
ــال رئيــس وزراء  ــي:- ق ــان العرب ــران - كيه طه
اليابــان »شــينزو آبــي«: ان طوكيــو ال زالــت تدعــم 
االتفــاق النــووي وتواصــل جهودهــا الدبلوماســية 

ــي. ــاق الدول لحــل مشــاكل هــذا االتف
وجــاءت تصريحــات »آبــي« هــذه جــاءت عصــر 
وزيــر  مســاعد  اســتقباله  خــال  الثاثــاء  أمــس 
الخارجيــة للشــؤون السياســية، مبعــوث رئيــس 
عراقجــي  عبــاس  الدكتــور  الخــاص  الجمهوريــة 
ــوزراء  ــس ال ــام بتســليم رئي ــث ق ــو، حي ــي طوكي ف
اليابانــي رســالة خطيــة مــن الرئيــس روحانــي.

مــن جانبــه ابلــغ الدكتــور عراقجــي تحيــات 
رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي الــى 
رئيــس وزراء اليابــان »شــينزو آبــي«. وقــدم خــال 
اللقــاء شــرحا حــول مواقــف الجمهوريــة االســامية 
ــه فــي  ــال االتفــاق النــووي؛ مؤكــدا ان ــران قب فــي اي
حــال الغــاء الحظــر طهــران ايضــا مســتعدة لتنفيــذ 

كامــل االتفــاق النــووي.
مبــادرة »هرمــز  الــى  االشــارة  وفــي معــرض 
ــس روحانــي خــال  ــا الرئي ــي اطلقه ــام« الت للس
اجتمــاع الجمعيــة العامــة لامــم المتحــدة، قــال 

الدكتــور حســن  الجمهوريــة  رئيــس  قــال  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
ــتئناف  ــع دول الجــوار واس ــات م ــة العاق ــع لتنمي ــا مان ــد لدين ــي: ال يوج روحان
العاقــات مــع الســعودية مؤكــدا علــى ضــرورة تكاتــف جميــع الــدول لحفــظ 

االمــن واالســتقرار فــي المنطقــة.
واعتبــر الرئيــس روحانــي خــال اســتقباله مبعــوث الســلطان قابــوس وزيــر 
خارجيــة ســلطنة عمــان  يوســف بــن علــوي أمــس الثاثــاء، اعتبــر ان اللقــاء مــع 
المســؤولين العمانييــن لطالمــا كانــت فرصــة ثمينــة لتنميــة العاقــات الوديــة 
بيــن البلديــن، واضــاف: ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران تولــي اهميــة 

بالغــة لتنميــة عاقــات التعــاون مــع دول الجــوار وخاصــة ســلطنة عمــان.
وبيــن، انــه وبفضــل جهــود مســؤولي البلديــن لطالمــا كانــت العاقــات 
الثنائيــة بيــن ايــران وعمــان وديــة وأخويــة وقــال: ان البلديــن يرتبطــان بعاقــات 
اقتصاديــة جيــدة معربــا عــن املــه ان يدعــم االجتمــاع الثامــن عشــر للجنــة 

التعــاون المشــترك بيــن البلديــن ان يــؤدي لتنميــة العاقــات بيــن طهــران 
ومســقط.

ــات  ــة العاق ــة وتنمي ــات التجاري ــر العاق ــة تطوي ــر رئيــس الجمهوري واعتب
بيــن تجــار البلديــن والســعي لتنفيــذ االتفاقيــات الثنائيــة وتســهيل العاقــات 
المصرفيــة مهمــة جــدا، واكــد بالقــول: بامــكان ســلطنة عمــان ان تكــون مركــزا 

للتجــارة االيرانيــة علــي الصعيــد االقليمــي.
جميــع  فــي  العمانيــة  االيرانيــة  العاقــات  تنميــة  ضــرورة  الــى  واشــار 
ــال: ان  ــياحة، وق ــة والس ــة البحري ــة والماح ــة والثقافي ــا العلمي ــاالت ومنه المج
نشــطاء االقتصــاد باالســتفادة مــن االمكانيــات المتوفــرة والقــدرات بامكانهــم 

