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ــة  مسؤول ــي  موغرين ــا  فدريك ــت  قال
ــاد االوروبي  ــة الخارجية يف االتح السياس
ــس ان االتفاق النووي هو قرار صادر من  أم
ــذا ال يمكن الخروج  ــس األمن الدويل ل مجل

منه أو إلغاؤه.
ــة  السياس ــة  مسؤول ــت  وتطرق ــذا  ه
ــا  ــي فدريك ــاد األوروب ــة يف االتح الخارجي
ــوار  الح ــر  بمؤتم ــا  كلمته يف  ــي  موغرين
ــاق  ــوع االتف ــا اىل موض ــي يف روم املتوسط
ــة الدول 1+5؛  ــني إيران ومجموع النووي ب
ــاق يف ظل  ــأن مصري هذا االتف مرصحة بش
ان  ــه،  ل ــي  األمريك ــص  والنق ــات  االنتهاك
ــا إليه مع  ــذي توّصلن ــووي ال ــاق الن "االتف
ــاد األوروبي  ــة امنية لالتح ــران هو أولوي إي

واملنطقة".
وتابعت بالقول، أن الرسالة التي وجهها 
ــن أّكدت يف  ــي اىل واشنط ــاد األوروب االتح
ــاق النووي  ــان الحفاظ عىل االتف مفادها ب
ــة أقسامه  ــذ الكامل لكاف ــران والتنفي مع اي

يعد أولوية أمنية ألوروبا.
أن  إىل  ــة  االوروبي ــؤول  املس ــارت  وأش
ــن 104 صفحة  ــف م ــووي يتأل ــاق الن االتف
ــات النووية؛  ــة النشاط ــول كاف ــة ح مفصل

ــن يعتقد أنه حر بأن  ــدة : لذا فإن كل م مؤك
يعيد التفاوض عىل جملة أو مقطع من هذا 
ــة ال يفقه أي ملف  ــو يف الحقيق االتفاق، ه
ــذا االتفاق  ــل كلمة يف ه ــد ان يفتح؛ فك يري

ــا. وأردفت : ال  ــا بعده ــط بما قبلها وم ترتب
توجد أّية إمكانية إلعادة التفاوض عىل أي 
جزء او قسم من هذا االتفاق وأولويتنا هي 

التنفيذ الكامل لهذا االتفاق.

ال  ــاق  االتف ــذا  ه  : ــي  موغرين ــت  وتابع
ــر، وانما  ــرف محدد او طرف آخ ــط بط يرتب
هو قرار صادر من مجلس األمن الدويل لذا، 
ــاؤه. وتوّقعت  ــه أو إلغ ــن الخروج من ال يمك
ــن جميع  ــة الخارجية م ــة السياس مسؤول
ــذ هذا  ــران تنفي ــن ضمنهم إي ــراف وم األط
ــاق بشكل كامل، وأردفت بالقول : بعد  االتف
ذلك، توجد هناك العديد من القضايا التي 

ال تتعلق ضمن سياق هذا االتفاق.
وأضافت قائلة : لقد تم اتخاذ القرار بأن 
ــط بالقضايا  ــذا االتفاق مرتبطا فق يكون ه
ــرار صائبا أم ال؟  ــل كان هذا الق النووية. ه
هذا بحث تاريخي، ألن هذا القرار استغرق 
ــي أفضت أن  ــات الت ــن املفاوض ــة م 14 سن
ــات باملسألة النووية.  تنحرص هذه املباحث
ــاء االتفاق النووي  ــت موغرييني :  إلغ وقال
ــراف يف  ــع مختلف األط ــن يض ــران ل مع إي
ــىل  ــاوض ع ــل التف ــن أج ــل م ــع أفض مواق

القضايا الخالفية مع إيران .
ــب الحفاظ عىل  ــت بالقول : يج واختتم
ــو بّناء  ــاق وأن نحافظ عىل ما ه ــذا االتف ه
ــاون بما  ــه يف أي تع ــاء علي ــم البن ــي يت لك

يخص قضايا ومسائل أخرى.

