ضمن منافسات كأس آسيا
بكرة القدم

في رسالة وجهها إلجتماع إتحاد
الرابطات االسالمية للطلبة
االيرانيني بأوروبا

املنتخب االيراني
يحقق فوز ًا
على
منتخب فيتنام

قائد الثورة :إنضمام
الطلبة اإليرانيني
الى نهضة ُّ
التقدم
جهاد في سبيل الله
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ع�ق��د اجمل �ل��س األع �ل��ى للتنسيق اإلق �ت �ص��ادي اجتماعه
أم ��س ال�س�ب��ت ،ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س اجل�م�ه��وري��ة ح�ج��ة اإلس�ل�ام
حسن روحاني ومشاركة رئيس السلطة التشريعية وسائر
أعضائه؛ حيث أكد املشاركون على تعزيز ظروف العمل
واجل�ه��ود يف سياق اإلع�م��ار وب��ث روح التفاؤل واألم��ل جتاه
املستقبل يف أرجاء البالد.
التتمة يف الصفحة 11

في هذا العدد

وإنفجــار قوي يهز العاصمة باريس

اجمللس األعلى للتنسيق اإلقتصادي يؤكد:

تعزيز مناخ العمل واإلعمار
والشعور باألمل في البالد

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

أصحاب «السترات الصفراء» يصعدون تحركاتهم
ويطالبون برحيل ماكرون
لندن تشهد تظاهرات (للسترات
الصفراء) ..والشرطة الفرنسية تنشر 80
ألف شرطي تحسب ًا للمظاهرات
 1500جريح من المحتجين و1100
من القوات االمنية ،ومقتل  10اشخاص
حصيلة التحركات حتى اآلن

انطلقت تظاهرات أصحاب السرتات الصفراء
يف عدد من املدن الفرنسية ويف األسبوع التاسع
م ��ن االح �ت �ج ��اج ��ات ض ��د ال��رئ �ي��س إمي��ان��وي��ل
م� ��اك� ��رون وس �ي��اس��ات��ه اإلق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،ودع ��ت
احلركة إىل تظاهرة السبت.
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رئيس الكونغرس يطلب دعم الجيش
إلزاحة مادورو

تدخالت واشنطن ُتشعل نزاع ًا
على السلطة في فنزويال

الزي الشعبي اإليراني..
اصالة املاضي وجمال الحاضر
5

السوق العراقية؛ األولى
في إستيراد السلع اإليرانية
10

معلن ًا عن زيارة للوزير ظريف الى العراق اليوم

في ملتقى آفاق التطورات السورية والنظام اإلقليمي في غرب آسيا بطهران

قاسمي :البرنامج الصاروخي دفاعي وتقليدي
وحق مشروع للشعب اإليراني

مسؤول إيراني :الدول العربية قلقة من مستقبل الدور التركي في املنطقة
سفير إيران السابق بدمشق :أمريكا
تتخبط في سوريا منذ بداية األزمة
ص ��رح م �س��ؤول يف اخل��ارج �ي��ة اإلي��ران �ي��ة ب��أن
الدول العربية قلقة من مستقبل الدور الرتكي
يف املنطقة.
جاء ذلك يف حديث ملدير عام شؤون الشرق
األوس � ��ط ومش� ��ال اف��ري�ق�ي��ا ب � ��وزارة اخل��ارج�ي��ة
اإلي ��ران� �ي ��ة مح �ي��د رض� ��ا ده �ق��ان��ي ب � ��ودة أم��س

وموسكو تعلن فشل االتحاد األوروبي في اختبار اإلتفاق النووي

املانيا :سننتهي من اآللية املالية التجارية مع إيران في غضون أسابيع

ق��ال وزي��ر خارجية املانيا ،هايكو م��اس ،حنن
نتابع وبسرعة متطلبات اآللية املالية األوروبية
اخلاصة بالتعامالت التجارية مع إيران.
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جزء ال يتجزأ من الهوية واملعالم
الثقافية واالعتقادات

