نتقدم بأحر التهاني اىل
األمة اإلسالمية مبناسبة
ذكرى زواج النور من
النور اإلمام علي والسيدة
(ع)
فاطمة الزهراء
يف غ ّرة ذي احلجة

مسؤول يؤكد :سوق الصرف
يتجه نحو التوازن

املركزي اإليراني:
السلع األساسية
واألدوية تستورد
بسعر الصرف الرسمي
3 10

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد  - 5930االثنني  1 -ذواحلجة  13 - 1439اغسطس /آب  22 - 2018مرداد 1397

في معرض اجابته على طلب
رئيس السلطة القضائية

قائد الثورة يدعو
الى معاقبة املفسدين
االقتصاديني بشكل
سريع وعادل

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

أمام قمة الدول الخمس املط ّلة عليه

رئيسالجمهورية:توقيعاملعاهدةالتاريخيةلبحرقزوينخطوةمهمةلتعزيزالتضامن
ظريف يقدم بيان ايران حول معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين

روحاني :المسائل القانونية لبحر قزوين تصبح عملية
فقط بتوافق آراء الدول الخمس
بوتين :روسيا جاهزة لتوسيع التعاون بين دول بحر
قزوين في المجال العسكري البحري
نزارباييف :اإلتفاقات التي وقعت ستدفع عالقتنا الى
األمام في مجاالت التجارة واالقتصاد والنقل واألمن

األمن األردني يقضي على خلية إرهابية..
وانعقاد خل ّية أزمة
جنح األمن األردن��ي ،السبت ،يف القضاء على خلية إرهابية ضالعة يف هجوم استهدف
دورية أمنية يف غرب عمان اجلمعة ،إذ أفادت مصادر حكومية مبقتل  3إرهابيني واعتقال
 5آخرين خالل عملية أمنية يف السلط.
وأوضحت احلكومة األردنية ،أن السلطات ضبطت أسلحة أوتوماتيكية حبوزة اإلرهابيني،
مضيفة أن عملية مدينة السلط ( 30كلم مشال غرب عمان) ما تزال مستمرة.
وقالت وزيرة الدولة األردنية لشؤون اإلعالم املتحدثة الرمسية باسم احلكومة ،مجانة
غنيمات ،يف بيان األحد« ،مت العثور على جثث  3إرهابيني حتت أنقاض املبنى املنهار»،
الذي متت مداهمته مساء السبت يف منطقة نقب الدبور يف السلط.
وقالت غنيمات إن «عدد اإلرهابيني الذين مت إلقاء القبض عليهم خالل عملية املداهمة
يف السلط أرتفع اىل مخسة» ،بعدما كانت قد أعلنت مساء السبت اعتقال « 3إرهابيني»،
العامة حرجة».
مشرية أيضا إىل إصابة أحد عناصر األمن جبروح ،موضحة أن «حالته ّ
وكانت وزارة الداخلية األردنية أعلنت ،السبت ،مقتل رجل أمن وجرح  6آخرين ،اجلمعة،
يف انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة محاية مهرجان الفحيص
الفين ،يف منطقة حتمل االسم نفسه ،تبعد  12كلم غرب عمان.
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قال رئيس جملس الشورى االسالمي علي الرجياني :ان بعض القادة االوروبيني اكدوا على
حق اي��ران يف االنسحاب من االتفاق النووي بعد قيام امريكا باالنسحاب من هذا االتفاق؛
مضيفاً« :لقد وافقنا على منح ه��ؤالء فرتة حم��ددة لنرى كيف سينفذون وعودهم بشأن
التعاون يف اجملاالت املصرفية وشراء النفط والتعاون الصناعي مع ايران».
ولفت الرجياني يف تصريح له أمس االحد ،اىل ان الرئيس االمريكي السابق وافق على حق
ايران يف ختصيب اليورانيوم ،وبعد عامني من املفاوضات إلتزمت اجلمهورية االسالمية ببعض
القيود ،ما أدى اىل انفراجة يف بعض اجملاالت االقتصادية داخل البالد.
واكد انه سيتم اختبار كافة السبل اليت من شأنها ان تسهم يف اجناح املفاوضات اخلاصة
بتغيري الظروف (الراهنة).
وقال رئيس الربملان االيراني ان هناك عناصر دخيلة تعمل على تأجيج الوضع األمين يف
اجملتمع الدولي أمج��ع ،مردفا ان هذا االم��ر ال يقتصر على اي��ران فحسب؛ وق��ال :ان كافة
التوقعات أُخذت بعني االعتبار يف مواجهة هذه املغامرات.

