خالل إجتماعه مع السفير
اإليراني لدى بغداد

وفد صنعاء يؤكد من السويد

سنبحث اإلطار
العام للعملية
السياسية ورفع
الحصار عن
الشعب اليمني

وزير التجارة
العراقي :تمتني
العالقات مع إيران
ضمن سياسة
الحكومة العراقية
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بعد اإلشكاليات املطروحة من مجلس صيانة الدستور؛

في رســالة وجهها قائد الثــورة الى املؤتمر العام للصالة:

الصالة املتحلية بالخشــوع واإلستشعار
القلبي تسمو باجملتمع
الدعوة للصالة عبر جميع السبل المؤثرة من
المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع
الرئيس روحاني :الصالة موقع إعتزاز للبشرية

� 12صفحة  -ايران  5000ريال  -لبنان  1000لرية � -سوريا  5لريات  -تركيا لرية واحدة

البرملــان يق ّر تعديل الئحــة انضمام إيران ملعاهدة
مكافحــة تمويل االرهاب

المجلس األعلى لألمن القومي
يقرر بشأن مصاديق
المجموعات اإلرهابية
إزالة مخاوف النواب حول
الئحة إنضمام إيران
الى الـ ()CFT

صادق نواب جملس الشورى اإلسالمي على
التعديالت ال�تي ط��ال��ب بها جملس صيانة
ال��دس �ت��ور ع �ل��ى الئ �ح��ة ان �ض �م��ام إي � ��ران إىل
معاهدة مكافحة متويل اإلرهاب (.)CFT
وق ��د واف� ��ق  125ن��ائ �ب �اً م��ن جم �م��وع 206
ن��واب حضروا اجتماع أم��س جمللس الشورى
اإلسالمي على تعديل الالئحة فيما رفضها
 59ن��ائ �ب �اً آخ� ��ر وام �ت �ن��ع س �ت��ة آخ� � ��رون عن
التصويت.
وك� ��ان جم �ل��س ال� �ش ��ورى اإلس�ل�ام ��ي ،منح
حكومة اجلمهورية اإلسالمية فرصة القبول
باإلنضمام اىل املعاهدة الدولية ملكافحة متويل
اإلره��اب اليت متت املصادقة عليها يف التاسع
م��ن ديسمرب ع��ام  1999يف اجلمعية العامة
لالمم املتحدة على أساس الشروط التالية:
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وجه مساحة قائد الثورة اإلسالمية آية اهلل العظمى اإلمام السيد
ّ
علي اخلامنئي ،رسالة اىل املؤمتر السابع والعشرين العام للصالة،
إعترب فيها هذا املؤمتر داللة على أداء حق فريضة الصالة مضيفاً
ب� ّ
�أن الصالة املتحلية باخلشوع واإلستشعار القليب من شأنها أن
تسمو باجملتمع وتعود عليه بالصالح والسداد قو ً
ال وعم ً
ال.
ونق ً
ال عن املوقع االعالمي ملكتب مساحة قائد الثورة اإلسالمية
قام ممثل الولي الفقيه يف حمافظة مسنان «آية اهلل شاه جراغي»
صباح األربعاء بقراءة رسالة القائد وجاء يف الرسالة:
ّ
إن املؤمتر السنوي العام للصالة هو أداء حلق فريضة الصالة اليت
من شأنها أن تنفث ال��روح وختيم بظالهلا على مجيع الفرائض
األخ ��رى وتضفي عليها فاعلية ،مستنداً يف ذل��ك اىل القاعدة
الشهرية (إن ُق ِب َلت ُق ِب َل ما ِسواها).
وأورد مساحة القائد يف رسالته ّ
بأن الصالة خدمة كربى حتى
ملن ال يؤدون حقها كما جيب ويهملون اإلهتمام بها.
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إيران ترفض أي تفسير
اعتباطي من جانب أمريكا
للقرار األممي 2231
رف �ض��ت مم�ث�ل�ي��ة اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة
اإليرانية يف منظمة األمم املتحدة أي تفسري
اعتباطي م��ن ج��ان��ب أم��ري�ك��ا ل�ق��رار جملس
االمن الدولي رقم  ،2231مؤكدة بأن القرار
ال مينع أو يقيد برنامج الصواريخ الباليستية
التقليدية اإلي��ران�ي��ة امل�ش��روع��ة أو األنشطة
املتعلقة به.
ويف بيان أصدرته املمثلية اإليرانية الثالثاء،
اعتربت مجيع االنشطة املتعلقة بالصواريخ
الباليستية اإلي��ران�ي��ة مطابقة متاما لقرار
جملس األمن الدولي رقم  2231وأضافت :ان
أمريكا هي اليت انتهكت هذا القرار بالكامل.
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رئيس اللجنة النيابية لألمن القومي:

