
2 شؤون محلية

التحرير

اخبار قصيرة

االربعاء 7 ربيع الثاني ، 1441 هـ ق 13 آذر 1398 هـ ش، 4 كانون األول 2019مالعدد )10290( السنة االربعون

اعتقال عنصرين اطلقا النار على المواطنين في انديمشك
اهواز-ارنــا- اعلــن قائــد قــوى االمــن الداخلــي فــي محافظــة خوزســتان العميــد حيــدر عبــاس زادة عــن اعتقــال عنصرين 

مــن العناصــر الرئيســية التــي اطلقــت النــار علــى المواطنيــن فــي مدينــة انديمشــك خــال احــداث الشــغب االخيرة.
كمــا اعلــن قائــد قــوى االمــن الداخلــي فــي محافظــة كرمانشــاه العميــد علــي اكبــر جاويــدان عــن اعتقــال 4 مــن 
الضالعيــن الرئيســيين فــي عمليــة قتــل المقــدم ايــرج جواهــري خــال احــداث الشــغب االخيــرة فــي مدينــة كرمانشــاه.

صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
بنــدر عباس-ارنــا:- بــدات عمليــة بنــاء ســفينة التدريــب الحربيــة "لقمــان" فــي بنــدر عبــاس بحضــور 

قائــد القــوة البحريــة للجيــش االميــرال حســين خانــزادي، عــن طريــق نظــام مؤتمــرات الفيديــو. 

جامعة هرمزكان تنضم لشبكة يوسرن العالمية
بنــدر عبــاس- ارنــا:- تــم افتتــاح مكتــب الشــبكة العالميــة للتعليــم والدراســات العلميــة "يوســرن" 

فــي جامعــة هرمــزكان للعلــوم الطبيــة وانضمامهــا بشــكل رســمي اليهــا.

ضبط 5ر8 طن من المخدرات شمال غرب البالد
اروميــة -ارنــا:- اعلــن رئيــس شــرطة مكافحــة المخــدرات فــي قــوى االمــن الداخلــي فــي محافظــة اذربيجــان الغربيــة 

العقيــد علــي حــق ورديــان عــن ضبــط 8.5 طــن مــن المخــدرات فــي المحافظــة خــال االشــهر الثمانيــة االخيــرة.

دبلوماسي اماراتي: نأمل أن يسود االستقرار 
ربوع سوريا تحت قيادة األسد!!

حفــل  بدمشــق  اإلمــارات  دولــة  ســفارة  أقامــت 
اســتقبال بمناســبة الذكــرى الـــ 48 لعيدهــا الوطنــي، أعرب 
فيــه القائــم بأعمــال اإلمــارات فــي دمشــق عــن أملــه بــأن 
يســود األمــن واألمــان واالســتقرار ربــوع ســوريا تحــت 

قيــادة الســيد الرئيــس بشــار األســد.
ــال  ــم بأعم ــد القائ ــل أك ــال الحف ــه خ ــة ل ــي كلم وف
الحكيــم  عبــد  المستشــار  بدمشــق  اإلمــارات  دولــة 
اإلماراتيــة  الســورية  العاقــات  أن  النعيمــي  إبراهيــم 
متينــة ومميــزة وقويــة تقــوم علــى أســس واضحــة وثابتــة 
قاعدتهــا لــم الشــمل العربــي عبــر سياســة معتدلــة معربــًا 
عــن أملــه فــي أن يســود األمــن واألمــان واالســتقرار ربــوع 

ــس بشــار األســد. ــادة الســيد الرئي ســورية تحــت قي
ــة الســورية  ــر النعيمــي عــن شــكره للحكوم وعب
والشــعب الســوري علــى حفــاوة الترحيــب واالســتقبال 
ولطاقــم وزارة الخارجيــة والمغتربيــن علــى الدعــم 
الــذي يقدمونــه فــي ســبيل تذليــل الصعــاب أمــام 
الســفارة اإلماراتيــة لتنفيــذ واجباتهــا بهــدف زيــادة 

عمــق العاقــات بيــن البلديــن الشــقيقين.

