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المرجعية الدينية العليا: هناك اطراف..تتمة
)الثالثــة(: إن التظاهــر الســلمي حــق لــكل عراقــي بالــغ كامــل، بــه يعبّــر عــن 
رأيــه ويطالــب بحقــه، فمــن شــاء شــارك فيــه ومــن لــم يشــأ لــم يشــارك، وليــس 
ألحــد أن يلــزم غيــره بمــا يرتأيــه، وال يليــق أن تكــون المشــاركة أو عــدم المشــاركة 
مثــارًا لتبــادل االتهامــات بيــن المواطنيــن عنــد االختــاف فــي الــرأي، بــل ينبغــي 

أن يحتــرم كٌل رأي اآلخــر ويعــذره فيمــا يختــاره.
ــود  ــي العق ــا ف ــة كان له ــة وخارجي ــات داخلي ــًا وجه ــاك اطراف ــة(: إن هن )الرابع
الماضيــة دور بــارز فيمــا اصــاب العــراق مــن أذىً بالــغ وتعــرض لــه العراقيــون مــن 
قمــع وتنكيــل، وهــي قــد تســعى اليــوم الســتغال الحركــة االحتجاجيــة الجاريــة 
ــي االحتجاجــات وغيرهــم أن  ــا، فينبغــي للمشــاركين ف ــق بعــض اهدافه لتحقي
يكونــوا علــى حــذر كبيــر مــن اســتغال هــذه االطــراف والجهــات أليّ ثغــرة يمكــن 

مــن خالهــا اختــراق جمعهــم وتغييــر مســار الحركــة االصاحيــة.
)الخامســة(: إّن اعزتنــا فــي القــوات المســلحة ومــن التحــق بهــم فــي محاربــة 
ــم فضــل  ــراق شــعبًا وأرضــًا ومقدســات له ــن الع ــاع ع ــاب الداعشــي والدف االره
كبيــر علــى الجميــع وال ســيما مــن هــم مرابطــون الــى اليــوم علــى الحــدود 
ومــا يتبعهــا مــن المواقــع الحساســة، فــا ينبغــي أن ننســى فضلهــم وال يجــوز 
أن يبلــغ مســامعهم أي كلمــة تنتقــص مــن قــدر تضحياتهــم الجســيمة، بــل 
اذا كان يتيســر اليــوم اقامــة المظاهــرات واالعتصامــات الســلمية بعيــدًا عــن 
ــرام  ــم كل االحت ــك الرجــال األبطــال، فله ــو بفضــل اولئ ــا ه ــن فإنم أذى االرهابيي

والتقديــر«.       
مــن جانــب اخــر أعلنــت مديريــة االســتخبارات العســكرية، عــن القبــض علــى 

قيادييــن اثنيــن فــي عصابــات »داعــش« بعمليــة أمنيــة شــرقي صــاح الديــن.
ــي،  ــح صحف ــي تصري ــدي ف ــراس الزبي ــد ف ــة الرائ ــر اعــام المديري ــال مدي وق
ــريع  ــرد الس ــوات ال ــي ق ــث ف ــواء الثال ــتخبارات الل ــر، إن »اس ــع الغدي ــه موق تابع

ــو«. ــش بطوزخورمات ــي داع ــن ف ــن اثني ــى قياديي ــض عل ــت القب الق
وأضاف الزبيدي، أن »الملقى القبض عليهم بحوزتهم أسلحة وذخيرة«.   

مــن جهــة اخــرى اعلــن قائــد عمليــات بغــداد الفريــق الركــن قيــس المحمداوي 
عــن ايقــاف اســتخدام احــد انــواع الغــاز المســيل للدمــوع ضــد المتظاهريــن 

واعتقــال القــوة االتــي فتحــت النــار فــي الهــواء فــي شــارع الرشــيد.
ومــن جهــة اخــرى اعلنــت قيــادة عمليــات بغــداد عــن اعــادة فتح جســر الشــهداء 

بعــد انســحاب المتظاهرين.

