
نافيا زيارة شقيق ولي عهد االمارات الى طهران..

ظريف: دولة أو أكثر نفذت الهجوم 
على ناقلة النفط االيرانية

طهران-ارنــا:  قــال وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف ان المعلومــات 
الــواردة تشــير الــى ان دولــة أو أكثــر نفــذت الهجــوم علــى ناقلــة النفــط 

ــدة الســعودي. ــاء ج ــرب مين ــر ق ــي البحــر االحم ــة SABITI ف االيراني
واضــاف وزيــر الخارجيــة: وفقــا للمعلومــات الــواردة فــان دولــة أو أكثــر نفــذت الهجــوم 
علــى ناقلــة النفــط االيرانيــة، وطبعــا فــان التحقيقــات مازالــت جاريــة ، لكننــا لــن نتهــم 

دولــة مــا حتــى نتوصــل إلــى اســتنتاجات قاطعــة.

KAYHAN-AL-ARABI
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مؤكدا ان القصف تركز بشكل أساسي على مدينة صعدة..

العميد سريع: عشرات الغارات السعودية استهدفت اليمن خالل الـ 24ساعة الماضية
* الحوثي يعرض التشاور على الحكومة السودانية الجديدة بشأن قواتها األسرى في تحالف العدوان

الحركة اإلسالمية في نيجيريا تؤكد تفاقم الحالة 
الصحية للشيخ زكزاكي

الكرملين: مبادرة حماية الخليج الفارسي 
لم يكن محور حديث بوتين في الرياض

طهران-مهــر: قــال المتحــدث باســم الكرملين 
الرئيــس  يتطــرق  لــم  بيســكوف:  دميتــري 
ــج الفارســي"  ــة الخلي ــراح حماي ــى "إقت الروســي إل

خــال لقائــه بالمســؤولين الســعوديين.
ونقــًا عــن "ايتارتــاس" ان المتحــدث باســم 
الكرمليــن بيســكوف صــرح بــأن الرئيس الروســي 
بالمســؤولين  لقائــه  اثنــاء  بوتيــن"  "فاديميــر 
إيجــاد  موضــوع  إلــى  يتطــرق  لــم  الســعوديين 

ــي. ــج الفارس ــن الخلي ــل تامي ــن أج ــة م منظم
هــذا وقــد أبــرز الرئيــس الروســي فــي وقــت ســابق 
رغبتــه فــي إنشــاء منظمــة بالتعــاون مــع اميــركا واإلتحــاد 
االوروبــي ودول أخــرى، لحــل المشــكات فــي منطقــة 

ــج الفارســي. الخلي

ايران في المرتبة الـ 15 عالميا في مجال النمو العلمي
طهران-فارس: قال وزير العلوم منصور غامي إن الجمهورية االسامية تتبوأ المرتبة الـ 15 عالميًا على صعيد النمو العلمي.

وقــال غامــي، فــي تصريــح أدلــى بــه خــال تدشــين بعــض المشــاريع االعماريــة فــي جامعــة لرســتان 
امــس الثاثــاء، إن ايــران نفــذت نموذجــا لنظــام 
التعليــم العالــي وفــق تعاليمهــا الدينيــة فــي مجــال 
نموهــا العلمــي وقــد حــازت علــى الموفقيــة والنجاح 

علــى الصعيــد العالمــي. 
ولفــت الــى أن 43 واحــة علميــة وتقنيــة و 198 مركــزا 
لتنميــة الوحــدات االبداعيــة ناشــطة علــى مســتوى 
يعــد نشــاطا علميــا طيبــا وينبغــي  مــا  البــاد وهــو 

االســتمرار فيــه.

واشنطن وراء الخالفات القائمة بين ايران والسعودية..

الريجاني: اوروبا لم تقم بأي خطوة أساسية 
للحفاظ على االتفاق النووي

* التوجهات العسكرية تؤدي الى تصعيد االرهاب والهجوم على سوريا غير عقالني

خالل لقائه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية..

