خالل لقاءات وزير النفط
اإليراني مع كبار املسؤولني
العراقيني

رابطة الصداقة الكويتية
 اإليرانية تحتفل بالسفيراإليراني الجديد

طهران وبغداد تبحثان
سبل توسيع آفاق
التعاون الثنائي في
مجاالت النفط والطاقة

محمد إيراني:
مسيرة العالقات
الشعبية بني طهران
والكويت تمتد لقرون
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مسؤولة السياسة الخارجية
في اإلتحاد األوروبي

أوروبا واجملتمع الدولي
يتعاونان للحفاظ على
اإلتفاق النووي

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

إستمرار ًا ملســيرات العودة لألسبوع الـ 42على التوالي

في هذا العدد

غزة تخرج في جمعة «صمودنا سيكسر الحصار»

أك��دت مسؤولة السياسة اخل��ارج�ي��ة يف
اإلحت ��اد األوروب� ��ي فيدريكا م��وغ��ري�ني بأن
اإلحت��اد يتعاون مع سائر أعضاء اجملتمع
الدولي للحفاظ على اإلتفاق النووي.
ويف تصريح هلا نشره املوقع اإللكرتوني
جمل �ل��س ال� �ع�ل�اق ��ات اخل ��ارج� �ي ��ة األوروب� � ��ي
اجل�م�ع��ة ،ق��ال��ت م��وغ��ري�ني :حن��ن بصفتنا
اإلحت� ��اد األوروب � ��ي ال ��ذي ي�ض��م  28ع�ض��واً
نعمل م��ع بقية أع �ض��اء اجمل�ت�م��ع ال��دول��ي
ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى اإلت� �ف ��اق ال � �ن� ��ووي؛ إت �ف��اق
مت تنفيذه بالكامل لغاية اآلن وأك��دت��ه
ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة يف 13
تقريراً متتالياً هلا.
وأضافت( :إننا نفعل ذلك من أجل أمننا
اجلماعي؛ إننا ال نريد أن حتصل إيران على
السالح النووي) حسب تعبريها (وإن اإلتفاق
يهدف لتحقيق هذا اهلدف بالضبط).
وتابعت :إنين أمسع القول غالباً بأن أوروبا
تتابع يف هذه القضية بصورة رئيسية دوافع
اقتصادية واعتبارات جتارية .هذا القول غري
واقعي ألننا نفعل هذا األمر للحيلولة دون
الغاء إتفاق فاعل حلظر اإلنتشار النووي
وللحيلولة دون وقوع أزمة أمنية كربى يف
منطقة الشرق األوسط.
وق��ال��ت م��وغ��ري�ني :أن ج��ان�ب�اً م��ن العمل
يستلزم أن نوفر الضمانات للشركات اليت
ترغب مبزاولة التجارة املشروعة مع
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شهيدة وعشرات الجرحى في عملية قمع اإلحتالل للمسيرات
حماس تعلن تأجيل زيارة هنية لموسكو ..والقاهرة تدخل على خط معالجة الخلفات الفلسطينية
مئات المستوطنين يقتحمون «مقامات عورتا» ..واعتقال  4فلسطينيين في الضفة الغربية