تنميــة التعــاون بيــن البلديــن اكثــر فأكثــر.
وحــول العاقــات مــع الريــاض ، تمنــى رئيــس الجمهوريــة على المســؤولين 

فــي الســعودية تغيير سياســاتهم، 

بالفــرار. والذوا  اســتهدافهم  تــم خالهــا  التحيتــا  بمديريــة 
وتشــهد محافظــة الحديــدة خــروق متواصلــة بغيــة إفشــال اتفــاق الســويد 
والتــي تجــاوزت خــروق قــوى العــدوان مــن القصــف المدفعــي والصاروخــي 

الــى شــن زحــوف وتســلات بريــة.

االدميرال خانزادي: تجهيز مدمراتنا البحرية 
بأنظمة الحرب االلكترونية

للجيــش  البحريــة  القــوة  قائــد  اعلــن  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ــة  ــوة البحري ــع مدمــرات الق ــز جمي ــزادي، عــن تجهي ــرال حســين خان االدمي

للجيــش بأنظمــة الحــرب االلكترونيــة محليــة الصنــع.
واضــاف االدميــرال خانــزادي خــال مراســم انضمــام ثــاث طائــرات 
للقــوة البحريــة أمــس الثاثــاء، ان المعــدات التــي اضيفــت للمدمــرات هــي 
معــدات تســتخدم فــي الحــرب االلكترونيــة منهــا مــا يخــص الحــرب عنــد 

الســواحل ومنهــا مــا يتعلــق بالحــرب فــي الميــاه.
واوضــح بالقــول: الحــرب االلكترونيــة هــي مجموعــة مــن اإلجــراءات 
اإللكترونيــة المتضمنــة اســتخدام بعــض النظــم والوســائل االلكترونيــة 

الصديقــة فــي اســتطاع اإلشــعاع
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شؤون دولية رئيس الوفد الوطني يناقش مع "غريفيث" آفاق عقد جولة مشاورات سياسية شاملة..

هجوم فاشل لمرتزقة العدوان السعودي االميركي في الحديدة خرقاً التفاق السويد
ابراهيم أمين: أولويتنا تشكيل 

الحكومة وحفظ لبنان 
رئيــس  اكــد  انبــاء:-  وكاالت   - بيــروت 
الســيد  اهلل  حــزب  فــي  السياســي  المجلــس 
ابراهيــم أميــن الســيد، أن األولويــة فــي تشــكيل 
ــا هــي حفــظ لبنــان وعــدم ذهابــه  الحكومــة عندن
الــى االنهيــار، ورؤيتنــا أن نأتــي بحكومــة فيهــا مــن 
القــدرة والقــوة والتماســك والمنعــة، مــا يجعلهــا 

قــادرة علــى عــاج األزمــات.
أن  تســتطيع  حكومــة  نريــد  الســيد:  وقــال 
تعالــج، وليــس حكومــة يربــح بهــا فــان أو يخســر 
وتضــع  وتواجــه  تنهــض  أن  تســتطيع  فــان، 
برنامجــًا مــن أجــل عــاج األزمــات فــي لبنــان، 
وهــو الــذي يحــدد كــم تريــد مــن السياســيين أو 

مــن الخبــراء.
أن  يجــب  دوليــة  إشــارات  وجــود  الــى  ولفــت 
نلتقطهــا، لهــا عاقــة بوجــود مســاعدات خارجيــة مــن 
أجــل عــدم انهيــار البلــد، لكــن الموجــودون فــي الداخــل 

ــك. ــدون ذل ال يري

قيام القطب العالمي الجديد عالم 
ينهار عالم ينهض

* محمد صادق الحسيني
الصينــي  الرئيســان  يعلــن  عندمــا 
والروســي، عبــر اتصــال بالفيديــو، عــن تدشــين 
 ، والصيــن  روســيا  بيــن  الغــاز  انابيــب  خــط 
ــه الفــي كيلومتــر ، واســتغرق  ــغ طول والــذي يبل
تشــييده خمــس ســنوات، وعمــل فــي تحقيــق 
عامــل  آالف  عشــرة  مــن  اكثــر  المشــروع 
وفنــي ومهنــدس، وبتكلفــة زادت عــن خمســة 
وخمســين مليــار دوالر ، وفِــي مناطــق وصلــت 
درجــة حرارتهــا الــى خمســين درجــة تحــت 