السيد نصر الله يؤكد على عودة العالقات بين لبنان وسوريا
جبران باسيل: سأزور سوريا من اجل ان يعود الالجئون السوريين اليها

مطالبين إلنهاء الحواجز الزجاجية أثناء الزيارات العائلية..

120 سجينا بحرينيا يهددون بتنفيذ اضراب 
مفتوح عن الطعام

المنامــة- وكاالت انبــاء:- أفــادت مصــادر بحرينيــة بــأن 120 نزيــا فــي مبنــى 4 بســجن جــو امتنعــوا يــوم 
األحــد 13 اكتوبــر عــن اســتام وجبــة الفطــور الصباحيــة.

وأكــدت المصــادر أن المعتقليــن أبلغــوا إدارة الســجن أنهــم يعتزمــون خــوض اإلضــراب 
ــاء  ــة أثن ــز الزجاجي ــاء الحواج ــم، بإنه ــت اإلدارة مطالبه ــال تجاهل ــي ح ــام ف ــن الطع ــوح ع المفت
الزيــارات العائليــة مــع تغييــر مــدة الزيــارة مــن نصــف ســاعة إلــى ســاعة كاملــة، باإلضافــة إلــى 

الزيــارات الخاصــة للمتزوجيــن.

واصفا انسحابها من االتفاق النووي بـ"وصمة عار"..

روحاني: اميركا ارتكبت جريمة ضد االنسانية بحق ايران بممارستها االرهاب االقتصادي وحظر حتى الغذاء والدواء
واشنطن خضعت لضغوط المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني والسعودية وانسحبت من االتفاق النووي

اردوغان والمستنقع 
السوري

فضيحة خالل استقبال بوتين.. السعوديون عاجزون 
حتى عن عزف النشيد الوطني الروسي!

واشنطن بوست: خطأ ترامب في سوريا 
ال يمكن إصالحه

ترامب: دعو سوريا واألسد يحميان 
الكرد ويحاربوا األتراك!

خالفًا لما ادعته »العربية«.. »إسرائيل« أذلت 
بعثة المنتخب السعودي بالتفتيش

الرئيس العراقي يدعو إلى حوار وطني نعالج 
فيه مكامن الخلل في منظومة الحكم 

حماس: تصريحات أشكنازي إقرار 
جديد بقوة المقاومة بغزة

الدفاع الروسية: الجيش السوري يحكم سيطرته 
الكاملة على مدينة منبج ومحيطها

تونس .. هتافات ضد السيسي خالل 
احتفاالت بفوز سعيد

على الصفحة الثانية العدد )10253( السنة التاسعة والثاثون ، االربعاء 17 صفر ، 1441 هـ ق 24 مهر 1398 هـ ش، 16 تشرين االول 2019م

الداخلية: عودة اكثر من مليون من زوار 
االربعين الى البالد

بيــروت- وكاالت انبــاء:- التقــى ســماحة األميــن 
العــام لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل رئيــس 
تيــار المــردة الوزيــر ســليمان فرنجيــة بحضــور وزيــر 
األشــغال العامــة للنقــل يوســف فنيانــوس والمعــاون 

السياســي لألميــن العــام الحــاج حســين الخليــل.
وقــد جــرى فــي اللقــاء بحــث معمــق شــامل 
ــر  ــة ال ســيما آخ ــورات األقليميّ ــف التط ــي مختل ف
المســتجدات علــى الســاحتين العراقيــة والســورية.

وفيمــا يؤكــد الطرفــان علــى موقفهمــا المعــروف 
بضــرورة عــودة العاقــات بيــن لبنــان وســوريا الــى 
ــى ضــرورة  ــد عل ــي، يجــددان التأكي ــا الطبيع وضعه
الحــوار المباشــر والرســمي مــع الحكومــة الســورية 
، خاصــة فــي مجاليــن هاميــن همــا اإلســتفادة مــن 
الفرصــة الكبيــرة التــي يتيحهــا إعــادة إفتتــاح معبــر 
البوكمــال لتعزيــز الصــادرات اللبنانيــة عبــر ســورية 
الحكومــة  مــع  المشــترك  والعمــل  العــراق  إلــى 
ــن الســوريين  ــي مســألة عــودة النازحي الســورية ف
اإلقتصاديــة  األعبــاء  وتخفيــف  بادهــم  إلــى 

واإلجتماعيــة الكبيــرة علــى لبنــان.

