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وحفظ إستقالليته

قائد الثورة يصدر تعليمات إلى البنك املركزي بشأن تعزيز العملة الوطنية
أعلن حمافظ البنك املركزي (عبدالناصر هميت) عن إصدار قائد
الثورة اإلسالمية آية اهلل السيد علي اخلامنئي تعليمات بشأن تعزيز

العملة الوطنية وحفظ إستقاللية البنك املركزي.
وأكد هميت أمس السبت ،خالل اجتماع مع مدراء البنوك االيرانية،

أن البنك املركزي والنظام املصريف يسخران مجيع إمكانياتهما
اإلدارية والتقنية لتحقيق تطلعات قائد الثورة االسالمية بشأن تعزيز

العملة الوطنية وحفظ إستقاللية البنك املركزي.
التفاصيل يف الصفحة 10

في لقاء خاص مع الوفاق:

والبيان الختامي ملؤتمر مكافحة اإلرهاب يؤكد على ضرورة قلع جذوره

الرئيس روحاني :الحظر األمريكي الظالم الشيخ نعيم قاسم :ال توجد نقطة في الكيان
ضد إيران إنموذج لإلرهاب اإلقتصادي الصهيوني إال وهي مع ّرضة لصواريخ حزب الله
ما تقوم به السعودية في
الهجمات اإلرهابية ال تقلل من
عزيمة الشعب اإليراني وحكومته اليمن هو إجرام سعودي-أمريكي
يجب مكافحة الجريمة
ننتظر في مسألة تشكيل
والتهريب وغسيل األموال
الحكومة قرار الحريري ليتخذ
واإلرهاب التي باتت جميعها
الخطوة المناسبة
تهدد المجتمع اإلنساني

اختتم عصر أم��س السبت امل��ؤمت��ر الثاني
ل��رؤس��اء جم��ال��س س��ت دول آس�ي��وي��ة (إي ��ران
وروس �ي ��ا وب��اك�س�ت��ان وأف�غ��ان�س�ت��ان وال�ص�ين
وتركيا) والذي استضافته إيران حتت عنوان
«التحديات اإلرهابية وتعزيز سبل مكافحتها
وتقوية اإلتصال اإلقليمي» ،حيث أعلنوا يف
بيانهم اخلتامي أن مكافحة اإلرهاب جيب
التتمة يف الصفحة 11

سناتور روسي :فرض الحظر اإلقتصادي على إيران ال يجدي نفع ًا
قال رئيس جلنة وضع السياسات يف جملس
اإلحت��اد ال��روس��ي (جملس الشيوخ الروسي)
«ال�ك�س��ي ب��وش �ك��وف»ّ :
إن احل �ظ��ر األم��ري�ك��ي
املفروض على إيران لن يؤدّي اىل نتيجة ّ
ألن
إيران هي جزء من اإلقتصاد العاملي وال ميكن
قطع صالتها بالعامل بالكامل.
ويف تصريح ملراسل (إرن��ا) أع��رب بوشكوف،
أم��س السبت ،ع��ن اعتقاده ب� ّ
�أن أمريكا ومن
خالل إع��ادة فرض احلظر على إي��ران تهدف
اىل اختاذ خطوة لتضييق اخلناق اإلقتصادي
عليها.
وأض ��افّ :
ان ال��والي��ات املتحدة تدّعي بأنها

تسعى إىل إل��زام إي��ران على تعهدات جديدة
يف برناجمها النووي وإرغامها على التخلي
عن برناجمها الصاروخي البعيد املدى بينما
تعرف ج�ي��داً أن إي ��ران تؤكد على سيادتها
واس�ت�ق�لاهل��ا وت��رف��ض ه ��ذه امل�ط��ال��ب لذلك
جلأت اىل اعادة الفرض على إيران.
وأش� ��ار اىل اع �ف��اء مث��ان��ي دول م��ن احلظر
األم��ري �ك��ي ع�ل��ى إي� ��ران وأض� ��اف :أن اإلحت ��اد
األوروبي وروسيا يواصالن تعاونهما التجاري
مع إيران.
واستطرد قائ ً
ال :أن إيران تعمل على مواصلة
بيع كميات ك�ب�يرة م��ن نفطها م��ن خالل

اإللتفاف على احلظر األمريكي.
ويف جانب آخر من تصرحياته أشار السناتور
ال��روس��ي اىل عالقات ب�لاده مع إي��ران يف ظل
الظروف اجلديدة وأض��اف :أن روسيا تؤكد
أن عالقاتها مع إي��ران ذات طابع اسرتاتيجي
وأنها عاقدة العزم على متتني هذه العالقات
على الصعيدين السياسي واإلقتصادي.
وف�ي�م��ا أش ��ار اىل ع ��زم ال�ب�ل��دي��ن ع�ل��ى فك
االرت �ب��اط ب��ال��دوالر يف مبادالتهما التجارية
و اس�ت�خ��دام عملتهما الوطنية ،أض ��اف :ان
البلدين يتطلعان اىل توثيق التعاون فيما
بينهما يف خمتلف اجملاالت.

