ً
محاولة إقناع البرملان باملوافقة على
اتفاق الخروج

جهانغيري ،خالل لقائه مدراء
شركة املالحة البحرية اإليرانية:

تيريزا ماي ّ
تحذر
من دخول بريطانيا
في نفق مظلم إثر
البريكست

أميركا تسعى
للتضييق على الشعب
اإليراني وتستهدف
معيشته
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املتحدث بإســم حركة النجباء العراقية للوفاق:

وتنتقد تباطؤ االتحاد األوروبي
في إنجاز آلية التبادل املالي

طهراننفاد ّتحذرصبرهاأوروبابسببمن عندما وقف العالم متفرج ًا لدخول «داعش»
مغبة
عدم جديتها في اإللتزام
باإلتفاق النووي الى العراق لم نجد من يقف معنا سوى إيران
أعلن املتحدث بإسم اخلارجية (بهرام قامسي)
أن وزير اخلارجية (حممد جواد ظريف) سيزور
اهلند اليوم اإلثنني على رأس وفد رفيع سياسي
وإقتصادي؛ مضيفاً أنه يرافق وزير اخلارجية
ممثلون عن عشرات الشركات الرائدة لألعمال
من القطاعني احلكومي واخل��اص ،خالل هذه
الزيارة اليت تستغرق ثالثة أيام.
وأض � ��اف ق ��امس ��ي :أن أه� ��م ب ��رام ��ج ه��ذه
ال��زي��ارة اهلامة لوزير اخلارجية اىل اهلند
هي لقاء املسؤولني اهلنود وحضور امللتقى
التجاري املشرتك بني رجال أعمال البلدين
وكذلك حضور مؤمتر (رايسينا) الدولي
السنوي وإلقاء كلمة فيه.
م ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،ح � � ّذر امل �ت �ح��دث ب��إس��م
اخلارجية اإليرانية بهرام قامسي أوروبا من
مغبة نفاد صرب إيران جراء عدم جديتها يف
إجراء آلية التبادل املالي  SPVاملقرتحة يف
إطار اإلتفاق النووي.
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مجمع تشخيص مصلحة
النظام يبت في الئحتي
بالرمو و( )CFTخالل شهر
أع��ل ��ن رئ��ي ��س جل �ن��ة األم � ��ن ال �ق��وم��ي
والسياسة اخلارجية يف جملس الشورى
اإلسالمي حشمت اهلل فالحت بيشه :إ ّنه
من املتوقع البت يف ملفي الئحة إنضمام
إي��ران ملعاهدة مكافحة متويل اإلره��اب
( )CFTوم� �ع ��اه ��دة األم� � ��م امل �ت �ح��دة
مل �ك��اف �ح��ة اجل ��رمي ��ة امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��اب��رة
للحدود (بالرمو) يف جممع تشخيص
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تصوير :امري رجيب

قاسمي :وزير الخارجية يزور الهند
اليوم على رأس وفد رفيع سياسي
وإقتصادي
الشعب اإليراني ال يرضخ للضغوط..
وأمريكا هي الخاسر في النهاية