رد وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة اإلي��ران��ي حممد ج ��واد ظ��ري��ف ،على
املساعي األمريكية الرامية إىل عرض مسرحية جديدة ضد
إي��ران يف وارس��و ،منتقداً احلكومة البولندية إلستضافتها
امللتقى املشار اليه.
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وأض� ��اف ه��اي �ك��وم��اس يف ح���وار م��ع صحيفة
اش �ب �ي �غ��ل االمل ��ان� �ي ��ة ،أم� ��س ال �س �ب��ت :م ��ن ه��ذه
املتطلبات تسمية الدولة اليت ستستضيف هذه

الدفاعات الجوية تتصدى
ألهداف معادية
في سماء دمشق
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طهران ترد على استضافة أمريكية
مللتقى مناوئ إليران في بولندا

أعلن املتحدث بإسم اخلارجية اإليرانية بهرام قامسي ،أمس السبت ،بان الوزير حممد جواد
ظريف سيزور العراق ،اليوم األحد ،على رأس وفد سياسي وإقتصادي رفيع املستوى.
واضاف :إن مدراء كبار للعشرات من الشركات احلكومة واخلاصة سريافقون ظريف يف زيارته
هذه .وكان بهرام قامسي ،قد رد سابقاً على مزاعم نظريه الفرنسي ان الربنامج الصاروخي اإليراني
دفاعي وتقليدي وحق مشروع للشعب اإليراني ،وقال :اننا نتوقع مع فرنسا ان تتجنب تكرار مزاعمها
اخلاطئة املتعارضة مع اإلتفاق النووي .واضاف قامسي :انه وخالفا ملزاعم املتحدث باسم اخلارجية
الفرنسية فانه ال الربنامج الصاروخي اإليراني املبين على أساس غري تقليدي
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والجيش السوري يفاجئ النصرة بسالح
جديد في ريف حماة الشمالي

اآلل�ي��ة مشريا اىل صعوبتها يف ظ��ل الضغوط
األم��ري�ك�ي��ة معربا ع��ن أم�ل��ه بالتوصل وخ�لال
االسابيع القادمة اىل فتح قناة مالية خاصة
بهذا الشأن.
وح� ��ول س� ��ؤال ع ��ن إم �ك��ان �ي��ة االع �ت �م��اد على
أمريكا كشريك ألوروب��ا قال الوزير االملاني:
ب�ش�ك��ل ح�ت�م��ي ال مي�ك��ن ت �ص��ور ه ��ذا األم� ��ر أن
نكون شركاء يف قرارات البيت االبيض أو حتى
إستشارتنا واملثال على ذلك ،القرار األمريكي
اخلاص باالنسحاب من سوريا.
ي��ذك��ر ان ��ه وب�ع��د االن �س �ح��اب األم��ري �ك��ي من
اإلتفاق النووي مع إيران وحلفظه قرر االحتاد
األوروب� ��ي اجي ��اد آل�ي��ة مالية خ��اص��ة بالتعامل
التجاري مع إيران.
وك ��ان ال�ن��اط��ق ب��إس��م اخل��ارج�ي��ة اإلي��ران�ي��ة،
بهرام قامسي ،قد إنتقد التباطؤ األوروب ��ي يف
تفعيل اآللية املالية وقال:ان اجلمهورية
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بومبيو يتحدث عن السعودية ويوجّ ه رسالة قوية بشأن مقتل
«خاشقجي»