وقــد جــرى فــي اللقاء 
األوضــاع  إســتعراض 
بشــكل  اإلقتصاديــة 
مفصــل حيث تــم التأكيد 
العمــل  ضــرورة  علــى 
اإليــرادات  زيــادة  علــى 
وخفــض النفقــات أخذين 
بعيــن اإلعتبــار المطالــب 
لــذوي  المشــروعة 
الدخــل المحــدود ورفــض 
ــادة الضرائــب المباشــرة وعــدم المــس بالرواتــب  زي
علــى  والعمــل  التقاعديــة  والحســومات  واألجــور 
دعــوة الحكومــة الــى إيــاء اإليــرادات الناجمــة عــن 
األمــاك البحريــة إهتمامــا جــادا، والتشــديد علــى 

والفســاد. الهــدر  مكافحــة 
إلــى  الحاجــة  علــى  المجتمعــون  أكــد  وقــد 

تضافــر كل الجهــود وخاصــة بيــن الرؤســاء الثاثــة 
علــى  للحفــاظ  المختلفــة  السياســيّة  والقــوى 
اإلســتقرار النقــدي والمالــي بإعتبــاره أحــد ركائــز 

البــاد. فــي  والسياســي  األمنــي  اإلســتقرار 
الخارجيــة  وزيــر  جانبــه كشــف  مــن  و  هــذا 
ــه ســيزور  ــران باســيل أن والمغتربيــن اللبنانــي جب
ســوريا، وقــال »ســأزور ســوريا لكــي يعــود الشــعب 
الســوري إليهــا كمــا عــاد جيشــها إليهــا، وألنــي أريــد 

للبنــان أن يتنفــس بســيادته وباقتصــاده«.
فــي  الحــدث  بلــدة  فــي  ألقاهــا  كلمــة  وفــي 
ــة  ــان، تســاءل باســيل »هــل نخســر الرئ ــل لبن جب
الثانيــة بســبب جنــون الحقــد أو الرهانــات الخاطئــة 
والعبثيّــة؟«، وأضــاف »الســياديون الجــدد الذيــن 
كانــوا أزالم ســوريا عندمــا كانــت فــي لبنــان، راحــوا 
ــن  ــت م ــا خرج ــا عندم ــرات ضده ــون المؤام يحيك

ــان«. لبن

* القوات اإلماراتية المحتلة تسلم مواقع للسعودية في 
عدن بينها مطار عدن الدولي

* أحزاب اللقاء المشترك: جرائم االغتصاب في الحديدة 
وتعز تعري مرتزقة العدوان

المســلحة  القــوات  باســم  المتحــدث  اعلــن  انبــاء:-  وكاالت  صنعــاء- 
اليمنيــة عــن عشــرات الغــارات، شــنتها قــوات التحالــف علــى األراضــي 

الماضيــة. 24ســاعة  خــال  اليمنيــة 
وافــادت وكالــة مهــر لانبــاء نقــًا عــن المســيرة، ان المتحــدث باســم القــوات 
المســلحة اليمنيــة العميــد »يحيــى ســريع« صــرح بــأن التحالــف شــن  عشــرات 

الغــارات اســتهدفت مناطــق مختلفــة فــي اليمــن خــال ال24ســاعة الماضيــة.
واكــد »ســريع« انــه خــال ال24 ســاعة الماضيــة شــنت قــوات التحالــف 

أكثــر مــن 30غــارة علــى مناطــق مختلفــة فــي اليمــن.
واضــاف ان القصــف تركــز بشــكل أساســي علــى مدينــة صعــدة شــمال 

اليمــن.