الصفــر، فــان ذلــك يعنــي مــا يلــي :
 ، االورواســيوي  التحالــف  قيــام  اعــان   .1
بيــن الصيــن وروســيا وغيرهمــا مــن الــدول ، 
ــدة ،  ــة جدي ــي نشــأة موازيــن قــوى دولي وبالتال
ســتقرر هــي مســتقبل العالــم وليــس الموازيــن 
التــي تتوهــم واشــنطن انهــا ال زالــت موجــودة .
2. ان الواليــات المتحــدة لــم تعــد قــادرة 
علــى تنفيــذ اجــراءات الخنــق االســتراتيجي 
القتصــاد الصيــن، ســواًء مــن خــال العقوبات، او 
مــن خــال منــع اذنــاب الواليــات المتحــدة، مــن 
نواطيــر النفــط الخليجييــن مــن تزويــد الســوق 
الصينيــة باحتياجاتهــا مــن الطاقــة. وهــو االمــر 
الــذي يعنــي ان االمــن االســتراتيجي لوســائل 
الطاقــة، التــي يحتاجهــا االقتصــاد الصينــي، قــد 
اصبــح مضمونــًا تمامــًا، رغــم عبــث الواليــات 
والسياســي  والمالــي  االقتصــادي  المتحــدة 

ــي. واألمن
فــا تآمــر الطــرف االميركــي فــي هونــغ كونــغ 
وال عقوباتهــا القتصاديهمــا، علــى روســيا والصيــن، 
تمكنــت مــن زعزعــة موقــف هذيــن العماقيــن او 
ــاء قطــب  ــر فــي قرارهمــا االســتراتيجي ببن التأثي

دولــي جديــد .

في 360 قضية ضدها..

مصدر قضائي: على اميركا دفع 
130 مليار دوالر اليران

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد المتحــدث باســم الســلطة القضائيــة د.غــام حســين اســماعيلي، بالقــول: لقــد درســنا أكثــر 
مــن ٣٦٠ شــكوى ضــد أميــركا حتــى اآلن تقــدم بهــا المواطنــون االيرانيــون المتضــررون مــن اإلجــراءات األمريكيــة ضــد ايــران.

واضــاف: أصــدرت المحاكــم االيرانيــة أحكامــا علــى الجانــب األمريكــي بدفــع 1٣٠ مليــار دوالر تعويضــات 
للمواطنيــن اإليرانييــن، وبمــا أن هــذه األحــكام تتطلــب التنفيــذ علــى الســاحة الدوليــة لذلــك طلبنــا مــن 

وزارة الخارجيــة ان تســاعدنا فــي تنفيــذ هــذه األحــكام.
ــة تجــاه المواقــف األميركيــة وتحركاتهــا فــي دعــم الغوغائيــن  وبخصــوص إجــراءات الســلطة القضائي
ــوق  ــي التمســك بحق ــة ف ــال اســماعيلي: ان المزاعــم األميركي ــرة، ق ــورة خــال األحــداث األخي ــداء الث واع
ــاذا ترســلون  ــركان: لم ــوم نســأل االمي ــا الي ــم، لكنن ــن أصمــت آذان العال ــاع عــن المظلومي اإلنســان  والدف
األقمــار  وتســتخدمون خدمــات  أميــركا،  عــن  الكيلومتــرات  آالف  تبعــد  التــي  المنطقــة  الــى  قواتكــم 
االصطناعيــة وشــبكة اإلنترنيــت لتأجيــج الحــروب وقتــل النــاس االبريــاء ثــم تطلقــون ادعاءتكــم الواهيــة؟.

بتأييد من قيادة الجمهورية االسالمية، وخالل استقباله وفدا عسكريا صينيا..

