وأردوغان يلوّح باستخدام
املنظومة الروسية ضد أي اعتداء

العميد سريع :نمتلك مخزون
سالح إستراتيجي ونهدي
إنجازاتنا للشعب اليمني الصامد

أنقرة ّ
تحذر واشنطن
من اإلضرار بالعالقات
بسبب اس 400

اليمن يكشف عن
الصواريخ واملس ّيرات التي
استهدفت مواقع سعودية
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مخاطباالغرب:اذاكانتخصيباليورانيومسيئ ًافلماذاتخصبونه!

روحاني:دعوةواشنطنإلنعقادإجتماعمجلسالحكامیثيرالسخرية

االينستكسآليةلتسهيل
التبادلالتجاري

موسوي:نرحب
بجهودفرنساللحفاظ
إحتجاز بريطانيا ناقلة النفط
االيرانية إجراء علىاإلتفاقالنووي
بالوكالة وتصرف سخيف سيعود
بالضرر عليهم

العدو يسعى لضرب األمن في المنطقة
ولهذا اعتدى على أجوائنا وجوبه برد حازم
وصف الرئيس روحاني» دعوة الواليات المتحدة النعقاد اجنماع مجلس
حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث اإلجراءات االيرانية بأنها مثيرة
للسخرية.
وقال روحاني أمس االربعاء خالل إجتماع مجلس الوزراء ان العدو يسعى
لضرب االستقرار في المنطقة ومن هذا المنطلق قام باإلعتدء على أجوائنا
وجوب��ه ب��ر ّد حازم مضيفاً :إن إحتجاز بريطانيا ناقلة النفط االيرانية إجراء
بالوكال��ة وتصرف س��خيف وصبياني للغاية وخطأ كبير وس��يعود بالضرر
عليه��م .ولف��ت ال��ى ان البريطانيين أوقفوا ناقلة النف��ط االيرانية في المياه
اإلقليمية التابعة ألس��بانيا حيث أنهم يحتلون منطقة جبل طارق الن هذه
المنطقة تعود ملكيتها ألسبانيا ويتواجدون بشكل غير قانوني فيها وتصرفوا
بسفاهة فيما أعلن الشعب االسباني عن سخطه أزاء هذا التصرف.
وأكد على ضرورة ان يعمل الجميع على ضمان أمن الخطوط المالحية
عل��ى الصعيد العالم��ي ،محذرا البريطانيين بأنهم س��يدركون نتائج عملهم
معتبرا أنهم من بدأ بزعزعة االمن .ونوه الرئيس اإليراني إلى أن بريطانيا من
الممكن أنها قامت بهذا العمل الخاطىء بأمر من أمريكا أو ما يسمى بالفريق
«ب» ،قائ� ً
لا :نعل��م ان الداخ��ل البريطان��ي غي��ر مس��تقر ولي��س هن��اك حكومة
وبرلمان منس��جمان ،لكن على الرغم من عدم اإلس��تقرار ذلك يعتبر أحتجاز
ناقلة النفط االيرانية عم ً
ال أحمقاً.
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مباحثاترباعيةبالخارجيةالروسيةحول
اإلتفاق النووي

بحث سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي ،مع كل من سفيري بريطانيا
وفرنسا والقائم باألعمال األلماني المؤقت لدى موسكو ،الوضع المتعلق بتنفيذ خطة
العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي اإليراني.
وقال��ت الخارجي��ة الروس��ية  -في بي��ان  -أن ريابكوف ناقش خالل اللقاء الذي عقد
الثالثاء الموقف من تنفيذ خطة العمل الش��املة المش��تركة بش��أن البرنامج النووي
اإليران��ي ،بم��ا ف��ي ذل��ك ف��ي ض��وء االجتم��اع اإلس��تثنائي المزمع لمجل��س محافظي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس (األربعاء).
وأض��اف البي��ان :أن��ه ج��رى التأكي��د أثن��اء اللق��اء عل��ى ض��رورة تكثي��ف الجه��ود
الجماعي��ة لجمي��ع المش��اركين في خطة العمل الش��املة المش��تركة ،بما في ذلك
إي��ران ودول الثالث��ي األوروب��ي (بريطاني��ا وفرنس��ا وألماني��ا) ،م��ن أج��ل الحف��اظ عل��ى
اإلتفاقيات المتعلقة بالملف النووي اإليراني .وأكد ریابكوف ان اإلجراءات االميركية
هي التحدي الرئيسي أمام تنفيذ اإلتفاق النووي بشكل كامل.

