والعراق الوجهة األولى
لتصدير سلعها

شمل تفاصيل بطاقات االئتمان
وأرقام الهواتف

إيران تجري
مفاوضات مع  3دول
مجاورة في مجال
التجارةالتفضيلية

اختراق بيانات
مئات السياسيني
بينهم ميركل
في املانيا
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واألســرى ينتفضون في سجون االحتالل

خطيب جمعة طهران:

الشرق االوسط تحول الى
مقبرة احالم امريكا بفعل
مقاومة الشعب االيراني

الفلسطينيون يشاركون في مسيرات جمعة
«مقاومة التطبيع» لألسبوع الـ 41على التوالي

جبهة المقاومة تحولت الى سلسلة
ذهبية للمقاومة في المنطقة

إصابة عدد من المتظاهرين خالل
عمليات قمع االحتالل الوحشية
للمشاركين بالمسيرات
التقرير السنوي لنقابة الصحفيين
الفلسطينيين يكشف عن ازدياد
االنتهاكات بحقهم
إستمرار االقتحامات االستفزازية للمسجد
األقصى بحماية الجيش الصهيوني

ق��ال خطيب ص�لاة اجلمعة يف طهران الشيخ حممد
ج��واد ح��اج علي اك�بري ،يف معرض إش��ارت��ه اىل خروج
امريكا من املنطقة ان مقاومة الشعب االيراني حولت
منطقة غرب آسيا اىل مقربة دفنت فيها احالم امريكا.
واع��ت�بر ال��ش��ي��خ ع��ل��ي اك�ب�ري االن��س��ح��اب االم��ري��ك��ي
امل��خ��زي م��ن املنطقة قضية ه��ام��ة وأض����اف يف ال��وق��ت
ن��ف��س��ه :ان اي����ران تتخذ احل��ي��ط��ة واحل����ذر ح��ي��ال باقي
املؤامرات االمريكية.

إنطلقت ي��وم أم��س م��س�يرات ال��ع��ودة يف ق��ط��اع غزة
ل�لأس��ب��وع ال�����ـ 41ع��ل��ى ال��ت��وال��ي حت���ت ع���ن���وان مجعة
(م��ق��اوم��ة التطبيع) للتأكيد على خ��ي��ار املقاطعة
الشاملة لالحتالل اإلسرائيلي.
هذا وقد توافد أهالي غزة أمس اجلمعة من خمتلف
امل��خ��ي��م��ات امل��ن��ت��ش��رة ش��رق��ي ال��ق��ط��اع ل��ل��م��ش��ارك��ة يف
مسريات العودة هذه.
ودعت اهليئة الوطنية العليا ملسريات العودة وكسر
احلصار يف بيان ،للمشاركة احلاشدة عصر اجلمعة،
مسريات سلمية مقابل السياج الفاصل على احلدود
يف
ٍ
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واش��ار اىل ال��زي��ارة السرية االخ�يرة للرئيس االمريكي
دونالد ترامب للعراق واضاف :إن العراق حكومة وشعبا مل
يول اهتماما بهذه الزيارة حيث اضطر ترامب اىل مغادرة
خمز .وأكد ان القوات االمريكية ال حتمل
العراق بشكل ٍ
معها إال البؤس واينما انتشرت جاءت بالويالت واملصاعب.
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املتحدث باسم الخارجية الصينية:

رد ًا على تصريحات وزير الخارجية األمريكي

الصني تدعم الجهود اإليرانية لتحقيق السالم في أفغانستان

ظريف :إطالق املركبات الفضائية وإجراء اإلختبارات
الصاروخية ال تنتهك القرار 2331

على كافة أطراف اإلتفاق
النووي أن تعتمد رؤية شاملة
وبعيدة المدى

أكد املتحدث باسم اخلارجية الصينية،
ليوكانغ ،ان ب�لاده تدعم جهود اجملتمع
ال���دول���ي ال س��ي��م��ا دول امل��ن��ط��ق��ة مب���ا يف

رئيس لجنة األمن القومي
البرملانية :عصر ترامب
لن يدوم
برلماني :إنسحاب أمريكا من اإلتفاق
النووي داللة على جدواه إليران
أك���د رئ��ي��س جل��ن��ة االم���ن ال��ق��وم��ي والسياسة
اخلارجية يف جملس الشورى اإلسالمي ،حشمت
اهلل فالحت بيشة ،بأن عصر ترامب لن يدوم.
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قد تستمر خمسة أشهر..