تأكيد إيراني  -روسي على تنمية التعاون البرملاني
أك��د اجلانبان اإلي��ران��ي وال��روس��ي خ�لال اجتماع رئيس جمموعة
الصداقة الربملانية اإليرانية  -الروسية (رمضان علي سبحاني فر) أمس
السبت مع نائب رئيس اجمللس االحتادي الروسي (الياس اوماخانوف)
مبوسكو،أكدا على تنمية التعاون الثنائي يف شتى اجملاالت.
وأش��ار سبحاني فر خ�لال االجتماع ال��ذي حضره السفري اإليراني
ل��دى روسيا (مهدي سنائي) أيضاً ،اىل العقبات ال�تي وضعها أع��داء
إيران وروسيا ملنع تعزيز التعاون بني البلدين؛ مصرحاً أن إيران وروسيا
استطاعتا من خالل سرتاتيجية مشرتكة ان تقيما تعاوناً جيداً يف
املنطقة والتصدي للتهديدات اإلرهابية واألمنية.

ودع��ا النائب يف جملس الشورى اإلسالمي اىل مزيد من الرتكيز
على استخدام العملة الوطنية ودعم التبادل التجاري وتعزيز اآلليات
املالية ،ومبا يسهم يف ازالة العقبات الراهنة على مسري التعاون املشرتك
بني البلدين .من جانبه ،اشار اوماخانوف اىل التحديات املشرتكة بني
إي��ران وروس�ي��ا ،مؤكدا ض��رورة استخدام الطاقات لتعزيز العالقات
الثنائية أكثر فأكثر .وأعلن نائب رئيس اجمللس االحتادي الروسي
عن زيادة بنسبة  20باملئة يف جمال التبادل التجاري واالقتصادي بني
البلدين خالل االشهر الثمانية املاضية؛ داعيا اىل تنمية التعاون بني
احملافظات اإليرانية والروسية.

وفود من خمس دول مطلة على بحر قزوين تزور طهران

أعلن أم��س السبت مساعد ش��ؤون املالحة
ال�ب�ح��ري��ة وامل ��وان ��ئ ه� ��ادي ح��ق ش �ن��اس ،عن
زيارة ستقوم بها وفود من مخس دول مطلة
على حبر قزوين وه��ي مجهورية آذرب��اجي��ان
وك��ازاخ�س�ت��ان وروس �ي��ا وتركمانستان اىل
ط �ه ��ران ل�ل�م�ش��ارك��ة يف اإلج �ت �م��اع ال��راب��ع
لدراسة التعاون األمين وطرق توفري السالمة
البحرية.
ون�ق� ً
لا ع��ن قسم ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة التابع

ملنظمة امل��وان��ئ اإلي��ران �ي��ة ق��ال ح��ق شناس:
ب �� ّ
�أن ه� ��ذه اإلج� � � ��راءات س�ت�ت�م�ث��ل يف ت��وف�ير
األم � ��ان وال �س�ل�ام ��ة ح�ي�ن ت �ن �ق��ل ال �ط��واف��ات
والسفن يف حبر قزوين إضافة اىل ما تقوم
به من عمليات حبرية وتوظيفها الكفاءات
القانونية لتفتيش ومراقبة السفن.
وس �ي �ق��ام ه ��ذا اإلج �ت �م��اع ي��وم��ي  10و11
من كانون األول/دي�س�م�بر  2018بطهران
وس �ي �ك��ون أه ��م حم ��ور ف �ي��ه ،ت��وف�ير أس��ال�ي��ب

األم��ان املالحي البحري واألم��ان ذي الصلة
باملوانئ.
ورأى حق شناس ب� ّ
�أن ص��ون ورف��ع مستوى
األم� ��ان امل�لاح��ي وال �س�لام��ة يف حب��ر ق��زوي��ن
واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة يف ه� ��ذه ال �ب �ح�يرة
األك�بر يف ال�ع��امل حيظيان بأهمية بالغة
وأول��وي��ة ميكن حتقيق مآربها عرب التعاون
اإلقليمي يف إطار تفاهم واتفاقيات متعددة
اجلوانب والتفاهم على مقررات موحدة.

