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أمير قطر: مجلس التعاون الخليجي فشل 
في تحقيق أهدافه

الرئيس الجزائري يفرج عن 5 من كبار 
القادة العسكريين

اختطاف 80 شخصًا معظمهم تالميذ في الكاميرون

الدوحة - اجلورنال: قال اأمري قطر، متيم بن حمد اآل ثاين، اإن ا�ستمرار الأزمة اخلليجية 
يعك���س ف�س��ل جمل�س التعاون اخلليجي يف حتقيق اأهداف��ه. واأ�ساف متيم خالل كلمة له 
اأم��ام جمل�س ال�سورى القط��ري اأن "الأزمات متر، لكن تردي العالقات اخلليجية ي�سعف 
قدرتن��ا عل��ى حل م�س��اكل املنطقة". واأك��د اأن ا�ستم��رار الأزمة اخلليجي��ة ك�سف اإخفاق 
جمل���س التعاون اخلليجي يف حتقيق اأهدافه، وتاب��ع اأن "الأمن وال�ستقرار يف منطقتنا 
ل��ن يتحقق��ا اإل من خالل احرتام �سي��ادة الدول"، مبديا اأ�سفه ل�ستم��رار النزاع مع دول 
عربي��ة اأخ��رى. وقال اأمري قطر اإن ب��الده جنحت يف جتاوز اآثار احل�س��ار الرباعي، واإن 
القت�س��اد القط��ري ازداد قوة نتيجة لالأزم��ة الدائرة مع دول عربية اأخ��رى. واأ�سار اإىل 
اأن "تنوي��ع م��وارد القت�س��اد بدل م��ن العتماد على النف��ط �ساعد يف التغل��ب على اأثر 
العقوب��ات املفرو�س��ة م��ن دول عربية اأخرى"، موؤك��دا على اأنه "مت حتقي��ق تقدم كبري 

و�رشيع يف تطور الوطن والتنمية الب�رشية".

اجلزائر - اجلورنال: قال م�سدر مطلع لوكالة رويرتز الربيطانية، اإن الرئي�س اجلزائري 
عب��د العزي��ز بوتفليقة اأمر الثنني بالإفراج عن 5 من كب��ار القادة الع�سكريني احتجزوا 
يف �سه��ر اأكتوب��ر بتهم ارتكاب خمالف��ات. واأكد امل�سدر باأن الق��ادة اخلم�سة ما يزالون 
ره��ن التحقي��ق رغم الإفراج عنه��م، وقد اأُطلق �رشاحهم من �سج��ن البليدة الع�سكري بعد 
احتجازه��م يوم 14 اأكتوبر 2108. واأجرى بوتفليقة خ��الل الأ�سهر املا�سية تغيريات 
مفاجئ��ة �سملت عددا م��ن كبار جرنالت اجلي���س والدرك وال�رشط��ة واملخابرات. وقال 
مراقب��ون اإن الإفراج ع��ن القادة ُينظر اإليه على اأنه لفت��ة لتح�سني العالقات مع اجلي�س 
قب��ل اأ�سه��ر قليلة من النتخابات الرئا�سية املق��رر اإجراوؤها يف اأبريل 2019. ومل يعلن 
بوتفليق��ة )81 عاما( بعد ما اإذا كان �سي�ستجيب لدعوات احلزب احلاكم بالرت�سح لفرتة 
ولي��ة خام�سة العام املقب��ل. ويف اأواخر �سهر اأكتوبر، اأعلن الأمني العام جلبهة التحرير 
الوطن��ي جمال ولد عبا���س، اأن الرئي�س اجلزائ��ري عبد العزيز بوتفليق��ة �سيكون مر�سح 
اجلبهة لالنتخابات الرئا�سية املقررة يف اأبريل 2019. وقال ولد عبا�س خالل اإ�رشافه 
عل��ى تن�سي��ب حممد بوعبد اهلل رئي�سا جديدا لكتلة احل��زب يف املجل�س ال�سعبي الوطني 
)الربمل��ان(، اإن "بوتفليقة هو رئي�س اجلمهورية ورئي�س احلزب"، موؤكدا اأن حزب جبهة 

