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زيارة آبي...
ويف هذه سياق وصل رئيس ال��وزراء الياباني شينزو آبي
عصر أم��س األرب �ع��اء ،على رأس وف��د سياسي اىل طهران
يف مهمة بهذه اخل�ص��وص والج ��راء حم��ادث��ات م��ع كبار
امل�س��ؤول�ين يف اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران �ي��ة .وك��ان
وزير اخلارجية حممد جواد ظريف يف استقباله يف مطار
مهرآباد الدولي.
واستقبل الرئيس روحاني ،رئيس ال��وزراء الياباني
شينزو آبي رمسيا يف جمموعة سعد آب��اد الثقافية-
ال �ت��ارخي �ي��ة ،ح �ي��ث ب� ��دأت امل �ب��اح �ث��ات ال��رمس �ي��ة بني
اجلانبني على الفور .ويلتقي شينزو آبي خالل زيارته
اىل طهران ،قائد الثورة اإلسالمية مساحة آي��ة اهلل
العظمى السيد علي اخلامنئي ،اليوم اخلميس.
وقد التقى وزي��ر اخلارجية الياباني «ت��ارو كونو»
ال� ��ذي وص ��ل ط �ه��ران ص �ب��اح أم ��س وزي� ��ر اخل��ارج�ي��ة
االيراني حممد ج��واد ظريف .حيث تبادل الوزيران
وج �ه��ات النظر ح��ول زي ��ارة رئ�ي��س ال� ��وزراء الياباني
اىل ط �ه��ران وال �ع�لاق��ات الثنائية واالت �ف��اق ال�ن��ووي
والتطورات األقليمية والدولية.
وافاد القسم االعالمي بوزارة اخلارجية االيرانية ،ان
تصرحيات ظريف هذه جاءت خالل اجلولة االوىل من
مباحثاته مع وزير اخلارجية الياباني «تارو كونو»؛
وال�تي أش��ار فيها اىل احل��رب االقتصادية االمريكية
ضد الشعب االيراني.
وأك ��د ان ام��ري�ك��ا ب ��دأت احل ��رب االق�ت�ص��ادي��ة ضد
الشعب االيراني؛ مضيفاً« :حنن نتعرض يوميا اىل
محلة دعائية الدعائية وحماوالت االمريكيني الرامية
لبث الكراهية ضدنا».
ونوه وزير اخلارجية االيراني بالعالقات الدبلوماسية
العريقة اليت متتد اىل  90عاما بني طهران وطوكيو؛
واص�ف��ا ال�ي��اب��ان بانها ال��دول��ة الصديقة ،والشريكة
اجليدة للجمهورية االسالمية االيرانية يف اجملاالت
السياسية واالقتصادية والثقافية.
وأعرب وزير اخلارجية عن ترحيبه بنظريه الياباني
وزيارات كبار املسؤولني يف هذا البلد اىل ايران.
وأك ��د ان احل�ك��وم��ة االي��ران �ي��ة ويف ظ��ل ال �ظ��روف
العصيبة ال��راه �ن��ة ستتخذ اج � ��راءات مناسبة من
أجل توفري الرخاء للشعب مبا فيها إع��ادة النظر يف
املوازنة والسياسات املالية دون االتكال على االقتصاد
النفطي.
اىل ذلك ،قال وزير اخلارجية الياباني :ان شينزو
آبي (رئيس وزراء اليابان) يقوم بزيارة ايران بوصفها
الدولة الصديقة والعريقة.
واعترب كونو ،يف لقائه ظريف ،اي��ران بأنها دولة
إقليمية ه��ام��ة؛ م�ص��رح��ا :حن��ن نعتقد ان ��ه كلما
ت��راج��ع حجم ال�ت��وت��رات يف ه��ذه املنطقة احلساسة
سيكون ذلك لصاحل اجلميع ،ويف غري ذلك سنتضرر
مجيعا.
وت��اب��ع :ان اليابان مستعدة الخت��اذ مايلزم بهدف
خفض التوترات.
وينهي شينزو آبي زيارته اىل طهران اليت تستغرق
يومني ،بعد لقائه قائد ال�ث��ورة اإلسالمية ،وستأتي
الوفاق على نشر تفاصيل لقاءات وحمادثات رئيس
الوزراء الياباني بطهران يف عددها القادم.
من جانبه ق��ال رئيس جملس ال�ش��ورى االسالمي،
علي الرجي��ان��ي :ان ح�ض��ور رئ�ي��س وزراء ال�ي��اب��ان يف
ايران مؤشر على مواقف ايران احلكيمة وسعيها حلل
القضايا عرب احلوار.
ويف ت �ص��ري��ح ل�ل�ص�ح�ف�ي�ين أم� ��س االرب � �ع� ��اء ،اش ��ار
الرجياني اىل زي��ارة رئيس ال ��وزراء الياباني «شينزو
آبي» احلالية لطهران ،قائ ً
ال :حنن جنري مباحثات
مستدامة ح��ول القضايا ال��دول�ي��ة واالقليمية مع
اصدقائنا والدول اليت ترغب يف احلوار.
