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خالل إتصال هاتفي مع ماكرون إستغرق ساعة

روحاني يعرب عن ارتياحه من مواقف
اوروبا وفرنسا لصون اإلتفاق النووي
y
y

طهران ترفض قرار مجلس العموم الكندي ضد ايران
أدان املتحدث باسم اخل��ارج�ي��ة االي��ران�ي��ة ،ال�ق��رار ال��ذي ص��ادق عليه
جملس العموم الكندي وال��ذي تضمن مزاعم واتهامات ضد املؤسسات
العسكرية يف ايران.
وأب ��دى ب�ه��رام ق��امس��ي ،أم ��س ،اس�ت�ي��اءه م��ن مصادقة جملس العموم
الكندي على مشروع قرار ضد ايران ،ووصفه بأنه اجراء غري بناء ،وقال:
رغم ان املصادقة على هذا املشروع هو يف مراحله االوىل ،والبد من اجتياز
مراحل اخرى ليتحول اىل قانون ،ولكن يف حال املصادقة النهائية عليه،
فال شك سيكون خطأ اسرتاتيجيا وستكون له تبعات خمربة.
وأضاف قامسي :ان طرح هكذا مزاعم واتهامات ضد ايران ،ناجم عن
فقدان املعلومات الدقيقة والكافية لدى املشرعني الكنديني بشأن املواقف
املنطقية والواضحة للجمهورية االسالمية االيرانية يف مواجهة ظاهرة
االرهاب املشؤومة.
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البحرية اليمنية تدمر بارجة حربية لقوى العدوان مقابل ساحل الحديدة

إس�ت�ه��دف��ت ال �ق��وة ال�ب�ح��ري��ة اليمنية ب��ارج��ة لقوى
ال�ع��دوان السعودي االمريكي قبالة سواحل احلديدة
بصاروخني حبريني.
وأكد مصدر يف القوة البحرية أن البارجة املستهدفة
كانت حتمل قوات مت إعدادها لتنفيذ إنزال يف سواحل
احلديدة ،وقد تصاعد الدخان منها.
وحت ��دث امل �ص��در ع��ن ت��راج��ع ب ��وارج أخ ��رى بعد اشتعال
النريان يف إح��دى البوارج املستهدفة ،مشريا إىل حماولة
زوارق حربية سحب قتلى وجرحى العدوان من على منت
البارجة املستهدفة ،يف ظل حتليق مكثف لطريان األباتشي.
ب��دوره أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا يف اليمن،
حممد علي احلوثي ،استهداف بارجة تابعة للتحالف
األمريكي السعودي وحلفائه.
وق��ال احل��وث��ي :إن م�ص��ادرن��ا تؤكد أن اخلطة اليت
ُقدمت لألمريكيني تضمنت استهداف ميناء احلديدة
وت� ��دم �ي�ره ،حم� ��ذرا م ��ن إس �ت �ه ��داف م �ي �ن��اء احل ��دي ��دة،
ومؤكدا أنه ميناء مدني وال يوجد أي منفذ لتهريب
السالح إليه.
ولفت احل��وث��ي إىل أن سرعة وص��ول امل��روح�ي��ات إىل
ال �ب��ارج��ة احمل�ترق��ة ت��ؤش��ر إىل وج ��ود ج �ن��ود أو خ�براء
أمريكيني على متنها.
وي��أت��ي ه��ذا االجن ��از بعد أن أطلقت ق ��وات ال �ع��دوان
السعودي االمريكي ومرتزقتهم فجر أمس األربعاء ما
يسمى بعملية (النصر ال��ذه�بي) الستعادة السيطرة
على مدينة احلديدة غرب اليمن من اجليش واللجان
الشعبية اليمنية.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا أع �ل �ن��ت م�ن�ظ�م��ة (أن � �ق� ��ذوا األط� �ف ��ال)
الربيطانية غ�ير احلكومية ال�تي ُتعنى ب��ال��دف��اع عن
حقوق الطفل إن  300أل��ف طفل عالقون باحلديدة،
غرب اليمن بعد استهدافها من السعودية واإلمارات.

