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الريجاني :املنطقة
تعاني من ظهور أزمات
جديدة
أعترب رئيس جملس الشورى االسالمي،
أهتمام إيطاليا بإحالل السالم واألمن يف
املنطقة ب��األم��ر اجل�ي��د ،ق��ائ� ً
لا :إن هناك
أزمات خمتلفة يف املنطقة ،كما أن قضية
داعش مل يتم حلها بعد ،وأن أزمات جديدة
قد نشأت ايضا ،مثل اهلجرة.
واستقبل علي الرجي��ان��ي ،رئيس جلنة
السياسة اخلارجية واهل�ج��رة يف جملس
ال �ش �ي��وخ االي �ط��ال��ي وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل��ه،
واستعرض معه ح��ول خمتلف القضايا
م �ث��ل ال �ق �ض��اي��ا اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال �ع�ل�اق ��ات
التجارية بني إيران وإيطاليا.
وقال رئيس جملس الشورى اإلسالمي:
إن هناك نظرة إجيابية ثابتة داخل إيران
جتاه ايطاليا ،واليت ترتبط بعضها باالرث
احل� �ض ��اري ال�ع�ظ�ي��م ال �ق��ائ��م ب�ي�ن إي ��ران
وإيطاليا.
وت��اب��ع الرجي��ان��ي :ميكن ال�ق��ول أن هذا
التكامل الثقايف له ج��ذور تارخيية ،ألنه
يف ف�ترات خمتلفة ،كانت العالقات بني
احلكومتني جيدة.
وقال :إن الفيضانات يف إيران تسببت يف
الكثري من األضرار مثمنا تعاطف جملس
ال�ش�ي��وخ اإلي�ط��ال��ي م��ع الشعب اإلي��ران��ي
بسبب الفيضانات واملساعدات اإلنسانية
ملنكوبي السيول.
م��ن جانبه ق��ال رئ�ي��س جلنة السياسة
اخل ��ارج �ي ��ة واهل� �ج ��رة مب�ج�ل��س ال�ش�ي��وخ
اإلي �ط��ال��ي ب�ت�رو روس� ��ي ب�تروت�ش�ي�ل��ي :إن
إيطاليا اآلن يف مرحلة جديدة من تعزيز
مستوى العالقات الربملانية مع إيران،
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� 12صفحة  -ايران  5000ريال  -لبنان  1000لرية � -سوريا  5لريات  -تركيا لرية واحدة

ُمدين ًا تصنيف اميركا للحرس الثوري منظمة ارهابية

ظريف :االوروبيون متأخرون كثيرا في تنفيذ إلتزاماتهم تجاه ايران

لنا عالقات جيدة جد ًا مع
الجيران واطلقنا آليات مماثلة
مع الكثير من الدول
لدينا وثائق تثبت ان اميركا
تشارك بقوة في منع وصول
المساعدات االنسانية الى
منكوبي السيول في ايران
اطلقت آلية متناظرة لآللية
االوروبية في ايران ولم يعد
لالوروبيين عذر لعدم البدء في
تنفيذ التزاماتهم
أولوية ترامب في المنطقة
هو نتنياهو واستجاب لطلبه
بادراج الحرس الثوري على
قائمة المنظمات االرهابية

أك��د وزي ��ر اخلارجية اإلي��ران��ي حممد ج��واد ظريف ،ب��ان اوروب��ا متأخرة
ك�ث�يراً يف تنفيذ تعهداتها ،معتربا ان��ه ال ع��ذر ل��دى اوروب ��ا لعدم وفائها
ب��ال�ت��زام��ات�ه��ا ب ��ع ��د ان اط�ل�ق��ت اي� ��ران االل �ي��ة امل�ت�ن��اظ��رة م��ع اآلل �ي��ة املالية
االوروبية (اينستكس).
وعلى هامش مراسم إزاح��ة الستار عن املوقع االلكرتوني (الدبلوماسية

االق �ت �ص��ادي��ة) ب � ��وزارة اخل��ارج �ي��ة ،أم ��س االح� ��د ،ق ��ال ظ��ري��ف يف تصريح
للصحفيني ،ح��ول اآللية االيرانية املتناظرة مع االلية املالية االوروب�ي��ة
(اينستكس) ،انه مت إطالق اآللية املتناظرة يف ايران خالل االسبوع املاضي
واالن ال عذر لالوروبيني لعدم البدء بتنفيذ التزاماتهم.
وأش ��ار وزي��ر اخلارجية االي��ران��ي اىل ان اوروب ��ا وبعد خ��روج ام�يرك��ا من