y

الريجاني  :على اوروبا ان تنفذ وعودها عقب
إنسحاب امريكا من االتفاق النووي

y

أكد قائد الثورة اإلسالمية يف معرض
رده على طلب رئيس السلطة القضائية،
ض��رورة معاقبة املفسدين االقتصاديني
بشكل سريع وعادل.
وأشار رئيس السلطة القضائية آية اهلل
صادق آملي الرجياني يف رسالته اىل قائد
الثورة اإلسالمية ،اىل احلرب االقتصادية
اليت يشنها األعداء ضد الشعب االيراني،
واجلرائم اليت يرتكبها املخلون واملفسدون
االقتصاديون يف هذه الظروف ،متاشيا مع
اه��داف األع ��داء ،وطلب موافقة مساحة
ال �ق ��ائ ��د ع �ل��ى اخت � ��اذ اج� � � ��راءات خ��اص��ة
للتصدي حب��زم وس��رع��ة يف اط ��ار قانون
م�ع��اق�ب��ة امل�خ�ل�ين ب��ال�ن�ظ��ام االق �ت �ص��ادي
للبالد وقانون العقوبات اإلسالمية.
واق�ت�رح رئ�ي��س السلطة القضائية يف
هذه الرسالة ،منع أي تعليق أو ختفيف
ل �ل �ع �ق��وب��ات حب ��ق امل �خ �ل�ين وامل �ف �س��دي��ن
االقتصاديني.
وق ��د واف� ��ق ق��ائ��د ال� �ث ��ورة اإلس�لام �ي��ة،
مساحة آي��ة اهلل السيد على اخلامنئي،
على طلب رئ�ي��س السلطة القضائية،
م ��ؤك ��دا ض� � ��رورة م �ع��اق �ب��ة امل �ف �س��دي��ن
االق� �ت� �ص ��ادي�ي�ن ب �ش �ك��ل س ��ري ��ع وع � ��ادل،
وأن ي �ت��م ت ��وخ ��ي ال ��دق ��ة امل �ط �ل��وب��ة يف
اصدار األحكام.

عاد الرئيس حسن روحاني اىل طهران مساء أمس االحد ،بعد املشاركة يف قمة
دول حوض حبر قزوين الذي عقد يف مدينة اوكتاو يف كازاخستان.
وكان رؤس��اء دول اي��ران وكازاخستان وروسيا وآذرباجيان وتركمانستان قد
رعوا مراسم التوقيع على  6وثائق للتعاون بني الدول املطلة على حبر قزوين يف
جماالت التجارة واالقتصاد والنقل والشحن واجلرائم املنظمة ومكافحة االرهاب
والتعاون احلدودي.
ووق� ��ع ق� ��ادة ال� ��دول اخل �م��س امل�ط�ل��ة ع�ل��ى حب��ر ق��زوي��ن ع�ل��ى وث��ائ��ق ال�ت�ع��اون
االسرتاتيجية واالقتصادية على هامش قمة دول حبر قزوين يف مدينة اكتاو
يف كازاخستان .حيث وقع الؤساء على اتفاقية تارخيية حول الوضع القانوني
للبحر وكيفية استغالل ثرواته.
ووفق اإلتفاقية اجلديدة ،فإن املنطقة الرئيسية لسطح مياه حبر قزوين ستبقى
متاحة لالستخدام املشرتك لألطراف ،فيما ستقسم الدول الطبقات السفلية وما
حتت األرض إىل أقسام متجاورة باإلتفاق يف ما بينها على أساس القانون الدولي.
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القضاء االيراني :العدو يكرس مئات األبواق االعالمية لضخ األكاذيب
وزعزعة معنويات الشعب
قال املتحدث باسم السلطة القضائية يف
ايران غالم حسني حمسين إجيئي ،لألسف
ان املناوئني للثورة املتواجدين يف اخل��ارج
يواكبون ال�ع��دو وي�س��اع��دوه يف ممارساته
الشريرة وبث الشائعات وبالطبع ان بعض
االنتهازيني وكما هو متوقع يستغلون هذا
الوضع عرب التهريب واالحتكار واالسهام
يف الفساد االقتصادي.
واف��اد املتحدث باسم السلطة القضائية
خ�ل�ال م��ؤمت��ره ال �ص �ح �ف��ي ،أم ��س االح ��د،
ان اع��داءن��ا وال سيما ام�يرك��ا يواصلون