وت��اب��ع :ال�ي��اب��ان ه��ي م��ن ال ��دول ال�تي أج ��رت طيلة
السنوات املاضية مشاورات ومباحثات مع اجلمهورية
االسالمية االيرانية.
كما تطرق رئيس الربملان اىل زيارات مسؤولني من
دول اوروبية مبا فيها املانيا ،وايضا مشاركة الرئيس
روحاني يف قمة شنغهاي القادمة ولقاءاته املرتقبة مع
كبار مسؤولي الدول االعضاء مثل روسيا والصني؛
مؤكدا ان ه��ذا االم��ر ي��دل على موقف اجلمهورية
االسالمية حلل القضايا عرب احلوار.
ودع ��ا الرجي ��ان ��ي «االط � ��راف االخ � ��رى» ليحرصوا
بدورهم على حتكيم لغة احلوار وان يتخذوا خطوات
صحيحة لتسهيل هذا املسار.
واستطرد قائال :ان االمريكيني ولالسف يعمدون
اىل عرقلة هذا االمر؛ وعليه فإن حضور رئيس الوزراء
الياباني شينزو آبي يف طهران يدل على مواقف ايران
احلكيمة ازاء القضايا وضرورة حلها عرب احلوار.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ،قد أعرب
أمس االربعاء ،قبيل مغادرته طوكيو إىل طهران ،عن
أمله يف ان تؤدي حمادثاته مع املسؤولني اإليرانيني
اىل ختفيف حدة التوتر يف الشرق األوسط أو حتييده.
وأعلنت وكالة كيودو اإلخبارية أن «شينزو آبي»
ص ��رح يف م �ط��ار «ه ��ان ��دا» بطوكيو إن ��ه ي��ري��د دع��م
السالم واالستقرار يف املنطقة من خالل الوساطة بني
إيران وامريكا.
آب��ي ال��ذي ي��زور إي��ران ك��أول مسؤول ياباني رفيع
امل�س�ت��وى ب�ع��د أرب �ع��ة ع �ق��ود ،ي�ع�ت��زم إس �ت �خ��دام ق��درة
ال�ع�لاق��ات ال��ودي��ة التقليدية ب�ين ط�ه��ران وطوكيو
لتخفيف ال�ت��وت��رات يف املنطقة ،وخ��اص��ة ب�ين إي��ران
والواليات املتحدة ،اليت وصلت إىل أعلى مستوياتها.
وأكد آبي أنه يريد املساعدة يف ختفيف التوترات
من خالل «التبادل الواضح لآلراء».
وقال رئيس الوزراء الياباني :إن هناك خماوف بشأن
تصاعد التوترات يف الشرق األوسط ،يف حني أن هذا
الوضع قد ركز إنتباه اجملتمع الدولي على احلاجة
إىل تأمني السالم واألمن يف املنطقة ،وتريد اليابان أن
تلعب دورها قدر اإلمكان.
زيارة «شينزو آبي» اىل طهران واليت تستمر يومني،

تشمل إج��راء حمادثات مع املسؤولني يف اجلمهورية
اإلسالمية اإلي��ران�ي��ة ،مب��ن فيهم «حسن روح��ان��ي»،
رئيس اجلمهورية.
ان زيارة آبي لطهران حتظى بأهمية بالغة كونها
تعد نقطة حت��ول يف العالقات بني البلدين ..حيث
حبث خالهلا مع كبار املسؤولني االيرانيني تعزيز
التعاون يف مجيع اجمل��االت السياسية واالقتصادية
والثقافية ،باالضافة اىل املساعدة يف خفض التوتر
باملنطقة يف ظل التصعيد االمريكي ضد ايران.
وتأتي ه��ذه ال��زي��ارة يف إط��ار العالقات العريقة بني
البلدين ،وهي فرصة لتسمع طوكيو من املسؤولني
االيرانيني موقفهم من األوضاع يف املنطقة.
ف �ط �ه��ران ك ��ان ��ت وم� ��ازال� ��ت ت ��ؤك ��د رف �ض �ه��ا ألي
مفاوضات تتجاوز االتفاق ال�ن��ووي ،مشددة على ان
دع��وات الرئيس االمريكي دونالد ترامب للتفاوض
امن ��ا ه��ي جم ��رد خ��دع��ة ،ف�ه��و ال يبحث ع��ن ط��اول��ة
للمفاوضات واال لكان ع��اد ل�لإت�ف��اق ،ب��ل ه��و بصدد
إستعراض حلملته الدعائية.

عراقجي...
اإلتفاق النووي وأداء ايران يف سياق احلفاظ عليه
وق ��ال :إن القضية ال�ن��ووي��ة االي��ران �ي��ة ه��ي القضية
الوحيدة يف منطقة الشرق االوس��ط ال�تي مت حلها
وأمثرت عن اإلتفاق عرب التفاوض والدبلوماسية ،اال
ان امريكا خرجت منه ألسباب غري منطقية وغري
مفهومة.
