تتمات

تتمــــــات صفحــــــة

الأربعاء  22ربيع االول 2019/11/20 - 1441

ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6284

1

روحاني...
* إي ��ران مهتمة بتوسيع ال�ت�ع��اون التجاري
واالقتصادي مع السويد
وخالل تس ّلمه أوراق اعتماد السفري السويدي
اجلديد ماتياس لينتز ،قال الرئيس روحاني :إن
إيران والسويد حافظتا دائما على عالقات طيبة
وودية ،معربا عن أمله يف أن تثمر جهود البلدين
ع��ن تعزيز ال�ع�لاق��ات ب�ين ط�ه��ران وستوكهومل
خل��دم��ة مصلحة ش�ع�بي ال �ب �ل��دي��ن .م �ش�يراً إىل
العالقات التجارية والسياسية اجليدة بني إيران
والسويد يف السنوات األخ�يرة ،وماضي العالقات
الصناعية ال��وث�ي�ق��ة ،ال سيما يف ق �ط��اع النقل
واالت �ص��االت ،وق��ال :آم��ل أن نتمكن من مواصلة
تطوير عالقات حسن اجلوار والتعاون يف مواجهة
العقوبات األمريكية غري القانونية.
وأثنى الرئيس االيراني على موقف احلكومة
السويدية يف احلفاظ على اإلتفاق النووي مؤكدا
إل �ت��زام ال�ط��رف�ين بتعهداتهما ،م �ش��ددا على أن
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ستواصل التق ّيد
بالتزاماتها يف اإلتفاق النووي واستمرار مراقبة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية األنشطة النووية
السلمية إليران.
م��ن جانبه أش ��ار السفري ال�س��وي��دي اجلديد
ماتياس لينتز ،إىل السجالت اإلجيابية للتعاون
والعالقات التجارية الصناعية بني إيران والسويد
وق ��ال :إن رج��ال األع�م��ال والشركات السويدية
ال�ي��وم شريك م��وث��وق إلي ��ران ،وميكننا مواصلة
العمل عن كثب يف خمتلف جم��االت السياسة
واألع��م ��ال واالق �ت �ص��اد وال �ع�لاق��ات األك��ادمي�ي��ة
والعلمية أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف :إن السويد أيدت دائما اإلتفاق النووي
وت��ؤك��د ع�ل��ى ض� ��رورة أن ت�ف��ي مج�ي��ع األط ��راف
بالتزاماتها ،وأننا يف ض��وء التطورات اإلقليمية
األخ�يرة نقف إىل جانب إي��ران ومبادراتها وعلى
إستعداد للتعاون يف احلد من التوترات يف املنطقة.
وص� ��رح ال �س �ف�ير ال �س��وي��دي اجل ��دي ��د :نعترب
العقوبات األمريكية أحادية اجلانب ضد إي��ران
غري شرعية وندينها ألننا نعتقد أن هذه العقوبات
خلقت العديد من املشاكل وحنن حناول لعب دور
بناء بهذا الشأن.
* إنهيار االتفاق النووي سيضر بدول العامل
كما أکد رئيس اجلمهورية خالل تس ّلمه أوراق
اعتماد السفرية االسرتالية اجلديدة ،ليندال حني
سكز ،على ان إنهيار اإلتفاق النووي سيضر بكل
دول العامل وقال :إن احلظر االمريكي كان خطأ
سياسيا واقتصاديا كبريا واج��راء ضد القرارات
الدولية .مشرياً اىل العالقات اجليدة والطيبة بني
طهران وكانبريا وقال :إن اجلمهورية االسالمية
ترغب بتنمية العالقات م��ع اسرتاليا يف مجيع
اجملاالت مبا فيها االقتصادية والتجارية.
وأك � ��د ب ��ان ��ه ال ي�ن�ب�غ��ي ان ن �س �م��ح للحظر
االم�يرك��ي غ�ير القانوني ان يشكل عائقا أم��ام
تطوير العالقات والتعاون بني البلدين وأضاف :إن
احلظر االمريكي كان خطأ سياسيا واقتصاديا
كبريا واجراء ضد القرارات الدولية.
وأكد بأنه على ال��دول املستقلة ان تقف أمام
إج��راءات امريكا الالقانونية وان جنعلها تفهم
بانه على اجلميع العمل حسب القانون وق��ال:
علينا العمل يف سياق تنمية العالقات االقتصادية
والتجارية الثنائية.
وقال الرئيس روحاني :إن اجلمهورية االسالمية
االيرانية مازالت ملتزمة بالتزاماتها يف اإلتفاق
النووي رغم خ��روج االمريكيني أح��ادي اجلانب
من اإلتفاق ومل يستطع االوروبيون أو مل يريدوا
العمل بالتزاماتهم.
واك ��د الرئيس االي��ران��ي ب��ان إنهيار اإلتفاق
النووي سيعود بالضرر على العامل وق��ال ،ينبغي
على اجلميع اإلهتمام بالقضايا املهمة ومصاحل
العامل.
وق� ��ال :إن اجل�م�ه��وري��ة االس�لام �ي��ة االي��ران�ي��ة
ملتزمة بتوفري أمن املمرات الدولية خاصة حبر
عمان واخلليج الفارسي وقد قدمت أخريا مشروع
«هرمز» للسالم يف األمم املتحدة وهي جتري بهذا
ال�ص��دد م �ش��اورات م��ع خمتلف ال ��دول يف الوقت
احلاضر.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق ��دم ��ت ال �س �ف�ي�رة االس�ت�رال �ي ��ة
اجل ��دي ��دة يف ط �ه��ران ل �ي �ن��دال ج�ين س�ك��ز أوراق
اعتمادها للرئيس االيراني وأشادت حبسن ضيافة
احلكومة والشعب االيراني وقالت :إننا نعتقد بأن
تطوير العالقات التجارية واالقتصادية بني ايران
واسرتاليا ميكنه توفري األرضيات املناسبة لتطوير
ال �ع�لاق��ات وال �ت �ع��اون ب�ين ال�ب�ل��دي��ن يف خمتلف
اجملاالت حيث نأمل بإزالة العقبات القائمة يف هذا
الطريق سريعاً يف ظل جهود املسؤولني فيهما.
* من الضروري تنمية التعاون مع زميبابوي يف
القطاع اخلاص
وخ�لال تس ّلمه أوراق اعتماد سفري زميبابوي
اجل��دي��د أع ��رب ال��رئ�ي��س روح��ان��ي « ع��ن سعادته
لنمو ال�ع�لاق��ات ب�ين اي ��ران وزمي�ب��اب��وي وق ��ال :إن
ايران ترحب بتنمية العالقات الثقافية والسياسية
واالقتصادية مع مجهورية زميبابوي متمنياً ان
تساعد تلك العالقات يف التنمية الشاملة لشعيب
البلدين ،مضيفاً :إن العالقات بني البلدين ومنذ
انتصار الثورة االسالمية كانت جيدة وان ايران
لطاملا وقفت اىل جانب الشعب الزميبابوي خالل
فرتة احلظر عليه مؤكدا على ض��رورة تنميتها
نظرا للضغوط االمريكية على البلدين.
م ��ن ج��ان �ب��ه أش� ��ار س �ف�ير زمي �ب��اب��وي اجل��دي��د
كريستوفر مايانغا ،اىل التهديدات االمريكية
ضد شعيب البلدين مؤكدا على ضرورة إحتادهما