قريب ًا ..مهمة جديدة
جملموعة قطع بحرية
إيرانية باحمليط األطلسي
أع��ل��ن ن��ائ��ب ق��ائ��د ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة يف جيش
اجلمهورية اإلس�لام��ي��ة األدم��ي�رال (ت���ورج حسين
م��ق��دم) أن جمموعة القطع البحرية اإليرانية
ستتوجه يف العام اإليراني القادم
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ذلك إيران لتحقيق السالم املستديم يف
أفغانستان.
ويف معرض إجابته على س��ؤال مراسل
إرن��ا من بكني ،بشأن ردود األف��ع��ال حيال
زي���ارة ممثلي ط��ال��ب��ان اىل ط��ه��ران وال�تي
ج������اءت ب���ه���دف امل���س���اع���دة ع���ل���ى ت��ي��س�ير
مفاوضات السالم يف أفغانستان ،أضاف
ل��ي��وك��ان��غ ،أم����س اجل��م��ع��ة :ان ال��ص�ين
ك��ان��ت على ال���دوام ت��دع��م م��س��ار السالم
واملصاحلة يف أفغانستان من قبل الشعب
واحلكومة يف هذا البلد.
وتابع :إن الصني تدعم يف نفس الوقت،
ك��اف��ة اجل��ه��ود امل��ش�ترك��ة ع��ل��ى صعيد
اجمل��ت��م��ع ال����دول����ي واإلق���ل���ي���م���ي ل��ت��ع��زي��ز
التنسيق وإرس��اء التعاون يف سبيل إشاعة
السالم واملصاحلة يف أفغانستان.
وك��ان املتحدث باسم وزارة اخلارجية
اإليرانية بهرام قامسي ،قد أعلن خالل
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اإلتفاق بين إيران وتركيا في آستانة ساعد
على خفض التوتر في سوريا
وزير الخارجية اإليراني يزور الهند
والعراق قريب ًا
أكد وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف بأن إيران
مل تنتهك القرار األممي  2331بل أمريكا هي اليت انتهكته،
م��ع��ت�براً ب���أن ال��ت��ه��دي��د جي��ر اىل ال��ت��ه��دي��د مثلما اإلح�ت�رام
جيلب اإلحرتام.
ويف تغريدة له على موقع التواصل اإلجتماعي (تويرت)
ك��ت��ب ظ���ري���ف :إن إط��ل�اق امل��رك��ب��ات ال��ف��ض��ائ��ي��ة وإج����راء
اإلختبارات الصاروخية من قبل إيران ال يعد انتهاكاً للقرار
 2331الصادر عن جملس األم��ن الدولي بل أن أمريكا هي
اليت انتهكته وهي ليست يف موقع خيوهلا أن تعظ اآلخرين يف
هذا اجملال .وأضاف ظريف :جيب أن ّ
نذكر أمريكا نقطتني؛

ومكانتها الدولية آيلة الى األفول

نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري :أمريكا فقدت
عقلها السياسي

املنسق العام للهيئة الوطنية العليا ملسيرات العودة
وكسر الحصار للوفاق:

املسيرات أداة كفاحية الى
جانب بنادق اجملاهدين في
قطاع غزة
ستنتقل مسيرات العودة الى الضفة
والداخل والقدس الشريف وأراضي 1948
نشكر إيران بإسم كافة ذوي الشهداء
وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لدعمهم لنا
هدفنا األول حماية حقنا في العودة الى
فلسطين والتصدي لصفقة القرن ونقل
السفارة األمريكية للقدس

