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طهران...
وص���رح؛ مب��ا أن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة إنسحبت
م��ن اإلت�ف��اق ال �ن��ووي ،وال�ط��رف اآلخ��ر مل يلتزم
بتعهداته ،فقد ق��ررت اي��ران خفض إلتزاماتها
لتحقيق التوازن يف تنفيذ اإلتفاق النووي.
* سنواصل إلتزام الشفافية كالسابق
وفيما لفت اىل ان اي ��ران ليست حب��اج��ة يف
ال��وق��ت ال��راه��ن لتدوير ال��وق��ود املستخدم ق��ال:
ال ن�ن��وي التخلي يف ال��وق��ت ال��راه��ن ع��ن قضية
شفافية املشروع النووي ورقابة الوكالة الدولية
للطاقة الذرية عليه.
وقال كمالوندي :هنالك  3مواضيع أحدها
منشأة ف��ردو وأخ��رى خاصة بعملية املراقبة من
قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث أننا
ال نعتزم إحداث تغيري يف ذلك وسنواصل إلتزام
الشفافية كما يف السابق.
وأض � ��اف :إن ال �ت �غ �ي�يرات اجل ��دي ��دة يف إط ��ار
اخل� �ط ��وة ال �ث��ال �ث��ة مت �ك �ن �ن��ا م ��ن ال� ��وص� ��ول اىل
التخصيب مبقدار مليون سو (( )SWUوحدة
فصل).
وأشار اىل أن ايران تنتج حاليا  270ألف وحدة
طرد مركزي ،وتسعى اىل الوصول اىل مليون
وح��دة م��ؤك��دا بالقول :الزال ��ت أمامنا  3قيود
أخرى وردت يف اإلتفاق النووي ال ننوي التخلي
عن إحداها يف الوقت الراهن وهي الشفافية.
وقال :إختذنا أربعة إجراءات يف إطار اخلطوة
الثالثة لتقليص اإللتزام باإلتفاق النووي ،معلناً
بأن اي��ران زادت من عدد أجهزة الطرد املركزي
وقامت بضخ الغاز يف اجليل السادس من أجهزة
الطرد املركزي.
وأمل��ح اىل انه يف حال القيام بأربعة إج��راءات
أخ ��رى فيما يتعلق بتخصيب ال�ي��وران�ي��وم فلن
تبقى أم��ام اي��ران أية قيود على صعيد ختصيب
اليورانيوم وقال :أمامنا خطوة هامة يف ختصيب
اليورانيوم وأجيال أجهزة الطرد املركزي سنقوم
بها يف الشهر القادم.
وأش��ار اىل اج��راء تغيريات يف مستوى أجهزة
الطرد املركزي وتابع :نظرا اىل أننا ال ننتهك
قوانني وكالة الطاقة الذرية فلن ننسحب من
الربوتوكول املك ّمل ملعاهدة احلد من اإلنتشار
النووي.
ون � ��وه اىل ان اي� � ��ران إض� �ط ��رت اىل ال �ق �ي��ام
ب ��اخل �ط ��وات ال��ث�ل�اث الن �ت �ه��اك ال��ط ��رف اآلخ ��ر
ل�لإت �ف��اق ال� �ن ��ووي واس �ت �ط ��رد ال� �ق ��ول :سنصل
تدرجيياً اىل نهاية القيود اليت فرضها اإلتفاق
النووي على الربنامج النووي االيراني ،إذا قمنا
بإحياء منشأتي فوردو واراك فلن تبقى أية قيود
فنية أمام الربنامج النووي االيراني.
وأكد كمالوندي ان مواقف ايران وخطواتها
فنية وليست سياسية وتابع قائ ًال :لسنا حباجة
يف الوقت ال��راه��ن لتخصيب اليورانيوم بدرجة
 ،%20وكما أن بعض اخل�ط��وات حباجة لوقت
للقيام بها وتنفيذها فإن الرتاجع عنها حباجة
اىل وق��ت أي �ض �اً ،إذا ك��ان ال�ط��رف اآلخ ��ر يريد
القيام بأية خطوة فعليه القيام بها اآلن ألن
األمور تتعقد شيئا فشيئا.
وأوض � ��ح؛ ان ق��رارات �ن��ا مت�ن��ح ال �ط��رف اآلخ��ر
فرصة لتنفيذ اإلت�ف��اق ال�ن��ووي وت��اب��ع :خمزون
اليورانيوم املخصب يتزايد تدرجييا ول��ن يكون
م��ن السهل التخلص منه بسرعة ،ع��دد أجهزة
الطرد املركزي النشطة مل يتغري.
وأشار اىل ان مشروع احملركات النووية ميضي
قدما موضحا :أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة
ال ��ذري ��ة ع ��ن خ �ط��وات �ن��ا يف م �ش ��روع احمل��رك��ات
النووية وسنبلغهم عن أية خطوة جديدة نقدم
عليها.
* بدأنا بضخ الغاز يف أجهزة IR6
وتابع املتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية،
أن أجهزة الطرد املركزي  IR6اليت كان من
امل �ف��روض ض��خ ال �غ��از فيها يف ال �ع��ام ال �ـ  11من
اإلتفاق النووي (بعد  7أعوام تقريبا) ،قد بدأنا
بضخ الغاز فيها فضال عن  IR6ساب اليت كان
من املقرر ضخ الغاز فيها يف ذلك الوقت.
وأض ��اف :لقد ك��ان م��ن امل�ق��رر ايضا تدشني
سلسلة عشرينية م��ن أج�ه��زة ال�ط��رد امل��رك��زي
 IR6حسب امللحق  1من البند  35من اإلتفاق
ال�ن��ووي ب��داي��ة ال�ع��ام ال �ـ  11منه ق��د أجن��ز اآلن،
ك�م��ا ق�م�ن��ا ب�ض��خ ال �غ��از يف سلسلة عشرينية
ألج�ه��زة ال�ط��رد امل��رك��زي  IR6فيما السلسلة
الثالثينية مدرجة يف برناجمنا القادم.
كما أع�ل��ن املتحدث ب��اس��م منظمة الطاقة
ال ��ذري ��ة اإلي ��ران��ي ��ة :إن ال �ق��ائ��م ب��أع �م��ال م��دي��ر
الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة ي��زور طهران
ال �ي��وم االح ��د وجي�ت�م��ع م��ع م�س��ؤول�ين إي��ران�ي�ين
رفيعي املستوى.
ويف ت �ص ��ري ��ح ل �ق �ن ��اة ال � �ع� ��امل أك � ��د ب �ه ��روز
كمالوندي ان ايران ستتخلى عن مجيع القيود
التقنية يف اإلتفاق النووي اذا مل ينفذ األوروبيون
إلتزاماتهم يف اإلتفاق النووي.
وأضاف كمالوندي :اننا نتوقع من األوروبيني
أن يدركوا م��دی جدية اجلمهورية االسالمية
بعد اخلطوة الثالثة من التخلي عن اإللتزامات
ف ��إذا ك��ان��ت لديهم أي��ة ش�ك��وك يف م��دی جدية
ايران ،نأمل أن تزول بهذه اخلطوة».
وبني كمالوندي :أنه من املمكن عودة ايران
ل�لإل �ت��زام��ات ال�ت�ي خت�ل��ت ع�ن�ه��ا ،ش ��رط تنفيذ
الشركاء االوروب �ي�ين التزاماتهم ازاء اإلتفاق
النووي».
يف س �ي��اق م�ت�ص��ل ق� ��ال رئ �ي��س جل �ن��ة األم ��ن
القومي والسياسة اخلارجية يف جملس الشورى
االسالمي ،يف إشارة إىل اخلطوة الثالثة املتمثلة