سندرز: مشردو شوارع اميركا 
تجاوز الـ 500 الف

االجتماعــي  للوضــع  الشــديد  انتقــاده  ضمــن 
واالختــاف الطبقــي والعنصــري الســائد فــي اميــركا فقــد 
قــال الســيناتور االميركــي والمرشــح لانتخابــات الرئاســية 
ــركا  ــوارع امي ــندرز«: ان ش ــي س ــام 2020 »برن ــة لع االميركي
ــه نصــف مليــون مشــرد. ــذي يلجــأ الي اضحــت المــكان ال

للســود بمدينــة  فــي كنيســة  وخــال حديثــه 
كلمبيــا فــي واليــة »كارولينــا الجنوبيــة« قــال ســندرز: 
ليــس مــن العــدل ان تيمتــع ثلــة قليلــة فيمــا االكثريــة 
ال يملكــون اال النــزر القليــل المــرار معاشــهم. كمــا 
ــات النســاء  ــدل وفي ــدل ان يصــل مع ــن الع ــس م ولي
الــوالدة،  حيــن  الســوداء  البشــرة  ذوات  الحامــات 
ثاثــة اضعــاف وفيــات النســاء ذوت البشــرة البيضــاء. 
كمــا وليــس مــن العــدل ان يبيــت فــي الشــوارع اكثــر 
مــن 500 الــف مواطــن فــي اغنــى بلــد بتاريــخ العالــم.

كانت تعتزم االخالل باألمن في "يوم الطالب"..

وزارة األمن تعلن تفكيك خلية 
معادية للثورة

طهران-تســنيم:- أعلنــت وزارة األمــن امــس الثاثــاء، 
اإلخــال  تعتــزم  كانــت  للثــورة  معاديــة  خليــة  تفكيــك 
ــادم 7 ديســمبر. ــب" الســبت الق ــوم الطال ــي "ي ــن ف باألم

رئيســيين  اعضــاء  اعتقــال  الــوزارة  وأعلنــت 
ــزم  ــت تعت ــورة كان ــة للث ــبكات المعادي ــدى الش إلح
ــوم  ــبة ي ــمبر بمناس ــي 7  ديس ــن ف ــال باألم االخ
الطالــب فــي جامعــات طهــران ومحافظــات اخــرى.
خــال  تخطــط،  الشــبكة  هــذه  وكانــت 
االحتجاجــات االخيــرة فــي بعــض المحافظــات علــى 
خلفيــة ارتفــاع ســعر البنزيــن، اســتغال طلبــة جامعــة 
طهــران ودفعهــم الــى خــارج الحــرم الجامعــي بهــدف 
تقويــض االمــن حيــث تــم احبــاط المخطــط بفضــل 

وعــي الطلبــة والمؤسســات ذات الصلــة.
ذات  العناصــر  بعــض  هويــات  تحديــد  وتــم 
الصلــة بهــذه الشــبكة حيــث ســيتم نشــر التفاصيــل 

ــة. ــن المراحــل القانوني ــاء م ــد االنته ــًا بع الحق

تم اطالق سراح الكثير منهم بأمر القضاء..

مصدر مسؤول يعلن اعتقال نحو ألفين شخص خالل االحتجاجات األخيرة في انحاء البالد

خالل 11 شهرا..

آذار القادم..انعقاد المؤتمر الثامن طهران: مفتشو الوكالة نفذوا 1376 شخص يوم من عمليات التفتيش
لمجلس خبراء القيادة

طهران-ارنــا:- اعلــن المتحــدث باســم مجلــس 
خبــراء القيــادة آيــة اهلل احمــد خاتمــي بــان المؤتمــر 
الرســمي الثامــن للــدورة الخامســة لهــذا المجلــس 
ســيعقد خــال الفتــرة مــن 3 الــى 5 اذار/مــارس القــادم.
وفــي تصريــح ادلــى بــه للصحفييــن فــي ختــام 
اجتمــاع مجلــس خبــراء القيــادة قــال آيــة اهلل خاتمــي، 
ان المؤتمــر الرســمي الثامــن لمجلــس خبــراء القيــادة 
فــي دورتــه الخامســة ســيعقد خــال الفتــرة مــن 3 
ــث  ــه بح ــيتم في ــذي س ــادم، وال ــارس الق ــى 5 اذار/م ال