الوفاق/خاص/خمتار حداد-سينا رحيم بور/
أك� ��د امل �ت �ح��دث ب ��إس ��م ح ��رك ��ة ال�ن�ج�ب��اء
(إحدى فصائل احلشد الشعيب) يف العراق
سيد ه��اش��م امل��وس��وي يف ح ��وار م��ع ال��وف��اق
أن أمريكا فشلت على املستويني السياسي
والعسكري.
وقال املوسوي الذي كان يرد على سؤال
حول انسحاب القوات األمريكية من سوريا
أن ه ��ذا ل�ي��س إن�س�ح��اب��ا ب��ل ه��زمي��ة لقوى
حمور الشر األمريكي.
وأضاف :إن القوات األمريكية مل تدخل اىل
سوريا بصورة شرعية بل دخلتها عنوة وحولت
القاعدة املوجودة يف التنف اىل حممية لدعم
ومتويل اإلرهابيني وتأهيلهم وبالتالي أرادت
ان حتقق أهدافاً ومآرب خطرية على مستوى
املنطقة وسوريا خصوصاً.
وذك ��ر امل�ت�ح��دث ب��إس��م ح��رك��ة النجباء
أن ه��ذا هو انتصار حمل��ور املقاومة واإلرادة
ال� �س ��وري ��ة وه ��زمي ��ة ك �ب�رى ل�لأم��ري �ك��ان،
ول �ك��ن ه �ن��اك أم ��ور جي��ب ان ت�ت��وض��ح مثل
ما هو مصري اإلرهابيني الذين يتواجدون
يف امل �ن��اط��ق ال�ت�ي ك��ان��ت حتتلها ال �ق��وات
األمريكية يف شرق الفرات وادل��ب؟ وهل ان
أمريكا س��وف تقوم بنقلهم وتوظيفهم يف
مشاريعها بأفغانستان وبعض ال ��دول؟ أم
تعلن بأن نهاية هذه القوى اإلرهابية
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أمريكا تتعاطى مع
الدول الضعيفة والخانعة
بإزدراء كما حدث للجانب
السعودي
اللواء الحاج قاسم
سليماني دافع عن األمن
القومي اإليراني

اذا رفضت القوات
األمريكية الخروج من
العراق نعود بهم الى
ذاكرة ماذا فعلنا بهم
عندما كانوا يواجهوننا
كمقاومة ونقول لهم
(إن عدتم عدنا)
وطهران وكابول تؤكدان على استمرار مشاوراتهما السياسية

الفت ًا الى ضرورة اإلهتمام باألبحاث لتحقيق املزيد من التقدم

عراقجي :إعداد وثيقة التعاون االستراتيجي بني
إيران وأفغانستان في غضون أسبوعني

وزير الدفاع :منجزاتنا الدفاعية وضعت األعداء
في موقف ضعف

دماء الشهداء تلقي مسؤولية جسيمة على عاتقنا ..نتطلع الى المستقبل
وال ننسى الماضي أبد ًا

سياسة إيران اليوم مبنية على الردع ويعتبر هذا األمر جزء ًا من قيمنا
العقيدية والوطنية

باحثون إيرانيون
يصنعون جهاز ًا لإلنصهار
النووي
أف�ل��ح ب��اح�ث��ون يف ج��ام�ع��ة (ام�ي�ر كبري)
الصناعية بطهران م��ن تصميم وتصنيع
اول جهاز الحتواء بالمسا اإلنصهار النووي
بتقنية حملية متاما.
ومت إجن � ��از مج �ي��ع م ��راح ��ل ال�ت�ص�م�ي��م
واحمل��اك��اة واملرحلة العمالنية لتصنيعه
وجتهيزه على يد خرباء وطلبة جامعيني يف
املراحل الدراسية العليا يف كلية هندسة
الطاقة والفيزياء.
ونظرا ألن املقطع العرضي للجهاز أشبه
ب��امل�ق�ط��ع ال �ع��رض��ي ألج �ه��زة ال�ت��وك��ام��اك
(ج��ه ��از جت��ري�بي م�ص�م��م ل�لاس �ت �ف��ادة من
الطاقة النامجة عن اإلنصهار او االندماج
ال��ن ��ووي) امل �ع��روف��ة يف ال �ع��امل ف��ان��ه يشكل
أرضية مناسبة إلجن��از االحب��اث األساسية
ح ��ول التكنولوجيا ذات ال�ص�ل��ة ب��اح�ت��واء
وق�ي��اس ب��ارام�ترات البالمسا للوصول اىل
تكنولوجيا إنتاج طاقة اإلنصهار النووي يف
البالد.
وهل ��ذا اجل �ه��از اس�ت�خ��دام��ات صناعية يف
صناعات مثل خلية الوقود وقطع التوربني.
وحسب اخل�براء فان هذا املشروع سيوفر
مستقبل الطاقة بواسطة اإلنصهار النووي
بالتأكيد.
يذكر أنه باإلمكان اإلستفادة من الطاقة
النووية بأسلوبني أحدهما اإلنصهار النووي
والثاني اإلنشطار النووي .ففي مفاعالت
اإلنشطار النووي يتم شطر الذرات الثقيلة
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في هذا العدد
وإعداد قاذفة «سي ُمرغ»
الحاملة لألقمار

