بعد إنسحاب أميركا
من اإلتفاق النووي

إغتياالت بصفوف الخوذ البيضاء
في حلب ..ومقتل أشخاص
بانفجار سيارة ملغومة بإدلب

الخام اإليراني
يتخطى الـ 76دوالر ًا
للبرميل؛ والصادرات
تمضي بشكل طبيعي

الجيش السوري
يدعو مسلحي أنخل
إللقاء السالح ...
وواشنطن تحذر
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الخارجية اإليرانية :إذا قررت أوروبا
الخروج من اإلتفاق سننفذ الخطط املوضوعة
بومبيو بعيد جدا عن الحقائق والتطورات
العالمية ويكرر كالم اسالفه الفاشلين

توالي ردود الفعل املعارضة لقرار ترامب باإلنسحاب من اإلتفاق النووي

وزراء خارجية اإلتحاد االوروبي يجتمعون غداً لحسم املوقف
الكرملين :بوتين واالوروبيون
يسعون لتقليل تبعات اإلنسحاب
االمريكي من اإلتفاق النووي

y

ال ت ��زال ردود ال�ف�ع��ل مستمرة جت ��اه خطوة
ترامب اخلاطئة باالنسحاب من اإلتفاق النووي
ال��ذي يعترب إتفاقا دول�ي��ا أق � ّره جملس االم��ن
وه ��ي خ �ط��وة اف �ق��دت اجمل�ت�م��ع ال ��دول ��ي الثقة
بواشنطن يف االلتزام باإلتفاقيات اليت تربمها
مع اآلخرين ،ومبصداقيتها يف التعامل معهم.
فقد ق��ال الناطق بأسم الكرملني ،دميرتي
بسكوف :ان الرئيس الروسي بوتني وشركاءه
االوروب � �ي �ي�ن ي �ب��ذل��ون ج �ه ��ودا لتقليل اآلث ��ار
السلبية ال�ن��اجت��ة ع��ن ان�س�ح��اب ام�يرك��ا من
اإلتفاق النووي.
وك ��ان ال��رئ�ي��س ب��وت�ين ق��د إلتقى االس�ب��وع
املاضي الرئيس الفرنسي ماكرون واملستشارة
االمل ��ان� �ي ��ة ان �غ �ي�ل�ا م�ي�رك ��ل وحب � ��ث م�ع�ه�م��ا
بالتفصيل يف ملف اإلتفاق النووي.
كما أصدرت اخلارجية الروسية بيانا وجهت
فيها انتقادات المريكا بسبب نكث عهدها جتاه
اإلت�ف��اق ال�ن��ووي .وحت��دث البيان ال��روس��ي عن
اجتماع اللجنة املشرتكة لإلتفاق النووي يف
فيينا يف غياب امريكا.
وق� ��ال ت ��وم ��اس ك ��ون�ت�رم ��ان ،م �س��اع��د وزي ��ر
اخلارجية األمريكية األسبق :إن طموح بومبيو
يف إن �ش��اء حت��ال��ف دول ��ي ض��د إي� ��ران أم ��ر غري
ممكن ،وقد أثبتت كلماته أن البيت األبيض
ليس لديه اسرتاتيجية واضحة ضد إيران.
ويف ح��دي��ث م��ع م��راس��ل ارن ��ا اجلمعة حول
اإلس�ترات�ي�ج�ي��ة اجل��دي��دة ل�ترام��ب ض��د إي��ران
وال �ت�ي أع �ل��ن ع�ن�ه��ا وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة م��اي��ك
بامبيو ،قال :لقد رفع احلد األقصى للمطالب