اإلتفاق النووي طرحت قبل حنو عام العديد من التعهدات اليت استلزم
البدء بتنفيذها إطالق اآللية املالية (اينستكس) ،وأضاف :اننا نعتقد بانه
على االوروبيني العمل وقتا طويال ليتمكنوا من تنفيذ تعهداتهم ،اذ انهم
اآلن متأخرون كثريا وال ينبغي ان يتصوروا بان ايران ستبقى بانتظارهم.
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والبلدان يجريان تمرينا بحريا مشتركا

والخارجية االيرانية تستدعي السفير الفرنسي الجديد

إجتماع اللجنة العسكرية االيرانية  -ال ُعمانية املشتركة ينطلق في مسقط

عراقجي يدعو باريس للشفافية في موقفها من
تخصيب ايران لليورانيوم

إنطلقت أم��س االح ��د يف مسقط أعمال
االجتماع الـ  15للجنة العسكرية االيرانية
العمانية املشرتكة واليت تستمر لغاية يوم
اخلميس القادم.
وأعلنت العالقات العامة للسفارة االيرانية
يف مسقط ان جلسات اللجنة تعقد برئاسة

مساعد رئيس األركان العامة للقوات املسلحة
االي ��ران �ي ��ة ل �ل �ش��ؤون ال��دول �ي��ة ال�ع�م�ي��د ق��دي��ر
نظامي ومساعد شؤون العمليات والتخطيط
يف األرك��ان العامة لقوات السلطان املسلحة
العميد محد بن راشد البلوشي.
وي� �ب� �ح ��ث ال � �ط� ��رف� ��ان خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع

مؤكدة انه قرار يرفع من مستوى التوتر في املنطقة

تواصل اإلدانات لقرار ترامب إدراج الحرس الثوري
في قائمة االرهاب

ح��ول م�س�يرة التقدم لإلتفاقيات امل�برم��ة،
وك��ذل��ك التخطيط للمزيد م��ن تطوير
وتعميق ال�ع�لاق��ات العسكرية ب�ين ال�ق��وات
املسلحة للبلدين.
ويف تصريح ل��ه خ�لال اف�ت�ت��اح االجتماع
ال ��ذي عقد ب �ن��ادي الشفق ال�ت��اب��ع للقوات
املسلحة العمانية يف مسقط ،رحب البلوشي
ب��ال��وف��د العسكري االي ��ران ��ي؛ متم ّنيا هلم
طيب اإلقامة يف السلطنة.
وسيلتقي الوفد العسكري االيراني خالل
الزيارة عددا من كبار املسؤولني يف سلطنة
عمان ،ويزور بعض املرافق واملعامل السياحية
والثقافية واملؤسسات التعليمية العسكرية.
وسيتم على ه��ام��ش اج�ت�م��اع��ات اللجنة
ت �ن �ف �ي��ذ مت ��ري ��ن حب � ��ري م� �ش�ت�رك ل�ل�ب�ح��ث
واإلن��ق ��اذ يف حب��ر ع �م��ان ت �ش��ارك ف�ي��ه ع��دد
م��ن السفن التابعة للبحرية السلطانية
ال�ع�م��ان�ي��ة وال� �ق ��وات ال �ب �ح��ري��ة اإلي��ران �ي��ة،
وطائرات عمودية من سالح اجلو السلطاني
العماني ،وزوارق خفر السواحل من شرطة
عمان السلطانية.

دعا مساعد اخلارجية االيرانية للشؤون السياسية ،عباس عراقجي ،باريس لتوضيح
موقفها بشفافية ازاء التصريح االخري لسفريها يف واشنطن الذي ادعى بانه ال سبب يدعو
اىل استمرار ايران يف عملية ختصيب اليورانيوم بعد اإلتفاق النووي.
ويف الرد على تغريدة للسفري الفرنسي يف واشنطن جريارد ارود على موقع التواصل االجتماعي
(تويرت) الذي ادعى بانه ال سبب يدعو ملواصلة ايران ختصيب اليورانيوم بعد اإلتفاق النووي ،كتب
عراقجي يف تغريدة له يف صفحته الشخصية على (تويرت) :إن كانت تغريدات ج�يرارد ارود متثل
موقف فرنسا فاننا أمام خرق أساس للهدف املتوخى من وراء برنامج العمل املشرتك الشامل (اإلتفاق
النووي) والقرار  2231الصادر عن جملس االمن الدولي.
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مرشحة للرئاسة االميركية تؤكد على العودة لإلتفاق النووي
إعتربت السناتورة االمريكية امي��ي كلوبوشار ،ال�تي أعلنت مؤخراً ترشحها خلوض
االنتخابات الرئاسية القادمة ،ان عودة واشنطن لإلتفاق النووي أمر حيوي.
جاء ذلك يف تصريح أدلت به كلوبوشار السناتورة االمريكية عن والية مينيسوتا خالل (مؤمتر
الشؤون العاملية) الذي يقام يف جامعة كلورادو بولدر سنويا.وقالت كلوبوشار اليت تعترب أحد
مرشحي احلزب الدميقراطي خلوض سباق التنافس على الرئاسة االمريكية ،ان العودة لإلتفاق
النووي مع ايران يعد أمرا حيويا للواليات املتحدة.
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في ضوء ما تشهده الساحتان اإلقليمية والدولية

