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الرئيس روحاني يهنئ باليوم الوطني لسنغافورة
طهران-فــارس:- هنــأ الرئيــس حســن روحانــي نظيرتــه الســنغافورية "حليمــه يعقــوب" بمناســبة 
اليــوم الوطنــي لبالدهــا معربــا عــن املــه فــي تعزيــز العالقــات بيــن البلديــن فــي مختلــف المجــاالت 

بمــا يخــدم مصالــح شــعبي البلديــن.

إنطالق مهرجان أسبوع الفيلم اإليراني في اليابان
بكين-إرنــا:- بــدات اعمــال مهرجــان أســبوع الفيلــم اإليرانــي بالتزامــن مــع اإلحتفــاء بالذكــرى 
ــا  ــرى ضحاي ــاء ذك ــا احي ــو، وايض ــة طوكي ــي العاصم ــان ف ــران والياب ــن إي ــات بي ــدء العالق ــعين لب التس

القصــف النــووي األميركــي لهيروشــيما وناغازاكــي.

ثالثة قراء ايرانين يحصلون على إجازة تالوة من استاذ مصري
طهران-فــارس:- حصــل القــراء االيرانيــون الثالثــة: بيمــان ايــازي ومجيــد آهنكــري وســيد احمــد ميريــان 
وهــم مــن محافظــة مازنــدران، علــى إجــازة تــالوة القــرآن الكريــم مــن االســتاذ المصــري الشــيخ فهمــي عصفــور.

استالم 494 مدانا ايرانيا في الخارج
طهران-فــارس:- أعلــن مســاعد وزيــر العــدل فــي شــؤون حقــوق االنســان محمــود عباســي، ان ايــران 
تســلمت 494 مدانــا ايرانيــا فــي الخــارج، مضيفــا ان ايــران مســتعدة لنقــل 700 مــن المدانيــن االفغــان الــى بالدهــم.

انفجار جسم صوتي بمدينة سراوان جنوب شرق البالد
ــراوان بجنــوب شــرق محافظــة  ــة سَ ــا:- انفجــر جســم صوتــي امــس الجمعــة بمدين زاهدان-ارن
سيســتان وبلوجســتان مقابــل مستشــفى وبالقــرب مــن مخفــر شــرطة لــم يســفر عــن خســائر فــي 

االرواح لكنــه تســبب بتحطــم زجــاج نوافــذ المبانــي المجــاورة.

حتى يوم الجمعة..

منظمة الحج: 64 ألف حاج ايراني 
وصلوا الى ديار الوحي

ــن رئيــس منظمــة الحــج  ــارس:- أعل طهران-ف
ــف حــاج  ــة، ان 64 أل ــد محمــدي امــس الجمع حمي
ــار  ــى دي ــس ال ــى مســاء الخمي ــوا حت ــي وصل ايران

الوحــي ألداء مناســك الحــج.
وأشــار محمــدي الــى إيفــاد 64 ألــف حــاج ايرانــي 
ــران  ــال: ان رحــالت طي ــس، وق ــى مســاء الخمي حت
الحجــاج الــى المدينــة المنــورة تنتهــي حتــى نهايــة 
الجمعــة، فيمــا تبــدأ رحــالت الحجــاج الذيــن يــزورون 
المدينــة المنــورة بعــد مناســك الحــج، لغايــة 15 آب/

اغســطس.

خالل اتصال هاتفي مع عمران خان..

الرئيس روحاني يؤكد على تعزيز العالقات بين طهران واسالم آباد

متحدث عسكري: ايران جنّدت طاقاتها للحفاظ 
على امن الخليج الفارسي

منددا ببيان االعضاء الدائمين لدى منظمة التعاون االسالمي في جدة..

قاسمي: اصدار هذه البيانات البعيدة عن االنصاف وبضغوط 
سعودية ستؤدي الى فقدان الثقة

لن نرضخ لمطالب واشنطن إلجراء مفاوضات..