ــب طيب  ــس الرتكي رج ــال الرئي ق
ــان محاكم  ــس بإمك ــه لي ــان إن أردوغ
ــاة تركيا، يف  ــات املتحدة مقاض الوالي
ــة مسؤول تنفيذي  إشارة إىل محاكم
ــص من  ــم بالتمل ــي مته ــك ترك يف بن
ــىل  ع ــن  واشنط ــا  تفرضه ــات  عقوب

إيران.
ــات املتوترة أصال  ــورت العالق وتده
ــن يف  ــن العضوي ــرة وواشنط ــني أنق ب
ــيس يف األسابيع  ــال األطل حلف شم
ــر الذهب  ــث كشف تاج ــرية حي األخ
ــل رضا رضاب،  ــي اإليراني األص الرتك
ــاء  ــيل اإلدع ــع ممث ــاون م ــذي يتع ال
ــل  ــة تفاصي ــام املحكم ــي، أم األمريك
ــات  العقوب ــن  م ــص  للتمل ــط  مخط

األمريكية املفروضة عىل طهران.
ــدى ثالثة أيام،  ويف شهادته عىل م
ــراك  أت ــني  سياسي ــم  باس رضاب  زج 

كبار، ومن بينهم أردوغان.

وقال رضاب إن الرئيس الرتكي أجاز 
ــني االنضمام  ــني تركي ــا لبنك شخصي
للمخطط عندما كان رئيسا للوزراء.

ــت أنقرة هذه الشهادة بأنها  ووصف
ــا واقتصادها  ــة لتقويض تركي محاول
ــل بأنها  ــا من قب ــد وصفته ــت ق وكان
ــة فتح  ــن شبك ــة" م ــرة واضح "مؤام
ــه غولن املقيم يف الواليات املتحدة  الل
ــر محاولة  ــم أنقرة أنه دب ــذي تزع وال

االنقالب التي وقعت العام املايض.
وقالت "رويرتز" إنها لم تتمكن من 
ــال بممثلني للوزراء الذين ذكر  االتص

رضاب أسماءهم يف املحاكمة.
ــرارا تسليم غولن،  ــت تركيا م وطلب
ــوا إنهم   ــني أمريكيني قال لكن مسؤول
ــل أن يمكنهم  بحاجة ألدلة كافية قب
ــا الذي  ــن إىل تركي ــم رجل الدي تسلي
ــة  محاول يف  دور  ــأي  ب ــه  قيام ــر  ينك

االنقالب.

ــان أمام أعضاء حزب  ورصح أردوغ
ــم يف إقليم  ــة الحاك ــة والتنمي العدال
ــالد، أمس، إن  ــارص شمال رشق الب ق
املحاكم األمريكية "ال يمكنها أبدا أن 

تحاكم بالدي".
ــه لم يرد إىل اآلن  وعىل الرغم من أن
ــىل االتهامات التي جرى توجيهها  ع
يف قاعة املحكمة، فقد وصف القضية 
بأنها محاولة تحركها دوافع سياسية 

إلسقاط الحكومة الرتكية.
ــول  األناض ــاء  أنب ــة  وكال ــرت  وذك
ــن  ــه م ــة، أن ــوم الجمع ــة، ي الحكومي
ــاء الرتكي  ــظ اإلدع ــر أن يتحف املنتظ
ــا رضاب  ــي يملكه ــول الت ــىل األص ع

ومعارفه.
ــىل  ع ــا  ضغوطه ــا  تركي وزادت 
ــة  وكال ــت  ونقل ــدة،  املتح ــات  الوالي
ــن وزير  ــت، ع ــوم السب ــول ي األناض
ــو  ــش أوغل ــود جاوي ــة مول الخارجي

