موسكو :املعاهدة تسمح بمنع
االصطدامات احملتملة في الجو

خالل امللتقى الوطني ليوم
القرى والعشائر

أمريكا تنوي االنسحاب
من معاهدة السماء
املفتوحة ..وروسيا
تعتبرها لعبة خطيرة

جهانغيري :أميركا
تص ّورت خطأ بأن إقتصاد
إيران سينهار
بتشديد الحظر

4
2

10

ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد  - 6254الأربعاء � 10 -صفر  9 - 1441اكتوبر /ت�رشين الأول  17 - 2019مهر 1398

� 12صفحة  -ايران  20000ريال  -لبنان  1000لرية � -سوريا  5لريات  -تركيا لرية واحدة

والبلدان يلغيان تأشيرات س ّياحهما قريب ًا

وترامب يهددها بتدمير إقتصادها

إحتجاج ايراني  -روسي على
إنتهاك اميركا إللتزاماتها كدولة
مستضيفة لألمم املتحدة

تركيا بصدد تنفيذ عملية عسكرية شمال الفرات ..وطهران تعارض

إحتجت اجلمهورية االسالمية االيرانية وروسيا على
إنتهاك امريكا اللتزاماتها كدولة مستضيفة لألمم
املتحدة يف تأخري إصدار تأشريات الدخول للدبلوماسيني،
ووضعها قيودا شديدة على موظفي البعثة الدبلوماسية
االيرانية ،ما أدى اىل تعليق إجتماعني للجنتني االوىل
والسادسة للجمعية العامة.
وج��اء إحتجاج روسيا يف إجتماع اللجنة االوىل اليت
ناقشت موضوع نزع السالح واألمن الدولي فيما إحتجت
اجلمهورية االسالمية االيرانية على سياسات احلكومة
االمريكية العدائية يف إجتماع اللجنة السادسة والذي
إخ�ت��ص ب��امل��واض�ي��ع ال�ق��ان��ون�ي��ة ،وه��و م��ا أدى اىل تعليق
إجتماع اللجنتني.
وبعد إحتجاج املندوب الروسي ،إحتج حيدر علي بلوجي
مندوب اي��ران يف االجتماع الثاني للجنة االوىل يف بيان
على إجراءات امريكا األحادية واملناقضة إلتفاقية املقر
اخلاصة مبنظمة األمم املتحدة وكذلك مليثاق املنظمة.
وأشار بلوجي اىل ان امريكا تستخدم إصدار تأشريات
الدخول أداة ضد ال��دول املختلفة ،معتربا هذا السلوك
االم�يرك��ي مناقضا مت��ام��ا ل�ل�ق��وان�ين ال��دول �ي��ة خاصة
إتفاقية املقر ملنظمة األمم املتحدة.
وأضاف :إن امريكا مل تصدر تأشريات الدخول للوفد
ال��دب�ل��وم��اس��ي االي ��ران ��ي ال ��ذي م��ن امل �ق��رر ان ي �ش��ارك يف
اجتماعات اللجان املختلفة يف األمم املتحدة.
كما إحتج مندوب ايران يف اللجنة السادسة للجمعية
العامة علي نسيم فر على الظروف اليت أوجدتها الدولة
املستضيفة داعيا اىل حل املشكلة على وجه السرعة.
وأش��ار اىل السلوك االمريكي بعدم إص��دار تأشريات
الدخول للوفد الدبلوماسي االيراني والقيود الشديدة
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وزير الخارجية االيراني يؤكد ان إتفاق أضنة ،هو أفضل خيار لسوريا وتركيا إلزالة مخاوفهما
طائرات تركية تستهدف مقر ًا للوحدات الكردية (قسد) ومدفعيتها تطلق رشقات على ريف عين العرب
خبير يصف تهديد ترامب لتركيا بأنها محاولة لتحسين صورة واشنطن في الشرق األوسط
الصحافة االميركية تنتقد قرار ترامب :تصرّف متهوّر يكشف جهله بسياسة بالده في الشرق األوسط

خفض اإللتزامات ليس إنتهاكا لإلتفاق النووي

صالحي :سنعرض سلسلة  30جهاز طرد مركزي  IR6خالل األسابيع القادمة
أعلن رئيس منظمة الطاقة ال��ذري��ة يف
اجلمهورية االسالمية االيرانية ،أنه سيتم
ع��رض سلسلة مكونة م��ن  30ج�ه��از طرد

