الحكومة تعتبرهم محرضني
وماكرون يدعو الستعادة القانون
والنظام بجُ رأة

الختياره األفضل في القارة ..

اهداء جوائز
االتحاد اآلسيوي
الى الطاقم
التحكيمي االيراني

تعبئة تامة للسترات
الصفراء مع بداية
العام الجديد..
وباريس تل ّوح بالق ّوة
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تمهيــد ًا إلطالقها الى الفضاء قريب ًا

كدخدائي خالل مؤتمره

إيران تختبر أقمار ًا صناعية وطنية بنجاح

مسؤول :إجراء اإلختبار النهائي
لقمرين صناعيين قد أنجزت،
وجاهزون لنقلهما الى
مكان اإلطالق

الصحفي االسبوعي:

تصويت الشعب ومصادقة
مجلس صيانة الدستور
أمران أساسيان
إلنتخاب النواب
التفاصيل ص2 :

والكشف عن كواليس
زيارة ترامب السرية إلى عني األسد

أع� �ل ��ن وزي � ��ر اإلت � �ص� ��االت وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
امل �ع �ل��وم��ات اإلي ��ران ��ي ،حم�م��د ج� ��واد آذري
ج� �ه ��رم ��ي ،ع� ��ن إخ� �ت� �ب ��ار أق � �م� ��ار ص�ن��اع�ي��ة
وطنية بنجاح.
ويف تغريدة له على موقع التواصل (تويرت)
كتب آذري جهرمي :أنه كان من املقرر أن
نصنع قمراً صناعياً بتعاون دولي معنا يف
العام  ،2009بدقة تصوير تبلغ ( )1000م.
وأض� � ��اف :أن �ه��م مل ي� �ب ��دوا اس �ت �ع��داده��م
للتعاون معنا بهذا ال�ص��دد ل��ذا فقد تغري
الربنامج وبادرنا اىل التصنيع احمللي بدقة
 25ضعفاً من ذل��ك وبالفعل فقد حتقق
ه ��ذا األم ��ر رغ ��م أن ��ه اس�ت�غ��رق وق �ت �اً أط��ول
ليكون يف خدمة الزراعة والبيئة وإدارة املياه.
وتابع وزير االتصاالت يف تغريدته :أنه مت
مساء اجلمعة إختبار األق�م��ار الصناعية
اإليرانية بنجاح.
ويف ال��س��ي ��اق ،أع��ل ��ن م ��دي ��ر ع� ��ام ش ��ؤون
التكنولوجيا الفضائية باملنظمة الفضائية
اإلي��ران �ي��ة جمتبى ُس ��را ِدق ��ي ع��ن االن�ت�ه��اء
م��ن اإلخ�ت�ب��ار النهائي لقمرين صناعيني
إيرانيني لإلطالق اىل الفضاء.
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كتلة برملانية عراقية تهدد
بإخراج القوات األجنبية
واألمريكية بالقوة

التفاصيل ص3 :

الثقافة التراكمية تعزز
عملية التع ّلم

اللغز التط ّوري لإلنسان..
الخصائص األكثر
استثنائية

التفاصيل ص5 :

واصف ًا إياها باملتسرعة والخاطئة

خالل لقائه الرئيس األفغاني والرئيس التنفيذي

قاسمي :تصریحات وزیر الخارجیة البریطاني
َت ّ
دخل في شؤون دولة مستقلة

عراقجي :إيران ملتزمة بمبدأ استمرار عملية السالم بقيادة الحكومة األفغانية

على (هانت) أن يلقي نظرة على سجل حكومته ويدرس ما جلبته سياساتها
من فظائع إنسانية وأزمات لشعوب المنطقة
إيران لها سجل ناصع جد ًا في مجال القضايا اإلقليمية
رد املتحدث بإسم اخلارجية اإليرانية بهرام قامسي على التصرحيات املتسرعة والتدخلية لوزير
اخلارجية الربيطاني جريميي هانت حول إيران واستخدامه عبارات خاطئة ومزاعم ال أساس هلا.
ويف تصريح له أمس السبت ،أعرب قامسي عن اسفه إلستخدام مثل هذه العبارات واملصطلحات من
قبل وزير اخلارجية الربيطاني جتاه إيران وقال ،لألسف أن وزير اخلارجية الربيطاني أطلق عدّة
م ّرات خالل األيام األخرية تصرحيات متسرعة وخاطئة ال عالقة لبالده بها أساساً وتكشف رمبا عن
عدم املامه الكايف باملوضوع وتعد نوعاً من التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة مستقلة.
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أزمة بني الكونغرس
وترامب واألخير ّ
يهدد
بإغالق حكومي ّ
يمتد أشهر ًا