امامي كاشاني: أميركا بقوتها والصهاينة بمؤامراتهم وآل سعود بأموالهم يحاولون القضاء على العالم االسالمي
مجموعة الـ 77 تؤكد على تنفيذ كامل االتفاق النووي

لندن-ارنــا:- اكــد رئيــس 'مجموعــة الـــ 77 ' )للــدول الناميــة( كارلــوس هاتيفــا دعــم هــذه المجموعــة 
الدوليــة لالتفــاق النــووي وايضــا اجــراءات ايــران فــي 
ــة؛  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ســياق التعــاون مــع الوكال
وبكافــة  جيــدا  االتفــاق  هــذا  تنفيــذ  الــى  متطلعــا 

ــه. ــع اطراف ــل جمي ــن قب ــه وم جوانب
جــاء ذلــك خــالل اللقــاء الــذي جــرى يــوم الخميــس 
لــدى  الدائــم  ومندوبنــا  ســفير  مــع  'هاتيفــا'  بيــن 
المنظمــات الدوليــة فــي فيينــا 'كاظــم غريــب ابــادي' .
ووصــف رئيــس مجموعــة الـــ 77 فــي هــذا اللقــاء، مواقــف 
المجموعــة الدوليــة فــي ادانــة النزعــة االحاديــة بانهــا 'مواقــف 

مبدئيــة'؛ مؤكــدا علــى اتخــاذ قــرارات متعــددة االطــراف فــي الصعيــد الدولــي ورفــض القــرارات االحاديــة فــي هــذا االطــار.
مــن جانبــه، اذ اعلــن 'غريــب ابــادي' اســتعداد ايــران علــى تعزيــز تعاونهــا لدعــم مجموعــة الـــ 77 فــي تحقيــق اهدافهــا 
المنشــودة، نــوّه الــى الــدور الــذي تضطلــع بــه المجموعــة الدوليــة فــي توجيــه نشــاطات المنظمــات التابعــة لالمــم المتحــدة 
ــة  ــة المعني ــب المنظمــات الدولي ــى جان ــة، ال ــة الصناعي ــة للتنمي ــة، والمنظمــة الدولي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي والســيما الوكال

بمكافحــة الجرائــم والمخــدرات؛ وبمــا يخــدم مصالــح الــدول الناميــة وتحقيــق التــوازن فــي قــرارات تلــك المنظمــات.

طهران وموسكو تدرسان قضية مكافحة االرهاب

تواصل ردود االفعال العراقية على موقف العبادي 
حول الحظر االميركي على ايران

الحرب الدبلوماسية السعودية الكندية..

خبير سعودي يوزع الخالف الى شخصية ابن سلمان المريضة

 »اإلندبندنت«: العالم يغّض الطرف عمَّا يمارسه 
بن سلمان من انتهاكات لحقوق اإلنسان

الفيفــي  ســحر  الســعودية  الناشــطة  كانــت 
دعــم  عــن  التوّقــف  إلــى  الغــرب  دول  دعــت 
ــا  ــال له ــي مق ــت ف ــة الســعودية«، وقال »الديكتاتوري
ولــيّ  إن  البريطانيــة  »اإلندبندنــت«  بصحيفــة 
يعتمــد  ســلمان،  بــن  محمــد  الســعودي،  العهــد 
علــى دعــم الرئيــس األمريكــي، دونالــد ترامــب، وإن 
حكومــات العالــم تغــضّ الطــرف عمَّــا يمارســه بــن 

ســلمان مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان.
وتابعــت الفيفــي: »عندمــا وصــل بــن ســلمان إلــى 
ــالل  ــن خ ــعودية م ــث الس ــد بتحدي ــام 2015، وع ــلطة، ع الس
بقيــادة  للنســاء  وســمح  الســينما  دور  وفتــح   ،2030 رؤيتــه 
هــذه  وبســبب  الرياضيــة،  األحــداث  وحضــور  الســيارة 
القــرارات أصبــح العديــد مــن الشــخصيات الغربيَّــة تُناصــره، 
انتظــاره،  طــال  الــذي  الليبرالــي  المصلــح  أنــه  معتقديــن 
والــذي مــن شــأنه أن يدفــع بالســعودية نحــو األفضــل«.