ملواجهة تلك التهديدات وقال :إن العدو املشرتك
ف ��رض ال�ع�ق��وب��ات مل�م��ارس��ة ال�ض�غ��ط ع�ل��ى اي ��ران
وزميبابوي لوقوفهما بوجه أطماعه.
وقال :إن الظروف احلالية حتتم علينا تنمية
عالقاتنا يف مجيع اجملاالت االقتصادية والتجارية
والسياسية وذلك ملا فيه مصلحة الشعبني.
* اي��ران وكمبوديا لديهما امكانيات كبرية
لتوسيع التعاون
كما أكد الرئيس روحاني أن طهران ترحب
بتوسيع العالقات مع «بنوم بنه» وقال :إن إيران
وكمبوديا لديهما ق ��درات ك�ب�يرة يف اجمل��االت
االقتصادية والتجارية لتوسيع وتعميق العالقات
واليت ينبغي إستخدامها.
وأع � ��رب خ�ل�ال ت�س� ّل�م��ه أوراق اع �ت �م��اد سفري
كمبوديا غري املقيم يف طهران «اونغ سه آن» ،عن
إستعداد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية لتعزيز
التعاون االقتصادي والقطاع اخلاص بني البلدين،
مضيفاً :إن كمبوديا بإمكانها ان تلعب دورا مهما
يف املزيد من التعاون بني إيران ورابطة دول جنوب
شرق آسيا (اآلسيان).
بدوره أشار سفري كمبوديا غري املقيم يف طهران
إىل جم ��االت ال �ت �ع��اون ال �ت �ج��اري واالس�ت�ث�م��اري
والسياحي الشامل بني البلدين ،مؤكدا ضرورة
السعي لتطوير العالقات السياسية واالقتصادية
والثقافية بني البلدين.
* يستقبل سفراء ايران اجلدد
من جهة أخ��رى أكد الرئيس روحاني ،خالل
إستقباله سفراء ايران اجلدد يف  9دول خمتلفة
على تطوير التعاون االقتصادي مع هذه الدول.
حيث إستقبل رئيس اجلمهورية ،حسن روحاني،
الثالثاء سفراء اي��ران اجل��دد يف كل من فنلندا
والكونغو ونيوزيلندا وباكستان وغينيا وكينيا
والسنغال وتركمانستان وتونس قبل توجههم اىل
مقار عملهم.
وأع� ��رب روح��ان��ي يف ه ��ذا ال�ل�ق��اء ع��ن متنياته
للسفراء اجل��دد بالنجاح يف أداء مهامهم ،داعيا
اىل تعريف قدرات وامكانيات ايران للمستثمرين
والقطاعني العام واخلاص يف تلك الدول ،وحثهم
على السعي لتطوير العالقات الشاملة وتعزيزها
مع الدول األخرى.
وأك��د الرئيس االي��ران��ي على ض ��رورة تنمية
التعاون االقتصادي ،وان يساهم السفراء يف تعزيز
نشاط القطاع اخلاص والتجارة مع بقية الدول.
وأش��ار روحاني اىل انتخاب «السيدة وديعيت»
سفريا ج��دي��دا الي ��ران ل��دى فنلندا ،وأك��د على
إس�ت�م��رار مشاركة امل ��رأة يف خمتلف مستويات
إدارة ش��ؤون البالد باعتبار ذلك أحد السياسات
االساسية للحكومة.
* يستقبل قائد اجليش الباكستاني
كما إستقبل رئيس اجلمهورية قائد اجليش
الباكستاني اجل�ن��رال قمر جاويد باجوا حيث
أكد على أهمية توسيع العالقات الثنائية بني
إي� ��ران وب��اك�س�ت��ان ،وق� ��ال :إن ال �ع�لاق��ات ال��ودي��ة
بني الشعبني املسلمني إي��ران وباكستان ،تشكل
رص �ي��دا قيما وال�ت�ي مي�ك��ن إس�ت�ث�م��اره��ا لتعزيز
ع�لاق��ات ال�ب�ل��دي��ن يف جم���االت خمتلفة .كما
شدد الرئيس روحاني على أهمية تعزيز العالقات
االق �ت �ص��ادي��ة ب�ين ال �ب �ل��دي��ن ،وق� ��ال :ينبغي رف��ع
مستوى العالقات االقتصادية بني طهران واسالم
آباد اىل أعلى مستوى ،وال ينبغي اإلكتفاء حبجم
العالقات االقتصادية والتجارية احلالية ،ويتعني
توفري آليات أفضل لتطوير العالقات التجارية
واالقتصادية وبلوغ مكانة مناسبة عن طريق إزالة
احلواجز احلالية.
وأش��ار إىل أن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
ق��د م��دت خ��ط أن��اب�ي��ب ال �غ��از امل �ع��روف « بأنبوب
السالم» إىل احل��دود الباكستانية ،وحن��ن على
إس�ت�ع��داد ت��ام لتحقيق ال�ت�ع��اون يف ه��ذا الصدد،
وعلى إستعداد أيضاً لتوفري الرتتيبات للشركات
ورجال األعمال يف البلدين إلقامة عالقة أوسع مع
بعضهم البعض.
وأكد رئيس اجلمهورية على ضرورة اإلهتمام
بأمن ح��دود البلدين وق��ال :حلسن احلظ نشهد
تطورات إجيابية يف هذا اجمل��ال ،وحنن على ثقة
ويف ظل إرادة الطرفني ،ميكننا بسهولة معاجلة
مشكلة التهريب وإنعدام األمن عرب احلدود.
وب��اإلش��ارة إىل التطورات والقضايا املهمة يف
امل�ن�ط�ق��ة ،ص ��رح روح ��ان ��ي :نعتقد أن ��ه يف جم��ال
القضايا والعالقات اإلقليمية ،جيب على اجلميع
العمل معا من أجل السالم واهلدوء واالستقرار.
ويف إش� ��ارة اىل األوض� ��اع يف اف�غ��ان�س�ت��ان ،قال
الرئيس روحاني :نعلم مجيعا أن مشاركة مجيع
الطوائف واألحزاب يف تقرير مصري أفغانستان هو
احلل ملشاكل هذا البلد ،وأن شعب أفغانستان هو
الذي يقرر مصري بلده دون تدخل القوى األجنبية.
وأكد الرئيس االيراني :ال شك يف أن وجود
قواعد عسكرية أمريكية ووجود القوات األمريكية
قد فاقم من مشاكل أفغانستان.
وصرح روحاني :إن لدى اجلمهورية اإلسالمية
اإلي ��ران �ي ��ة وب��اك �س �ت��ان ق � ��درات وف� ��رص كبرية
لتعميق العالقات والتعاون املتبادل ،وميكنهما
العمل س��وي��ة م��ن أج��ل حتقيق امل�ص��احل طويلة
األجل لكل من البلدين واملنطقة.
م��ن جانبه ق ��ال ق��ائ��د اجل�ي��ش الباكستاني
اجل �ن��رال «ق�م��ر ج��اوي��د ب ��اج ��وا» ،إن ع�ل��ى إي ��ران
وباكستان إظ�ه��ار وحدتهما للعامل كبلدين
جارين وشعبني يرتبطان بعالقات أخوية وودي��ة،
مؤكدا على ان��ه ال ميكن ألي بلد التأثري على
العالقات بني ايران وباكستان ،وقال :نشهد اليوم
حربا بني بعض اإلخ��وة املسلمني ،لذلك جيب
علينا العمل معا لتقريب العالقات بني ال��دول
الصديقة والشقيقة.
وأش��ار القائد العسكري الباكستاني إىل أن
باكستان ستستخدم كل ال�ق��درات واألساليب
املختلفة لتطوير م�س�ت��وى ال �ت �ع��اون ال�ت�ج��اري

