والحركة تسيطر على منطقة في
إقليم فراه غربي البالد

االحتالل يقصف مواقع للمقاومة
الفلسطينية في غزة

إصابة صهاينة بجراح
خطيرة في عملية طعن
شرق قلقيلية

طالبان تواصل هجماتها
بأفغانستان ..وشكوك
بشأن مزاعم
امريكا حول اتفاق
السالم
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ضمن الخطوة الثالثة لتقليص التعهدات النووية

«حسني مني وانا من حسني»

طهران :لم يعد لدينا التزام بمستوى تخصيب اليورانيوم

ق��ال املتحدث باسم منظمة الطاقة ال��ذري��ة ،ب�ه��روز كمالوندي،
أمس السبت :كان مقرراً ضخ الغاز يف أجهزة  ،IR6بعد مرور إحدى
عشرة سنة على اإلتفاق ال�ن��ووي ،لكننا سننفذه يف اخلطوة الثالثة
من خفض اإللتزام.
وأوض ��ح ب�ه��روز كمالوندي يف مؤمتر صحفي عقده أم��س ،حول

تنفيذ اخلطوة الثالثة خلفض اإللتزامات يف إطار اإلتفاق النووي :أنه
وفقا ملا أعلنه رئيس اجلمهورية فإن اخلطوة الثالثة متنح الربنامج
النووي االيراني سرعة أكرب ،ويف هذا اإلطار ينبغي أن يصل ختصيب
اليورانيوم اىل درجة تليب معها حاجة حمطات الطاقة والبالد.
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الجيش االيراني :أي توتر في املنطقة سيجعل األجانب في وضع غير آمن للغاية
جبهة المقاومة ستطيح باميركا
المجرمة زعيمة نظام الهيمنة
حذر القائد العام للجيش االيراني ،اللواء
«عبدالرحيم موسوي» ،القوى االجنبية من
أنها ستكون يف وضع غري آمن للغاية يف حالة
إثارة أي توتر لضرب األمن يف املنطقة.
وت�س��اءل ال�ل��واء م��وس��وي يف كلمة ألقاها يف
م��دي�ن��ة ق��م امل �ق��دس��ة ،ع�م��ا جلبه ن�ظ��ام اهليمنة
بزعامة أمريكا اجملرمة للشعوب غري الدمار؟
مضيفاً :إنهم غ�ير مقتنعني بسلب هوية البلد
وك��رام�ت��ه ومكانته ،ولكنهم يسعون الستعباد
مجيع البلدان والشعوب بشكل تام.
وأضاف :إن الرئيس االمريكي احلالي كشف
عن آخر مطالب امريكا وهي «البقرة احللوب»،
فكلما كان هذا البلد مثل البقرة أكرب وأكثر
انتاجا للحليب فستكون أقرب المريكا ،بالطبع،
حل�ين إع�ط��اء احلليب ،وعندما ينتهي احلليب،

كمالوندي :ايران بدأت بضخ الغاز في أجهزة
الطرد المركزي من طراز ()6RI
التغييرات الجديدة في إطار الخطوة الثالثة
تمكننا من الوصول الى التخصيب بمقدار
مليون سو (( )SWUUWSوحدة فصل)
ايران تنتج حاليا  270ألف وحدة طرد مركزي
وتسعى الى الوصول الى مليون وحدة
إعادة تصميم مفاعل أراك النتاج المياه الثقيلة..
ولدينا قدرات هائلة في الصناعات النووية
من الممكن عودة ايران لإللتزامات التي
تخلت عنها ،شرط تنفيذ الشركاء االوروبيين
التزاماتهم
رئيس اللجنة النيابية لألمن القومي :لدى
إيران خيارات كثيرة للخطوات التالية في
تقليص اإللتزامات

الرسول االكرم«ص»

حتل علينا هذه االيام ذكرى عاشوراء احلسني
س�ب��ط ال��رس��ول االك � ��رم«ص» وس�ل�ي��ل آل بيته
امليامني ،حيث إستشهد هو وأخوه العباس وأبناؤه
واصحابه اخل ّلص يف سبيل الدفاع عن دين جده،
على يد طغمة فاسدة أرادت القضاء عليه.