مسؤول قضائي يشرح
تفاصيل محاولة إغتيال
اللواء سليماني
إس� �ت� �ع ��رض م ��دع ��ي احمل� ��اك� ��م ال �ع��ام��ة
وال�ث��وري��ة يف مدينة ك��رم��ان جنوبي اي��ران
«دادخ � � � ��دا س� � � ��االري» ت �ف��اص �ي��ل خم�ط��ط
حماولة إغتيال قائد فيلق «القدس» التابع
ل�ل�ح��رس ال �ث��وري ال �ل��واء ق��اس��م سليماني،
معلنا إعتقال العناصر الرئيسية الضالعة
يف احملاولة يف أقل من  10ساعات.
وق ��ال س ��االري يف تصريح ل��ه ،ال�ث�لاث��اء:
ان��ه ويف ض��وء الرصد اإلستخباري الكامل
م��ن قبل احل ��رس ال �ث��وري وب��أح�ك��ام وأوام ��ر
ق�ض��ائ�ي��ة ف�ق��د مت يف غ �ض��ون أق ��ل م��ن 10
ساعات إعتقال مجيع العناصر الرئيسية
خللية اإلغتيال بالتزامن مع يومي التاسع
وال �ع��اش��ر (ع� ��اش� ��وراء) م ��ن حم ��رم يف ع��دة
مناطق خمتلفة.
وأشار ساالري اىل ان احملاولة مل تبق يف
مرحلة التخطيط فقط ،وأضاف :إن مجيع
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة للمخطط ق��د مت
اإلعداد هلا مثل جتنيد العمالء وتدريبهم
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مركزي من اجليل السادس  ،IR6خالل
االسبوعني أو الثالثة القادمة ،مضيفاً :إن
خفض االل�ت��زام��ات ال يعترب من الناحية