اللواء باقري: اعددنا وثيقة بشأن استراتيجية العالقات 
لـ25 سنة بين ايران والصين

مستقباًل مبعوث الرئيس روحاني ومتسلمًا رسالة خطية منه..

شينزو آبي: نواصل دعمنا  لالتفاق النووي و الدبلوماسية لحل مشكلة هذا االتفاق الدولي

بعد أن أوصلها "ترامب" الى الهاوية..

بلومبرغ: دول مجلس التعاون تتراجع أمام ايران
واشــنطن - وكاالت انبــاء:- تحدثــت وكالــة "بلومبــرغ" األميركيــة عــن أّن اإلشــارات علــى التوجــه 

الدبلوماســي لــدول مجلــس التعــاون "بعيــدًا عــن المواجهــة مــع إيــران" تظهــر فــي كل مــكان.
وأشــارت "بلومبــرغ" فــي تقريرهــا يــوم االثنيــن، الــى أن اللقــاءات التــي تعقدهــا ســلطنة عمــان علــى 
مســتويات رفيعــة واالنفراجــات فــي األزمــة الخليجيــة وإختيــار رئيــس الــوزراء الباكســتاني "عمــران خــان" 
للعــب دور الوســاطة بيــن الريــاض وطهــران، جميعهــا مبــادرات تأتــي فــي هــذا االطــار، مبــرزًة أن "الممالــك 
ــران ووكائهــا  ــة مــع اي ــر اســتراتيجيّة مدفوعــة بالخشــية مــن حــرب كارثي ــة بــدأت بإعــادة تفكي الخليجي

فــي المنطقــة".

متمنيًا على مسؤوليها تغيير سياساتهم، خالل استقباله مبعوث سلطان عمان..

الرئيس روحاني: يجب انهاء الحرب سريعا في اليمن النها لم تحقق سوى الدمار والقتل وتحريك األحقاد 
* سياسات الحكومة السعودية في سوريا والعراق ولبنان لم تحقق أيّ إنجازات لها

الزيارة االنقاذية

شرطة اإلمارات تستجيب لطلب الداخلية 
السورية تسليمها »مموالً لإلرهاب«

واشنطن بوست: السعودية تتجه 
ببطء نحو اإلفالس

دبلوماسي اماراتي: نأمل أن يسود االستقرار 
ربوع سوريا تحت قيادة األسد!!

سندرز: مشردو شوارع اميركا 
تجاوز الـ 500 الف

مصادر رفيعة ومطلعة : مساٍع سياسية وبرلمانية 
إليجاد كتلة أكبر و60 يوماً للحسم

هيئة االسرى: العدو الصهيوني يسعى لسلب األطفال 
المقدسيين هويّتهم الفلسطينية    

دمشق: أميركا ارتكزت على األكاذيب ودّمرت 
شعوباً وحضارات منها العراق

الرئيس عون: األيام المقبلة ستحمل 
تطورات إيجابية

العدد )1٠29٠( السنة االربعون ، االربعاء 7 ربيع الثاني ، 1441 هـ ق 1٣ آذر 1٣98 هـ ش، 4 كانون األول 2٠19م على الصفحة الثانية

وزارة األمن تعلن تفكيك خلية 
معادية للثورة

* عراقجي: إن تم إلغاء الحظر وحصلنا على مزايا االتفاق 
النووي سنعود للتعهدات المدرجة فيه

* الشرق االوسط يمر بظروف حساسة ويستدعي التعاون لتخفيض 
التوترات فيه أكثر من أي وقت مضى

* أرتيريا تفرج عن 78 صيادا يمنيًا من سجونها كانت سفينة 
حربية اماراتية قد أعتقلتهم قبل أشهر

* صنعاء تناشد األمم المتحدة والمنظمات الدولية الضغط على االمارات 
لإلفراج عن الصيادين اليمنيين المعتقلين

كيهــان العربــي - خــاص:- أفشــلت القــوات اليمنيــة المشــتركة محاولــة 
تقــدم لمرتزقــة العــدوان الســعودي األميركــي بمحافظــة الحديــدة.