وبهذه املناسبة األليمة ستحتجب صحيفة الوفاق عن الصدور
على ان تعود اىل قرائها االعزاء يوم السبت القادم .2019/9/14

في سياق املشاورات الثنائية

القائم بأعمال مدير الوكالة الذرية في طهران اليوم
أعلن متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية :إن القائم بأعمال مدير الوكالة،
كورنيل فروتا ،سيجتمع مع مسؤولني إيرانيني رفيعي املستوى يف طهران يوم األحد.
وقال املتحدث يف تصريح له أمس ،نقلته «رويرتز» :إن ”الزيارة جزء من التواصل املستمر بني
الوكالة وإيران“ .وهي اول زيارة يقوم بها فروتا منذ تو ّلية منصبه.
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روحاني يشارك في قمة اإلتحاد األوراسي في يريفان
أعلن وزير خارجية ارمينيا زوهراب مناساكانيان بان الرئيس االيراني حسني روحاني سيزور
يريفان للمشاركة يف اجتماع القمة لإلحتاد االوراسي مطلع اكتوبر القادم.
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سيتم رميها يف ال�ن�ف��اي��ات .وأوض ��ح ان ت�ط��ورات
السنوات االخرية تبني ان أي شخص يعتمد على

األجانب إما هلك واختفى أو يف حالة إحتضار.
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الشيخ قاسم« :إسرائيل» مردوعة وال تستطيع أن تقوم بحرب
مصدران« :حزب الله» سيشن هجوما آخر ضد أهداف إسرائيلية بعد وعيد نصر الله

ظريف يعود الى طهران من جولته اآلسيوية بومبيو :تفاصيل «صفقة القرن» س ُتعلن
غ� ��ادر وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة االي ��ران ��ي حم�م��د ج� ��واد ظ��ري��ف ،العاصمة
خالل األسابيع القادمة
االندونيسية جاكارتا عائدا اىل طهران يف ختام جولته اآلسيوية اليت

مشلت بنغالديش أيضاً.
وكان وزير اخلارجية االيراني قد بدأ جولته مساء الثالثاء بزيارة
بنغالديش حيث أج��رى حمادثات مع رئيسة ال ��وزراء الشيخة حسينة
واجد ورئيسة الربملان شريين شرمني جودري ووزير اخلارجية عبداملؤمن؛
حيث حبث يف العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية والدولية املهمة
وذات اإلهتمام امل�ش�ترك .والتقى ظريف يف دك��ا فريقا من املفكرين
وأساتذة اللغة الفارسية كما شارك يف املنتدى الثالث للدول املطلة على
احمليط اهلندي وألقى كلمة فيه تطرق خالهلا اىل أخطار نهج األحادية
والتطرف واإلرهاب االقتصادي.
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وسائل إعالم إسرائيلية تكشف هوية مبعوث ترامب
الخاص المقبل إلى الشرق األوسط
رج��ح وزي��ر اخلارجية األمريكي مايك بومبيو أن
وك ��االت ّ -
تكشف إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف األسابيع القادمة
تفاصيل م��ا أمس��اه��ا «خطة ال�س�لام» أي صفقة ال�ق��رن اخلاصة
بنسف القضية الفلسطينية.
التتمة يف الصفحة 11

إيران تصف نبأ إحتمال لقاء ترامب
وروحاني في نيويورك بامللفق

برملاني روسي :الخطوات النووية االيرانية رد على
الحظر االميركي

وصف املتحدث باسم املمثلية االيرانية لدى
األم��م املتحدة ،علي رض��ا مرييوسفي ،التقرير
الذي نشرته إحدى وسائل اإلعالم بشأن إحتمال
عقد لقاء بني الرئيسني االي��ران��ي واالمريكي
بأنه نبأ ملفق.
ونفى علي رضا مرييوسفي ،إحتمال عقد لقاء
بني الرئيس األمريكي دونالد ترامب والرئيس
اإلي ��ران ��ي ح�س��ن روح��ان��ي ع�ل��ى ه��ام��ش إجتماع
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك.
يف وق� ��ت س ��اب ��ق ،ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة ك �ي��ودو
اليابانية لألنباء عن مصدر يف احلكومة
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إعترب رئيس جلنة الشؤون الدولية يف الدوما الروسي ،ليونيد سلوتسكي ،اخلطوات النووية
االيرانية بأنها تأتي رداً على احلظر االمريكي .ويف تعليقه على موقع التواصل االجتماعي
«تليغرام» كتب سلوتسكي :إن امريكا تريد دفع اي��ران للخروج كلياً من اإلتفاق النووي
ومت��ارس الضغط على اإلحت��اد االوروب��ي للوصول اىل هذا اهل��دف ،وباملقابل فإن اي��ران تتخذ
خطواتها النووية ردا على احلظر.
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الناقلة اإليرانية أفرغت حمولتها النفطية في ميناء سوري
أفادت وسائل إعالم بأن الناقلة اإليرانية« ،أدريان دريا  »1املفرج عنها يف جبل طارق الشهر
املاضي أفرغت محولتها من النفط اخلام يف ميناء سوري .ونقل موقع «ميدل إيست آي» الذي
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أكد نائب األمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم أن احلرب «اإلسرائيلية» على لبنان مل
تعد مضمونة بالنسبة لـ «تل أبيب» بسبب جيشه وشعبه ومقاومته ،بل ليست حمتملة النجاح
موضحا أن «اسرائيل» مردوعة بنتائج متوز
ألنها مردوعة بقوة املقاومة وقراراتها الشجاعة،
ً
 2006بعد أن هزمت هزمية نكراء ،اذ كانت تعتقد بأن هذه احلرب ستكون اخلامتة ملقاومة حزب
اهلل يف لبنان حتت عنوان سحقه ،فكانت النتيجة أن عدوان متوز  2006أوجد مرحلة جديدة من
يوما بعد يوم فيصبح عقدة حقيقية لـ «إسرائيل»
تراكم القوة لدى حزب اهلل لتتعاظم قوته ً
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رئيس هيئة األركان املشتركة للجيش األمريكي :أحترم
القدرات العسكرية اإليرانية
قال رئيس هيئة األرك��ان األمريكية املشرتكة جوزيف دان�ف��ورد :إنه حيرتم القدرات
العسكرية اإليرانية.
التتمة يف الصفحة 11