وأضاف :إن امريكا دخلت اآلن يف حرب اقتصادية
مع اجلمهورية االسالمية االيرانية وهذا هو السبب
األساس يف تصعيد التوترات يف املنطقة.
وص ��رح م�س��اع��د اخل��ارج �ي��ة االي��ران �ي��ة :إن احلظر
االقتصادي االمريكي إمن��ا يستهدف أم��ن املنطقة
كلها يف احلقيقة ل��ذا فأنه وم��ن دون وق��ف إط�لاق
ال �ن��ار يف احل ��رب االق�ت�ص��ادي��ة ال ميكن ت��وق��ع األم��ن
واالستقرار يف املنطقة.
م��ن جانبه أش ��ار امل �ن��دوب اخل ��اص ل��وزي��ر خارجية
سنغافورة يف شؤون الشرق األوسط خالل اللقاء اىل
ضغوط احلظر على مجيع الدول ،وأكد دعم بالده
لإلتفاق النووي ،معربا عن أمله خبفض التوترات يف
املنطقة.

الريجاني...
التعاون االقتصادي مع اي��ران ،قائ ً
ال :ميكن تعزيز
العالقات االقتصادية يف مجيع اجملاالت عرب تأسيس
شركات خمتلفة عرب أطراف ثالثة.
ولدى استقباله رئيس جمموعة الصداقة الربملانية
مع ايران يف الربملان البيالروسي ،بيرت سولوييف ،عصر
الثالثاء ،أشار علي الرجياني اىل زيارته اىل بيالروسيا
ولقاءاته وحمادثاته مع مسؤولي هذا البلد ،وقال :إن
املشاورات السياسية واحملادثات على صعيد الربملان
واحلكومة مستمرة ب�ين اي ��ران وبيالروسيا ،وق��د مت
إقرار هذه العالقات يف خمتلف الظروف.
وأك ��د الرجي��ان��ي ض� ��رورة رف ��ع م�س�ت��وى ال�ع�لاق��ات
التجارية بني البلدين ،وقال :خالل اللقاء مع الرئيس
البيالروسي ،مت كذلك االش��ارة اىل زي��ادة مستوى
العالقات التجارية ،ولكن يبدو ان بعض املشكالت
برزت ،ومل حيصل التقدم املتوقع.
ول�ف��ت رئ�ي��س جملس ال �ش��ورى االس�لام��ي ،اىل انه
ميكن متابعة وتسوية املشكالت ع�بر العالقات بني
جمموعيت ال�ص��داق��ة الربملانية ،ليتم رف��ع مستوى
العالقات التجارية اليت يطمح هلا اجلانبان.
وص��رح :إن احلظر االمريكي ُف��رض علينا خالفا
للقوانني الدولية ،يف حني ان أيً��ا من ال��دول الكربى
ال تؤيد هذا احلظر ،لذلك البد من أن نتخذ حال
لرفع املشكالت.
من جانبه ،أش��ار بيرت سولوييف ،اىل انه حبث مع
نظريه االيراني ،السيد سبحاني فر ،باعتباره رئيسا
جملموعة الصداقة الربملانية االيرانية مع بيالروسيا،
بشكل مسهب بشأن التعاون بني البلدين.
وأك��د سولوييف ض��رورة حتديد جم��االت التعاون
بني جمموعيت الصداقة الربملانية ،لنتمكن من رفع
مستوى هذا التعاون على مجيع األصعدة.

رئيس الجمهورية...
وأوض��ح بان اي��ران صربت عاما ومل خترق اإلتفاق
النووي ،وأض��اف :ان صربنا أثبت باننا نعمل بتدبري
وحكمة وال أحد ميكنه اليوم التشكيك بنهج الشعب
واحلكومة والدولة يف اجلمهورية االسالمية االيرانية.
وأكد الرئيس روحاني :انه ورغم مجيع الضغوط
وم ��ا ي ��روج ل��ه امل �ن��اوئ��ون ف��إن�ن��ا نعيش ظ��روف��ا جيدة
جدا ،ولكن ذلك ال يعين بطبيعة احلال عدم وجود
صعوبات او ان مجيع املشاكل قد عوجلت.
وقال :ان ما قامت به امريكا ضد الشعب االيراني
هو يف الواقع من األمثلة البارزة لإلرهاب االقتصادي
وسيسجل هذا األمر يف التاريخ كسفاحني أقدموا
على العمل ضد الشعب االي��ران��ي ولكن رغ��م مجيع
الضغوط فقد صمد وقاوم الشعب االيراني جيدا.
وأش � ��ار اىل ت �ص��رحي��ات وزي� ��ر اخل ��ارج �ي ��ة االمل��ان��ي
ال��ذي اعترب الطريق ال��ذي اختذته امريكا طريقا
خاطئا فيما يتعلق باإلتفاق ال�ن��ووي ،معتربا مثل
هذه التصرحيات بأنها مهمة جداً ،وأض��اف :ان وزير
اخلارجية نفسه إعترب نهج ايران خالل العام األخري
يف إختيار الطريق العقالني واملنطقي والقانوني بأنه
أدهش اجلميع.