ــاع غولن اخرتقوا القضاء  قوله إن أتب
ــات  مؤسس ــب  جان إىل  ــرس  والكونغ

أخرى يف الواليات املتحدة.
وتقول الواليات املتحدة إن القضاء 
ــي يتمتع باالستقالل عن أي  األمريك

تدخل سيايس أو غريه.
ــرى للعالقات الرتكية  ويف رضبة أخ
األمريكية، أصدرت السلطات الرتكية، 
ــال ضابط وكالة  الجمعة، أمرا باعتق
املخابرات املركزية األمريكية السابق 
غراهام فولر بسبب اتهامات بعالقته 
ــان  أردوغ ــد  ض ــل  الفاش ــالب  باالنق

صيف العام املايض.
ــات حقوقية وبعض  ــدت جماع وأب
ــون تخوفهم من  ــاء تركيا الغربي حلف
ــة  الحمل ــذه  ه ــان  أردوغ ــدام  استخ
لتكميم أفواه املعارضة، لكن الحكومة 
ــات التطهري رضورية  ــول إن عملي تق
نظرا لفداحة التهديد الذي تواجهه.

االتفاق النووي مع ايران قرار دولي وال يمكن إلغاؤهاالتفاق النووي مع ايران قرار دولي وال يمكن إلغاؤه

ــا ــن ــت ــم ــاك ــح م ــع  ــي ــط ــت ــس ت ال  ـــدة  ـــح ـــت ـــم ال الـــــواليـــــات  ــاأردوغــــــــــــان:  ــن ــت ــم ــاك ــح م ــع  ــي ــط ــت ــس ت ال  ـــدة  ـــح ـــت ـــم ال الـــــواليـــــات  أردوغــــــــــــان: 

خارجية االتحاد االوروبي:خارجية االتحاد االوروبي:

ــس اإليراني حسن  ــال الرئي ق
ــل  تتحم ال  ــالده  ب إن  ــي  روحان
ــن معاناة "دولة ما"  املسؤولية ع
ــراء،  ــرب األم ــن ح ــة، م يف املنطق
ــة  اململك إىل  ــة  واضح ــارة  إش يف 

العربية السعودية.
ــاب  خط يف  ــي،  روحان ــر  وذك
ــه إىل محافظة  ــاء زيارت ألقاه أثن
ــان وبلوجستان أمس، أن  سيست
طهران ال تسعى إىل االبتعاد عن 
ــا ودول العالم اإلسالمي  جريانه
ــن  ع ــا  معرب ــي،  العرب ــم  والعال
ــة العالقات  ــالده يف إقام ــة ب رغب
ــة واألخوية مع جميع دول  الودي

املنطقة.
ــي  اإليران ــس  الرئي ــم  وهاج
"دولة ما" يف املنطقة متهما إياها 
ــن ودعم  ــىل اليم ــرب ع ــن ح بش

اإلرهاب.
ــات  ــي االتهام ــض روحان ورف
ــا  واصف ــران،  طه إىل  ــة  املوجه
ــدة دول يف املنطقة عن  ابتعاد ع

بلده بأنه خطأها.
ــة  عالق ال  ــه  أن ــىل  ع ــدد  وش
ــف  ــران والعن ــالم يف إي ــني اإلس ب
ــب  الشع إن  ــال  قائ ــاب،  واإلره

ــا يف  ــورط مطلق ــم يت ــي ل اإليران
ممارسة هذه األساليب.

ــي  اإليران ــس  الرئي ــل  وحّم
ــل  وإرسائي ــدة  املتح ــات  الوالي
ــة  "خط ــع  وض ــن  ع ــة  املسؤولي
ــا عن  ــة آسي ــة" يف منطق مشؤوم

طريق إنشاء تنظيم "داعش".
ــرتض أن يتم  ــن املف ــم يكن م ل
ــذه  ــش" به ــىل "داع ــاء ع القض
ــت خطتهم تبدأ  ــل كان الرسعة ب

ــراق لترسي عىل  من سوريا والع
منطقة آسيا املركزية بما يف ذلك 

إيران والعالم اإلسالمي.
ــدة  بـ"وح ــي  روحان ــاد  وأش
إيمان الشعب اإليراني باإلسالم 
ومحبتهم ألهل البيت"، مما منع 
ــي "داعش"، حسب قوله،  إرهابي
ــل يف البالد كما حدث  من التغلغ

يف دول إقليمية أخرى.