الفنية إنتهاكا لإلتفاق النووي.
ويف م �ق��اب �ل��ة ص �ح �ف �ي��ة ،ن��ش ��رت م�س��اء
االث �ن�ين ،ق��ال علي اك�بر ص��احل��ي :بذلنا
جهودنا وب�ن��اء على توصيات وتأكيدات
قائد ال �ث��ورة ،ان ال ن�ترك األحب ��اث جانبا،
ب��اع �ت �ب��اره ح�ق��ا ل�ل�ج�م�ه��وري��ة االس�لام �ي��ة،
لذلك وافقنا على بعض القيود الزمنية
والعددية.
وأوض ��ح؛ ان االن �ت��اج الصناعي ألجهزة
ال� �ط ��رد امل ��رك ��زي  IR6ي �س �ت �غ��رق ق��راب��ة
 10س��ن ��وات ،وق ��د إت�ف�ق�ن��ا وف ��ق ال�ت��وق�ع��ات
يف اإلت �ف��اق ال �ن��ووي ،ان�ن��ا م��ا مل نصل اىل
م��رح �ل��ة االن� �ت ��اج ال �ص �ن��اع��ي هل ��ذا اجل�ي��ل
م��ن أج �ه��زة ال �ط��رد امل ��رك ��زي ،ان نعرض
سلسالت متوسطة م��ن  10و 20ج�ه��ازا يف
فواصل زمنية حمددة .وقد عرضنا سلسلة
 10أجهزة وسلسلة  20ج�ه��ازا ،وبناء على
اإلتفاق كان مقررا ان نعرض سلسلة
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ّ
ستقطعنا
كاتب إسرائيلي :الحرب األهلية الوشيكة
إرب ًا إرب ًا
ق��ال كاتب إسرائيلي :إن��ه «ال بد من وق��ف احل��رب األهلية ال��دائ��رة بني اإلسرائيليني،
وإال فإن األيام القادمة بعد إنتهاء اإلحتفال برأس السنة اليهودية ستكون صعبة وقاسية،
وستكون أمام الساحة السياسية اإلسرائيلية فرصة أخرية للعودة لطريق التوبة».
وأض��اف آرييه شابيط ،يف صحيفة مكور ري�ش��ون ،أن «(إس��رائ�ي��ل) ستشهد يف السنوات
األخرية حالة من احلرب األهلية ،وهي يف مرحلة ما قبل سفك الدماء ،ومل نفقد أرواحا
إسرائيلية حتى اآلن ،لكن ما حيصل يف الساحة السياسية والرأي العام اإلسرائيلي أمر مؤمل
وخطري ،فال حساب وال معيار وال تعاطف».
وأشار شابيط ،أحد أهم احملللني السياسيني اإلسرائيليني ،والرئيس السابق لرابطة حقوق
الفرد ،إىل أن «اهلدف األساسي جلزء أساسي من اإلسرائيليني بات قطع رأس نتنياهو سياسيا،
فيما يدعو جزء آخر لإلطاحة باليسار ،وثالث يسعى لإلنتقام من االشكنازيم ،ورابع يالحق
اليهود الشرقيني ودوس العرب ،وخامس يريد إقتالع املستوطنني ،وقلع عيون احلريديم».
وأكد شابيط ،الذي يكتب بصورة دورية يف عدد من الصحف اإلسرائيلية والدولية ،أن
«احلرب األهلية اإلسرائيلية اجلارية حاليا هلا جذور ضاربة يف العمق ،ألن اليسار مل يؤمن
ومل يس ّلم بنتائج االنقالب اليت أطاحت به يف انتخابات  ،1977وكذلك مل يتساهل مع
فوز نتنياهو يف انتخابات  ،2015 ،2013 ،2009 ،1996وحتى اليوم يرفض التسليم بألف
باء العملية الدميقراطية القاضية بالتسليم خبيار الشعب».
وأوض��ح؛ أن «اليمني جيد صعوبة يف اإلع�تراف بقيم املساواة ،وحقوق األقلية يف توفري
احلماية القانونية هلا داخل الدولة ،ومن أجل هذا اخلالف تظهر رقصة الشيطان ،فاليسار
يستخدم املزيد من األجسام الدميقراطية غري املنتخبة اليت ما زال يسيطر عليها ،واليمني
يف املقابل يتعسف يف إستخدام التفويض ال��ذي منحه إي��اه اجلمهور ،وهنا يظهر صدام
املعسكرين املختلفني ،وتأخذ الساحة السياسية اإلسرائيلية طريقها للتقطع إربا إربا».
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إستعرض وزي��را اخل ��ارجیة االي��ران��ي وال�ترك��ي أح��دث املستجدات يف
مشال شرق سوريا.
وأكد وزير اخلارجية الرتكي مولود جاويش اوغلو يف حمادثة هاتفية
من نظريه االيراني حممد جواد ظريف ،مساء االثنني ،على إحرتام وحدة
األراض��ي السورية ،وق��ال :إن اإلج��راء الرتكي يف مشال شرق سوريا هو
إجراء موقت.
ب ��دوره رف��ض وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة االي��ران��ي حممد ج ��واد ظ��ري��ف العمل
العسكري م��ؤك��دا ض ��رورة إح�ت�رام وح ��دة االراض ��ي ال�س��وري��ة وسيادتها
الوطنية وكذلك ض��رورة مكافحة االره ��اب وإرس ��اء دعائم اإلستقرار
واألمن يف سوريا.
وشدد ظريف على أن إتفاق أضنة هو أفضل خيار لسوريا وتركية إلزالة
خماوفهما .وإتفاقية أضنة هي إتفاقية أمنية و ّقعتها تركيا وسوريا يف
مدينة أضنة الرتكية يف  20أكتوبر  1998بوساطة ايران ومصر ويتعهد
البلدان مبوجبها بعدم السماح بدخول اجلماعات االرهابية يف أراضي
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طهران :التدخل االمريكي في شؤون الدول
األخرى يهدف ضرب اإلستقرار فيها
صرح املتحدث باسم اخلارجية االيرانية ،ان القوانني الدولية ترفض رفضاً باتاً التدخل
يف الشؤون الداخلية للدول؛ ولألسف ان تكرار هكذا إجراءات من جانب االدارة االمريكية
حتوّل اىل وسيلة لضرب إستقرار البلدان األخرى.
وجاءت تصرحيات موسوي هذه تعليقا على القرار الوقح للكونغرس االمريكي حول هونغ
كونغ.
وأض��اف :إن هذا اإلج��راء مل يكن االول من جانب اإلدارة االمريكية والكونغرس يف هذا
البلد حول هكذا أم��ور؛ مؤكدا ان اجلمهورية االسالمية االيرانية تصف هذه اإلج��راءات
ّ
التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان.
بأنها دليل واضح على
وشدد موسوي على ان حق اإلحتجاج يأتي ضمن حقوق املواطنني والذي ميكن القيام به
بعيدا عن أي تدخل أجنيب ويف إطار القانون والنظم العام.
هنأ املتحدث باسم وزارة اخلارجية االيرانية «سيد عباس موسوي» ،جناح تونس يف إجراء
اجلولة االوىل من االنتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأعرب موسوی عن تهانیه للشعب واحلكومة التونسیة لنجاح إجراء االنتخابات ونقل السلطة
يف تونس معتربا ذلك دليال على تقوية وحتكيم الدميقراطية ودور الشعب األساس فيها.
وأعرب عن أمله ان يتم إجراء اجلولة الثانية لالنتخابات أيضاً بنجاح تام.