وقال :ان اجلميع بات يعرف اليوم بان امريكا هي
املذنب األس��اس يف مجيع هذه املشاكل وال يشكك
أحد يف ذلك.
واعترب وترية الظروف االقتصادية يف البالد بانها
ت�ت�ج��ه حن��و امل �ت��وخ��ى وان س ��وق ال �ب��ورص��ة والعملة
الصعبة أصبحت أوضاعها أفضل بكثري مقارنة مع
األشهر االخ�يرة وستكون ظروفنا يف جمال االسكان
أفضل أيضاً حتى نهاية العام.

وأكد روحاني بأننا ميكننا العبور من املشاكل يف
ظل الوحدة والتالحم ونرغم مناوئينا على اجللوس
اىل طاولة املنطق وال�ع��دل والتفاوض وان يعرتفوا
خبطئهم وه��م بطبيعة احل��ال قاموا اخ�يرا بتعديل
بعض تصرحياتهم العبثية والش��ك انهم سيعودون
عن طريقهم اخلاطئ ويدركون بانه مل يكن طريق
الصواب.
واعترب ظروف العام اجل��اري بأنها مناسبة إلجياد
حت � ��ول يف خم �ت �ل��ف ال��ق��ط ��اع ��ات خ ��اص ��ة ال �ق �ط��اع
االقتصادي من خالل االستفادة من النعم والطاقات
الكربى املتوفرة يف البالد.
وأك ��د ب ��ان امل �ه��م للحكومة ه��و م �ص��احل ومنافع
الشعب االيراني ،وأض��اف :إننا سنعمل بكل طاقاتنا
ونبذل جهودنا خالل لقاءات اليوم والزيارة للخارج
نهاية االس�ب��وع للدفاع ع��ن حقوق الشعب االي��ران��ي
جيدا وسنقف أمام املناوئني.
يف سياق آخ��ر بعث الرئيس روح��ان��ي ،أم��س ،رسالة
تهنئة لنظريه الروسي ،فالدميري بوتني ،مبناسبة اليوم
الوطين لبالده ،أكد فيها عن ثقته بارتقاء العالقات
الودية الثنائية بني البلدين يف إطار املصاحل املتبادلة
بني الشعبني.
وق� ��دم روح ��ان ��ي أخ �ل��ص ال�ت�ه��ان��ي ل�ل��رئ�ي��س بوتني
ول�ل�ش�ع��ب ال ��روس ��ي مب�ن��اس�ب��ة ح �ل��ول ال �ي��وم ال��وط�ني
لالحتاد الروسي.
وأكد يف هذه الربقية حرص اجلمهورية االسالمية
االيرانية على توسيع العالقات مع روسيا يف خمتلف
اجملاالت خدمة للمصاحل املتبادلة.
ومت �ن��ى روح ��ان ��ي م��وف��ور ال�ص�ح��ة ل�ل��رئ�ي��س بوتني
والسعادة والتوفيق للشعب الروسي.
على الصعيد ذاته ويف برقية تهنئة وجهها روحاني
اىل نظريه الفلبيين رودري�غ��و روا دوت�يرت��ي مبناسبة
اليوم الوطين لبالده أشار فيها اىل العالقات املتنامية
بني البلدين يف ظل توجهاته االستقاللية والشعبية.
وأع� ��رب ع��ن أم �ل��ه يف ذات ال��وق��ت بتمتني أواص ��ر
الصداقة بينهما يف سياق مصاحل الشعبني أكثر مما
مضى.
ودعا اهلل له بالصحة والتوفيق والسعادة والرفاهية
للشعب الفلبيين.
اىل ذل��ك أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون
ال ��دول��ي ��ة ي � ��وري أوش� ��اك� ��وف ،ان ب ��وت�ي�ن وروح ��ان ��ي
سيلتقيان ي��وم اجلمعة (غ ��دا) يف عاصمة قرغيزيا
بيشكك.
ووص ��ف م�س��اع��د ب��وت�ين ل�ل�ش��ؤون ال��دول �ي��ة ،تعزيز
ال�ع�لاق��ات التجارية واالق�ت�ص��ادي��ة الثنائية ومتتني
األوآص��ر االنسانية والثقافية بني روسيا واي��ران ،من
أهم احملاور املطروحة على جدول اللقاء املرتقب بني
رئيسي البلدين.
وت��اب��ع :وم��ن امل �ق��رر أي �ض �اً يف ه��ذا ال�ل�ق��اء مناقشة
العديد من القضايا الدولية مبا فيها الوضع الراهن
يف سوريا والقضايا ذات الصلة باإلتفاق النووي.

الخارجية االيرانية...
وردا على التصرحيات اليت أدىل بها وزير اخلارجية
األمل��ان��ي يف ستوكهومل ،ق��ال سيد عباس موسوي،
أم��س األرب �ع��اء :حن��ن أي�ض��ا نتفق معه ح��ول أهمية
اإلتفاق النووي بالنسبة للمجتمع الدولي وأوروب��ا،
لكننا النفهم تركيزه على الوفاء بااللتزامات من
طرف واحد من قبل إيران يف إتفاق متعدد األطراف.