واالق�ت�ص��ادي ،وه��ي على إستعداد لرفع مستوى
التعاون القائم إىل مستوى أعلى بكثري.

تعترب املستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية
خمالفة للقانون ال��دول��ي ،وأن ال��وض��ع النهائي
للضفة الغربية جيب أن يتم حتديده عن طريق
مفاوضات بني اإلسرائيليني والفلسطينيني».

والالقانونية عرب فرض الضغوط االقتصادية
حتى يف جمال األغذية واألدوية -على املواطننيااليرانيني.
ووص � ��ف وزي � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة االي� ��ران� ��ي إع�ل�ان
املسؤولني االمريكيني دعمهم للشعب االيراني
بأنه كذبة خم��زي��ة ،وأض ��اف :إن النظام ال��ذي
مينع بإرهابه االقتصادي وصول األغذية واألدوية
اىل امل��واط�ن�ين ال�ع��ادي�ين س ��واء املسنني منهم أو
امل��رض��ى ،ال ميكنه أب ��دا االدع� ��اء ب��وق��اح��ة دعمه
للشعب االيراني .فالسيد بومبيو عليه اوال حت ّمل
مسؤولية االج ��راءات االرهابية املعلنة واجلرائم
ض��د االن �س��ان �ي��ة م��ن ق�ب��ل ن�ظ��ام��ه حب��ق الشعب
االيراني.
وق ��ال ظ��ري��ف :إن ال ��دول ال�تي مل تستطع أن
تبدي م��ن نفسها أي ق ��درة وإرادة أم ��ام االره ��اب
االقتصادي االمريكي وهي اآلن وبغية التغطية
على عجزها تعلن ال��دع��م السياسي وامل�ي��دان��ي
للفوضى والعبث بالنظام العام يف ايران ،مسؤولة
عن مجيع التداعيات النامجة عن حتريضاتها
اخلطرية هذه .كما استقبل وزير اخلارجية امس
الثالثاء ،قائد اجليش الباكستاني قمر جاويد
باجوا والوفد املرافق له.