مشــروع اصــاح قانــون انتخابــات هــذا المجلــس.
واضــاف، انــه خــال االجتمــاع المذكــور ســيقدم )رئيــس 
رئيســي  ابراهيــم  االســام  حجــة  القضائيــة(  الســلطة 
ــر االمــن  ــادة ووزي ــراء القي ــه نائــب رئيــس مجلــس خب بصفت
ورئيــس منظمــة االســتخبارات فــي الحــرس الثــوري، تقاريــر 

ــاد. ــي الب ــرة ف ــداث االخي ــول االح ــات ح ومعلوم

مشيرة الى أن اميركا جعلت االتفاق النووي يواجه خطر االنهيار..

بكين: الجانبان الصيني وااليراني توصال الى اتفاقات عديدة حول اإلتفاق النووي ايقاف جميع رحالت قوافل الزيارة 
الى العتبات المقدسة براً

المركزيــة  الشــركة  اعلنــت  طهران-فــارس:- 
لمكاتــب خدمــات الزيــارة فــي انحــاء الجمهوريــة 
االســامية )شمســا( عــن ايقــاف رحــات قوافــل 
الزيــارة الــى العتبــات المقدســة فــي العــراق بــرا.
وكان مــن المقــرر ان تُســتانف عمليــة ايفــاد 
قوافــل الزيــارة الــى العتبــات المقدســة فــي العــراق 
بــدءا مــن يــوم االثنيــن اال انــه تــم ارجــاء ذلــك الــى 
اشــعار اخــر بســبب الظــروف االمنيــة فــي العــراق.
البيــان الصــادر عــن  وجــاء فــي جانــب مــن 
شــركة "شمســا" انــه نظــرا لاعتبــارات االمنيــة 
ــن جانــب المســؤولين المعنييــن فقــد  المعلنــة م
تــم حتــى اشــعار اخــر منــع خــروج الــزوار بــرا )الــى 

العتبــات المقدســة فــي العــراق(.
وبنــاء عليــه فقــد تــم منــع ايفــاد قوافــل الزيــارة 
ــل  ــن قب ــراق ســواء م ــي الع ــات المقدســة ف ــى العتب ال
منظمــة الحــج والزيــارة او بصــورة حــرة عبــر جميــع 
الحــدود البريــة، علمــا بــان معبــر مهــران مفتــوح للرعايــا 
ــى  ــن وحت ــا العراقيي ــر شــلمجة للرعاي ــن ومعب العراقيي

االيرانييــن الراغبيــن بزيــارة العــراق بصــورة فرديــة.

وسط استمرار تسجيل المرشحين..

بدء أعمال اللجنة المركزية لمراقبة االنتخابات 
التشريعية في البالد

البرلمانيــة فــي نســختها الحاديــة عشــر والــدورة  طهران-فــارس:- بــدأت لجنــة مراقبــة االنتخابــات 
ــر مجلــس  ــي مق ــاء ف ــاح امــس الثاث ــا صب ــادة أعماله ــراء القي ــة لمجلــس خب ــات التكميلي الخامســة لانتخاب
صيانــة الدســتور، بحضــور عبــاس علــي كدخدائــي ، نائــب األميــن والمتحــدث باســم مجلــس صيانــة الدســتور 
والعضــو الحقوقــي للمجلــس ومســاعد الرئيــس فــي الشــؤون التنفيذيــة لانتخابــات محمــد حســن صادقــي 

وعــدد مــن الحقوقييــن فــي مجلــس صيانــة الدســتور.

السفير الفلسطيني: دور قائد الثورة االسالمية 
على صعيد المقاومة منقطع النظير

العميد رضائي: االمن مستتب على الحدود 
رغم التهديدات القائمة

ــى  طهــران- فــارس:- أكــد قائــد حــرس الحــدود العميــد قاســم رضائــي ان األمــن جيــد ومســتتب عل
حــدود البــاد بالرغــم مــن التهديــدات القائمــة.