املنسق
الوفاق/خاص/خمتار حداد  -قال خالد البطش ّ
ال��ع��ام للهيئة الوطنية العليا مل��س�يرات ال��ع��ودة وكسر
احلصار يف غزة يف حوار خاص مع الوفاق :نوجه التحية
بإسم أبناء شعبنا الصامدين للجمهورية اإلسالمية يف
إيران شعباً وقيادة على موقفها الداعم للقضية
التتمة يف الصفحة 11

األوىل أن القرار  1929قد مات والثانية أن التهديد جير اىل
التهديد مثلما اإلحرتام جيلب اإلحرتام.
وجاءت تصرحيات ظريف رداً على خترصات وزير اخلارجية
األمريكي مايك بومبيو الذي حذر فيها من استمرار إيران
يف إطالق الصواريخ الباليستية ،مدعياً بأن هذه األعمال تعد
خرقاً للقرارات الدولية.
من جهة أخرى ،أكد وزير اخلارجية حممد جواد ظريف يف
تصريح أدىل به مبدينة مشهد املقدسة ،اخلميس ،بأن اإلتفاق
بني إي��ران وتركيا يف آستانة ساعد على خفض التوتر يف
سوريا وهو ما مل يستطع ان يفعله الفروف وكري يف جنيف.
واعترب أن تطورات عظيمة قد حصلت يف العامل ومل يعد
العامل حبيث تقوم جمموعة ما بإختاذ القرار له وتقرر مصريه
إذ أن تصور القوة الكربى قد أصبح اآلن باهتاً وأضاف :أنه يف
العام  2016م اجتمع وزيرا خارجية الدولتني الكربيني من
الناحية العسكرية والصاروخية (روسيا وأمريكا) وقررا
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وحقوق اإلنسان تعلق على احملاكمة

االدعاء العام السعودي يطالب بإعدام خمسة متهمني في
قضية خاشقجي

أكد نائب القائد العام لقوات احلرس الثوري العميد (حسني سالمي) ،أنه ال جدوى من تهديدات
أمريكا ضد اجلمهورية اإلسالمية؛ ألن العقل السياسي قد زال لدى هذا البلد وقد تآكلت قواه العسكرية.
وأضاف العميد سالمي مساء اخلميس ،خالل مراسم إحياء ذكرى ألف و 300شهيد من فرتة الدفاع
املقدس (احلرب املفروضة) والشهيد املدافع عن مراقد أهل البيت (عليهم السالم) من مدينة كازرون
شرقي حمافظة فارس (جنوب) ،أن أمريكا مل تعد ذات أمريكا قبل  40عاماً؛ كما أنها مل تكن قادرة
على تبين سياسة متماسكة على مدى العقود األربعة املاضية.
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بعيدي نجاد :السياسة األمريكية رهينة إلسرائيل
ومآلها الفشل
قال السفري اإليراني يف بريطانيا محيد بعيدي جناد :طاملا السياسة اخلارجية األمريكية هي رهينة
إلسرائيل ،فال ميكن لواشنطن أن تفكر حب ّرية يف بناء عالقات سليمة مع املنطقة ،وبغض النظر عن
مدى رغبتها يف التدخل بشؤون هذه املنطقة ،فإنها ستواجه إخفاقات مسبقة.
ويف مقابلة مع صحفيني إيرانيني يف لندن اخلميس ،ورداً على سؤال ملراسل (إرن��ا) حول الرتتيب
اجلديد ملنطقة الشرق األوسط ،مع انسحاب القوات األمريكية من سوريا ،قال بعيدي جناد :بعد الثورة
اإلسالمية ،مل تكن أمريكا قادرة أو ال تريد اإلعرتاف بإستقالل إيران احلقيقي.
وص ّرح :إن وجود إيران املستقلة والقوية يف هذه املنطقة كان دائماً يف مواجهة السياسات اإلستكبارية
األمريكية ،وقد فشلت أمريكا يف إعداد خمطط جديد للمنطقة على فرض سلب استقالل وسيادة
الشعب اإليراني ،وباتت املنطقة جتسد إرادة الشعوب لنيل سيادتها واستقالهلا بد ًال من أن تهيمن عليها
أمريكا و(إسرائيل).
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اكد مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،إنه على علم بإجراء حماكمة يف السعودية فيما
يتعلق مبقتل الصحفي مجال خاشقجي يف قنصلية بالده يف اسطنبول.
ويف بيان له أمس اجلمعة ،قال مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة :إن هذا اإلجراء غري كاف،
وطالب جمددا بتحقيق مستقل يف القضية مبشاركة دولية.
وكان النائب العام السعودي سعود املعجب قد أعلن يف بيان ،اخلميس ،إن احملكمة اجلزائية مبدينة
الرياض عقدت أوىل جلساتها للمدانني االحد عشر ،من قبل النيابة العامة يف قضية مقتل خاشقجي
حبضور حماميهم ومل يذكر البيان أمساء املتهمني وما هو دورهم يف جرمية القتل ومن الذي أصدر
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وبيلوسي رئيسة جمللس النواب
األمريكي

