الخارجية الروسية ترد على اتهامات
اردوغان بشأن أدلب

البنك املركزي يؤكد خروج إقتصاد
البالد من الركود تدريجي ًا

الجيش السوري يسيطر
على منطقتني استراتيجيتني
غرب حلب؛ ويصد هجوم ًا
واسع ًا لـ«النصرة» في إدلب

مجلس الوزراء اإليراني
يصادق على الئحة
تمويل مشاريع املضحني
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صالحي :ايران لن تفاوض وال
تقرر تحت الضغوط
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
یعتزم زيارة ايران

� 12صفحة  -ايران  20000ريال  -لبنان  1000لرية � -سوريا  5لريات  -تركيا لرية واحدة

بعد نيل حكومة حسان دياب ثقة البرملان

الرئيس اللبناني :األزمتان املالية واالقتصادية باتتا تستلزمان إجراءات قاسية
االحد القادم ..ذكرى استشهاد
القيادي الكبير في المقاومة
االسالمية اللبنانية الحاج عماد مغنية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية االيرانية ،علي اكبر
صالح��ي :إن المدي��ر الجدي��د للوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة
الذري��ة رافائيل غروس��ي يعتزم زيارة الجمهورية االس�لامية
االيرانية في الوقت المناسب.
وأض��اف صالح��ي ،ف��ي تصري��ح أدل��ى به بع��د اجتماعه
بغروس��ي ،الثالث��اء ،عل��ى هام��ش مش��اركته ف��ي أعم��ال
االجتم��اع ال��دوري لألم��ن الن��ووي بفيين��ا :إن مس��ؤولية
الوكالة الدولية تتسم بالحساسية ألنها تضم  170بلدا في
عضويتها لذلك ينبغي لمدير مثل هذه المنظمة الدولية
أن يتصرف بش��كل بحيث ال تكون ثمة توجهات سياس��ية في
قراراته.
ولفت الى ان البلدان المناوئة تخلق المشاكل اليران
باستمرار السيما بعد إنسحاب اميركا من اإلتفاق النووي
حي��ث يصن��ع هذا البلد المش��اكل والعراقيل أم��ام البلدان
األخرى بهدف خفض تعاونها مع ايران.
وأش��ار ال��ى تصرف��ات امي��ركا م��ع االتح��اد االوروب��ي
والبل��دان األخ��رى ،موضح��ا :أنه��ا تس��عى عب��ر ممارس��ة
الضغ��وط السياس��ية عل��ى البل��دان األخ��رى والمنظم��ات
الدولية الى وضع العراقيل والمشاكل اليران.
ون��وه ال��ى ان��ه خ�لال اجتماع��ه بغروس��ي لف��ت إنتباه��ه
ال��ى انه ل��و أرادت الوكالة الدولي��ة للطاقة الذرية التحرك
بمث��ل ه��ذا االتج��اه ف��إن نتائجه ل��ن تكون حمي��دة وفي هذا
السياق قال المدير العام :إن الوكالة تعد مرجعا دوليا دون
توجهات سياسية بل تركز في عملها على النتائج العلمية
والتقنية.
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مصدر حكومي :لبنان يطلب
مساعدة فنية من صندوق
النقد الدولي
من المفترض ان يكون الوضع االقتصادي والمالي
م��ن أولوي��ات الحكومة اللبنانية الجدي��دة التي حصلت
مس��اء الثالث��اء ثق��ة  63نائبا من مجم��وع  84من النواب
حض��روا تح��ت قب��ة البرلم��ان .وق��د عق��دت الحكوم��ة
الجدي��دة أول��ى اجتماعاته��ا ،ام��س االربع��اء ،برئاس��ة
الرئي��س اللبنان��ي ميش��ال ع��ون .وأك��د ع��ون خ�لال
اس��تقباله عمي��د الس��لك القنصل��ي اللبنان��ي ،أم��س:
أن «كل م��ن م � ّد ي��ده ال��ى الخزينة س��يحاكم بموجب
القوانين وفي ظل محكمة خاصة متخصصة بالجرائم
المالي��ة الواقع��ة عل��ى المال الع��ام» ،داع ًيا ال��ى التمييز
ف��ي ه��ذه المرحلة «بي��ن اآلدمي والس��ارق» ،الف ًتا الى أن
مقول��ة « كل��ن يعن��ي كلن» يتلط��ى وراءها الس��ارقون
وناهبو المال العام .وأعرب عن ثقته بأن لبنان سيستعيد
عافيت��ه وريادت��ه بع��د معالج��ة اس��باب االزم��ة الراهن��ة،
معتب ًرا أن «مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة
ف��ي ظ��ل االزمات الت��ي يعاني منه��ا لبنان الس��يما مال ًيا
واقتصاديًا».
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وزيرالدفاع :نواصل تطوير الصواريخ الحاملة لألقمار الصناعية بقوة
اللواء باقري :قدراتنا الدفاعية بلغت مستوى ال يتجرأ معه أحد على
اإلعتداء على بالدنا
متحدث األركان االيرانية :ستتلقى أميركا المزيد من الصفعات الموجعة

