خالل ملتقى «الفرص اإلستثمارية
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رئيسة مجلس النواب الجديدة
تصف الجدار بغير األخالقي

ترامب يتف ّقد جدار
املكسيك غد ًا..
ويطمح لتمويله
رغم اإلغالق
الحكومي

الريجاني :البرملان
ير ّكز على دعم
اإلنتاج احمللي
والصادرات ضمن
امليزانية الجديدة
3 10

4

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد  - 6049الأربعاء  2 -جمادى الأوىل  9 - 1440يناير /كانون الثاين  19 - 2019دي 1397

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

ظريف خالل لقاءاتــه ومباحثاته في نيودلهي:

إيران مستعدة لتطوير التعاطي مع الشرق وستبقى املصدر املوثوق
للنفط الى الهند
سنواصل التعاون مع أوروبا حول اآللية المالية لكننا لن ننتظرها
وزير الخارجية اإليراني ينتقد سياسات البيت األبيض العمياء
وزير النقل الهندي يعلن موافقة بالده على فتح بنك إيراني فرع ًا له
في مومباي
رئيس غرفة التجارة اإليرانية :الطاقة اإليرانية قد تساعد على ازدهار
اإلقتصاد الهندي

ضرورة التسريع في تنفيذ التوافقات مع الجيران

ممثل إقليم كردستان بطهران
ّ
يحذر الكرد من أالعيب
أمريكا السياسية ضد إيران

القوة البرية للجيش
اإليراني تتحول الى
قوات إنتشار سريع

أك ��د مم �ث��ل إق �ل �ي��م ك��ردس �ت��ان ال� �ع ��راق يف
ط�ه��ران ،ناظم دب��اغ ،ويف معرض تعليقه على
ت�ص��رحي��ات ت��رام��ب األخ �ي�رة ض��د اجلمهورية
اإلسالمية ،أك��د أن��ه ينبغي على األك��راد أن
ال يتأثروا باألالعيب السياسية األمريكية ضد
إي ��ران والتعويل على جريانهم ب��دل اإلستناد
على أمريكا وروسيا.
ويف تصريح أدىل به اإلثنني للصحف احمللية
لدى إقليم كردستان ،قال الدباغ :إن العالقات
اإلقتصادية بني إقليم كردستان العراق مع
اجلريان جيب ان تتواصل طاملا مل يعلن العراق
خمالفته على ذلك؛ كما ينبغي ان ال نتأثر
باألعيب أمريكا السياسية.
ول��ف ��ت امل � �س� ��ؤول ال � �ك� ��ردي ،اىل أن احل �ظ��ر
األمريكي ضد إيران مل خي ّلف نتائج ملحوظة
على ال�ع�لاق��ات اإلق�ت�ص��ادي��ة ب�ين اإلق�ل�ي��م مع
اجلمهورية اإلسالمية وه��ي متواصلة بقوتها
السابقة.
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أعلن قائد ال�ق��وة ال�بري��ة التابعة للجيش
اإلي� ��ران� ��ي ال �ع �م �ي��د ك �ي��وم��رث ح� �ي ��دري ،ان
ال ��وح ��دات ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ق��وة ال�ب�ري ��ة للجيش
حت��ول��ت اىل ق� ��وات (ه �ج��وم �ي��ة م�ت�ح��رك��ة)
و(انتشار سريع).
وأضاف العميد حيدري يف تصريح لوكالة
(إرن� ��ا) ال �ث�لاث��اء :إن ال �ق��وة ال�بري��ة للجيش
ق��ام��ت يف ال �س �ن��وات األخ �ي�رة ب ��إج ��راء حت��ول
عميق يف وحداته تنفيذا ألوام��ر قائد الثورة
اإلس�لام �ي��ة آي ��ة اهلل ال�ع�ظ�م��ى ال �س �ي��د علي
اخلامنئي للتتغري من الشكل التقليدي اىل
قوة هجومية متحركة وانتشار سريع مشرياً
اىل أن �ه��ا أك �ث��ر ك �ف��اءة يف ال��وق��ت ال��راه��ن
ول��دي �ه��ا ق� ��درات أك �ث��ر م��ن امل��اض��ي لتنفيذ
عملياتها.
وأك ��د أن ه��ذه ال��وح��دات بشكلها اجلديد
ضاعفت من كفاءة وفعالية القوات الربية
للجيش اإليراني.
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مساعد مكتب قائد الثورة:
الجمهورية اإلسالمية ملتزمة
بالدفاع عن املظلومني