موقفايرانمناإلتفاقالنوويصريحوشفاف

ظريف:اليمكنالتفاوضتحتالضغوطواإلرهاباإلقتصادي

إحتجاز بريطانيا لناقلة النفط
االيرانية ،ال معنى له وهو
قرصنة بحرية
مجلس الحكام ال دور له اال في
إطار بنود اإلتفاق النووي ..وآلية
(اليد على الزناد) ال تجدي مع ايران
أعل��ن وزي��ر الخارجي��ة االيران��ي محم��د ج��واد
ظري��ف ،مج��ددا ان موق��ف الجمهوري��ة االس�لامية

أع��رب المتح��دث باس��م الخارجي��ة،
عب��اس موس��وي ،ع��ن ترحي��ب أي��ران ب��دور
فرنس��ا لخف��ض التوت��ر وتنفي��ذ اإلتف��اق
الن��ووي معتب��را أن فرنس��ا ه��ي ج��زء م��ن
اإلتف��اق وأن م��ن واجبه��ا ف��ي إط��ار اإلتف��اق
المحافظة عليه.
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اللواءباقري:ردقواتنا
املسلحةعلىأيعدوان
سيكونمدمر ًا

أك��د رئي��س األركان العامة للقوات
المس��لحة ،الل��واء محم��د باق��ري ،ب��ان رد
القوات المسلحة االيرانية على أي عدوان
سيكون قاسياً ومدمراً.
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مشاوراتبنيوزيرالخارجيةااليرانيومستشارماكرونحولالقضاياذاتاالهتماماملشترك
بري:العقوباتاألمريكيةعلى
شمخاني:خطواتإيرانفيتقليصإلتزاماتهاالنوويةإستراتيجيةغيرقابلةللتغيير شخصياتبارزةفي«حزب
الله»اعتداءعلىلبنان
الدول االوروبية لم تنفذ تعهداتها في اإلتفاق النووي وال تتحلى بإرادة كافية لمواجهة
اعتب��ر رئي��س البرلم��ان اللبنان��ي ،نبي��ه
إجراءات اميركا الهدامة
ب��ري ،أن العقوب��ات األمريكي��ة الجديدة على
شخصيات بارزة في «حزب اهلل» ،اعتداء على
عمانويل بون :لم آت للوساطة وال أحمل رسالة من اميركا الى ايران
المجلس النيابي ولبنان كله.

ق��ال أمي��ن المجل��س األعلى لألم��ن القومي،
عل��ي ش��مخاني ،ان تنفيذ برنام��ج الخطوة خطوة
اليران في تقليص إلتزاماتها النووية ،إستراتيجية
غير قابلة للتغيير ،مضيفاً :إن هذه اإلستراتيجية
ستتواصل في إطار المادتين  26و 36حتى تحقيق
كامل الحقوق االيرانية من اإلتفاق النووي.
ول��دى إس��تقباله ،أم��س االربع��اء ،المستش��ار
الدبلوماس��ي للرئي��س الفرنس��ي عمانوي��ل ب��ون،
ال��ذي زار طه��ران ،إنتق��د ش��مخاني ع��دم تنفي��ذ
ال��دول األوروبي��ة لتعهداته��ا ف��ي اط��ار اإلتف��اق
الن��ووي وع��دم تحليه��ا ب��االرادة الكافي��ة لمواجهة
اإلج��راءات االمريكي��ة التخريبي��ة ،مؤك��دا ان��ه
نظ��را لع��دم إس��تغالل اوروب��ا فرص��ة ع��ام كام��ل
للوف��اء بالتزاماته��ا فإن اي��ران قررت بش��كل قاطع
ان تنفيذها اللتزاماتها سيأتي متناسبا مع التزام
الط��رف اآلخ��ر بتعهدات��ه وأن زم��ان التنفي��ذ م��ن
جانب واحد قد ولى.
وأك��د ش��مخاني ان برنام��ج اي��ران ف��ي
تقلي��ص إلتزاماته��ا باإلتف��اق الن��ووي خط��وة
بخط��وة ه��و اس��تراتيجية ال تقب��ل التغيي��ر،

موضحا ان هذه االس��تراتيجية س��تتواصل في
إط��ار المادتي��ن  26و 36حت��ى تحقي��ق كام��ل
الحق��وق االيرانية من اإلتفاق النووي .وأعتبر
ش��مخاني ان السياس��ة االمريكي��ة بممارس��ة
الضغ��ط األقص��ى عل��ى اي��ران ق��د فش��لت،

معلنةإستعدادهاللقيامبخطوةثالثةورابعة

االيراني��ة م��ن اإلتف��اق الن��ووي والمفاوض��ات الزال
صريحا وشفافاً .وشدّد ظريف في تصريح للصحفيين
االربع��اء ف��ي خت��ام إجتم��اع مجل��س ال��وزراء ،عل��ى ان
التف��اوض اليمك��ن مطلق��ا م��ع اس��تمرار الضغ��وط
داعي��ا ال��ى وق��ف الضغ��وط واالره��اب االقتص��ادي ع��ن
اي��ران ليتس��نى التح��دث ع��ن تنفي��ذ اإلتف��اق الن��ووي.
وأش��ار ظري��ف ال��ى زي��ارة مستش��ار الرئي��س الفرنس��ي
ال��ى طه��ران ،وق��ال :إن موق��ف الجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة واض��ح فه��ي عمل��ت طبق��ا لإلتف��اق الن��ووي،
موضحاً :ان مش��كلة األوروبيين ،أو ًال وقبل كل ش��يء،
ليس��وا مس��تعدين لدف��ع ثم��ن أمنه��م ،ومش��كلتهم
الرئيسية بالدرجة الثاني هي الواليات المتحدة ،التي
إنسحبت من اإلتفاق النووي وعليهم حل هي المشكلة.
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ايران أبلغت الطرف اآلخر
عدم تخ ّليها عن حقوق شعبها
وأنها تدافع عنها بقوة

