مقتل  5أميركيني واصابة
 12آخرين

مؤكد ًا تخصيص التمويالت
الالزمة لتطوير البنى التحتية فيها

فوضى وجرائم قتل
غير مسبوقة في
مدينة اميركية..
والشرطة عاجزة
عن إيقافها

الريجاني :جابهار
إحدى املناطق
اإلستراتيجية
في البالد
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خالل إستقباله وزير الخارجية الباكستاني

مفند ًا إدعاءات بإستقالة أحد أعضاء الحكومة

ربيعي :املواقف حول سقوط
الطائرة االوكرانية نابعة
من عدم اإلطالع
حضور السفير البريطاني في تجمع غير
قانوني يتعارض مع مهامه الدبلوماسية
قال املتحدث باسم احلكومة ،علي ربيعي :إن كل
م��ن أط�ل��ق ت�ص��رحي��ات يف ال��وق��ت ال�تي ك��ان��ت امريكا
تشن حربها النفسية ض��د الشعب االي��ران��ي ،كانت
تصرحياتهم تستند اىل معلومات أول��وي��ة إنطلقت
يف اللحظات االوىل ،وبالتالي ف��إن ه��ذه التصرحيات
تنطلق من عدم اإلطالع على احلقائق.
ويف لقائه الصحفي االسبوعي ،أمس االثنني ،أعرب
ربيعي عن حزن اجلمهورية االسالمية وأسفها حلادث
س�ق��وط ال�ط��ائ��رة االوك��ران �ي��ة ومقتل  176مسافراً،
وق��ال :إن معظم الضحايا هم ايرانيون والباقون هم
إخواننا يف اإلنسانية ،واألكثر ايالما من ذلك هو ما
أعلن بعد  3ايام وهو سقوط الطائرة بنريان دفاعاتنا
اجلوية وهذا ماضاعف املصيبة.
وت��اب��ع ق��ائ�لا :لقد أث�ي�رت ان �ت �ق��ادات ك�ث�يرة خالل
ه��ذه األي ��ام األليمة حبيث إتهمونا بالكذب واخ�ف��اء
احلقائق يف حني ان االمر مل يكن كذلك ،موضحا ان
املعلومات األولوية اليت أعلناها ،كانت ردا على احلرب
النفسية الواسعة المريكا على الشعب االيراني ،كما
إنها تستند اىل املعلومات ال�تي أبلغت اىل احلكومة،
وال�تي تفيد بنفي إص��اب��ة الطائرة ب �ص��اروخ ،ولكن يف
يوم اجلمعة قام اجمللس األعلى لألمن القومي بدراسة
التحقيقات النهائية لألركان العامة للقوات املسلحة
وأبلغت اىل رئيس اجلمهورية ثم اىل احلكومة وكانت
صادمة للجميع ،وبعد ذلك تقرر صدور البيان الذي
صدر من األركان العامة للقوات املسلحة ثم بيان من
رئيس اجلمهورية بهذا اخلصوص.
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روحاني :علينا جميعا التعاون والعمل لنشر السالم واالستقرار
وخفض التوتر في املنطقة
ظريف ونظيره الباكستاني يبحثان العالقات الثنائية وقضايا المنطقة
وزير خارجية باكستان يؤكد على توسيع العالقات مع ايران

أشار الرئيس روحاني اىل الظروف احلساسة يف
املنطقة ،مؤكدا ض��رورة تعاون اجلميع خلفض
التوتر والعمل إلرساء األمن واإلستقرار يف املنطقة.
وخالل إستقباله وزير اخلارجية الباكستاني

ش��اه حم�م��ود قريشي يف ط�ه��ران م�س��اء االح��د،
أكد بأن اجلمهورية االسالمية االيرانية ترغب
بعالقات وثيقة وودية مع مجيع دول املنطقة،
التتمة يف الصفحة 11