قوة إيران الصاروخية منحتها حق النقض
في القضايا الستراتيجية
أكد رئيس جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية الربملانية ،حشمت اهلل فالحت بيشة،
ان القوة الصاروخية للجمهورية اإلسالمية منحتها حق النقض يف القضايا السرتاتيجية
على صعيد املنطقة وبصورة ال تضاهي.
ويف تصريح له ملراسل إرنا مساء الثالثاء ،أشار فالحت بيشة اىل دعوة هذه اللجنة لقائد
القوة اجلو-فضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمري علي حاجي زادة اىل إجتماعها،
ق��ائ� ً
لا :إن ال��دع��وة ج��اءت بالنظر اىل أهمية ال�ق��وة الصاروخية للحرس ال�ث��وري وبهدف
إستعراض إجنازاتها احلالية واملستقبلية ودراسة دور القوة الصاروخية إليران يف املنطقة.
ويف تتمة حديثه ،أشار فالحت بيشة اىل موضوع تصنيع الطائرات املسرية اإليرانية ،مبينا
ان إيران قد تفوقت اليوم يف هذا اجملال على الكثري من القوى العاملية احلائزة على أحدث
التقنيات ،ومؤكدا انه اىل جانب إستخدام هذه الطائرات يف اجملال العسكري واألمين مبا
يف ذلك (ضمان األمن) على حدود البالد فانها ذات جدوى إقتصادية ويتم إستخدامها يف
اجملاالت غري العسكرية مبا يف ذلك اإلستكشاف وتلقيح الغيوم.
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ويهاجمون ابن سلمان :مجنون وخطير

مساعد رئيس الجمهورية:

أعضاء بالشيوخ األمريكي يطالبون الرد بقوة على
السعودية لقتلها الصحفي خاشقجي

االتفاق النووي تأثيراته
دائمة على الصعيد الدولي
اكد مساعد رئيس اجلمهورية يف الشؤون
ال�برمل��ان �ي��ة ح�س�ين ع�ل��ي ام �ي�ري ان االت �ف��اق
ال��ن ��ووي ت ��رك ت ��أث�ي�رات ح�ق��وق�ي��ة وسياسية
دائ�م��ة يف ب�ل��دان ال�ع��امل واملنظمات الدولية
واالمم املتحدة.
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ويدعو مجلس األمن لعقد جلسة
ملناقشة موضوعها