سرعة وصول المروحيات إلى البارجة المحترقة تؤشر إلى وجود جنود أو خبراء
أميركيين على متنها
قتلى وجرحى بصفوف تحالف العدوان في الحديدة واحباط محاولة تقدم
لقوات هادي المعزول في تعز

y

اعرب الرئيس روحاني يف اتصال هاتفي مع نظريه الفرنسي اميانوئيل
ماكرون ،عصر الثالثاء عن ارتياحه ملواقف اوروبا مبا فيها فرنسا حلد
االن لصون اإلتفاق النووي.
واكد روحاني خالل االتصال اهلاتفي ضرورة ان تكون هذه التصرحيات
والبيانات مصحوبة بإجراءات وحلول عملية وملموسة لضمان مصاحل
ايران يف اإلتفاق النووي.
واشار اىل الفرصة الزمنية احملدودة لتقديم احللول العملية وضمن
تأكيده على ضرورة عدم السماح بالقضاء على هذا املكسب الدبلوماسي
الكبري من خالل اإلجراءات االحادية ونقض العهود ،قال :اذا مل تتمكن
ايران من االستفادة من إمتيازات هذا اإلتفاق فال جمال للبقاء فيه.
واعرب روحاني عن أمله يف ان تتكلل مساعي الدول اخلمس واالحتاد
االوروبي اىل جانب ايران بالنجاح.
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و 300ألف طفل يمني عالقون بامليناء

y

ماكرون :باريس متمسكة باالتفاق النووي
وال ينبغي إفساح المجال لمن يريد القضاء عليه
الجانبان يؤكدان على مواصلة المباحثات حول
القضايا الثنائية واالقليمية

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

التتمة يف الصفحة 11

مركز أبحاث مجلس الشورى االسالمي يصدر تقريرا عن
السجل االميركي لحقوق االنسان

في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء

واعظي :مكاملات روحاني الهاتفية وجوالت ظريف تستهدف ضمان مطالب ايران باالتفاق النووي

y

مت يف اجتماع جملس الوزراء برئاسة الدكتور
روحاني ،أمس االربعاء ،ختصيص  200مليار ريال
ميزانية لوزارة اجلهاد الزراعي لتأمني مياه مزارع
النخيل مبدينة شادغان يف حمافظة خوزستان
جنوبي البالد.
ويف ه� ��ذا االج �ت �م ��اع دع� ��ت احل �ك��وم��ة جملس

الشورى االسالمي ملناقشة مشروع اتفاقية التعاون
بني اجلمهورية االسالمية االيرانية ومجهورية
الصني الشعبية يف جمال الصحة كأولوية.
من جهته أشار رئيس الديوان الرئاسي ،حممود
واعظي اىل أه��م املواضيع ال�تي ناقشها جملس
ال� ��وزراء ،واىل تأكيد رئيس اجلمهورية لكافة

االجهزة املعنية بفتح املخازن واملستودعات لتوفري
السلع اىل املواطنني.
وح� ��ول م��وج��ة ال �غ�ل�اء خ�ل�ال االي � ��ام األخ�ي�رة
بسبب االج� ��واء النفسية ال�س��ائ��دة دع��ا واعظي
مجيع األجهزة املعنية وخاصة يف جمال السلع
الضرورية وقطاع السيارات اىل االلتزام باالسعار

واإلنتربول يدين الهجوم الوحشي على حدود ايران الغربية

مندوب ايران باالمم املتحدة:

قدمت القنصلية االيرانية العامة يف اربيل مذكرة احتجاج حلكومة
اقليم كردستان العراق لتسلل اجلماعات االرهابية من االقليم اىل داخل
االراضي االيرانية.
أعلنت القنصلية االيرانية العامة يف اربيل هذا النبأ واك��دت بان وفد
القنصلية برئاسة (برهاني) كبري اخل�براء يف القنصلية إلتقى مسؤولة
يف مكتب العالقات اخلارجية يف اقليم كردستان العراق وسلمها مذكرة
احتجاج اجلمهورية االسالمية االيرانية حول التحركات االخرية للعناصر
االرهابية يف بعض املناطق احلدودية املشرتكة.
ووفقا هلذا التقرير فقد ابلغ وفد القنصلية احتجاج اي��ران واكد حق
ال�ق��وات املسلحة االي��ران�ي��ة يف ال��دف��اع امل�ش��روع والتصدي ل�ب��ؤرة التهديد،
مذكرا اجلانب العراقي بذلك.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا اك ��دت م �س��اع��دة م �س��ؤول ال �ع�لاق��ات اخل��ارج �ي��ة يف اقليم
كردستان العراق خالل اللقاء ،بان ارادة اقليم كردستان العراق مبنية
على تنمية وترسيخ العالقات مع ايران واعربت عن استيائها ازاء االحداث
االخرية مشددة على ان االقليم لن يسمح بأن تؤثر مثل هذه االحداث على
العالقات البناءة واالجيابية بني اجلانبني.
واك��دت بأن حكومة االقليم لن تع ّرض مصاحلها للخطر من اجل أي
فئة أو حزب.
يذكر ان مذكرة االحتجاج هذه جاءت إثر حم��اوالت قامت بها خاليا
ارهابية للتسلل اىل داخل االراض��ي االيرانية من اقليم كردستان العراق
حيث تصدت هلا القوات االمنية االيرانية وقضت عليها.

أعلن مندوب ايران الدائم لدى االمم املتحدة ،غالم علي خوشرو ،ان سياسة
التهديد واحلظر والتدخل يف املنطقة هي سياسة فاشلة وق��ال :إن امريكا
تفتقر للقدرة على البناء يف الشرق االوسط وهي عاجزة حتى عن ادارة قرية
يف العراق أو افغانستان أو اليمن أو سوريا.
ووصف خوشرو يف تصريح له تصورات االدارة االمريكية عن ايران والشرق
االوسط بأنها ساذجة للغاية واعترب امريكا بأنها منتهكة للقوانني الدولية
واإلتفاقيات املهمة من اعالن اجلزائر اىل اإلتفاق النووي مع اي��ران ،وقال:
إن هذه االدارة ال تستطيع احلديث اال بلغة التهديد واحلظر والتدخل هذا
يف الوقت الذي ثبت فيما سبق ان هذه السياسات يف املنطقة كانت فاشلة
وخطرة للغاية وباهضة الثمن .وان االزمات وغياب االستقرار يف البلدان اليت
تعرضت للهجوم من قبل امريكا دليل على فشل هذه السياسات.
واشار اىل بعض االنتهاكات لإلتفاق النووي إبّان ادارة الرئيس اوباما وقال:
إن االمريكان مل يكونوا منذ البداية من املبادرين اىل االلتزام بتعهداتهم يف
اإلتفاق النووي ،واضاف :إن اوباما كان يريد تطبيق اإلتفاق النووي لكنه ما
كان يتطلع اىل تنفيذه بشكل كامل.
وأفاد؛ بأن مكتب االصول االجنبية االمريكية كان يعطي إجابات غامضة
على تساؤالت الشركات فيما يتعلق باحلظر ورغ��م ذلك فان ادارة اوباما
كانت تدعم اإلتفاق النووي إعالميا على األق��ل على خالف ترامب الذي
يصف اإلتفاق النووي بأنه اس��وأ إتفاق يف تاريخ امريكا وب��ادر اىل اخلروج
منه من جانب واحد متجاهال مجيع تعهدات بالده .وفيما يتعلق باألوضاع
الراهنة يف اليمن قال خوشرو :إن املغامرات العسكرية السعودية وتأكيدها
على اخليار العسكري جعل احلل السلمي بعيد املنال.

