
مــع دول الجــوار واالســتدارة نحــو الشــرق، دور هــذا القطــاع فــي تحقيــق 
االزدهــار والنمــو االقتصــادي واجتيــاز األزمــات الناجمــة عــن الحظــر النفطــي، 
بــل دأبــت علــى توقيــع اتفاقــات للتعــاون المشــترك فــي مجــاالت الترانزيــت 

الســككي والبــري والبحــري مــع العديــد مــن البلــدان.
وفــي هــذا الســياق، دشّــن الرئيــس »آيــة اهلل رئيســي« مــع نظيــره 
الكازاخســتاني »قاســم جومــارت توكاييــف« بطهــران فــي 19 حزيــران / يونيو 
2022، أول قطــار ترانزيــت الحاويــات الــذي يربــط كازاخســتان وتركمانســتان 

وإيــران وصــوال إلــى تركيــا ودول أوروبــا.
ودخــل أول قطــار ترانزيــت علــى طريــق خــط ســكة حديــد كازاخســتان 
- تركمانســتان - إيــران - تركيــا  إيــران مــن جهــة »إينتشــة بــرون« شــرقي 
محافظــة كلســتان شــمالي إيــران فــي 17 يونيــو  2022 . وكان يحمــل القطــار 
شــحنة مــن الكبريــت الكازاخســتاني ضــم 24 عربــة تشــحن 48 حاويــة، طــول 

كل واحــدة 20 قدمًــا.
وهــذا الطريــق الــذي يصفــه الخبــراء بـــ »الســكة الذهبيــة« هــو البديــل 
لطريــق الصيــن – روســيا – أوروبــا والــذي أغلــق بســبب الحــرب األوكرانيــة 
وهــذا يعتبــر إنجــازا حقيقيــا إليــران التــي حافظــت علــى مســار نقــل البضائــع 

فــي العالــم.

تعليقا على اجتماع وزراء الخارجية العرب..

الشيخ قبالن: المقاومة تمثل أيقونة 
أكبر حركات العالم السيادية

طهران-فارس:-علــق المفتــي الجعفــري الممتــاز الشــيخ أحمــد قبــان 
فــي بيــان، علــى االجتمــاع التشــاوري لــوزراء الخارجيــة العــرب، وقــال: »كمــا 

ال يمكــن صناعــة التاريــخ 
ال  كذلــك  الــورق  علــى 
التاريــخ  يمكــن صناعــة 
بعيــدا مــن 3 مســيرات 
ــر وزراء  اســتطاعية تذك
خارجيــة العــرب بتاريــخ 
وســط  وأننــا  العــرب، 
ــا  ــن بدأه ــم م ــرب أنت ح
وأن العيــن علــى الميــاه 

ــة،  ــة بهدل ــة وطريق ــل ســيادتنا، وســط شــماتة عربي ــي تمث ــة الت اإلقتصادي
وتعامــل انتقامــي مــع مــا آل إليــه الوضــع فــي لبنــان وســوريا”.

وأضــاف »علــى أن الجامعــة العربيــة ضــرورة للعــرب لكــن بمقــاس جمــال 
عبــد الناصــر ومواقفــه التــي ال يمكــن أن تقبــل بدمــار ســوريا وعزلهــا أو 

التنكــر للمقاومــة التــي تمثــل أيقونــة أكبــر حــركات العالــم الســيادية”.
وتابــع قائــا »للتاريــخ: لبنــان رغــم كل ظروفــه ســيبقى األقــوى قياســا 
علــى ســيادته وتأثيــره، والبــاد التــي تقاتــل مــن أجــل هويتهــا ال يمكــن أن 
تنهــزم، والمشــروع السياســي الــذي ال يقبــل العبريــة لــن يدفــن شــعاراته 

بالمقابــر كمــا فعــل كثيــر مــن العــرب”.

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية عبرالممر السككي كازاخستان - تركمانستان - إيران – تركيا..

خفض كلفة نقل البضائع من الصين ودول آسيا الوسطی إلى الشرق األوسط وأوروبا
ال توجد مفاوضات مباشرة بين البلدين..