االسد :على سوريا والعراق املضي قدم ًا لصون سيادتهما واستقاللية قرارهما

 14غارة روسية مدمرة على تحركات
ترامب أغلق الحلول الدبلوماسية ..وبإمكان ايران طرح قراره في محكمة الهاي ومستودعات ذخيرة لجبهة النصرة
استنكرت فصائل املقاومة ،السبت ،إدراج احلرس الثوري االيراني من قبل الواليات املتحدة في إدلب
ً
ً
على الئحة االرهاب ،معتربين ان واشنطن هي الراعي االول لالرهاب .وعقدت (فصائل املقاومة
روسيا تعين قائدا جديدا لقواتها في
االسالمية) مؤمترا يف دار القنصل اإليراني يف النجف األش��رف استنكرت فيه ادراج
احلرس سوريا ..والمبعوث األممي يصل دمشق
الثوري ضمن قائمة االره��اب .وق��ال مسؤول منظمة بدر يف النجف ابو فرقد السعداوي :إن

ذلك سخرية من الراعي االول لإلرهاب وهي أمريكا وهي من أسس داعش والنصرة وغريها من
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اجملموعات اإلرهابية باعرتاف قادتهم.

بيلوسي تنتقد تغريدة ترامب املناهضة للمسلمني
إنتقدت رئيسة جملس النواب األمريكي نانسي بيلوسي الرئيس األمريكي دونالد ترامب
لنشره تغريدة مصحوبة بلقطات هلجمات  11سبتمرب أيلول  2001ومقطع مصور للنائبة
الدميقراطية إهلان عمر يوحي بأنها تستهني بتلك اهلجمات.
وقالت بيلوسي يف بيان نشرته السبت على تويرت :ذك��رى  11سبتمرب أيلول مقدسة
وأي مناقشة هلا ينبغي أن تتم باحرتام كامل .ينبغي للرئيس أال يستخدم الصور املؤملة
(هلجمات)  11سبتمرب من أجل هجوم سياسي.
ومحل املقطع املصور لقطات إخبارية هلجمات  11سبتمرب أيلول ومعها مقطع من كلمة
إلهلان عمر أدلت بها الشهر املاضي ووصفت فيهااهلجوم اإلرهابي بأن (بعض الناس قاموا
بشيء ما) .وصدّر ترامب التغريدة بعبارة (لن ننسى أبدا).
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إستقبل الرئيس السوري بشار األسد صباح
أمس ،فاحل الفياض مستشار األمن الوطين
ال��ع ��راق ��ي .وت��ط ��رق ال �ل �ق��اء إىل ال �ع�لاق��ات
الثنائية ب�ين البلدين حيث مت التأكيد
على ض��رورة تطويرها يف خمتلف اجملاالت
مبا خيدم مصاحل الشعبني الشقيقني.
وأكد الرئيس السوري أن تعزيز العالقات
ب�ين البلدين يصب يف مصلحة الشعبني
الشقيقني الس�ت�ك�م��ال ال �ق �ض��اء ع�ل��ى ب��ؤر
اإلره ��اب م��ن جهة ومب��ا خي��دم مصاحلهما
امل��ش�ت�رك ��ة وك� �س ��ر احل� ��واج� ��ز امل�خ�ت�ل�ف��ة
واملفروضة بينهما من جهة أخرى.
وش��دد الرئيس األس��د على أن ما تشهده
الساحتان اإلقليمية والدولية حيتم على
البلدين املضي قدما بكل ما من شأنه صون

