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تتمات  /ت�سلية
اتفاق �إيران ( ...تتمة �ص)9

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

ميدانياً ،سجل الجيش العراقي والحشد الشعبي
تقدما ً في الفلوجة بالسيطرة على قرية الطاحونة على
مشارف المدينة ،ونائب رئيس مجلس محافظة األنبار
يكشف أن القادة االجانب لـ «داعش» في الفلوجة فروا
إلى مناطق أخرى.
واستخدم مقاتلو الجيش العراقي والحشد الشعبي
استراتيجية وتكتيكا ً جديدين في المواجهة مع التنظيم
االرهابي .ويعتمد هذا التكتيك على تطويق مناطق وجود
المسلحين المتحصنين في القرى واالنفاق المحيطة في
الفلوجة شرق األنبار ،وعزلها عن محيطها الخارجي
تمهيدا ً لدخولها كما ه��ي ال��ح��ال ف��ي مناطق الكرمة
والفلوجة والجيوب المتبقية في الصقالوية.
ويقول مقاتل في قوات الحشد الشعبي ،إن الفلوجة
محاصرة من أربع جهات.
ويشارك في معارك فكي الكماشة في محيط الفلوجة
 20أل��ف مقاتل .وتستخدم في المعارك جميع أن��واع
األسلحة .فمعركة الفلوجة تعتبر بمثابة كسر العظم

لمسلحي «داع��ش» ال سيما أن المدينة قد احتلت من
قبلهم قبل عامين وهي قاعدة استخدمها التنظيم لضرب
العاصمة بغداد ومحيطها.
ويشير جندي في الجيش العراقي إل��ى أن��ه «قمنا
بمهمات كثيرة وحاليا ً قواتنا تتقدم ناحية الصقالوية
والفلوجة».
وفي انتظار معركة الحسم في الفلوجة تبقى القطعات
العسكرية تستنزف مسلحي التنظيم قبل الشروع
بدخول الفلوجة .فهناك تقدم جلي لقوات الحشد الشعبي
والجيش العراقي في محاذاة نهر الفرات مرورا ً بمحيط
الفلوجة.
وفي السياق ،قتل ما ال يقل عن  5أشخاص بتفجير
سيارة مفخخة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى شمال
شرقي بغداد ،وتبنى تنظيم «الدولة االسالمية» الهجوم.
وأوضح ضابط في الجيش العراقي أن سيارة مفخخة
انفجرت قبيل موعد اإلفطار في قضاء الخالص ،ما أدى
إلى مقتل  5أشخاص على األقل وإصابة  11آخرين.

الجي�ش يتقدم ( ...تتمة �ص)9
الكبير الذي تتحمله.
ميدانياً ،شنت وح��دات من الجيش السوري بريف
دمشق عمليات ضد مراكز وتجمعات تنظيم «جبهة
النصرة» االرهابي في خان الشيح وزاكية وبيت جن
بريف دمشق الجنوبي الغربي وألحقت خسائر في
صفوفهم وعتادهم.
هذا وبسطت وحدات الجيش السوري سيطرتها على
قرية خربة الناقوس بعد أسبوع على سيطرتها على
بلدات الرملة والمشرفة والكريم وقبر فضة في ريف
حماة الشمالي.
وقد دمر الجيش خالل عمليته العسكرية أربع عربات
مزودة برشاشات ومدفعا ً محمالً على عربة وصادرت
مدفعين وجرافة للمسلحين.
وف��ي ري��ف ح��م��ص ،تمكنت وح���دات الجيش من
السيطرة على منطقة الحير الغربي وبير المير بعد
اسناد من سالح الجو أسفر عن تدمير عدد من آليات
المسلحين المزودة برشاشات ثقيلة.