أك��د وزي��ر الدف��اع العمي��د امي��ر حاتم��ي،
ان قط��اع الصناع��ات الصاروخي��ة يواص��ل تطوي��ر
الصواري��خ الحامل��ة لالقم��ار الصناعي��ة بق��وة وربما

نس��تخدم أقم��ارا ذات طبيع��ة دفاعي��ة .وق��ال امي��ر
حاتم��ي ،ف��ي تصري��ح أدل��ى ب��ه للصحفيي��ن صب��اح
االربع��اء عل��ى هام��ش إجتم��اع مجل��س ال��وزراء ردا

عل��ى إدع��اءات وزارة الخارجي��ة الفرنس��ية ووزي��ر
الخارجي��ة االميركي��ة ح��ول البرنام��ج الفضائ��ي
االيران��ي ،ان موض��وع اط�لاق االقم��ار الصناعي��ة
والصواري��خ الحاملة لها واض��ح تماما على الصعيد
العالم��ي واليرتبط بموض��وع الصواريخ .وأضاف :إن
المحظ��ور ف��ي موض��وع الصواري��خ يتمث��ل بتصني��ع
الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية حيث التمتلك
الجمهورية االسالمية االيرانية هذا النوع ولكن ربما
تستخدم ايران أقمارا صناعية بأهداف دفاعية اال ان
الصواريخ الحاملة يعد موضوعا غير دفاعي تماما.
وش��دد ان ه��ذا البرنام��ج س��يدفع بق��وة ال��ى
االم��ام النه المانع ل��ه على الصعيد العالمي ويعد
من بين الحقوق المؤكدة للشعب االيراني.
وتاب��ع :إن جمي��ع الصواري��خ االيراني��ة الت��ي
تفخ��ر بتصنيعها محليا وتش��كل عنصرا مهما في
القوة الدفاعية للبالد تضم رؤوسا تقليدية فقط.
ون��وه ال��ى ان دق��ة الصواري��خ االيراني��ة عالي��ة
للغاي��ة وق��د لم��س االميركي��ون أنفس��هم دق��ة
إصابته��ا ف��ي عملية إس��تهداف قاعدة عين االس��د
وايران ليس��ت بحاج��ة الى أمور أخرى .وأش��ار امير
حاتم��ي ال��ى مش��روع اط�لاق قم��ر صناع��ي ايران��ي
جدي��د ،موضح��ا :إن قم��ر ظف��ر  2 -س��يتم اطالقه
على صاروخ حامل من طراز «سيمرغ».
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العميد شريف :كلمة مقتل في أدبيات اميركا تحولت الى إرتجاج في الدماغ
الرئيس االمريكي أشقى انسان واألكثر كراهية على وجه األرض
أش��ار المتح��دث باس��م ح��رس الث��ورة االس�لامية العمي��د رمض��ان
شريف إلى خسائر القاعدة االميركية في عين األسد وقال :إن كلمة
مقتل في أدبيات اميركا تحولت الى ارتجاج في الدماغ وهم يحاولون