صديقي: شعبنا اغلق باب..تتمة
واعتبــر ان ايــران لــم تنتفــع شــيئا مــن وراء االتفــاق النــووي بــل ان اجــراءات 

الحظــر زادت بعــده.  
واشــار امــام جمعــة طهــران الموقــت، الــى انــه ليــس مــن المعلــوم مــا تفعلــه 
ــاق النــووي(  ــا االقتصاديــة لاتف ــن المزاي ــران م ــاع اي ــا االن )لضمــان انتف فرنس
واضــاف، انــه علــى المســؤولين اال ينتظــروا التفــاوض مــن جديــد النــه كمــا 
قــال ســماحة القائــد ال يوجــد انســان عاقــل يفعــل ذلــك.. ان الشــعب جــاء الــى 
الســاحة فــي 13 آبــان )4 تشــرين الثانــي /نوفمبــر( فــي اكثــر مــن 1000 مدينــة فــي 

ــق بــاب التفــاوض مــع اميــركا الــى االبــد. مختلــف انحــاء البــاد واغل
واكــد خطيــب صــاة الجمعــة ضــرورة فســح المجــال فــي الحــرب االقتصاديــة 
للشــعب والشــباب الكفوئيــن والمواهــب الامعــة والشــباب الذيــن جلبــوا العــزة 

للبــاد فــي مســالة صنــع الصواريــخ وحققــوا االنتصــار لجبهــة المقاومــة.

حركة عدم االنحياز تعارض..تتمة
وطالبــت الحركــة فــي بيانهــا »جميــع الــدول المســتضيفة لمقــر ومكاتــب 
منظمــة االمــم المتحــدة التعــاون وفقــا لتعهداتهــا فــي اطــار اتفاقيــات المقــر 
ومعاهــدة فيينــا حــول العاقــات الدبلوماســية وحضــور مندوبــي الــدول االعضــاء 

فــي االجتماعــات المتعلقــة بالمنظمــة«.
واكــد آل حبيــب، انــه البــد مــن التذكيــر بــان اتفاقيــة المقــر لمنظمــة االمــم 
المتحــدة يجــب تنفيذهــا بمعــزل عــن العاقــات الثنائيــة القائمــة بيــن حكومــات 

الــدول االخــرى والدولــة المضيفــة.
يذكــر ان الحكومــة االميركيــة وفــي ســياق العــداء للشــعب االيرانــي كانــت قــد 
وضعــت ضوابــط جديــدة لدخــول دبلوماســيي ومســؤولي الجمهوريــة االســامية 
االيرانيــة الــى نيويــورك ووضعــت كذلــك قيــودا علــى حريــة تحرك الدبلوماســيين 
واســرهم اذ حددتهــا فــي نطــاق 4 نقــاط فــي نيويــورك بمــا ال يتجــاوز مســافة 3 

اميال.

اللواء سالمي: لقد تجاوزنا..تتمة
ونســتمر فــي بنــاء ايــران، بحيــث تصبــح نموذجــا للجميــع، ويمكننــا مــن 
بارزيــن  التقــدم ونكــون  الوقــت نحقــق  وفــي ذات  الكبــرى،  القــوى  مواجهــة 

وممتازيــن.
وقــال القائــد العــام لقــوات حــرس الثــورة االســامية، نقــول لاعــداء باننــا 
ســنصنع الفــرص مــن أي تهديــد تعرضوننــا اليــه وسنفشــلكم فــي تحقيــق أي 
هــدف تســعون وراءه، لقــد تعلمتــم الهزيمــة أمامنــا ونحــن قــد تعلمنــا بــأن نكــون 

ــن. منتصري
وقــال: ال يمكننــا أبــدا التفكيــر فــي أي شــيء آخــر غيــر النصــر ، وال يمكننــا أبــدا  

أن نهــزم مــع هؤالء الشــباب.
ــة،  ــورة االســامية أمــس الجمع ــوات حــرس الث ــرت ق ــب آخــر اعتب مــن جان
فــي بيــان، الحظــر األميركــي عمــًا اســتفزازيًا وســيجعل القــوات المســلحة أكثــر 