اعتقال  4مشتبه بهم بشأن عملية جابهار االرهابية
اع�ل��ن م��دع��ي ع��ام مدينة زاه� ��دان مركز
حمافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق
إي��ران) حجة االس�لام علي موحدي راد عن
اعتقال  4افراد مشتبه بهم يف خمتلف مدن
احملافظة بشأن حادثة جابهار االرهابية اليت
وقعت اخلميس.
واف��ادت العالقات العامة لنيابة حمافظة
س�ي�س�ت��ان وب �ل��وج �س �ت��ان ان ح �ج��ة االس�ل�ام
م��وح��دي راد ق ��ال :أن��ه سيتم ال�ب��ت يف هذا

امللف يف اجملمع اخل��اص باجلرائم األمنية
يف مركز سيستان وبلوجستان.
واوض��ح ب��أن التحقيقات جارية ح��ول دور
املشتبه بهم يف العملية االرهابية والكشف
ع��ن ال�ع�ن��اص��ر الرئيسية ال�ض��ال�ع��ة يف ه��ذا
االعتداء اإلرهابي.
يذكر ان ارهابيا انتحاريا ح��اول صباح
اخل �م �ي ��س ان ي �ق �ت �ح��م ب �ش��اح �ن��ة ص �غ�يرة
ي��ق ��وده ��ا م �ق��ر ق� ��وى األم � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي يف

ميناء جابهار الواقع يف حمافظة سيستان
وبلوجستان جنوب ش��رق إي��ران ،لكن رجال
األم� ��ن ت��ص ��دوا ل ��ه يف ال ��وق ��ت امل �ن��اس��ب ما
ح��دا به لتفجري السيارة خ��ارج املقر ولقي
هو مصرعه.
وقد أدى احلادث اىل استشهاد  2من كوادر
قوى األمن الداخلي وإصابة  43آخرين من
ضمنهم  10من األمن الداخلي والبقية من
املواطنني العاديني.

الوفاق/خاص/خمتار حداد  -قال نائب أمني عام
حزب اهلل الشيخ نعيم قاسم يف حوار خاص مع الوفاق
ننتظر يف مسألة تشكيل احلكومة يف لبنان قرار رئيس
احلكومة السيد سعد احل��ري��ري ليتخذ اخلطوة
املناسبة فيما يتعلق بتمثيل اللقاء التشاوري املؤلف
من  6ن��واب من الس ّنة بأن ي��وّزر واح��داً منهم وحنن
بإنتظار أن حيسم هذا القرار وال شيء جديد.
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وسماع إطالق نار على الحدود بينهما

بوتني يؤكد لنتنياهو ضرورة الحفاظ على استقرار الحدود اللبنانية مع الكيان الصهيوني
أك��د الرئيس ال��روس��ي ف�لادمي�ير بوتني لرئيس وزراء (إسرائيل)
بنيامني نتنياهو ،ضرورة احلفاظ على اإلستقرار يف منطقة احلدود
اللبنانية  -اإلسرائيلية.
وأشار املكتب الصحفي للرئاسة الروسية ،إىل أن بوتني تل ّقى أمس
اتصا ً
ال هاتفياً من نتنياهو ،الذي أطلعه على تفاصيل العملية اليت
ينفذها اجليش اإلسرائيلي على طول حدود البلدين.
وأض��اف( :ش��دد اجلانب الروسي على أهمية ضمان اإلستقرار يف
تلك املنطقة على أس ��اس اإلح�ت�رام ال �ص��ارم ل�ق��رار جملس األم��ن
 ،1701ولعب اليونيفيل دوراً تنسيقياً يف ذلك).
وع�ل��ى صعيد ال��وض��ع يف س��وري��ا ،أش ��ار ب��وت�ين إىل ض ��رورة حتسني
التنسيق العسكري بني روسيا و(إسرائيل) هناك ،ومت التأكيد على
أهمية االتصاالت املرتقبة بني خرباء وزارت��ي دفاع البلدين يف إطار
فريق عمل مشرتك.

وأضاف الكرملني :أنه مت االتفاق على حبث سبل تنظيم لقاء ثنائي
بني زعيمي البلدين .وتأتي هذه املكاملة وسط تصاعد حدة التوتر بني
(إسرائيل) ولبنان على خلفية زعم اجليش اإلسرائيلي عن اكتشاف
أنفاق على ح��دود (إسرائيل) الشمالية ،ق��ال :إن حزب اهلل اللبناني
حفرها بهدف تنفيذ عمليات داخل األراضي اإلسرائيلية.
وذك��ر مراسل قناة (اجل��دي��د) اللبنانية ،أن اجليش اإلسرائيلي
أطلق النار يف اهلواء وسط حالة من الذعر بعد اقرتابهم من اخلط
األزرق احلدودي بني لبنان و(إسرائيل).
وأشار املراسل اىل أن سبب إطالق النار من قبل اجليش اإلسرائيلي
هو بسبب حتركات مفاجئة لدوريات تابعة ملخابرات اجليش اللبناني
يف املنطقة القريبة من اخلط األزرق واليت غطتها الضباب ما سبب
بإنعدام الرؤية للجيش اإلسرائيلي الذي فتح النار لتنبيه القوة من
اجلانب اللبناني (حسب إدعائهم).