يف تقليص إل �ت��زام��ات اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة
اإلي��ران �ي��ة :أم ��ام إي ��ران ع��دة خ �ي��ارات للخطوات
التالية يف ختفيض ال�ت��زام��ات�ه��ا ،وجي��ب إخت��اذ
اخلطوة الرابعة حبزم أكرب.
وأض ��اف حجة اإلس�ل�ام «جمتبى ذوال �ن��وري»
يف حديث للصحافيني ،أم��س السبت :إذا وفى
األوروب �ي��ون بالتزاماتهم خ�لال ف�ترة  60يوما،
ف�س��وف ت�ع��ود اجلمهورية اإلس�لام�ي��ة أي�ض�اً إىل
إلتزاماتها يف إط��ار اإلت�ف��اق ال�ن��ووي ،لكن على
خ�ل�اف ذل� ��ك ،ف ��ان اخل �ط ��وة ال��راب �ع��ة خلفض
إلتزامات إيران ستنفذ بقوة أكرب.
وتابع :على عكس ما قاله وزير خارجيتنا بأن
أوروبا لديها اإلرادة للحفاظ على اإلتفاق النووي
ولكن ال تستطيع ذلك ،أعتقد أن أوروب��ا لديها
القدرة ،لكنها المتتلك اإلرادة.
وأض� ��اف ذوال � �ن� ��وري :احل �ف��اظ ع�ل��ى اإلت �ف��اق
ال � �ن� ��ووي ره � ��ن ب ��دف ��ع أوروب� � � ��ا ال �ث �م ��ن ل�ل�ع�م��ل
بالتزاماتها ،وأن أوروبا لديها القدرة على العمل،
لكنها المت�ت�ل��ك اإلرادة ألن ح�ج��م ال�ت�ب��ادالت
األوروبية مع الواليات املتحدة ال ميكن مقارنته
بالتبادالت االقتصادية بينها وب�ين إي ��ران ،لذا
فإنها تفتقد ل�ل�إرادة لإلنفاق يف إط��ار احلفاظ
على اإلتفاق النووي.
وق��ال رئيس جلنة األم��ن القومي والسياسة
اخل��ارج �ي��ة يف جم�ل��س ال �ش ��ورى االس�ل�ام ��ي ،إن
حجم التبادالت االقتصادية بني أوروبا والواليات
املتحدة تبلغ حوالي الف مليار دوالر سنويا ،يف
حني يبلغ التبادل االقتصادي األعلى مع إيران
يف أحسن األحوال  20مليار دوالر ،وهلذا السبب
فإن أوروبا ال تريد أن تدفع الثمن مقابل احلفاظ
على اإلت �ف��اق ال �ن��ووي وال��وق��وف أم ��ام ال��والي��ات
املتحدة.
وص ��رح ذوال� �ن ��وري :أوروب� ��ا تبحث ع��ن إت�ف��اق
ليس له أي منفعة إليران ،وان تدفع اجلمهورية
اإلس�لام �ي��ة مج�ي��ع تكاليفه وان الحي �م��ل ه��ذا
اإلتفاق أي ضرر أو نفقة عليها.
وصرح رئيس اللجنة الربملانية املعنية باألمن
ال �ق��وم��ي وال �س �ي��اس��ة اخل ��ارج��ي ��ة :ال ي��وج��د يف
احلقيقة إتفاق ميكن القول بانه يتعني احلفاظ
عليه ،لكننا ال نريد أن نقدم الذريعة ليقولوا أن
إيران إنتهكت اإلتفاق.
وت��اب��ع :ان اجلمهورية االس�لام�ي��ة االي��ران�ي��ة
ستلتزم باإلتفاق ال�ن��ووي مب�ق��دار م��ا تتمسك
األط � � � ��راف األخ� � � ��رى امل ��وق� �ع ��ة ع� �ل ��ى اإلت ��ف���اق
بالتزاماتها.
وق� ��ال ذوال � �ن� ��وري :إن إي� � ��ران ،و ّف� ��ت جبميع
إل�ت��زام��ات�ه��ا يف اإلت �ف��اق ال �ن ��ووي ،ل�ك��ن اجل��ان��ب
األوروبي مل يف بأي من التزاماته ومل يتخذ أي
خطوات يف هذا االجتاه.
وأض ��اف :إن اجلمهورية اإلسالمية خفضت
إلتزاماتها مب��ا يتماشى م��ع اجل��ان��ب األوروب ��ي،
وسوف تعمل بالتزاماتها مبا يتماشى مع مستوى
التزام الطرف االوروبي.