من إيران ،وهو أمر غري قابل للتحقيق.
وأض��اف رئيس مجعية مراقبة التسلح اليت
تتخذ م��ن واش�ن�ط��ن م�ق��را هل��ا ،ح��ول عواقب
االن �ق �س��ام األم��ري �ك��ي األوروب� � ��ي ب �ش��أن ف��رض
عقوبات من جانب واحد على إيران :منذ أزمة
ق�ن��اة ال�س��وي��س ،مل أر مثل ه��ذه ال�ف�ج��وة بني
الواليات املتحدة واألوروبيني.
وأضاف كونرتمان :كان سبب هذا النجاح
هو وجود إتفاق على هدف رئيسي ،وهو احلوار
للسيطرة على ال�برن��ام��ج ال �ن��ووي اإلي��ران��ي.
ول �ك��ن اآلن ،ل�ي��س ه �ن��اك إمج� ��اع ف�ق��ط على
ه��دف حكومة ت��رام��ب ،ولكن ع��دم ال��رض��ا بني
األوروبيني والصني وروسيا حول قرار ترامب.
وتابع :ما جيب رؤيته هو رد األوروبيني ،ولكن
أي��ا ك��ان األم ��ر ،ف��إن ق� ��رارات ت��رام��ب ستكون
هل��ا ع��واق��ب سيئة على ال�ع�لاق��ات األمريكية
األوروب�ي��ة القدمية ،وستضر بالثقة املتبادلة
ال�ت�ي تشكلت ع�ل��ى م ��دى ال �س �ن��وات السبعني
املاضية.
وعلى الصعيد ذات��ه قالت مديرة الدراسات
االجتماعية ب��األك��ادمي�ي��ة الصينية للعلوم
االجتماعية ،إن الواليات املتحدة بانتهاكها
لإلتفاق النووي مع إيران ،حتركت على عكس
اجتاه األجندة العاملية واجملتمع الدولي ،وهذا
املوضوع أضر مبصداقية واشنطن.
واضافت الدكتورة لو جني ،يف مقابلة مع
إرن��ا السبت ،إن اإلت�ف��اق ال�ن��ووي اإلي��ران��ي مع
القوى األخرى ،هو إتفاق

مساعد وزير الخارجية األمريكي
األسبق :من غير الممكن تشكيل
تحالفات ضد إيران

y

طالبت اخلارجية اإليرانية اجلمعة الدول األوروبية املنضوية
ضمن اإلتفاق النووي بتنفيذ تعهداتها بشكل عملي مشرية
إىل أن عدم التنفيذ ،سيقابله تطبيق اخلطة اإليرانية ،اليت
وضعت سابقا للتعامل مع هذه احلالة.
وأكد قامسي أنه يف حال قررت أوروب��ا اخلروج من اإلتفاق
النووي سننفذ اخلططاً املوضوعة.
وتابع املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية ،بأن ايران :وضعت
خطط كثرية إذا وصلت املباحثات مع أوروبا لطريق مسدود.
هذا وكان دبلوماسيون كبار من إيران ومخس قوى كربى
قد اجتمعوا يف فيينا اجلمعة ملنع انهيار اإلتفاق النووي مع
طهران ،الذي يعود لعام  ،2015وذلك بعد انسحاب الواليات
املتحدة منه.
وقد صرح مساعد وزير اخلارجية ،عباس عراقجي يف وقت
سابق حول مباحثات فيينا ،بأنها لن تكون (سهلة).
كما اكد املتحدث باسم اخلارجية ،بهرام قامسي ،بانه مت
تثبيت حق ايران القانوني يف جمال ختصيب اليورانيوم وجرى
توطني املعرفة املتعلقة به يف البالد ،معتربا ان بومبيو خاص
هذا املوضوع بشيء من التاخري وعدم اج��راء دراس��ة عنه وانه
بعيد جدا عن التطورات العاملية ويكرر كالم اسالفه الفاشلني.
ويف ال��رد على س��ؤال وكالة انباء (ف��ارس) حول تصرحيات
وزير اخلارجية االمريكي مايك بومبيو بان على ايران وقف
ختصيب اليورانيوم وغلق مفاعل املاء الثقيل ،قال قامسي ،اننا
نرحب بدخول السيد بومبيو اىل ع��امل السياسة اخلارجية
والدبلوماسية.
واض��اف :انه ومن اجل ان يكون (بومبيو) على بينة ينبغي
التذكري بان احلق القانوني للجمهورية االسالمية االيرانية
يف ختصيب ال�ي��وران�ي��وم ق��د مت تثبيته وك��ذل��ك مت توطني
املعرفة املتعلقة به ،لذا فانين اعتقد بانه متخلف شيئا ما عن
التطورات ويكرر كالم اسالفه الفاشلني وال اذن صاغية له ،ال
من قبلنا وال من قبل العامل.
ونصح قامسي ،بومبيو بان يدرس القضية بدقة من جديد.
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منوها الى ضرورة نقل نتائج املباحثات مع االوروبيني الى املسؤولني االيرانيني لتقييمها