عراقجي...

ظريف...

شمخاني...
ووص��ف اجل�ن��رال قمر جاويد ب��اج��وه ،احل��دود
املشرتكة للبلدين بأنها حدود للسالم والصداقة،
وأش ��ار إىل أن اجل�ي��ش الباكستاني ع ��ازم على
التصدي احل��ازم للزمر اإلرهابية واجمل��رم�ين يف
هذه املناطق من خالل الرصد الدقيق واملستمر
والشامل للحدود.
ويف سياق أش��ارت��ه إىل م��ؤام��رة دول م��ن خ��ارج
املنطقة إلث��ارة احل��رب وانعدام األم��ن يف البلدان
اإلس�لام�ي��ة وإش �ع��ال فتيل الفتنة الطائفية يف
ال�ع��امل اإلس�لام��ي ،ق��ال اجل �ن��رال ج��اوي��د باجوا:
املواجهة الشاملة مع هذه االسرتاتيجية اخلطرية
اليت تؤدي فقط إىل تدمري املوارد املادية والبشرية
ل� �ل ��دول اإلس�ل�ام �ي ��ة ه ��ي أه� ��م أول� ��وي� ��ات ال �ع��امل
اإلسالمي اليوم.
وأشاد القائد العسكري الباكستاني بسياسة
اجلمهورية اإلسالمية احل��ازم��ة والثابتة لدعم
قضية الشعب الفلسطيين.
ك �م��ا إل �ت �ق��ى ق ��ائ ��د اجل �ي ��ش ال�ب��اك�س�ت��ان��ي
اجل�ن��رال قمر جاويد ب��اج��وا ،أم��س الثالثاء ،مع
قائد اجليش اإليراني اللواء عبد الرحيم موسوي
يف مقر هيئة أركان اجليش اإليراني ،وحبثا سبل
توسيع التعاون الثنائي.
وي��زور قائد اجليش الباكستاني قمر جاويد
باجوا ،إيران على رأس وفد عسكري رفيع املستوى.
وق��ال اللواء موسوي يف اللقاء :إن باكستان
بلد كبري يتمتع حب�ض��ارة عريقة ،مضيفاً :إن
إيران وباكستان دولتان متجاورتان هلما إنتماءات
دينية وتتعاونان يف جم��االت خمتلفة منذ فرتة
طويلة.
وأض � ��اف :إن ج�ي��ش اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة
اإليرانية واجليش الباكستاني يتعاونان بشكل
مكثف يف التبادالت التعليمية وإي�ف��اد الطالب،
ونأمل ان يتوسع هذا التعاون يوما بعد يوم.
ب� ��دوره رح ��ب ق��ائ��د اجل�ي��ش الباكستاني يف
ه��ذا اللقاء بالتعاون بني اجلانبني ،مضيفاً :إن
باكستان على إس�ت�ع��داد لتعزيز ال�ت�ع��اون على
خمتلف الصعد .وأضاف اجلنرال جاويد باجوا،
ان البلدين لديهما تهديدات ومصاحل مشرتكة
تتطلب تعاوناً وثيقاً يف هذا الصدد.
وعقد االجتماع الثنائي يف إطار توسيع وتعزيز
ال�ت�ع��اون العسكري وال �ت��آزر وال �ت �ع��اون يف تأمني
احلدود وتبادل التدريب العسكري.

ايران ترحب...
وأش� ��ار خت��ت رواجن� ��ي يف كلمته أم� ��س ،اىل
ان س�ي��اس��ات اي ��ران يف ه��ذا اخل �ص��وص ،منبثقة
من تعاليم االس�ل�ام وحساباتها املنطقية بشأن
املصاحل الوطنية وجتاربها املريرة خالل اهلجمات
الكيمياوية اليت شنها صدام ضد البالد خالل فرتة
«احلرب املفروضة».
وأك��د الدبلوماسي االي��ران��ي رفيع املستوى،
على إس�ت�ع��داد اجل�م�ه��وري��ة االس�لام�ي��ة للتعاون
مع سائر الدول االقليمية من أجل إبرام إتفاقية
قانونية م�ل��زم��ة؛ مبينا ان ع��دم ح�ض��ور امريكا
وال�ك�ي��ان الصهيوني يف ه��ذا امل��ؤمت��ر مؤشر على
حماوالتهما الرامية اىل إفشاله.
وط��ال��ب خت��ت رواجن� ��ي ،اجملتمع ال��دول��ي بأن
يضع ح ��داً ل�لإج��راءات غ�ير امل�س��ؤول��ة م��ن جانب
امريكا والكيان الصهيوني وإرغامهما على تنفيذ
التعهدات النووية .علما ان مؤمتر «شرق اوسط
ع��اري��ة م��ن ال �س�لاح ال �ن��ووي وغ�يره��ا م��ن أسلحة
ال��دم��ار الشامل» ،يعد أول ب ��ادرة للمؤمتر الذي
كانت ايران قد إقرتحت إنعقاده قبل  45عاما.
ويف ه ��ذا امل��ؤمت��ر ال ��ذي ح�ض��ره األم�ي�ن ال�ع��ام
لألمم املتحدة ورئيس اجلمعية العامة للمنظمة
األمم �ي ��ة ،مت ان �ت �خ��اب مم�ث��ل االردن ال ��دائ ��م يف
نيويورك ،رئيسا إلجتماعاته ال�تي تستمر على
مدى  5أيام متتالية.