التحرير الوطني "لي�س له مر�سح اآخر لرئا�سيات 2019 غري الرئي�س بوتفليقة".
واأ�س��اف اأن هذا الرت�سي��ح هو مطلب جميع كوادر ومنا�سل��ي "جبهة التحرير الوطني" 

ياون��دي - اجلورن��ال   : قالت م�س��ادر حكومية وع�سكرية بدول��ة الكامريون، اإن 
نح��و 80 �سخ�سًا معظمهم م��ن تالميذ املدار�س خطفوا فى مدين��ة باميندا �سمال 
غرب��ي البالد. ونقلت وكال��ة "الأنا�سول" عن م�سادر  حكومي��ة مل ت�سمها قولها: 
اإن "عملي��ة الختط��اف جرت يف املنطق��ة الناطقة باللغة الإجنليزي��ة، واملتوترة 
من��ذ عام��ني على وقع اأزمة بلغت ح��د املطالبة بالنف�سال ع��ن ال�سلطة املركزية 
يف ياون��دي". م��ن جهته ق��ال حاكم املنطق��ة الغربي��ة، اأدولف ليل��ي لفريك: اإن 
"انف�ساليني خطفوا 13 مدنيًا )فقط(، بينهم 11 من طالب مدر�سة ثانوية مبدينة 
بامين��دا". واأ�س��اف اأن "املهاجمني و�سل��وا املدر�سة الثانوية يف ح��دود ال�ساعة 
الثالث��ة فج��راً )بالتوقي��ت املحل��ي( )2:00 ت.غ(، واختطف��وا 11 طالب��ًا، ومدير 
املدر�سة و�سائق��ًا"، م�سرياً اإىل اأن "املهاجمني اقتادوا املختطفني نحو وجهة غري 
معلوم��ة". ووف��ق املعطيات التي ذكرها حاكم املنطقة ف��اإن املدر�سة داخلية، ما 

يف�رش وجود طالب يف الوقت الذي وقعت فيه عملية الختطاف.

اجلورن��ال - متابع��ة: دعا مندوب اإي��ران يف الأمم 
املتح��دة غ��الم عل��ي خو���رشو الأمم املتح��دة اإىل 
اإع��ادة  بخ�سو���س  املتح��دة  الولي��ات  م�ساءل��ة 
فر�سه��ا عقوبات عل��ى طهران واعتربه��ا اإجراءات 

تتحدى قرار جمل�س الأمن.
حزم��ة العقوب��ات الأمريكي��ة اجلدي��دة عل��ى اإيران 
تدخل حيز التنفيذ وبومبيو يك�سف عدد امل�سمولني 

بها
وق��ال املن��دوب الإي��راين يف ر�سال��ة وجهه��ا اإىل 
الأم��ني الع��ام ل��الأمم املتح��دة اأنطوني��و غوتري�س 
اإنه “يتعني عل��ى الأمم املتح��دة م�ساءلة الوليات 
املتح��دة حول اإع��ادة فر���س عقوب��ات عليها يوم 
الثن��ني لتقيي��د القط��اع النفط��ي الإي��راين ومن��ع 
ت�سديره وهي اإج��راءات تتحدى قرار جمل�س الأمن 

التابع لالأمم املتحدة”.
واأ�ساف خو�رشو ،”ال�سلوك غري امل�سوؤول للوليات 
املتح��دة ي�ستلزم ردا جماعيا م��ن املجتمع الدويل 
م��ن اأج��ل احلف��اظ عل��ى �سي��ادة القان��ون ومن��ع 

تقوي�س الدبلوما�سية وحماية تعددية الأطراف”.
وب��داأ الي��وم الثن��ني �رشي��ان مفع��ول العقوب��ات 
الأمريكي��ة اجلدي��دة �س��د اإي��ران. و�ست�سم��ل ه��ذه 
العقوب��ات جم��ال ت�سدير النف��ط الإي��راين. واأعلنت 
وا�سنط��ن نيتها  بتخفي�س مبيع��ات النفط الإيراين 

اإىل ال�سفر، داعية بلدان العامل للتخلي عن �رشائه.