خالل إجتماع اجمللس األعلى للتنسيق اإلقتصادي للسلطات الثالث؛

ظريف :ال تفاوض مع اوروبا بشأن البرنامج الصاروخي والقضايا اإلقليمية

روحاني  :التعاون الوثيق بني السلطات الثالث يسرع
التنمية في البالد

مؤكد ًا الرد بحزم على األعداء لو أقدموا على أي تعرض

قائد الدفاع الجوي :ليس بإمكان أي طائرة
معادية إختراق أجواء ايران

ولقاء املالكي والعامري بممثلي (الديموقراطي) و(الوطني) لم يخرج بإتفاق

y
y
y
y
y

بغداد/نافع الكعيب  -عاد الوفدان الكرديان
امل�ف��اوض��ان ،احل��زب الدميقراطي الكردستاني
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رئيس لجنة القدس واإلنتفاضة:
يوم القدس العاملي فرصة لتضامن
العالم االسالمي
نأسف لعدم إتخاذ دول عربية موقف ًا حازم ًا
حيال جرائم الصهاينة
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ع ّد رئيس جلنة القدس واالنتفاضة يف اجمللس التنسيقي ملنظمة االعالم
االسالمي يف اي��ران العميد رمضان شريف ي��وم القدس العاملي (اجلمعة
االخرية من شهر رمضان املبارك) فرصة مثينة لتضامن العامل االسالمي
ووحدته.
واع�ت�بر رم�ض��ان ش��ری��ف ،يف تصريح خ�لال االج�ت�م��اع ال�ث��ان��ي للجنة
التخطيط إلقامة يوم القدس العاملي للعام اجل��اري ،أه��داف فلسطني
مقدسة وحتوز على مكانة مهمة لدى الرأي العام.
واض��اف :بفضل حكمة وبعد نظر االم��ام اخلميين الراحل (رض) يف
اطالق يوم القدس العاملي يف اجلمعة االخ�يرة من شهر رمضان املبارك
فإن مسريات هذا اليوم يف ايران االسالمية ،باعتبارها حتمل راية الدفاع
عن الشعب الفلسطيين املقاوم واملضطهد،
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وزير الدفاع االيراني :لن نتفاوض مع أحد حول قدراتنا الصاروخية والدفاعية
أعداؤنا هم اميركا والكيان
الصهيوني أما دول المنطقة فهم
جيراننا وعالقاتنا طيبة معهم
وقدراتنا الدفاعية في خدمتهم
نزيد قدراتنا الدفاعية لحظة
بلحظة ليعلم العدو بأن يده لن
تصل الى ترابنا أبد ًا

y

إحباط مخطط (ارهابي)
الستهداف القوات األمنية في
األنبار
مقتل (دواعش) وتدمير
مضافات للتنظيم في كركوك
إعتقال (عقل داعش) في حوض
الندا شرقي ديالى
إستهداف مقر (حليف) للصدر
بعبوتين وسط بغداد
مساعدات أميركية مالية لقوات
البيشمركة في العراق

واالحت� � ��اد ال ��وط�ن�ي ال �ك��ردس �ت��ان��ي ،إىل أرب �ي��ل
والسليمانية ،بعد ثالثة أيام قضوها يف بغداد،
التقوا خالهلا معظم القوى السياسية العراقية
ويف املقدمة منها القيادات املمثلة بالتحالفات
اخلمس (سائرون) و(الفتح) و(النصر) و(دولة
القانون) و(احلكمة).
وك �ش��ف ال ��وف ��دان ب�ع��د أول م��ؤمت��ر صحايف
عقده قيادي ك��ردي ب��ارز يف السليمانية حال
عودته من بغداد استمرار خالفهما بشأن منصب
رئيس اجلمهورية ،وذلك على الرغم من أنهما
دخ �ل�ا يف ب �ع��ض أج � ��واء امل � �ش� ��اورات م ��ع بقية
الشركاء ،خباصة الشريك (الشيعي) الذي
ك��ان يوصف بأنه شريك اسرتاتيجي للكرد
قبل أن ينهي الطرفان هذه الشراكة بسلسلة
من اخلالفات العميقة آخرها االستفتاء ودخول
القوات احلكومية إىل كركوك.
ودع� ��ا م�لا خب�ت�ي��ار رئ �ي��س امل�ك�ت��ب السياسي
لالحتاد الوطين الكردستاني ورئيس وفده إىل
بغداد ،مجيع األطراف الكردستانية للتوجه إىل