أنفاق حزب الله تثير
مخاوف الكيان الصهيوني
شنت جمموعة من أعضاء جملس الشيوخ األمريكي هجوما ح��ادا على السعودية وولي
عهدها ،حممد بن سلمان ،بعد اطالعهم على تقرير وكالة االستخبارات املركزية عن مقتل
الصحفي ،مجال خاشقجي.
وأبلغت مديرة وكالة االستخبارات املركزية األمريكية ،جينا هاسبل ،زعماء جملس الشيوخ
التابع للكونغرس األم��ري�ك��ي مبعلومات ( )CIAح��ول مقتل خاشقجي ،مما أث��ار أص��داء
واسعة وردود أفعال قوية بني السيناتورات .وبعد عقد االجتماع مع هاسبل حول سياسة اإلدارة
األمريكية جتاه السعودية يف ظل مقتل خاشقجي واستمرار األزمة اليمنية ،قال السيناتور
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طلب الكيان الصهيوني من جملس األمن
ال ��دول ��ي ع�ق��د ج�ل�س��ة مل�ن��اق�ش��ة أن �ف��اق ح��زب
اهلل ع�ل��ى ح ��دود ل�ب�ن��ان ،ووع ��د م �ن��دوب ه��ذا
ال�ك�ي��ان دان ��ي دان ��ون بتقديم ص��ور لألنفاق
يف وق� ��ت الح � ��ق ،وات� �ه ��م ح� ��زب اهلل وإي � ��ران
ب ��ارت� �ك ��اب ج ��رمي ��ة ح � ��رب ب �س �ب��ب م� ��ا مس ��اه
(األعمال العدوانية).
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ويرد على إزدواجية أمريكا

ظريف :الجانب األوروبي سينفذ اآللية املالية االوروبية س ّر ًا

أعلن وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد
ظريف ،عن تسجيل اجلانب األوروب��ي لآللية
املالية االوروب�ي��ة  SPVيف املستقبل القريب
وق ��ال :إن��ه ن �ظ��راً اىل مساعي األم��ري�ك��ي ين
ملنع أي إج��راء أو تطور لصاحل إي��ران ،سيقوم
االوروبيون بتنفيذ هذا املشروع بطريقة سرية.
وع �ل ��ى ه ��ام ��ش إج �ت �م��اع احل��ك ��وم ��ة ،أم��س
االرب �ع ��اء ،ق��ال ظ��ري��ف أم ��ام الصحفيني عن
التصرحيات اليت أطلقها بعض ساسة البيت
االبيض حول النشاط الصاروخي اإليراني،
ّ
أن اإلت �ف��اق ال �ن��ووي وق ��رار  2231ال مينعان
النشاط الصاروخي اإليراني.
ّ
وأك ��د وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي على عدم
تصميم إيران ألي صاروخ حيمل سالحاً نووياً،
الفتاً اىل ّ
أن املنظومة الصاروخية اإليرانية
ُصممت لألسلحة التقليدية املسموح بها دون
تزويدها بأسلحة حمظورة.
وع � ��زى ظ ��ري ��ف ه� ��ذا ال �ت �خ �ب��ط األم��ري �ك��ي
اىل انسحاب واشنطن م��ن اإلت �ف��اق ال�ن��ووي
وان�ت�ه��اك�ه��ا لتعهداتها امل �ص ��ادق عليها يف
جم�ل��س األم� ��ن وحم��اول �ت �ه��ا للتغطية على
ه� ��ذا ال �ت �خ �ب��ط ع�ب�ر ط� ��رح ق �ض��اي��ا وم��زاع��م
واتهامات كهذه.
وحول عودة االسطول البحري األمريكي اىل
مياه اخلليج الفارسي وموقف إيران من ذلك
عب ظريف عن رأيه ّ
بأن إي��ران تعترب تواجد
ّ
األج��ان��ب يف اخلليج ال�ف��ارس��ي خم� ً
لا بألمن

والينتفع منه أح��د .وق��ال ظ��ري��ف :إن إي��ران
س�ت��داف��ع بكل م��ا أوت �ي��ت م��ن ق��وة ع��ن سيادة
أراضيها ومياهها ،مشرياً اىل جهوزية إيران
عسكرياً.
ورأى ظريف ب� ّ
�أن إي��ران مل جترب بلداً على
القيام مبا يع ّرض مصاحله الوطنية لتهديد،
م��ش ��دداً ع�ل��ى أن إي� ��ران ل��ن ت�ع�ي��د ال�ن�ظ��ر يف
عالقاتها مع ال��دول اليت سايرت واشنطن يف
حظرها على البالد وتضغط عليها.
ورفض ظريف بأن تتعرض القوانني الدولية