طلبات في بريطانيا وأمريكا وتركيا للقبض
على مسؤولني إماراتيني بسبب جرائم حرب
في اليمن
أف��ادت وكال��ة «رويت��رز» ب��أن بريطاني��ا والوالي��ات المتح��دة وتركي��ا
تلقت رس��ميا طلبات بالقبض على مس��ؤولين إماراتيين كبار لإلش��تباه في
ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.
ونقل��ت الوكال��ة ع��ن ثالثة مصادر قولهم :إن ش��ركة «س��توك وايت»
البريطانية للمحاماة رفعت الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل األمريكية
والتركي��ة ،نياب��ة ع��ن الصحفي ،عب��د اهلل س��ليمان عبد اهلل دوبل��ه ،وصالح
مس��لم س��الم ،ال��ذي ُقت��ل ش��قيقه في اليم��ن .وجاء ف��ي نص الش��كاوى التي
رفع��ت ،األربع��اء :إن اإلم��ارات العربي��ة المتحدة تتحمل مس��ؤولية التعذيب
وجرائم الحرب ضد المدنيين في اليمن بين سنتي  2015و.2019

إخفاء خسائرهم في الهجوم على عين االسد.
وق��ال رمض��ان ش��ريف :إن األمريكيي��ن والصهاينة الي��وم يتآمرون
ب��كل ما أوتوا من قوة ضد الش��عب االيران��ي وقال :إن أعداء الجمهورية
اإلسالمية لم يتوانوا عن تمرير أي مؤامرة ضد النظام.
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ظريف مخاطبا ترامب :حان الوقت لتتخ ّلى
عن أوهامك
أش��ار وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،إلى المش��اركة الواس��عة للش��عب اإليراني
ف��ي مس��يرات ذك��رى انتص��ار الثورة اإلس�لامية ،وق��ال :إن الش��عب اإليراني ومن خالل مش��اركته
الملحمية بعث رسالة الى ترامب مفادها ان عليه ان يتخلى عن أوهامه.
ونشر ظريف مشاهد عن الحضور الشعبي الواسع في مسيرات اليوم وكتب في تغريدته على
تويتر« :لقد نزل حشد كبير من أبناء الشعب اإليراني إلى الشوارع للتظاهر في الذكرى الحادية
واالربعين النتصار ثورتهم وتخليد ذكرى أبطالهم الشهداء.
وأضاف ظريف« :الرسالة إلى ترامب (باإلضافة إلى رعاياه) مفادها :انه حان الوقت لتتخ ّلى
عن أوهامك».
وتاب��ع وزي��ر الخارجية :انه «على الرغم من كل التحديات والخالفات ،فإن جميع اإليرانيين
البالغ نفوسهم  82مليون نسمة متحدون للدفاع عن كرامتهم وبلدهم».

عائلة املهندس توجه رسالة في ذكرى أربعني استشهاد القادة
العائلة لقائد الثورة :نحن جنودك ونعلن جاهزيتنا لخدمة جبهة المقاومة
برلماني ايراني :الشهيد سليماني أنقذ حياة اكثر من  30ألف مسيحي من يد داعش
وجه��ت عائلة الش��هيد المهندس رس��الة في ذكرى أربعين استش��هاد الق��ادة .العائلة وهي
ّ
وتوجهت إلى قائد
الزوجة والبنات األربع للشهيد أعلنت جاهزيتها إلكمال مسيرته المقاومةّ ،
الثورة االسالمية آية اهلل السيد علي الخامنئي بالقول« :نحن جنودك».
االنتق��ام الش��ديد لجريم��ة اغتي��ال الفريق قاس��م س��ليماني والقائد ابومه��دي المهندس
ورفاقهم��ا الش��هداء س��يكون بانهاء الوجود االميرك��ي في المنطقة ....هذا ما جاء في رس��الة
عائلة الشهيد ابومهدي المهندس المؤلفة من زوجته وبناته االربع اللواتي رأين ان تزامن يوم
اربعين استشهاد والدهن مع ذكرى انتصار الثورة يجسد اخالصه لثورة تربين عليها معلنات
ب��دء مهمته��م عبر التوج��ه لقائد الثورة بالقول :نحن جن��ودك ونعلن جاهزيتنا لخدمة جبهة
المقاومة.
التتمة يف الصفحة 11

طهران ترفض البيان الفرنسي حول برنامج الفضاء اإليراني

وزير االتصاالت االیراني :ال مؤشر على ضلوع أجهزة تجسس أجنبية في عدم نجاح وضع القمر الصناعي «ظفر» في املدار
إعتبر وزير االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،محمد جواد آذري جهرمي،
القم��ر الصناع��ي «ظف��ر» بأن��ه حق��ق
النج��اح بنس��بة  95بالمائ��ة ،معلن��ا ان��ه
لي��س هن��اك م��ن مؤش��ر عل��ى ضل��وع
أجهزة تجسس اجنبية في عدم النجاح
بوضع القمر في المدار.
وف��ي تصريح أدلى به للصحفيين،
أم��س االربعاء ،ق��ال آذري جهرمي حول
ع��دم وص��ول الص��اروخ الحام��ل للقم��ر
الصناعي «ظفر» الى السرعة الالزمة،
ان��ه خ�لال الثواني ال �ـ  12االخيرة كان
من المفترض ان تزداد فيه قدرة الوقود