خالل اجتماع الوفدين االيراني والسوري في طهران

في رسالة تهنئة إلى سلطان عمان؛

جهانغيري :اإلنتقام الحقيقي من املمارسات اإلجرامية األمريكية هو خروجها من املنطقة

الرئيس االيراني يأمل بتوسيع العالقات بني طهران
ومسقط في جميع اجملاالت

رئيس الوزراء السوري يؤكد حق ايران بالدفاع عن النفس والتصدي للمؤامرات
شمخاني :األولوية البد ان تكون لخروج القوات االميركية من المنطقة

أك��د النائب األول لرئيس اجلمهورية،
اسحاق جهانغريي ،ان االنتقام احلقيقي
م��ن امل �م��ارس��ات االج��رام �ي��ة األم��ري�ك�ي��ة هو
خروجها من املنطقة.
جاء ذلك خالل االجتماع املشرتك بني
الوفدين االيراني والسوري يف طهران ،امس

االيعاز بوضع قانون الرد باملثل
االيراني على أميركا
حيز التنفيذ
أوع � � ��ز رئ � �ي� ��س اجل� �م� �ه ��وري ��ة ل�ل�أج �ه ��زة
امل�ع�ن�ي��ة بتنفيذ ال �ق��ان��ون امل��ع��دّل «ق��ان��ون
ال� � ّرد ب��امل�ث��ل» على ق ��رار واش�ن�ط��ن املتمثل
يف ت �ص �ن �ي��ف ح � ��رس ال � �ث� ��ورة االس�ل�ام��ي ��ة
«منظمة ارهابية».
وينص هذا القانون على تصنيف القيادة
ّ
املركزية األمريكية املسماة بـ»سنتكوم»
وكافة القوى واملؤسسات املنضوية حتتها
على الئحة اإلره��اب وذل��ك يف سياق ال� ّرد
باملثل على قرار أو إجراء الواليات املتحدة
األم�يرك �ي��ة ال��رام��ي إىل ت�ق��وي��ض ال�س�لام
واألمن اإلقليمي والدولي؛ لكونه عمد هذا
الكيان عرب قراره الذي يتعارض والقوانني
الدولية إىل تصنيف حرس الثورة االسالمية
«منظمة إرهابية خارجية» وذل��ك خالفاً
ل�ل�م��ادة  150م��ن ال��دس�ت��ور اإلي��ران��ي اليت
تصف احل��رس ال�ث��وري أح��د رك��ائ��ز القوة
الدفاعية يف البالد.

االثنني ،ق��ال :إن التدخل غري امل�برر للدول
الغربية ،وخاصة امريكا أدى اىل إنعدام
األم��ن وع��دم االس�ت�ق��رار يف املنطقة ،حيث
ارتكبت الواليات املتحدة األمريكية جرائم
كبرية على املستوى اإلقليمي ،وخاصة يف
العراق وسوريا ،من خالل إجيادها جلماعات
أج ��رى التلفزيون ال��دمن��ارك��ي ل�ق��اء مع
ضابط دمناركي كان ضمن القوة املتواجدة
مع االمريكان يف قاعدة عني االس��د ،.حيث
إنسحبت القوة الدمناركية مع قوات أوروبية
أخرى حنو الكويت مباشرة يف اليوم الثاني
بعد الضربة االيرانية..
فسأله املراسل :ماذا جرى بالضبط!؟
ق ��ال ال�ض��اب��ط ال��دمن��ارك��ي :إن ال�ق�ي��ادة
أبلغتنا يف الساعة الثامنة مساء ان اي��ران
ستبدأ اهل�ج��وم الليلة ،وي�ب��دو ان احلكومة
العراقية أبلغت القيادة املركزية االمريكية..
ي�ق��ول :فدخلنا على ال�ف��ور اىل مالجيء
حمصنة حتت االرض..
وبقينا ننتظر خبوف ورعب وترقب!!
يقول الضابط :وإذا بصاعقة تنزل علينا
م��ن ال �س �م��اء لتخنقنا يف م�لاج�ئ�ن��ا لشدة
األتربة اليت دخلت علينا!!
يقول :عندها أطلقت صفارات اإلنذار!!!
فقال له املراسل ،وملاذا مل تطلق صفارات
االنذار قبل وصول الصاروخ االول!؟
ق��ال ل��ه ال�ض��اب��ط ال��دمن��ارك��ي :ي�ب��دو ان
ال�ص��واري��خ جم�ه��زة بأجهزة تشويش عالية
الدقة!!
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إره��اب �ي��ة م�ث��ل داع� ��ش .وأك ��د ان االن�ت�ق��ام
احلقيقي م��ن امل�م��ارس��ات االج��رام�ي��ة وغري
القانونية االمريكية وعلى رأس�ه��ا اغتيال
الفريق قاسم سليماني هو خ��روج القوات
االمريكية من املنطقة ،قائ ً
ال :حلسن احلظ
ان الربملان العراقي إختذ قراراً جيداً الغاية
بشأن اخراج القوات االمريكية من هذا البلد
وآم��ل ان يُتخذ ه��ذا ال�ق��رار يف باقي ال��دول
االسالمية يف املنطقة.
ونوه النائب االول للرئيس االيراني اىل ان
االمريكيني تسببوا باستشهاد الفريق قاسم
سليماني نتيجة لطبيعهم اإلستكبارية،
م�ع�ت�براً م��راس��م التشييع املهيبة جلثمان
الشهيد سليماني ح��دث �اً غ�ير م�س�ب��وق يف
ت��اري��خ ال �ب�لاد ،منوها اىل ت��زاي��د كراهية
الشعب االيراني للممارسات االمريكية.
وأك� � ��د ج� �ه ��ان� �غ�ي�ري :إن اجل �م �ه��وري��ة
االسالمية االيرانية ستبقى كما يف السابق