وأضاف :إذا كان اإلتفاق النووي متعدد األطراف،
فيجب أن تعمل ك��ل االط ��راف بشكل متساو ،وإذا
مل يتمكنوا ،عليهم ان يعلموا أن�ن��ا سنعيد النظر
يف التزاماتنا يف اإلتفاق النووي باستخدام اآلليات
املتاحة فيه.
وصرح موسوي :جيب على أصدقائنا األوروبيني ،إذا
كانوا مهتمني جدا باحلفاظ على اإلتفاق النووي،
أن يطلبوا من مجيع األطراف العمل به ،واألهم من
ذل��ك كله جي��ب عليهم ه��م اإلل �ت��زام بتعهداتهم.
مقرتحا عليهم وعلى اآلخ��ري��ن ال��ذي��ن يعربون عن
قلقهم إزاء ال �ق��رارات األخ�ي�رة ال�تي إختذتها إي��ران،
بقراءة املادة  36من اإلتفاق النووي وعلم القانون مرة
أخرى.
وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة األمل��ان��ي هايكو م��اس أدع ��ى أمس
يف اجتماع مع وزي��ر اخلارجية السويدي «مارغوت
والسرتوم» ،انه « إذا إنسحبت إيران من هذا اإلتفاق،
فسوف تعاني من عزلة دولية وستعود إىل نقطة ما
قبل اإلت�ف��اق .وسيعاد ف��رض كل العقوبات عليها،
وه ��ذا ال ميكن أن ي�ك��ون يف مصلحة إي� ��ران» .كما
حذر من أن إلغاء اإلتفاق النووي لن يفيد االحتاد
األوروبي ،وال إيران.
وك��ان م��اس ق��د زار ي��وم اإلث�ن�ين  10يونيو ،إي��ران
ليوم واحد ويف لقاء مع وزير اخلارجية حممد جواد
ظريف حت��دث ع��ن اجل�ه��ود األوروب �ي��ة للحفاظ على
اإلتفاق النووي.
م��ن جانبه أك��د مساعد وزي��ر اخلارجية للشؤون
القانونية والدولية غ�لام حسني دهقاني ب��ان عودة
ايران عن إجراءاتها األخرية رهن باخلطوات العملية
لألطراف األخرى يف اإلتفاق النووي.
جاء ذلك خالل لقاء دهقاني مبعية سفري ومندوب
اي ��ران ال��دائ��م يف ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة الذرية
كاظم غريب آب��ادي ،املدير العام للوكالة يوكيا
آمانو.
ويف ال�ل�ق��اء إس�ت�ع��رض ده�ق��ان��ي م�ب��ادئ ق ��رار اي��ران
األخري حول وقف بعض إجراءاتها الطوعية يف إطار
اإلت �ف��اق ال �ن ��ووي ،م��ؤك��دا ض� ��رورة اخت ��اذ االط ��راف
املتبقية ل�لإت �ف��اق إج � ��راءات عملية للحفاظ على
اإلتفاق النووي.
واع �ت�بر ع ��ودة اي ��ران ع��ن إج��راءات �ه��ا االخ�ي�رة رهنا
ب��اخل �ط��وات ال�ع�م�ل�ي��ة ل�ل�أط ��راف األخ � ��رى ل�لإت�ف��اق
النووي وقال :ان مسؤولية الوكالة يف هذه الظروف
هي العمل بصورة شاملة حني صياغة التقرير عن
حقائق الساحة والنظر اىل مجيع نواحي القضية
بدون أحكام مسبقة.
م��ن جانبه وص��ف امل��دي��ر ال�ع��ام للوكالة الدولية
ل�ل�ط��اق��ة ال ��ذري ��ة ،اإلت� �ف ��اق ال� �ن ��ووي م �ن �ج��زاً مهماً

للتحقق من الصدقية .ويف كلمته خ�لال إجتماع
جملس حكام الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة يف
فيينا ال�ث�لاث��اء ،أش��اد حسني دهقاني جبهود املدير
العام للوكالة فيما يتعلق بالتحقق من الصدقية
يف تنفيذ اإلتفاق النووي يف اجلمهورية االسالمية
االيرانية ،مؤكدا أهمية مهنية وحيادية واستقالل
الوكالة كرصيد حقيقي هلا.
وأض� � ��اف :ان اجل �م �ه��وري��ة االس�ل�ام��ي ��ة االي��ران �ي��ة
تولي أهمية كبرية للدعم ال��واس��ع من قبل ال��دول
احل��اض��رة يف االج �ت �م��اع ل��دمي��وم��ة اإلت �ف��اق ال�ن��ووي
ون �ه��ج ال �ت �ع��ددي��ة وي�ن�ب�غ��ي ال �ن �ظ��ر اىل ه ��ذا ال��دع��م
ك�م��ؤش��ر ب��اع��ث ع�ل��ى األم ��ل الل �ت��زام ال� ��دول ال�ق��وي
واحل� ��ازم يف إح �ت�رام ال�ت�ع��ددي��ة وس �ي��ادة ال �ق��ان��ون يف
الشؤون الدولية.
