االسالمية االيرانية يف ختفيض
تعهداتها يف اإلتفاق ال�ن��ووي ،وق��ال :إن هذا
اإلجراء يأتي يف إطار حقوق ايران يف اإلتفاق
النووي ،وسيستمر حتى ضمان مصاحل ايران.

وانتقد مساعد وزي��ر اخلارجية االي��ران��ي
يف ه��ذه املباحثات ع��دم وف��اء اوروب ��ا بتنفيذ
تعهداتها يف اإلتفاق النووي موضحا خطوات
اي ��ران االرب ��ع يف تقليص تعهداتها النووية،

والسفير السويدي

وأكد ان على اوروب��ا اذا أرادت احلفاظ على
اإلت �ف��اق ال �ن��ووي فعليها ان ت�ك��ون مستعدة
لدفع الثمن يف هذا الشأن.
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اهلل إىل احلكومة والشعب اإليرانيني ،داعيا إىل مزيد من
تطوير وتعزيز التعاون الثنائي.
وقال السفري اليمين اجلديد :إن الشعب اليمين لن
ينسى أبدا املواقف املش ّرفة والقوية والقيمة للحكومة
اإليرانية والشعب االيراني دعما للثورة اليمنية ،مضيفاً:
إن إي ��ران حكومة وشعبا ك��ان��ت أف�ض��ل ص��دي��ق ورفيق
للشعب اليمين ،ويف الوقت ال��ذي كان الشعب اليمين
حت��ت ض �غ��وط ال�ع�ق��وب��ات وال� �ع ��دوان ،ف ��إن اجل�م�ه��وري��ة
اإلسالمية اإليرانية كانت الوحيدة اليت دعمت الشعب
اليمين ووقفت اىل جانبه وستواصل القيام بذلك.
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الرئيس االيراني يهنئ باليوم الوطني لسلطنة عمان
هنأ الرئيس روحاني احلكومة والشعب يف سلطنة عمان باليوم الوطين هلذا البلد.
ويف برقية وجهها الرئيس روح��ان��ي اىل سلطان عمان قابوس بن سعيد ،أم��س الثالثاء ،هنأه
واحلكومة والشعب يف عمان باليوم الوطين لبالده.
واعرب روحاني عن امله بتنمية العالقات احلسنة بني البلدين الشقيقني والصديقني أكثر مما
مضى بفضل التعاون املشرتك على مجيع الصعد وبالنظر لألواصر التأرخيية والثقافية العريقة
بني الشعبني االيراني والعماني .ودعا من اهلل تعاىل بالسالمة والتوفيق للسلطان قابوس والتقدم
والرفاهية للشعب العماني املسلم.

مندوب ايران لدى منظمة األمم املتحدة:

خال من السالح النووي
ايران ترحب بـ «شرق أوسط» ٍ
على المجتمع الدولي ارغام اميركا والكيان الصهيوني على تنفيذ التعهدات النووية
قال مندوب وسفري اجلمهورية االسالمية الدائم لدى منظمة األمم املتحدة« ،جميد ختت
ترحب بـ «شرق أوسط» خال من االسلحة النووية والدمار الشامل.
رواجني» :إن ايران ّ
ويف كلمته مساء االثنني مبراسم إفتتاح مؤمتر «شرق أوسط خال من السالح النووي وغريها
من أسلحة الدمار الشامل» (مبقر األمم املتحدة يف نيوروك) ،أكد ختت رواجني :املطلوب من
النظام العاملي ان يضع حدّا لإلجراءات االمريكية و»االسرائيلية» غري املسؤولة ،وإلزامهما بتنفيذ
التعهدات النووية .كما نوّه مببادرة ايران واقرتاحها بتأسيس منطقة شرق أوسطية خالية من
السالح النووي؛ مضيفاً :إن جناح هذا املؤمتر يسهم قطعا يف تعزيز السالم واألمن الدوليني.
وقال مندوب اي��ران الدائم لدى املنظمة األممية :إن ترسانة أسلحة الدمار الشامل اليت
ميتلكها الكيان الصهيوني بدعم امريكي ،وأيضاً السياسات النووية االمريكية ذاتها اليت تسمح
لنفسها باستخدام السالح النووي وتهديد الدول غري النووية بهذا النوع من السالح ،عقبتان
أساسيتان يف مسار تأسيس هذه املنطقة داخل الشرق األوسط.
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العدو يخشى أيّة خطوة ايرانية في املنطقة
تعكس التحليالت اإلسرائيلية خشية العدو من التحركات االيرانية يف املنطقة وال
س ّيما الوجود اإليراني يف سوريا .ويف هذا السياق ،حتدث الكاتب الصهيوني امري بوحبوط
يف تقرير نشره موقع «وااله» اإلسرائيلي عن رد إيراني حمتمل على العدوان األخري الذي
إستهدف قطاع غزة.
وأشار بوحبوط إىل ان رئيس أركان جيش اإلحتالل أفيف كوخايف «ألغى بداية هذا
األسبوع لقاء كان خمططا له مع رؤساء اجملالس يف املنطقة اجلنوبية ،يف أعقاب ما وُصف
من قبل جهات رمسية بأنه «مشاكل يف جدول املواعيد»» ،مضيفاً :إن «قائمقام مراقب
اجليش أعلن صباح أمس عن مناورة فجائية أركانية يف «عيمك يزراعيل» و»اجلليل
األعلى» ،هدفها فحص اجلهوزية والتأهب للوحدات املختلفة لسيناريوهات متطرفة».
وتابع :إن «الدخان تبدد قلي ً
ال عندما إستفاق سكان هضبة اجلوالن على أصوات تفجريات
وبطارية القبة احلديدية ،بعد ان إعرتضت أربعة صواريخ أطلقت من األراضي السورية».
وقال بوحبوط :إن احلديث يدور عن عمل إيراني عرب مبعوثني ،للرد على «نشاطات»
ُنسبت لـ»إسرائيل» حبسب تقارير أجنبية ،من بينها حماولة إغتيال املسؤول الكبري يف
«اجلهاد اإلسالمي» أكرم العجوري يف دمشق ،واإلغتيال للمسؤول يف الذراع العسكري
للمنظمة بهاء أبو العطا يف قطاع غزة» ،على حد قوله.
وذكر الكاتب ان «هناك مفهوما يتبلور يف املؤسسة األمنية مبن ًيا على أن اإليرانيني
يسعون إىل مواجهة العقوبات األمريكية حتى بعد انتخابات  ،2020وذلك يف حال مت
انتخاب ترامب» ،مضيفا« :إذا مت انتخاب ترامب مرة ثانية ستكون إي��ران أمام معضلة
كبرية جداً :هل تتقدم يف مشروع النووي أو سيتم التوصل إىل تسوية؟».
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