خالل العام املاضي

وتنفي أي نيّة لها لنشر قواتها
في أفغانستان

توليد محطات
الكهرباء
في إيران يسجل
نمو ًا بطاقة
 1534ميغاواط ًا

روسيا لن تستغل
ورقة الجندي
األمريكي احملتجز..
وتحذر واشنطن من
عسكرة أزمة فنزويال
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الريجاني :أمريكا
تستهدف في األساس
مبادئنا الدينية
اإلصالحات السياسية واإلجتماعية
القائمة على الفكر الديني ستنجح
بفضل العقيدة العامة للمجتمع
ص � ّرح رئيس جملس الشورى اإلسالمي،
علي الرجي��ان��ي ،أن أمريكا ميكن ان تطرح
ال �ي��وم يف ال�ع�ل��ن أن�ه��ا حت ��ارب إي� ��ران أمنياً
وسياسياً واق�ت�ص��ادي�اً ،إال أنها يف األس��اس
تستهدف مبادئنا الدينية.
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� 12صفحة  -ايران  5000ريال  -لبنان  1000لرية � -سوريا  5لريات  -تركيا لرية واحدة

لدى إســتقباله حشــد ًا من أهالي مدينة قم املقدسة

في هذا العدد

قائد الثورة :بعض قادة أمريكا حمقى من الدرجة االولى
ال قيمة لتعهدات األمريكيين وال ألقوالهم وال ينبغي اإلهتمام بهم
الثورة اإلسالمية بلغت عامها األربعين بعد أن تصور األعداء أنهم سيقوضونها في أقل من ستة أشهر
مسؤول أمريكي أعرب أمام حفنة من اإلرهابيين عن أمله باإلحتفال بعيد الميالد لعام  2019في طهران

إعترب قائد الثورة اإلسالمية ،آية اهلل السيد
علي اخلامنئي ،بعض قادة أمريكا بأنهم محقى
م��ن ال��درج��ة االوىل .وخ�ل�ال استقباله أم��س
االربعاء حشدا من أهالي مدينة قم املقدسة،

السجن  11عاما لوزير صهيوني سابق بزعم
التجسس لصالح إيران

اجمللس التشريعي في غزة
يصادق على نزع الشرعية عن
محمود عباس
3

التتمة يف الصفحة 11

في ذكرى شهادته

امليرزا تقي خان ..أحد كبار
رجال السياسة وأعظم
وزراء ايران

رضائي :القوة الدفاعية
اإليرانية يشهد بها
الصديق والعدو

5
من لم تقتله الصواريخ قتلته
االمراض والجوع..

الحصار يواصل حصد
أرواح اليمنيني

الشعب اإليراني استطاع
بتضحياته الملحمية أن يزيح أمريكا
من ساحاته الدفاعية واألمنية

7
حسب تقرير نشرته جامعة
امير كبير الصناعية

ق� ��ال أم �ي�ن جم �م��ع ت�ش�خ�ي��ص مصلحة
ال �ن �ظ ��ام حم �س��ن رض ��ائ ��ي أن االجن� � ��ازات
الصاروخية وال�ق��وة الدفاعية للجمهورية
اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران�ي��ة يشهد بها الصديق
والعدو اليوم.
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ثالث عاملات إيرانيات
على قائمة أشهر النساء في آسيا
8

النائب األول لرئيس الجمهورية
في مقابلة مع يورونيوز:

حريصون على بقاء
اإلتفاق النووي
وسنواصل الدفاع عنه
لدينا عالقات جيدة مع الحكومة
األفغانية وق ّدمنا الدعم لها في جميع
المجاالت وأي حوار سيكون بعلمها
قال النائب األول لرئيس اجلمهورية ،اسحاق
جهانغريي ،خ�لال حديث مع شبكة يورونيوز
التلفزيونية :إن اإلحتاد األوروب��ي يقف حالياً

أم��ام اختبار مهم ج��دا ،وحن��ن حريصون على
بقاء اإلتفاق النووي ،وسنواصل الدفاع عنه.
ورداً على س ��ؤال ح��ول مستجدات اإلت�ف��اق
ال �ن��ووي وب ��أن ال�ش�ع��ب اإلي ��ران ��ي ق��د ت�ع��ب من
املناقشات املتكررة ح��ول اإلت�ف��اق .ما هو ردك

ع�ل��ى م�ن�ت�ق��دي اإلت� �ف ��اق؟ وك �ي��ف ت��داف�ع��ون
عنه؟ قال جهانغريي :إن أحد التدابري اهلامة
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية هو اإلتفاق
النووي؛ ومت التوصل إىل هذا اإلتفاق لرفع
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رد ًا على عقوبات االتحاد االوروبي على ايران

قاسمي :الدول األوروبية غير صادقة في محاربة اإلرهاب
وزير الخارجية :ال يمكن للدول االوروبية التنصل من
مسؤولية إيوائها االرهابيين
إيران ستتخذ قرارات هامة في التعاون مع أوروبا

أدان املتحدث باسم اخلارجية بهرام قامسي ،أمس األرب�ع��اء ،عقوبات
اإلحتاد األوروبي على ايران .وقال قامسي :إن (قرار اإلحتاد األوروبي غري
املنطقي واملثري لإلستغراب مبين على تهم ال أس��اس هلا من الصحة)،
وال��ذي يفرض عقوبات على عدد من املواطنني اإليرانيني) ،مؤكداً أن
التتمة يف الصفحة 11
(إيران سرتد على هذه اإلجراءات).

