
اعتبرت وزارة اخلارجية الروسية، 
ق��رار الترويكا األوروب��ي��ة تفعيل آلية 
ف��ض ال��ن��زاع امل��درج��ة ضمن االت��ف��اق 

النووي مع إيران “خطوة غير بناءة”.
جاء ذلك في تصريحات لنائب وزير 
اخلارجية الروسية سيرغي ريابكوف، 
أم��س األرب��ع��اء، نقلتها قناة “روسيا 

اليوم”.
وق��ال ريابكوف: “محاولة الثالثي 
األوروب��ي )فرنسا وأملانيا وبريطانيا( 
تفعيل آلية فض النزاع وفقا للفقرة 36 
من االتفاق النووي اإليراني يعد خطوة 
غير بناءة، وتخفض بشكل حاد إمكانية 

احلفاظ على االتفاق برمته”.
و أع��ل��ن ق���ادة بريطانيا وفرنسا 
وأملانيا، تفعليهم “آلية فض النزاع” 
املدرجة ضمن االتفاق النووي مع إيران، 
على خلفية “فشل” طهران في احترام 

التزاماتها مبوجب االتفاق.
وع��ل��ي��ه، ات��ه��م م��ت��ح��دث اخل��ارج��ي��ة 
اإليرانية عباس م��وس��وي، بريطانيا 
وأملانيا وفرنسا بعدم الوفاء بالتزاماتها 
في االتفاق النووي، مضيفا أن “إيران 
سترد بجدية وحزم على أي إجراء غير 

بناء من قبل الدول الثالث”.
وف��ي وق��ت سابق ، رف��ض الرئيس 
حسن روحاني أي مقترحات لصياغة 

اتفاق نووي جديد.
وحّذر روحاني، اجليوش األوروبية 
م��ن خطر ق��د يلحق ب��ه��ا، على خلفية 
تفعيل اآللية.و”آلية ف��ض النزاع”، 
هي إح��دى اإلج���راءات التي ميكن ألحد 
أط��راف االتفاق النووي اللجوء إليها 
ملعاجلة مشكلة تخلّف الطرف اآلخر عن 
التزاماته، وفي حال تعذر ذلك، فإن األمر 
قد يصل إلى إع��ادة امللف ملجلس األمن 
الدولي، وإمكانية فرض عقوبات مجدًدا.

وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن 
من االتفاق النووي املوقع عام 2015، 
بني إيران ومجموعة )5+1(، التي تضم 
روسيا وبريطانيا والصني والواليات 
املتحدة وفرنسا وأملانيا، وفرضت على 

طهران عقوبات اقتصادية.
وينص االت��ف��اق على ال��ت��زام طهران 
بالتخلي، مل��دة ال تقل عن 10 سنوات، 
عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، 
وتقييده بشكل كبير، ب��ه��دف منعها 
من امتالك القدرة على تطوير أسلحة 

نووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة 
عليها.وجه الرئيس اإلي��ران��ي حسن 
روح���ان���ي، أم���س األرب���ع���اء، حت��ذي��را 
إل��ى اجل��ي��وش األوروب��ي��ة ف��ي منطقة 
ال��ش��رق األوس����ط، على خلفية إع��الن 
قادة أوروبيني تفعيل آلية فض النزاع 

النووي مع طهران
وق��ال روح��ان��ي في اجتماع وزاري 
متلفز: “اجلندي األمريكي اليوم في 
خطر، وغدا قد يكون اجلندي األوروبي 
ف���ي خطر”، ح��س��ب��م��ا ن��ق��ل��ت وك��ال��ة 

“أسوشيتيد برس”.
وعلى صعيد آخر، رفض روحاني أي 
ع��روض من شأنها التوصل إلى اتفاق 
ن��ووي جديد، مشدًدا على ض��رورة أن 
تفي الدول األوروبية املوقعة على اتفاق 

عام 2015 بالتزاماتها.
وأع��ل��ن ق����ادة ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن��س��ا 
وأملانيا، تفعليهم “آلية فض النزاع” 
املدرجة ضمن االتفاق النووي مع إيران، 
على خلفية “فشل” طهران في احترام 

التزاماتها مبوجب االتفاق.
وع��ل��ي��ه، ات��ه��م م��ت��ح��دث اخل��ارج��ي��ة 
اإليرانية عباس موسوي، الدول الثالث 

بعدم ال��وف��اء بالتزاماتها في االتفاق 
النووي، مضيفا أن “إيران سترد بجدية 
وحزم على أي إج��راء غير بناء من قبل 

الدول الثالث”.
و”آلية ف��ض النزاع”، ه��ي إح��دى 
اإلج�����راءات ال��ت��ي ميكن ألح��د أط��راف 
االتفاق النووي اللجوء إليها ملعاجلة 
م��ش��ك��ل��ة ت��خ��لّ��ف ال���ط���رف اآلخ����ر عن 
التزاماته، وفي حال تعذر ذلك، فإن األمر 
قد يصل إلى إع��ادة امللف ملجلس األمن 
الدولي، وإمكانية فرض عقوبات مجدًدا.

وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن 
من االتفاق النووي املوقع عام 2015، 
بني إيران ومجموعة )5+1(، التي تضم 
روسيا وبريطانيا والصني والواليات 
املتحدة وفرنسا وأملانيا، وفرضت على 

طهران عقوبات اقتصادية.
وينص االت��ف��اق على ال��ت��زام طهران 
بالتخلي، مل��دة ال تقل عن 10 سنوات، 
عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، 
وتقييده بشكل كبير، ب��ه��دف منعها 
من امتالك القدرة على تطوير أسلحة 
نووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة 

عليها.

مفاعل نووي إيراني

روحاني يحذر اجليوش األوروبية في الشرق األوسط
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الكيان الصهيوني: طهران ستمتلك بنهاية العام
 ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة ذرية

ح��ّذر مسؤولون إسرائيليون في تصريحات 
أوردتها وسائل إعالم محلّية وحتّققت منها وكالة 
ف��ران��س ب��رس م��ن أّن إي���ران ستمتلك ف��ي نهاية 
العام اجل��اري ما يكفي من اليورانيوم املخّصب 
لصنع قنبلة ذري��ة، لكن من دون أن يعني ذلك أّن 
اجلمهورية اإلسالمية تعتزم صنع واح��دة على 

الفور.
ونقل هؤالء املسؤولون عن السلطات اإلسرائيلية 
أّن إي���ران تخّصب م��ا ب��ني 100 و180 كلغ من 
اليورانيوم شهرياً بنسبة %4، وهو معّدل سيسمح 
لطهران ب��أن حتصل بحلول نهاية العام على ما 
يقرب من 25 كيلوغراماً من اليورانيوم العالي 

التخصيب، العتبة الالزمة لصنع قنبلة نووية.

وأوردت وس��ائ��ل اإلع���الم اإلسرائيلية مساء 
ال��ث��الث��اء ن��ق��الً ع���ن ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي إلدارة 
االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية للعام 2020 
أّن اإليرانيني يحتاجون إل��ى أكثر من ستة أشهر 
بقليل للوصول إل��ى ه��ذا املستوى، وإل��ى حوالي 
عامني آخرين لتطوير صواريخ ق��ادرة على حمل 

قنبلة نووية.
ووفقاً لهذا التقرير، فإّن إيران ليست في عجلة من 
أمرها لصنع قنبلة نووية ألّنها ال تريد حرباً، على 

الّرغم من أّن حصول تصعيد عسكري ال يزال وارداً.
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو 
في بيان “نعرف بالضبط ما يجري في البرنامج 
النووي اإليراني. إيران تعتقد أّنها تستطيع حيازة 

السالح النووي. أقولها مرة أخ��رى: إسرائيل لن 
تسمح إليران بحيازة القنبلة” الذرية.

ب��دوره ق��ال قائد اجليش السابق بيني غانتز، 
امل��ن��اف��س ال��رئ��ي��س��ي لنتنياهو ف��ي االن��ت��خ��اب��ات 
التشريعية املقّررة في 2 مارس إّن “إيران أمامها 

سنتني أو ثالث سنوات المتالك قدرات نووية”.
ومنذ سنوات عديدة تّتهم إسرائيل اجلمهورية 
اإلسالمية بالسعي المتالك السالح النووي، وهو 
ما تنفيه طهران دوماً. وعلى غرار اإلدارة األميركية 
احلالية تعارض ال��دول��ة العبرية االت��ف��اق الذي 
أبرمته الدول الكبرى مع إيران في فيينا في 2015 
لتخفيف العقوبات املفروضة على طهران مقابل 

تقييد أنشطتها النووية.

ظريف: االحتجاجات اندلعت
 في طهران بسبب الكذب

قال وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد 
ظ��ري��ف، أم���س  األرب��ع��اء، إّن االحتجاجات 
اندلعت في طهران قبل أي��ام، إث��ر “الكذب” 

بشأن سبب حتطم الطائرة األوكرانية.
وأدلى ظريف بتصريحاته خالل مشاركته 
ف��ي مؤمتر “القيادة العاملية” بالعاصمة 
ال��ه��ن��دي��ة ن��ي��ودل��ه��ي، حسبما نقلت وك��ال��ة 