وقال المتحدث باسم قادة المسلحين إن دي ميستورا
التقى بهم للمرة األول���ى .فيما أف��اد عصام الريس
المتحدث باسم «الجبهة الجنوبية» ب��أن التحالف
عرض على مبعوث األم��م المتحدة الخرائط ورؤيته
للفترة االنتقالية من دون الرئيس السوري بشار األسد،
مشيرا ً إلى أنها ليست المرة األولى التي يطلب فيها دي
ميستورا االلتقاء بقادة «الجبهة الجنوبية» لكن لم تعقد
لدواع لوجستية.
أي اجتماعات من قبل
ٍ
كما التقى المبعوث األممي في عمان نائب رئيس
ال��وزراء وزير الخارجية األردن��ي ناصر جوده وبحث
معه آخ��ر ال��ت��ط��ورات والمستجدات على الساحة
السورية والجهود المبذولة لمحاولة التوصل إلى حل
لألزمة حيث أكد جوده دعم األردن لجهود دي مستورا
المبذولة.
واستعرض وزير الخارجية األردني مع دي ميستورا
وضع الالجئين السوريين في األردن الذين يشكلون
أكثر من  21في المئة من مجموع سكان المملكة والعبء

كما يهدف المشروع الرئاسي إلى تهيئة مناخ مالئم
يشجع على االستثمار وينهض باالقتصاد الوطني
ويعزز الثقة بمؤسسات ال��دول��ة ويهدف إل��ى إق��رار
إجراءات خاصة باالنتهاكات المتعلقة بالفساد المالي
واالعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات
نهائيا ً وط��ي صفحة الماضي تحقيقا ً للمصالحة
باعتبارها الغاية السامية للعدالة االنتقالية.
ويطالب المشروع بتوقيف المحاكمات أو تنفيذ
العقوبات بحق الموظفين العموميين المتعلقة
بفساد مالي وباعتداء على المال العام ،باستثناء تلك
المتعلقة بالرشوة واالستيالء على األموال العمومية.

الجي�ش الم�صري يحبط
هجوم ًا «�إرهابي ًا» �شرق القاهرة
أعلن الجيش المصري أنه أحبط هجوما ً إرهابيا ً
بسيارة ملغومة على تمركز لقواته على طريق يقع
ش��رق القاهرة ،وه��و هجوم ن��ادر خ��ارج نطاق شبه
جزيرة سيناء المضطربة.
وق���ال المتحدث العسكري ف��ي ب��ي��ان نشر على
صفحته الرسمية على «فايسبوك» أم��س« :نجحت
القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم إرهابي
بسيارة مفخخة على أحد التمركزات العسكرية بطريق
القطامية  -السويس» ،وإن الهجوم أسفر عن تدمير
السيارة الملغومة ومقتل قائدها .ولم يذكر البيان
مزيدا ً من التفاصيل ولم يشر الى سقوط مصابين من
القوات المصرية.
وكان قد قتل عريف في الجيش المصري وأصيب