وقال دهقاني :انه ورغم تنفيذ اجلمهورية االسالمية
االيرانية الكامل واملستمر إللتزاماتها يف إطار اإلتفاق
النووي منذ ب��دء تنفيذ اإلت�ف��اق ،مل تلتزم امريكا
أبدا بتعهداتها وحتى انها مارست احلد األقصى من
الضغوط على الدول األخرى جلعله مع القرار 2231
ال �ص��ادر ع��ن جم�ل��س األم ��ن ال��دول��ي ع��دي��م القيمة
وهو أمر مضر لألمن والسالم واالستقرار االقليمي
والدولي.
وص� ��رح ده �ق��ان��ي ب ��ان احل �ظ��ر االم�ي�رك ��ي اح ��ادي
اجل��ان��ب أج�ه��ض قسما واس �ع��ا م��ن اإلت �ف��اق ال�ن��ووي
وجعله بال تأثري وقوض توازنه بصورة اساسية ،وبناء
عليه ف��ان اي��ران أعلنت ألعضاء اإلت�ف��اق ب��ان خروج
امريكا وإعادة فرض إجراءات احلظر اليت كانت قد
الغيت نتيجة اإلتفاق النووي ،يعدان خرقا لإلتفاق
م��ن قبل أح��د أع�ض��ائ��ه ونقضا ج ��ادا ل�ل�ق��رار 2231
الصادر عن جملس األمن الدولي لذا فانها جلأت اىل
إجراءات وفقا للبندين  26و 36من اإلتفاق.

عرض...
ت� � �ط � ��ورات ك � �ب �ي�رة يف جم � � ��االت ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
والتكنولوجيا الوطنية يف هذه الصناعة ،واستطاعت
الصناعات االلكرتونية البصرية يف اصفهان من تلبية
االحتياجات الدفاعية للقوات املسلحة.
ومثن العميد حامتي جهود املتخصصني االيرانيني
يف مؤسسة الصاناعات االلكرتونية التابعة ل��وزارة
الدفاع ،معتربا زيادة وتنويع جمموعة منتجات هذه
الصناعة يف اجملالني العسكري واملدني مؤثرة ومثرية
لإلعجاب ،واعرب عن امله يف رؤية اجنازات جديدة يف
جمال املنتجات االلكرتونية االسرتاتيجية.
وفيما يتعلق ب��ازاح��ة ال�س�ت��ار ع��ن  10منظومات
متطورة جدا للمراقبة واالستطالع والتتبع اجلوي
والبحري ،قال وزير الدفاع :مت تصميم هذه املنظومات
وت �ط��وي��ره��ا ب��واس �ط��ة ع �ل �م��اء ش ��رك ��ة ال �ص �ن��اع��ات
االلكرتونية البصرية (ص��ا اي� ��ران) ،وب��االض��اف��ة إىل
زي��ادة ق��وة ال��ردع ،فانها توفر أيضا امكانية املواجهة
امل��ؤث��رة الن ��واع ال�ت�ه��دي��دات ،وتقنية ه��ذه املنظومات
على مستوى املعايري ال��دول�ي��ة ،وتكافئ املنظومات
األجنبية املماثلة.
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تتمــــــات صفحــــــة

القوة الصاروخية...
وج � ��اء يف رس ��ال ��ة ال��رئ �ي��س األم ��ري��ك ��ي ل �ق �ي��ادات
الكونغرس مبجلس ْيه (الشيوخ وال �ن��واب)« :ال تزال
الواليات املتحدة تعمل مع (حكومة مجهورية اليمن)
(حكومة هادي املستقيلة) والقوى اإلقليمية الشريكة
للقضاء على التهديد اإلره��اب��ي ال��ذي متثله هاتان
اجلماعتان» ،وفق ادّعائه.
وتابع« :منذ تقرير التحديث الدوري األخري ،نفذت
قوات الواليات املتحدة عددًا من الغارات اجلوية على
ع��م�ل�اء «ال� �ق ��اع ��دة» يف ج ��زي ��رة ال� �ع ��رب يف ال�ي�م��ن
ومنشآتها ،ودعمت العمليات اليت تقودها اإلم��ارات
واليمن لتطهري حمافظة شبوة من القاعدة يف جزيرة
العرب» ،على ح ّد قوله.
وأض ��اف ت��رام��ب :أن «ال �ق��وات املسلحة األمريكية
مستعدة أي� ً
�ض��ا للقيام بضربات جوية ض��د أه��داف
تنظيم «داعش» يف اليمن».
ويف ال �ع��ام امل��اض��ي ،ك�ش��ف م�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة
احل��رب األمريكية ع��ن وج��ود «جم�م��وع��ات عسكرية
أمريكية ص �غ�يرة» ،ت�ق��وم مب�ه��ام حم ��ددة يف اليمن،
ً
رافضا احلديث عن حجم هذه القوات.

الدفاعات...