ــي محافظــة  ــه ف ــي الفقي ــل الول ــه ممث وخــال لقائ
آذربايجــان الشــرقية اوضــح العميــد رضائــي انــه بالرغــم 
مــن وجــود التهديــدات فــان األمــن الجيــد يســود حــدود 
البــاد، مضيفــا: هــذا النظــم واألمــن امــر مهــم وحيــوي، 
وتتمتــع حــدود ايــران االســامية بأمــن مطلــوب مــن 
الحــدود  لحــرس  والمقتــدر  النشــط  الوجــود  خــال 
وســكان المناطــق الحدوديــة فــي جميــع أنحــاء البــاد.
واكــد قائــد حــرس الحــدود ان عاقــات ايــران مــع جمهوريــة 
آذربيجــان ، ارمينيــا ، العــراق وتركيــا حســنة جــدا، مضيفــا: فــي الحــدود الشــرقية )باكســتان وافغانســتان( ايضــا يجــري تنفيــذ مهــام 

جيــدة للغايــة وان جهودنــا مســتمرة باقتــدار لمكافحــة تهريــب الســلع والمخــدرات.

لــدى  فلســطين  ســفير  اكــد  طهران-ارنــا:- 
الجمهوريــة االســامية صــاح الــزواوي، ان قائــد الثــورة 
االســامية يضطلــع بــدور منقطــع النظيــر، مميــز ومعطاء 
علــى صعيــد المقاومــة؛ منوهــا فــي الســياق بريــادة 

المقاومــة. الجمهوريــة االســامية فــي حمــل رايــة 
ــذه، جــاءت امــس  تصريحــات الســفير الفلســطيني ه

الثاثــاء خــال اللقــاء مــع رئيــس المنظمــة الثقافيــة والفنيــة 
امــرودي،  ميثــم  االســام  لبلديــة طهــران حجــة  التابعــة 
ــع فلســطين. ــن م ــي للتضام ــوم العالم ــك بمناســبة الي وذل

كمــا اثنــى الــزواوي علــى الــدور البــارز الــذي 
يتميّــز بــه تاميــذ ســماحة قائــد الثــورة االســامية 
مثــل الســيد حســن نصــر اهلل فــي مســار المقاومــة.

الدائــم  مندوبنــا  اعتبــر  طهران-فــارس:- 
لــدى االمــم المتحــدة وســائر المنظمــة الدوليــة 
ــران  ــادي اي ــب آب ــا كاظــم غري ــي فيين المســتقرة ف
ان  وقــال  الدوليــة  للوكالــة  مهــم  شــريك  بانهــا 
مفتشــي الوكالــة نفــذوا 1376 شــخص يــوم مــن 
عمليــات التفتيــش فــي ايــران علــى مــدى 11 شــهرا.

واعلــن غريــب آبــادي فــي كلمــة لــه امــام االجتمــاع 
الخــاص النتخــاب رافائيــل جروســي رســميا مديــرا 

ان  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة  جديــدا  عامــا 
ــي ان  ــة الينبغ ــة الذري ــن الطاق االســتفادة الســلمية م
تواجــه العقبــات جــراء االجــراءات القســرية الاقانونيــة 
شــروط  ألي  تخضــع  ان  الينبغــي  كمــا  واالحاديــة 

مســبقة تعســفية غيــر مبــررة مــن دول أخــرى.
الوكالــة  أن  علــى  كذلــك  آبــادي  غريــب  وأكــد 
للجمهوريــة  بالنســبة  تعــد  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 
االســامية واحــدة مــن أهــم المنظمــات مضيًفــا: إن 
ــج  ــا أنشــطة وبرام ــة ولديه ــة نامي ــا دول ــران باعتباره إي
للوكالــة  اهميــة  دومــا  تولــي  كانــت   ، كبيــرة  نوويــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة ودورهــا البــارز  فــي بنــاء قدراتهــا 
 ، الصــدد  هــذا  وفــي  وأولوياتهــا.  احتياجاتهــا  حســب 
تعتقــد إيــران أن االســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة 
يجــب أال يعوقــه اتخــاذ تدابيــر قســرية أحاديــة الجانــب 
ــررة ، ويجــب أال يخضــع ألي شــروط مســبقة  ــر مب وغي

تعســفية غيــر مبــررة مــن جانــب الــدول األخــرى.
وأشــار إلــى أن المراقبــة والتاكيــد مــن صدقيــة 
إيــران فــي ضــوء قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 