اىل جانب سوريا حكومة وشعباً وستواصل
دعمها هلذا البلد ،قائ ً
ال :إن اي��ران ستدعم
إس�ت�ق�لال األراض� ��ي ال �س��وري��ة وس �ي��ادة ه��ذا
البلد م��ن أج��ل إرس ��اء االس�ت�ق��رار واهل ��دوء.
ون��أم��ل بتسوية أزم ��ة إدل ��ب بشكل مناسب
وان تعم سيادة دمشق على مجيع األراضي
السورية.
ك�م��ا مث��ن ج�ه��ان�غ�يري ت�ق��دي��م الرئيس
ال�س��وري بشار االس��د أعلى وس��ام يف سوريا
مل �ق��ام ال�ش�ه�ي��د اجل �ن ��رال ق��اس��م سليماني،
م�ش�يرا اىل رغ�ب��ة ط �ه��ران بتعزيز عالقتها
وتعاونها االق�ت�ص��ادي م��ع دم�ش��ق ،مؤكدا
ع�ل��ى ض� ��رورة متابعة وتنفيذ اإلت�ف��اق�ي��ات
املربمة خالل زيارته االخرية اىل سوريا.
وأك� ��د ان ال �ش��رك��ات االي��ران �ي��ة ترغب
كثريا باملشاركة الفاعلة يف عملية إعادة
اإلعمار يف سوريا «واآلن حيث مت االنتهاء
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ليلة الصواريخ االيرانية على «عني االسد»

عقيد دنماركي :عشنا رعب ًا حقيقي ًا

الصواريخ كانت دقيقة جد ًا فقد ضربت أهدافها المرسومة بدقة عالية
االيرانيون يمتلكون خرائط دقيقة عن ثكنات وباحات ومراكز القيادة

ظريف ّ
يوقع سجل التعازي بمناسبة وفاة السلطان قابوس
يف رسالة تهنئة اىل السلطان «هيثم بن طارق آل سعيد» سلطان عمان ،أعرب الرئيس روحاني،
عن أمله يف تطوير العالقات بني البلدين يف مجيع اجمل��االت يف ظل حكمة ودراي��ة السلطان
العماني اجلديد.
وقال روحاني :إن العالقات بني اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وسلطنة عمان تأسست على
أساس من الثقة املتبادلة ،ويف فرتة الفقيد السلطان قابوس بن سعيد.
وأع��رب روح��ان��ي :عن أمله باملزيد من تعزيز العالقات الثنائية يف مجيع اجمل��االت يف ظل
حكمتكم ودرايتكم .ومتنى الرئيس روحاني للسلطان العماني مبوفور الصحة وباملزيد من
النجاح والتقدم لسلطنة ُعمان.
من جانبه و ّقع وزير اخلارجية ،أمس االثنني ،سجل التعازي يف سفارة سلطنة عمان بطهران
الذي إفتتح مبناسبة وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