ايران تحتج لدى حكومة اقليم كردستان العراق اميركا عاجزة عن إدارة حتى قرية في العراق أو
افغانستان أو اليمن أو سوريا
لتسلل االرهابيني من االقليم الى ايران

التتمة يف الصفحة 11

التتمة يف الصفحة 11

التتمة يف الصفحة 11

y

تخصيص ميزانية لتأمين مياه مزارع النخيل بمدينة شادغان في محافظة خوزستان

احل�ك��وم�ي��ة .واك ��د يف ج��ان��ب آخ��ر ان احلكومة
تؤمن للجهات املعنية بالواردات ،النقد االجنيب
ال�ل�ازم حسب السعر امل��وح��د وه��و  42أل��ف ري��ال
للدوالر الواحد ،وال توجد هناك أي ذريعة للغالء
السائد حالياً.
وح��ول موضوع تأجيل املصادقة على معاهدة
مكافحة مت��وي��ل االره� ��اب وغسيل االم� ��وال قال
واع �ظ ��ي :ان ت�ق��دي��م ط�ل��ب االن �ض �م��ام اىل ه��ذه
املعاهدة قد مت يف عهد احلكومة العاشرة ،وان
ال�ن��واب الذين اع�ترض��وا على املصادقة عليه يف
جملس ال �ش��ورى ح��ال�ي�اً وح��اول��وا االص�ط�ي��اد يف
املياه العكرة هم أنفسهم الذين مل ينبسوا بكلمة
يف ذل ��ك ال�ع�ه��د ألن �ه��م ك��ان��وا ي��دع�م��ون تلك
احلكومة ،منتقدا الذين اعرتضوا على املعاهدة،
قائ ًال :انهم يثريون اج��وا ًء سلبية يف اجملتمع يف
حني ان احلكومة تبحث عن مصاحل البالد من
وراء االنضمام ملثل هذه املعاهدات.
كما أش ��ار واع �ظ��ي اىل االت �ص��االت اهلاتفية
امل �ت �ع ��ددة ال �ت�ي جي��ري �ه��ا ال��رئ �ي��س روح ��ان ��ي مع
القادة االوروبيني وج��والت ظريف املكوكية بني
العواصم املعنية من أجل احملافظة على االتفاق
النووي لتحقيق مطالب ايران بهذا اخلصوص

ايران مستهدفة بمزاعم انتهاك
حقوق االنسان لوقوفها بوجه
السياسات االميركية

أكد مركز أحباث جملس الشورى االسالمي يف
تقرير اصدره ،أمس االربعاء ،عن السجل االمريكي
حلقوق االنسان ان امريكا تنسى أو تتناسى سج ّلها
االس��ود عندما تطلق مزاعم ب��ان لديها النموذج
األمثل للدميقراطية وحقوق االنسان.

وافادت العالقات العامة ملركز أحباث جملس
ال � �ش� ��ورى االس �ل�ام� ��ي إن ه � ��ذا امل���رك���ز اع �ت�بر
ال �ت��دخ�لات االم�يرك �ي��ة يف ال �ش ��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة
للدول بأنها تأتي من خالل توظيف آلية نقض
حق سيادة الدول وحق حتديد الشعوب ملصريها.
ووص��ف التقرير ال��والي��ات املتحدة بأنها دولة
تنشر تقارير مزيفة ح��ول حقوق االن�س��ان ضد
الدول اليت التسايرها يف سياساتها االستكبارية
املتغطرسة.
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وعزم االتحاد االوروبي على حفظ االتفاق يأتي في سياق مصالح اميركا أيض ًا

