ّ
مشددا على أنه ال يوجد هناك
احتكاك بني الحضارات

وبغداد تعلن مواصلة شرائه؛
رغم العقوبات

وسط استفزازات
امريكا في تايوان..
الرئيس الصيني
يؤكد أن بالده تتطلع
آلسيا مستقرة

صادرات الغاز
اإليراني إلى العراق
ستتزايد خالل
الصيف
310
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لدى استقباله كبار املسؤولني

قائد الثورة :لن تقع الحرب وخيار الشعب االيراني هو املقاومة أمام أميركا
لتبقى محطة الستنهاض األجيال من أجل مواصلة الكفاح واملقاومة

ويزور طوكيو بعد عشق آباد ونيودلهي

ظريف :ايران ستبقى
الشريك األكثر تأثيرا
واستقرارا ووثوقا وقرب ًا

التفاصيل يف صفحة 2

مليونيةفلسطينيةجديدةإحياءلذكرىالنكبةورفض ًالصفقةالقرن
المؤامرة مستمرة لطمس
الهوية الفلسطينية وتضييع
الحقوق الثابتة لشرعنة
(اسرائيل)
االحتالل يعتدي على
المتظاهرين شرق القطاع
ويصيب عددا من الشباب

نصف أعضاء فريق (ب) شركاء
في حرب العراق المأساوية
غ��ادر وزي��ر اخلارجية االي��ران��ي حممد
جواد ظريف العاصمة اهلندية نيودهلي،
أم��س االرب��ع ��اء ،متوجها اىل العاصمة
اليابانية طوكيو.
وك � � � ��ان ال � � ��وزي � � ��ر ظ � ��ري � ��ف ق� � ��د زار
تركمانستان واهلند وأج��رى حمادثات
م��ع ك�ب��ار امل�س��ؤول�ين فيهما للبحث يف
سبل تطوير العالقات الثنائية وتبادل
وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ح� ��ول اه� ��م ال �ق �ض��اي��ا
االقليمية والدولية.
ووصف حممد جواد ظريف مباحثاته
يف ع�ش��ق آب ��اد ون �ي��ودهل��ي ب��ان�ه��ا متميزة
ج ��دا وق� ��ال :إن اجل�م�ه��وري��ة االس�لام�ي��ة
االي ��ران��ي ��ة س�ت�ب�ق��ى ال �ش��ري��ك األك �ث��ر
تأثريا واستقرارا ووثوقا وقربا.
وكتب ظريف يف تغريدة على صفحته
يف «تويرت» ،الثالثاء كما نشر صور عن
لقاءاته خالل زيارته لرتكمانستان واهلند
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أح �ي��ا ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون يف ال ��داخ ��ل وال �ش �ت��ات ام��س
الذكرى احلادية والسبعني للنكبة ،حيث شاركوا بعد
صالة الظهر يف مليونية العودة وكسر احلصار ورفضا
لصفقة القرن واحلصار االسرائيلي.
وع ��م اإلض � ��راب ال �ش��ام��ل ك��اف��ة أرج � ��اء ال �ق �ط��اع يف
ال��وق��ت ال��ذي إنطلقت مليونية ال �ع��ودة م��ن خميمات
العودة شرق القطاع.
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تخت روانجي لـ (سي ان ان):

إرسال القوات االمريكية الى الخليج الفارسي حرب نفسية ..ويجب التحقيق في حادث ميناء الفجيرة
ه��ذا احل ��ادث ال ��ذي ي�ه��دد األم ��ن وعمليات
ال�ن�ق��ل يف منطقة اخل�ل�ي��ج ال �ف��ارس��ي ذات
األهمية البالغة بالنسبة اليران أيضاً.
وأض��اف :ه��ذه املزاعم ُتطرح يف واشنطن
من جانب اولئك الذين يهمسون يف اذن
الرئيس االمريكي وايضا من جانب البعض
يف امل�ن�ط�ق��ة ال��ذي��ن ن�ط�ل��ق عليهم ع�ن��وان
الفريق (ب) مبن فيهم بنيامني نتنياهو وبن
سلمان وبن زايد.
وأكد ختت رواجن��ي :إن هؤالء يطرحون
ه �ك ��ذا اك ��اذي ��ب حل� ��رف ال �ق �ض �ي��ة واث � ��ارة
التهديدات والصراعات يف جوارنا.
وشدد قائ ً
ال :إن هذه القضايا ال ّ
متت بأي صلة
بايران؛ حنن حباجة اىل إجراء حتقيق لنعرف
ماذا حدث ومن هو املتورط يف هذا احلادث.
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وص ��ف م �ن ��دوب اي � ��ران ال ��دائ ��م يف األم ��م
املتحدة ،جميد ختت رواجني ،إرسال القوات
االمريكية اىل منطقة اخلليج الفارسي بأنه
حرب نفسية؛ مطالبا بإجراء حتقيق حول
احل��ادث ال��ذي تعرضت له عدد من السفن
مبيناء الفجرية.
ويف ح ��وار م��ع ف�ض��ائ�ي��ة ال� �ـ (س ��ي ان ان)
االخ�ب��اري��ة االمريكية ،ع ّلق خت��ت رواجن��ي
على تقرير صحيفة (وال اسرتيت جورنال)
اليت نقلت عن مصادر استخبارية امريكية
زع �م �ه��م ب� ��ان اي� � ��ران ت �ق��ف وراء االع��م ��ال
التخريبية اليت تعرضت هلا سفن سعودية
وغريها يف ميناء الفجرية.
وق��ال مندوب اي��ران الدائم ل��دى املنظمة
األمم �ي��ة يف ه��ذا اخل �ص��وص :إن ذل��ك ما
يدعونا لألسف؛ ينبغي إجراء التحقيق يف