وزير الخارجية االيراني :مستعدون للتعاون مع الجيران
لتأمني املنطقة
تصريحات ترامب في األمم المتحدة وراء رفضنا إقتراح المفاوضات بين ايران وامريكا
رسالتنا للجيران هي التعايش والتضامن لمواجهة التحديات وإستثمار الطاقات
قال وزير اخلارجية حممد جواد ظريف  :انه نظرا لرغبة السعوديني يف التفاوض مع
ايران ،لو سعى هؤالء من خالل التفاوض وليس قتل الناس اىل متابعة قضايا املنطقة ،حينه
سيحظون قطعا مبواكبة اجلمهورية االسالمية معهم.
تصرحيات وزي��ر اخلارجية ه��ذه ،ج��اءت ردّا على دع��وة ولي العهد السعودي حممد بني
سلمان من العراق وباكستان للتوسط مع ايران .وأكد ظريف  :ان وزارة اخلارجية مستعدة
على الدوام للتعاون مع دول اجلوار بهدف محاية أمن املنطقة؛ مضيفا  :وقد أعلنا رسيما
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عن موقفنا هذا.

إجتياح الشرق السوري:
إنعكاس لتخبط أردوغان
وترامب داخلي ًا
يقرع الرئيس ال�ترك��ي رج��ب طيب
أردوغان طبول احلرب ضد قوات سوريا
ال��دمي��وق��راط�ي��ة ال�تي تركها حليفها
األمريكي وحيد ًة يف مواجهة اخلطر« .
الكرد قاتلوا معنا لكننا دفعنا هلم أموا ً
ال
ضخمة وأسلحة لفعل ذل��ك» ،هذا ما
قاله الرئيس األمريكي دونالد ترامب
ع��ن «ق�س��د» ال�تي ب��دوره��ا ق��د إعتربته
متنص ً
ال من إلتزاماته إجتاهها .فهل
سيتكرر سيناريو مدينة عفرين اليت
إحتلها ال�ترك��ي ال�ع��ام امل��اض��ي حبجة
األم��ن القومي ال��ذي ي��رى أردوغ� ��ان يف
تكراره له فرص ًة تعيد القليل من احلياة
لشعبيته الداخلية؟ وكيف هو الوضع
يف الداخل األمريكي بالنسبة لرتامب
الذي يتعرض حملاوالت العزل؟
احمللل السياسي السوري واملتخصص
يف ال � � �ش� � ��ؤون ال �ت�رك � �ي� ��ة س��رك �ي��س
ق� �ص ��ارج� �ي ��ان ي � ��رى يف ح ��دي��ث ��ه مل��وق��ع
«العهد» اإلخ�ب��اري ّ
أن «أردوغ ��ان يقرع
ط�ب��ول احل��رب منذ ف�ترة طويلة وب��ات
قرعها ج ��ز ًءا م��ن احلملة الدعائية له
وحل ��زب ��ه ،ل�ك��ن ال� ��ذي ت �غ ّ�ير ج ��ذر ًي ��ا هو
امل��وق��ف األم��ري�ك��ي ،واألوس� ��اط الكردية
تفاجأت ب�ه��ذا ال �ق��رار وب��اإلت�ف��اق ال��ذي
مت ب�ين الرئيسني ال�ترك��ي واألمريكي
باإلتصال اهلاتفي األخري ،ومبوجب هذا
اإلتفاق سيتم السماح ألردوغان بتحقيق
جزء من أهدافه باملنطقة اآلمنة».
حب�س��ب ق �ص��ارج �ي��ان ،ف ��إن «م ��ا يهم
هو التغري يف املوقف األمريكي وموقف
ترامب حتديداً ،إذ ال نزال نرى حتى اآلن
مواقف خمتلفة يف ال��داخ��ل األمريكي
من هذا األمر ،لكن ترامب أشعل األمر
ب �ت �غ��ري��دات��ه امل �ت�لاح �ق��ة .أم� ��ا ت��رك�ي��ا،
فستتحرك بسهولة أك�بر يف منطقة
ال �ش �م��ال ال��س ��وري يف ح ��ال مل تتمكن
دوائ��ر صنع القرار يف الواليات املتحدة
من تغيري موقف ترامب األخري».
ي� �ل� �ف ��ت ق � �ص� ��ارج � �ي� ��ان يف ح ��دي �ث ��ه
لـ»العهد» اىل أن «الواضح يف األوساط
الداخلية الرتكية ّ
أن م��أزق أردوغ ��ان
السياسي واالقتصادي كبري جدًا وهو
يعمل اليوم على تصدير هذه األزمات
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