طهران: تطوير العالقات بين ايران ومصر يصب 
في مصلحة المنطقة

وصول ناقلة نفط إيرانية جديدة 
إلى ميناء بانياس

اإلخبــاري  العهــد  موقــع  اعلــن  طهران-ارنــا:- 
بانهــا وصلــت ناقلــة نفــط إيرانيــة جديــدة مســاء 
الســبت إلــى مينــاء بانيــاس الســوري.واضاف نقــا 
عــن مصــادر لوكالــة يونيــو، إن المــواد النفطيــة التــي 
ــاج  ــن نت ــي م ــران ه ــن اي ــاس م ــاء باني ــل لمين تص

تفعيــل الخــط االئتمانــي بيــن دمشــق وطهــران.
واضــاف نقــا عــن مصــادر لوكالــة يونيــوز، 

ــة إن المــواد النفطي

ايران نحو اطالق االنترنت السريع عبر تطوير 
شبكة األلياف الضوئية

طهران-فارس:-أعلــن وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات عــن خطــة لتقديــم خدمــة االنتــرت الســريع 
عبــر شــبكة االليــاف الضوئيــة.

وأوضــح الوزيــر » عيســى زارع بــور« فــي حديــث امــس االحــد، أن الخطــة تســتهدف اتاحــة الوصــول الــى 20 
مليــون منفــد )Port( علــى االقــل 
عبــر االليــاف الضوئيــة بســرعة 
فــي  ميغابايــت   50 عــن  التقــل 
الثانيــة فــي غضــون 3 ســنوات 
قادمــة، حيــث ســتتوفر الخدمــة 
اطــار  فــي  وتأتــي  للمشــتركين 
المعلومــات  منصــة  مشــروع 

الوطنيــة.

بعد التحليق فوق منطقة كاريش الغازية..

وسائل إعالم عبرية تتوقع ارسال حزب الله 
لمسيرات أخرى

إيران جزء من الحل السياسي في المنطقة..

الرئيس االسد: تغير االوضاع بداية لتوازن دولي جديد لصالح سوريا وايران

مصدر دبلوماسي: الكاظمي سيبحث مع بن سلمان 
نتائج زيارته لطهران

طهران-فارس:-أكــد مصــدر دبلوماســي عربــي فــي العاصمــة الســعودية الريــاض وصــول رئيــس الــوزراء 
العراقــي مصطفــى الكاظمــي األحــد إلــى مدينــة جــدة علــى ســاحل البحــر األحمــر لالتقــاء مــع ولــي العهــد 

الســعودي محمــد بــن ســلمان وكبــار المســؤولين الســعوديين.
وقــال المصــدر فــي تصريــح خــاص لوكالــة األنبــاء األلمانيــة شــريطة عــدم الكشــف عــن هويتــه، إن الكاظمــي 
»ســيطلع القيــادة الســعودية علــى نتائــج زيارتــه مؤخــرا إلــى إيــران وموقــف طهــران مــن أجنــدة المفاوضــات مــع 
الريــاض وبمــا يمهــد لارتقــاء بمســتوى محادثــات الطرفيــن للوصــول إلــى حــل نقــاط الخــاف بيــن البلديــن 

وبالتالــي إعــادة العاقــات الدبلوماســية كاملــة بينهمــا”.

ايران ردّت على الصهاينة في عقر دارهم، في لقائه مع الفصائل الفلسطينية.. 

عبداللهيان: القضية الفلسطينية أولوية والكيان الصهيوني اآلن في أسوأ ظروفه 
نحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل قوانا حتى تحقيق أهدافه ونعتبر ذلك واجبًا علينا أخالقيًا ودينيًا

ال بديل عن 
المصالحة

الفروف: لندن تحاول إيجاد ذرائع إلدخال 
أسطولها إلى البحر األسود!

سياسي كردي: تركيا تواصل الزحف 
بالعمق العراقي

مؤرخون يقرون: فرنسا كانت تسعى الستبدال 
شعب بشعب آخر في الجزائر

إعالم إسرائيلي: ارتفاع عدد حاالت االغتصاب 
والتحرّش داخل الجيش

دولة القانون: الحشد الشعبي اقوى من أي وقت 
مضى ولن نسمح بالتجاوز عليه

سوريا: االحتالل التركي يعزز ويزيد من حجم 
قواته بريف الرقة!