حساب عالقتها بالمقاومة والمتمثلة بحركتي حماس
والجهاد اإلسالمي ،ولكن هذا ال يعني قطع العالقة معهما.
االتفاق النووي اإليراني على رغم مما يحتويه من
عناصر إيجابية بالنسبة الى الجمهورية اإليرانية إال أنه
يشكل تحديا ً استراتيجيا ً لها ،ذلك ألنّ هذا االتفاق يفتح
اآلن باب التسلح النووي في المنطقة وسنشهد قريبا ً
ملفا ً نوويا ً سعوديا ً وتركيا ً وجزائريا ً وربما مصرياً،
وهذا األمر سيحد في قوة إي��ران في المنطقة وسيشكل
تهديدا ً واضحا ً لها ألنها تقع في عمق المنطقة العربية،
كما أن ّهذا االتفاق يعطي الضوء األخضر إلعادة فرض
العقوبات االقتصادية عليها عند أي مخالفة قد تقوم بها
إيران ،وفي الوقت نفسه إيران تحتاج إلى سنوات لترميم
قدراتها النووية واالقتصاديةب خاصة في ظل انخفاض
قوة عملتها وتزايد العجز في الميزان التجاري ،وكذلك
حالة التجاذب بين مؤسسات الحكم التي ستطفو على
السطح بعد االتفاق على رغم من توافقها في إدارة ملف
التفاوض.
إيران اليوم قد تكون قادرة على االستفادة من االتفاق
مناح عديدة ولكنها تدرك أن االتفاق لم يكن كما تريد
في
ٍ
وقد ال يلبي أدنى طموحاتها ،وهذا سيجعلها في حالة
ترقب لفترة زمنية طويلة قد تمتد لسنوات ،وهي ال تعلم ما
قد يتغير خالل هذه السنوات بخاصة أن إيران تقرأ قوتها
اليوم وفق ثبات عوامل القوة والضعف اإلقليمي والدولي،
وليس من قاعدة أن الثابت في الخريطة الدولية هو سرعة
التغيير الذي تعيشه المنطقة.
إن من أهم ما يجب استخالصه أن القوى الكبرى قررت
نقل المعركة إلى داخل كل دول اإلقليم لتبقى هي في أمان
وهذا ما يجب التحذير منه ،ألن الواليات المتحدة لن تقوم
بأي حرب ميدانية ولكنها ستعمل على تسعير الحروب في
المنطقة وهذا االتفاق إن لم يتم التداعي العربي واإلسالمي
إلى إعادة صياغة العالقة مع إيران فإن المنطقة مقبلة على
مزيد من الحروب والتشريد بل والتمزق وهذه الحروب
سيدفعها المواطن من طعامه ومسكنه وتنميته وتعليمه
ورعايته ،في المقابل ف��إن المواطن في ال��دول الكبرى
ستزداد تنميته ويزداد دخله من مال الحروب المتوقعة
قريبا ً .