وقفة

خطوة إيران الثالثة..
خطوة مفصلية على صعيد
اإلتفاق النووي
ماجد حامتي
م� ��رة أخ � ��رى مت �ن��ح اي� � ��ران االوروب� �ي�ي�ن
فرصة ،قد تعقبها خطوات قليلة جدا حتى
التحرر نهائيا من قيود اإلتفاق النووي،
إلثبات نواياهم عمال ال قوال ،أزاء اإلتفاق،
ب �ع��د أن أع �ل��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م منظمة
الطاقة الذرية االيرانية بهروز كمالوندي
بان اي��ران بدأت يف إطار خطوتها الثالثة،
بضخ الغاز يف أجهزة الطرد املركزي من
اجليل املتطور .IR6
رف ��ع اي� ��ران ك��ل ال �ق �ي��ود ال�ت�ي كانت
تك ّبل عمليات البحث والتطوير ،يف إطار
اإلتفاق النووي ،سيمكنها من الوصول اىل
التخصيب مب�ق��دار مليون «س��و» (وح��دة
فصل) مبعنى ان��ه مل تعد توجد أي قيود
تك ّبل الربنامج النووي االيراني.
أج �ه��زة ال �ط��رد امل��رك��ز  IR6ال�ت�ي مت
اليوم ضخ الغاز فيها ،كان من املقرر أن
تقوم اي ��ران بهذا اإلج ��راء ،وفقا لإلتفاق
ال �ن��ووي ،بعد م ��رور أح��د عشر ع��ام��ا على
اإلتفاق النووي ،أي بعد  7أعوام من اآلن.
خطوة اي ��ران ال�ي��وم ختتلف كليا عن
اخلطوتني السابقتني ،فهي متهّد االرضية
م��ن ن��اح�ي��ة ع�ل�م�ي��ة ،ل�ل�إس ��راع يف عملية
التخصيب ،وبالتالي إنتاج كميات أكرب
املخصب ،فيما سيتم حتديد
من اليورانيوم
ّ
نسبة التخصيب وفقا حلاجات البالد.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،يبدو
أنها أع��رف من اجلميع بأهمية اخلطوة
اليت إختذتها اي��ران اليوم ،لذلك قررت،
على خالف اخلطوتني السابقتني ،إرسال
القائم بأعمال مدير الوكالة ،على عجل
اىل ط �ه��ران ،حيث يصلها ال �ي��وم االح��د،
لإللتقاء باملسؤولني االيرانيني.
خ�ط��وة ال �ي��وم ه��ي خ�ط��وة مفصلية يف
س �ي��اق ال �ع�لاق��ة ب�ين اي� ��ران وب��اق��ي ال ��دول
امل�ت�ب�ق�ي��ة يف اإلت� �ف ��اق ال � �ن� ��ووي ،وخ��اص��ة
ال��دول االوروب �ي��ة ،ال�تي كانت تعوّل على
العقوبات االمريكية لدفع ايران للرضوخ
ملطالب ترامب ،اليت تيقنت اليوم ،ان ايران
ليست يف وارد ،حتى التفاوض مع امريكا،
ناهيك عن الرضوخ هلا ،بعد أن جنحت
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