الجيش االيراني...
وأك� ��د ق��ائ��د م �ق��ر «خ� ��امت االن �ب �ي��اء (ص)»
للدفاع اجل��وي ان ام�يرك��ا تزيد م��ن أطماعها
التوسعية يف مواجهة اإلستسالم ،وت�تراج��ع يف
مواجهة املقاومة.
وأك��د ال�ل��واء م��وس��وي ،أن املقاومة الفاعلة
اليت أبدتها اجلمهورية االسالمية االيرانية أدت
اىل فشل إسرتاتيجية امريكا يف ممارسة محلة
الضغوط القصوى ضد الشعب االيراني ،مضيفا:
اليوم ،أصيبت أمريكا باإلحباط االسرتاتيجي
نتيجة إخفاقاتها املتتالية يف املنطقة.
وت��اب��ع ق��ائ�لا :حن��ن حن � ّذر األج��ان��ب م��ن أنهم
سيكونون يف وضع غري آمن للغاية يف حالة إنعدام
لألمن والتوتر يف املنطقة.
وأوضح؛ ان اجلاهزية النفسية الفراد القوات
املسلحة تعد ع��ام�ل ًا رئيسياً يف ردع تهديدات
األع ��داء ،وه��ذا ال��ردع عامل مؤثر أكثر من أي
عامل آخر بفضل القيادة احلكيمة للقائد العام
للقوات املسلحة اإلمام اخلامنئي.
ولفت القائد العام للجيش االيراني اىل أنه
ح� � ّذر ال�س�ع��ودي��ة وبقية حلفائها عندما شنت
العدوان على اليمن قبل أربع سنوات من ان هذا
البلد سوف لن يكون ساحة تدريب ،موضحاً :ان
وج��ه ضربات قوية اىل املعتدين
الشعب اليمين ّ
جعلتهم يتخبطون إلجي��اد طريق للهروب من
املعركة.
واختتم ق��ائ�لا :حن��ن نؤمن بوعد اهلل وليس
لدينا شك فيه ،وليطمئن الشعب االيراني من
أنه وفقاً لوعد اهلل ،فإن جبهة املقاومة ،ستطيح
بأمريكا اجملرمة زعيمة نظام اهليمنة ،ونطمئن
الشبان األعزاء من انهم سيشاهدون زوال الكيان
الصهيوني املشؤوم.

القائم...
وك ��ان الرئيس االي��ران��ي حسن روح��ان��ي قد
أع �ل��ن م �س��اء االرب� �ع ��اء يف ت�ص��ري��ح ص�ح�ف��ي يف
ختام اجتماع رؤساء السلطات الثالث بان ايران
ستبدأ اجلمعة تنفيذ اخلطوة الثالثة خلفض
إلتزاماتها ال�ن��ووي��ة أزاء ع��دم وف ��اء األوروب �ي�ين
بالتزاماتهم يف إطار اإلتفاق النووي.
م��ن جانبه وص��ف ممثل اي ��ران ال��دائ��م لدى
الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة ،زي��ارة القائم
بأعمال املدير العام للوكالة إىل طهران بأنها
ج��زء م��ن ال�ت�ع��اون املستمر ويف إط ��ار م�ش��اورات
رفيعة املستوى بني الطرفني.
وأضاف غريب آبادي :هذا اللقاء هو جزء من
التعاون املستمر بني إي��ران والوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف إطار مشاورات رفيعة املستوى
بني الطرفني.

روحاني...

الشيخ قاسم...

وقال مناساكانيان يف تصريح أدىل به ملوقع
«لراغري.اي.ام» ان رؤساء الدول االعضاء وسائر
دول التعاون مع االحت��اد االوراس��ي ومنها ايران
وسنغافورة ستشارك يف االجتماع الذي سيعقد
يوم  2تشرين االول /اكتوبر القادم.
وحول توقعاته من زيارة الرئيس االيراني اىل
يريفان قال :إن لنا مع ايران جدول أعمال واسع
النطاق حيث نتابع البحث ع��ن أط��ر وأساليب
التعاون املؤثر يف جمال االمن االقليمي وتطوير
البنية التحتية وتنويع الطاقة وسائر اجملاالت
كي نصل اىل النتائج اإلجيابية الالزمة اليت
ختدم مصلحة بلدينا.
ووص ��ف ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين بأنها جيدة
وودية على الدوام ،وأضاف :إن عضوية أرمينيا يف
االحتاد األوراسي توفر كذلك إمكانيات لنا يف
التعاون مع ايران وكذلك مع مصر وسنغافورة.