النائب العام الصهيوني
يؤيد توجيه الئحة اتهام
ضد نتنياهو

هدّد الرئيس األمريكي دونالد ترامب بإطالة
أمد (اإلغالق احلكومي) لـ(أشهر وحتى لسنوات
وفرض حالة الطوارئ يف البالد) ،ما ميكنه من
بناء جدار عند احلدود مع املكسيك دون موافقة
الكونغرس.
وقال ترامب خالل إجتماعه مع قادة الكونغرس،
اجلمعة :إنه (سيكون فخوراً مبواصلة التوقف
اجل��زئ��ي لعمل ع ��دد م��ن امل��ؤس �س��ات احلكومية
املعروف باإلغالق احلكومي ألشهر
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أكدت مصادر من النيابة العامة الصهيونية
أن ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام ش ��اي ن�ي�ت�س��ان ي��ؤي��د تقديم
الئحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو
بتهمة تلقي الرشوة يف ملفي صحيفة (يديعوت
أح ��رون ��وت) وش��رك��ة االت� �ص ��االت اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
(ب � �ي� ��زي� ��ك) ،وك� ��ذل� ��ك (اإلح � �ت � �ي� ��ال وإس� � ��اءة
االئتمان) يف امللف املعروف إعالميا ب �ـ(،)1000
حبسب ما نقلت قناة (أي  24نيوز) عن مصادر
يف النيابة.
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العدوان يشن  20غارة على صعدة ويخرق هدنة الحديدة

الجيش اليمني يطلق  8صواريخ «زلزال  »1على مواقع
سعودية في جيزان
مقتل العشرات من المرتزقة ونتائج وخيمة تتحملها قوى العدوان باليمن
أطلق اجليش اليمين واللجان الشعبية مثانية صواريخ (زلزال  )1على جتمعات للجنود السعوديني
واملرتزقة يف قطاع جيزان.
ونقلت قناة (املسرية) عن مصدر عسكري قوله :إن (القوة الصاروخية اليمنية واملدفعية قصفت
بثمانية صواريخ (زل��زال  )1وقذائف مدفعية جتمعات للجنود السعوديني ومرتزقتهم يف اخلوبة
وشرقها وش��رق ال��دود) .وأك��د املصدر أن القصف الصاروخي واملدفعي ح ّقق إصابات مباشرة يف
صفوف اجلنود السعوديني ومرتزقتهم يف املواقع املستهدفة.
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وقفة

إيران تدعم مسيرة السيادة الشعبية
واإلنتخابات في أفغانستان
 3لجان من اللجان الخمس المشتركة
بین البلدین قد انجزت مهمتها
واألخريان في طريقهما لإلنجاز
أك ��د م�س��اع��د اخل��ارج �ي��ة اإلي��ران �ي��ة للشؤون
السياسية ،عباس عراقجي ،التزام اجلمهوریة
اإلسالمية اإليرانية مببدأ استمرار عملية السالم
يف أفغانستان بقيادة احلكومة األفغانية.
ج��اء ذل��ك خ�لال لقاء عراقجي م��ع الرئيس
األف� �غ ��ان ��ي أش� � ��رف غ �ن�ي ح �ي ��ث ت �ب��اح �ث��ا ب �ش��أن
أهمية العالقات الشاملة بني البلدين وعملية
السالم يف أفغانستان بقيادة األف�غ��ان وكيفية
اإلستفادة من ميناء جابهار (جنوب شرق إيران)
بصورة أفضل.
وق�دّم مساعد اخلارجية شرحاً حول اللقاءات

هل يفلت ترامب
من العزل ؟
ع .جاجييان

األخ�يرة للمسؤولني اإليرانيني مع وفد حركة
ط��ال�ب��ان يف ط �ه��ران ،م��ؤك��داً ال �ت��زام احلكومة
اإلي ��ران� �ي ��ة مب �ب ��دأ ق� �ي ��ادة احل �ك��وم��ة األف �غ��ان �ي��ة
إلستمرار عملية السالم يف أفغانستان.
ومت ال�ت��أك�ي��د خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ع�ل��ى التنسيق

في مجمع تشخيص مصلحة النظام

ال�ك��ام��ل ب�ين البلدين يف مجيع األب �ع��اد إلجن��از
العمل بصورة أفضل واحلصول على نتيجة أكثر
تأثرياً .وكان مساعد اخلارجية اإليرانية عباس
عراقجي قد وصل اىل كابول أمس السبت
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نائب قائد سالح الجو:

إعداد الالئحة الوطنية اإليرانية ملكافحة غسيل األموال حروب العالم في املستقبل
آملي الريجاني يؤكد على ضرورة وحدة الكلمة بين رؤساء السلطات في ستكون جوية أساس ًا وعبر
إيران واتباع توجيهات قائد الثورة لخدمة الشعب
إطالق الصواريخ