عزيمــة علــى مواجهــة الشــيطان األكبــر. 
وأدان بيــان حــرس الثــورة االســامية، المحاولــة األخيــرة الفاشــلة للنظــام 
للقــوات  العامــة  األركان  علــى هيئــة  فــرض حظــر  فــي  األميركــي  اإلرهابــي 
المســلحة وعــدد مــن القــادة العســكريين والمســؤولين االيرانييــن، معتبــرا هــذه 
الخطــوة عمــًا اســتفزازيًا وســجعل القــوات المســلحة أكثــر عزيمــة علــى تطبيــق 
الســيناريوهات المناســبة لمواجهــة الشــيطان األكبــر و حلفــاء البيــت األبيــض.
وأوضــح البيــان أن فــرض الواليــات المتحــدة االمريكيــة الحظــر علــى »هيئــة 
العامــة للقــوات المســلحة« وعــدد مــن قــادة ومســؤولي الجمهوريــة  االركان 
االســامية هــو دليــل علــى أحقيــة ونجــاح المســار الــذي ســلكه االيرانيــون وهــو 
دليــل علــى عجــز جبهــة العــدو خاصــة الســلطة الحاكمــة فــي البيــت االبيــض.
وأكــد البيــان ان المؤشــرات تــدل علــى احتضــار العــدو فــي ســاحة المواجهــة 
االســتراتيجية مــع الثــورة االســامية، مشــيرا الــى ان االجــراءات االمريكيــة 
ــي  ــعب االيران ــة الش ــة وكراهي ــدم ثق ــوي ع ــكا وتق ــز أمري ــة وعج ــس هزيم تعك

ــزوال االمريكــي المؤكــد. للمســؤولين االمريكييــن وتســرع فــي ال

طهران: الكيان الصهيوني ليس..تتمة
وقــال ردا علــى تصريحــات منــدوب اميــركا فــي اجتمــاع مجلــس حــكام الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة القاضيــة بــان بــاده تثــق بشــكل كامــل بمهنيــة مفتشــي 
الوكالــة: لــو كانــت اميــركا تثــق بشــكل كامــل بنهــج ومهنيــة الوكالــة ومفتشــيها 
فلمــاذا لــم تثــق بـــ 16 تقريــرا متواليــا للوكالــة ومفتيشــها والتــي جــرى التاكيــد فيها 
بــان ايــران ملتزمــة تمامــا باالتفــاق النــووي ومــن ثــم بــادرت الــى الخــروج مــن 

االتفــاق النــووي بشــكل احــادي وغيــر مشــروع.
وقــال: انــه علــى هــذا الكيــان اوال ان يطهــر يديــه من دنــس اعتداءاتــه وجرائمه 

وكذلــك اســلحة الدمــار الشــامل التــي يمتلكهــا قبــل ان يدخل هــذا االجتماع.
واضــاف، ان كيانــا ليــس عضــوا فــي اي معاهــدة لنــزع وحظــر انتشــار اســلحة 
الدمــار ويعــد عقبــة امــام اخــاء منطقــة غــرب آســيا مــن الســاح النــووي باعتبــاره 
ــدم  ــس مؤهــا الن يق ــه لي ــووي فان ــك الســاح الن ــي تمتل ــدة الت ــة الوحي الجه
النصائــح للــدول االعضــاء لتنفيــذ تعهداتهــا وتعاونهــا مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الذريــة.
كمــا رد غريــب آبــادي علــى تصريحــات منــدوب الســعودية فــي اجتمــاع 
مجلــس حــكام الوكالــة القاضيــة بضــرورة تعــاون ايــران الكامــل مــع الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة بالقــول ان الســعودية وبرغــم الدعــوات المكــررة للوكالــة 
ــم تســمح  ــات الشــاملة ول ــة الضمان ــذ اتفاقي ــع وتنفي ــت تتنصــل عــن توقي مازال
ــث  ــا الحدي ــف يمكنه ــة فكي ــى انشــطتها النووي ــة باالطــاع عل لمفتشــي الوكال

عــن الشــفافية والتعــاون؟ .
وأكــد منــدوب ايــران فــي الوكالــة علــى ضــرورة ان تضــع الســعودية حــدا 
النشــطتها النوويــة الســرية وان تقتــدي بنهــج ايــران فــي شــفافيتها وتعاونهــا مــع 

ــة. الوكال
مــن جانبــه، أكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة ســيد عبــاس موســوي، ان 

أميــركا هــي زعيمــة الشــر ومؤسســة االرهــاب وداعمتــه وحاضنتــه فــي العالــم.
وردا علــى تصريحــات نظيرتــه االميركيــة »مورغــان اورتغاســط، بعــد الخطــوة 
الرابعــة فــي خفــض ايــران اللتزاماتهــا النوويــة، والتــي دعــت فيهــا الــى ممارســة 
ــه: أليــس مــن  ــدة ل ــران، كتــب موســوي فــي تغري ــى اي ــد مــن الضغــوط عل مزي
ــم الشــر  ــع زعي ــي الواق ــو ف ــن نظــام ه ــذا كام م ــا ســماع هك المســتغرب قلي