يف م��واج�ه�ت�ه��ا .ويف كلمة ل��ه خ�ل�ال إح�ي��اء
الليلة السابعة يف اجمللس العاشورائي املركزي
يف مقام السيدة خولة (ع) يف بعلبك ،أض��اف
الشيخ قاسم أن��ه «مب��ا أن «إس��رائ�ي��ل» مردوعة
وال تستطيع أن تقوم حبرب وال تضمن أن تنجح
يف حرب ،أرادت أن تقوم بإجراءات عدوانية تغري
قواعد اإلشتباك وذل��ك بأعمال نوعية فكانت
تقتل شخص هنا وتأتي مبتفجرة هناك وتقوم
بعمل ثالث هناك».
وتابع الشيخ قاسم أن «اسرائيل» إعتمدت يف
أعماهلا العدوانية على الغطاء الدولي ألن الدول
ال�ك�برى تعترب أن «إس��رائ �ي��ل» عندما تنتهك
أج ��واء لبنان وعندما ت�ق��وم بعمليات عسكرية
وعندما تقتل الفلسطينيني وتقوم بأي عدوان
فهي يف حالة دفاع عن النفس وكل ما تقوم به
مشروع على املستوى الدولي ،لكن املقاومة عندما
تقاتل وت��رد وحت��رر هي تعتدي على «إسرائيل»
سالحا يف وجهها املقبولة،
ألنه ال جيوز أن حنمل ً
ريا اىل أن��ه مل جيتمع يف لبنان من يناصر
مش ً
ه��ذا اإلجت��اه «اإلسرائيلي» بل ك��ان اإللتفاف
ً
حميطا
ال�س�ي��اس��ي وال �ش �ع�بي ال��رمس��ي وال �ع ��ام
باملقاومة مؤيدًا لردها بشكل مباشر وذلك عل ًنا
أمام الرأي العام.
أم��ا على الصعيد االق�ت�ص��ادي ،فقال الشيخ
ق��اس��م« :حن��ن مهتمون باملعاجلة اإلقتصادية
ون �س��اه��م م ��ع خ �ب�راء م ��ن ع �ن��د ال � � ��وزراء وق ��وى
سياسية أخرى ورئيس اجلمهورية لنناقش معهم
بعض األف�ك��ار ال�تي هلا عالقة بتنشيط الوضع
اإلقتصادي ،وسنتوصل إىل جمموعة من احللول
اإلجيابية ،لكننا حريصون أن ال تكون احللول
على حساب الفقراء وال على حساب أصحاب
الدخل احملدود وأن ال تتعرض لضرائب جديدة
يف الـ TVAوال تكون على حساب جتميد الرواتب
أو احلذف منها وال على قاعدة رفع ا ُ
جلعالة على
البنزين ك��ل ه��ذه األم ��ور ال�تي مت��س مبجموع
الناس حنن ال نوافق عليها فهناك ً
حلول ميكن
أن تكون ً
بديل وحنن نعمل عليها».
هذا وكشفت القناة « »12العربية ،النقاب
عن أن تقديرات اجليش اإلسرائيلي تشري إىل
أن «حزب اهلل» سيشن هجوما آخر ضد أهداف
إسرائيلية ،وأكدت القناة أن احلزب بصدد فرض
معادلة جديدة يف املنطقة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ذك� ��ر م ��وق ��ع «م ��ف���زاك الي ��ف»
اإلسرائيلي :أن القيادة العسكرية اإلسرائيلية
ترجح أن اهل�ج��وم األخ�ير م��ن قبل «ح��زب اهلل»
الذي إستهدف مدرعة إسرائيلية يف ثكنة أفيفيم
ل��ن ي�ك��ون األخ�ي�ر للحزب ،موضحا أن اجليش
اإلسرائيلي يواصل حالة التأهب على احل��دود
اللبنانية ،حتسبا ألي سيناريو حمتمل يف ظل
التوتر األمين مع احلزب.
وذك ��ر امل��وق��ع ال �ع�بري :أن «إس��رائ �ي��ل ق��ررت
متديد إغ�لاق اجمل��ال اجل��وي داخ��ل دائ��رة نصف
قطرها  6كيلومرتات على احل��دود مع لبنان،
واإلس �ت �م��رار يف ن�ش��ر ب �ط��اري��ات ال �ص��واري��خ من
نوع «باتريوت» املخصصة الع�تراض الصواريخ
ال�ق�ص�يرة وامل�ت��وس�ط��ة امل� ��دى ،وال�ت�ي مت فرضها
ك�ج��زء م��ن ح��ال��ة التأهب األم�ن�ي يف املنطقة،
مشريا إىل أن املنطقة تعج بالطائرات بدون طيار
اإلسرائيلية.

ظريف...
ويف جاكارتا أجرى وزير اخلارجية االيراني
صباح اجلمعة حمادثات مع نظريته االندونيسية
رتنو مرسودي وحبث معها سبل تطوير العالقات
الثنائية.
يذكر ان وزير اخلارجية االيراني قام بالعديد
م��ن ال ��زي ��ارات يف اآلون� ��ة األخ �ي�رة مش�ل��ت قطر
والكويت والدول االسكندنافية فنلندا والسويد
والنرويج ومن ثم فرنسا اليت زارها مرتني.
ك �م��ا ق ��ام جب��ول��ة مش �ل��ت ال �ص�ين وال �ي��اب��ان
وماليزيا وبعدها روسيا قبل بدء جولته االخرية
اليت تضمنت بنغالديش واندونيسيا.

