بعد اقتراح ماكرون إنشاء
جيش ملواجهة واشنطن

سوريا تبعث برسالتني لألمم
املتحدة ومجلس األمن إلدانة
غارات للتحالف الدولي

الحلفاء الغربيون
يتخاصمون..
ترامب قلق من
إنشاء جيش أوروبي
ملواجهة بالده

مجزرة جديدة
للتحالف
األميركي في هجني
السورية
3
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مؤكد ًا عزلة أمريكا عاملي ًا

ظريف :ال يمكن أن يكون
العالم سجين ًا ورهينة
لسياسات الواليات املتحدة
األمريكيون واألوروبيين قد يكونوا
متحدون في بعض السياسات لكنهم
يختلفون في شأن اإلتفاق النووي
ان�ت�ق��د وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة اإلي ��ران ��ي ،حممد
جواد ظريف ،موقف األوروبيني حيال اإلتفاق
النووي ،مؤكدا أن األوروبيني مل يتمكنوا من
الوفاء بإلتزاماتهم يف اإلتفاق النووي.
وأش��ار ظريف ،يف ح��وار اذاع��ي ،صباح أمس
السبت ،اىل عزلة أمريكا على الصعيد العاملي
ووص�ف�ه��ا ب��احل�ك��وم��ة ال�ب��اغ�ي��ة ع�ل��ى ال�ق��ان��ون
وتعمل على أساس منطق القوة.
وق ��ال :أن األوروب �ي�ين واألم��ري�ك�ي�ين لديهم
وجهات نظر متطابقة حيال بعض السياسات
ومل خيفوها إال أنهما خيتلفان بالتأكيد
حول اإلتفاق النووي وال يبدو أنهما يلعبان
دور الشرطي اجليد والسيئ .ووص��ف القوة
اإلقتصادية األمريكية بأنها الفتة لذلك
فإن مواجهتها ال سيما يف ظل الظروف اليت
متتلك فيها الشركات ال �ق��رارات النهائية
يف ال��ع�ل�اق ��ات اإلق �ت �ص ��ادي ��ة ه ��و أم� ��ر يتسم
بالصعوبة .ولفت اىل أن أوروب ��ا تقف حالياً
يف م��واج �ه��ة اك�ب�ر ح�ل�ي��ف هل ��ا يف موقفها
السياسي ،موضحا :انه لذلك نالحظ آثار
عزلة أمريكا بشكل واضح وهو ما أثار سخط
س��اس�ت�ه��ا .واع �ت�بر ان ع ��دم وف ��اء األوروب �ي�ين
بالتزاماتهم جت��اه اي ��ران حل��د اآلن ه��و واق��ع
ملموس اال ان ذلك مل يضر بنتائج اإلتفاق
النووي أو السالم واألمن الدوليني.
التتمة يف الصفحة 11

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

في ختام إجتماع رؤساء السلطات الثالث

خالل املنتدى األوروبي الثاني والعشرين

روحاني :التهويل األمريكي من الحظر مجرد
حرب نفسية على الشعب اإليراني
أمريكا أقرت بعدم قدرتها
على تصفير صادرات النفط
اإليراني
اجراءات الحظر األخير لم يكن لها
أي تأثير على وتيرة إقتصاد البالد
شعبنا سيسحب بوحدته
وتالحمه الذرائع من يد
األمريكيين الذين يحاولون
اإلدعاء بأن إيران تموّ ل اإلرهاب

إعترب سفري ومندوب إيران الدائم يف منظمة األمم املتحدة ،غالم علي خوشرو ،سياسات أمريكا
أحادية اجلانب واجراءاتها الالقانونية بانها تتناقض مع سيادة القانون ومبادئ ميثاق األمم
املتحدة ونهج التعددية ،داعياً اجملتمع الدولي ملواجهة هذه السياسات.
جاء ذلك يف تصريح أدىل به خوشرو خالل إجتماع جمللس األمن الدولي عقد عصر اجلمعة
حول موضوع السالم واألمن الدولي مع التأكيد على التعددية ودور منظمة األمم املتحدة.
وأضاف :إن سياسات أمريكا أحادية اجلانب واجراءاتها الالقانونية تتناقض مع سيادة القانون
واملبادئ السائدة على ميثاق األمم املتحدة والتعددية.
وانتقد مندوب إي��ران بشدة سياسات أمريكا أح��ادي��ة اجل��ان��ب ،وأض ��اف :إن سياسات أمريكا
األنانية واجراءاتها أحادية اجلانب قد عرضت للخطر ركائز التعاون الدولي ومنهج التعددية.
وأك��د خ��وش��رو :إن نتيجة ه��ذا التوجه األمريكي ه��و اخل ��روج م��ن جملس حقوق االنسان
واليونسكو ومعاهدة باريس واإلتفاق النووي واضاف :إن خروج أمريكا من اإلتفاق النووي واعادة
احلظر من جانب واحد ينتهكان صراحة القرار  2231الصادر عن جملس األمن ويتعارض مع
احلقوق الدولية.
التتمة يف الصفحة 11