ــذ بعــض الوعــود والتغييــرات،  وتضيــف: »ربمــا نفَّ
لكنــه أســكت أيضــًا األشــخاص الذيــن دعــوا لحقــوق 
ــم  ــلمان ل ــن س ــإن ب ــع ف ــي الواق ــنوات، وف ــرأة لس الم
ــعودي  ــام الس ــول النظ ــل ح ــالد، ب ــث الب ــم بتحدي يق
إلــى نظــام ملكــي مطلــق وأكثــر اســتبدادًا مــن أيّ 
أي  تهميــش وحبــس  إلــى  أدَّى  مــا  وقــت مضــى؛ 

شــخص يحــاول أن يقــول رأيــه عــن مجتمعــه«.

»فرانكفورتر«: عايشت ألمانيا غضب ولي 
العهد السعودي قبل األزمة مع كندا

ألغماينــه  »فرانكفورتــر  صحيفــة  علقــت 
ــن  ــن كلٍّ م ــد الخــالف بي ــى تصاع تســايتونغ« عل
التوتّــر  إلــى  أيضــًا  وأشــارت  وكنــدا،  الســعودية 
الســابق بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وألمانيــا.

وقالــت الصحيفــة: »قبــل األزمــة مــع كنــدا عايشــت 
ألمانيــا غضــب ولــي العهــد الســعودي، محمــد بــن 
ســلمان؛ وذلــك عندمــا انتقــد وزيــر الخارجيَّــة، زيغمــار 
غابرييــل، فــي نوفمبــر الماضــي، السياســة الخارجيَّــة 

الســعودية تجــاه لبنــان واليمــن«.
وأوضحــت أن »الســعودية تســتعرض قوَّتهــا 
ــة  ــوة الكافي ــا تشــعر بالق ــي الداخــل والخــارج. إنه ف
إلهانــة حتــى الشــركاء الذيــن ال يســيرون علــى 

ــاض«. ــج الري ــس نه نف
ولفتــت إلــى أنــه »فــي البــالد يُجــري ولــيّ العهــد 
اإلصالحــات االجتماعيــة واالقتصاديــة، ولكــن ال ينبغــي 
آرائــه، ورغــم أن  إبــداء  فــي  يفّكــر حتــى  أن  ألحــد 
الســعودية تمنــح حريــات بشــكل غيــر مســبوق، فــإّن 

التحــرّر بالمفهــوم الغربــي ليــس موجــودًا«.

البقية على الصفحة7

رئيــس  اكــد  طهران-ارنــا:- 
ــة حجــة االســالم حســن  الجمهوري
العالقــات،  تنميــة  علــى  روحانــي 
ــع المجــاالت ذات  ــا يشــمل جمي بم
ايــران  بيــن  المشــترك،  االهتمــام 

وباكســتان.
مــع  هاتفــي  اتصــال  وخــالل 
زعيــم 'حــزب االنصــاف' الباكســتاني 
'عمــران احمــد خــان نيــازي'، هنــأ 
فــي  الحــزب  هــذا  بفــوز  روحانــي 

العامــة داخــل باكســتان؛  البرلمانيــة  االنتخابــات 
معربــا عــن املــه بــان تشــهد الفتــرة الجديــدة مزيــدا 

مــن العالقــات الوديــة بيــن البلديــن الصديقيــن.
ونــوّه رئيــس الجمهوريــة بتصريحــات زعيــم حزب 
ــات  ــز العالق ــى تعزي ــده عل االنصــاف الباكســتاني وتاكي
االقتصاديــة بيــن طهــران واســالم ابــاد؛ مصرحــا : ينبغــي 
العالقــات  علــى صعيــد  ملحوظــا  تقدمــا  نشــاهد  ان 

ــن. ــن الجانبي ــة بي ــة والتجاري االقتصادي
ودعــا روحانــي احمــد خــان نيــازي الــى المشــاركة 
فــي مؤتمــر 'مجمــع الحــوار والتعــاون االســيوي' الــذي 

ســيعقد فــي اكتوبــر القــادم بطهــران.
الــى ذلــك، اعــرب زعيــم حــزب االنصــاف عــن 
رغبتــه فــي تمتيــن العالقــات الشــاملة والســيما 
ــران وباكســتان. ــن اي ــة بي ــي المجــاالت التجاري ف