بومبيو...
وردًا على سؤال بعد كلمة ألقاها يف جامعة
«كانساس» يف الواليات املتحدة ،قال بومبيو:
«أع�ت�ق��د بأننا سنعلن رؤي�ت�ن��ا خ�لال األسابيع
ال �ق��ادم��ة» ،وأض���اف« :آم ��ل أن ي��رى ال�ع��امل هذا
ك��أس��اس لبناء املستقبل ،إنها مشكلة صعبة،
وسيتعني على الفلسطينيني واإلسرائيليني يف
النهاية حلها مبفردهم ،لكننا نعمل جب��د من
أجل ذلك» ،حبسب تعبريه.
وكان مبعوث البيت األبيض للشرق األوسط
جيسون غرينبالت ق��د ق��ال األس�ب��وع امل��اض��ي إن
الواليات املتحدة لن تكشف عن اجلزء السياسي
من خطة «صفقة القرن»املنتظرة قبل إنتخابات
الكنيست االس��رائ �ي �ل��ي امل �ق ��ررة يف  17أي �ل��ول/
سبتمرب اجلاري.
وي��وم اخلميس ،ذكر مسؤولون مط ّلعون أن
غرينبالت ينوي اإلستقالة من منصبه بعدما
ك�ش��ف ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ع��ن م�ض�م��ون «صفقة
ال �ق��رن» ال�ت�ي ك ��ان يعمل ع�ل��ى وض�ع�ه��ا خ�لال
السنتني املاضيتني.
اىل ذلك تناول اإلعالم العربي ،تفاصيل عن
اخلليفة املرتقب جليسون غرينبالت ،مبعوث
الرئيس األمريكي دونالد ترامب اخلاص للسالم
بالشرق األوسط الذي قدم إستقالته.
فمن جهتها ،أوضحت قناة «كان» الرمسية
اإلسرائيلية ،أن أيف بريكوفيتش ،وهو مستشار
جاريد كوشنر صهر الرئيس األمريكي ،سيحل
حمل املبعوث املستقيل غرينبالت.
وع���زا ال�ب�ي��ت األب �ي��ض إس�ت�ق��ال��ة غ��ري�ن�ب�لات،
حبسب ما أوردت��ه القناة إىل تأجيل طرح خطة
ال�س�لام األمريكية امل�ع��روف��ة بـ»صفقة ال�ق��رن»،
منوهة ب��أن «إستقالة غرينبالت تأتي يف تطور
درامي على الساحة السياسية وذلك قبل أقل من
أسبوعني على انتخابات الكنيست اإلسرائيلي».
وذك ��رت ال�ق�ن��اة أن «غ��ري�ن�ب�لات يعد الرجل
األول ال��ذي ك��ان وراء اإلع ��داد لصفقة القرن
على م��دار العامني ونصف العام املاضيني ،ومت
ت�ع�ي�ين غ��ري �ن �ب�لات يف ه ��ذا امل �ن �ص��ب يف أع �ق��اب
انتخاب ترامب عام .»2016
من جانبها أوضحت صحيفة «معاريف» أن
بريكوفيتش ( 30عاما) ال��ذي يعمل مستشارا
خ��اص��ا يف ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض ،ه ��و خ��ري��ج كلية
احل�ق��وق جبامعة «ه��ارف��ارد» ع��ام  ،2016ومنذ
خترجه يعترب املساعد األمين لكوشنر ،ومت ض ّمه
لفريق خطة ال �س�لام األم��ري�ك�ي��ة ،م��ع كوشنر
وغرينبالت والسفري األمريكي لدى (إسرائيل)
ديفيد فريدمان.
ون ��وه ��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ،أن امل �ب �ع��وث األم��ري�ك��ي
اجل��دي��د بريكوفيتش ،ش��ارك يف محلة ترامب
لإلنتخابات الرئاسية ع��ام  ،2016موضحة أن
تعيني بركوفيتش «أثار العديد من األسئلة بني
الدبلوماسيني السابقني الذين وجدوا صعوبة يف
فهم كيفية وضع هذه املهمة على عاتق خريج
ج��ام�ع��ي ش ��اب يتخذ خ�ط��وات��ه األوىل يف ع��امل
السياسة».
وأوض �ح��ت ه��وب هيكس ،املتحدثة السابقة
ب� ��اس� ��م ال� �ب� �ي ��ت األب � �ي� ��ض يف 2017أن «دور
بريكوفيتش ك��ان إداري ��ا ولوجستيا يف املقام
األول ،وك� ��ان ي�ت�ض�م��ن ال�ت�ن�س�ي��ق يف ال�غ��ال��ب
لإلجتماعات».كما علق مارتن إنديك ،املبعوث
األم��ري �ك��ي اخل ��اص ل�ل�م�ف��اوض��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
الفلسطينية نيابة عن إدارة أوباما ،على تعيني
بريكوفيتش بقوله« :هذا شخص لطيف ،لكنه
ال يتمتع بتجربة سابقة».
وذكرت «معاريف» ،أن «بريكوفيتش نشأ يف
منزل يهودي أرثوذكسي ،ودرس يف (إسرائيل)
م��دة عامني يف مدرسة دينية أرثوذكسية بعد
املدرسة الثانوية» ،مشرية إىل أن «هوارد فريدمان
وهو أول رئيس أرثوذكسي لـ (إيباك) ،هو ابن عم
بريكوفيتش».

إيران تصف...
األم��ري �ك �ي��ة م��زاع �م��ه ب� ��إن واش �ن �ط��ن ق��دم��ت
اقرتاحا لعقد إجتماع بني روحاني وترامب على
ً
هامش االجتماع.
وأع �ل��ن ت��رام��ب غ�يرم��رة م��ؤخ��راً إن��ه ال ينوي
خ�ف��ض ال�ع�ق��وب��ات امل �ف��روض��ة ع�ل��ى اجلمهورية
اإلسالمية االيرانية.
وعلى الرغم من إستعداد ال��والي��ات املتحدة
للتفاوض مع إي��ران ،أصر املسؤولون اإليرانيون
م��را ًرا على أنهم لن يدخلوا يف حمادثات ما مل
تغري واشنطن سياستها جتاه إيران.