أنقرة تدين...
وأع �ل ��ن وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة األم ��ري �ك ��ي ،م��اي��ك
بومبيو ،االث�ن�ين ،أن «ال��والي��ات املتحدة مل تعد

وأشار عراقجي اىل حق ايران يف وقف مجيع أو
جزء من تعهداتها املعرتف بها يف اإلتفاق النووي،
وما فعلته ايران حتى اآلن ال يعد إنتهاكا لإلتفاق
النووي.
وأش��ار عراقجي اىل مبادرة هرمز للسالم اليت
طرحها رئيس اجلمهورية االسالمية االيرانية،
وق� ��ال :جي��ب إرس� ��اء ال �س�لام واألم� ��ن يف منطقة
اخلليج الفارسي من قبل دول املنطقة نفسها ،وان
مبادرة هرمز للسالم مصممة هلذا الغرض.
وأك ��د امل�س��اع��د ال�س�ي��اس��ي ل��وزي��ر اخل��ارج�ي��ة
االيراني ،أنه ليست هناك حاجة للتحالفات اليت
تؤدي فقط اىل زيادة التوترات يف املنطقة.
وأشار عراقجي اىل اإلمكانيات االقتصادية اليت
ميتلكها البلدان ،مضيفا :نتوقع من احلكومة
اهلولندية ان تسهّل ظروف العمل بني الشركات
اهلولندية وااليرانية ،وأن توفر الضمانات الالزمة
للمؤسسات االقتصادية اهلولندية.
م��ن جانبه أك ��د وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة اهلولندي
يف ه��ذا اللقاء على دور اي��ران يف حتقيق السالم
واالستقرار اإلقليميني ،مشريا اىل ان بالده تسعى
اىل خفض التوتر يف املنطقة.
وأكد بلوك جمددا على ضرورة احلفاظ على
اإلت�ف��اق ال�ن��ووي ،مضيفا :تدعم هولندا املبادرة
الفرنسية إلجياد خمرج من األزمة احلالية.
كما ألقى املساعد السياسي لوزير اخلارجية
االي��ران��ي كلمة يف مؤسسة ال�ع�لاق��ات الدولية
اهلولندية (كليخندال) ح��ول اإلت�ف��اق النووي
ومبادرة اوروبا للحفاظ عليها.
اىل ذل��ك أعلن سفري وم�ن��دوب اي ��ران الدائم
ل��دى املنظمات الدولية يف فيينا كاظم غريب
آبادي بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت
جتاوز خمزون ايران من املاء الثقيل  130طناً.
وق��ال غريب آب��ادي يف تصريح له االثنني ،انه
وبعد أن أطلعت اي��ران الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،السبت ،قام مفتشو الوكالة يوم االحد
بتفقد منشأة اراك للماء الثقيل يف إطار التحقق
من الصدقية وأعلنوا بان خمزون اي��ران من املاء
الثقيل بلغ  131.5طن مرتي.
وكانت الوكالة الذرية قد أك��دت االسبوع
املاضي أيضاً اإلج��راء ال��ذي اختذته اي��ران بشأن
إستئناف ختصيب اليورانيوم يف منشأة فوردو.
وق ��ال ��ت ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة ال��ذري��ة
يف تقرير ل�ل��دول األع �ض��اء فيها” :أبلغت إي��ران
الوكالة يوم  16نوفمرب  2019أن خمزونها من
املاء الثقيل جتاوز  130طنا“.
وأضافت” :حتققت الوكالة يوم  17نوفمرب
 2019من أن منشأة إنتاج امل��اء الثقيل يف حالة
تشغيل وأن خم��زون إي ��ران م��ن امل��اء الثقيل بلغ
 131.5طن مرتي“.
وج ��اءت خطوة اي ��ران ه��ذه يف سياق خطوتها
الرابعة يف خفض إلتزاماتها النووية ازاء عدم وفاء
األطراف األخرى مبا عليها من إلتزامات يف إطار
اإلتفاق النووي.