يف  ال�سحفي��ني  املرا�سل��ني  اإىل  حديث��ه  ويف 
الياب��ان، ق��ال جاوي�س اأوغل��و، اإن تركي��ا لديها 
معلومات اإ�سافية �سوف ت�ساركها عندما تعرف 
اأنق��رة على وجه اليق��ني اأن التحقي��ق قد اكتمل، 
موؤك��دا اأن م��ا حدث جلث��ة خا�سقج��ي م�سوؤولية 

ال�سعودية، وذلك وفقا لوكالة "الأنا�سول".
واأ�س��اف اأن��ه: "ل ميك��ن لفري��ق موؤل��ف من 15 
رج��ال اأن ياأت��ي اإىل تركيا لقت��ل مواطن �سعودي 
"اأنق��رة مل تتمك��ن م��ن  اأوام��ر"، واأن  م��ن دون 
احل�س��ول على اإجابات م��ن ال�سعودية ب�ساأن من 

اأمر بتنفيذ جرمية القتل داخل القن�سلية".
واأعل��ن النائب العام ال�سع��ودي، ال�سهر املا�سي، 
اأن التحقيق��ات اأظهرت وف��اة املواطن ال�سعودي 
جم��ال خا�سقج��ي خ��الل �سج��ار يف القن�سلي��ة 

ال�سعودية يف اإ�سطنبول.
واأك��دت النياب��ة العام��ة اأن حتقيقاته��ا يف هذه 
الق�سي��ة م�ستم��رة م��ع املوقوف��ني عل��ى ذم��ة 
الق�سي��ة والبالغ عددهم حت��ى الآن 18 �سخ�سا 
جميعهم من اجلن�سية ال�سعودية، متهيدا للو�سول 
اإىل كاف��ة احلقائ��ق واإعالنه��ا، وحما�سبة جميع 

املتورطني يف هذه الق�سية وتقدميهم للعدالة.
وعل��ى خلفية الواقع��ة، اأعفى العاه��ل ال�سعودي 
بارزي��ن  العزي��ز، م�سوؤول��ني  ب��ن عب��د  �سلم��ان 
بينهم نائب رئي���س ال�ستخبارات اأحمد ع�سريي، 
وامل�ست�س��ار بالديوان امللك��ي، �سعود بن عبد اهلل 
القحط��اين، وت�سكي��ل جلن��ة برئا�س��ة ويل العه��د 
حممد بن �سلم��ان، لإعادة هيكل��ة ال�ستخبارات 

العام��ة. اأث��ار مقت��ل ال�سحفي ال�سع��ودي جمال 
خا�سقجي اأحد منتق��دي الأمري حممد بن �سلمان 
ويل العه��د ال�سع��ودي واحلاكم الفعل��ي للمملكة، 
غ�سبا عامليا، و�سل��ط احلادث ال�سوء ب�سدة على 
عالقة الغرب بالريا�س بعد ال�سكوك التي دعمها 
تغ��ري تف�س��ريات ال�سعودي��ة لرواي��ة القت��ل داخل 

قن�سلية اململكة يف مدينة ا�سطنبول الرتكية.
وبع��د مرور �سه��ر على مقت��ل خا�سقجي، ل تزال 
ال�سعودي��ة يف ورطة �سدي��دة، ولي�س القتل وحده 
م�س��در هذا امل��اأزق، اإمن��ا اإخفاء جث��ة ال�سحية 
وتغ��ريرّ الرواية الر�سمية من الإن��كار اإىل الإقرار، 