ــن  ــى يقي ــي عل ــازي : انن ــال احمــد خــان ني وق
بــان العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن ستشــهد 
تولــي  باكســتان  ان  مردفــا  التقــدم؛  مــن  مزيــدا 

اهميــة كبيــرة الــى تعزيــز عالقاتهــا مــع ايــران.
ــزب  ــم ح ــد زعي ــال، اك ــذا االتص ــام ه ــي خت وف
االنصــاف الباكســتاني حضــوره فــي اجتمــاع مجمــع 

ــادم بطهــران. ــاون اآلســيوي الق الحــوار والتع

الخارجيــة  باســم  المتحــدث  فنّــد  طهران-ارنــا:- 
بهــرام قاســمي فحــوى البيــان الصــادر، مــن 11 بنــدا، 
عــن اجتمــاع االعضــاء الدائميــن لــدى منظمــة التعــاون 
االســالمي فــي جــدة؛ معربــا عــن ادانتــه الشــديدة للتهــم 
الموجهــة ضــد الجمهوريــة االســالمية فــي هــذا البيــان.
ــس،  ــوم الخمي ــه ي ــح ل ــي تصري ــمي ف ــد قاس واك
يســتطيعون  ال  االســالمية  الجمهوريــة  ممثلــي  ان 
المشــاركة فــي اجتماعــات منظمــة التعــاون االســالمية 
التــي تنعقــد فــي جــدة لعــدم اصــدار تأشــيرات الدخــول 

لهــم مــن جانــب الســلطات الســعودية.
واردف قائــال، ان اعــداد واصــدار هكــذا بيانــات يتــم 
بشــكل احــادي الجانــب وبعيــدا عــن االنصــاف ومــن خــالل 

الضغــوط التــي تمارســها الســعودية فــي هــذا الخصــوص.
واكــد قاســمي ان البلــدان المعتديــة علــى اليمــن 
والمتورطــة فــي االزمــة االنســانية التــي امتــدت لعــدة 
بحــق  اليوميــة  المجــازر  ارتــكاب  عــن  فضــال  اعــوام، 
صفقــات  باســتخدام  وذلــك  االعــزل  اليمنــي  الشــعب 
الســالح االكثــر تقدمــا وتدميــر البنــى التحتيــة لهــذا البلــد، 
تعمــد )هــذه الــدول( فــي ســياق التغطيــة علــى جرائمهــا 
تعمــد  والعالــم،  المنطقــة  فــي  العــام  الــرأي  وحــرف 
الــى اصــدار هكــذا بيانــات عديمــة القيمــة واســتغالل 

المنظمــات االقليميــة والدوليــة فــي هــذا الســياق.
ــات باســم  ــى ان اصــدار هــذه البيان وخلــص ال
ــة  ــاون االســالمي واســتغالل مصداقي منظمــة التع
بيــن  الثقــة  فقــدان  الــى  يــؤدي  المنظمــة  هــذه 
وتقويــض  االعضــاء  ثــروات  واســتنزاف  االعضــاء 
والقضايــا  المواضيــع  المنظمــة فيمــا يخــص  اداء 
االســالمي  العالــم  بهــا  يمــرّ  التــي  االساســية 
ــى  ــة االســالمية عل ــة المنظم ــن مكان ــص م وينتق

الدولــي. الصعيــد 

بيــن  الدبلوماســية  الحــرب  حــدة  تتصاعــد  العربــي:-  كيهــان  طهــران- 
الســعودية وكنــدا حــول مســائل تتعلــق بحقــوق االنســان، فقــد اعلــن معــارض 
ــع  ــي التعاطــي م ــر الســليمة« ف ــن ســلمان غي ــى »ســلوكية اب ســعودي ردًا عل
القضايــا الحقوقيــة، ان ولــي العهــد الســعودي شــخصية غيــر مســتقرة، ,ومتقلبــة 

ــراض النفســية. ــراض االم ــه اع ــدو علي ــزاج وتب الم
وبعــد ان طــردت الســعودية الســفير الكنــدي لــدى الريــاض، جمــدت 
جميــع عالقاتهــا التجاريــة بيــن البلديــن بامــر مــن ولــي العهــد »ابــن 

البقية على الصفحة7ســلمان«.