والتفــرد فــي العالــم، ومؤســس االرهــاب وداعمــه وحاضنــه فــي العالــم؟.
ــاس، نشــرت  ــان اورتغ ــة مورغ ــة االميركي ــة باســم الخارجي ــت المتحدث وكان
تغريــدة لهــا الخميــس، اشــارت فيهــا الــى اجــراءات ايــران فــي خفــض التزاماتهــا 
باالتفــاق النــووي، واتهمتهــا بابتــزاز المجتمــع الدولــي، وطالبــت بممارســة مزيــد 

مــن الضغــوط الدوليــة ضــد طهــران.

أنصار الله: الشعب اليمني..تتمة
ــال الناطــق الرســمي ألنصــار اهلل محمــد عبدالســام، إن  ــي هــذا االطــار ق ف
الشــعب اليمنــي يرفــض الطائفيــة، وإن احيائــه لذكــرى المولــد النبــوي الشــريف 

بهــذا الحجــم والزخــم خيــر شــاهد علــى ذلــك.
ــا  ــريفة وجعله ــرى الش ــذه الذك ــتغال ه ــة اس ــى أهمي ــام، ال ــار عبدالس وأش

ــم )ص(. ــول األعظ ــه الرس ــت رأي ــة تح ــد األم ــا لتوحي منطلق
واضــاف: خطابنــا فــي المولــد النبــوي يركــز علــى مــا يجمــع وال يفــرق ونريــد 

لهــذا اليــوم أن يكــون مناســبة لتوحيــد األمــة.
وقــال عبــد الســام، فيمــا نعمــل علــى شــد النــاس إلــى رســول اهلل، هنــاك مــن 

يعمــل علــى شــد المســلمين الــى ترامــب وأمثاله.

السلطات الخليفية تصعد من..تتمة
ــي«، إن وضــع  ــدي »ســايمون كوفين ــة األيرلن ــر الخارجي ــال وزي ــه ق ــن جانب م
ــن إعــان  ــم م ــى الرغ ــق عل ــزال مصــدر قل ــن ال ي ــي البحري ــوق اإلنســان ف حق
البحريــن مــرارًا وتكــرارًا عــن التزامهــا بتحســين ســجلها فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان وحمايــة حقــوق اإلنســان علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الدســتور 

البحرينــي.
وأوضــح كوفينــي، أن هنــاك حــاالت مســتمرة النتهــاكات الحريــات األساســية 
ــر، فضــًا عــن اســتهداف  ــرأي والتعبي ــة ال ــاكات حري ــك انته ــي ذل ــا ف ــاك، بم هن

المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان.
وفــي إجابــة علــى ســؤال برلمانــي عمــا إذا كان وزيــر الخارجيــة ســيعمل علــى 
ضمــان تقديــم بيــان مشــترك حــول حالــة حقــوق اإلنســان فــي البحريــن فــي 
االجتمــاع المقبــل للمجلــس فــي مــارس 2020، شــدد علــى أن أيرلنــدا تولــي أولوية 
عاليــة لحمايــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، وتدعــو باســتمرار الــى الحريــة 
للجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي للعمــل فــي بيئــة آمنــة وتمكينيــة، دون 

القمــع.
ــر عــن ظــروف االحتجــاز الاإنســانية فضــًا عــن مزاعــم  وأكــد علمــه بتقاري
ــرام  ــا بــأن احت ــن للتعذيــب، مضيًف ــي البحري ــجناء السياســيين ف ــرض الس تع
حقــوق اإلنســان يُعــد جــزءا ال يتجــزأ مــن السياســة الخارجيــة أليرلنــدا، ونحــن 
ــن خــال  ــوق االنســان م ــا حق ــا بشــأن قضاي ــارة مخاوفن نســعى باســتمرار إلث

ــة. ــوات األنســب والفعال القن
ولفــت الــى أن المشــاركة النشــطة فــي مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع 
لألمــم المتحــدة تعــد ذات أهميــة خاصــة فــي هــذا الصــدد حيــث تثيــر أيرلنــدا 
بانتظــام حالــة حقــوق اإلنســان فــي البحريــن، فــي شــكل بيانــات وطنيــة ودعمهــا 