»حماس«: العدو ال بد أن يدفع الثمن غالًيا 
من دماء جنوده ومستوطنيه

الفروف: الهدف من العقوبات الغربية تهدف 
إلى معاقبة أي معارضين إلرادتهم

العدد )10985( السنة الثانية واالربعون، االثنين 4 ذي الحجة 1443 هـ ق 13 تير 1401 هـ ش، 4 تموز 2022م

طهران-كيهــان العربــي:- اعلــن الرئيــس الســوري 
بشــار االســد لــدى اســتقباله وزيــر الخارجيــة االيرانــي 
ــة  ــي المنطق ــن الحــل السياســي ف ــران جــزء م إن إي
ــي  ــوازن دول ــة لت ــر االوضــاع تشــكل بداي ــال ان تغي وق
جديــد يصــب فــي مصلحــة ســوريا وايــران وجميــع 
الــدول والشــعوب التــي تدافــع عــن مبادئهــا وحقوقهــا 

وســيادة قرارهــا.
كام الرئيــس األســد جــاء خــال اســتقباله وزيــر 
الخارجيــة حســين أميــر عبــد اللهيــان والوفــد المرافــق لــه، 
حيــث بحــث الرئيــس األســد مــع عبــد اللهيــان العاقــات 
ــذي  ــق ال ــاون الوثي ــتركة والتع ــات المش ــة والتحدي الثنائي

ــف المجــاالت. ــران فــي مختل يجمــع ســورية وإي
ــات  ــاء تحي ــان خــال هــذا اللق ــغ اميرعبداللهي  وابل
الثــورة االســامية والرئيــس االيرانــي واعتبــر  قائــد 
طهــران  إلــى  الســوري  للرئيــس  االخيــرة  الزيــارة 
شــكلت منعطفــًا كبيــرًا فــي العاقــات بيــن الجمهوريــة 
الموثــر  دورهــا  مؤكــدا  اإليرانيــة وســوريا  اإلســامية 
والمثمــر فــي دفــع العاقــات بيــن البلديــن إلــى األمــام.
واشــاد وزيــر الخارجيــة بجهــود الحكومــة الســورية 
والرئيــس الســوري فــي ترســيخ الوحــدة الوطنيــة وســامة 
أراضــي وســيادة ســوريا ، وقــال إن المعارضيــن الواضحيــن 

ــران -  ــد كازاخســتان - تركمانســتان - إي ــا:- يحظــى خــط ســكة حدي ــران- ارن طه
تركيــا “ممــر KITI” بأهميــة بالغــة نظــرا لــدوره فــي قصــر المســافة وخفــض كلفــة نقــل 
البضائــع مــن الصيــن ودول آســيا الوســطى إلــى الشــرق األوســط وأوروبــا، وتشــكل إيــران 

حلقــة وصــل ذهبيــة تربــط الصيــن بأوروبــا والعكــس فــي هــذا الممــر الســككي.
قطــع المســؤولون اإليرانيــون أشــواطا كبيــرة لتطويــر التعــاون الســككي مــع عــدد من 

البلدان اآلســيوية، وهي طاجيكســتان وأفغانســتان وباكســتان وكازاخســتان والصين. 
ولــم تغفــل حكومــة رئيســي التــي وضعــت نصــب أعمالهــا تعزيــز العاقــات 

حســين  الخارجيــة  وزيــر  أكــد  طهران-إرنــا:- 
أميــر عبــد اللهيــان إن مصــر دولــة مهمــة فــي العالــم 
اإلســامي وتطويــر العاقــات بيــن طهــران والقاهــرة 

يصــب فــي مصلحــة دول المنطقــة وشــعبي البلديــن.
وأضــاف وزيــر الخارجيــة خــال لقائــه قــادة الفصائــل 
الفلســطينية فــي دمشــق: نرحــب بتقويــة وتعزيــز العاقــات 
ــى المنطقــة  بيــن طهــران والقاهــرة والتــي تعــود بالنفــع عل

ــن. ــم اإلســامي وتخــدم مصلحــة شــعبي البلدي والعال
محادثــات  إجــراء  حــول  المتداولــة  األنبــاء  وبشــأن 
إيرانيــة- مصريــة- أردنيــة فــي بغــداد قــال وزيــر الخارجيــة: ال 
توجــد مفاوضــات مباشــرة مــع الجانــب المصــري الســتئناف 
ــة  ــود جاري ــاك جه ــن هن ــن، لك ــت الراه ــي الوق ــات ف العاق
مــن أجــل عــودة ميــاه العاقــات بيــن طهــران والقاهــرة إلــى 

ــن إســاميتين. ــن دولتي ــاون بي ــي إطــار التع ــا ف مجاريه
ــح فــي  ــة المصال وأضــاف : هنــاك مكتــب لرعاي
كل مــن البلديــن مــا يظهــر حقيقــة أن مصــر دولــة 
مهمــة فــي العالــم اإلســامي، ونحــن نعتبــر تطويــر 
العاقــات معهــا يخــدم مصلحــة شــعبي البلديــن 