عضو حركة التضامن الدولية مع فلسطني :

أمريكا تعمل على نزع الشرعية عن املقاومة الفلسطينية
اكد عضو احلركة الدولية للتضامن مع فلسطني (بول الرودي) ،أن سرتاتيجية أمريكا
قائمة على تطهري أرض فلسطني التارخيية من سكانها الرئيسيني؛ مضيفا ان الرئيس األمريكي
(دونالد ترامب) يستغل منظمة األمم املتحدة كأداة لنزع الشرعية عن املقاومة ضد االحتالل.
واشار الرودي أمس األربعاء يف حديث ملراسل (إرنا) إىل حماوالت اإلدارة األمريكية الرامية اىل
تقديم مشروع قرار مناهض للفلسطينني يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ مردفاً أن حكومة
ترامب تريد أن تروج بانها مل تدخر جهداً لضمان مصاحل (اسرائيل) وتستخدم كافة اآلليات
يف هذا السياق.
وح��ول موقف االدارة األمريكية جتاه مستقبل الفلسطينيني ،اكد ان سياسة أمريكا يف هذا
اجملال هي ذات السياسة اليت تنتهجها (اسرائيل) بهدف تشكيل دولة بإسم دولة اليهود ومن هذا
املنطلق تركزت جهود أمريكا و(اسرائيل) على التطهري العرقي يف فلسطني او قمع الفلسطينيني
واض�ع��اف�ه��م .وت��اب��ع ق��ائ�لا ان��ه يف ح��ال ان ��دالع ح��رب ف��ان أم��ري�ك��ا و(اس��رائ �ي��ل) تستغالنها لطرد
الفلسطينيني من األراضي احملتلة من خالل اللجوء اىل القوة ليسكنوهم يف األردن ولبنان ومصر.
وحول موعد تقديم أمريكا مشروع قرارها ضد حركة محاس يف اجلمعية العامة لالمم املتحدة،
ق��ال الرودي ان (اسرائيل) تشهد استمرار مقاومة حركة مح��اس رغ��م قصف الفلسطينيني
باآلالف من القنابل والصواريخ لذلك تعمل على إدانة احلركة يف األمم املتحدة.
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اىل مساءلة جمل��رد م��زاع��م وإ ّدع � ��اءات قائمة
على الكذب وإستهداف هذه القوانني الدولية
أو ممارسة ضغوط على تطبيقها من جانب
إحدى القوى العظمى.
ول � �ف� ��ت ظ� ��ري� ��ف اىل ال� �ط ��اب ��ع ال ��دف ��اع ��ي
للقوة اإلي��ران�ي��ة واص �ف �اً ال ��دول ال�تي إش�ترت
م��ل��ي ��ارات ال� � � ��دوالرات م ��ن ال� �س�ل�اح وج� ��اءت
ب �ه��ا اىل امل�ن�ط�ق��ة ب��أن �ه��ا ه ��ي ال �ع��اب �ث��ة ب��أم��ن
الشرق االوسط.
التتمة يف الصفحة 11

تجمع طالبي امام
السفارة الفرنسية في
طهران إحتجاجا على قمع
االحتجاجات في باريس
احتشد عدد كبري من طلبة جامعة طهران
امام السفارة الفرنسية يف طهران احتجاجا
على قمع احلكومة لالحتجاجات الشعبية
اليت اجتاحت باريس خالل االسبوع اجلاري.
وجت�م��ع ه ��ؤالء الطلبة اجل��ام�ع�ي��ون ،أم��س
االربعاء ،امام مبنى السفارة الفرنسية يف شارع
نوفل لوشاتو بالعاصمة طهران احتجاجا على
اوض ��اع ح�ق��وق االن �س��ان وق�م��ع االحتجاجات
يف هذا البلد .ومحل الطلبة يافطات كتبت
عليها ع �ب��ارات االحتجاجات على ممارسات
العنف والقمع ضد احملتجني يف باريس.