العدو يخشى...
ويف أعقاب التصرحيات اإليرانية عن تشغيل
أج �ه��زة ط��رد وال �ع��ودة إىل ختصيب ال�ي��وران�ي��وم،
إع�ت�بر ب��وح�ب��وط ان��ه «جي��ب على اإلسرائيليني
م��واص�ل��ة العمل يف منشآتهم ال�ن��ووي��ة وتوجيه
ضربات للجمهورية اإلسالمية يف سياق املعركة
مع حلفائها ،حتى تدرك أن «إسرائيل» مصممة
كثرياً على منعها من إحراز قدرة النووي واملضي
ق��دم�اً يف اإلره ��اب يف لبنان ،وس��وري��ا وق�ط��اع غزة
واليمن والعراق» ،على حد قوله.
وأضاف :إن «على «إسرائيل» أن تستعد ملختلف
ال�س�ي�ن��اري��وه��ات ول �ي��س ف�ق��ط إلط�ل�اق ص��واري��خ
من هضبة اجل��والن السورية ،إمن��ا أيضاً لتلك
اليت إختربها مراقب اجليش يف اليوم األخري يف
وحدات قيادة املنطقة الشمالية».
ب��دوره ،إعترب الكاتب الصهيوني رون��ي دانييل
يف مقالة نشرها موقع القناة «  »12اإلسرئيلية:
إن «اإليرانيني ّغ�يروا سياستهم املتبعة منذ عدة
أش�ه��ر ،املتمثلة ب��أن��ه ل��ن ي�ك��ون ه�ن��اك امل��زي��د من
ال �ك �ب��ح« :س �ن��رد ع�ل��ى ك��ل م��ا ننسبه كهجوم
إلسرائيل» ،وق��ال « :هم يعملون بهذه الطريقة،
لذلك كل أمر حيصل يف هذه املنطقة مرتبط
بطريقة أو بأخرى باحلرب».
وتابع دانييل :إن «املساعي اإليرانية للتمركز
يف سوريا تتواصل دائما ،بإهلام من اللواء قاسم
س�ل�ي�م��ان��ي ،وب � ��دون أي ع�لاق��ة ب��اإلح�ت�ج��اج��ات
الكبرية يف طهران» ،وقال :إن «اإليرانيني ينسبون
لـ»إسرائيل» أي عمل ويتعهدون بالرد عليه ،وهم
فع ًال يردون».
واعترب ان «ه��ذه النشاطات تلزم «إسرائيل»
ب��دراس��ة أي عمل جبدية ك�ب�يرة ،أي ال ميكنها
ال�س�م��اح بتمركز إي��ران��ي ألن م��دل��والت األم��ر
غري متوقعة» ،مضيفاً :إن «اي متركز إيراني
له مدلوالته وه��و أن طهران تطوقنا من لبنان،
وم��ن س��وري��ا ،وم��ن ق�ط��اع غ ��زة ،وه ��ذا م��ا حتاربه
«إسرائيل»».
الكاتب تابع :إن «ه��ذا هو سبب التأهب ،لكن
ليس ص��دف��ة ع ��ودة األم ��ور إىل طبيعتها ،صباح
أمس ،بشكل كامل يف الشمال» ،معتربا ان «هذا
يستند إىل معلومات أو مفهوم أن احلادثة إنتهت،
لكن ال يزال هناك تأهب للجيش ،احلياة يف هضبة
اجلوالن روتينية بشكل كامل ،وهذا هو املهم».
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التلفزيون السوري...
وتأتي تصرحيات وزارة الدفاع الروسية هذه ردا
على تصرحيات أدىل بها وزير اخلارجية الرتكي
مولود جاويش أوغلو ،االثنني ،قال فيها إن بالده
ستشن عملية عسكرية ج��دي��دة يف مش��ال شرق
سوريا ما مل خترج وحدات محاية الشعب الكردية
السورية من املنطقة.
وك��ان��ت وك��ال��ة أن �ب��اء األن ��اض ��ول نقلت عن
ال��وزي��ر الرتكي قوله ،االث�ن�ين ،إن أنقرة ستبدأ
عملية عسكرية جديدة يف مشال شرق سوريا إذا
مل يتم إخالء املنطقة ممن وصفهم باإلرهابيني.
وأضاف أن واشنطن وموسكو مل تنفذا ما نصت
عليه االتفاقات اليت أوقفت عملية تركية ضد
املسلحني األك��راد يف مشال شرق سوريا الشهر
املاضي.
ودعا جاويش أوغلو واشنطن وموسكو االثنني
إىل تنفيذ ما هو ضروري مبوجب االتفاقات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو سرتسل
م��زي��دا م��ن أف� ��راد ال�ش��رط��ة العسكرية م��ن أجل
استقرار الوضع على احلدود السورية الرتكية،
وف��ق ما ذك��رت روي�ت�رز .وحبسب املعلومات ،فإن
االتفاقيات تنص على إبعاد املسلحني األك��راد
مسافة  35كيلومرتا على األقل إىل اجلنوب من
احلدود الرتكية مع سوريا.
م��ن جهة اخ��رى أدان ��ت س��وري��ا بأشد العبارات
املوقف األمريكي إزاء املستوطنات الصهيونية
يف األراض ��ي الفلسطينية احملتلة ،م��ؤك��دة أنه
ميثل احللقة األحدث يف ازدراء الواليات املتحدة
للشرعية الدولية واس�ت�م��رار عدائها املستحكم
ل�لأم��ة ال �ع��رب �ي��ة ودع �م �ه��ا ال �ل�احم� ��دود للكيان
الصهيوني.
م�ي��دان�ي�اً أن�ه��ت وح� ��دات م��ن اجل�ي��ش العربي
ال�س��وري أع�م��ال تثبيت ع��دة نقاط تابعة هل��ا يف
احمل ��ور ال�غ��رب��ي لناحية ت��ل مت��ر ب��ري��ف احلسكة
الشمالي الغربي وذلك ضمن مهامها الوطنية يف
الدفاع عن الوطن ومحاية األهالي.
وذك ��ر م��راس��ل س��ان��ا يف احلسكة أن وح ��دات
م��ن اجليش ثبتت نقاطها يف قرييت الدشيشة
والطويلة اليت انتشرت فيهما االثنني يف احملور
الغربي لبلدة تل متر مشال غرب احلسكة.
وك��ان��ت وح ��دات م��ن اجليش وسعت االثنني
عمليات انتشارها يف غ��رب ناحية تل متر بريف
احلسكة الشمالي ال�غ��رب��ي ودخ �ل��ت أرب ��ع نقاط
جديدة منها قريتا الدشيشة والطويلة.
واستكملت ق ��وات ح��رس احل ��دود يف اجليش
ال �ع��رب��ي ال��س ��وري يف ال ��راب ��ع ع�ش��ر م��ن اجل ��اري
انتشارها على احل��دود مع تركيا ب��دءا من ريف
رأس العني الشمالي الشرقي وصو ًال إىل بلدة عني
ديوار بريف املالكية بطول أكثر من  200كم.
*أردوغ � � � � ��ان :ن� � ��درك أن ال� ��دع� ��م األم ��ري �ك ��ي
للمليشيات الكردية يف سوريا لن ينتهي على الفور
ق ��ال ال��رئ�ي��س ال�ترك��ي رج ��ب ط�ي��ب أردوغ� ��ان
إن ب�ل�اده ت ��درك أن ال��دع��م األم��ري�ك��ي للمقاتلني
األكراد لن ينتهي على الفور ،لكن معركتنا ضد
«اجلماعات اإلرهابية» مستمرة.
وت��اب��ع ق��ائ�لا« :م��ن يسعون إلظ�ه��ار التنظيم
اإلره��اب��ي (ي ب ك) على أن��ه كيان حي��ارب ضد
داع � ��ش ،حي ��اول ��ون ال �ت �س�تر ع �ل��ى ج��رائ �م��ه ضد
املدنيني» .وشدد أردوغ��ان على أن أنقرة ستواصل
معركتها ضد وح ��دات محاية الشعب الكردية
وامل �ق��ات �ل�ين األك� � ��راد «ح �ت��ى ي �ت��م وق� ��ف مجيع
التهديدات ضد البالد والقضاء على آخر إرهابي»،
منوها بأنه «ال ميكن حتقيق أي خطة يف املنطقة
دون موافقة تركيا ودعمها».
*بيان من قوات األمن الكردية خبصوص رشق
الدورية الروسية باحلجارة يف عني العرب
كما أعلنت قيادة األمن الداخلي (اآلساييش)
الكردية أنها ستقوم باختاذ اإلج ��راءات الالزمة
خب �ص��وص ح��ادث��ة ال�ت�ع��رض ل �ل��دوري��ة ال��روس�ي��ة
املشرتكة يف مدينة عني العرب بشمال سوريا،
وضمان عدم تكرارها.
وج��اء يف بيان القيادة الكردية بشمال شرقي
سوريا إن تعرض الدورية الروسية املشرتكة يوم
اإلثنني يف مدينة كوباني (عني العرب) إىل رشق
باحلجارة والزجاجات احلارقة من قبل جمموعة
م��ن األه��ال��ي الغاضبني« ،ه��و أم��ر م��ؤس��ف ج��دا،
وسنتخذ االج� ��راءات ال�لازم��ة لعدم ت�ك��رار هكذا
حوادث» .وشدد البيان أن القوات الروسية املنتشرة
يف م��دي �ن��ة ك��وب��ان��ي (ع�ي�ن ال� �ع ��رب) وال �ش��ري��ط
احل � ��دودي ،وف��ق اتفاقية سوتشي «ه��ي ضمانة
جللب االستقرار واألمن يف املنطقة».