بغداد واملشاركة يف الربملان العراقي ،مؤكدًا
يف ال��وق��ت ذات ��ه متسك ح��زب��ه مبنصب رئيس
اجل�م�ه��وري��ة .وق ��ال خبتيار يف م��ؤمت��ر صحايف
ع�ق��ده يف السليمانية سنسعى م��ع األط ��راف
الكردستانية األخ ��رى إلع ��داد م �ش��روع موحد
بشأن املشاركة يف احلكومة العراقية اجلديدة.
وأب��دى خبتيار رغبته يف زي��ارة وفد مشرتك من
ً
مستقبل ،مضي ًفا
األح��زاب الكردية إىل بغداد
أن مجيع امل�ش�ك�لات ال�تي ح��دث��ت ب�ين اإلقليم
وبغداد ومنها عملية إج��راء االستفتاء كانت
نتيجة عدم تنفيذ االتفاقيات وتطبيق الدستور،
مل نقل يومًا ما سنقطع العالقات مع بغداد،
ونعتقد أن مفتاح ح��ل املشكالت معها ،داع ًيا
مجيع األطراف الكردستانية للتوجه إىل بغداد
واملشاركة يف الربملان العراقي .وش��دد خبتيار
ع�ل��ى مت�س��ك االحت � ��اد ال ��وط�ن�ي ال�ك��ردس�ت��ان��ي
مبنصب رئاسة اجلمهورية ،مؤكدًا مستعدون
للتحاور بشأن مجيع املناصب

أعترب رئيس اجلمهورية حجة االسالم حسن روحاني أن التعاون الوثيق بني السلطات الثالث
حلل املشاكل اإلقتصادية من شأنه أن يُس ّرع يف عملية التنمية داخل البالد ،ويعزز تطلعات
الشعب ملستقبل أفضل.
ويف كلمة له خالل إجتماع اجمللس األعلى للتنسيق اإلقتصادي بني السلطات الثالث،
برئاسة الرئيس روحاني ومشاركة رؤس��اء جملس الشورى اإلسالمي والسلطة القضائية،
السبت ،اعترب روحاني أن عقد مثل هذه اإلجتماعات مببادرة من قائد الثورة اإلسالمية ميثل
خطوة مناسبة لتعزيز التضامن الوطين واإلرتقاء مبستوى القدرات اإلدارية من اجل اختاذ
قرارات سريعة ومتسقة.

y

العراق :خالفات بني الحزبني الكرديني الرئيسيني حول رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الفنزويلي بالفوز في االنتخابات الرئاسية

داعي ًا الجميع الى املشاركة بكثافة في مسيرات هذا اليوم

y

صرح قائد مقر خامت االنبياء (ص) للدفاع اجلوي االيراني العميد فرزاد
امساعيلي بان هنالك  3700نقطة للدفاع اجلوي يف خمتلف احناء البالد،
مؤكدا بانه ليس بإمكان أي طائرة معادية اخرتاق اجواء البالد.
ويف تصريح له السبت يف مدينة املش مبحافظة جيالن مشال ايران ،قال
العميد امساعيلي ح��ول اإلتفاق ال�ن��ووي :إن اج ��راءات احلظر جتعل اي��ران

اكثر قوة وصالبة ،وحنن ال نشعر بأي هاجس جتاه خروج االمريكيني من
اإلتفاق النووي .واشار العميد امساعيلي اىل ان امريكا ومنذ بداية اإلتفاق
النووي مل تكن حاضرة فيه واضاف :إن اجراءات احلظر االمريكية ضد ايران
ال تأثري هلا اطالقا على البالد بل ستجعل شعبنا اكثر عزما وارادة.
واكد بانه سيتم الرد ردا صاعقا على االع��داء فيما لو قاموا باي تعرض
على تراب ايران واضاف ،هنالك يف خمتلف احناء البالد  3700نقطة حتت
غطاء مقر خامت االنبياء (ص) للدفاع اجلوي ،وليس بإمكان أي طائرة معادية
اخرتاق اجواء ايران.
واعترب ايران بأنها من الدول املتفوقة يف العامل يف اجملال الدفاعي واضاف:
إن اقتدار البالد العسكري ال خيضع الي تفاوض وفيما لو ضغط إصبع العدو
على الزناد سنقوم بتأديبه حبيث يندم على فعلته.
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y

