
داعيًا البلدان االسالمية للضغط على السعودية لوقف عدوانها على اليمن، خالل استقباله قائد الجيش الباكستاني..

شمخاني: نركز على تقوية العالقات مع دول المنطقة بينما ستراتيجية 
أميركا تتمثل في اثارة الخالفات والنزاعات

لألمــن  األعلــى  المجلــس  أميــن  قــال  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
القومــي األدميــرال علــي شــمخاني، إن الســتراتيجية األميركيــة تتمثــل فــي 
اثــارة الخافــات والنزاعــات فــي الــدول االســامية، بينمــا النهــج اإليرانــي هــو 

تعزيــز العاقــات والتعــاون مــع دول المنطقــة، وخاصــة مــع جيرانهــا .
واكــد األدميــرال شــمخاني خــال لقائــه قائــد الجيــش الباكســتاني 
الجنــرال "قمــر جاويــد باجــوه"، علــى ضــرورة التنســيق والتعــاون بيــن دول 
المنطقــة فــي مكافحــة أي عمــل يــؤدي الــى نشــر الفوضــى وعدم االســتقرار.
الــدول  بيــن  األميركيــة إلحــداث صــراع  االســتراتيجية  الــى  واشــار 

الحفــاظ بهــدف  االســامية 
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شؤون دولية فيما تقوم بإحتجاز ثالث سفن سعودية وكورية كانت تقوم باعمال عدائية ضد اليمن..

صنعاء:  رسالتنا لقوى العدوان أن المياه اليمنية واإلقليمية خط أحمر ال يمكننا التهاون بهما
* ماجد المتوكل: خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان والحصار فاقت 20 مليار دوالر حتى نهاية 2018

البحرين تعترف بصعوبة وصول سجناء الرأي الى 
الرعاية الصحية

الوكالة الدولية: مخزون ايران للماء 
الثقيل تخطى 130 طنا

العربــي:- قــال ســفير  طهــران – كيهــان 
المنظمــات  لــدى  الدائــم  ايــران  ومنــدوب 
ــان  ــادي، ب ــب آب ــا كاظــم غري ــي فيين ــة ف الدولي
ــدت تجــاوز  ــة اك ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال

مخــزون ايــران مــن المــاء الثقيــل 130 طنــا.
وقــال غريــب آبــادي، انــه وبعــد ان اطلعــت 
قــام  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  ايــران 
مفتشــو الوكالــة يــوم االحــد الماضــي بتفقــد 
منشــاة "أراك" للمــاء الثقيــل فــي اطــار التحقــق 

مصدر صناعي: معدل االكتفاء الذاتي في انتاج 
الشاحنات في البالد بلغ %85

طهــران- كيهــان العربــي: خــال مراســم توقيــع عقــد النتــاج 150 شــاحنة بيــن مقــر خاتــم االنبيــاء )ص(، 
وشــركة ايــران خــودرو، و فــي معــرض التشــديد 
علــى االنتــاج الداخلــي، فقــد قــال مديــر عــام شــركة 
ايــران خــودرو »فرشــاد مقيمــي«؛   ان قســمًا مــن 
ــة  ــركات تابع ــل ش ــن قب ــن م ــا يؤم ــاج انتاجن احتي

ــران خــودرو. الي
الذاتــي  لاكتفــاء  وتوصلنــا  كمــا  واضــاف: 
شــاحنة  الــف   25 انتــاج  وبامكاننــا   ،%85 لمعــدل 
ســنويا. وتمتــاز هــذه الشــاحنات بــان 87 قطعــة 
مــن قطعاتهــا هــي مــن انتــاج داخلــي، ممــا وفــر لنــا 

33 مليــون يــورو.

هنية يشيد بموقف طهران الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته، خالل اتصال هاتفي..

ظريف: عوامل النصر في غزة تمثلت بقوة المقاومة 
ووحدتها الميدانية وتفوقها األخالقي

* نشدد على تشكيل غرفة العمليات المشتركة للمقاومة ونواصل وقوفنا الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة

مؤكدا ان كل ذلك يتم وفق بنود االتفاق النووي لحفظ مصالحنا..