ضغطهم ع�ل��ى ال�ش�ع��ب االي ��ران ��ي العزيز
وق��د عبأوا كل ما أوت��وا ملمارسة الضغط
على االقتصاد االي��ران��ي وتضييق اخلناق
ع� �ل ��ى ال� �ش� �ع ��ب ع �ب�ر االخ � �ل ��ال ب��ال��وض��ع
االق�ت�ص��ادي ول�ك��ن أب�ن��اء شعبنا ص��ام��دون
وي��درك��ون حقيقة مثل ه��ذه االج� ��راءات
وسيقاوموها.
واوض� � ��ح؛ ان ال��ع ��دو حي� ��اول اىل ج��ان��ب
اجراءاته تكريس مئات االب��واق االعالمية
لضخ االكاذيب لزعزعة معنويات الشعب.
وتابع :ان الكثري من املنتفعني حياولون

ممارسة الضغط على الشعب عرب احتكار
وت�ه��ري��ب ورف ��ع اس �ع��ار الكثري م��ن حاجات
الشعب.
واف � ��اد ب� ��ان ال �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة تعمل
على التصدي للمنتفعني ومت حل��د االن
اعتقال  67جمرما وج��رى التحقيق مع
ع��دد منهم فيما مت منع أك�ث��ر م��ن مئة
شخص من أصحاب املسؤوليات من مغادرة
ال �ب�لاد ف�ي�م��ا ج ��رى ف�ت��ح م�ل�ف��ات خلمسة
وعشرين شخصا منهم واصدار الئحة اتهام
حبق  26آخرين.

كمالوندي :تحديث مفاعل اراك يجري حاليا بتعاون الصني وبريطانيا
أع �ل ��ن امل �ت �ح��دث ب ��إس ��م م�ن�ظ�م��ة ال �ط��اق��ة
ال��ذري��ة االي��ران �ي��ة ،ب�ه��روز ك�م��ال��ون��دي ،بان
عملية حتديث مفاعل اراك مل تتوقف بعد
خ ��روج ام�يرك��ا م��ن اإلت �ف ��اق ال �ن ��ووي وه��ي
جارية حاليا يف ظل التعاون من قبل الصني
وبريطانيا.
وقال كمالوندي يف تصريح له أمس االحد:
حلسن احلظ ان عملية حتديث مفاعل اراك
جارية يف الوقت احلاضر من قبل الصينيني
وبتعاون بريطانيا كشريك جتاري للصني
ورغم خروج امريكا من اإلتفاق النووي فان
عملية التحديث مل تتوقف.
وح � ��ول االم � ��ر ال� �ص ��ادر ع ��ن ق ��ائ ��د ال �ث ��ورة
االسالمية بشأن زي��ادة التخصيب اىل 190
الف سو (وح��دة فصل) والتقدم احلاصل يف
ه��ذا اجمل��ال ق��ال :إن قائد ال�ث��ورة االسالمية
اك ��د ع�ل��ى ت��وف�ير األرض��ي ��ة ال�ل�ازم ��ة لرفع
االم�ك��ان�ي��ة ال �ن��ووي��ة اىل  190ال ��ف س��و وان
برنامج ايران كان من قبل الوصول اىل 270
الف سو يف غضون  15عاما.
واضاف :اننا قادرون على الوصول اىل هذه
االمكانية النووية ( 190الف سو) يف غضون
 10أش �ه��ر وم�ع�ن��ى ذل ��ك إس �ت �خ��دام اج�ه��زة
(طرد مركزي) مل تكتمل عملية تطويرها

بعد ،وه��ذا االم��ر بطبيعة احل��ال ال ج��دوى
اقتصادية فيه وي�ك��ون مرتافقا م��ع هامش
خطأ كبري.
وقال املتحدث بإسم منظمة الطاقة الذرية:
ان��ه ويف اط��ار اإلت�ف��اق ال�ن��ووي تولت الصني
وامريكا مسؤولية إعادة هيكلة مفاعل اراك

اال ان العمل توقف بعد خروج امريكا.
واض� � ��اف :ان ��ه وب �ع��د خ� ��روج ام�ي�رك ��ا من
اإلتفاق النووي ،إستمرت عملية إعادة هيكلة
امل�ف��اع��ل ب��إص��رار ال�ص�ين وح �ل��ول بريطانيا
ب��دال عن امريكا وبالطبع مل يكن اختيار
بريطانيا من جانبنا.