“أسوشيتيد برس” األمريكية.
واندلعت في طهران مظاهرات مناهضة 
للنظام احلاكم، عقب تأبني ضحايا الطائرة 
األوك��ران��ي��ة، واتسعت رقعة االحتجاجات 
األحد، لتشمل محافظات مشهد وتبريز وشيراز 
وآراك وي��زد وأه���واز وق��زوي��ن وكرمانشاه 

وسنندج.
وع��ل��ى صعيد آخ���ر، وص��ف ظ��ري��ف قائد 
“فيلق القدس” قاسم سليماني، الذي اغتالته 
واش��ن��ط��ن ب��ال��ع��راق ف��ي 3 ي��ن��اي��ر اجل���اري، 
بأنه كان “القوة الوحيدة األكثر فاعلية ضد 
داعش”. وت��اب��ع: “إذا كنتم ال تصدقوني، 

شاهدوا من يحتفلون مبقتل سليماني”.
كما أشار ظريف إلى توجيه إي��ران رسالة 
إلى الواليات املتحدة عبر السفير السويسري، 

قبل تنفيذ طهران الضربة الصاروخية ضد 
القواعد األمريكية في العراق.

وأعلنت الهيئة القضائية اإليرانية إلقاء 
القبض على أف��راد لتورطهم بحادثة حتطم 

الطائرة األوكرانية.
وأعلنت هيئة األركان، في بيان، أن منظومة 
دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب 
األوكرانية، إثر “خطأ بشري” حلظة مرورها 

فوق “منطقة عسكرية حساسة”.
بينما أع��ل��ن احل���رس ال��ث��وري، ف��ي وقت 
الحق من نفس اليوم، على لسان قائد القوة 
اجلوفضائية التابعة ل��ه، العميد أمير علي 
حاجي زادة، حتمله مسؤولية إسقاط الطائرة.

وأنكرت طهران في البداية سقوط الطائرة 
بفعل صاروخ، وقالت إنها متتلك أدلة مقنعة 

في هذا اإلطار.
وفي 8 يناير، سقطت طائرة ركاب أوكرانية 
من طراز “بوينغ 737” في طهران بعد عدة 
دقائق على إقالعها، ما أسفر عن مصرع 176 
شخصا، ه��م 82 إي��ران��ي��ا و57 كنديا و11 
أوكرانيا و10 سويديني و4 أفغان و3 أملان و3 

بريطانيني.

جامعة طهران.. اشتباكات بني قوات 
الباسيج والطالب

ش��ه��دت جامعة ط��ه��ران، احتجاجات على 
طريقة التعامل مع قضية الطائرة، وذلك فيما 

منع األمن الطالب من مغادرة جامعة أمير كبير.
وقال موقع إيران إنترناشيونال عربي على 
تويتر، نقالً عن بيان الحتاد الطالب اجلامعيني 
اإليرانيني: هناك أجواء أمنية حول جامعة أمير 
كبير، ويتم منع الطالب من مغادرة اجلامعة، 
وذلك بعد اندالع اشتباكات بني قوات الباسيج 

والطالب.
وكانت مقاطع فيديو نشرت من داخل إيران قد 
أظهرت على مواقع التواصل االجتماعي، احتشاد 
محتجني إيرانيني، في العاصمة طهران، وذلك 
لليوم الثالث على التوالي وسط غضب عام من 
اعتراف اجليش بإسقاط الطائرة األوكرانية 

األسبوع املاضي.
وردد العشرات في إح��دى جامعات طهران 
هتافات “قتلوا نخبتنا واستبدلوهم برجال 

دين”، في احتجاج على إسقاط الطائرة التي ُقتل 
كل من كان على متنها، وعددهم 176 شخصاً، 

بعضهم طلبة إيرانيون.
كما أظهرت اللقطات وج��ود العشرات من 
أفراد شرطة مكافحة الشغب في منطقة أخرى 

من طهران.
كما ُنظمت احتجاجات في كرمان مسقط رأس 
قائد فيلق القدس في احلرس الثوري اإليراني، 
قاسم سليماني، ال��ذي ُقتل م��ؤخ��راً ف��ي غ��ارة 
أميركية في العراق، تطالب برحيل املرشد علي 
خامنئي. وهتف احملتجون في كرمان “املوت 

لوالية الفقيه على كل هذا اإلجرام”.
وأك��د موقع “إيران إنترناشيونال” إصابة 
ع��دة أشخاص بجروح إث��ر إط��الق ق��وات األمن 
الرصاص على املتظاهرين املشاركني في تأبني 
ضحايا الطائرة األوكرانية في طهران ومدن 

أخرى اليوم.