ــة. ــم اإلســامي ودول المنطق والعال

وســائل  وكاالت:-أفــادت  المحتلــة-  االراضــي 
ــة  ــة، امــس األحــد، أن »األجهــزة األمني إعــام عبري
أخــرى  الصهيونيــة، تســتعد لمواجهــة محــاوالت 

الســتهداف منصــات الغــاز فــي عــرض البحــر”.
وقالــت إذاعــة »كان« إن »أجهــزة األمــن تعتقــد 
أطلقها حــزب  التــي  الثــاث  المُســيَّرات  أن 
ــاز  ــش للغ ــل كاري ــي، الســبت، نحــو حق اهلل اللبنان

فــي البحــر المتوســط؛ لــم تكــن مســلحة”.
وأضافــت أنــه »حتــى لــو كانــت المُســيَّرة غيــر 
مســلحة، لكــن يمكنهــا أن تصطــدم عمــدًا بمنصــة 

الغــاز، وتُلحــق ضــررًا بهــا”.
وأشــارت اإلذاعــة إلــى أن »الجيــش أعلــن أنــه 
ــرة  ــزب اهلل، ويحــاول م ــودة ح يســتعد إلمكانيــة ع
أخــرى الهجــوم علــى منصــات الغــاز اإلســرائيلية في 
عــرض البحــر، وأنــه جاهــز لجميــع الســيناريوهات”.
لإلذاعــة،  صهيونــي  عســكري  مصــدر  وقــال 
ــرات  ــدًا للطائ ــتخدامًا متزاي ــًا واس ــاك أسس إن »هن

بــدون طيــار مــن جانــب حــزب اهلل”.
وأضــاف المصــدر: »لــم نشــهد بعــد طائــرة شــراعية 
متفجــرة، كمــا نراهــا فــي قطــاع غــزة، لكــن االفتــراض العملــي 

ــا”. ــا ســتأتي أيضً هــو أنه
»كان«  إلذاعــة  ووفقــا 
»ألمــا«  أبحــاث  مركــز  يقــدر 
ــذي يحقــق فــي  اإلســرائيلي، ال
األنشــطة بالشــمال، أن »حــزب 
اهلل يمتلــك نحــو ألفــي طائــرة 
مســيرة، بعضهــا تــم نقلهــا إلــى 

إيــران”. مــن  الحــزب 
وبحســب »ألمــا؛ فــإن 
لديــه ســنوات  اهلل  حــزب 
عديــدة مــن الخبــرة فــي تشــغيل الطائــرات بــدون 
طيــار، حيــث اســتخدمها فــي ســوريا، وكذلــك ضــد 
»إســرائيل« فــي وقــت مبكــر مــن حــرب لبنــان 
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ســوريا  أراضــي  لوحــدة 
ــون زعزعــة  وســيادتها يحاول

االوضــاع فــي هــذا البلــد.
عبــد  أميــر  نــدد  كمــا 
اللهيــان باعتــداءات الكيــان 
ســوريا  علــى  الصهيونــي 
الدوائــر  صمــت  ووصــف   ،
فعــل  رد  وغيــاب  الغربيــة 
الغربييــن  بأنــه  االدعيــاء 
ازدواجيــة  علــى  مؤشــر 
المعاييــر فــي هــذه الــدول ، وأضــاف: عــدم التصــدي الجــاد 
لاعمــال التخريبيــة العدوانيــة للكيــان الصهيونــي يظهــر 
بأنهــم يســعون  القاضيــة  الغربيــة  الــدول  ادعــاءات  أن 
ــي ، وان هــذا  ــر حقيق ــي ســوريا غي ــن ف الســتتباب  األم
ــي العنصــري  ــان الصهيون ــن جــرأة الكي ــد م ــف يزي الموق

فــي ســوريا. ومحاوالتــه لزعزعــة االوضــاع 
ــم المخــاوف  ــة : نحــن نتفه ــر الخارجي ــد وزي ــا أك كم
القائمــة ، لكننــا ضــد اللجــوء إلــى العمليــات العســكرية 

لحــل المشــاكل. نحــن نؤمــن بضــرورة حــل المشــاكل 
وازالــة الهواجــس مــن خــال الحــوار المباشــر والتعــاون.