إيران:أمريكاإرتكبت ً
خطأ«فادح ًا»
باإلنسحابمناإلتفاقالنووي
صالحي :حل األزمة بين إيران وأمريكا
مرهون بإلغاء الحظر المفروض
ف��ي مق��ال ل��ه نش��رته صحيف��ة «لوفيغ��ارو» الفرنس��ية ،قال
رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية «علي أكبر صالحي» :إن
ش��رط الخ��روج م��ن األزمة الراهنة بين طهران و واش��نطن ممكن
في حال إلغاء الحظر األمريكي ضد إيران .وشرح الخالفات بين
ايران وأمريكا المس��تمرة منذ أربعة عقود ،كما أش��ار إلى العداء
األمريكي ضد الشعب اإليراني؛ مبيناً بأنه ال يخفى على أحد أن
بين واشنطن وطهران خالفاً عميقاً منذ  40سنة.
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وق��ال :إن اي��ران أثبت��ت عملي��ا قدرته��ا عل��ى
مواجه��ة التحدي��ات المختلفة ف��ي المجاالت
االقتصادية والسياس��ية والدفاعي��ة ،وال يمكن
التحدث معها بلغة القوة.
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سفيرايرانفياألمماملتحدة:

ثمةتعاونوثيقبنياإلستخبارات
االميركيةومنظمة«خلق»اإلرهابية
للمساسبأمنايران
إعتبر س��فير ومندوب الجمهورية االس�لامية االيرانية الدائم
ف��ي منظم��ة األمم المتحدة ،ايران بأنها ضحي��ة االرهاب والجرائم
الدولي��ة المنظم��ة ،الفت��ا ال��ى التع��اون الوثي��ق بي��ن زم��رة «خل��ق»
االرهابي��ة وأجه��زة االس��تخبارات االميركي��ة لغ��رض التخري��ب
والمس��اس باألمن في البالد .وفي كلمة له الثالثاء خالل إجتماع
لمجل��س األم��ن الدول��ي عق��د تح��ت عن��وان «العالقة بي��ن االرهاب
والجرائم الدولية المنظمة» في نيويورك قال مجيد تخت روانجي:
إنه وبمعزل عن الدوافع واألس��اليب المتباينة فإن تأثيرات أنش��طة
االرهابيي��ن والمجرمي��ن المنظمين أي العب��ث المطلق والتخريب
الشامل ،متشابهة مع بعضها بعضا .التتمة يف الصفحة 11

وق��ال ب��ري ف��ي بي��ان أم��س األربع��اء :إن
العقوب��ات «اعت��داء عل��ى المجل��س النياب��ي
وبالتال��ي عل��ى لبن��ان كل لبن��ان ،ل��ذا باس��م
المجل��س النياب��ي اللبنان��ي أتس��اءل ه��ل
أصبح��ت الديمقراطي��ة األمريكي��ة تفت��رض
وتف��رض االعت��داءات عل��ى ديمقراطي��ات
العالم؟».
وتوج��ه ب��ري إل��ى االتح��اد البرلمان��ي
الدول��ي «التخ��اذ الموق��ف ال�لازم م��ن ه��ذا
التصرف الالمعقول».
وكان��ت وزارة الخزان��ة األمريكي��ة ق��د
أعلن��ت الثالث��اء ف��رض عقوب��ات عل��ى رئيس
كتل��ة «الوف��اء للمقاوم��ة» النيابي��ة النائ��ب
محم��د رع��د ،والنائ��ب أمي��ن ش��ري ،ورئي��س
وحدة االرتباط والتنس��يق وفيق صفا ،زاعمة
أن ه��ؤالء «يس��تغلون مناصبه��م السياس��ية
لتس��هيل عم��ل أجن��دة «ح��زب اهلل» الخبيث��ة
ودعم إيران».
ودعت وزارة الخزانة األمريكية المجتمع
الدول��ي إل��ى إدراج «ح��زب اهلل» بجناحي��ه
السياسي والعسكري على قوائم اإلرهاب.

عضوفيأكاديميةاجمللساألطلسي:

إجتماعمجلسالحكامليسلصالح
الوالياتاملتحدة
االوروبيون يحثون ايران على تو ّخي الحذر
والتح ّلي بالصبر حتى نهاية ادارة ترامب
وصف��ت عض��وة أكاديمي��ة المجل��س األطلس��ي ف��ي
واش��نطن ،سياس��ات الرئي��س االمريك��ي بأنه��ا متناقض��ة
وغامضة وقالت :إن امريكا التي خرجت من اإلتفاق النووي
م��ع اي��ران تطال��ب الي��وم بانعق��اد جلس��ة لمجل��س ح��كام
الوكال��ة الدولي��ة للطاقة الذرية مؤك��دة ان هذا اإلجتماع
لن يكون في صالحها.
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