موغريني تستعرض اإلجراءات املتخذة للحفاظ على اإلتفاق النووي
إستعرضت مسؤولة السياسة اخلارجية يف االحتاد االوروبي ،فدريكا موغريين ،اإلجراءات املتخذة
للحفاظ على اإلتفاق النووي مع ايران ،واعلنت بان الرتكيز اآلن جيري على الشركات االوروبية
الصغرية واملتوسطة اليت هلا عالقات أقل مع السوق االمريكية ،للتعاون مع ايران.
وخ�لال اجتماع للربملان االوروب ��ي عقد الثالثاء قالت موغريين :إننا نعمل اآلن على اختاذ
اج��راءات ملموسة بهدف حفظ التعاون مع اي��ران يف جماالت اساسية مثل املعامالت املصرفية
والتمويل (بصيغة فاينانس) والتجارة واالستثمارات والنفط والنقل.
واضافت :إن التحدي االهم أمامنا االن هو الوصول اىل سبل للمعامالت املصرفية والتمويل،
حيث جيري النقاش حوهلا يف خمتلف املستويات سواء السياسية أو اجتماعات اخلرباء املكثفة
اليت جتري يف طهران وبروكسل.
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خالل زيارته جنوب افريقيا

ظريف :لم نتس ّلم بعد أي محفزات عملية الزمة من أطراف اإلتفاق النووي

إلتقى وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة االي��ران��ي
حممد جواد ظريف الذي زار جنوب
اف��ري �ق �ي��ا ع �ل��ى رأس وف� ��د س�ي��اس��ي
واق�ت�ص��ادي رف�ي��ع ،م�س��اء ال�ث�لاث��اء،
نظريته اجلنوب افريقية ،لينديوي
سيسيولو ،للبحث بشأن القضايا
الثنائية.
وقد أكدت وزيرة خارجية جنوب
اف��ري �ق �ي��ا خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ع �ل��ى دع��م
بالدها لالتفاق النووي .كما عقد
اجلانبان جولة ثانية من املباحثات،
ام� ��س االرب � �ع� ��اء ،ك ��ذل ��ك ال�ت�ق��ى
ظ ��ري ��ف ام� ��س ب��ال��رئ �ي��س اجل �ن��وب
االفريقي وحبث معه القضايا ذات
االه �ت �م��ام امل �ش�ترك وس �ب��ل توطيد
العالقات الثنائية.
وك� ��ان ال ��وزي ��ر ظ��ري��ف ق��د أعلن
ل��دى وصوله جنوب افريقيا مساء
ال�ث�لاث��اء ،أن إي ��ران مل تتسلم بعد
أي رزم��ة عملية الزم��ة م��ن اط��راف
اإلتفاق النووي ،مضيفاً :إن االحتاد
االوروب���ي وال�ص�ين وروس�ي��ا يعملون
على هذه احملفزات.
وب � �ش� ��أن م� �س ��ار امل � �ف� ��اوض� ��ات م��ع

االحت ��اد االوروب� ��ي وال�ص�ين وروس�ي��ا
بعد ان�س�ح��اب ت��رام��ب م��ن اإلت�ف��اق
النووي ،قال :خالل اجلولة االخرية
م��ن احمل ��ادث ��ات م��ع اخل �ب�راء وال�تي
عقدت االس�ب��وع املاضي يف طهران،
أك��د مجيع االط� ��راف املتبقني يف
اإلت�ف��اق ال �ن��ووي ،م��رة أخ ��رى ،انهم

يتخذون االجراءات الالزمة لضمان
متتع اي ��ران باملكاسب االقتصادية
لإلتفاق النووي.
ولفت ظريف اىل انه مت حبث هذا
املوضوع خالل اللقاءات بني الرئيس
االي � ��ران � ��ي وال ��رئ� �ي� �س�ي�ن ال �ص �ي�ني
وال � ��روس � ��ي ،ح �ي��ث ك� ��ان اجل�م�ي��ع

مشغولون ب��دراس��ة خمتلف السبل
لضمان امتيازات اي��ران يف اإلتفاق
ال ��ن���ووي ،وب��ال �ط �ب��ع ف���ان ال�ف��رص��ة
ض �ي �ق��ة ،وحن� ��ن يف ه� ��ذه ال �ف��رص��ة
الضيقة مشغولون بإجراء مشاورات
واسعة مع أط��راف اإلتفاق النووي
وأيضا الشركاء خارج اإلتفاق.