ولقاء مرتقب بينه وبني لودريان

الفروف يبحث مع أوغلو التحضير إلجتماع جديد
ضمن إطار آستانة
حبث وزير اخلارجية الروسي ،سريغي الف��روف ،يف مكاملة هاتفية مع نظريه الرتكي مولود
جاويش أوغلو التحضري إلجتماع جديد حول سورية ضمن إطار آستانة.
وجاء يف بيان ل��وزارة اخلارجية الروسية ،أن اجلانبني (أكدا على سعيهما املشرتك ملواصلة
اجلهود من أج��ل حتقيق تسوية ثابتة يف سورية على أس��اس ق��رار جملس األم��ن الدولي رقم
 .)2254وأضاف البيان( :ويف هذا السياق حبث الوزيران سري التحضري إلجتماع دولي جديد
ضمن إطار آستانة حول سورية ،من املزمع عقده نهاية نوفمرب وتبادال اآلراء حول اخلطوات اليت
يراد منها أن تضمن حتقيق النتائج خالله).
وتبادل الف��روف وجاويش أوغلو كذلك اآلراء حول عدد من األوج��ه األخ��رى للتعاون بني
وزارتي اخلارجية الروسية والرتكية .وجرت مناقشة عدد من مسائل جدول األعمال الثنائي.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،كشف السفري ال��روس��ي يف ب��اري��س ي ��وري ميشكوف ج ��دول أع �م��ال لقاء
سيجمع وزي��ر خارجية روسيا سريغي الف��روف ،مع نظريه الفرنسي ج��ان إي��ف ل��ودري��ان نهاية
نوفمرب احلالي.
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فيما يبحث مع باسيل ملف تشكيل الحكومة والوضع اإلقليمي

السيد نصرالله :متمسكون بصواريخ املقاومة وسنرد على أي عدوان اسرائيلي بشكل حاسم
على الجميع رفض التطبيع وعدم السكوت عنه ورفع الصوت دائم ًا إلدانة كل خطواته
وجود المنافقين والكذابين الذين يقتطعون الوقت يؤجل اإلنتصار والوعي الحقيقي
الشهداء من خالل تضحياتهم ق ّدموا لنا اإلنتصارات والقوة واألمجاد وتركوا بيننا وصاياهم التي نحفظها نحن وعوائلهم
ش��دد األم�ين العام حل��زب اهلل السيد حسن
نصر اهلل على أن أي ع ��دوان اسرائيلي على
لبنان س�ن��رد عليه بشكل ح��اس��م .ول�ف��ت اىل
أن (أي اع�ت��داء سنرد عليه حتماً ول��ن يكون
م �ق �ب��و ً
ال أن ي �ع��ود ال �ع��دو ليستبيح ل�ب�ن��ان)،
وأكد( :التمسك بصواريخ املقاومة وقدراتها
فالتهويل ب��ال�ع�ق��وب��ات ل��ن ي�ق��دم ول ��ن يؤخر
شيئاً).
وق ��ال السيد نصر اهلل يف كلمة ل��ه خالل
م�ه��رج��ان (ي ��وم ال�ش�ه�ي��د) ال�س�ب��ت إن (األم ��ن
واألم ��ان اليوم واألج ��واء وامل��دن وال�ق��رى اليت
كانت ُتقصف حتميها هذه املعادلة؛ لذلك
جند العدو يف اآلونة األخرية حياول الرتكيز
كثرياً على القدرات الصاروخية للمقاومة)،
ودان (التطبيع مع العدو من أي جهة جاء ألنه