برملاني...
وأض� ��اف سلوتسكي ب �ش��أن اخل �ط��وة الثالثة
الي ��ران يف إط��ار خفض إلتزاماتها ال�ن��ووي��ة :إن
ه��ذه اخلطوة تأتي رداً على احلظر االمريكي
اجل��دي��د ض��د اي ��ران وعجز االحت ��اد االوروب ��ي يف
تدشني اآللية املالية اليت وع��دت بها لإللتفاف
على احلظر والتعويض ع��ن األض ��رار النامجة
عن سياسات واشنطن الرامية لتصفري صادرات
النفط االيراني.
وأشار اىل هدف امريكا لدفع ايران للخروج
م��ن اإلت �ف��اق ال �ن��ووي وق ��ال :إن ام�يرك��ا تسعى
إلح� �ي ��اء احل� �ظ ��ر االوروب� � � ��ي ض ��د اي� � ��ران حتت
سيطرتها.
وتابع الربملاني الروسي :إن البيت االبيض ومن
خالل احلظر الواسع ضد ايران وتصعيد سياسة
فرض العزلة عليها وتوتري االوض��اع يف اخلليج
الفارسي ،تسعى خللق مشاكل داخلية اليران
وجعل الشعب يف مواجهة ال��دول��ة .وص��رح بانه
من الصعوبة التصديق مبدى جدية واشنطن يف
الدعوة للمفاوضات املباشرة مع ايران.

الناقلة...
يتخذ م��ن ل�ن��دن م�ق��را هل��ا وحي�ظ��ى بتمويل
ق��ط ��ري ،ي� ��وم اجل �م �ع��ة ع ��ن م��ص ��ادر خ��اص��ة به
ق��وهل��ا :إن  %55م��ن شحنة الناقلة ال�تي تقدر
بـ 2.1مليون برميل من النفط اخلام مت إفراغه
الليلة املاضية .ومل يكشف التقرير اسم امليناء
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ال��ذي جرت فيه عملية تفريغ الناقلة .وأعلنت
اخلارجية اإليرانية أنها باعت شحنة النفط اليت
حتملها الناقلة ،واملشرتي ال��ذي مل يكشف عن
هويته هو من يقرر وجهة السفينة.

املسريات اجلماهريية حلماية حق الفلسطينيني
بالعودة رغم كل املعاناة اليت سببها االحتالل،
إضافة إىل رفع احلصار وكسره عن قطاع غزة
املتواصل منذ  13سنة.

رئيس هيئة...

مصرع...

ورد جوزيف دانفورد ،يف إجتماع الندوة الفكرية
التابعة جمللس العالقات اخلارجية األمريكية.
رد على سؤال حول ما اذا كان إسقاط ايران
ط��ائ��رة امريكية ب��دون طيار متطورة وباهظة
الثمن بتقنياتها الوطنية قد أثار إعجابه أم ال؟
ق��ال دان �ف��ورد :إن معدات (ال�ط��ائ��رات األمريكية
ب ��دون ط �ي��ار) مل تكن مصممة ل�لإس�ت�خ��دام يف
القتال املتقدم ،ومل تكن متتلك املعدات الالزمة
حلماية نفسها.
وق���ال دان� �ف ��ورد« :مي�ك�ن�ني ال �ق ��ول :إن إي ��ران
ب��ذل��ت الكثري م��ن اجل�ه��ود لتطوير ق��درات�ه��ا يف
جمال الصواريخ الباليستية وقدراتها يف جمال
ص��واري��خ ك ��روز وق��درات �ه��ا اإلل �ك�ترون �ي��ة»« .أن��ا
أحرتم هذه القدرات ،لكنين ال أرى قدراتها يف أي
من هذه اجمل��االت يف الوقت احلالي الترقى اىل
أداء وقدرات روسيا والصني».
ورأى رئ� �ي ��س ه �ي �ئ��ة األرك� � � ��ان امل �ش�ترك��ة
األمريكية اجلنرال جوزيف دانفورد ،إن القدرات
الفضائية لروسيا وك��وري��ا الشمالية والصني
وإي ��ران تشكل تهديدًا لإلمكانيات األمريكية
الفضائية.
وقال اجلنرال خالل كلمة ألقاها يف جملس
ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة اجل�م�ع��ة «يف التسعينيات،
عندما طورنا قدراتنا يف جمال الفضاء ،إنطلقنا
من حقيقة أن الفضاء سيظل مكا ًنا حيث لن
يكون فيه تنافس .لكن اليوم من بني املنافسني
كوريا الشمالية وروسيا والصني وإي ��ران .لقد
طوروا مجي ًعا إمكانات تهدد قدراتنا الفضائية».