2
مقتل شخصني وإصابة ستة آخرين
بانفجار مفخخة في تكريت

3
وتنافس البلدان املتقدمة في العلوم والتكنولوجيا

ایران تتبوأ املرتبة االولى
عامليا في النمو العلمي

8
فيما املنتخب االيراني يمطر الشباك
اليمنية بخماسية نظيفة

كارلوس كيروش :البداية
جيدة ولكن القادم أصعب
9

مؤكد ًا وقوف طهران بوجه القاعدة وداعش اللتني أوجدتهما أمريكا

جهانغيري :الحظر األمريكي على إيران لن يدوم طوي ًال كونه غير منطقي
لو أنفقت واشنطن  10أضعاف ما
أنفقته في المنطقة فلن تبلغ أهدافها

ق ّررت اللجنة االقتصادية العليا يف اجتماعها أمس الثالثاء على التسريع يف تنفيذ التوافقات
مع دول اجلوار.
واستعرض اإلجتماع ال��ذي ترأسه رئيس اجلمهورية حجة اإلس�لام حسن روحاني حبضور
رئيسي السلطتني التشريعية والقضائية ومساعديهم ،تقريراً حول التعاون اإلقتصادي مع دول
اجلوار واإلتفاقات املربمة بهدف تطوير التبادل التجاري واخلدمات واإلستثمارات املشرتكة؛
حيث مت التأكيد على التسريع يف تنفيذ هذه التوافقات.

مؤكد ًا بأن أمريكا قلقة من الوجود الثقافي
اإليراني في املنطقة

رئيس الوزراء العراقي يرشح
الجبوري والفياض وأمني
للوزارات املتبقية

بدأ مؤمتر رايسينا الدولي الرابع أعماله يف العاصمة اهلندية نيودهلي أمس الثالثاء مبشاركة
وزير اخلارجية اإليراني ،حممد جواد ظريف ،ومجع من كبار الشخصيات السياسية واالقتصادية
والعلمية والثقافية يف العامل.
وأقيمت مراسم افتتاح مؤمتر رايسينا يف نيودهلي حبضور رئيس الوزراء اهلندي ،نارندرا مودي،
وكلمة نظريته النروجيية ،السيدة إرنا سولربك.
وحتمل ال ��دورة اجل��دي��دة هل��ذا امل��ؤمت��ر شعار (اك�ت�ش��اف وتنمية ال�ف��رص لإلنسجام ب�ين آسيا
وعامل أكرب).
علماً أن وزارة اخلارجية اهلندية تتوىل مسؤولية تنظيم مؤمتر رايسينا السرتاتيجي واجليوسياسي
يف كل عام ،وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات االستشرافية يف هذا البلد.
ويضم املؤمتر يف نسخته اجلديدة الفي مشارك و 600وفد أجنيب من  93دولة يف احناء العامل.
هذا ،وأعلن وزير اخلارجية حممد جواد ظريف أن إيران ستواصل التعاون مع أوروبا حول اآللية
املالية اخلاصة ( ،)SPVلكنها لن تنتظر أوروبا وستتشاور مع شركائها التقليديني خلدمة مصاحل
الشعب اإليراني.
وأضاف ظريف ،أمس الثالثاء ،يف تصريح للصحفيني على هامش لقائه وزير النقل اهلندي ،نيتني
جادكاري ،ورداً على سؤال حول اآللية اخلاصة للتمويل األوروب��ي مع إي��ران ،قال :إن األوروبيني
حاولوا ،لكن مل يتمكنوا من التقدم إىل املدى الذي كنا نتوقعه منهم.
وسع تعاوننا من خالل قنوات خمتلفة مثل اهلند.
وأضاف :اننا ُن ّ
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اللجنة العليا للتنسيق اإلقتصادي تؤكد :