ــات االتحــاد األوروبــي. لبيان
ــا  ــن قلقه ــدا ع ــت أيرلن ــبتمبر 2018، أعرب ــي س ــال، ف ــبيل المث ــى س ــال: عل وق
بشــأن القيــود المســتمرة علــى مســاحة المجتمــع المدنــي ومعاملــة المدافعيــن 

ــر. ــرأي والتعبي ــة ال ــرام حري عــن حقــوق اإلنســان، ودعــت البحريــن إلــى احت
وفــي فبرايــر 2019، أكــدت أيرلنــدا مــن جديــد قلقهــا بشــأن اســتمرار احتجــاز 
المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان. فــي بيــان البنــد 4 فــي مجلــس حقــوق 
ــرام حريــة  ــان احت ــن إلــى ضم ــدا البحري ــت أيرلن ــو 2019، دع ــي يولي ــان ف اإلنس
ــا الفرصــة  ــة. واغتنمــت أيرلنــدا أيضً ــرأي والتعبيــر، والحــق فــي محاكمــة عادل ال
ــة  ــا الســتخدام عقوب ــد معارضته ــي ســبتمبر 2019 لتأكي ــر ف ــس األخي ــي المجل ف

ــع الظــروف. ــي جمي ــدام ف اإلع
وقــال إنــه منــذ عــام 2012، وقعــت أيرلندا على خمســة بيانات مشــتركة لمجلس 
حقــوق اإلنســان حــول حالــة حقــوق اإلنســان فــي البحريــن، والتــي أعربــت عــن 
قلقهــا بشــأن عــدد مــن األمــور بمــا فــي ذلــك إســاءة معاملــة المحتجزيــن، وقمــع 
المظاهــرات، والحرمــان التعســفي مــن الجنســية دون مراعــاة األصــول القانونيــة.

وأكــد أنــه “عنــد التخطيــط لــدورة مجلــس حقــوق اإلنســان فــي مــارس 2020، 
ســننظر بعنايــة فــي األولويــات التــي يجــب تحديدهــا، بهــدف تركيــز ثقــل جهــود 
أيرلنــدا، واهتمــام المجلــس، علــى أكثــر المواقــف خطــورة وإزعاجًــا علــى مســتوى 

العالم”.

الشيخ دعموش: اميركا وحلفاؤها..تتمة
بحكومــة يســيطر عليهــا األمريكــي ويتحكــم بعناوينهــا وأولوياتهــا السياســية 
وتنفــذ أجنــدة سياســية أمريكيــة ابتــداًء مــن ترســيم الحــدود وفــق الرؤيــة 
الشــركات  لمصلحــة  والغــاز  النفــط  اســتخراج  عمليــة  واطــاق  اإلســرائيلية 
االمريكيــة مــرورا بفــرض التوطيــن وإســتهداف المقاومــة وحلفائهــا، وصــواًل إلــى 

مســألة الصواريــخ وقــدرات المقاومــة.
وأكــد الشــيخ دعمــوش ان حــزب اهلل يرفــض تغييــر المعادلــة السياســية فــي 
ــد حكومــة  ــان السياســي، واضــاف: نحــن نري ــر وجــه لبن ــل بتغيي ــان وال يقب لبن
نزيهــة ومســتقلة تحصــل علــى ثقــة كل اللبنانييــن وتســتجيب لمطالبهــم 

المحقــة وتنّفــذ إصاحــات اقتصاديــة جذريــة وتضــع حلــوال جديــة ومائمــة 
ــون. ــا المواطن ــي منه ــي يعان ــية الت ــات المعيش لألزم

الى من يهمه االمر..تتمة
ــة شــعبه  ــان الجــل حماي ــى كل لبن ــه عل ــع حلفائ ــة حــزب اهلل  م ــذه الحال ه
وبلــده ونفســه، فهــي مكرهــة عاجــا او آجــًا للتراجــع واالذعــان الرادة حــزب اهلل 

ــة... »الســلمية« فــي هــذه المرحل
لهــذا ولغيــره الكثيــر ممــا يــرد تباعــًا مــن مســارح عمليــات االقليــم والمعــادالت 

الدوليــة المتحولــة...
فــان حــزب اهلل ســيتغلب قريبــًا بالسياســة علــى امريــكا واذنابهــا كمــا ســبق 