إنتاج قمر نداء الصناعي
بمعدات محلية وبكوادر وطنية

التفاصيل ص2 :

«تحرير الشام» توسع رقعة سيطرتها
في الشمال السوري

إحباط محاوالت تسلل لإلرهابيني
 ..وتعزيزات مفاجئة للجيش
إلى ريفي حماة وإدلب

التفاصيل ص3 :

مسافر مصري يتحدث عن أخالق
االيرانيني الراقية

بأقالم عربية..
« »7كتب تجول بك العالم
وأنت في مكانك

التفاصيل ص5 :

رغم كل الصعوبات التي تواجهها

ايران ..طموح كبير للظفر
بكأس أمم آسيا

التفاصيل ص9 :

مسؤول قضائي :فليخسأ
وزير الخارجية البريطاني
لتهديده إيران
قال املتحدث باسم السلطة القضائية
اإليرانية ،غ�لام حسني حمسين اجئي،
فليخسأ وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة ال�بري�ط��ان��ي
لتهديده إيران.
ويف م��ؤمت��ره الصحفي ال ��ذي ع�ق��ده،
أم��س االح��د ،ويف ال��رد على س��ؤال حول
تصرحيات وزي��ر اخلارجية الربيطاني
خالل االسابيع األخرية والذي هدد فيها
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وتواصل احملادثات إلنهاء اإلغالق الحكومي

تقديم مشروع قانون الى
الكونغرس لعزل ترامب
املقر السابق للقنصلية اإليرانية يف مدينة مزار شريف يف أفغانستان

وزير الدفاع مع النخب واجلامعيني جبامعة شرياز وخمتربات األحباث

أعلن مساعد وزير اخلارجية اإليراني ،عباس عراقجي ،عن احلاجة اىل مشاورات متواصلة
وجادة للغاية قبل اجراء االنتخابات الرئاسية يف أفغانستان ،وقال :انه سيتم االنتهاء من
اعداد الوثيقة الشاملة للتعاون االسرتاتيجي بني إيران وأفغانستان يف غضون اسبوعني.
وقال عراقجي يف تصريح ملؤسسة االذاعة والتلفزيون :انه تباحث مع املسؤولني االفغان يف
كابول حول آخر التطورات واصفا التطورات يف املنطقة بانها سريعة ومهمة ما يستلزم منا
اجراء مشاورات متواصلة.
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أكد وزير الدفاع العمید امري حامتي ،بان منجزات إيران الدفاعية وضعت األعداء يف
موقف ضعف ،الفتا اىل ضرورة بذل املزيد من االهتمام باألحباث لتحقيق املزيد من التقدم.
ويف كلمة له أمس األحد يف حشد من النخب واجلامعيني جبامعة شرياز وخمتربات
األحباث ب��وزارة الدفاع ،ان أحد املنجزات املهمة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية هو قطع
التبعية لالستكبار والدول األخرى يف جمال األمن والصحة حيث ان دور اجلامعيني كان
حامسا جدا يف حتقيق هذا األمر.
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اليوم ..اقامة امللتقى الدولي
للسياسات الدفاعية واألمنية
املشتركة في غرب آسيا بطهران
ب�ك�ل�م��ة ألم�ي�ن اجمل �ل��س األع��ل ��ى ل�لأم��ن ال �ق��وم��ي ،علي
مشخاني ،ي�ب��دأ امللتقى ال��دول��ي لـ(السياسات الدفاعية
واألمنية املشرتكة ونهج التعاون) أعماله اليوم اإلثنني
يف طهران وتشارك فيه شخصيات سياسية ودفاعية وأمنية
وأصحاب الرأي من آسيا وأوروبا.
وتتناول الشخصيات املشاركة يف امللتقى الذي يعقد يف
جامعة الدفاع الوطين بطهران وجهات نظرهم حول األمن
االقليمي واإلرهاب والتطرف والتأثريات السلبية للتدخل
األجنيب يف املنطقة.
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مناورات بحرية إيرانية  -روسية
قريب ًا
أعلن قائد القوة البحرية يف اجليش اإليراني األدمريال
حسني خ��ان��زادي ،عن إج��راء مناورة حبرية مشرتكة مع
روسيا قريباً.
وق ��ال االدم �ي�رال خ��ان��زادي يف تصريح ل��ه :إن امل �ن��اورات
املشرتكة اإليرانية الروسية اليت ستجري قريبا تتضمن
التدريب على عمليات االغاثة واالنقاذ التكتيكية ومواجهة
القراصنة .وتطرق األدمريال خانزادي اىل تنامي العالقات
ب�ين ال �ق��وة البحرية للجيش اإلي��ران��ي م��ع س�لاح البحر
ال��روس��ي وق ��ال :إن ال�ت�ع��اون ب�ين س�لاح��ي البحر اإلي��ران��ي
والروسي والقوات البحرية لدول حبر قزوين تعززت بشكل
كبري خالل السنوات املاضية.
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اتساع فجوة الخالفات داخل الكيان الصهيوني..