وأك��د ناشطون مشاركون يف احلملة أن
السعودية متنع هادي من التعبري حبرية عما
حيدث يف اليمن كما متنعه من إقامة عالقات
مع دول ترى فيها السعودية خصما هلا.
ن��اش �ط��ون مي �ن �ي��ون آخ � ��رون رأوا أن ه ��ادي
«معجب» ب�ه��ذا ال��وض��ع ويعمل على إطالة
فرتة الفوضى ألن أي استقرار أو اتفاق س ُيزاح
من املشهد .كما سألوا»:ما الذي سيقوم به
ه��ادي إذا مت إط�لاق س��راح��ه وه��و منذ أن مت
انتخابه مل يقم بشيء لصاحل البلد».
يأتي ذلك ،بالتزامن مع تأكيد السعودية
السبت استمرارها يف دعم «الشرعية اليمنية»
بقيادة الرئيس املعزول عبد ربه منصور هادي
وح�ك��وم�ت��ه ،م�ش�يرة إىل أن «حم��اول��ة زع��زع��ة
استقرار اليمن تعد تهديداً ألم��ن واستقرار
اململكة واملنطقة».
*رئ �ي��س جلنة األس� ��رى :حت��ال��ف ال �ع��دوان
أفشل ع��دة عمليات ت�ب��ادل وتعمد استهداف
أسراه يف ذمار
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة الوطنية
لشؤون األسرى عبد القادر املرتضى إن حتالف
ال �ع��دوان أفشل ع��دة عمليات ت�ب��ادل لألسرى
وت �ع �م��د اس �ت �ه ��داف أس � ��راه يف م�ب�ن��ى كلية
اجملتمع مبدينة ذمار.
وكشف املرتضى يف حوار على قناة املسرية
أن اللجنة كانت بصدد إجن��از صفقة تبادل
لألسرى مع املرتزقة يف تعز ك��ان من املقرر
ت�ن�ف�ي��ذه��ا ق�ب��ل ع�ي��د األض �ح��ى ل�ك��ن اللجنة
تفاجأت بشروط جديدة أعاقت التبادل.
وذك ��ر أن م��ن ب�ين األس ��رى ال��ذي��ن كانوا
ضمن صفقة ال�ت�ب��ادل  25أس�ي ً�را نقلوا إىل
سجن ذم ��ار بعد فشل الصفقة قبل أن يتم
استهدافهم من الطريان املعادي.
وأك��د أن حتالف ال �ع��دوان استهدف منذ
بدء عدوانه على اليمن  45سجنا ما أدى إىل
مقتل أكثر من  500وج��رح أكثر من 800
آخرين.
وأش ��ار اىل أن اللجنة أطلقت دع��وة ل��ذوي
ض �ح��اي��ا جم� ��زرة س �ج��ن ذم� ��ار ل �ل �ت��واص��ل مع
ال�ص�ل�ي��ب األمح� ��ر ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى جثامني
أبنائهم.
وق ��ال املرتضى «تقدمنا مب �ب��ادرة ومقرتح
جديد لألمم املتحدة مل نعلن عنه بعد بشأن
تبادل األسرى وسيكون من طرف واحد لنثبت
جديتنا والكرة باتت يف ملعب الطرف اآلخر».
وأض � � ��اف «ت �ل �ق �ي �ن��ا ق �ب ��ل ي ��وم�ي�ن ردا م��ن
ب��اجل�ه��وزي��ة لتنفيذ امل �ق�ترح ال ��ذي ت �ق��دم به
اجلانب الوطين بشأن األسرى».
وأش��ار اىل أن السعودية واإلم ��ارات أفشلتا
ك��ل امل�ق�ترح��ات وامل �ب��ادرات ال�تي تقدمت بها
األم ��م امل�ت�ح��دة ول ��وال ت�ل��ك ال�ع��رق�ل��ة لكانت
اللجنة قد أجنزت  %50يف ملف األسرى.
وجدد رئيس جلنة األسرى دعوته للمرتزقة
بتنفيذ عملية ت�ب��ادل تشمل كافة األس��رى
لدى الطرفني دون الرجوع لتحالف العدوان
ال ��ذي تعمد إف �ش��ال أي ت �ق��دم يف ه ��ذا امللف
اإلنساني على مدى الفرتة املاضية.