2231 هــو واحــد مــن مهــام الرئيســية الراهنــة للوكالــة 
الدوليــة وقــال ان إيــران شــريك مهــم للوكالــة. ومــن 
الحالــي وحتــى  العــام  فــي  أنــه  الجديــر بالذكــر 
نوفمبــر الماضــي، تــم تنفيــذ أكثــر مــن688 عمليــة 
تنفيــذ  1376 شــخص  يعــادل  مــا  أي   ، تفتيــش 
يــوم مــن عمليــات تفتيــش فــي إيــران. لذلــك ، 
فــإن الحفــاظ علــى عاقــة عمــل بنــاءة بيــن إيــران 
هــذا  أن  ونعتقــد   ، قصــوى  أهميــة  لــه  والوكالــة 
ينبغــي أن يتــم بطريقــة مســتقلة ومهنيــة ونزيهــة.

ــه »ال شــك فــي  ــى أن ــادي عل وشــدد غريــب آب
أن بقــاء الركائــز الثــاث لمعاهــدة عــدم االنتشــار ، 
وكذلــك مصداقيــة الوكالــة ، يعتمــد إلــى حــد كبيــر 

علــى االلتــزام بهــذه المبــادئ«.
واكــد منــدوب ايــران الدائــم لــدى المنظمــات الدوليــة 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  اســتمرار  فيينــا، ضــرورة  فــي 
الذريــة فــي نهجهــا المســتقل والمهنــي والحيــادي، وذلــك 
فــي اشــارة الــى بــدء مهــام المديــر العــام الجديــد للوكالــة 

ــة »رافائيــل جروســي«. ــة الذري ــة لطاق الدولي
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بكيــن- وكاالت انبــاء:- صرحــت المتحدثــة باســم 
ان  يينــغ«،  تشــون  »هــوا  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة 
»اتفاقــات  الــى  وااليرانــي توصــا  الصينــي  الجانبيــن 
عديــدة حــول اإلتفــاق النــووي« خــال زيــارة مســاعد وزيــر 
الخارجيــة للشــؤون السياســية الدكتــور عبــاس عراقجي، 
االجتمــاع  حضــور  بهــدف  جــاءت  التــي  الصيــن  الــى 

التشــاوري بيــن البلديــن حــول االتفــاق النــووي.
واضافــت: ان انســحاب الواليــات المتحــدة مــن 
اإلتفــاق النــووي وممارســة الضغــوط القصــوى مــن 
قبــل هــذه الدولــة علــى ايــران، أدت الــى تأزيــم 
موضــوع االتفــاق النــووي مــع ايــران؛ ممــا جعــل هــذا 

االتفــاق يواجــه خطــر اإلنهيــار.
وتابعــت، انــه وفــي ضــوء هــذا الموضــوع، اتفــق 
الجانبــان فــي بكيــن حــول نقــاط عــدة بمــا فــي ذلــك 

لتنفيــذ  الجهــود  ومواصلــة  التعــاون،  تعزيــز 
فاعلــة،  وبصــورة  بالكامــل  النــووي  اإلتفــاق 
والحفــاظ علــى المعــادالت الدوليــة بنــاء علــى 
ــة  ــزام بتســوية القضي ــي، واإللت ــون الدول القان
مــن خــال تبنــي الحلــول السياســية، وتعزيــز 

الســام واإلســتقرار فــي المنطقــة.
ونوهــت بالتعــاون الســتراتيجي القائــم 
بيــن بكيــن وطهــران فــي شــتى المجــاالت؛ 
فــي  قدمــا  ماضيــان  البلديــن  ان  مؤكــدة 

تعزيــز التعــاون الثنائــي، وتوفيــر مزيــد مــن الرفاهيــة 
ــي.  ــي واإليران ــعبين الصين ــاء للش والرخ

الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحدثــة  وأكــدت 
الصينيــة، ان القضيــة النوويــة مــع ايــران تشــكل 
جانبــا هامــا مــن التعــاون االســتراتيجي بيــن بكيــن 

ــاظ  ــا للحف ــان جهودهم ــران وســيواصل الجانب وطه
ــووي. ــاق الن ــى اإلتف عل