الشيخ قاووق :إيران
ّ
هشمت الهيبة األميركية
وفضحت غطرستها

عبداللهيان :القائد
سليماني منع تقسيم دول
الشرق األوسط

أكد عضو اجمللس املركزي يف حزب اهلل
الشيخ نبيل قاووق ،أن «األزمة يف لبنان تتجه
من س ّيئ إىل أس��وأ يف ظل استمرار اإلنهيار
ربا أن��ه عندما
وال�ت��ده��ور احل��اص��ل فيه ،معت ً
ي�ك��ون ه�ن��اك أزم ��ة ب�ه��ذا امل�س�ت��وى يف أي بلد
م��ن ال�ب�ل��دان ،جيتمع اجلميع ألج��ل اإلنقاذ
ووق��ف التدهور واإلنهيار ومسلسل األزم��ات
وال �ن��زي��ف» ،م�ض�ي� ًف��ا :إن «ال� ��ذي حي�ص��ل يف
لبنان هو أن الكيديات واإلنقسامات وتصفية
احلسابات ،زادت من سوء األوضاع االقتصادية
وعمقت ج��راح الوطن
واملالية واالجتماعيةّ ،
واألزمات املالية واالقتصادية».
وخ�لال إحتفال تأبيين أقيم يف حسينية
بلدة اخليام اجلنوبية ،شدد الشيخ قاووق على
أن «حزب اهلل كان موقفه منذ البداية بأنه
ال يفتش عن مكاسب أو عن حصص ،وإمنا
السبل لوقف االنهيار
يفتش عن أفضل وأسرع ُ
وإنقاذ البلد ،وذلك من خالل تشكيل حكومة
موثوقة قادرة إنقاذية ،وهذا ملصلحة اجلميع،
مضي ًفا :إن أكثر ما خنشاه اليوم بعد كل
التتمة يف الصفحة 11

إس� �ت� �ع ��رض امل �س �ت �ش ��ار اخل� � ��اص ل��رئ �ي��س
ال�برمل��ان االي��ران��ي ل�ل�ش��ؤون ال��دول �ي��ة ،حسني
ام�ير عبداللهيان ،إج ��راءات القائد الشهيد
سليماني وق��ال :إن أه��م إسرتاتيجية للقائد
ال ��راح ��ل سليماني ك��ان��ت تتجسد يف منع
تقسيم دول الشرق األوسط.
واشار حسني أمري عبداللهيان يف االجتماع
الثاني لإلمربيالية احلديثة واالغتيال ،إىل
دور الشهيد القائد قاسم سليماني يف تغيري
املعادالت الدولية وق��ال :إن القائد سليماني
إختذ ترتيبات سياسية وأمنية يف املنطقة ومل
يتمكن األمريكيون من حتملها.
وت��اب��ع :ان��ه يف منطقتنا ،ك��ان الالعبون
حمدودون للدواعي اجليوسياسية واجلغرافية
اإلسرتاتيجية ،ولكن تشارك االن اىل جانب
روس�ي��ا وال��والي��ات املتحدة حتى دول صغرية
مثل قطر أو البحرين يف املعادالت اإلقليمية.
وق��ال أمري عبداللهيان :إن ال��دول العربية
عندما كانت حت��اول التغطية على مساوئ
الكيان الصهيوني إعتمدت على البحرين
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تتقدم اسرة الوفاق اىل سفارة سلطنة عمان بأحر التعازي مبناسبة رحيل
السلطان قابوس بن سعيد رمحه اهلل
كما تقدم التهاني اىل سلطان عمان اجلديد هيثم بن طارق