طهران-مهر:-اعربــت الحركــة اإلســامية 
فــي نيجيريــا فــي بيــان لهــا عــن قلقهــا حيــال 

تدهــور حالــة الشــيخ زكزاكــي الصحيــة.
»زكزاكــي«  الشــيخ  مكتــب  وكتــب 
ــا  ــي نيجيري ــامية ف ــة اإلس ــم الحرك زعي
1401يــوم  فــي تغريــدة لــه علــى تويتــر:  
زكزاكــي  الشــيخ  اعتقــال  علــى  مضــى 

وزوجتــه.
وتابــع المكتــب أن  محمــد زكزاكــي 
ــاد بتســميم الشــيخ  ــدة شــهور اف ــل ع قب
الصحيــة،  حالتــه  وتدهــور  »زكزاكــي« 
والضغــوط  الحثيثــة  المحــاوالت  وبعــد 
الداخليــة والعالميــة، ســمحت المحكمــة 
للشــيخ وزوجتــه للخــروج إلــى الهنــد مــن 
أجــل العــاج، ولكــن الحكومــة النيجيريــة 
ــك المستشــفى  ــي تل ســببت مشــاكل ف
وعــاد الشــيخ علــى أثرهــا إلــى نيجيــرا 

بعــد يوميــن مــن المكــوث فــي الهنــد.
واضــاف، فمــذ ذلــك الوقــت إلــى اليــوم 
واخــذت  الصحيــة،  حالتــه  تتطــور  لــم 

بالتدهــور يومــًا بعــد يــوم. 

مجلــس  رئيــس  قــال  العربــي:  طهران-كيهــان 
الشــورى االســامي علــي الريجانــي اثنــاء لقائــه برئيســة 
وزراء صربيــا، ان اداء اوروبــا غيــر مقنــع فيمــا يخــص االتفاق 
النــووي ولــم تقطــع االتحــاد االوروبــي اي خطــوة اساســية 

ــاق. ــى االتف ــاظ عل ــة للحف ــة االمريكي ــل العنجهي مقاب
ــدورة الـــ141  ــى هامــش ال والتقــى الريجانــي عل
 )IPU( البرلمانــي الدولــي  مــن اجتمــاع االتحــاد 

برئيســة وزارء صربيــا آنــا برنابيــج.
وأكــد الريجانــي فــي هــذا اللقــاء علــى ضــرورة 
االقتصــاد  مجــال  فــي  الثنائيــة  العاقــات  تعزيــز 
والتعــاون الســياحي والتعــاون العلمــي والثقافــي 

وتشــكيل لجنــة اقتصاديــة مشــتركة.
واكــدت رئيســة الــوزراء الصربيــة علــى تمتيــن 
العاقــات مــع ايــران فــي كافــة المجــاالت، كمــا 
فــي  االســامية  الجمهوريــة  اثنــت علــى جهــود 
ــد  ــة: ق ــات، قائل ــل العقوب ــا مقاب ــى قوته ــاظ عل الحف

بالعقوبــات  صربيــا  مــرت 
والمشــاكل الناتجــة عنهــا، 
اي  لتقديــم  ومســتعدون 

اليــران. مســاعدة 
رئيــس  واكــد  هــذا 
مجلــس الشــورى االســامي 
تســوية  تريــد  ايــران  ان 
الســعودية،  مــع  الخافــات 
تســمح  ال  واشــنطن  انمــا 
رهيــن  نفطهــا  أن  إذ  بذلــك، 

المناوشــات. بهــذه 
وعلــى هامــش الــدورة الـــ141 مــن اجتمــاع االتحــاد 
البرلمانــي الدولــي )IPU( التقــى الريجانــي بنظيــره 

النمســاوي اينغــو آبيــه.

*اصدقاؤنا لم يتخلوا عنا ويقدمون الدعم لنا على الصعيد 
العملي رغم احترامهم الميركا في االقوال

*ايران لم تتجاهل جيرانها حيث مدّت يد العون لدمشق وسارعت 
لدعم العراق في مكافحة االرهابيين المتوحشين

*وقفنا على الدوام الى جانب الشعب الفلسطيني المضطهد 
ونقف الى جانب اليمن وهذا يعد مفخرة لنا

*الشعب االيراني لم ينتابه الخوف ويقف بشموخ وشجاعة 
ولم يصبه االعياء ويتسم بالنشاط
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