كابول :لن نسمح لواشنطن
باإلعتداء على إيران

أعلن وزير اخلارجية األمريكي ،مايك بومبيو ،أن عالقة الواليات املتحدة األمريكية مع السعودية
أساسية إلستقرار املنطقة وأمنها.
وعن قضية مقتل الصحفي السعودي مجال خاشقجي ،قال بومبيو ،يف تصرحيات لقناة (العربية):
(نريد أن تتم حماسبة املتورطني يف قضية خاشقجي) ،مؤكداً أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
أوضح أن (العالقة مع السعودية ال ميكن حصرها بقضية خاشقجي).
وأك��د أن (السعودية حليف أساسي للواليات املتحدة وسنستمر يف شراكتنا) ،مشرياً إىل أن
الواليات املتحدة لن تغادر منطقة الشرق األوسط( :نقول للشركاء إننا لن نغادر املنطقة).
وأضاف( :نريد حتالفاً وقوة عربية قادرة على مواجهة التحديات يف املنطقة على اختالفها).
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أكد السفري األفغاني يف العاصمة الرتكية
أنقرة« ،عبدالرحيم سيد جان» :إننا لن نسمح
بإستخدام القواعد األمريكية يف أفغانستان
ضد إيران.
وحبسب وكالة ارن��ا نقال عن صحيفة يين
آكيت ( )yeniakitالرتكية ق��ال سيد جان
يف م��ؤمت��ر أفغانستان ال ��ذي نظمته مؤسسة
(هاكينج) االسرتاتيجية يف أنقرة :إن احلفاظ
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السبت يف ملتقى (آف ��اق ال �ت �ط��ورات السورية
والنظام اإلقليمي يف غرب آسيا) والذي عقد يف
اكادميية العلوم االنسانية والدراسات الثقافية
يف طهران.
وح��ول ق��رار ترامب سحب القوات األمريكية
من سوريا ،اعترب دهقاني بودة قرارات الرئيس
األمريكي دونالد ترامب بانها ذات طابع شخصي
من دون تأثري من املؤسسات األمريكية وقال :إن
ت��رام��ب يهدف م��ن ق��رارات��ه بالدرجة االوىل ما
يتوقعه منه الناخب األمريكي لزيادة رصيده يف

هذا اجلانب وحتقيق وعوده االنتخابية .واعترب
اوضاع أمريكا يف مشال شرق سوريا بانها كانت
صعبة ،وأض��اف :إن استمرار هذا الوضع كان
من املمكن ان يكلف أمريكا أمثانا اسرتاتيجية
يف املستقبل ،وان القلق م��ن ان تتخذ تركيا
قرار التوجه حنو الشرق حدا بأمريكا اىل اختاذ
هذا القرار.
وح��ول عملية آستانة للسالم يف سوريا صرح
دهقاني بودة بان اجلميع شهد استمرار هذه
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مجمع تشخيص مصلحة النظام يدرس إنضمام إيران
ملعاهدة بالرمو
أعلن عضو جممع تشخيص مصلحة النظام حجة اإلسالم ،غالم رضا مصباحي مقدم ،عن بدء
دراس��ة اللجنة األمنية التابعة للمجمع ،إنضمام إي��ران إلتفاقية منظمة األم��م املتحدة ملكافحة
اجلرائم املنظمة (بالرمو).
وأض��اف مصباحي مقدم ،أم��س السبت ،ملراسل (إرن ��ا)؛ حضر اإلجتماع ممثلون عن احلكومة
وجملس ال�ش��ورى اإلس�لام��ي ل��دراس��ة انضمام إي��ران إلتفاقية بالرمو ال�تي أص��ر جملس الشورى
اإلسالمي اىل إرساهلا اىل جممع تشخيص مصلحة النظام للبت فيها.
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خالل لقائه السفير اإليراني الجديد

رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني :ايران أصبحت
في مصاف الدول العظمى
أكد رئيس احلزب الدميقراطي اللبناني األمري طالل أرس�لان ،السبت ،أن اجلمهورية
االسالمية اإليرانية أصبحت يف عداد الدول العظمى يف العامل ،مشرياً إىل أنه ال يفهم ملاذا
ال يزال مثة تعاط بإستخفاف مع هذا األمر ،والذي يشكل خسارة لدولنا أكثر بكثري مما
يشكل خسارة إليران.
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ومعظم األمريكيني يعارضون فض حالة الطوارئ