في هذا العدد

أكد النائب األول لرئيس اجلمهورية ،اسحاق
جهانغريي ،أمس الثالثاء ،أن احلظر األمريكي
على إيران لن يدوم طوي ً
ال.
وق� ��ال ج�ه��ان�غ�يري يف ك�ل�م��ة خ�ل�ال م��راس��م
مب �ن��اس �ب��ة ذك � ��رى ت��أس �ي��س غ ��رف ��ة ال �ت �ج��ارة
اإلي ��ران� �ي ��ة :ي�ن�ب�غ��ي يف ظ ��ل احل �ظ��ر وال �ق �ي��ود
امل �ف��روض��ة إجي���اد أف ��ق ج��دي��د أم���ام امل��واط�ن�ين
والنشطاء اإلقتصاديني ألن العدو حياول رسم
مستقبل جمهول يف أذهان املواطنني.
ون � �وّه ج�ه��ان�غ�يري اىل أن أه ��م س�ب��ب لفرض
أم��ري �ك��ا ح��ظ ��راً ع �ل��ى إي � ��ران ه ��و ألن �ه��ا ت�ل�ت��زم
بالقوانني الدولية ،قائ ً
ال :أن أمريكا ال تريد أن
تكون هناك إيران قوية يف املنطقة.
وأض ��اف :لن ي��دوم احلظر على إي��ران طوي ً
ال
ألن احلظر األمريكي غري منطقي وال يدعمه
أح ��د ،ق��ائ� ً
لا :ان أم��ري�ك��ا ت��رك��ز ع�ل��ى تضييق
املعيشة أم��ام الشعب اإليراني لتتجه األوض��اع
حن ��و االن �ه �ي ��ار ال ��داخ �ل ��ي وان �ه �ي ��ار اإلق �ت �ص��اد
اإلي � ��ران � ��ي يف ن �ه ��اي ��ة امل � �ط� ��اف إال أن� �ن ��ا حن��ن

اتفاق الحديدة في
اليمن ..املعطيات التي
أوجدته وأسباب َتع َُّث ِره
شارل ابي نادر

ق � ��ادرون ع�ل��ى اخ �ت �ص��ار ال �ف�ترة ال��زم�ن�ي��ة هل��ذه
األوضاع الصعبة.
وق� ��ال ج �ه��ان �غ�يري :إن األع � ��داء ي�س�ع��ون اىل
تطبيق ضغوط وفرض حظر يؤثر على احلالة
املعيشية للشعب واإلنهيار االقتصادي للبالد؛
مؤكداً أ ّن اإلنسجام والوحدة هما السبيالن
لتجاوز ه��ذه الظروف وأ ّن واشنطن لو أنفقت

 10أض �ع��اف م��ا أنفقته يف املنطقة س ��وف لن
تبلغ أهدافها.
واش� � � ��ار اىل ض� � � ��رورة ال� �ع� �ن ��اي ��ة ب��ال �ق �ض��اي��ا
اإلقتصادية ومنع استهداف احلالة املعيشية
للشعب؛ حم��ذراً من مؤامرات األع��داء الرامية
اىل خلق مستقبل معتم وضبابي للبالد.
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املتحدثة بإسم اإلتحاد األوروبي :إيجاد اآللية املالية الخاصة بإيران في ّ
تقدم جيد
أك ��دت (م��اي��ا ك��وس�ي��ان�ي�ت��ش) ،امل�ت�ح��دث��ة ب��إس��م منسقة السياسة
اخلارجية يف اإلحتاد األوروبي ،فدريكا موغريين ،أن إجياد اآللية املالية
اخلاصة بالتجارة مع إي��ران يف تقدم جيد وأن اإلحت��اد األوروب��ي يدعم
مساعي الدول األوروبية بهذا الصدد.
ويف حديث للصحفني مبقر اإلحتاد األوروبي ،أكدت (كوسيانيتش)،
مساء االثنني ،على تفعيل هذه اآللية املالية ( )SPVيف مستقبل قريب
فيما رفضت اإلفصاح عن حتديد موعد لتفعيلها.
كما أكدت عدم توفر أي معلومات لديها بشأن التقدم الذي أُحرز
حول القضايا اخلالفية املتعلقة مبقر اآللية ومتويلها وطريقة إدارتها.
وفيما أشارت اىل تقدم مسار إجياد اآللية املالية ودعم اإلحتاد األوروبي
للمساعي اليت تبذل يف هذا اجملال ،أوضحت أن الدول األوروبية تلعب

دوراً حمورياً يف هذا اخلصوص ومساعيها تأتي يف اطار جهود أوسع من
قبل اإلحتاد األوروبي تهدف اىل احلفاظ على اإلتفاق النووي مع إيران.
ويأتي تأكيد مايا كوسيانيتش على ق��رب تنفيذ اآللية املالية يف
الوقت الذي إنتقد فيه املتحدث بإسم اخلارجية اإليرانية تأخري اإلحتاد
األوروبي يف هذا اجملال بعد انسحاب أمريكا من اإلتفاق النووي وقال :إن
حتمل اإلحتاد األوروبي مسؤولية عدم
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ّ
تنفيذ .SPV
وحي��اول اإلحت��اد األوروب ��ي البحث عن ط��رق ملساعدة شركاته على
االستمرار يف التعاطي مع إيران رغم عودة احلظر األمريكي الذي تلى
انسحاب واشنطن من اإلتفاق النووي املوقع بني جمموعة  1+5وإيران
يف عام .2015