يعين االع�تراف بالعدو وجت��اوز كل اجلرائم
واملظامل اليت ارتكبها يف املنطقة).
ودع� ��ا ال �س �ي��د ن �ص��ر اهلل (اجل �م �ي��ع ل��رف��ض
التطبيع وع��دم السكوت عن التطبيع ،وهذا
ي�ف��رض��ه ال ��واج ��ب ب�ك��ل امل �ع��اي�ير ،وجي ��ب رف��ع
الصوت دائماً إلدانة كل خطوات التطبيع)،
وأش� ��ار اىل أن (ه ��ذه امل�ع��رك��ة جي��ب أن تعاد
وحتيا م��ن جديد م��ن قبل النخب والعلماء
والشباب ووسائل اإلع�لام وك��ل من له قدرة
تعبري عن موقف أن يقوم بذلك) ،وتابع( :أنا
أود أن أقول خصوصاً للشعب الفلسطيين ال
حتزنوا من هذه اخلطوات ألن ما كان جيري
يف اخلفاء جي��ري اآلن بالعلن وبالتالي هذا
يضع احلد النهائي للنفاق العربي الرمسي
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الشعب الغابوني يطالب بكشف مصير رئيسه

واالتحاد األوروبي يؤكد على تكثيف جهوده للحفاظ عليه

أمانو يجدد التأكيد على التزام إيران باإلتفاق النووي
جدد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو ،اجلمعة ،التأكيد على أن إيران
تواصل تنفيذ التزاماتها الواردة يف اإلتفاق الدولي لعام  2015بشأن برناجمها النووي.
وقال أمانو يف خطاب للدول األعضاء يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة( :لقد واصلنا التحقق
ومراقبة تنفيذ إيران اللتزاماتها النووية مبوجب خطة العمل املشرتك (اإلتفاق النووي) ،وإن
إيران تنفذ التزاماتها النووية مبوجب اإلتفاق).
وأض ��اف( :م��ن ال�ض��روري أن تواصل إي��ران تنفيذ ه��ذه االل�ت��زام��ات بالكامل) ،مشرياً إىل أن
(الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل التحقق من عدم حتويل املواد النووية اليت أعلنتها
إيران مبوجب إتفاق الضمانات اخلاص بها) .وتابع املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:
إن (تقييمات عدم وجود مواد وأنشطة نووية غري معلن عنها يف إيران مستمرة).
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أمريكا سلبت الفرصة من أوروبا
لإلستفادة من منافع اإلتفاق النووي
وترميم عالقاتها التجارية مع إيران
أكد رئيس اجمللس اإلسرتاتيجي للعالقات
اخلارجية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
أمس السبت ،أن فشل اإلتفاق النووي سيؤدي
إىل أن تفقد أوروبا اعتبارها.
ويف كلمته ب �ش��أن ال �ت �ع��اون ب�ين االحت ��اد
األوروب � ��ي وإي� ��ران يف ظ��ل احل �ظ��ر األم��ري�ك��ي
امل �ف ��روض ع�ل��ى إي � ��ران ،وال�ت�ي أل �ق��اه��ا خ�لال
املنتدى األوروب� ��ي الثاني والعشرين ،تطرق
كمال خ��رازي اىل بداية احمل��ادث��ات النووية
بني طهران والدول األوروبية الثالث (بريطانيا
وأمل��ان �ي��ا وف��رن �س��ا) خ�ل�ال ف�ت�رة ت��و ّل�ي��ه ل ��وزارة
اخلارجية اإليرانية يف  ،2003واليت أدت اىل
جتميد إي ��ران نشاطات ختصيب اليورانيوم
من أجل التوصل اىل إتفاق يرضي الطرفني،
إال أن هذه املفاوضات آلت اىل الفشل بسبب
أطماع اجلانب املقابل ،حيث استأنفت إيران
نشاطاتها النووية ،وحققت تقدما الفتا واليت
أثبتت للجميع أنهم ال سبيل أمامهم سوى
تق ّبل ال�ق��درات النووية اإليرانية واإلع�تراف
بها كواقع ملموس.
كما تطرق اىل استئناف املفاوضات بعد
تغيري اإلدارة األمريكية ،وبوساطة من عمان،
وب �ع��د م �ف ��اوض ��ات م�ك�ث�ف��ة مت ال �ت��وص��ل اىل
اإلتفاق النووي الذي كانت مجيع األطراف
مؤيدة له ،رغم أن األطراف األخرى وخاصة
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أك��د الرئيس اإلي��ران��ي حسن روحاني بأن
احل�ق��ائ��ق على أرض ال��واق��ع أثبتت صدقية
كالم إيران بعدم إمكانية أمريكا على تصفري
صادرات النفط اإليراني حيث أقر األمريكيون
أنفسهم ب �ه��ذا األم ��ر أخ �ي�راً ب�ع��د ان ك��ان��وا
يصرون على قدرتهم على ذلك.
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خوشرو :على اجملتمع الدولي مواجهة السياسات األمريكية
أحادية الجانب

خرازي :فشل اإلتفاق
النووي سيفقد
أوروبا إعتبارها

دع��ت شخصيات ب��ارزة يف احل��زب احلاكم يف الغابون احلكومة إىل
الكشف عن مصري الرئيس علي بونغو ،الذي أثار اختفاؤه بعد زيارته
األخرية إىل الرياض شائعات عن أو موته أو مرضه.