وب�ين امل�ص��در أن املضبوطات كانت خمبأة حتت
األرض إىل ال�ش��رق م��ن مرصد جبل الشيخ احملتل
ل�ي�س�ه��ل ع �ل��ى اإلره ��اب��ي�ي�ن احل��ص ��ول ع �ل��ى اإلم� ��داد
وامل �س��اع��دة اللوجستية واالس�ت�خ�ب��اري��ة م��ن كيان
العدو الصهيوني الفتا إىل أن اإلرهابيني قاموا بوضع
املفخخات احمل�ش��وة مب ��ادة ال �ـ “س��ي ف ��ور” يف عبوات
بالستيكية وغلفوها بأوراق القصدير ليسهل تهريبها
وتفجريها يف املناطق السكنية اآلمنة.

قريبا...
وذكر بيان عن وزارة اهلجرة العراقية أن «الوزير
ن��وف��ل ب�ه��اء م��وس��ى حب��ث يف ب �غ��داد م��ع وك�ي��ل وزي��ر
التنمية االقتصادية األملاني ،سبل التعاون املشرتك
للنهوض بواقع العوائل النازحة والعائدة وخصوصا
تلك اليت هاجرت إىل مجهورية أملانيا بسبب اهلجمة
الشرسة من قبل تنظيم «داعش» اليت أحلقت الدمار
مبدنهم».
وأض� ��اف« :ل��دي�ن��ا أع� ��دادا ك �ب�يرة م��ن العراقيني
املتواجدين يف اجلمهورية األملانية ولديهم مشاكل
مج��ة نسعى بالتعاون م��ع احلكومة األملانية حللها
وتشجيعهم على ال �ع��ودة الطوعية السيما الذين
رفضت طلبات جلوئهم وال يستطيعون ال�ع��ودة إىل
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البالد» .إىل ذلك زعم رئيس حتالف «سائرون» يف
دي��اىل النائب برهان املعموري ،بوجود شبهات فساد
تتعلق بـ»سجناء فضائيني».
وطالب املعموري يف بيان نشرته شبكة «السومرية»،
رئيس اجمللس األعلى ملكافحة الفساد بتشكيل جلنة
لتقصي احلقائق.
وق ��ال إن «دائ� ��رة اإلص �ل�اح تعترب م��ن أه ��م دوائ ��ر
وزارة ال �ع��دل كونها م�س��ؤول��ة ع��ن مجيع السجون
يف ال�ع��راق» ،مشريا إىل أنها «تكلف ميزانية الدولة
شهريا عشرات املليارات لتغطية تكاليف عقود إطعام
السجناء».
وت��اب��ع «ه �ن��ال��ك ش�ب�ه��ات ف �س��اد ت�ش�ير إىل وج��ود
سجناء فضائيني ضمن عقود اإلطعام».
وأض��اف أن «ه��ذه الشبهات تتسبب بإهدار مبالغ
مالية طائلة وتضع أكثر من عالمة استفهام حول
أداء دائرة اإلصالح».
وأوض��ح أنه دعا مدير عام دائ��رة اإلص�لاح للكشف
عن األعداد احلقيقية للسجناء واإلفصاح عن مبالغ
عقود اإلطعام الدقيقة بشكل علين».
كما طالب رئيس اجمللس األعلى ملكافحة الفساد
ع��ادل عبداملهدي بـ»تشكيل جلنة لتقصي احلقائق
والتأكد من عدم وجود سجناء فضائيني وحماسبة
كل من يتسبب بهدر املال العام».
يذكر أن كلمة «فضائيني» أطلقت أكثر من
مرة يف العراق على األمساء الوهمية غري املوجودة يف
احلقيقة واملوجودة فقط يف الكشوفات.
ميدانياً ب��دأت ال �ق��وات العراقية االرب �ع��اء عملية
ملالحقة فلول إرهابيي تنظيم “داع ��ش” يف املناطق
الشمالية احملاذية حملافظة صالح الدين.
وأف� ��اد ق��ائ��د ش��رط��ة دي ��اىل ال �ل��واء فيصل كاظم
العبادي يف بيان نقلته وكالة أنباء اإلعالم العراقي
واع بأن اهلدف من العملية اليت تنفذها قوة مشرتكة
م��ن شرطة احملافظة تأمني املناطق الواقعة ضمن
الشريط احلدودي مع احملافظات األخرى .من جهة
أخرى أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية إلقاء
القبض على أح��د متزعمي التنظيم اإلره��اب��ي يف
حمافظة دياىل.

حملة هدم...
وأفادت مصادر فلسطينيةّ ،
أن قوات العدو اعتقلت
 6م��واط�ن�ين فلسطينيني ،خ�ل�ال مح�ل��ة م��داه�م��ات
مبناطق متفرقة من الضفة الغربية.
يذكر أن قوات العدو ّ
تشن عمليات اعتقال ليلية
يومية ،ت�ط��ال خمتلف حمافظات الضفة الغربية
تعسفي.