وتدعو واشنطن الى استئناف الحوار حول ضبط األسلحة

موسكو تشكك في انهاء وجود أمريكا العسكري في سوريا
اعترب نائب وزير اخلارجية الروسي سريغي ريابكوف ،أمس األربعاء ،أنه من الصعب جداً ختيل
إنسحاب القوات األمريكية املوجودة بشكل غري شرعي بالكامل من سوريا يف ظل الظروف الراهنة.
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مجلس الشيوخ األمريكي يفشل في تمرير مشروع فرض
عقوبات على سوريا وروسيا وايران
فشل جملس الشيوخ األمريكي يف احلصول على األصوات الالزمة لتمرير مشروع قانون يدعو إىل
فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار األسد وحلفائه ،وأخرى تستهدف البنك املركزي السوري.
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وهي السعودية واالمارات ومصر

النمسا تدعو للحفاظ على
اإلتفاق النووي
مع إيران
دعا الرئيس النمساوي (الكسندر فان دير بيلني)
اىل احلفاظ على اإلتفاق النووي مع إيران ووصفه
باالجناز املهم .وق��ال الكسندر فان دير بيلني ،يف
كلمته أمام حشد من السفراء والدبلوماسيني
االج ��ان ��ب يف ف�ي�ي�ن��ا ،ال �ث�ل�اث ��اء ،مب�ن��اس�ب��ة ال�ع��ام
اجلديد ،ان اإلتفاق النووي مع إيران مت التوصل
اليه يف اطار حوار مشرتك وانه يكتسب األهمية
وينبغي احلفاظ عليه باعتباره اجنازا كبريا.
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موقع بريطاني يكشف تفاصيل اجتماع بني «املوساد» واستخبارات  3دول عربية

كشف موقع (ميدل إيست آي) الربيطاني عن تفاصيل اجتماع
أم�ن�ي رب��اع��ي مج��ع م��دي��ر (امل ��وس ��اد) ب �ق��ادة اس �ت �خ �ب��ارات ك��ل من
ال�س�ع��ودي��ة واإلم� � ��ارات وم �ص��ر ،ن��اق��ش س�ب��ل تقليص ن �ف��وذ تركيا
يف اإلقليم.

وأف ��اد امل��وق��ع ،يف مقال للصحفي الربيطاني املتخصص بشؤون
الشرق األوسط ديفيد هريست ،بأن اللقاء األمين ُعقد يف ديسمرب
املاضي ،بعاصمة خليجية ،وخرج باإلتفاق على إختاذ أربع خطوات.
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جابري أنصاري في
روسيا لدفع عجلة
مفاوضات أستانة قدما

واعظي :االوروبيون
اعتذروا للتأخير في تنفيذ
اآللية املالية الخاصة

وصل كبري مساعدي وزير اخلارجية اإليراني للشؤون
السياسية وكبري املفاوضني اإليرانيني يف املفاوضات
الدولية للسالم يف سوريا حسني جابري انصاري ،أمس
االربعاء ،اىل موسكو للتشاور مع املسؤولني الروس لدفع
عجلة مفاوضات أستانة بشأن السالم يف سوريا اىل
األمام .وحبسب وكالة ارنا ،من املقرر ان يبحث جابري
انصاري مع نظرائه القضايا االقليمية اهلامة خصوصا
القضية ال �س��وري��ة .وم ��ن امل�ت��وق��ع ان ي�ن��اق��ش ج��اب��ري
انصاري وهو كبري املفاوضني اإليرانيني يف املباحثات
الدولية للسالم يف سوريا االستعدادات الجراء اجلولة
القادمة من مفاوضات أستانة للسالم مع املسؤولني
الروس .وستعقد اجلولة القادمة من مفاوضات القمة
قريباً بني الرئيس ال��روس��ي فالدميري بوتني ونظرييه
اإليراني حسن روحاني والرتكي رجب طيب أردوغان يف
روسيا رغم ان املوعد احملدد لالجتماع مل يعلن عنه بعد.

ص� ��رح م ��دي ��ر م �ك �ت��ب رئ �ي ��س اجل �م �ه��وري��ة،
حم �م��ود واع �ظ ��ي ،ب ��أن االوروب� �ي�ي�ن اع �ت��ذروا
للتأخري يف تنفيذ اآللية اخلاصة بني أوروبا
وإيران (.)SPV
ويف تصريح أدىل به لوكالة انباء (فارس)
رداً على س��ؤال بشأن تصرحيه السابق بأن
االوروب�ي�ين سينفذون اآللية املالية اخلاصة
يف غ �ض��ون اس �ب��وع�ين ،ق ��ال واع �ظ ��ي :ان ��ه مل
يعلن أب ��دا ب ��أن ( )SPVستنفذ يف غضون
اسبوعني.
واض� ��اف :إن االوروب� �ي�ي�ن ق��د اع��ت ��ذروا منا
ايضا وق��ال��وا باننا قسمنا براجمنا مجيعا
اال ان ض �غ ��وط أم��ري �ك��ا ق ��د أخ � ��رت عملنا
لكننا مل نتخل عن هدفنا أي أنهم ميضون
اىل االمام.