عراقجي: سنواصل تقليص تعهداتنا النووية ما لم تتحقق مصالح شعبنا
* وزير خارجية هولندا: نؤكد على ضرورة حفظ االتفاق النووي وندعم المبادرة الفرنسية للوصول الى الحل

الجمهورية االسالمية تصدر 
وقود طائرات

طهــران – كيهــان العربــي:- صــدرت الجمهوريــة االســامية فــي ايــران أول شــحنة مــن وقــود الطائــرات 
بحجــم )1000( طــن أمــس الثاثــاء عبــر الســوق الدوليــة لبورصــة الطاقــة المحليــة، الــى االســواق التصديريــة 

الخارجيــة، وهــي االولــى مــن نوعهــا فــي الســنة الماليــة الجاريــة )بــدأت 21 مــارس/آذار2019(.
وتبلــغ قيمــة صفقــة وقــود الطائــرات )ATK( واقــع 605 أطنــان للطــن الواحــد، حيــث تــم عــرض وتصديــر 
هــذه الشــحنة مــن قبــل الشــركة الوطنيــة االيرانيــة للمشــتقات النفطيــة مــن ضمــن مشــتقات أخــرى منهــا 

242 الــف طــن ديــزل و106 االف طــن بنزيــن اوكتــان 91 بحانــب 10 االف طــن بنزيــن اوكتــان 87.
يشــار الــى أن شــركة النفــط الوطنيــة ســتطرح للتصديــر 2 مليــون برميــل نفــط خفيــف فــي الســوق 

ــة للبورصــة امــس. التصديري

واصفًا معاناة الشعب اليمني المسلم والمضطهد بأنه أحد هواجس شعب، خالل استقباله سفراء اليمن والسويد واستراليا وكمبوديا وزيمبابوي..

الرئيس روحاني: ايران تدعم بكل ما اوتيت من قوة الشعب اليمني والنصر النهائي سيكون من نصيبه
* الحظر االميركي ضد شعبنا خطأ سياسي واقتصادي كبير وإجراء ضد القرارات الدولية وإنهيار االتفاق النووي سيضر بكل دول العالم

ايران هي المنتصرة 
دوماً 

التطبيع مع العدو.. فيلم سعودي يشارك 
بمهرجان سينمائي إسرائيلي

تعزية إسرائيلية بوفاة شقيق 
رئيس اإلمارات

طالبان تفرج عن أميركي واسترالي كانا 
محتجزين في أفغانستان

داعية سعودي يتهم النبي )ص( 
بتشجيع الغناء والطرب

عبد المهدي : سنكون ان شاء الله عند حسن ظن مرجعيتنا 
الرشيدة وشعبنا الكريم وقوانا السياسية المخلصة

عاصفة رفض فلسطينية ودولية تهبُّ رفضا إلعالن 
واشنطن بشأن المستوطنات اإلسرائيلية

سوريا : »اميركا« و”إسرائيل” تضربان عرض الحائط  باإلرادة 
الدولية إلخالء الشرق األوسط من األسلحة النووية

روسيا: تأييد أميركا للمستوطنات اإلسرائيلية 
ضربة لعملية السالم

 العدد )10278( السنة االربعون ، االربعاء 22 ربيع االول ، 1441 هـ ق 29 آبان 1398 هـ ش، 20 تشرين الثاني 2019م

قائد الثورة االسالمية يستقبل جمعا من المنتجين 
والمبدعين والناشطين االقتصاديين

آيــة  ســماحة  االســامية  الثــورة  قائــد  اســتقبل  العربــي:-  طهران-كيهــان 
اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي، امــس الثاثــاء جمعــا مــن المنتجيــن 
والمبدعيــن والناشــطين االقتصادييــن فــي حســينية االمــام الخمينــي )رض(.

وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء غدا.

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد مســاعد وزيــر 
الخارجيــة للشــؤون السياســية الدكتــور عبــاس 
عراقجــي، انــه فــي حــال عــدم تحقيــق مصالــح 
االتفــاق  عليهــا  ينــص  التــي  االيرانــي  الشــعب 
تقليــص  باتجــاه  مســارنا  ســنواصل  النــووي، 

النوويــة. تعهداتنــا 
وبحــث الدكتــور عراقجــي الــذي يــزور هولنــدا 
ــات السياســية  ــن المباحث ــة م ــة الثالث ــد الجول لعق
بيــن طهــران وامســتردام التــي ســتعقد بمدينــة 
ــر  ــع وزي ــن م الهــاي، خــال اجتماعــه مســاء األثني
خارجيــة هولنــدا »اســتيف بلــوك« القضايــا الدوليــة 
ــك  ــووي وكذل ــاق الن وخاصــة احــدث تطــورات االتف

ــن . ــن البلدي ــة بي ــات الثنائي ــة العاق ســبل تنمي
للشــؤون  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  وقــدم 
اللقــاء توضيحــا حــول تقليــل  السياســية خــال 
تعهداتهــا  ايــران  فــي  االســامية  الجمهوريــة 
بنــود  وفــق  يتــم  ذلــك  كل  ان  مؤكــدا  النوويــة، 
ــح الشــعب االيرانــي  االتفــاق النــووي لحفــظ مصال