س�ي��ادت�ه�م��ا واس�ت�ق�لال�ي��ة ق��راره �م��ا يف وج��ه
خمططات التقسيم والفوضى اليت حييكها
األع� � ��داء م ��ن اخل � ��ارج م ��ؤك ��داً أن مصري
املنطقة ال يقرره سوى شعوبها مهما عظمت
التحديات.
م��ن ج��ان�ب��ه أك ��د امل�س�ت�ش��ار ال �ف �ي��اض أن
ق ��وة س��وري��ة وان�ت�ص��اره��ا ع�ل��ى اإلره� ��اب هو
ان �ت �ص��ار ل �ل �ع��راق أي �ض��ا وب��ال�ع�ك��س ف ��إن أي
إجن ��از عسكري يف اجل��ان��ب ال�ع��راق��ي يصب

يف مصلحة استقرار سورية .حضر اللقاء
السفري السوري يف العراق صطام الدندح.
يف س�ي��اق آخ��ر ذك��ر م�ص��در عسكري :إن
الطريان احلربي الروسي يف سوريا نفذ قبيل
منتصف ليل السبت األح��د  14غ��ارة على
م��واق��ع ومستودعات ذخ�يرة تابعة ملسلحي
ه�ي�ئ��ة حت��ري��ر ال �ش��ام (ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة) يف
ريف إدلب.
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ما تخشاه املعارضة
األميركية من
التصعيد ضد إيران
ع� ��داء امل��ؤس �س��ة األم�ي�رك �ي ��ة إلي� ��ران
م �ت �ج��ذر م �ن��ذ س �ق��وط ال� �ش ��اه ،ووج ��دت
أرضية خصبة الستمرار وجتديد موجات
العداء إليران.
ال��ع ��ام ��ل امل��غ�� ّي ��ب ل� ��دى ال��ع ��دي ��د من
ال �س��اس��ة وامل ��راق� �ب�ي�ن ،ع �ن��د اس �ت �ع��راض
السياسة األمريكية يف عموم منطقة
ال ��وط ��ن ال��ع ��رب ��ي واإلق� �ل� �ي ��م ،ه ��و ع��دم
استثنائها ل �ع��داوات دائ �م��ة ،ب��ل تعززها
وتش ّيد حضارتها على أنقاض املنطقة
ون�ه��ب خ�يرات�ه��ا ،حسب وص��ف معارض
أم�ي�رك ��ي .ف ��ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة تعترب
(مس ّو رسالتها) هي يف السيطرة التامة
ع�ل��ى امل�ن�ط�ق��ة ،بتجديد األع� ��داء وش��ن
احلروب الالمتناهية.
إدراج احل ��رس ال �ث��وري ج��اء مث��رة ويف
سياق سلسلة العقوبات املفروضة على
ايران منذ الرئيس السابق اوباما يف عام
 ،2007جتددت مرتني عام  ،2011على
خلفية برناجمها للصواريخ الباليستية،
وع��ام  2012حبجة انتهاكها حلقوق
اإلن� �س ��ان .وزارة اخل ��زان ��ة األم�يرك �ي��ة
أدرج � ��ت احل� ��رس ال� �ث ��وري ع �ل��ى الئ�ح��ة
اإلرهاب الدولية عام  2017حبجة دعمه
لفيلق ال�ق��دس التابع ل��ه وال ��ذي كان
مدرجاً على الالئحة منذ عام .2007
ك �ث��اف��ة ح �ج��م ال� ��وج� ��ود ال �ع �س �ك��ري
األم�يرك��ي وام� �ت ��داداً حلف ال�ن��ات��و ،يف
مياه اخلليج (الفارسي) ،شكلت عام ً
ال
رادع �اً للرئيسني السابقني ،ج��ورج بوش
االبن وباراك اوباما ،بعدم استدراج ايران
للمواجهة ،وأحجم كليهما عن إدراج
احلرس الثوري كمجموعة ارهابية رغم
الضغوط اليت خضعا هلا بذاك االجتاه،
خشية وقوع ضحايا أمريكيني.
تشبث ال��رئ�ي��س ت��رام��ب ب��آرائ��ه املثرية
للجدل وفاقدة املصداقية دوم �اً متهماً
ايران (بدعم وإيواء تنظيم القاعدة) على
أراض�ي�ه��ا ،ت /1اكتوبر  ،2017طمعاً
يف ح�ش��د أك�ب�ر م��وج��ة دع ��م ل��ه داخ��ل
امل��ؤس�س��ة احل��اك�م��ة ول�ص��رف��ه األن �ظ��ار
ع��ن امل�لاح �ق��ات السياسية والقضائية
واألخالقية.
ردود الفعل اإلي��ران�ي��ة يقرأها ضابط
االستخبارات األمريكية األسبق،
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