عواصم / وكاالت
ــيس إيمانويل  ــس الفرن ــرب الرئي أع
ــس وزراء  ــد استقباله رئي ماكرون، بع
ــان  ــراق، نيجريف ــان الع ــم كردست إقلي
ــه بإمكانية إقامة  ــن قناعت بارزاني، ع

حوار بناء بني بغداد وأربيل.
ــرتك عقد  ــي مش ــر صحف ويف مؤتم
ــرى يف قرص  ــاء الذي ج ــام اللق يف خت
ــد ماكرون  ــس السبت، أك اإلليزيه، أم
أن الحوار بني الطرفني سيسهم يف رفع 
ــا سيضمن  ــن اإلقليم، مم ــار ع الحص
ــني األقاليم  ــات املالية ب توزيع التدفق

العراقية بصورة عادلة.
ــي إنه بحث  ــال بارزان ــن جهته، ق م
مع ماكرون أربع نقاط محورية تتعلق 
ــني بغداد وأربيل، بما  بتسوية األزمة ب
فيها مبدأ الحفاظ عىل وحدة األرايض 

العراقية.
ــة اإلقليم أنه أكد  وذكر رئيس حكوم
للرئيس الفرنيس تطلع أربيل إىل بناء 
ــىل أساس الدستور  حوار مع بغداد ع
العراقي، كما أنها تحرتم قرار املحكمة 
ــد نتائج االستفتاء  العليا العراقية ض

حول استقالل كردستان.

ــن السبت، أعلنت  ويف وقت سابق م
ــراق يف  ــان الع ــم كردست ــة إقلي حكوم
ــة  ــل الجمع ــان وص ــان، أن نيجريف بي
ــوة رسمية من  ــس، تلبية لدع إىل باري
ــيس، عىل رأس وفد رفيع  الرئيس الفرن
ــاد  ــم قوب ــم يض ــن اإلقلي ــوى م املست
ــوزراء، وفؤاد  ــب رئيس ال طالباني نائ
ــة اإلقليم،  ــوان رئاس ــني رئيس دي حس

وسفني دزيي املتحدث الرسمي باسم 
حكومة اإلقليم.

ــي اللقاء يف ظل استمرار األزمة  ويأت
ــان العراق  ــل عاصمة كردست ــني أربي ب
ــذي أجراه  ــذ االستفتاء ال ــداد، من وبغ
ــن العراق يوم 25  ــراد لالنفصال ع األك

سبتمرب املايض.
ــني  املسؤول ــع  م ــرون  ماك ــش  وناق
ــه، األوضاع يف  ــراد يف قرص اإلليزي األك
ــني أربيل  ــا والعالقات ب ــراق عموم الع
ــات اإلقليم  ــة إىل عالق ــداد، إضاف وبغ

وفرنسا.
ــد  ــة ق ــالم تركي ــل إع ــت وسائ وكان
ــس حكومة  ــة، أن رئي ــت، الجمع كشف
ــان  نيجريف ــراق  الع ــان  كردست ــم  إقلي
ــالل  ــن خ ــا م ــل إىل تركي ــي وص بارزان
ــدودي، ثم  ــذ إبراهيم الخليل الح منف

توجه إىل العاصمة الفرنسية.
ــة إقليم كردستان،  وكان بيان لرئاس
ــاد بدور إقليم  ــد قال إن "ماكرون أش ق
ــم داعش،  ــان يف محاربة تنظي كردست
ــني من املناطق التي  واحتضان النازح
ــوات األمنية  ــني الق ــارك ب ــدت مع شه

ومسلحي داعش".