موســكو-ارنا:- بحــث مســاعدا وزيــري خارجيــة ايــران 
وروســيا خــالل لقائهمــا فــي موســكو آخــر التطــورات فــي 

المنطقــة والعالــم وســبل مكافحــة االرهــاب.
وخــالل هــذه الجولــة مــن المباحثــات التــي 
عقــدت بمشــاركة مســاعد وزيــر الخارجيــة فــي 

حســين  غــالم  والدوليــة  القانونيــة  الشــوون 
دهقانــي ومســاعد وزيــر الخارجيــة الروســي فــي 
اولــغ فالديميرويتــش  االرهــاب  شــوون مكافحــة 
ســيراموالتوف تــم التاكيــد علــى التعــاون والتعامــل 
الجماعــات  مكافحــة  مجــال  فــي  البلديــن  بيــن 

االرهابيــة فــي المنطقــة خاصــة داعــش.
ــوة اليــران خــالل  ــرف الروســي دع ووجــه الط
هــذه الجولــة مــن المباحثــات للمشــاركه فــي موتمر 
ــى  ــة ال ــالح غيرالقانوني ــل الس ــة نق ــة عملي مكافح
االرهابييــن والــذي ســيعقد فــي العاصمــة الروســية 

موســكو فــي شــهر ايلول/ســبتمبر المقبــل.
ان  الروســية  الخارجيــة  وزارة  واعلنــت  هــذا 
القضايــا  الجولــة  هــذه  خــالل  ناقشــا  الطرفيــن 
الدوليــة الراهنــة بشــان مكافحــة االرهــاب بمــا فــي 

ذلــك اولويــات التعــاون علــى الصعيــد الدولــي.
كمــا تناولــت هــذه الجولــة مــن المباحثــات آخــر 
التهديــدات االرهابيــة فــي الشــرق االوســط وافغانســتان 
وتبــادل الطرفــان آخــر خبراتهمــا فــي مكافحــة االرهــاب.

واكــد الجانبــان علــى ضــرورة اســتمرار التشــاور 
بشــدة فــي اطــار تعزيــز التعــاون الدولــي بمحوريــة 
االرهابيــة  الجماعــات  لمكافحــة  المتحــدة  االمــم 
ــررات  ــى اســاس مق ــة بصــورة شــامله عل والمتطرف

ــي. ــون الدول ــاديء القان ومب

خطيــب  أكــد  طهران-مهــر:- 
صــالة الجمعــة المؤقــت فــي طهــران 
أن  كاشــاني   محمــد  اهلل  آيــة   ،
ال  ســوف  اإلســالمية  الجمهوريــة 
ــات المتحــدة  ــب الوالي ترضــخ لمطال
علــى  معهــا  للجلــوس  األميركيــة 
أن  مبينًــا   ، المفاوضــات  طاولــة 
نفســية  حربًــا  يمارســون  األعــداء 

البــالد. ضــد  شــعواء  واقتصاديــة 
فــي  كاشــاني  امامــي  وأشــار 
بطهــران  الجمعــة  صــالة  خطبتــي 

إلــى ان إيــران تواجــه حربــا نفســية واقتصاديــة 
يشــنها االعــداء، مركــزًا علــى ان البعــض يمارســون 
االحتــكار، لذلــك البــد مــن الحــزم فــي معاقبــة هكــذا 
ــا يشــنها  ــا تواجــه حرب اشــخاص، خاصــة ان بالدن

ضدهــا االســتكبار العالمــي.

وســخر خطيــب جمعــة طهــران مــن دعــوة ترامــب 
التــي دعــا فيهــا الــى إجــراء مفاوضــات مــع ايــران دون 
ان  هــو  االعــداء  هــدف  ان  وأوضــح  شــرط،  او  قيــد 
وأي   ، للتفــاوض  ايــران  لترضــخ  الضغــوط  يمارســوا 
مفاوضــات؟ المفاوضــات التــي يحــدد االعــداء اهدافهــا.. 
ان ايــران ترفضهــا، وإن مواقفنــا هــي ذاتهــا التــي أعلــن 