وقالت اللجنة االستشارية للحزب الدميقراطي الغابوني اجلمعة:
(وض ��وح مصري الرئيس ض ��روري لطمأنة اجلمهور يف وق��ت انتشرت
فيه ش��ائ�ع��ات فظة ع��ن حالته يف وس��ائ��ل اإلع�ل�ام وش�ب�ك��ات التواصل
اإلجتماعي).
م��ن جهته ق��ال إي��ك نغوني املتحدث باسم الرئيس الغابوني :إن
األطباء أوضحوا إصابته بإرهاق شديد وطلبوا منه مالزمة الفراش.
وقالت زوج��ة الرئيس الغابوني سيلفيا بونغو عرب وسائل التواصل
اإلجتماعي إن�ه��ا وعائلتها متأثرة بشكل كبري بالعدد اهل��ائ��ل من
الصلوات والدعوات ...وقامت بتغيري صورها يف حساباتها على مواقع
التواصل اإلجتماعي من صورة ملونة مشرتكة مع زوجها الرئيس إىل
أخ��رى باألبيض واألس ��ود ،فيما أك��د مصدر مطلع لوكالة (فرانس
بريس) أن الرئيس بونغو أصيب بسكتة دماغية.
واختفى الرئيس الغابوني عن عدسة الكامريات بعد يوم من وصوله
إىل السعودية يف الـ 23من أكتوبر املاضي للمشاركة يف املؤمتر الدولي
(مستقبل االستثمار) بالعاصمة الرياض.
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مساعد وزير الخارجية البريطاني يقول أن الحظر ال يؤثر على إيران
قال مساعد وزير اخلارجية الربيطاني لشؤون
الشرق األوس��ط «اليسرت ب��رت» :إن بريطانيا
ت�ع��ارض إع ��ادة احلظر على إي ��ران م��ؤك��داً أ ّن
احلظر لن يكون أداة فاعلة وأ ّن اإلتفاق النووي
ّ
بي إمكانية اإلتفاق بني الدول لوجود مصاحل
مشرتكة بينها رغم وجود خالفات.

ويف تصريح أدىل به ملراسل إرنا أعلن الربت
ع��ن وج ��ود خ�لاف ب�ين ل�ن��دن وواش�ن�ط��ن حول
إي��ران ح��ول اإلج ��راءات ال�تي يقوم بها البيت
األب �ي��ض ض��د ط �ه��ران م �ش�يراً اىل املباحثات
ال�تي جتريها ال��دول مع ال��والي��ات املتحدة يف
هذا الشأن.

وأف� � �ص � ��ح ال� �ب ��رت ع � ��ن إط� �ل ��اع ال � ��والي � ��ات
املتحدة مت��ام�اً على املساعي ال�تي ي�ق��وم بها
األع� �ض ��اء امل ��و ّق��ع ��ون ع �ل��ى اإلت� �ف ��اق ال �ن��ووي
الرامية اىل اجي��اد تسهيل يف التبادل املالي
مع إيران.
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إيران تؤكد عزمها على
اإلستفادة من الطاقة
النووية لألغراض السلمية
دع��ا سفري ومساعد رئيس البعثة اإليرانية
لدى األمم املتحدة ،اسحاق آل حبيب ،اجملتمع
ال��دول��ي ك��ي ال يسمح ألم��ري�ك��ا ب��إث��ارة أزم��ة
دولية مرة أخرى من خالل اجراءاتها املخادعة،
مؤكداً عزم طهران على مواصلة اإلستفادة
من حقها يف امتالك الطاقة النووية وال��دورة
الكاملة للوقود النووي لألغراض السلمية.
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ممثل إيران :نأمل بأن يثمر
املؤتمر الدولي للسالم في
افغانستان عن نتائج طيبة
أعرب ممثل إيران يف املؤمتر الدولي للسالم
يف افغانستان رس ��ول اس�لام��ي ع��ن أم�ل��ه بأن
يثمر امل��ؤمت��ر ع��ن نتائج طيبة .وق ��ال املدير
ال �ع��ام ل�ق�س��م غ ��رب آس �ي��ا ب � ��وزارة اخل��ارج�ي��ة
اإليرانية رسول اسالمي الذي مثل طهران يف
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