الحكومة...
كما دع��ت يف ب�ي��ان هل��ا رئ�ي��س ال� ��وزراء ع��ادل
عبد املهدي واألج�ه��زة األمنية واجل�ه��ات املعنية
إىل «ت�ع��زي��ز األم ��ن ومح��اي��ة امل�م�ت�ل�ك��ات العامة
واخلاصة».
وشدد البيان على ضرورة اإلسراع باالصالحات
ضمن سقوف زمنية ال تتجاوز نهاية العام احلالي.
وطالبت القوى السياسية اجملتمعة يف مكتب
احل �ك �ي��م األج� �ه ��زة األم �ن �ي��ة وال �ق �ض��اء ب �ـ �ـ «ف ��رز
امل�ن��دس�ين وامل �خ��رب�ين مم � ْ�ن ش��وه��وا ال�ت�ظ��اه��رات
وحرفوها عن سلميتها» .يأتي هذا البيان فيما
تستمر التحركات االحتجاجية يف البالد.
وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت أنها
اعتقلت عصابة مؤلفة من  10أشخاص حاولت
السطو على البنك امل��رك� ّ
العراقي وإحل��اق
�زي
ّ
الضرر به بعد منتصف ليل األحد املاضي ،وذلك
بتعاون من بعض املتظاهرين.
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وأفاد مصدر حملي بأ ّن حت ّركات املتظاهرين
ت ّ
�ترك��ز حالياً ب�ين ساحيت التحرير واخلالني
ً
يف العاصمة ،الفتا إىل أن املتظاهرين موجودون
عند اجلسور الثالثة وهي اجلمهورية والسنك
واألحرار.
ه��ذا وأغ�ل��ق امل�ت�ظ��اه��رون تقاطع جسر املطار
وك ��ذل ��ك ش � ��ارع جن ��ف  -ك ��وف ��ة ب� ��اإلط� ��ارات
املشتعلة .ك��ذل��ك قطعوا ال �ط��رق امل��ؤدي��ة إىل
مواقع وحقول نفطية يف البصرة.
من جانبه ،أعلن املتحدث باسم القائد العام
للقوات املسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف،
صدور أوامر اعتقال حبق الذين يغلقون املدارس
وذلك مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب.
خلف أوض ��ح أن إغ�ل�اق امل� ��دراس ه��و «ج��رائ��م
مشهودة حيال مرتكبوها إىل احملاكم فوراً».
ويف ال�س�ي��اق ،ق��ال��ت وك��ال��ة األن �ب��اء العراقية
إن «هيئة النزاهة» حكمت بالسجن على املدير
األس�ب��ق ل��دائ��رة ال��رع��اي��ة اإلجتماعية يف نينوى
الختالسه أموا ًال عامة.
وأصدرت اهليئة أيضاً أمر استقدام حبق رئيس
وأعضاء جملس حمافظة واسط وفق املادة 340
من قانون العقوبات.