خالل إحياء الذكرى السنوية لرحيل الشيخ هاشمي رفسنجاني

سيلتقي السيد السيستاني خالل زيارته للعراق

الرئيس روحاني :سنطلق قمرين صناعيني
الى الفضاء قريب ًا

ظريف يسخر من
تصريحات بومبيو:
أمريكا تجلب الفوضى
والقمع أينما تتدخل

صواريخنا اليوم
وسيلتنا الدفاعية
ونحن نفخر بها
الفقيد رفسنجاني
كان حكيما بكل معنى
الكلمة ،وله تأريخ
طويل في النضال
قبل الثورة وبعدها
أقيمت الذكرى السنوية الثانية لرحيل آية اهلل هامشي رفسنجاني ،صباح اخلميس يف مركز
املؤمترات الدولية يف طهران ،حبضور الرئيس روحاني ،وسدانة مرقد االمام اخلميين (رض) حجة
اإلسالم السيد حسن اخلميين ،وعائلة االمام الراحل (رض) وايضاً عائلة الفقيد آية اهلل هامشي
رفسنجاني؛ اىل جانب كبار الشخصيات السياسية والعسكرية وسفراء الدول األجنبية.
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أف��ادت وكالة الفرات نيوز العراقية ان وزير
اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف ،سيلتقي
خالل زيارته املرتقبة االسبوع املقبل اىل العراق،
باملرجع الديين آية اهلل السيد على السيستاني.
وق ��ال امل �ص��در :إن ظ��ري��ف س �ي��زور العاصمة
ب �غ��داد ،يف  14م��ن الشهر اجل� ��اري ،وسيجري
مباحثات ثنائية ويلتقي بالرئاسات الثالث.
ورج��ح املصدر ،ان تتضمن زي��ارة ظريف لقاء
ّ
امل ��رج ��ع ال ��دي�ن�ي األع �ل ��ى اإلم � ��ام ال �س �ي��د علي
السيستاني يف النجف األشرف .وكان ظريف
أعلن اخلميس املاضي انه سيزور العراق بعد
زيارته للهند اليت إختتمها اخلميس.
هذا وقد عاد وزير اخلارجية االيراني حممد
جواد ظريف اىل طهران فجر اخلميس يف ختام
زيارته اليت قام بها اىل اهلند.
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قاسمي :النظام األمريكي
املتطرف إنتهج سبيال ال
يخدم مصلحة أمريكا
رف��ض امل�ت�ح��دث ب��اس��م اخل��ارج�ي��ة االي��ران�ي��ة،
بهرام قامسي ،اتهامات وزير اخلارجية األمريكي
مايك بومبيو يف القاهرة ضد اي��ران ،مؤكدا
ب��أن السبيل ال��ذي انتهجه النظام األمريكي
املتطرف ال خيدم أي مصلحة ألمريكا.
وقال قامسي يف تصريح له ،أمس اجلمعة :ان
أمريكا خاصة النظام املتطرف احلالي وبسبب
عدائه املستفحل للشعب االي��ران��ي وخمالفته
جل�م�ي��ع اج � � ��راءات االدارة ال �س��اب �ق��ة ل ��ه واث ��ر
استغالله من قبل حمافل سيئة الصيت وفاشلة
واخن��داع��ه بتيارات ولوبيات خاصة ،قد انتهج
سبيال ال ميكن تصور أي مصلحة فيه ألمريكا.
وأض � ��اف :ان ه ��ذا ال �ن �ظ��ام (األم ��ري��ك ��ي) قد
خ��رج من إتفاق شامل ومشروع ك��ان حصيلة
م� �ف ��اوض ��ات ،وه� ��و اآلن وب �س �ب��ب ع� ��دم ق��درت��ه
للعثور على بديل له قد اصيب بنوع من اليأس
والغضب املزمن.
وتابع قامسي :ملن التناقض الكبري ان أمريكا
أوصلت عداءها للشعب االيراني اىل الذروة
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الحوثي :العدوان يتصاعد في مختلف
الجبهات والخروقات مستمرة في الحديدة