لــو  المحــال  وبفــرض  المعظــم.  الثــورة  قائــد  عنهــا 
ــتنقضها. ــركا س ــإن أمي ــات، ف ــذا مفاوض ــرت هك ج

كمــا نــوه إلــى ان أميــركا بقوتهــا والصهاينــة 
بمؤامراتهــم وآل ســعود بأموالهــم يحاولــون القضــاء 
ــا للتحلــي بالحــذر  ــالمي، داعيً ــم االس ــى العال عل
دعــا  كمــا  الكلمــة،  بوحــدة  والتمســك  واليقظــة 
المســؤولين والشــعب والقطــاع الخــاص الــى ان 

يــؤدوا مســؤولياتهم فــي هــذا المجــال.
وتابــع آيــة اهلل كاشــاني: »يريد رئيــس الواليات 
المتحــدة أن يقــول إن الضغــوط االقتصاديــة ضــد 
، جنبــا  الطريقــة  وبهــذه   ، تأثيــر  لهــا  كان  إيــران 
إلــى جنــب مــع بــن ســلمان والكيــان الصهيونــي ، 
فإنهــم يســعون إلــى ممارســة الضغــوط ضــد الــدول 
والعالــم اإلســالمي مــن أجــل زعزعتهــا وتقويضهــا«.
وأشــار إمــام الجمعــة المؤقــت فــي طهــران إلــى 
ــة  ــورة اإلســالمية لتشــكيل مجموع ــد الث ــاز قائ إيع
ــة ،  ــا االقتصادي عمــل نشــطة وحازمــة حــول القضاي
قائــاًل: »فــي ظــل األوضــاع التــي نعيــش فيهــا حربًــا 
اقتصاديــة ضدنــا ، يجــب علــى المســؤولين ، العمــل 
آيــةاهلل  الثــورة  قائــد  وتعليمــات  علــى توجيهــات 

العظمــى الســيد علــي الخامنئــي«.

الــذي  الوقــت  فــي  العربــي:-  طهران-كيهــان 
أعــرب فيــه رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي 
عــن اســتياء بــالده مــن الحظــر االميركــي الجديــد 
ــددت  ــر، ن ــه بالحظ ــد التزام ــه أك ــران إال أن ــى اي عل
العراقيــة  السياســية  واالحــزاب  القــوى  أغلــب 

باجــراءات الحظــر االمريكــي علــى ايــران.
ــة  ــس جمهوري ــب رئي ــي نائ ــوري المالك ــدد ن وج
ــى  ــة عل ــات االقتصادي ــض للعقوب ــه الراف ــراق، موقف الع
الشــعب االيرانــي، داعيــا المجتمــع الدولــي الــى رفــض 

سياســة التجويــع التــي تفــرض علــى الشــعوب.
وخــالل اســتقباله ســفيرنا ببغــداد ايــرج مســجدي 
جــرى بحــث مســتجدات االوضــاع السياســية واالمنيــة 
فــي المنطقــة والعالــم كمــا تمــت مناقشــة تعزيــز 

العالقــات الثنائيــة فــي مختلــف المجــاالت.
كمــا  اعتبــر رئيــس التحالــف الوطنــي العراقــي 
الســيد عمــار الحكيــم، الحظــر االميركــي علــى 

الجمهوريــة االســالمية تجــاوزا علــى االرادة الدوليــة 
ــة . ــات المبرم ــدات واالتفاقي والتعه

جــاء ذلــك خــالل لقائــه ســفيرنا فــي بغــداد 
تطــورات  معــه  بحــث  حيــث  مســجدي  ايــرج 
المشــهد السياســي المحلــي واالقليمــي والعالقــات 
بيــن البلديــن الجاريــن ، والحظــر االمريكــي علــى 
الجمهوريــة االســالمية وتداعياتهــا علــى المنطقــة '.
رفــض  العراقيــة  الخارجيــة  وزارة  واعلنــت 
العــراق مبــدأ الحصــار علــى ايــة دولــة , فيمــا اشــادت 
فــي  العــراق  مــع  اليــران  المشــرفة  بالمواقــف 

االرهــاب. ضــد  مواجهتــه 
وقــال  المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة 
العراقيــة أحمــد محجــوب، فــي بيــان ، إن 'العــراق يرفــض 
مبــدأ الحصــار علــى أيــة دولــة والــذي يلحــق الضــرر 
بالدرجــة االســاس علــى الشــعوب بمختلــف شــرائحها 

البقية على الصفحة7االجتماعيــة'.