فلسطني...
واع� �ت�ب�رت اجل �ب �ه��ة ال� �ق ��رار األم ��ري �ك ��ي بتشريع
االستيطان الصهيوني حلقة يف سياق «صفقة القرن»
مضيفة أن سياسة التطبيع واملفاوضات املذلة شجعت
إدارة ترامب على التمادي يف قراراته ضد شعبنا.
وك ��ان جم�ل��س األم ��ن ال ��دول ��ي ،ق��د تبنى يف
 23من شهر ديسمرب  ،2016مشروع قرار بوقف
االستيطان وإدانته ،مؤكدًا أن املستوطنات غري
شرعية ،وتهدد حل الدولتني وعملية التسوية.
تتمــــــات صفحــــــة
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بيونغ...
وأك��د كيم أنه «من اآلن فصاعدا ،ستحصل
مجهورية ك��وري��ا الدميقراطية الشعبية على
التعويض املستحق لكل إجناز إداري حتدث عنه
الرئيس األمريكي كثريا ج��دا منذ أكثر من
عام” .وطاملا اعترب ترامب وقف كوريا الشمالية
إج��راء جت��ارب نووية وإط�لاق صواريخ باليستية
ع��اب��رة للقارات مبثابة جن��اح��ات ل��ه يف السياسة
اخلارجية.
لكن املفاوضات بني البلدين توقفت منذ انهيار
قمة هانوي يف فرباير املاضي بسبب اخلالف حول
ختفيف ال�ع�ق��وب��ات ،يف ح�ين ان �ه��ارت بسرعة يف
أكتوبر احملادثات على مستوى العمل يف السويد.
وي�ع��د ب�ي��ان ال �ث�لاث��اء األح� ��دث يف سلسلة من
التصرحيات الصارمة من الشمال مع قرب انتهاء
مهلة نهاية العام أم��ام الواليات املتحدة للتقدم
بعرض جديد ،كما ان بيونغ يانغ أج��رت أيضا
جتارب عسكرية متعددة يف األسابيع األخرية.
وأمل� ��ح ت��رام��ب يف ت �غ��ري��دة ن�ه��اي��ة األس �ب ��وع اىل
احتماالت عقد لقاء رابع مع كيم ،لكن كوريا
الشمالية سرعان ما أبدت رفضها ألنه ال مصلحة
لديها اآلن يف عقد مؤمترات قمة «ال حتقق لنا
أي شيء”.
م��ن جانبها ذك ��رت وزارة اخل��ارج�ي��ة الكورية
اجل�ن��وب�ي��ة أن م�س��ؤول�ين م��ن ك��وري��ا اجلنوبية
والواليات املتحدة قطعوا يوم الثالثاء حمادثات
تستهدف حتديد األعباء املالية املرتتبة على سول
م��ن استضافة اجل�ي��ش األم��ري�ك��ي وس��ط غضب
ع��ام من مطلب أمريكي ب��زي��ادة كبرية يف املبلغ
املتفق عليه .وك��ان مسؤولون استأنفوا االثنني
مفاوضات ك��ان م��ن امل�ق��رر انعقادها على م��دار
يومني يف حماولة لتقليص فجوة حجمها أربعة
مليارات دوالر يف املبلغ الذي يعتقدون أن كوريا
اجلنوبية جيب أن تساهم به يف كلفة نشر القوات
األمريكية على أراضيها العام املقبل.
وقالت وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية موقفنا
هو ضرورة أن يندرج األمر يف إطار «اتفاق اإلجراءات
اخلاصة» الذي أبرمته كوريا اجلنوبية والواليات
املتحدة منذ  28عاما ،يف إشارة إىل االسم الرمسي
التفاق تقاسم التكاليف املالية.
وأضافت الوزارة يف بيان الواليات املتحدة تعتقد
أن حصة اإلنفاق الدفاعي جيب أن تزيد بصورة
كبرية باستحداث فئة جديدة.

طالبان...
وق��ال الرئيس األفغاني حينها إنه سيفرج عن
السجناء -وم��ن بينهم أن��س حقاني -من سجن
ب��اغ��رام ،م��ؤك��دا أن ال�ق��رار «ك��ان صع ًبا ولكنه
مهم» ،ألنه ميهد الطريق أمام مفاوضات مباشرة
بني احلكومة وطالبان ،حسب تعبريه.
يف املقابل ،ستفرج حركة طالبان عن أستاذين
غربيني يعمالن باجلامعة األمريكية يف كابل
اختطفتهما يف أغسطس/آب .2016
وجاءت الصفقة بني احلكومة األفغانية وطالبان
بوساطة أمريكية ،حيث وقع املبعوث األمريكي
ألفغانستان زملاي خليل زاده اتفاقية إطالق سراح
املعتقلني من سجن باغرام ،يف حني تعهدت طالبان
ببدء مفاوضات مباشرة مع احلكومة األفغانية.

صحيفة...
ولفتت الصحيفة البولندية يف منشورها إىل
أن روسيا متكنت يف ظروف غاية يف الصعوبة من
تنفيذ «عدة نقالت ماهرة على رقعة الشطرنج»،
وحققت النجاح يف سوريا ،وط��ورت عالقاتها مع
تركيا وإسرائيل ،يف حني منيت الواليات املتحدة
«بهزمية مذلة يف الشرق األوسط».