أردوغان يرفض لقاء
بولتون واألخير يغادر تركيا بومبيو يزور املنطقة لتمهيد اللقاء بني «بن سلمان» و«نتنياهو»
ورئيس حزب صهيوني يزور أبوظبي سرا

غادر مستشار األمن القومي األمريكي ،جون
بولتون ،تركيا بعد أن رفض الرئيس الرتكي،
رجب طيب أردوغ��ان ،استقباله بسبب تصرحياته
األخرية .وقالت وسائل إعالم تركية الثالثاء ،إن
مستشار األمن القومي األمريكي ،جون بولتون،
اضطر ملغادرة أنقرة .التتمة يف الصفحة 11

وقفة

إعتربت الصحفية األمريكية ،كارين إليوت هاوسفي ،يف تقرير هلا ،ان زيارة وزير اخلارجية
األمريكي اىل املنطقة تهدف اىل متهيد اللقاء بني بن سلمان ونتنياهو.
وقالت الصحفية األمريكية يف تقرير حتت عنوان (هل ي��زور نتنياهو السعودية) ورد يف
صحيفة وول سرتيت جورنال ،ال تتفاجأ إذا قام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو
قريباً بزيارة السعودية للقاء ولي عهدها حممد بن سلمان.
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مل يشهد التاريخ احلديث أو القديم حرباً
مماثلة للحرب على اليمن .ال يف غرابتها
لناحية تكتل أكرب عدد من الدول القادرة
ضد دولة فقرية وضعيفة ،وال يف ظالمتها
وع ��دم قانونيتها حيث ال سبب منطقيا
أو طبيعيا أو قانونيا أو عمليا يدعو هلذا
التحالف ضد دولة مل يعت ِد شعبها على أي
طرف من املعتدين ،وال يف استهتار اجملتمع
الدولي بنتائجها وبفظائعها ويف تقاعسه
عن إجياد حل عادل ومنطقي هلا.
على املقلب اآلخر ،أيضاً مل يشهد التاريخ
احلديث أو القديم شعباً ق��اوم وصمد يف
هذه الطريقة الغريبة مثل الشعب اليمين،
يف ظل ما ميلك من امكانيات متواضعة
بسيطة ،ال ميكن مقارنتها مبجموع ما
مي�ل��ك حت��ال��ف ق ��وى ودول ال� �ع ��دوان من
أسلحة وجتهيزات وقدرات متطورة.
أم ��ام ال�ف�ش��ل وال�ع�ج��ز ع��ن احل �س��م ضد
شعب أثبت أنه ال يرضخ وأنه يقاتل حتى
النفس األخري وباللحم احلي ،كان ال بد
هلذا العدوان من مناورة تكسر هذا اجلمود
يف امليدان ،وجتد ح ً
ال هلذا العجز يف إحراز
أي ت �ق��دم ي�س�م��ح ل��ه ب ��إح ��داث ت�غ�ي�ير ول��و
بسيطا يف الستاتيكو ،ال��ذي اكتشف أنه
لن يستطيع اخل��روج منه اذا سارت األمور
كما هي اآلن ،فاختار الرضوخ للتفاوض
وب�ش��روط اجليش واللجان الشعبية اليت
ط��امل��ا ك ��ان ي��رف�ض�ه��ا ،ف�ك��ان��ت م�ف��اوض��ات
السويد وكان اتفاق احلديدة.
إضافة للمأزق الذي وصل اليه العدوان
وال � ��ذي دف �ع��ه ل�ل�س�ير ب��ات �ف��اق احل ��دي ��دة،
كانت لدى هذا العدوان أه��داف ميدانية
واسرتاتيجية أخرى هلذا اإلتفاق وهي:
 حم��اول��ة ع��زل احل��دي��دة ع��ن اجلبهاتاألخ � � ��رى ب� �ه ��دف إب � �ع� ��اد ت ��أث�ي�ر اجل �ي��ش
وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ع ��ن ال �ب �ح��ر االمح ��ر،
حيث استطاعت وح ��دات ه��ؤالء (اجليش
وال � �ل � �ج� ��ان) أن خت� �ل ��ق ،وع �ب��ر ق ��درات��ه ��ا
ال �ص��اروخ �ي��ة ال�ب��ال�ي�س�ت�ي��ة ،ن�ق�ط��ة ت��أث�ير
اسرتاتيجية على املمر احليوي ألغلب دول
العدوان ولغريها.
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