ترامب يسجل أطول إغالق لإلدارات في تاريخ أمريكا بإسمه
أصبح إغالق اإلدارات الفدرالية للحكومة األمريكية األطول يف تاريخ الواليات املتحدة ،حيث
وصل اىل اثنني وعشرين يوما.
وخاصة
املواجهة بني الرئيس دونالد ترامب والدميوقراط ّيني حتولت إىل إختبار للغرور السياسي،
ّ
بالنسبة إىل ترامب الذي علق استمرار إغالق اإلدارات الفدرالية للحكومة رهينة ملطلبه يف احلصول
على أموال لبناء جدار حدودي مع املكسيك.
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الواليات املتحدة أضعف
من أي وقت مضى
أمحد املقدادي
رغم حماولة وزير اخلارجية األمريكي مايك
بومبيو خ�لال حديثه يف القاهرة ع��ن سياسة
ب �ل�اده يف ال �ش ��رق األوس � ��ط يف ع �ه��د ال��رئ�ي��س
املثري للجدل دونالد ترامب ،التمظهر بالقوة
واجل �ب��روت ،اال ان ح��دي�ث��ه استبطن اع�تراف��ا
ب�تراج��ع ال� ��دور األم��ري�ك��ي يف املنطقة ب�ع��د ان
خرجت مفاتيح السيطرة من أي��دي واشنطن
اىل احلد الذي باتت الدول احلليفة هلا تتجه
للتنسيق مع روسيا حتى على مستوى التسليح
واألمن اإلقليمي.
م ��ا خ�ل�ف�ت��ه ت ��راك��م ��ات س �ي��اس��ة االح �ت�ل�ال
والتدخالت العسكرية يف الشرق االوس��ط منذ
عهد الرئيس اجلمهوري االسبق ج��ورج دبليو
ب ��وش م��ن وي �ل�ات ع�ل��ى ش �ع��وب امل�ن�ط�ق��ة ،وم��ن
اع �ب��اء م��ال�ي��ة وب�ش��ري��ة ضخمة ع�ل��ى ال��والي��ات
املتحدة ،جعلت الرئيس الدميقراطي الالحق
باراك اوباما ان يتقمص دور الطبيب املعاجل ملا
تركه سلفه من اورام ويقوم بتنسيق انسحابات
القوات األمريكية من العراق وأفغانستان وان
يتجنب اي ت��دخ��ل مباشر يف ليبيا أو سوريا
أو اليمن وان يتمرتس حبلف ال�ن��ات��و وخلف
شركائه األوروبيني.
الرئيس اوب��ام��ا استطاع ان يعيد لإلقتصاد
األم��ري �ك��ي ع��اف�ي�ت��ه وان ي�ب�ع��د ب �ل�اده ع ��ن أي��ة
مغامرات عسكرية جديدة وان ينجح يف التوصل
اىل ات�ف��اق ت��ارخي��ي م��ع إي ��ران ح��ول برناجمها
النووي السلمي وان يفتح صفحة جديدة مع
كوبا بعد عقود من احلرب الباردة والعقوبات.
السمسار ترامب الذي جاء من خارج السياقات
احلزبية املعتادة وبشعبوية مريبة وحتت مظلة
احل ��زب اجل�م�ه��وري وت��رب��ع بشكل عجيب على
ع��رش البيت األبيض ،يبحث عن دور خمتلف
ال يشبه اوباما وال يشبه ج��ورج دبليو ب��وش...
فاختار االرجتالية والفوضى وإل�غ��اء اجن��ازات
سلفه اوباما.
ترامب املهووس باملال ،إنزلق اىل مواجهات مع
اقرب حلفائه وهم األوروبيني ،فبات ينتقد حلف
الناتو ويريد من شركائه يف القارة اخلضراء
ان يكتبوا له شيكات بيضاء مما أثار حفظيتهم
وجعلهم يفكرون يف بناء جيش اوروبي مستقل،
ع �ل�اوة ع �ل��ى االخ��ت�ل�اف ��ات اإلق �ت �ص ��ادي ��ة .ومل
يتوان ترامب عن توجيه اإله��ان��ات اىل حليفه
العربي االقرب وهي اململكة السعودية ووصفها
ب�ـ»ال�ب�ق��رة احل �ل��وب» ليبتزها مب�ئ��ات مليارات
ال ��دوالرات ويقول إنه لوال احلماية األمريكية
ملا صمدت السعودية ألكثر من اسبوعني(رغم
كل صفقات السالح خالل عقود من الزمن!)،
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