أو المح��رك إليص��ال س��رعة الص��اروخ
ال��ى المس��توى ال�لازم لوض��ع القم��ر
الصناع��ي ف��ي الم��دار اال ان ه��ذا االمر
لم يتحقق والس��بب في ذلك يعود الى
نوعية الوقود وكذلك قدرة المحرك.
واوض��ح ب��أن االش��كالية الس��ابقة
التي حدثت للقمر الصناعي «بيام» قد
عولج��ت ،وأض��اف :إن القم��ر الصناعي
«ظفر» حقق النجاح بنسبة  95بالمائة
وستتم في المرحلة القادمة ان شاء اهلل
تعالى معالجة االشكالية الحاصلة في
عملية االطالق االخيرة.
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رؤية

االنتخابات والتغيير املقبل
ناصر قنديل
الش��عور بالن��دم ال��ذي ع ّب��ر عن��ه
�ليماني
الذي��ن لم يس��تجيبوا لمس��اعي س�
ّ
الوحدو ّي��ة ف��ي الداخ��ل ،ل��م يع��د كافي �اً
بنظ��ر الذي��ن كان��وا يش��اركونه ال��رأي
ويش��تركون مع��ه ف��ي الخي��ار ،والذي��ن
ينتمي أغلبهم للتيار المحافظ واألصولي
الذي��ن ي��رون ويجاه��رون بم��ا يعتق��دون،
لجهة الدعوة لمحاسبة التيار اإلصالحي
ف��ي االنتخابات البرلمانية ،ألن استش��هاد
�ليماني ش � ّكل نهاي��ة مرحل��ة وبداي��ة
س�
ّ
مرحلة.
�ليماني
واألم��ر لي��س انتقام �اً لس�
ّ
م��ن أط��راف ف��ي الداخ��ل ،ب��ل إن استش��هاد
سليماني أعلن نهاية الرهانات التي سوّقها
ّ
التي��ار اإلصالح��ي على ف��رص التفاهمات
م��ع واش��نطن ،وف��رص األخ��ذ بالني��ات
الطيب��ة ،وم��ا يعني��ه إط�لاق صفق��ة القرن
سليماني ،من وجهة
يكمل ما يقوله اغتيال
ّ
نظر الداعين إلى س��لوك سياس��ة متشدّدة
تطال النظر لمستقبل العالقة بواشنطن،
والمل��ف الن��ووي ،والبن��اء االقتص��ادي،
والتحصين االجتماع��ي ،والثقافي ،وإعادة
صياغ��ة للدور والموقع ف��ي المنطقة بلغة
تناس��ب التغيير الذي حمله ت��زاوج اغتيال
سليماني وصفقة القرن.
ّ
وب��رأي ه��ؤالء أن ه��ذا الع��بء
تتحمل��ه
االس��تراتيجي المطل��وب أن
ّ
مؤسس��ات الدول��ة الدس��تورية ال يمك��ن أن
يرك��ن لم��ن يحمل��ون قناعات معاكس��ة
ليتولوا مس��ؤول ّياتها ،وال يمك��ن أن يؤتمن
ه��ؤالء عل��ى قي��ادة إي��ران وفق �اً لتوجيهات
الس��يد الخامنئ��ي وه��م يتحدث��ون ف��ي
مجالسهم ،أنهم ال يؤمنون بها.
التيارات المحافظة التقيلدية تتوقع
فوزها في االنتخابات البرلمانية ،والالفت
أن جماع��ات مؤي��دة للرئي��س الس��ابق
أحم��دي نج��اد موج��ودة بي��ن صف��وف
هؤالء ،وتوقعات المصادر المحايدة نسبياً
تتح �دّث عن فوز كاس��ح للمحافظين قد
يت��راوح بي��ن نيله��م ثلث��ي أو ثالث��ة أرب��اع
المجلس الجديد.
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