قواتنــا  باســم  المتحدثيــن  كبيــر  اكــد  قم-ارنــا:- 
المســلحة 'العميــد ابــو الفضــل شــكارجي'، ان الجمهورية 
االســالمية تشــكل القــوة االساســية فــي منطقــة الخليــج 
الــدوام  علــى  جنّــدت  ايــران  ان  مضيفــا  الفارســي؛ 

ــة. ــذه المنطق ــي ه ــدول ف ــن ال ــان ام ــا لضم طاقاته
وقــال شــكارجي يــوم الخميــس خــالل مراســم 'االحتفــاء 
بيــوم المراســل' فــي محافظــة قــم المقدســة قــال ان ايــران لــن 
تشــكل اي تهديــد بالنســبة للــدول االقليميــة وال تســتخدم 
امــن  تضمــن  وانمــا  عليهــا؛  الســيطرة  اجــل  مــن  قدراتهــا 
ــة االســتكبار  ــى مواجه ــدوام ال ــى ال ــادرت عل ــدان وب ــذه البل ه

ــم. ــي انحــاء العال ــوق المســتضعفين ف ــى حق ــاظ عل والحف
ــى  ــة ال ــداء الرامي ــات االع ــن مخطط ــّذر ، م وح
ــي  ــذي يعان ــى ان العــدو ال ــا ال ــق؛ الفت ــب الحقائ قل
جميــع احــرار العالــم مــن تدخالتــه، يتهــم اليــوم 

ــرى. ــدول االخ ــي شــؤون ال ــل ف ــران بالتدخ اي
تطــرق  تصريحاتــه،  مــن  اخــر  جانــب  وفــي 
العميــد شــكارجي الــى موقــف ترامــب االخيــر ِبشــان 

الهــدف مــن هــذا  ان  قائــال  ايــران'،  مــع  'التفــاوض 
المخطــط يكمــن فــي بــّث الفرقــة والوقيعــة بيــن 
الشــعب والحكومــة فــي ايــران؛ داعيــا االعالمييــن 
ــى فضــح الســجل االمريكــي االســود فيمــا يخــص  ال
المفاوضــات الدوليــة وافشــال هــذا المخطــط الجديــد.

وتســاءل كبيــر المتحدثيــن باســم القــوات المســحلة 
انــه كيــف يمكــن التفــاوض مــع االعــداء وامريــكا التــي 
كرّســت طاقاتهــا منــذ انتصــار الثــورة االســالمية حتــى 

ــالمية ؟! ــة االس ــى الجمهوري ــاء عل ــوم، للقض الي

ادلب المحك للتوافق االقليمي والدولي
ــوب  ــي الجن بعــد ان حســم الجيــش العربــي الســوري وفــي وقــت قياســي الموقــف ف
الســوري ووصــل الــى آخــر نقطــة قريبــة مــن الجــوالن المحتــل وهكــذا الحــدود االردنيــة، باتت 
االنظــار تتجــه لمعركتــه الكبــرى فــي محافظــة  ادلــب لكنــه قبــل ذلــك عليــه ان يمشــط بعض 
المناطــق مــن جبــوب داعــش وفعــال شــن الجيــش الســوري ومعــه قــوى المقاومــة هجومــا 
شــامال ومــن خمســة محــاور فــي باديــة الســويداء حيــث تقــدم بعمــق 20 كيلومتــرا للقضــاء 
ــى المجموعــات  ــب للقضــاء عل ــي ادل ــة ف ــرى والفاصل ــه الكب ــى داعــش اســتعدادا لمعركت عل