ومن ال�سجار اإىل اخلنق، قبل العرتاف بالتخطيط 
امل�سب��ق لرت��كاب اجلرمي��ة. الريا���س جت�س�ست 
اإ�رشائيل��ي  عل��ى خا�سقج��ي بربنام��ج جت�س���س 
وقال��ت كاتب��ة �سحفية اأمريكي��ة، اإن خا�سقجي، 
تعر���س للتج�س�س من قبل ب��الده خالل تواجده 
يف وا�سنط��ن، ع��رب برنام��ج �سنعت��ه اإ�رشائي��ل. 
واأ�س��ارت الكاتبة كورتن��ي �سي راد�س���س اإىل اأن 
ال�سعودي��ة جت�س�ست على خا�سقجي، عرب برنامج 
"بيغا�سو�س" امل�سنع يف اإ�رشائيل، وتبيعه �رشكة 
اأمريكي��ة. جاء ذلك خ��الل م�ساركة كورتني، يف 
فعالية اأقيم��ت يف الوليات املتحدة، مت خاللها 

الإعالن ع��ن اإطالق جمعية حتم��ل ا�سم "العدالة 
من اأج��ل خا�سقجي". واأو�سح��ت، اأن ال�سعودية، 
اأمريكي��ة،  برجم��ة  ل���رشكات  املالي��ني  دفع��ت 
للك�سف عن املعار�س��ني ال�سعوديني، والتج�س�س 
عليه��م عرب مواقع التوا�سل الجتماعي. وذكرت 
اأن الريا���س تعاق��دت م��ع �رشك��ة "ماكين��زي" 
)McKinsey( الأمريكي��ة م��ن اأج��ل ممار�سة 
ال�سغط على ال�سحفيني ال�سعوديني املعار�سني. 
واتهم��ت ال�سحفي��ة الأمريكي��ة، قن��اة العربي��ة 
التي متلكه��ا ال�سعودية، باأنه مت اإن�ساوؤها بهدف 
ممار�س��ة ال�سغط عل��ى املعار�س��ني ال�سعوديني 

ومالحقتهم.
اأردوغان لن يرتك الق�سية

انتق��د الرئي���س الرتك��ي رج��ب طي��ب اأردوغ��ان 
ال�سعودي��ة جم��دداً على خلفية مقت��ل خا�سقجي، 
و�سع��د ال�سغ��ط عل��ى اململك��ة مبنا�سدته حلف 
�سم��ال الأطل�سي )الناتو( ليك��ون و�سيلة ل�سمان 
معاقب��ة ُمرتكب��ي اجلرمية. ويف مق��ال راأٍي ُن�رشرِ 
ام���س  الأمريكي��ة  بو�س��ت  وا�سنط��ن  ب�سحيف��ة 
ر اأردوغان تاأكيده عل��ى اأنَّ اأمر قتل  اجلمعة، ك��رَّ
خا�سقج��ي يف القن�سلي��ة ال�سعودي��ة باإ�سطنبول 
�سدر من اأعل��ى امل�ستويات باحلكومة ال�سعودية 
ه ل يعتقد  لك��ن يف الوقت ذاته، ق��ال اأردوغان اإنَّ
اأنَّ امللك �سلمان كان هو َمن اأََمَر بقتل خا�سقجي. 
ي باللوم على  ه ُيلقرِ وب��دا اأنَّ يف ذلك اإ�سارة اإىل اأنَّ
ويل العه��د حمم��د ب��ن �سلم��ان، احلاك��م الفعلي 
للمملك��ة. وكت��ب اأردوغان يف وا�سنط��ن بو�ست ، 
وه��ي ال�سحيفة ذاتها الت��ي كانت تن�رش مقالت 
خا�سقج��ي: يج��ب األَّ يج��روؤ اأح��ٌد جم��دداً عل��ى 
ارت��كاب اأفع��اٍل كتل��ك عل��ى اأر�س دول��ٍة حليفة 
بالنات��و. جرمية قت��ل خا�سقجي كان��ت انتهاكًا 
�رشيح��ًا واإ�س��اءة ا�ستعم��ال �سارخ��ًة لتفاقية 
فيين��ا للعالقات القن�سلية. وعدم معاقبة اجُلناة 
ق��د ي�سجل �سابقًة �سديدة اخلط��ورة. ويبدو اأنَّ بن 
�سلم��ان ما زال يحتفظ بقب�سٍة قوية على ال�سلطة 
يف ال�سعودي��ة، عل��ى الرغ��م من التواف��ق الدويل 
��ه كان وراء عملي��ة القت��ل. ووفق��ًا  امُلتزاي��د باأنَّ
لأ�سخا���س على دراي��ٍة بامل��داولت التي جتري 
داخل البيت الأبي�س، قرَّرت اإدارة ترمب الوقوف 