بحقهم النووي وتكريس اتفاق اعتبره الكبار من المحللين بأنه زلزال جيو-
سياسي اذا اصبح من الصعب على أي قوة في المنطقة ان تتجاهل ايران النووية،
واصبح صعبا ً على «اسرائيل» ادعاء خطر البرنامج النووي االيراني لمهاجمته
عسكريا ً من دون ان يصبح ذلك عدوانا ً على برنامج مدني مشرع دولياً ،واالهم ان
االتفاق بلور محاور جديدة في المنطقة قوامها بروز المقاومة كنواة صلبة يصعب
تجاوزها في أي ترتيبات سياسية مقبلة ،باالضافة الى التحالف االيراني الروسي
القوي ،فروسيا سعت الى تسهيل االتفاق قبل توقيعه ،والرئيس بوتين يؤكد ان
بالده ستبذل كل ما في وسعها لتفعيل طاقات هذا االتفاق.
هذا االتفاق الذي ال يمكن اعتباره حدثا ً عابراً ،بل هو حدث سيغير شكل الصراعات
في المنطقة ،فعودة ايران تلك التي ال يمكن تجاهلها الى المجتمع الدولي بعد سنوات
من العزلة بالتأكيد سيكون لها تأثير قوي في العالم وعلى منطقة الشرق االوسط،
وأكد حقيقة مكانتها رئيس الوزراء البريطاني السابق فيليب هاموند قائالً انها بالد
اكبر من ان يتم تجاهلها وانها عامل اساسي لمستقبل االمن في المنطقة.
ايران التي استطاعت بناء ترسانتها العسكرية وتطوير انظمتها الصاروخية
وقواها البحرية والجوية التي بات يحسب لها ألف حساب ونجاحها في امتالك
التكنولوجيا النووية وكذلك نجاحها في ادارة معركتها التفاوضية جعل منها
قوى عظمى على عتبة النووي األمر الذي سبب صدمة وارباكا ً وهستيريا لكل من
«اسرائيل» ودول الخليج ،لتخوفهم من ان يؤدي ابرام االتفاق النووي الى تغيير
جذري في ميزان القوى بالشرق االوسط ومع اعتقادهم بأن االتفاق يعني ضمنيا ً
قبول واشنطن بالهيمنة االيرانية في المنطقة وهذا ما اكده الكاتب ديفيد بلير
لصحيفة «تلغراف» البريطانية.
واشنطن التي تعاني حاليا ً من نقص في صدقيتها لدى حلفائها ،والخطوات
التي اتخذتها في الماضي لطمأنتهم لم تنجح في كثير من األحيان في تبديد شكوك
هؤالء الحلفاء حسب ما قاله الكاتب مايكل ايزنشتات مدير برنامج الدراسات
العسكرية واالمنية في معهد واشنطن ،تسعى االن الى كسب هذه الثقة من خالل
تقديم ضمانات جديدة وترسيخ تحالفاتها وما يؤكد ذلك التصريحات الصادرة عن
البيت االبيض حول توجه وزير الخارجية االميركي اشتون كارتر في  15تموز الى
الشرق االوسط لطمأنة حلفاء واشنطن في شأن االتفاق النووي االيراني وستكون
«اسرائيل» المحطة األولى .وباالضافة الى اعالن البيت االبيض اليوم ان الرئيس
باراك اوباما اتصل بالعاهل السعودي وأكد التزام الواليات المتحدة بالعمل مع
شركائها في الخليج لمواجهة انشطة ايران التي تزعزع االستقرار في المنطقة.
لقد نجحت الدبلوماسية االيرانية في انتزاع اعتراف الدول الكبرى ببرنامجها
النووي لتعود العبا ً اساسيا ً ممنوعا ً تجاوزه على المسرح الدولي والصالح
المنظومة الدولية واالعالن عن انتهاء القطبية االحادية للعالم ونجحت في تشكيل
حلف مقاومة قوي وصموده الذي كان العامل االساسي في اعادة التوازن للعالم
وفي انجاح الدبلوماسية االيرانية وتعطيل المشاريع الصهيو اميركية.
فمع كسر نظام االحادية القطبية التي حولت العالم مسرحا ً لالرهاب ،بتنا
نشهد والدة عالم جديد متعدد االقطاب تتبلور مالمحه في منطقة الشرق االوسط،
بحيث اصبح من الواضح ان التحالفات المقبلة ستكون اما مع محور المقاومة او
المحور «االسرائيلي» االميركي.

االستيطان بالتخوف من رد فعل وانتقادات المجتمع
الدولي.
ويقول موقع «وااله» إن التسهيالت التي منحتها
«إس��رائ��ي��ل» ف��ي شهر رم��ض��ان للفلسطينيين بدخول
القدس تأتي بعد هذه التفاهمات وذلك لخلق أجواء ثقة
بين الجانبين وتخفيف حدة التوتر.
يذكر أن نتنياهو ينفي األنباء التي تتحدث عن هذه
اللقاءات المستمرة منذ ثالثة أشهر ،لكن موقع «وااله»
يشير إلى أن وزيرا ً «إسرائيلياً» سيلتقي قريبا ً بشخصية
من منظمة التحرير الفلسطينية في دولة غربية الستكمال
المحادثات.

بانتظار ال�ساعة ( ...تتمة �ص)9

غزة ـ د .رائد أبو داير

لقاءات �سرية ( ...تتمة �ص)9

ال�سب�سي يقدم م�شروع الم�صالحة الوطنية
قبل عر�ضه على البرلمان
أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ،عن
مشروع قانون للمصالحة الوطنية ،سيعرض قريبا ً
على البرلمان للمصادقة.
وأث��ن��اء ع��رض ال��م��ش��روع أم���ام مجلس ال���وزراء،
أول من أم��س ،ق��ال السبسي «ح��ان الوقت لتجاوز
حقبة الماضي ،وال بد من مصالحة وطنية لمواجهة
التحديات التي تواجهها ت��ون��س» .وتسعى هذه
المبادرة الرئاسية إلى حسم ملف المصالحة في شكل
نهائي ،وستشمل كبار موظفي الدولة الذين عملوا في
نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ورجال
أعمال.