. تحققهــا  حتــى  ستســتمر  والتــي 
هولنــدا  خارجيــة  وزيــر  اكــد  جانبــه  مــن 

كيهــان العربــي - خــاص:- قــال عضــو المكتــِب السياســي لحركــة أنصــار 
اهلل محمــد البخيتــي، أن الســفن الثــاث المحتجــزة لــدى صنعــاء كانــت 

تقــوم باعمــال عدائيــة ضــد اليمــن.
وســفينتين  ســعودية  الســفن  احــدى  إن  بالقــول:  البخيتــي  وشــدد 
آخرتيــن كوريتــان مؤكــدًا بــأن هــذه العمليــة هــي رســالة لقــوى العــدوان بــأن 

ــا. ــاون بهم ــا الته ــر ال يمكنن ــة خــط أحم ــة واإلقليمي ــاه اليمني المي

كبيــر  كشــف  انبــاء:-  وكاالت   - دبلــن 
ــي«  ــايمون كوفين ــن »س ــيين األيرلنديي الدبلوماس

عــن اجتمــاع عقــده مســؤولون فــي وزارتــه األســبوع 
ــن  ــة البحري ــد رســمي مــن حكوم الماضــي مــع وف
أجــروا فيــه مناقشــة معمقــة حــول أوضــاع الســجون 

والنظــام القضائــي فــي البحريــن.
وقــال: إن مــن بيــن المســائل التــي أثيــرت 
ــى  ــراد، عل ــس بعــض األف ــدا بشــأن حب ــق أيرلن قل
ــا؛  ــوا عنه ــي أعرب ــاس اآلراء الت ــى أس ــدو عل ــا يب م
وتوفيــر الرعايــة الصحيــة للســجناء فــي البحريــن.
ولفــت الــى أن هــذه المناقشــات جــاءت بعدمــا 
قابــل وزيــر الخارجيــة البحرينــي فــي نيويــورك 
فــي ســبتمبر / أيلــول الماضــي، وقــال إنــه أثــار 
حالــة حقــوق اإلنســان معــه مباشــرة، بهــدف إجــراء 

ــا. ــذه القضاي ــول ه ــة ح ــة وصادق ــة مفتوح مناقش
وضــع  األيرلنــدي  الخارجيــة  وزيــر  واعتبــر 
حقــوق اإلنســان فــي البحريــن مصــدر قلــق لبــاده 
ــا  ــن التزامه ــن ع ــان البحري ــن إع ــم م ــى الرغ عل

وزيــر  هنــأ  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، الشــعب 
الفلســطيني علــى فــرض شــروط وقــف اطــاق 

الغاصــب. الصهيونــي  الكيــان  علــى  النــار 
وقــدم الوزيــر ظريــف التهانــي ألســماعيل هنيــة 
المقاومــة  لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس 
حققتــه  الــذي  بالنصــر  »حمــاس«،  االســامية 
المواجهــة  جولــة  فــي  االحتــال  ضــد  المقاومــة 
ــل النصــر  ــرًا أن عوام ــال، معتب ــع االحت ــرة م األخي
ووحدتهــا  المقاومــة،  بقــوة  تمثلــت  غــزة  فــي 
الميدانيــة، وتفوقهــا األخاقــي علــى االحتــال الــذي 

ارتكــب المجــازر وقتــل العوائــل المدنيــة.
ــات  ــة العملي ــاء غرف ــة بإنش ــر الخارجي ــاد وزي وأش
المشــتركة والتــي تحقــق وحــدة المقاومــة، مؤكــدًا أن 
ــران تقــف الــى جانــب  ــة االســامية فــي اي الجمهوري

ــه الباســلة فــي غــزة. الشــعب الفلســطيني ومقاومت
وعبّــر عــن أســفه لموقــف األمــم المتحــدة 
مــن المجــازر التــي وقعــت ضــد المدنييــن فــي 

قطــاع غــزة، مشــيرًا الــى 
كان  الموقــف  هــذا  أن 
يجــب أن يكــون مختلًفــا، 
األمــم  عجــزت  ولكــن 
القيــام  عــن  المتحــدة 
بواجبهــا األخاقــي بســبب 

األميركيــة. الضغــوط 
ثمّــن  جانبــه  مــن 
الوزيــر  اتصــال  هنيــة 
ظريــف، مشــيدًا بموقــف 
للشــعب  الداعــم  ايــران  فــي  االســامية  الجمهوريــة 

ومقاومتــه. الفلســطيني 

»اســتيف بلــوك« علــى 
االتفــاق  حفــظ  ضــرورة 
ان  وقــال:  النــووي 
المبــادرة  تدعــم  بــاده 
الفرنســية للوصــول الــى 
حــل للخــروج مــن االزمــة 
التــي يمــر بهــا االتفــاق .