بجانبه.

اأف��رج تنظي��م داع���س الرهابي ع��ن 7 جن��ود اأمريكيني، 
يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور، �رشقي �سوري��ا، مبوجب �سفقة 
تب��ادل م��ع ق��وات "ي ب ك/ب��ي كا كا" التابع��ة حلزب 
العم��ال الكرد�ست��اين. وك�سف��ت م�س��ادر حملي��ة موثوقة 
اأن تنظي��م داع���س الرهابي اأَ�رَش 7 جن��ود اأمريكيني، يف 
�سبتمرب املا�سي، مبحافظة دي��ر الزور، خالل ا�ستباكات 
م��ع عنا���رش تنظي��م "ي ب ك/ب��ي كا كا" ال��ذي تدعمه 
الوليات املتحدة. واأ�ساف��ت امل�سادر، التي ف�سلت عدم 
ك�س��ف هويته��ا، لوكالة "الأنا�س��ول"، اأن "داع���س" اأَ�رَش 

بع���س اجلن��ود ال�سبع��ة يف هجمات على حقل��ي "العمر" 
و"التنك" النفطيَّني، والبقية يف هجوم على مع�سكر ببلدة 
هج��ني. وذكرت اأن مفاو�س��ات جرت بني "داع�س" و "ي 
ل عنا�رش  ب ك/ب��ي كا كا"، من��ذ 28 �سبتم��رب، اإث��ر تدخُّ
حملية للو�ساطة من اأجل الإفراج عن اجلنود الأمريكيني.

وطل��ب التنظيم من "ي ب ك/ ب��ي كا كا" الن�سحاب من 
"بئر اأزرق" النفطية وعدد من احلقول الأخرى، وال�سماح 
باإدخ��ال اأغذي��ة وم�ستلزم��ات طبي��ة اإىل بل��دة ال�سعف��ة، 
مقاب��ل اإطالق �رشاح اجلن��ود الأمريكيني، وفق امل�سادر. 
ان�سح��ب  كا"  كا  ك/ب��ي  ب  "ي  اأن  امل�س��ادر  ن��ت  وبيرّ
��ة، وت�سلَّ��م اجلنود  بالفع��ل م��ن احلق��ول النفطي��ة املعنيَّ

الأمريكي��ني املحتجزين لدى "داع���س"، مبوجب ال�سفقة 
ب��ني التنظيمني الإرهابيَّني، يف حني مل يت��م بعُد اإدخال 

الأغذية وامل�ستلزمات الطبية، اإىل البلدة املذكورة.
ب��دوره، رف�س م�س��وؤول يف التحالف ال��دويل الذي تقوده 
الولي��ات املتح��دة، احلدي��ث عما تردد ع��ن وجود جنود 

اأمريكيني حمتجزين لدى تنظيم داع�س. 
وع��ن الأنباء املتداولة ع��ن عقد �سفقة يف هذا املو�سوع 
ب��ني التنظي��م و"ي ب ك/ب��ي كا كا"، ق��ال امل�س��وؤول: 
"التحال��ف مل ي��ربم اأي �سفق��ة مع داع���س". ومل تعقرّب 
وا�سنط��ن عل��ى م��ا تردد ع��ن احتج��از "داع���س" اجلنود 

الأمريكيني، ومالب�سات هذا الأمر وتفا�سيله. 