لــه ان تغلــب عليهــا بالعســكر واالمــن واالســتخبارات...
ثمة مثل ايراني يقول :

العقدة التي يمكن فكها بيديك ال داعي الستخدام اسنانك في فكها...
بعدنا طيبين قولوا اهلل

دفاعنا الجوي يسقط..تتمة
ــن  ــى اماك ــا ال ــل وصوله ــاد قب ــاع الجــوي للب ــة للشــبكة الشــاملة للدف الكامل

ــة. حساس
وشــدد بالقــول: اننــا حذرنــا مــرارا بــان الشــبكة الشــاملة للدفــاع الجــوي للبــاد 

ســترد باســتعداد تــام وحــزم علــى اي خــرق للمجــال الجــوي للبــاد.
ــد  ــاد( ق ــي الب ــاء ماهشــهر )جنوب ــي مين ــاع الجــوي ف ــة الدف ــت منظوم وكان

ــة. ــيرة المعادي ــرة المس ــة الطائ ــس الجمع ــاح أم ــقطت صب اس
مــن جانبــه قــال محافــظ خوزســتان غــام رضــا شــريعتي، ان قواتنــا المســلحة 
واالمنيــة تمكنــت مــن انتشــال حطــام الطائــرة المســيرة مــن بيــن الحقــول وان 

الخبــراء يعكفــون علــى الدراســة والتحقيــق بشــأن الحادثــة.
وافــاد: ان الطائــرة آنفــة الذكــر هــي بــا شــك اجنبيــة وســنقوم بعــرض نتائــج 
ــرة  ــذه الطائ ــو ان ه ــح ه ــن الواض ــوم لك التحقيقــات بشــأن القضيــة علــى العم
دخلــت االجــواء االيرانيــة ومدينــة ماهشــهر مــن دون اي تنســيق ولهــذا الســبب 

فقــد تعاملــت معهــا الدفاعــات الصاروخيــة االيرانيــة علــى وجــه الســرعة.

روسيا: االتفاق النووي لم..تتمة
القصــوى للبرنامــج النــووي اإليرانــي، وأكــدت الحقــوق المشــروعة لهــذا البلــد 

فــي تطويــر تقنيــات نوويــة ســلمية تحــت ســيطرة الوكالــة.
واضــاف: نحــن مقتنعــون بأنــه مــن مصلحــة جميــع الــدول الحفــاظ علــى خطــة 
ــت  ــي الوق ــل والمســتدام ف ــا الكام ــة الظــروف لتنفيذه ــل المشــتركة وتهيئ العم

المحــدد.
وقــال وزيــر الخارجيــة الروســي إن الواليــات المتحــدة تفــرض علــى حلفائهــا 

شــراء األســلحة منهــا دون غيرهــا. 
واشــار الــى ان االتفــاق النــووي اإليرانــي لــم يفقــد قانونيتــه رغــم تصرفــات 
واشــنطن غيــر المقبولــة، وتابــع قائــًا: نحــن مقتنعــون بأنــه مــن مصلحــة جميــع 
الــدول الحفــاظ علــى خطــة العمــل المشــتركة وتهيئــة الظــروف لتنفيذهــا الكامــل 

والمســتدام فــي الوقــت المحــدد.
كمــا أكــد »الفــروف« أن الواليــات المتحــدة لــم تنفــذ التزاماتهــا فــي معاهــدة 

الصواريــخ.
ــار 2018،  ــو/ أي ــن ماي ــي الـــ8 م ــب، ف ــد ترام ــي، دونال ــس األميرك ــن الرئي وأعل
انســحاب بــاده مــن االتفــاق المبــرم مــع طهــران، بشــأن برنامجهــا النــووي عــام 

.2015
مــن جانبــه عــدّ مســاعد وزيــر الخارجيــة الروســي »ســرغي ريابكــوف« 
الحظــر االحــادي لــوزارة الخزانــة االمريكيــة ضــد بعــض المســؤولين االيرانييــن، 

ــة. ــن الدولي ــع القواني ــارض م ــي ويتع ــر قانون ــه اجــراء غي بان
وفــي تصريــح للصحفييــن قــال »ريابكــوف«: نحــن نعتقــد بــان اســتخدام آليــة 
الحظــر االحــادي لتمريــر السياســة خارجيــة، يشــكل انتهــاكا للقوانيــن والمعاييــر 