تنعقــد  و
ت  حثــا لمبا ا
السياســية بيــن طهــران وامســتردام فــي اطــار 
جــوالت منتظمــة كل 6 اشــهر، وكانــت الجولــة 
الثانيــة مــن هــذه المباحثــات قــد عقــدت العــام 
الماضــي فــي طهــران بحضــور مســاعد وزيــر 
هاســبليز«،  »انــدري  الهولنــدي  الخارجيــة 
الثنائيــة  القضايــا  مختلــف  تناولــت  والتــي 

والدوليــة. واالقليميــة 
كمــا التقــى الدكتــور عراقجــي بنظيــره الهولنــدي 

ــددة  ــة والمتع ــا الثنائي ــف القضاي ــه مختل ــث مع وبح
االطــراف واالقليميــة ومنهــا االتفــاق النــووي ومبــادرة 
هرمــز للســام وامــن الماحــة البحريــة فــي الخليــج 
االقليميــة  واالحــداث  االحمــر  والبحــر  الفارســي 

ــي . ــاون االقتصــادي الثنائ ــك التع وكذل
بــإرادة  يشــك  احــد  ال  انــه  الــى  ولفــت 
ــذ  ــول تنفي ــران ح ــي اي ــامية ف ــة االس الجمهوري
النــووي؛  االتفــاق  فــي  المنصوصــة  تعهداتهــا 
مضيفــا انــه فــي حــال عــدم تحقيــق المصالــح 
ــاق، ســنواصل  ــا االتف ــص عليه ــي ين ــة الت االيراني

التعهــدات. تقليــص  باتجــاه  مســارنا 
وكانــت الــدول االوروبيــة قــد وعــدت عقــب الخــروج 
االميركــي األحــادي مــن االتفــاق النــووي العــام المنصــرم 
بالتعويــض عــن تاثيــرات خــروج واشــنطن وان تتمكــن 
ايــران مــن االســتفادة مــن مزايــا االتفــاق النــووي ورغــم 
ــى  ــود عل ــذه الوع ــم تترجــم ه ــرور نحــو 18 شــهرا ل م

ارض الواقــع.

* الشجاعة والمقاومة والتعبير الواضح عن المواقف من قبل 
السلطات الثورية اليمنية تستحق الفخر واالعتزاز

* على الدول المستقلة الوقوف امام اجراءات اميركا الالقانونية وجعلها 
تفهم بانه على الجميع العمل حسب القانون

* خفضنا بعض االلتزامات كان في إطار االتفاق النووي وسنعود الى التزاماتنا 
السابقة بمجرد عودة األطراف األخرى لتعهداتها

ــوم  ــت تق ــي احــدى الســفن كان ــال البخيت ــذه الســفن ق ــداف ه وحــول اه
بأعمــال عدائيــة فــي ســاحل اليمــن والســفينة الســعودية كانــت تســتخدم 
لمهــام عســكرية، واضــاف: ان قــوات خفــر الســواحل اليمنيــة القــت القبــض 
علــى 16 بحــارًا علــى متــن الســفن مشــيرًا بــأن جميــع البحــارة فــي مــكان آمــن.
وقالــت قــوات خفــر الســواحل اليمنيــة، إنــه تــم ضبــط 3 ســفن إحداهــن 

ســعودية تحمــل اســم »رابــغ 3«

طهــران – كيهــان العربــي:- اشــاد رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن 

ــن،  ــة المعتدي ــي مواجه ــي ف ــعب اليمن ــود الش ــجاعة وصم ــي، بش روحان

ايــران تدعــم الشــعب اليمنــي  وأكــد أن الجمهوريــة االســامية فــي 

ــاد ودعــم  ــي الب ــق الســام واالســتقرار ف ــي ســبيل تحقي ــكل قواهــا ف ب

المفاوضــات اليمنيــة- اليمنيــة.

* السفير اليمني: شعبنا يقدر المواقف المشرفة والقوية والقيمة اليران 
شعبا وحكومة ودعمها له وسيقف دومًا الى جانبها

* السفير السويدي: نقف الى جانب ايران والعقوبات األميركية أحادية الجانب 
ضدها غير شرعية وخلقت العديد من المشاكل
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