صفقة تبادلية بين داعش وواشنطن في دير الزور السورية

روحاني يرد على أميركا: سنبيع النفط ونخرق العقوبات

وزير الخارجية التركي: لدينا ادلة عن مقتل خاشقجي لم نعلنها بعد

ايران تدعو المجتمع 
الدولي لمساءلة واشنطن 

عن العقوبات ضدها

طوكيو - الجورنال

دمشق - الجورنال

قال الرئي���س الإيراين ح�سن روحاين، اإن طهران �ستبيع 
النف��ط و�ستخ��رق العقوب��ات الت��ي اأع��ادت الولي��ات 
املتح��دة فر�سه��ا عل��ى قطاع��ي الطاق��ة وامل�سارف 

الإيرانيني.
ويب��داأ الي��وم، تطبي��ق احلزم��ة الثاني��ة م��ن العقوبات 
الأمريكي��ة الأ�س��د على اإي��ران، والتي ت�سته��دف قطاع 
الطاق��ة والنف��ط فيها ب�س��كل خا�س، وته��دف اإىل منع 

متويل "الإرهاب".
وقال روحاين يف كلمة بثها التلفزيون الر�سمي، والذي 
"اأرادت  القت�سادي��ني:  م��ن  يتح��دث ملجموع��ة  كان 
اأمري��كا اأن تخف�س مبيعات النف��ط الإيرانية اإىل �سفر، 

لكننا �سنوا�سل بيع نفطنا، وخرق العقوبات".
ويف مايو املا�سي، ان�سح��ب الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترام��ب من التف��اق النووي الذي وقعت��ه قوى عاملية 
مع اإي��ران ع��ام 2015، واأعاد فر�س حزم��ة اأوىل من 

العقوبات على اإيران يف اأغ�سط�س.
واأب��رز القطاع��ات الت��ي �ستخ�سع للعقوب��ات: املوانئ 
و�رشكات املالحة املتعلقة بقطاع ال�سفن، واملعامالت 
املرتبط��ة ب�سناعة النفط التي ت�سم��ل ال�رشكة الوطنية 
الإيراني��ة للنف��ط، وال�رشكة التجارية للنف��ط، وال�رشكة 

الوطنية لناقالت البرتول.
كم��ا تخ�سع معام��الت املوؤ�س�س��ات املالي��ة الأجنبية 
م��ع البنك املركزي الإي��راين واأي موؤ�س�سة مالية اأخرى 
لقائم��ة العقوب��ات الأمريكية، الأمر ال��ذي يعني حظراً 

عامليًا على تزويد طهران بالعمالت ال�سعبة.
ويرغ��ب ترام��ب يف خف���س عائ��دات طهران م��ن بيع 
النفط اخلام اإىل �سف��ر يف املئة، بح�سب ما اأعلنه وزير 

خارجيته مايك بومبيو.
وتاأت��ي العقوب��ات التي ت�ستهدف اأهم م��وارد احلكومة 
الإيراني��ة، يف وق��ت ت�سهد في��ه اإيران اأزم��ة اقت�سادية 
خانقة، متثلت بخ�سارة الريال الإيراين نحو %70 من 

قيمته مقابل الدولر منذ اأبريل املا�سي.
وت�سري توقعات موؤ�س�س��ات اقت�سادية و�رشكات نفطية 
اإىل هب��وط �س��ادرات النف��ط الإيراني��ة بنح��و ملي��ون 
برمي��ل يومي��ًا، لكن منذ �سه��ور تعل��ن دول رئي�سة يف 
"اأوب��ك"، بقيادة ال�سعودي��ة، قدرتها على تعوي�س اأي 

نق�س يف ال�سوق العاملية.

طهران - الجورنال

قال وزير الخارجية 

التركي مولود جاويش 

أوغلو، إن أنقرة تلك دليال 

يتعلق بمقتل الصحفي 

السعودي جمال خاشقجي، 

داخل قنصلية بالده 

في إسطنبول، لكنها لم 

تكشف عنه حتى اآلن.