ليفني تتحدث عن استئصال
نتنياهو
اعتربت وزيرة خارجية الكيان الصهيوني السابقة تسييب
ليفين ،أمس األحد ،أن منصب رئيس وزراء (إسرائيل) ليس
حكرا على بنيامني نتنياهو.
وقالت ليفين ،يف تصرحيات لصحيفة (جريوزاليم بوست) ،إن
(مكان رئيس الوزراء ليس مرتبطا جبسد نتنياهو ،وال حاجة
إىل عملية جراحية إلستئصاله) .وأض��اف��ت ليفين( :فقط
من خالل االنتخابات يقرر اجلمهور وحيدد الشخص الذي
يريد جلوسه يف مقعد رئيس ال��وزراء .ولذلك من املناسب،
أن يستمع اجلمهور إىل قرار املستشار القانوني للحكومة).
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قدم السيناتور األمريكي ،ب��راد شريمان،
م�ش��روع ق��ان��ون جمللس ال �ن��واب ب�ش��أن عزل
ال��رئ �ي��س األم ��ري �ك ��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب من
منصبه.
ورأى ش�يرم��ان أن��ه ليس ه�ن��اك م��ا مينع
أع�ض��اء الكونغرس م��ن مناقشة امل�ش��روع،
مؤكدا أن عزل ترامب عن الرئاسة سيكون
جيدا ألمريكا.
واع �ت�بر ش�يرم��ان أن إع��اق��ة ال�ع��دال��ة هي
أوض � ��ح وأروع ج ��رمي ��ة ج �ن��ائ �ي��ة ارت �ك �ب �ه��ا
(ترامب) خالل فرتة رئاسته حتى اآلن.
ورأى ش �ي�رم� ��ان أن م� ��ا ك �ش �ف��ت ع�ن��ه
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ح �ت��ى اآلن ب ��اإلض ��اف ��ة إىل
الشهادات واملعلومات املتوفرة كافية لعزل
ت��رام��ب ،مضيفا :ال ح��اج��ة إىل االن�ت�ظ��ار
حتى تعطينا التحقيقات املتنوعة فهرساً
كام ً
ال عن أفعال ترامب احملتملة.
وع � �ب� � ّ�ر ش� �ي��رم� � ��ان ع� � ��ن اع� � �ت� � �ق � ��اده أن
الكونغرس احلالي قد ال يتمكن من عزل
(ت� ��رام� ��ب) ،ول �ك��ن ت �ق��دي��م م��ش ��روع ق��ان��ون
ال� �ع ��زل ،اىل ج��ان��ب ع ��وام ��ل أخ � ��رى ،رمب��ا
ي�ق�ن��ع م��وظ�ف��ي ال�ب�ي��ت األب �ي��ض وال �ن��واب
اجلمهوريني مبمارسة مزيد من الضغوط
على ترامب.
وت� ��وق� ��ع ش �ي�رم� ��ان أن ي� ��واص� ��ل ت ��رام ��ب
ممارساته املتهورة يف احلكم ،ما قد يدفع
اجلمهوريني لالنضمام يف نهاية املطاف إىل
جهود العزل.
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