بناء على أوامر اجمللس األعلى لألمن القومي

ايران تبدأ تعليق بعض إلتزاماتها النووية
أعلن مصدر مطلع يف منظمة الطاقة الذرية االيرانية ،أمس االربعاء ،عن
بدء تنفيذ قرار اجمللس االعلى لألمن القومي بشأن وقف بعض التعهدات يف
اإلتفاق النووي.
وق��ال املصدر ان��ه ب��دأ تنفيذ ال�برام��ج املتعلقة بتعليق بعض تعهدات اي��ران يف
اإلتفاق النووي واليت جرى التأكيد عليها يف بيان اجمللس االعلى لألمن القومي.
وأضاف :ستتابع جبدية وقف الربامج املتعلقة مبراعاة سقف إنتاج اليورانيوم
املخصب وكذلك إنتاج املاء الثقيل من دون قيود يف منشأة اراك واليت جرى
التأكيد على القيام بها خالل مرحلة الـ 60يوماً كخطوة االوىل.
ون��وه هذا املسؤول ال��ذي طلب عدم الكشف عن امس��ه ،اىل انه وخ�لال االيام
املقبلة ومن أجل إطالع الرأي العام على االجراءات املتخذة ،سيتم تنظيم برامج
من أجل زيارة ممثلي وسائل االعالم للمنشآت النشطة يف نطنز واراك.
وك��ان اجمللس االعلى لألمن القومي أكد يف بيان يوم االربعاء املاضي 8
مايو ،خماطباً الدول االعضاء يف اإلتفاق النووي ،ان ايران ستوقف اعتبارا من
 8مايو بعض إجراءاتها يف اإلتفاق النووي.
وأوضح البيان :إن ايران ال تعترب نفسها حالياً ملزمة مبراعاة القيود املتعلقة
باالحتفاظ باحتياطي اليورانيوم املخصب واحتياطي املاء الثقيل.
ونوه البيان اىل إعطاء مهلة  60يوماً للدول املتبقية يف اإلتفاق النووي لتنفيذ
تعهداتها خاصة يف اجملالني املصريف والنفطي.
وأعلن الرئيس روحاني أيضاً يف الثامن من مايو اجلاري أن إيران ستوقف بيع
فائض خمزونها من اليورانيوم املخصب واملاء الثقيل.
وأمهل روحاني الدول املتبقية يف اإلتفاق  60يوما للوفاء بالتزاماتها املصرفية
والنفطية إليران ،وإال فستتخذ إجراءات إضافية تشمل رفع مستوى ختصيب
اليورانيوم ،واستئناف تطوير مفاعل آراك للماء الثقيل.
هذا واشتملت اإلتفاقية الشاملة بني السداسية وإيران اليت أعلن عنها يف 14
يوليو على بنود عدة أهمها:
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ّ
التدخل إلنقاذ
بعيدي نجاد :على االوروبيني
اإلتفاق النووي
ّ
التدخل
دعا السفري االيراني لدى بريطانيا ،محيد بعيدي جناد ،الدول االوروبية اىل
إلنقاذ اإلتفاق النووي.
وقال بعيدي جناد يف تصريح السكاي نيوز ،الثالثاء ،ان اي��ران مل حتصل على أي
فوائد من التزامها بتعهداتها يف اإلتفاق النووي وقال :إن عليهم ان يتحركوا أكثر
ويتحملوا بعض املخاطر الن اجناز هذه املهمة ليس باألمر ّ
اهلي.
وتابع :عليهم ان يتحملوا بعض املخاطر لكي يتمكنوا من إنقاذ اإلتفاق النووي ،واال
فإن هذا اإلتفاق ال ميكن ان يستمر على املنوال احلالي.
وقال بعيدي جناد الذي كان عضوا يف الفريق النووي االيراني املفاوض يف جانب
آخر من تصرحياته :إن طهران تريد خطوات ملموسة من قبل االوروبيني وليس الوعود
اخلاوية.
وح��ول ق��رار اجمللس األعلى لألمن القومي االيراني االسبوع املاضي تعليق بعض
تعهدات ايران يف اإلتفاق النووي قال بعيدي جناد :اننا ذهبنا اىل ان قد حان الوقت
الختاذ قرار ليس الضعاف اإلتفاق النووي بل إلرسال رسالة مهمة للمجتمع الدولي
مفادها ان اإلتفاق النووي يواجه تهديدا جادا.