خطوة إيران...
ايران يف إستيعاب صدمة إنسحاب امريكا من
اإلتفاق النووي ،وصدمة العقوبات اجملنونة على
الشعب االيراني.
اذا كانت اوروبا إعتادت على إهانات ترامب،
وآخرها رفضه مبادرة الرئيس الفرنسي اميانويل
ماكرون بطريقة مهينة ،فان اي��ران ترد الصاع
للرئيس االمريكي باكثر من صاعني ،فال إلتزام
ايراني اذا مل تلتزم اوروب��ا ،هذا ما يقوله منطق
األشياء ،وان اخلطوة االيرانية الثالثة ،كانت
رس��ال��ة واض�ح��ة احل ��روف وال�ك�ل�م��ات ،اىل اوروب ��ا
وامريكا والعامل كله ،مفادها ان ايران ال تتعامل
م��ع مصاحلها وامنها ال�ق��وم��ي ،بتأثري سياسة
تبادل األدوار االوروبية االمريكية ،وال حتى حتت
تأثري التهويل االمريكي األخرق ،الذي بات يقدم
الرشى للبحارة لسرقة نفط ايران.!،
على اوروبا أن تكف عن ان تكون ذيال للسياسة
االمريكية ،فرتامب سيرتاجع أمام ايران عاجال
ام آج�ل�ا ،فهو ع��اج��ز على وض��ع ح��د للربنامج
النووي االيراني السلمي ،كما انه أعجز على
ش��ن ح��رب على اي� ��ران ،،وسينزل ال حم��ال��ة من
أعلى الشجرة اليت تسلقها على اكتاف نتنياهو
وصهاينة إدارت ��ه ،كما ن��زل ع��ن باقي األشجار
يف افغانستان واليمن وسوريا والعراق ،وعندها
ستخسر احلكومات االوروب�ي��ة ماتبقى من ماء
وجهها أمام شعوبها ،هذا لو كان بقي شيء من
هذا املاء.
املصدر :قناة العامل
تتمــــــات صفحــــــة
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إصابة...
وأضاف حازم أن «مقاومة احلركة مشروعة
حسب ك��ل األع ��راف وال�ق��وان�ين ال�تي تعتمدها
امل��ؤس �س��ات ال ��دول �ي ��ة» ،م �ش�يرا إىل أن تصنيف
«حركة محاس» أو حركة مقاومة فلسطينية
كحركة إرهابية ،هو ظلم للشعب الفلسطيين
ونضاله العادل ضد االحتالل.
وأف��اد املتحدث باسم احلركة بأن «محاس»
وحركات املقاومة الفلسطينية جيب أن توضع
يف قائمة أشرف وأنبل حركات التحرر يف العامل،
مشددا على أنهم «سيواصلون ممارسة حقهم يف
ال��دف��اع ع��ن الشعب يف وج��ه ع ��دوان االح�ت�لال،
ومقاومته حتى انتزاع احلرية ،واحلق يف إقامة
دولة مستقلة».
من جانب آخر استشهد فلسطينيان وأصيب
ال� �ع� �ش ��رات ب ��رص ��اص ق � ��وات االح � �ت �ل�ال خ�لال
مشاركتهم يف اجلمعة ال �ـ  73مل�س�يرات العودة
وكسر احلصار على حدود غزة.
وأف� � ��ادت وزارة ال �ص �ح��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة عن
استشهاد فلسطينيني اثنني ،وإصابة  66آخرين
بينهم  38ب��ال��رص��اص احل ��ي يف امل��واج �ه��ات مع
ال�ع��دو االسرائيلي خ�لال اجلمعة ال��ـ 73ملسرية
العودة وكسر احلصار شرق غزة
ووص � ��ل اآلالف م ��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين م�س��اء
اجل�م�ع��ة اىل خم�ي�م��ات ال �ع��ودة ل�ل�م�ش��ارك��ة يف
اجلمعة «محاية اجلبهة الداخلية « استجابة
لدعوة من اهليئة العليا ملسريات العودة وكسر
احلصار واليت دعت أهالي قطاع غزة للمشاركة
اجلماهريية احلاشدة يف مجعة «محاية اجلبهة
الداخلية» مبخيمات العودة.
وان� �ت� �ش ��ر ال� �ع� �ش ��رات م� ��ن ج� �ن ��ود االح� �ت�ل�ال
االسرائيلي مبحاذاة خميمات العودة اخلميس
وس ��ط حتليق مكثف ل�ط��ائ��رات االس�ت�ط�لاع يف
االجواء.
وش ��ددت هيئة كسر احل�ص��ار على استمرار

نائب...
العراق» ،معتربة أن ذلك «ال اساس قانونياً
ل ��ه يف اخل �ط��ة امل �ش�ترك��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م امل�لاح��ة
البحرية يف خور عبداهلل».
من جهة اخرى اعلنت مديرية االستخبارات
العسكرية ،اجل�م�ع��ة ،م��داه�م��ة وتفجري سبع
م� �ض ��اف ��ات ل �ت �ن �ظ �ي��م «داع� � � ��ش» يف م�ن�ط�ق��ة
مطيبيجة بني حمافظيت دياىل وصالح الدين.
وق��ال��ت املديرية يف بيان تلقت ،السومرية
ن �ي��وز ،نسخة م�ن��ه ،إن��ه «بعملية استخبارية
نوعية داهمت مفارز االستخبارات العسكرية يف
فوج املغاوير األول لقيادة عمليات صالح الدين
وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة الثامنة سبع
مضافات للدواعش تتخذ أماكن الختبائهم
وجتهيزهم لتنفيذ عمليات ارهابية».
واض� ��اف� ��ت امل ��دي ��ري ��ة ،أن «ال � �ق� ��وات ق��ام��ت
بتدمريها مع ما حتتويه من أدوات للمعيشة يف
منطقة مطيبيجة مبحافظة صالح الدين».
يف س �ي��اق آخ ��ر ح ��ذر رئ �ي��س ائ �ت�ل�اف دول ��ة
ال �ق��ان��ون ن� ��وري امل��ال �ك��ي ،ال �س �ب��ت ،م ��ن وج ��ود
حم ��اوالت حل��ل احلشد الشعيب او دجم��ه مع
القوات األمنية ،مشددا على ض��رورة أن يبقى
احل �ش��د ال�ش�ع�بي م�س�ت�ق�ل ً
ا وي��رت �ب��ط م�ب��اش��ر ًة
بالقائد العام للقوات املسلحة.
وق��ال املالكي يف تصرحيات نشرها مكتبه
اإلع �ل�ام���ي وت��اب �ع �ت��ه امل �س �ل ��ة ،إن� ��ه حي� ��ذر من
«حتركات ّ
حل احلشد الشعيب أو دجمه مع
اجليش العراقي والشرطة» ،مؤكدا ض��رورة
“«تنظيم احل�ش��د الشعيب وت��دق�ي��ق أوض��اع��ه
وضبطه للحيلولة دون قيامه بتصرفات ُترج
الدولة واملواطنني».
وشدد املالكي على أهمية أن «يبقى احلشد
ال�ش�ع�بي مستق ً
ال وي��رت�ب��ط م�ب��اش��ر ًة بالقائد
ال �ع��ام ل �ل �ق��وات امل �س �ل �ح��ة» ،مبينا أن «بعض
اجل� �ه ��ات ت ��دع ��و حل� � ّ�ل احل �ش ��د ال �ش �ع�بي ظنا
منها ب��ان حله س ُيخلص البلد من الضغوط
اخلارجية اليت التريد بان يكون احلشد حاميا
لسيادة العراق ووحدته ومواجهة التحديات
اليت تعرتضه».