اك� ��د وزي � ��ر اخل ��ارج��ي ��ة حم �م��د ج ��واد
ظ ��ري ��ف ،ان االن � �ب� ��اء ال �ت�ي حت ��دث ��ت عن
ال �ت �ف ��اوض م ��ع أوروب� � ��ا ب �ش��أن ال�برن��ام��ج
الصاروخي والقضايا اإلقليمية ليست هي
إال جمرد أكاذيب.
وأش� ��ار وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة اىل امل�ب��اح�ث��ات
االخرية للوفد االيراني مع الوفد االوروبي
ونتائج ذلك االجتماع ورد وزارة اخلارجية
االي��ران �ي��ة يف ح��ال مل تتمكن اوروب� ��ا من
إع�ط��اء الضمانات ال�ض��روري��ة ،ق��ائ� ً
لا :إن
نتيجة املباحثات ال�تي ج��رت مع اجلانب
االوروب� ��ي ليست واض�ح��ة ب�ع��د ،اذ ينبغي
اإلنتظار ملعرفة املقرتحات اليت سيقدمها
االوروبيون يف النهاية.

وأض � ��اف ،يف ت�ص��ري��ح ل��وك��ال��ة تسنيم
لالنباء :حن��ن سنقوم بنقل النتائج اىل
م�س��ؤول��ي ال �ب�لاد ول�ي�ت��م اخت ��اذ ال �ق��رارات
املناسبة بشأنها لكننا االن ال نعلم ماهي
املقرتحات اليت سيقدمونها.
وت��اب��ع :إن االوروب �ي�ين أش ��اروا يف البنود
التسعة اليت اعلنوها اىل مجيع اجملاالت
املهمة ال�تي جي��ب القيام بها يف اإلتفاق
النووي؛ واملوضوع االن هو حول كيفية
تنفيذ كل واح��د من ه��ذه البنود بشكل
عملي؟ جي��ب ان ننتظر وننقل النتيجة
اىل مسؤولي البالد.
ون� ��وه ظ��ري��ف اىل ض � ��رورة ن �ق��ل نتائج
املباحثات م��ع االوروب �ي�ين اىل املسؤولني

االيرانيني لتقييمها ،ق��ائ� ً
لا :لذلك من
ال �ض��روري ان ي��رى امل�س��ؤول��ون االيرانيون
هل هو كاف ما قدّمه االحت��اد االوروب��ي
وروس �ي��ا وال �ص�ين وب��اق��ي ال ��دول م��ن اجل
استمرار اإلت�ف��اق ال�ن��ووي ام ال ،ليس هو
جم ��رد ق ��رار ل�ن��ري��د حن��ن ل��وح��دن��ا اب ��داء
وجهة نظر حوله.
وح ��ول االن �ب��اء ال�تي حت��دث��ت ع��ن مقرتح
اوروبي اليران خارج قضايا اإلتفاق النووي
وال� �ت� �ف ��اوض ح� ��ول ال � �ق� ��درة ال �ص��اروخ �ي��ة
االي��ران�ي��ة وال�ت��أث�ير االقليمي الي ��ران ،قال
ظريف :إن تلك االنباء هي جمرد اكاذيب،
واالحتاد االوروبي نفى تلك االنباء،

أك� ��د وزی� ��ر ال ��دف ��اع ال�ع�م�ی��د ام �ی�ر ح��امت��ي،
ب��ان اي��ران لن تتفاوض مع اح��د ح��ول قدراتها
الصاروخية والدفاعية ،وستعمل على اإلسراع
بأنشطتها يف هذا اجملال.
جاء ذلك يف تصريح ادىل به العميد حامتي
خ�ل�ال م��راس��م (ي� ��وم امل �ق��اوم��ة وال �ص �م��ود ،ي��وم
دزفول) ،الذي اقيم يف مدينة دزفول يف حمافظة
خوزستان جنوب غرب ايران.
واضاف :لقد تعلمنا يف مرحلة الدفاع املقدس

( )1988-1980بانه علينا ان نقف على أقدامنا
لتحقيق النجاح وه��و ما نعمل به اليوم الننا
ومن خالل هذا الدرس نليب االن مجيع حاجات
ال �ق��وات املسلحة يف خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ولن

نأخذ أذنا من احد يف هذا السياق .وتابع وزير
الدفاع االيراني :إن اعداءنا اليوم وعلى رأسهم
امريكا يسعون لتقييد قدراتنا الدفاعية
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