وكاالت/
ــت 6 مقاتالت شبح  وصل
 F-22" ــراز ــن ط ــة م أمريكي
رابتور" إىل كوريا الجنوبية 
ــات  تدريب يف  ــة  للمشارك
ــق  ــة ستنطل ــة مشرتك جوي
االثنني املقبل إلظهار القوة 

أمام كوريا الشمالية.
ــو  الج ــوات  ق ــت  وأعلن
الجنوبية أمس أن  الكورية 
ــذه املقاتالت ستشارك يف  ه
ــي  ــة الت ــاورات السنوي املن
ــار  "الطي ــة  تسمي ــل  تحم
ــري من 4  ــظ" وستج املتيق

إىل 8 ديسمرب الجاري.
وأشارت وكالة "يونهاب" 
الكورية الجنوبية الرسمية 
ــرة  ــون امل ــذه ستك إىل أن ه
األوىل التي تنفذ فيها ست 
ــة  األمريكي  F-22 ــالت  مقات
ــاء البالد  ــات يف سم تحليق

يف آن واحد.
ــو  ــوات الج ــت ق وأوضح
ــرة  طائ  230 ــو  نح أن 

ــد  ــي قواع ــة يف ثمان مرابط
وأمريكية  ــة  جنوبي ــة  كوري
ــات،  التدريب يف  ــارك  ستش
ــي  ستحاك ــا  أنه ــدة  مؤك
استهداف مواقع صاروخية 
ونووية يف كوريا الشمالية، 
ــة إعالن  ــىل خلفي ــك ع وذل
ــن إنتاجها  ــغ ع ــغ يان بيون

ــا باليستيا جديدا  صاروخ
ــادرا عىل  ــرا للقارات وق عاب
 13 ــو  نح ــة  مساف ــع  قط
ــب ادعاءات  ــف كم، حس أل

سلطات البالد.
أن  إىل  ــارة  اإلش ــدر  تج
ــن اتفقتا  ــول وواشنط سيئ
ــىل  ع ــرصم  املن ــر  أكتوب يف 

ــة  اسرتاتيجي ــوات  ق ــرش  ن
ــردع  ــة ل ــة يف املنطق أمريكي
الشمالية  ــا  تهديدات كوري

الصاروخية والنووية.
ــرى بيونغ  من جانبها، ت
ــاورات السنوية  يانغ يف املن
ــا  جارته ــني  ب ــة  املشرتك
ــات  والوالي ــة  الجنوبي
ــدادات  استع ــدة  املتح
مربرة  ــري،  العسك للتدخل 
ــا  برنامجه ــر  تطوي ــك  بذل

الصاروخي والنووي.
ــت روسيا والصني  وطرح
ــام  ــن الع ــق م ــت ساب يف وق
ــة "التجميد  ــاري خط الج
ــيض  تق ــي  الت ــادل"  املتب
وسيئول  واشنطن  بامتناع 
عن إجراء مناورات مشرتكة 
ــف  ــل توق ــة مقاب يف املنطق
ــر  ــن تطوي ــغ ع ــغ يان بيون
ــا التسليحية، غري  برامجه
ــة لم يدعمها  أن هذه الخط

أي من الطرفني.

روحاني: ال ذنب لنا في معاناة السعوديةروحاني: ال ذنب لنا في معاناة السعودية

ماكرون يبحث مع قادة كردستان العراق تخفيف التوتر مع بغدادماكرون يبحث مع قادة كردستان العراق تخفيف التوتر مع بغداد

واشنطن وسيئول تستعدان لتدريبات جديدة واشنطن وسيئول تستعدان لتدريبات جديدة 
إلظهار العضالت أمام بيونغ يانغإلظهار العضالت أمام بيونغ يانغ