المســلحة التــي تجمعــت هنــاك.
ــا  ــر مناطقه ــي تطهي ــة ف ــا ســابقا تجــارب قيم ــي جعبته ــي ف ــادة الســورية الت ــن القي لك
ــى خطيــن متوازييــن الحســم العســكري ان تعــذر الموقــف اوال او  مــن االرهــاب تســير عل
الخيــار السياســي ثانيــا لتجنيــب البلــد واهلــه المزيــد مــن الخــراب والدمــار وســفك الدمــاء 
ولــن تشــذ عــن هــذه القاعــدة فــي ادلــب فــان انصاعــت المجموعــات المســلحة للمصالحــة 
وتســليم اســلحتها فاهــال وســهال بهــا وان رفضــت ذلــك فلــم يبــق للجيــش الســوري خيــار 
ســوى اســتخدام الحديــد للقضــاء عليهــا النــه لــم يبــق امــام الدولــة الســورية خيــار آخــر لعــودة 

ســيادتها علــى آخــر شــبر مــن اراضيهــا.
وهنــاك مســاعي واتصــاالت جــادة علــى قــدم وســاق يشــارك فيهــا المبعــوث االممــي فــي 
الشــؤون االنســانية لتجنــب الصــدام وهــذا مــا تســعى اليــه روســيا وطهــران فــي اتصاالتهمــا 
مــع انقــرة العالقــة اليــوم بيــن هذيــن الخياريــن اللذيــن احالهمــا مــر لهــا وامــا القبــول بالحــل 
السياســي وبالتالــي رفــع الغطــاء السياســي عــن المجموعــات المســلحة التــي تعمــل بامرتها 
وهــذا االمــر ليــس ســهال عليهــا خاصــة انهــا وظفــت كل طاقاتهــا طيلــة االزمــة الســورية وكانــت 
احــدى الجهــات الرئيســية فيهــا امــال بــان تســتثمر فــي هــذه االزمــة وتحصــل علــى بعــض 
ــي  ــار الثان ــة العســكرية الخي ــى المواجه ــي الشــمال الســوري، او ان تذهــب ال المكاســب ف
للجيــش الســوري الماضــي فــي عملياتــه العســكرية لبســط الســيادة الســورية علــى كامــل 
ــه فــي االراضــي  ــى بقائ ــه وهــذا يســتوجب الصــدام مــع الجيــش التركــي ان اصــر عل اراضي
الســورية لكــن تكلفــة هــذا الصــدام ســتكون كبيــرة للطرفيــن ومــن غيــر المتوقــع ان تذهــب 
االمــور نحــو الهاويــة وان اعلنــت انقــرة انهــا تضــع خطــوط حمــر فــي ادلــب لكنهــا تعلــم علــم 
اليقيــن ان ســوريا ومعهــا محــور المقاومــة ال يعترفــون بشــئ اســمه خــط احمــر عندمــا يتعلــق 
ــركا  ــد ســبق المي ــة فق ــدرك هــذه الحقيق ــا ان ت ــى تركي ــك عل ــر بالســيادة الســورية لذل االم
والكيــان الصهيونــي ان وضعــا خطــط حمــر فــي الجنــوب الســوري والجــوالن واعتبــرا وصــول 
الجيــش الســوري الــى الحــدود مــع االردن والجــوالن امــرا مســتحيال لكــن مــا ترجــم علــى 

االرض اثبــت عكــس ذلــك.
القــرار االســتراتيجي الســوري بعــودة آخــر شــبر تســيطر عليــه المجموعــات المســلحة 
ــراف  ــي دور االط ــن ف ــا يكم ــه وهن ــة عن ــم ال رجع ــرار حاس ــورية ق ــيادة الس ــة للس واالرهابي
الضامنــة لحــل االزمــة الســورية ســلميا كروســيا وايــران وحتــى تركيــا ان تلعــب دورهــا 
االســاس فــي ايجــاد حــل ســلمي لقضيــة ادلــب التــي اصبحــت اليــوم غيــر مســتقرة حيــث 
ــا  تتصــارع المجموعــات المســلحة المتباينــة فيمــا بينهــا وعمليــات االغتيــاالت منتشــرة هن
وهنــاك، لذلــك تقــع المســؤولية الكبــرى علــى الــدول الضامنــة وتتحمــل مســؤوليتها اليجــاد 
مخــرج مشــرف الزمــة ادلــب وتجنــب اهلهــا ويــالت الحــرب واال فــان خيــار الصــدام ســيبقى 

ســيد الموقــف وال يخــدم احــدا.
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