التشــاوري  االجتمــاع  األحــد،  يــوم  وانعقــد 
التطــورات  آخــر  مناقشــة  بهــدف  البلديــن  بيــن 
وزيــر  بحضــور مســاعد  النــووي  االتفــاق  بشــأن 
الخارجيــة للشــؤون السياســية الدكتــور عبــاس 
ــا  ــي »م ــة الصين ــر الخارجي عراقجــي ومســاعد وزي

تشاوشــيوي”.
إجتمــاع  الــى  كذلــك  الجانبــان  وتطــرق 
اللجنــة المشــتركة حــول اإلتفــاق النــووي الــذي 
ــى مســتوى  ــا عل ــي فيين ــادم ف ــد األســبوع الق ينعق

األعضــاء. الــدول  خارجيــة  وزراء  مســاعدي 

طهران-كيهــان العربــي:- كشــف محافظ 
طهــران انوشــيروان محســني بندبــي امــس 
الثاثــاء، عــن اعتقــال حوالــي 2021 شــخصا 
ــت  ــي اندلع ــرة الت ــات األخي ــال االحتجاج خ
فــي بعــض أنحــاء البــاد، والتــي جــاءت رفضــا 

لقــرار الحكومــة برفــع أســعار البنزيــن.
وتطــرق بندبــي إلــى األضــرار التــي 
فــي  العامــة  الممتلــكات  ببعــض  لحقــت 
»فــي محافظــة  وقــال:  محافظــة طهــران، 
وقــود،  محطــة   29 احترقــت  طهــران، 

وتعــرض أكثــر مــن 140 فرعــا للبنــوك ألضــرار بالغــة، فضــا 
المــدن   بعــض  فــي  المحافظــات  أضــرار بمبانــي  عــن 
تقــدر ب 10 إلــى 15 فــي المائــة وإحــراق 47 سلســلة متاجــر 

فــي محافظــة طهــران وبعضهــا تعــرض للنهــب«.
األشــخاص  عــدد  إلــى  طهــران  محافــظ  أشــار  كمــا 
الذيــن احتُجــزوا خــال االحتجاجــات األســبوع الماضــي، 
فذكــر: وفًقــا للبيانــات األوليــة، تــم اعتقــال 2021 شــخصا خــال 

االحتجاجــات األخيــرة، تــم اســتجواب العديــد منهــم وأطلــق 
ســراحهم علــى الفــور وأمــرت الســلطة القضائيــة إذا كان 
ــا  ــا منه ــن تبريره ــف يمك ــال عن ــوا بأعم ــزون تورط المحتج
عــدم خبرتهــم ونضوجهــم، أمــرت الســلطة بإطاق ســراحهم 
ــن  ــر م ــذوا أوام ــن أخ ــن الذي ــم، لك ــض عليه ــاء القب ــور إلق ف
الخــارج لتلهيــب وتهييــج الشــوارع ولزعزعــة أمــن النــاس 

واســتقرارهم، فإنهــم ال يزالــون موضــع اســتجواب«. 
مــن جهتــه اعلــن المتحــدث بأســم القضــاء غــام 

ــم  ــن ت حســين اســماعيلي ، ان معظــم االشــخاص الذي
اعتقالهــم خــال احــداث الشــغب االخيــرة فــي العاصمــة 
طهــران تــم اطــاق ســراحهم، مشــيرا الــى ان 300 مــن 

ــا. ــال حالي ــد االعتق ــوا قي ــري الشــغب مازال مثي
واضــاف: نحــن بصفتنــا الســلطة القضائيــة، ال نعتبــر 
أولئــك الذيــن خرجــوا الــى الشــوارع كمحتجيــن دون إذن 

والذيــن عبــروا عــن احتجاجهــم فقــط مــن البلطجيــة.
واكــد المتحــدث بأســم الســلطة القضائيــة ان العديــد 
مــن القتلــى فــي اعمــال الشــغب االخيــرة قتلــوا مــن قبــل 
مثيــري الشــغب انفســهم، نافيــا االرقــام التــي ادعتهــا 