وأميركا الجنوبية ستستفيد أمنيا ً وسياسيا ً واقتصاديا ً
من هذا االتفاق ،كما أن بعض ال��دول العربية ستذهب
نحو تعزيز عالقتها بإيران كما تفعل اآلن دولة االمارات
العربية ،وكذلك إيران ستدخل إلى عالم التحالفات مع
الشركات االقتصادية الكبرى التي ستسارع إلى االنفتاح
الحقيقي على السوق االيرانية وهذا سيدفع بعجلة النمو
اإليراني نحو االزدي��اد المتسارع ،ما يعني أنّ المشهد
اإلقليمي سيزداد تعقيدا ً من حيث المقاربات األمنية في
سورية والعراق واليمن .
إي��ران اليوم أصبحت ال��دول��ة العاشرة التي تمتلك
القدرات النووية ،وبغض النظر عن االصطالحات ما بين
الطاقة النووية السلمية ،أو الطاقة النووية العسكرية،
فإن إيران التي لم يكن برنامجها برنامجا ً متطورا ً نتيجة
الحصار الذي فرض عليها إال أنها اليوم تستطيع تحديث
كل برنامجها وفق االتفاق بأحدث األجهزة واإلمكانات
التقنية كما أنها ستكون قادرة على تصدير هذه اإلمكانات
لدول أخرى ألنها من أكثر الدول ذات القدرة على استنساخ
اإلمكانات التقنية ،وهذا ما شهدناه من خالل استنساخ
نموذج طائرة االستطالع األميركية التي سقطت على
األراضي اإليرانية.
أما عن تداعيات االتفاق ف��إنّ االتفاق سيلقي بظالله
المباشرة على المنطقة من حيث أنه سيمكن من استمرار
المواجهة العسكرية في المنطقة بخاصة في كل من
سورية والعراق واليمن ،حيث أنّ إيران ستتمكن من تقديم
مزيد من الدعم المالي للقوى والمنظمات العسكرية التي
تتلقى الدعم المالي من الجمهورية ،مما سيزيد من تعقيد
المشهد ميدانياً.
أما على صعيد العالقة مع الدول المحورية في المنطقة
وإيران فإنّ منطقة الخليج العربي سيطفو االختالف في
ال��رأي بينها حول االتفاق على السطح وربما يؤثر على
حالة االجماع بينها في ما يتعلق بالملفات ذات العالقة
بدور إيران في المنطقة مثل الدور الخليجي في اليمن ،كما
أن ّهذا االتفاق سيضع تركيا أمام تحديات كبيرةب خاصة
أنّ حزب» العدالة والتنمية «لم يعد يمسك بزمام المبادرة
ف��ي تركيا ،وه��ذا االت��ف��اق سيؤثر على ملف السياسة
الخارجية التركية بخاصة في ما يتعلق بالدور التركي
في اإلقليم ،وبالنسبة الى عالقة إيران بالملف الفلسطيني
فإن إيران ستسعى إلى تعزيز عالقتها مع أبو مازن على

تعددية قطبية ( ...تتمة �ص)9

جنديان في هجوم تبناه تنظيم والي��ة سيناء على
دبابة للجيش المصري جنوب الشيخ زويد في شمال
سيناء.
وقال تنظيم والية سيناء الموالي لتنظيم «داعش»
إن��ه اس��ت��ه��دف ال��دب��اب��ة ب��ص��اروخ م��وج��ه م��ن ن��وع
«كورنت» ،كما استهدف تفجير آخر جرافة وشاحنة
عسكرية تحمل دبابة.
من جانب آخر ،أفادت مصادر عسكرية بأن طائرات
حربية شنت فجر أمس غارات على أهداف مجهولة
ق��رب منطقة القسيمة وس��ط سيناء ،وأطلقت ثالثة
صواريخ أحدثت انفجارات قوية .وأوضحت المصادر
أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الجيش ومسلحين
قرب الكمين الجديد الذي نصب جنوب رفح.