خ ��رج ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون أم ��س يف ق �ط��اع غ��زة
ل�ل�م�ش��ارك��ة يف مج�ع��ة ج��دي��دة م��ن م�س�يرات
ال� �ع ��ودة وك �س��ر احل �ص ��ار ب �ع �ن��وان «ص �م��ودن��ا
سيكسر احلصار».
وك��ان��ت اهل�ي�ئ��ة ال��وط�ن�ي��ة مل �س�يرات ال �ع��ودة
وك� �س ��ر احل � �ص� ��ار ق� ��د دع � ��ت إىل امل �ش ��ارك ��ة
اجلماهريية الواسعة يف مسريات العودة ،وقالت
إنها رسالة إص��رار على كسر احلصار وإنهاء
معاناة الشعب الفلسطيين واستمرار معركة
املواجهة مع اإلحتالل.
واستشهدت امرأة وأصيب  14غ ّزيني جبراح،
مساء اجلمعة ،نتيجة قمع اإلحتالل لفعاليات
األسبوع الثاني واألربعني من مسرية العودة.
من جانبه ،شدد عضو اهليئة الوطنية العليا
مل �س�ي�رات ال� �ع ��ودة وك �س��ر احل� �ص ��ار ،ال �ق �ي��ادي
باجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،ماهر
مزهر ،على أنه (يف ظل تنصل العدو الصهيوني
للتفاهمات اليت مت التوصل إليها عرب أكثر
م��ن جهة دول �ي��ة ،واع�ت�م��اده أس�ل��وب التسويف
واملماطلة والتعطيل ،حنن لن نقبل أن تستمر
هذه املؤامرة ومعاناة شعبنا).
وقال( :لن نقبل أن يتأمل شعبنا ،واملستوطنون
املغتصبون ألرضنا يعيشون حياة هادئة) ،معربا
ع��ن رف��ض ال�ك��ل الفلسطيين ب��أن (ت�ك��ون غزة
موضعاً للنزاع ب�ين ق ��ادة اإلح �ت�لال اجملرمني
املتنافسني يف االنتخابات اإلسرائيلية ،ومن
واجبنا الدفاع عن حقنا يف العيش بكرامة وعزة
على أرضنا).
ويشارك الفلسطينيون منذ الـ  30من آذار/
مارس املاضي يف مسريات سلمية ،قرب السياج
بني قطاع غزة واألراضي الفلسطينية احملتلة
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اليمن :إستهداف قيادات
للتحالف السعودي بقاعدة
العند والعسير
3

روسيا تنفي بحث مقايضة جواسيس تشمل
جنديا أمريكيا سابقا

جنرال أمريكي يق ّر ببلوغ
روسيا والصني البعد الرابع
في مجال األسلحة
4

بمناسبة ذكرى ميالد عقيلة آل البيت

زينب الكبرى(ع) ..معنى
الشموخ وقول كلمة الحق أمام
سلطان جائر
5

من البرتغالي كيروش الى االيطالي مارشيلو ليبي ..

نجوم التدريب يسرقون
األضواء من الالعبني في کأس
أمم آسيا
9

في اليوم الثاني واألخير من مناورات «فدائيو سماء الوالية »8

القوة الجوية االيرانية تستخدم انواع املقاتالت
وتنفذ غارات جوية تطلق خاللها أنواع الصواريخ
قنابل قاصد وماوريك تدخل ساحة المعـركة بمنـاورات الوالية
األدميرال سياري :لو ارتكب األعداء أي خطأ سيتلقون رد ًا حازم ًا
قائد سالح الجو :ال حاجة للقوات األجنبية لتوفير أمن المنطقة

إستخدمت القوة اجلوية االيرانية معدات وق��درات حديثة وقنابل جديدة يف قصف األه��داف
املفرتضة للعدو ،يف اليوم الثاني واألخري من (مناورات فدائيو مساء الوالية .)8
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داعي ًا الى تعاون أوثق بني ايران وروسيا وتركيا في إطار عملية آستانة

أزمة اإلدارة األمريكية ..اإلغالق الجزئي لإلدارة يتجاوز يومه الحادي والعشرين

جابري انصاري يجري مباحثات إقليمية في موسكو

ترامب يصر على بناء الجدار مع املكسيك ..ويرفض توقيع امليزانية

أج� ��رى ك �ب�ير م �س �ت �ش��اري وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة
ل�ل�ش��ؤون السياسية ،حسني ج��اب��ري ان�ص��اري،
ال��ذي زار موسكو مباحثات مع مسؤولي وزارة
الدفاع ووزير اخلارجية يف روسيا حول التطورات
االقليمية السيما يف سوريا واليمن.