ــة. الجماعــات المناوئ
ــد  ــاد العمي ــي الب ــرطة ف ــوات الش ــد ق ــن قائ ــذا وأعل ه
مثيــري  بعــض  هويــات  تحديــد  عــن  اشــتري  حســين 
الشــغب واعتقالهــم قريبــًا بعــد القضــاء علــى أعمــال الشــغب 
واعتقــال عــدد مــن مثيريهــا علــى خلفيــة االحتجاجــات التــي 
شــهدتها بعــض محافظــات البــاد بعــد رفــع ســعر البنزيــن.
وقــال اشــتري، فــي تصريــح ادلــى بــه خــال زيــارة قــام 
بهــا الســرة شــهيد مــن قــوى االمــن الداخلــي فــي مدينــة 
إنــه القــوة تســتطيع تقويــض  دزفــول امــس الثاثــاء، 

االمــن واالســتقرار فــي البــاد.

بومبيو يخاطب االتحاد االوروبي: مواجهة 
ايران هدفنا المشترك

ــركا  ــة امي ــر خارجي ــر وزي طهران/كيهــان العربــي: اعتب
ــة الرؤســاء  ــان بمناســبة بداي ــو«  خــال بي ــك بومبي »ماي
الجــدد للجــان فــي المجلــس االوروبــي  عملهــم، وتولــي 
»جوزيــف بــورل« المســؤول الجديــد للسياســة الخارجيــة 
والصيــن«  روســية  »ايــران،  اعتبــر  االوروبــي،  لاتحــاد 

ــركا. ــا وامي ــبة الوروب ــترك بالنس ــدي المش بالتح
واشــار بومبيــو فــي بيانــه الــى االهــداف المشــتركة 

لاوروبييــن واالميركييــن فــي مواجهــة التهديــدات االيرانية.
واضــاف؛ ان هــذه االهــداف  المشــتركة تتطلــب 
الطاقــة  واســتقال   التجاريــة،  العاقــات  تعزيــز 
قبــال  المشــتركة  التحديــات  ومواجهــة  االوروبيــة، 
تهديــدات  وتشــمل  الديمقراطيــة،  والقيــم  االمــن 

روســية والصيــن وايــران.
اميــركا  ان  بومبيــو:  قــال  ســاخر  ادعــاء   وفــي 
ــم  ــي العال ــر ف ــوة للخي ــان ق ــي يمث ــاد االوروب واالتح
تعزيــز  فــي  نســتمر  ونحــن  معــا.  يتعاونــان  وهمــا 
هــذه العاقــة وتعميــق المشــاركة العابــرة لاطلنطــي 

لمواطنينــا. ومســالم  ناجــع  مســتقبل  لتاميــن 

الزيارة االنقاذية
مــا ان حطــت قدمــا بــن علــوي وزيــر الخارجيــة العمانــي طهــران يــوم االثنيــن2 /11 حتــى 
راحــت التحليــات والتقاريــر الخبريــة تذهــب الــى ابعــد الحــدود  فــي تنبوأتهــا وتوقعاتهــا 
لنتائــج هــذه الزيــارة التــي يكــون علــى جــدول اعمالهــا ملفــات هامــة منهــا مســتوى العاقــات 
ــز  ــة التــي تدرجــت بعــد انتصــار الثــورة االســامية لتصــل اليــوم الــى مســتوى ممي الثنائي
ــران واالطــراف  ــن اي ــى طــول الخــط دورا مهمــا فــي الوســاطة مابي حيــث تلعــب عمــان عل

االخــرى واالتفــاق النــووي نمــوذج لذلــك.
فزيــارة الوزيــر العمانــي لطهــران تكــون طبيعيــة فــي ظــل المشــاورات المســتمرة 

ومســتوى العاقــات الموجــودة بيــن البلديــن وهــي الثالثــة خــال هــذا العــام.
ــز«  ــادرة هرم ــران هــو »مب ــي طه ــوي ف ــن عل ــه ب ــذي بحث ــي ال ــف الثان والشــك ان المل
ــدف  ــام أي تدخــل خارجــي يه ــواب ام ــي لســد االب ــس روحان ــا الرئي ــي طرحه للســام الت
ــا  ــج الفارســي وهــذا م ــة الخلي ــي منطق ــن الماحــة ف ــة تأمي ــي بذريع ــف دول النشــاء تحال
يتعــارض تمامــا مــع اســتقال وســيادة دول المنطقــة التــي هــي مــن تتولــى مســؤولية االمــن 