أعلن عضو جممع تشخيص مصلحة النظام الشيخ غالم رضا مصباحي مقدم ،عن إعداد الالئحة
الوطنية ملكافحة غسيل األموال.
وقال مصباحي مقدم يف تصريح أدىل به ملراسل وكالة انباء (فارس) ،حول إجتماع جممع تشخيص
مصلحة النظام أمس السبت ،أنه وفقاً للمادة  110من الدستور ،فقد متت دراسة وإعداد الئحة قانون
مكافحة غسيل األموال الذي واجه بعض املآخذ من قبل جملس صيانة الدستور.
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أك � ��د ن���ائ���ب ق���ائ���د س �ل��اح اجل � ��و يف ج�ي��ش
اجلمهورية اإلسالمية العميد الطيار (محيد
واح��دي) ،أن ح��روب املستقبل يف العامل ستكون
جوية أساساً وستجري عرب إط�لاق الصواريخ.
وأضاف واحدي أمس السبت ،خالل حفل توديع
القادة القدامى وإستقبال القادة اجلدد لقاعدة
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سفير فنزويال يس ّلم نسخة
من أوراق اعتماده لظريف
تس ّلم وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي (حممد جواد
ظريف) ،نسخة من أوراق اعتماد سفري فنزويال
اجلديد لدى طهران أمس السبت .والتقى سفري
ف �ن��زوي�لا اجل��دي��د (ك ��ارل ��وس ان�ط��ون�ي��و ال�ك��اال
ك ��ودون ��س) ،ل ��دى ط �ه��ران م��ع وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة
اإليراني (حممد جواد ظريف) ،وس ّلمه نسخة من
أوراق اعتماده وتباحث معه حول قضايا خمتلفة.

منذ ان وطأت قدما ترامب البيت األبيض
ك��رئ �ي��س ل�ل�ج�م�ه��وري��ة وه ��و ي �ف��اج��ئ ليس
اجمل �ت �م ��ع ال� ��دول� ��ي ف �ح �س ��ب ،ب� ��ل ال ��داخ ��ل
االمريكي مبواقفه املفاجئة والغريبة ،حتى
ب��ات امل�س��ؤول��ون االم�يرك�ي��ون ال��ذي��ن يتعني
عليهم مترير ق��رارات ادارتهم يف عهد ترامب
املتذبذب خيتلفون فيما بينهم بشأن هذه
القرارات املتس ّرعة واملتضاربة اليت يتخذها
ترامب حسب عقليته التجارية ،اىل حد ان
حلفاءه االوروبيني باتوا ينتقدونه عليها.
واخل �ل�اف� ��ات ال �ع ��دي ��دة ال �ت�ي ح�ص�ل��ت بني
ترامب والعديد من املسؤولني مل تقتصر على
كونهم مجهوريني او دميقراطيني وكان من
ضحايا ه��ذه اخل�لاف��ات وعلى االخ��ص حول
ق��راره االنسحاب من سوريا ،هو وزي��ر الدفاع
ال� ��ذي إس �ت �ق��ال م��ن منصبه وغ �ي�ره آخ ��رون
أب�ع��ده��م ت��رام��ب نفسه ع��ن مناصبهم على
خلفية قراره املشار اليه.
لكن ترامب هذا الذي أعلن قبل حنو شهر
ع��ن ق ��رار إن�س�ح��اب ال �ق��وات االم�يرك�ي��ة من
سوريا بدعوى هزمية (داع��ش) االرهابي عاد
كعادته عن قراره هذا قبل بضعة أيام يعلن
من جديد بأن عملية اإلنسحاب قد تستغرق
مابني ثالثة واربعة أشهر.
وج��اء ق ��راره اجل��دي��د بعد قبوله الشروط
اليت طرحها عليه السيناتور ليندسي غراهام
حول اإلنسحاب التدرجيي ،لألخذ باالعتبار
التحفظات االسرتاتيجية واألمنية ،وان يتم
اإلنسحاب من سوريا حسب زعمهم بالنحو
ال��ذي ال يسمح إلي��ران مب��لء الفراغ الناجم
عن ذلك.
غري أن التذبذب الذي جيده اجملتمع الدولي
يف ترامب يثري الشكوك يف نيته باإلنسحاب
الشامل من سوريا ،وامنا يدل على أنه يتطلع
اىل القرار كخطوة صورية يروّج هلا سياسيا
ودعائيا لصاحله ،ومهما تكن العواقب اليت
ت�ترت��ب على ق ��راره وال ��ذي ح��ذر منه حليفه
الكيان الصهيوني بالدرجة األوىل فإن ترامب
قلب الطاولة يف البيت االبيض بفوضويته
وتقلباته ال�تي مل يفلح أح��د حتى اآلن من
رفاقه إحتواؤها بسبب شخصيته املتغطرسة.
ولكن القرار اجلديد لرتامب بسحب القوات
االمريكية تدرجييا يؤكد أيضاً ان ص ّناع
األسلحة سوف حيولون بشتى السبل
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