وال �ت �ق��ى ج��اب��ري ان��ص ��اري ص �ب��اح اخلميس
مساعد وزي��ر الدفاع الروسي للشؤون الدولية
الكساندر فومني يف مقر وزارة ال��دف��اع يف هذا
البلد وحبث معه التطورات امليدانية والسياسية
يف س��وري��ا والتنسيق ب�ين البلدين يف املرحلة

الراهنة.ودعا اىل تعاون أوثق بني ايران وروسيا
وتركيا يف إطار آستانة .كما التقى جابري
انصاري ظهر اخلميس نائب اخلارجية الروسي
سريغي فرشينني ،حيث أكد على ضرورة بناء
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ويؤكد رغبة طهران بتطوير العالقات مع كاراكاس

رئيس لجنة األمن القومي البرملانية:

وزير الدفاع اإليراني يجري مباحثات مع
الرئيس البوليفي

سيتم تحديد موقف ايران من االنضمام
الى معاهدة  FATFفي غضون أشهر

التقى وزي ��ر ال��دف��اع اإلي��ران��ي العميد أم�ير ح��امت��ي ،ال ��ذي زار العاصمة
كاراكاس ،الرئيس البوليفي إيفو موراليس وأجرى معه جولة من املباحثات.
وحبث العميد حامتي والوفد املرافق له خالل لقائه الرئيس موراليس
حبضور وزير اخلارجية البوليفي حول آخر التطورات الدولية واإلقليمية
وكذلك العالقات الثنائية .واعترب وزير الدفاع اإليراني تعاون البلدين
على املستوى الدولي والثنائي بأنه ودّي وخيدم مصاحل مجيع الشعوب
الثورية واملستقلة مؤكداً على تطوير هذا التعاون.
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أعلن رئيس جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية يف جملس الشورى
االسالمي ،حشمت اهلل فالحت بيشة ،بانه سيتم يف غضون اشهر حتديد
املوقف من االنضمام جملموعة العمل املالي الدولية ( )FATFاخلاصة
مبكافحة غسيل األم��وال .وقال فالحت بيشة يف تصريح أدىل به ملراسل
وكالة (ارنا) يف شهركرد مركز حمافظة جهارحمال وخبتياري (غرب)
يف ختام زيارة هلا استغرقت يومني :إن اختاذ القرار بشأن هذه املعاهدات
سيكون من قبل جممع تشخيص مصلحة النظام.
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مشرّعون أمريكان يطالبون
واشنطن بتحميل السعودية مسؤولية
قتل خاشقجي
وبومبيو يؤكد..

دخل اإلغالق اجلزئي للحكومة األمريكية يومه
احلادي والعشرين حيث يصر الرئيس دونالد ترامب
على عدم توقيع ميزانيته اال بعد إقرار الكونغرس
طلبه متويل بناء اجل��دار احل��دودي مع املكسيك،
جمددا تهديده بإعالن حالة الطوارئ الوطنية.

ودفاعا عن غروره واثباتا لنفسه أمام ناخبيه
وس��ط ال�ك��م الكبري م��ن الفضائح والقضايا
اليت تطاله ،يتعنت الرئيس األمريكي دونالد
ترامب يف مطالبته ببناء جدار مع املكسيك.
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الجيش األمريكي يبدأ اإلنسحاب من سوريا
بدأ اجليش األمريكي سحب معدّات من سوريا ،وفق
ما ّ
أك��د مسؤول يف وزارة الدفاع األمريكية ،يف وقت ال
يزال اجلدول الزمين إلنسحاب أل َفي جندي أمريكي ّ
مت
نشرهم يف هذا البلد غري واضح.
وأك��د الناطق بإسم التحالف ال��دول��ي ال��ذي تقوده
واشنطن ش��ون راي��ن اجلمعة أن عملية االنسحاب من
س��وري��ا ب ��دأت ،م��ن دون أن يوضح إن ك��ان يتحدث عن
القوات األمريكية وحدها أم مجيع قوات التحالف.
وق��ال راي��ن (ب��دأت قوة املهام املشرتكة -عملية العزم
الصلب -عملية انسحابنا املدروسة من سوريا) ،يف إشارة
إىل التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش،
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