ــدا عــن التدخــل الخارجــي. واالســتقرار فيهــا بعي
ومــا ابــداه بــن علــوي مــن تصريحــات ايجابيــة فــي طهــران بشــأن عقــد مؤتمــر تحضــره 
جميــع الــدول المتشــاطئة فــي الخليــج الفارســي يفهــم منــه كأنهــا رد علــى مبــادرة الرئيــس 

روحانــي للتوصــل الــى اتفــاق مشــترك حــول االمــن واالســتقرار فــي هــذه المنطقــة.
لكــن الملــف االهــم الــذي طــرح فــي طهــران وســلطت عليــه وســائل االعــام العالميــة 
واالقليميــة الضــوء عليــه وهــو الملــف اليمنــي الــذي بــات يضغــط بقــوة علــى المملكــة العربيــة 
الســعودية ماليــا واقتصاديــا وسياســيا خاصــة بعــد ضربــة آرامكــو التــي كشــفتها تمامــا حيــث كانت 
تعــول بشــدة علــى اميــركا بانهــا ســتتدخل لصالحهــا لكنهــا لمســت عمليــا لــم يحــدث شــيء 
وان اقصــى مــا يقدمــه ترامــب هــو الدعــم االعامــي وتكــرار عباراتــه الشــهيرة »ادفعــوا نحميكــم«.

ــي هــذا  ــذي يطــرح نفســه بالحــاح هــل المملكــة مســتعدة للذهــاب ف لكــن الســؤال ال
ــا  ــا بأنه ــم وهــذا ليــس اتهام ــع يعل ــك والجمي ــي ذل ــك قرارهــا ف ــر؟ وهــل تمل ــف لاخي المل

ــا؟ ــي تتحكــم به ــركا وهــي الت ــة المي تابع
ومــا يدلــل علــى ذلــك هــو زيــارة بــن علــوي لواشــنطن قبــل  اســبوع مــن وصولــه الــى 
طهــران لمعرفــة حقيقــة الموقــف االميركــي النهائــي مــن هــذا الملــف ولــو لــم يكــن ذلــك 
الكتفــى الســيد بــن علــوي بمشــاوراته مــع الوفــود الســعودية واالماراتيــة التــي زارت مســقط 

خــال االســبوعين الماضييــن.
طهــران بمنتهــي الشــفافية ابلغــت الوزيــر العمانــي ان القضيــة ابعــد مــن دول التحالــف 
ــي هــذه  ــن احــال االمــن واالســتام ف ــركا والغربيي ــه ليــس مــن مصلحــة امي ــا الن وقراره
المنطقــة ووقــف هــذا العــدوان النهــم يريــدون بيــع اســلحتهم وتأميــن مصالحهــم وهــذا مــا 

يعتــرف بــه القاصــي والدانــي.
 لكــن االهــم فــي موقــف طهــران مــن هــذا الملــف هــو التاكيــد علــى وقــف العــدوان نهائيــا 
وفــورا وفســح المجــال امــام االطــراف  اليمنيــة للوصــول  الــى اتفــاق يخــدم مصالــح بلدهــم 
ودون تدخــل او امــاء مــن االخريــن وهــذا هــو الطريــق االمثــل فهــل وعــت الســعودية هــذه 
الحقائــق ام الزالــت تحلــم باالوهــام؟ فااليــام بيننــا لتتضــح الحقائــق وتكتشــف ايــن تقــف 
هــي مــن ذلــك؟ و اليــوم هنــاك عشــرات االســئلة المطروحــة حــول هــذه الزيــارة التــي وصفهــا 
البعــض باالنقاذيــة لكثــرة مــا تواجههــا الســعودية مــن ضغــوط خارجيــة وداخليــة، اقتصاديــة 
ــذه  ــن ه ــص م ــدارك نفســها وتتخل ــم تت ــة لحظــة ان ل ــي اي ــا ف ــد تعصــف به ــة ق وميداني

الورطــة القاتلــة لهــا.