ووزير خارجيته يستبعد إحتمال نشوب حرب معها

مقر خاتم األنبياء (ص) للدفاع الجوي:

ترامب ينفي عزمه إرسال  120ألف جندي ملواجهة إيران

ايران قادرة على توفير االحتياجات
الدفاعية للدول األخرى

أستاذ اميركي :واشنطن ال يمكنها ان تحول دون نفوذ
طهران االقليمي
واشنطن بوست :اميركا تتبع استراتيجية خطيرة تجاه ايران
القادرة على إلحاق ضرر كبير بمصالح اميركا بالمنطقة
نفى الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،الثالثاء ،التقارير اليت
حتدثت عن إعتزام الواليات املتحدة إرس��ال  120ألف جندي،
ملواجهة إيران.

الشيخ قاسم:لم تعد أميركا قادرة
على تجيير معادالت املنطقة
ملشروعها
أكد نائب األمني العام حلزب اهلل مساحة الشيخ
نعيم قاسم يف حفل إفطار ،مساء االثننيَّ ،
أن «تصدي
أمريكا مباشرة لألمور مؤشر على ضعف «إسرائيل»،
وعدم قدرتها على جتيري معادالت املنطقة ملشروعها
بعد أن فشلت يف حروبها يف غزة ولبنان» ،متسائ ً
ال:
«هل جنحت واشنطن يف أفغانستان والعراق وسوريا،
حتى تنجح اآلن؟».
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وق��ال ترامب« :أعتقد أن هذه أخبار كاذبة ،)...( ،ولكن هل
ميكن أن أفعل ذلك؟ بالتأكيد .ولكننا مل خنطط لذلك».
وت��اب��ع« :آم��ل أن ال نضطر إىل التخطيط ل��ذل��ك ،ولكن إذا
فعلنا فسنرسل عددا أكرب بكثري (من اجلنود)» ،وفق ما ذكرت
وكالة فرانس برس.
من جانبه أعلن وزير خارجية ترامب مايك بومبيو ،يف سوتشي،
أن الواليات املتحدة ال ترى احتمال نشوب حرب مع إيران .وقال
بومبيو يف مؤمتر صحفي مشرتك مع نظريه الروسي سريغي
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أك��د ق��ائ��د مقر خ��امت األن�ب�ي��اء (ص) ل�ل��دف��اع اجل��وي
العميد «علريضا صباحي ف��رد» ،ان اي��ران متكنت اليوم
من حتقيق اإلكتفاء الذاتي يف توفري مجيع إحتياجاتها
الدفاعية وهي مستعدة كذلك لتوفري احتياجات الدول
األخ ��رى يف جم��ال ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة .وأض ��اف العميد
صباحي فرد  ،أمس االربعاء ،على هامش تفقده
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والجبوري يكشف تدخل االمارات في االنتخابات
النيابية العراقية

عبد املهدي :نبذل جهودا إليجاد مخرج
ألزمة الخالف االميركي االيراني
أعلن رئيس الوزراء العراقي ،عادل عبد املهدي ،الثالثاء،
ع��ن ب ��ذل ج �ه��ود ك �ب�يرة إلجي ��اد خم ��رج ألزم ��ة اخل�لاف
االمريكي االيراني.
وقال عبد املهدي يف كلمة له خالل املؤمتر االسبوعي،
«اج��ري��ت  3مكاملات مع وزي��ر اخلارجية االم�يرك��ي قبل
زيارته العراق لبحث ملفات املنطقة ودور العراق يف درء
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