واللجــان  اليمنــي  الجيــش  أن  لصحيفتنــا،  عســكري  مصــدر  وقــال 
ــازة  ــة الف ــي منطق ــة ف ــدم للمرتزق ــة تق ــال محاول ــن إفش ــا م ــعبية تمكن الش

ــة  ــس هيئ ــد رئي ــي:- اك ــان العرب ــران - كيه طه
محمــد  اللــواء  المســلحة  للقــوات  العامــة  االركان 
باقــري، أن العاقــات االيرانيــة الصينيــة اســتراتيجية، 
معلنــا انــه تــم إعــداد وثيقــة بشــأن اســتراتيجية 

بيــن  لـــ25 ســنة  العاقــات 
تقديمهــا  وتــم  البلديــن، 

الصينييــن. للمســؤولين 
وقــال اللــواء باقــري لــدى 
اســتقباله الفــریق »شــاو يــوان 
لجنــة  رئيــس  نائــب  مينــغ« 
للجيــش  الدوليــة  العاقــات 
اللجنــة  رئيــس  الصينــي، 
الصيــن  بيــن  العســكرية 
وايــران، قــال: ان ســماحة قائــد 
الصينيــة  االيرانيــة  العاقــات  الثــورة االســامية يعتبــر 
اســتراتيجية، كمــا ان الرئيــس الصينــي لديــه هكــذا نظــرة 

العاقــات. الــى هــذه 

ان  عراقجــي:  الدكتــور 
ســياق  وفــي  طهــران 
ــن والســام  ــة االم حماي
علــى  واالســتقرار 
صعيــد منطقــة الخليــج 
ومضيــق  الفارســي 
كافــة  تدعــو  هرمــز، 
تتاّثــر  التــي  الــدول 
بالتطــورات فــي هــذه المنطقــة الــى دعــم »ائتــاف 

للســام«. هرمــز  »مبــادرة  اي  االمــل« 
وعــدّ المبعــوث الخــاص للرئيــس روحانــي، 
زيــارة رئيــس وزراء اليابــان االخيــرة الــى ايــران بانهــا 
شــّكلت منعطفــا علــى صعيــد العاقــات الثنائيــة 
بيــن البلديــن؛ مردفــا ان طهــران وفــي ضــوء الــدور 
الفريــد الــذي تضطلــع بــه طوكيــو فــي مجــال هــذه 

ــاون والمشــاورات  ــز التع ــات، مســتعدة لتعزي العاق
معهــا اكثــر فاكثــر.

للشــؤون  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  وقــال 
السياســية: نحــن ال نســعى وراء االنســحاب مــن 
االتفــاق النــووي وانمــا قررنــا بعــد مــرور عــام علــى 
صبرنــا والتاكــد مــن عــدم تنفيــذ التعهــدات مــن جانــب 
الــدول االوروبيــة، قررنــا علــى خفــض إلتزاماتنــا؛ لكــن 
فــي حــال ان تــم الغــاء الحظــر وحصلــت الجمهوريــة 
االتفــاق  هــذا  مزايــا  علــى  ايــران  فــي  االســامية 

ســنعود الــى التعهــدات المدرجــة فيــه.
وابلــغ الدكتــور عراقجــي خــال لقائــه امــس 
ــر  ــع وزي ــو م ــة طوكي ــة الياباني ــي العاصم ــاء ف الثاث
خارجيــة اليابــان »توشــي ميتســوموتغي«، األخيــر 
ــال: ان  ــف، ق ــد ظري ــور محم ــره الدكت ــات نظي تحي

ــة منطق

* نولي أهمية بالغة لتنمية عالقات التعاون مع دول الجوار وال نمانع من 
إستئناف العالقات مع السعودية

* يجب تنمية العالقات االيرانية العمانية في جميع المجاالت ومنها 
العلمية والثقافية والمالحة البحرية والسياحة

* بن علوي: خطوة طهران في »مبادرة هرمز للسالم« تخدم جميع دول 
المنطقة وتصب في صالح أمن واستقرار الجميع

* نعرف أن ايران لن تتوانى عن بذل أي جهد لحل األزمة اليمنية بالنظر 
لمكانتها ومسؤوليتها الحساسة في المنطقة
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