عدوى «السترات الصفراء» تنتقل إلى بلجيكا وهولندا
على وقع احلمالت اليت تنظمها (السرتات الصفراء) احتجاجا على رفع أسعار احملروقات
يف فرنسا ،بدأت حتركات (السرتات) بالظهور يف بلجيكا وهولندا ،وسط توقعات بأن تتحول
ألحداث عنف واسعة .فقد أوقفت الشرطة البلجيكية حوالي  100شخص على خلفية تنظيم
احتجاج غري مرخص ألصحاب (السرتات الصفراء) يف العاصمة بروكسل ،وفقا للشرطة
احمللية .وقالت املتحدثة باسم الشرطة إيلسي فان دي كريي ،لوكالة نوفوسيت الروسية:
(حتى اآلن ،مت احتجاز حوالي  100شخص ...حنن نتحدث بشكل رئيسي عن االعتقاالت
اإلداري ��ة بطريقة وقائية ،مقرتنة باكتشاف (أج�س��ام خطرية أو مشبوهة) مع املواطنني)،
دون أن حت ��دد ع ��دد رج ��ال ال�ش��رط��ة امل�ن�خ��رط�ين يف ح�ف��ظ ال�ن�ظ��ام م��ؤك��دة أن ��ه (مت تعزيز
الوجود األمين).
وأضافت أن الشرطة أغلقوا السبت ع��دداً من الشوارع الرئيسية حبواجز معدنية وأسالك
شائكة بهدف إعاقة عبور جمموعات املتظاهرين .وأش��ارت إىل أن طواقم متنقلة من القوات
اخلاصة للشرطة جتوب املدينة بشاحنات صغرية ،للتحرك ضد جتمعات (السرتات الصفراء)
يف أحياء خمتلفة .كما تعمل الشرطة على تفتيش دقيق جلميع املشبوهني عند خروجهم
من حمطات النقل العام ،وعلى وجه اخلصوص وسط وجنوب بروكسل .ويف هولندا ،تطالب
(السرتات الصفراء) بإستقالة رئيس الوزراء مارك روتة ،على خلفية زيادة سن التقاعد وغالء
األسعار ومشكلة الالجئني.

النخالة :أمريكا
طأطأت رأسها وج ّرت
أذيال الخيبة
في األمم املتحدة
أك ��د األم�ي�ن ال �ع��ام حل��رك��ة اجل�ه��اد
اإلس�ل�ام ��ي زي� ��اد ال �ن �خ��ال��ة ،أن أم��ري�ك��ا
ط��أط��أت رأس �ه��ا وج � � ّرت أذي� ��ال اخليبة
ب �ع��د ف�ش�ل�ه��ا يف مت��ري��ر ق� ��رار يف األم ��م
امل�ت�ح��دة إلدان ��ة امل�ق��اوم��ة الفلسطينية
الشرعية.
وش��دد النخالة ،يف تصريح صحفي،
ع�ل��ى أن أم��ري �ك��ا مل تفلح يف غطرسة
القوة والبلطجة يف التأثري على األحرار
وانكسرت سطوتها على العامل.
وق� � ��ال( :م� ��ن ال � �ض� ��روري أن ن��واص��ل
ال�ت�ح��رك وأن نتوحد وحن�م��ل قضيتنا
العادلة وندافع عنها ،وسنجد من يقف
معنا من أحرار العامل بكل تأكيد).
وأض � � � ��اف األم � �ي ��ن ال� � �ع � ��ام حل ��رك ��ة
اجل�ه��اد اإلس�لام��ي( :األع� ��داء حياولون
حماصرتنا يف كل مكان ،ل��ذا يتوجب
علينا الرد عليهم ومطاردتهم بوحدتنا
وب�ع��دال��ة قضيتنا وحب�ق�ن��ا ،وسننتصر
ب� ��إذن اهلل ت� �ع ��اىل) ،م �ق��دم �اً ش �ك��ره ملن
وق� � ��ف م� ��ع امل � �ق� ��اوم� ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
وس��ان��ده��ا يف حقها للدفاع ع��ن شعبها
وأراضيها احملتلة.