ويبحث مع نظيريه الهندية واإلسباني سبل التعاون اإلقتصادي

ظريف يرحّ ب بإستثمار الهند في قطاع
البتروكيمياويات اإليراني
أمريكا إستبدلت السياسة الخارجية الواقعية بسياسة التخويف من إيران
إلتقى وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف يف نيودهلي ،صباح أمس األربعاء ،نظريته
اهلندية سومشا سواراج .ويف هذا اللقاء تباحث ظريف وسواراج بشأن خمتلف أبعاد العالقات
الثنائية خاصة التعاون اإلقتصادي بعد خروج أمريكا من اإلتفاق النووي .ويف مقابلة أجرتها
رحب وزير اخلارجية اإليراني بإستثمارات اهلند يف قطاعات
معه وكالة االنباء اهلندية (ّ ،)ANI
النفط والغاز والبرتوكيماويات ،مضيفاً :إن البلدين جيريان حمادثات حول هذا املوضوع.
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وقفة

كل الطرق تنتهي
الى دمشق
علي جاجييان
ك��ل ال�ط��رق تنتهي اىل دم�ش��ق ،ه��ذا ما
ت��ؤك��ده ال�ت�ح��رك��ات اجل��اري��ة ال �ي��وم على
الصعيدين االق�ل�ي�م��ي وال ��دول ��ي م��ن اج��ل
العودة اىل هذه العاصمة ،فقد باتت الدول
اليت كانت السبب قبل حنو مثاني سنوات
يف خلق األزم��ة السورية ودع��م االرهابيني
ال�ت�ك�ف�يري�ين ل�ت��دم�ير ه ��ذا ال�ب�ل��د امل �س��امل،
واإلط ��اح ��ة ب��ال��رئ�ي��س ب �ش��ار االس� ��د ،لعدم
ارتياحها منه بسبب سياساته املستقلة،
ب��ات��ت ال �ي��وم ت�ت�س��اب��ق ف�ي�م��ا بينها إلع ��ادة
ع�لاق��ات�ه��ا م��ع س��وري��ا وف �ت��ح س �ف��ارات �ه��ا يف
دمشق.
فاغلب هذه الدول ويف مقدمتها العربية
السعودية وال�تي إستخدمت بايعاز صهيو
 ام�يرك��ي مجيع مالديها م��ن امكانياتواره��اب�ي�ين دربتهم على ارت �ك��اب اجل��رائ��م،
ل�لإط��اح��ة ب �ب �ش��ار االس� ��د وت ��دم�ي�ر س��وري��ا
وق�ت��ل اآلالف م��ن أب�ن��ائ��ه ال �ب�ررة ،مل جتن
مما ارتكبته حبق ه��ذا البلد وشعبه سوى
السمعة السيئة واخلسارة وامتعاض أبناء
ش�ع��وب�ه��ا م��ن ارت��ك ��اب ك��ل ه ��ذه اجل��رائ��م
بإيعاز من العم س��ام ،والكيان الصهيوني
ال� ��ذي أخ ��ذ ب�ع�ض�ه��م ي �ه ��رول ال �ي ��وم حن��وه
للتطبيع معه.
عملية العودة اىل املنطق الدبلوماسي يف
التعاطي مع سوريا بشار االسد ،بدأت بزيارة
ال��رئ�ي��س ال �س��ودان��ي ع�م��ر ال�ب�ش�ير لسوريا
ولقائه بشار االسد الشهر املاضي ،والقادم
أك�ث��ر ،وم��ن ث��م إع ��ادة إف�ت�ت��اح السفارتني
االم��ارات �ي��ة وال�ب�ح��ري�ن�ي��ة ف�ي�ه��ا ،وم ��ن بعد
ذل ��ك ج ��اءت ال �س �ع��ودي��ة ،ال�ت�ي ي �ب��دو أنها
عادت خبفي حنني ،لتعلن عن انها ستعيد
فتح سفارتها يف بداية العام  2019لتضفي
رغما عن ارادتها ،شرعية غري مسبوقة على
الرئيس السوري ال��ذي مل تكن تعرتف به،
وهل��ذا فرضت على ب�لاده احل��رب االرهابية
والعزلة والدمار منذ مثاني سنوات.
ه ��ذا ف�ض�لا ع��ن اع �ل�ان ع ��دد م��ن ال ��دول
عن عزمها إستئناف رحالتها اجلوية اىل
س��وري��ا ،اىل جانب دول حليفة المريكا يف
اوروبا وسائر مناطق العامل كانت بدورها
ال ت��رت��اح اىل س��وري��ا وسياساتها املستقلة،
أخ��ذت ال�ي��وم تصطف خلف أب ��واب دمشق
لدخوهلا دبلوماسياً.
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