بعد تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات.. واشنطن تقدم "استثناءات نووية" لطهران

اأعلنت الولي��ات املتحدة اأنها �ستوا�سل ال�سماح بالعمل 
يف ثالثة م�ساريع يجري العمل فيها لالأغرا�س ال�سلمية 
يف القط��اع الن��ووي الإي��راين، ما �سيتيح اإبق��اء التفاق 
املوقع عام 2015 ال��ذي ان�سحبت منه وا�سنطن بعد اأن 

انتقدته ب�سدة.
التفاق ال��ذي اأبرمته وا�سنطن والق��وى الكربى الأخرى 
م��ع اإيران ملن��ع طهران م��ن حي��ازة القنبل��ة الذرية، ل 
يحظ��ر الربنامج الن��ووي الإيراين لكن��ه ي�سعه يف اإطار 
�س��ارم ج��دا ل�سمان اإبق��اء طابعه امل��دين وال�سلمي من 

دون اأن تكون له اأغرا�س ع�سكرية.
غ��ري اأن الإدارة الأمريكية برئا�س��ة دونالد ترامب تعترب 
هذا الن�سرّ مت�ساهاًل جدا وقد ان�سحبت منه يف مايو، قبا 
اأن تعي��د تدريجيًا فر�س كل العقوبات القت�سادية التي 
كانت قد ُرفع��ت يف العام 2015، حتى الرزمة الأخرية 
الت��ي ُفر�س��ت الثنني عل��ى قطاع��ي النف��ط واملال يف 

اإيران.
وعل��ى خ��ط م��واز، ح��ذرّرت وزارة اخلارجي��ة الأمريكية 
الثن��ني يف بيان من اأن��ه "اعتباراً من اليوم، كل تعاون 
ن��ووي م��ع اإي��ران �سيخ�س��ع لعقوب��ات"، لكنه��ا منحت 
"ا�ستثناءات" مل�ساري��ع تتعلق بالنووي املدين الإيراين 

كانت جارية يف الأ�سل.
وتتعل��ق ه��ذه امل�ساريع مبفاعل امل��اء الثقيل يف مدينة 
اآراك ال��ذي مت تعديله حتت اإ�رشاف الأ�رشة الدولية ب�سكل 
يجع��ل انت��اج البلوتوني��وم ذي ال�ستخ��دام الع�سك��ري 
م�ستحي��اًل يف حمطة الطاقة النووي��ة الإيرانية الوحيدة 
يف بو�سه��ر حي��ث اأن�ساأت رو�سي��ا مفاعل ن��ووي وبداأت 
اأ�سغ��ال ملفاعل اأخرى وموقع تخ�سيب حتت الأر�س يف 

بلدة فوردو.
واأكدت اخلارجية اأنه ُي�سمح ب�"موا�سلة )هذه امل�ساريع( 
حت��ت اإ�رشاف دقيق جداً ل�سمان ال�سفافية واإبقاء القيود 

على اإيران".

واأ�ساف��ت "ه��ذا الإ���رشاف يع��زز قدرتن��ا عل��ى احتواء 
الربنام��ج الإيراين وابقاء ال�سغط عل��ى النظام يف وقت 

ل نزال ندعو اإىل اتفاق جديد اأقوى".
واأ�سارت الوزارة اإىل اأن هذه ال�ستثناءات كانت "موؤقتة" 

وتعتمد على "التعاون بني جهات فاعلة خمتلفة".
وعل��ى الرغم م��ن ان�سح��اب الولي��ات املتح��دة، يتعهد 
املوقع��ون الآخ��رون على التف��اق )فرن�س��ا وبريطانيا 
واأملاني��ا ورو�سي��ا وال�س��ني( بالقيام بكل م��ا بو�سعهم 
للحف��اظ علي��ه وك��ي ل تن�سح��ب من��ه اإي��ران بدوره��ا. 
واأك��د املفت�سون الدوليون م��رات عديدة اأن طهران حترم 

التزاماتها مبوجب التفاق.

واشنطن - الجورنال