احملت ّلة ،ويت ّم خالهلا اعتقال مواطنني بشكل ّ
ويف س� �ي ��اق م �ن �ف �ص��ل أص � � ��درت س �ل �ط ��ات ال �ع ��دو
ال �ص �ه �ي ��ون ��ي ،م� �س ��اء ال � �ث �ل�اث� ��اء ،ق� � � ��را ًرا ب�ت�ق�ل�ي��ص
مساحة الصيد يف حب��ر ق�ط��اع غ ��زة ،وذل ��ك حبجة
ان� � ��دالع ع� ��دد م ��ن احل� ��رائ� ��ق يف غ �ل�اف غ� ��زة بفعل
البالونات احلارقة.
وأف� ��اد نقيب ال�ص�ي��ادي��ن ن ��زار ع �ي��اش ،يف تصريح
صحفي بأن سلطات العدو أبلغتهم بقرار تقليص
مساحة الصيد من  15ميال إىل  6أميال حبرية على
طول ساحل قطاع غزة
يشار إىل أن اإلع�لام العربي ،زعم مساء الثالثاء،
باندالع سبعة حرائق منذ صباح الثالثاء ،و 14حريقا
منذ بداية األسبوع ،يف مستوطنات غالف غزة؛ نتيجة
بالونات حارقة أطلقت من القطاع.
ويذكر ،أن العدو يسمح بالصيد ملسافات متفاوتة،
لكنه ع ��ادة م��ا ي��رت�ك��ب ان�ت�ه��اك��ات حب��ق الصيادين
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،ح �ي��ث ي �ف��رض ح� �ص ��ا ًرا م�ت��واص�لا
�ام��ا ،على أك�ث��ر م��ن مليوني فلسطيين
منذ  13ع� ً
يف غ� ��زة؛ م ��ا أدى إىل ت ��ده ��ور أوض��اع �ه��م املعيشية
والصحية.
من جهة اخرى ذكر موقع قناة «كان» الصهيونية
أن مركز األحباث النووية يف دميونا أق ّر للمرة األوىل
حب�ص��ول ت�س��رب��ات وح� ��وادث مل ��واد إشعاعية على مر
السنوات ،وذل��ك عقب دع��وى تقدم بها عامل سابق
يف املركز النووي يدعى فردي تافيل أصيب مبرض
السرطان جراء هذه التسربات.
ويف أعقاب الدعوى ،اعرتف مركز األحباث النووية
يف األراضي احملتلة أن العامل تعرض ملواد مشعة وأنه
حصلت حوادث وتسربات ملواد مشعة.
وم��ع ذل ��ك ،مل ي�ق��دم امل��رك��ز أي��ة تفاصيل حول
ت��وق�ي��ت ح �ص��ول احل � ��وادث ،وم ��ا ه��و حجمها وم��دى
التعرض للمواد املشعة.
ويف سياق الدعوى ،تب ّنت جلنة «زوهر» اليت تبحث
يف دع� ��اوى ع�م��ال م��رك��ز األحب� ��اث ال �ن��ووي��ة ،موقف
املركز على الرغم من أن الوثيقة تثبت ً
فعل حصول
تسربات إشعاعية.
وق ��ال تافيل أن الوثيقة أرس �ل��ت إل�ي��ه ع��ن طريق
الربيد اإللكرتوني مؤخرا ،وإنه اكتشف أنه تعرض
بالفعل لوقوع حوادث رغم أن أحدا مل يهتم بإطالعه
على ذلك خالل السنوات اليت عمل فيها يف املركز.
*إع �ل��ام ال� �ع ��دو :دخ� ��ول ح� �وّام ��ة م ��ن ل �ب �ن��ان اىل
مستوطنة «شلومي»
إىل ذل��ك ذك��رت وسائل إع�لام العدو أن ق��وة من
جيش االحتالل الحظت ظهر االربعاء دخول حوّامة
اىل األجواء الفلسطينية ومن ث ّم عادت أدراجها «حنو
الشمال».
من جانبه ،قال املتحدث باسم اجليش الصهيوني
إن «احل ��وام ��ة ك��ان��ت حت��ت متابعة ال��ق ��وات» ،وف��ق
تعبريه.
وحب�س��ب وس��ائ��ل إع�ل�ام ال �ع��دو ،ف��ان ه��ذه احل��ادث��ة
االستثنائية جرت حوالي عند الساعة  12:45ظه ًرا،
عندما دخلت حوامة من القطاع الغربي يف جنوب
لبنان اىل منطقة مستوطنة «شلومي».
وحت� ّدث��ت وس��ائ��ل إع�لام ال�ع��دو ع��ن أن املعنيني يف
اجليش حيققون يف ظروف «االخ�تراق» ،ويفحصون
اذا كانت قد صوّرت املستوطنات خالل حتليقها.
إعالم العدو أشار اىل استدعاء عدة طائرات تابعة
لسالح اجلو االسرائيلي بعد دخول احلوّامة اليت مل
يتم اعرتاضها ،واعترب أن هذا احل��ادث يشكل خر ًقا
ريا ملا أمساه «السيادة االسرائيلية».
خط ً