الدوليــة ونموذجــا لسياســات الهيمنــة.
واكــد، انــه كان ينبغــي للمســؤولين االمريــكان بــان يصلــوا الــى قناعــة ان هــذا 
النــوع مــن الحظــر لــن يحقــق اي نتيجــة لهــم، لكنهــم مازالــوا ينتهجــون هــذه 

السياســة التــي باتــت فاشــلة ولــم تحقــق اي نجــاح لواشــنطن.
واشــار المســؤول الروســي الــى مماطلــة الــدول االوروبيــة وعجزهــا عــن ضمــان 
مصالــح ايــران التــي ينــص عليهــا االتفــاق النــووي؛ مؤكــدا ان هــذه القضايــا كانــت 

الســبب وراء اتخــاذ الخطــوات االيرانيــة لتقليــص تعهــدات طهــران ازاء االتفــاق.
ــة  ــة الدولي ــات الوكال ــاق ضمان ــي اتف ــر ف ــم تذك ــدات ل واوضــح، ان هــذه التعه
ــود  ــذ بن ــا طوعــا وبهــدف تنفي ــد تعهــدت به ــت ق ــران كان ــل اي ــة، ب ــة الذري للطاق

ــك. ــى ذل ــذي ينــص عل ــووي ال ــاق الن االتف
وقــال مســاعد وزيــر الخارجية الروســي، عندمــا ال تحصل ايران علــى مصالحها 
ــا ازاء  ــة الحــال ســتتخذ خطــوات محــددة لتقليــص التزاماته ــة، بطبيع االقتصادي

هــذا االتفــاق ونحــن نتفهــم ذلــك. 

زلزال يضرب شمال غرب..تتمة
واصــدر رئيــس الجمهوريــة االيعازات الازمة بشــان االغاثة المؤثرة والســريعة 
للمناطــق المنكوبــة بالزلــزال وتلبيــة الحاجــات الفوريــة والضروريــة للمنكوبيــن ، 
مؤكــدا علــى اعــداد جميــع االمكانيــات مــن قبــل مختلــف المؤسســات فــي مســار 

االســراع بتقديــم الخدمــات واالغاثــة للمتضرريــن والمصابيــن.
يذكــر ان زلــزاال قويــا نســبيا بلغــت شــدته 5.9 درجــة علــى مقيــاس ريختــر 
ــرك« التابعــة لمدينــة ميانــة بمحافظــة  ــدة »تَ ضــرب فجــر الجمعــة ضواحــي بل

اذربايجــان الشــرقية شــمال غــرب ايــران.
واعلــن مركــز رصــد الــزالزل التابــع للمؤسســة الجيوفيزيائيــة بجامعــة طهــران 
ــة بالتوقيــت  ــزال وقــع فــي الســاعة 02:17:03 مــن فجــر يــوم الجمع ــذا الزل ان ه

ــت غرينتــش(. ــي )22:43:03 مســاء الخميــس بتوقي المحل
ووقــع الزلــزال فــي عمــق 8 كــم مــن ســطح االرض وعنــد التقــاء خطــي 
العــرض الشــمالي 47.64 والطــول الشــرقي 37.76 درجــة علــى بعــد 19 كــم مــن 

ــرك. ــدة ت بل
وشــعر ســكان المحافظــات المجــاورة ايضــا بالزلــزال وهــي اذربايجــان الغربيــة 

واردبيــل وزنجــان وقزويــن وكيــان.

كمالوندي: نسبة التخصيب..تتمة
ــد  ــا المراحــل الســابقة واضــاف، لق ــن بقاي ــة هــي م ــذه الكمي ــان ه واوضــح ب
تمكنــا مــن انتــاج 25 طنــا مــن )UF6( مــن المــواد المتبقيــة فــي منشــأة »الشــهيد 

احمــد روشــن« حيــث قمنــا بنقــل طنيــن منهــا )الــى منشــأة فــردو(.
واوضــح انــه وبعــد نقــل هذيــن الطنيــن مــن )UF6( الــى منشــاة فــردو ، تــم 
وضعهــا فــي المــكان المحــدد وربطهــا بانابيــب التغذيــة، وان جميــع المراحــل 

ــة. ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي تجــري باشــراف مفتشــي الوكال