الديمقراطيون يرفضون
تمويل الجدار الحدودي
مع املكسيك ويطالبون
بعزل ترامب
الجمهوريون يحافظون على
االغلبية في الشيوخ والديمقراطيون
في النواب
يعتزم النائب األمريكي ،ب��راد شريمان ،طرح
م���ش���روع ،خ���اص ب��ال��رئ��ي��س دون���ال���د ت���رام���ب ،يف
االجتماع األول يف هذا العام للكونغرس.
وامل��ش��روع ،ال��ذي يرغب شريمان بطرحه على
ال��ك��ون��غ��رس ،ه��و م��ش��روع ب��ش��أن ع���زل الرئيس
األم��ري��ك��ي .فبحسب صحيفة (ل��وس أجنليس
ت��امي��ز) ف��إن ش�يرم��ان ال ي��رى م��ا مينع أعضاء
الكونغرس من مناقشة املشروع ،حيث أكد أن
عزل ترامب عن الرئاسة سيكون جيدا ألمريكا.
م��ن جهتها ،الت����زال رئ��ي��س��ة جم��ل��س ال��ن��واب
األم��ري��ك��ي ،ن��ان��س��ي ب��ي��ل��وس��ي ،تعترب ب��أن��ه من
املستحيل تنحية ترامب ،ومناقشة مثل هكذا
مشروع ميكن أن تؤدي حلدوث انشقاق.
يذكر أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
ويف مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) األمريكية،
يف ديسمرب /كانون األول املاضي ،قال :إنه مل
يقم بأي عمل ميكن أن يكون سببا إلقالته.
ه����ذا وان���ت���خ���ب جم��ل��س ال����ن����واب األم��ري��ك��ي
الدميقراطية نانسي بيلوسي رئيسة له لفرتة
 ،2020-2019وذلك للمرة الثانية بعد أن شغلت
هذا املنصب سابقا.
وحصلت بيلوسي ،النائبة ع��ن مدينة سان
فرانسيسكو ،على دع��م  220عضوا يف جملس
ال��ن��واب ،فيما ص��وت  192منهم لصاحل املرشح
اجلمهوري كيفني ماكارثي ،وذلك من أصل
 435نائبا يف اجمللس ،الذي يشكل الدميقراطيون
األكثرية فيه .وكانت بيلوسي قد تولت رئاسة
جملس النواب يف .2011-2007
وت��ت��زع��م بيلوسي ال��ب��ال��غ��ة  78ع��ام��ا ،كتلة
الدميقراطيني يف جملس ال��ن��واب منذ ،2003
وتعد م��ن أش��رس معارضي الرئيس األمريكي
دونالد ترامب.
وعقد الكونغرس األمريكي يوم اخلميس أوىل
جلساته يف ال��دورة الـ  116بعد جتديد تشكيلة
أعضائه وفق نتائج االنتخابات النصفية اليت
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