وقالت وسائل إعالم «إسرائيلية» إن عمليات البناء
في المستوطنات ما زالت مستمرة ،لكنها تقلصت إلى
احتياجات ما يسمى النمو الطبيعي للمستوطنات الكبرى
القائمة والتي ستكون تحت السيطرة «اإلسرائيلية»
وف��ق أي ات��ف��اق س�لام بين الجانبين .وت��ؤك��د مصادر
«إسرائيلية» رسمية أن نتنياهو ال ينوي طرح خطط
استيطانية جديدة.
وكان زعماء المستوطنات في الضفة الغربية شنوا
هجوما ً كاسحا ً ضد نتنياهو بسب تجميد االستيطان
في شكل سري .لكن رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» ما زال
يخفي التفاهمات مع الجانب الفلسطيني ويبرر تجميد

ناديا شحادة

ليون :باب الحوار في ليبيا ال يزال مفتوح ًا
أك��د المبعوث األممي إل��ى ليبيا
برناردينو أمس أن باب الحوار ال
يزال مفتوحا ً أمام المؤتمر الوطني
في ليبيا.
ج���اء ذل���ك ف��ي كلمة للمبعوث
األممي خالل اجتماع لمجلس األمن
الدولي والذي سلم فيه ليون تقريرا ً
عن توقيع عدد من الفصائل الليبية
على مشروع االتفاق السياسي لحل
األزمة في ليبيا في مدينة الصخيرات
بالمغرب.
وأش���ار ل��ي��ون إل��ى أن المؤتمر
الوطني الليبي ،ومقره في طرابلس،
لم يشارك في التوقيع على اتفاق
الصخيرات لكنه ملتزم بالحوار،
م��ؤك��دا ً أن «ب��اب ال��ح��وار في ليبيا
ال ي����زال م��ف��ت��وح �ا ً أم����ام المؤتمر
الوطني» .وق��ال« :إننا نتوقع عقد
لقاءات في المرحلة المقبلة مع عدد
من ال��دول بينها مصر لدعم جهود
المصالحة».
وحول الوضع اإلنساني في ليبيا

قال ليون إن «المدنيين هم الذين
يدفعون ثمن استمرار المواجهات
ب��خ��اص��ة ف��ي ب��ن��غ��ازي م��ع قصف
المناطق السكنية» ،معربا ً عن أسفه
ألن «المواجهات المستمرة في غرب
ليبيا تسببت في وقوع ضحايا من
المدنيين».
يذكر أن األط��راف المشاركة في

الحوار الليبي بمدينة الصخيرات
المغربية وقعت السبت الماضي،
باألحرف األولى على مشروع اتفاق
سياسي مبدئي لحل األزمة في ليبيا.
جاء ذلك بعد جوالت حوار استمرت
نحو تسعة أشهر وغاب عن التوقيع
وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية
واليته.