رعد :يجب إعادة النظر بالعالقة مع سورية لتخفيف مشاكل لبنان

استحقاقات كبرية تنتظر احلكومة اللبنانية املزمع تشكيلها ،ويف
مقدتها العالقة مع سورية وملف إعادة املهجرين.
رأى رئ�ي��س كتلة «ال��وف��اء للمقاومة» ال�ن��ائ��ب «حم�م��د رع ��د» أن
«ه �ن��اك م ��ؤام ��رة تقسيمية ل �س��وري��ة أج�ه�ض��ت وأن ه �ن��اك عصابات
ارهابية مدعومة من رع��اة إقليميني ودوليني قد انكشف دوره��م ،وأن
علينا أن نعيد النظر وأن تعيد احلكومة املقبلة النظر بالعالقة مع
سورية من أجل التخفيف من الكثري من املشاكل الضاغطة» .ويف
موضوع تشكيل احلكومة ،قال رعد «األم��ر ي��دور يف احللقة املفرغة»

وأضاف «رمبا حتدث رئيس احلكومة عن ضرورة اعتماد آليات صرحية
وواضحة تلزم اجلميع ويعتمدها يف متثيل كل الكتل النيابية ،وقيل
أن مطلع االسبوع القادم سوف نبدأ حبركة جديدة تقوم على هذا
األس ��اس ،وحن��ن نأمل أن تتشكل احلكومة ب��أق��رب وق��ت ألن الوضع
االجتماعي واألمين يف البالد ال يزال يضغط وحيتاج إىل حكومة ترعاه
وتدير شؤونه».
كالم النائب حممد رعد جاء يف احلفل التابيين لوالدة الشهيد زهري
قبيسي والذي اقيم يف بلدة زبدين اجلنوبية حبضور فعاليات ومواطنني.

وقفة

إيران..والهوساألمريكي
بقلم :حسام روناسي
يشهد ال �ش��رق االوس ��ط منذ سنوات
نزاعات مسلحة خطرية أشعلت فتيلها
أم��ري �ك��ا ،دف �ع��ت باملنطقة اىل م��راح��ل
ك ��ارث �ي ��ة ج�ع�ل�ت�ه��ا االك� �ث ��ر س�خ��ون��ة
يف ال �ع��امل ،يف حم��اول��ة أن ت�ن��ال تلك
النزاعات من دور املنطقة االسرتاتيجي
وأن تستهدف م��وارده��ا الطبيعية اليت
ت�ع��د األغ �ل��ى واأله� ��م يف ال �ع��امل وال�تي
ك��ان��ت وم ��ا زال ��ت أح ��د األس �ب ��اب وراء
إف �ت �ع��ال واش �ن �ط��ن ل �ل �ح��روب وت��أج�ي��ج
الفنت ونشر االرهاب ،فبنت أمريكا اليت
تزعمت إحداث تلك النزاعات واحلروب
قواعدها العسكرية يف منطقة الشرق
األوسط محاية للموارد املوجودة فيها،
هذا من جانب ،ومن جانب آخر ولفشل
ح�ك��وم��ة واش �ن �ط��ن يف حت�ق�ي��ق م��آرب�ه��ا
ل ��دى ب�ع��ض دول املنطقة وك�م��ا أدىل
بعض املراقبني ّ
بأن الواليات املتحدة يف
العصر اجلديد ص��ارت ُت � ّرر سياساتها
عرب فرض حظر مالي واقتصادي على
ال��دول متوقعة منها اإلنصياع ألوام��ر
البيت االبيض.
فأمريكا تتصارع من أجل االستيالء
على ال ��دول ال�تي أوج ��دت م��واط��ئ قدم
هل ��ا حت ��ت ذرائ � ��ع ع� ��دة ،م�ن�ه��ا ال�ت��دخ��ل
يف أف �غ��ان �س �ت��ان حب �ج��ة ال�ت�خ�ل��ص من
االره� � ��اب ،أو مح��اي��ة ال� �ع ��راق م �ث� ً
لا أو
س��وري��ا ع�ل��ى وج ��ه ال�ت�ح��دي��د أو اليمن
ال ��ذي أع �ط��ت أزم �ت��ه ال �ض��وء االخ�ض��ر
للسعوديني واالماراتيني وبعض الدول
االخ��رى يف اخلليج الفارسي أن ترمتي
يف أحضان شركات السالح االمريكية
ال �ك�برى .وإلث �ب��ات م��ا تظنه أحقيتها،
س��اه�م��ت أم��ري�ك��ا ب �ص��ورة وب��أخ��رى اىل
خلق تداعيات خمتلفة لضمان عملية
االستحواذ والسيطرة.
لقد بادرت أمريكا منذ أعوام اىل إعالن
خارطة الشرق االوسط اجلديد وكانت
ت��رم��ي اىل حت�ق�ي��ق أه � ��داف تسلطية
استعمارية على املنطقة طمعاً يف ثروات
املنطقة اليت نوهنا عنها ،ولذلك حني
طرحت إدارة واشنطن م�ش��روع الشرق
األوسط الكبري عام  ،2004فإنها كانت
تسعى من خالل ذلك إىل القضاء قبل
ك��ل ش��يء على ح��رك��ات امل�ق��اوم��ة يف
املنطقة من خالل
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