هــذا  فــي  الســوري  الرئيــس  وصــف  بــدوره 
إلــى  الخارجيــة  االيرانــي  وزيــر  زيــارة  اللقــاء 
دمشــق فــي الوضــع الراهــن بأنهــا مهمــة فــي ضــوء 
ــال ان االوضــاع  ــة ، وق ــة والعالمي التطــورات اإلقليمي
ــي  ــوازن ف ــر الت ــأنها أن تغي ــن ش ــكل م ــر بش تتغي

لصالحنــا”. المنطقــة 
واتهــم االســد الــدول الغربيــة بانهــا تقــف واء اثــارة 
ــة الحســابات والتنافــس  ــي ســوريا لتصفي االوضــاع ف

والحصــول علــى امتيــازات مــن األطــراف األخــرى.
فــي  والمخاطــر  المخــاوف  إلــى  إشــارة  وفــي 
المنطقــة ، قــال الرئيــس بشــار األســد: إن بعــض هــذه 
القضايــا مشــتركة بيــن دول المنطقــة ويجــب حلهــا عبــر 
ــارات السياســية والحــوارات المشــتركة ويســعدنا  الخي
االيرانيــة  فــي  اإلســامية  الجمهوريــة  تكــون  أن 
ــي  ــن الحــل السياســي ف ــزًءا م ــذه الظــروف ج ــل ه مث

المنطقــة.

*تجربة العقود السبعة الماضية تثبت بأن الحل األساسي لتحرير فلسطين 
يكمن فقط في طريق المقاومة والمقاومة والمقاومة

*نرفض الحرب من أوكرانيا إلى فلسطين أوفي اليمن أو أي مكان 
آخرونعتقد أن المشاكل يجب أن تحل بيد شعوب المنطقة

* البعض مخطئون بترحيل مشاكلهم الداخلية عبر تطبيع 
العالقات مع الكيان الصهيوني

على الصفحة الثانية

مباحثات برلمانية ايرانية مع الجزائر 
وقطر والعراق

الخارجيــة حســين  وزيــر  اعتبــر  دمشــق-ارنا:- 
اميــر عبداللهيــان أن الكيــان الصهيونــي اآلن فــي 
أســوأ ظروفــه األمنيــة والسياســية، ولفــت الــى اوهــام 
بانهــم ســيتمكنون مــن حــل مشــاكلهم  البعــض 
الداخليــة عبــر تطبيــع العاقــات مــع الكيــان وقــال: ان 

هــؤالء مخطئــون بالتاكيــد.
وقــال اميــر عبداللهيــان خــال لقائــه قــادة الفصائل 
الفلســطينية فــي دمشــق الســبت: »أنــا فخــور بأننــي 
ــي  ــرة ف ــت ، م ــي خدمتكــم خــال هــذا الوق ــت ف كن
طهــران ومــرة   هنــا. أقــدم تحياتــي لــكل الشــهداء 
الفلســطينيين ، مــن الشــهيد فتحــي الشــقاقي إلــى 
ــطة  ــت ناش ــي كان ــة الت ــو عاقل ــيرين أب ــهيدة ش الش

ــي. ــان الصهيون ــد الكي ــى ي ــي المجــال اإلعامــي واستشــهدت عل ف
واكــد وزيــر الخارجيــة بــأن القضيــة الفلســطينية ال تــزال أولويــة ، واضــاف: 
إســرائيل اآلن فــي أســوأ أوضاعهــا مــن الناحيــة األمنيــة والسياســية ، ويعتقــد 
ــرأي  ــوا ال ــم أن يحرف ــا يمكنه ــات معه ــع العاق ــال تطبي ــن خ ــه م ــض أن البع

ــا. العــام وهــم يســعون لتحقيــق ذلــك حتــى سياســيًا واقتصادي
وقــال اميــر عبداللهيــان: مؤخــرًا ، زعمــوا كذبا ضــد الجمهورية اإلســامية 
، أن إيــران تحــاول مــن خــال إرســال بعــض القــوات األمنيــة اختطــاف ســياح 
إســرائيليين فــي تركيــا. لقــد اوضحــت الموضــوع فــي زيارتــي األخيــرة 
إلــى تركيــا. أواًل ، ال يوجــد اي إيرانــي بيــن المعتقليــن ، وثانيًــا هــذه كذبــة 
صهيونيــة ، وثالًثــا ، لقــد انتقمنــا مــن أعمالهــم العدائيــة داخــل الكيــان 

ــا ذلــك. الصهيونــي متــى أردن
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