إلى طهران ،وتم توقيع اتفاق بالخصوص في تشرين الثاني عام .2004
واستأنفت إي��ران انشطتها النووية في منشأة أصفهان في آب عام 2005
بقيادة رئيسها الجديد آنذاك محمود أحمدي نجاد ما دفع األوروبيين إلى مقاطعة
المفاوضات وقررت الدول الخمس الكبرى عام  2006رفع القضية إلى مجلس
األمن وردت طهران متحدية باإلعالن عن نجاحها في تخصيب اليورانيوم بنسبة
 3.5في المئة ورفضت في ما بعد دعوات السداسية الدولية المطالبة بوقف
عمليات التخصيب وتقوم زيادة على ذلك بتدشين مصنع للمياه الثقيلة في أراك.
عندها فرض مجلس األمن في كانون األول عام  2006أولى عقوباته ضد
إي��ران ،وتم تشديدها الحقا ً إضافة إلى فرض عقوبات أحادية ضد طهران من
قبل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي في محاولة للضغط على إيران بحجة
ما سمته الواليات المتحدة دعم إيران لإلرهاب الدولي وانتهاكات حقوق اإلنسان
ورفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومنعت العقوبات األميركية جميع التعامالت مع طهران تقريباً ،والتي تتضمن
صادرات المعدات الطبية والزراعية والمساعدات والمعامالت اإلنسانية في ما
يتعلق بالمواد اإلعالمية كاألفالم.
كما استهدفت اإلدارة األميركية عائدات النفط اإليراني من خالل التهديد بوقف
التعامالت اإليرانية مع المؤسسات المالية األجنبية بالواليات المتحدة التي تدير
التعامالت المالية للنفط مع البنك المركزي اإليراني .مما زاد من معاناة االقتصاد
اإليراني.
وكان ما سبق سببا ً في خفض العديد من الدول وارداتها من النفط اإليراني،
ومن بينها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وجنوب إفريقيا
وسنغافورة ،كما أصدرت بريطانيا وكندا تعليمات للمؤسسات المالية العاملة بها
بوقف التعامالت مع المؤسسات المالية اإليرانية كما فرضت الواليات المتحدة
عقوبات على إيران استهدفت قطاعي النفط والبتروكيماويات كما فرضت أيضا ً
عقوبات على قطاع الشحن.
لكن مع توقيع االتفاق سيتم إلغاء قرارات االمم المتحدة المعنية التي تضمنت
فرض عقوبات اقتصادية ومالية على ايران ضمن اطار هذا التفاهم في شكل كلي
عبر صدور قرار أممي جديد وسيتم االفراج عن عشرات المليارات من الدوالرات من
االرصدة االيرانية المجمدة في الخارج.
كذلك ستلغى العقوبات االقتصادية والمالية في مجال المصارف والمجاالت
المالية وفي مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والتجارة والتأمين والنقل
والتي فرضها االتحاد االوروبي واميركا عند بدء تنفيذ االتفاق دفعة واحدة.
وبذلك تكون إيران قد عادت إلى الساحة الدولية من الباب النووي كما دخلت
من الباب نفسه وعادت إلى الساحة الدولية ال سيما في ظل قلق أطراف إقليمية من
هذا االتفاق وحذرت من توقيعه طويالً وحاولت عرقلته وال تزال ولكن تم االتفاق
رغم كل المحاوالت.
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SPY
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة روز
بايرن من اخ��راج بول فيغ .مدة
ال �ع��رض  120دق�ي�ق��ة،ABC( .
اب� ��راج ،سينما س�ي�ت��ي ،ديونز،
اسباس ،غاالكسي).
Jurassic World
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة كريس
ب � � � ��رات م�� ��ن اخ � � � � ��راج ك ��ول� �ي ��ن
ت��ري �ف��ورو .م ��دة ال �ع��رض 123
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،اب���راج ،فوكس،
سينمال).
Minions
فيلم تصويري بطولة ساندرا
ب��ول��وك م��ن اخ� ��راج ك��اي��ل بالدا
وبيار كوفين .م��دة العرض 91
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
اب��راج ،سينما سيتي ،سينمال،
فوكس).
The Gallows
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة كاسيدي
غيفورد من اخراج ترافيس كلف
وك��ري��س لوفينغ .م��دة العرض
 150دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس).
كابت مصر
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة محمد
امام من اخراج معتز التوني .مدة
العرض  91دقيقة( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).
Home
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب��ط��ول��ة
ج�ي��م ب��ارس��ون م��ن اخ� ��راج تيم
ج��ون �س��ون .م��دة ال �ع��رض 100
دقيقة( .فوكس ،سينما سيتي).