3 قتلى »غير سوريني« في قصف مطار التيفور بحمص
قتل ثالثة مقاتلني “غير سوريني” على 
األق��ل في الغارات التي استهدفت قاعدة 
“التيفور” العسكرية في وسط سوريا، 
وفق ما أحصى املرصد السوري حلقوق 

اإلنسان األربعاء.
هذا وأفاد املرصد عن مقتل “ثالثة من 
املقاتلني غير السوريني املوالني إليران” 
بينما تسبب القصف ب�”تدمير مبنى 
قيد اإلنشاء في محيط املطار ومستودع 
ذخ��ي��رة وع��رب��ت��ني عسكريتني للقوات 

اإليرانية”.
وك���ان جيش النظام ال��س��وري أعلن 
أن سالح اجلو اإلسرائيلي هاجم قاعدة 
التيفور اجلوية في ريف حمص الشرقي، 
مشيرا إلى أن الطيران اإلسرائيلي أسقط 
عدة صواريخ على القاعدة. وأوض��ح أن 

اخلسائر اقتصرت على املاديات.
وك����ان امل���رص���د ق���د ذك���ر أن غ���ارات 
استهدفت امل��ط��ار حيث ت��ت��واج��د ق��وات 
للنظام وقوات إيرانية، باإلضافة إلى عدد 
قليل من املستشارين العسكريني الروس، 
موضحاً أنه سبق لهذا املطار أن اسُتهدف 

بعدد من الغارات اجلوية اإلسرائيلية.
ففي 9 أبريل 2018، استهدف املطار 
بصواريخ أسفر سقوطها عن قتل نحو 

14 مقاتالً.
وك��ان التلفزيون الرسمي السوري 
التابع للنظام ذك��ر ف��ي وق��ت سابق أن 

الدفاعات اجلوية تصدت لضربات يحتمل 
أن ط��ائ��رات مسيرة وص��واري��خ شنتها 
على مطار التيفور العسكري في محافظة 
حمص. وأفاد “بأن العدوان مت بطائرات 
مسيرة وص��واري��خ وج��رى إسقاط عدد 
منها”، إال أنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل 
عمن يقف وراء الهجوم على هذه القاعدة 

اجلوية الكبيرة.
يأتي ه��ذا القصف في خضم توترات 
م��ت��ص��اع��دة ف���ي ال���ش���رق األوس�����ط بني 
ال��والي��ات املتحدة وإي���ران، بعد أسبوع 
من مقتل قائد فيلق القدس في احلرس 
الثوري اإليراني اجلنرال قاسم سليماني 
بغارة جوية أميركية في بغداد فجر 3 

يناير اجلاري.يذكر أنه منذ اندالع النزاع 
في سوريا عام 2011 شّن جيش االحتالل 
اإلسرائيلي سلسلة م��ن ال��غ��ارات على 
األراض��ي السورية استهدفت خصوصاً 
أه���داف���اً إي��ران��ي��ة وميليشيات موالية 
لطهران، حليف نظام الرئيس السوري 

بشار األسد.

قصف مطار التيفور

ترامب يبحث تطورات »سد النهضة« 
مع وفد وزاري من مصر وإثيوبيا والسودان

ب��ح��ث ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب، 
التطورات األخيرة حول “سد النهضة”، مع وفد 

وزاري من مصر وإثيوبيا والسودان.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده ترامب في العاصمة 
األمريكية واشنطن، مع ال��وف��د، وف��ق بيان صادر 
ع��ن البيت األب��ي��ض.وق��ال بيان البيت األب��ي��ض إن 
ترامب بحث مع الوفد التطورات األخيرة حول “سد 

النهضة”، وعّبر عن دعمه للتفاهم بني األطراف.
وأك���د ت��رام��ب أن��ه ي��دع��م التوصل التفاقية بني 
األطراف تقوم على التعاون، ومستدامة وعلى أساس 

الفائدة املتبادلة.
ولفت إلى أهمية استخدام موارد املياه بشكل يعود 

بالفائدة على كامل البلدان املعنية.
وانطلق االجتماع التقييمي األخير ملفاوضات سد 

النهضة اإلثيوبي، بالعاصمة األمريكية واشنطن.
وذك��رت صحيفة “األهرام” املصرية، أن وزير 
اخلارجية سامح شكري، شارك في االجتماع الذي 
دعت إليه اإلدارة األمريكية في واشنطن كال من مصر 
وإثيوبيا وال��س��ودان، بحضور ممثلني عن اجلانب 

األمريكي والبنك الدولي.
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الواليات املّتحدة »تدعم بالكامل« 
اآللية األوروبية ضّد إيران

أعلنت الواليات املّتحدة أّنها “تدعم بالكامل” 
اآللية التي أطلقتها ال��دول األوروب��ي��ة الثالث 
األط��راف في االتفاق النووي اإليراني إلرغام 
طهران على العودة لاللتزام مبفاعيل هذا االتفاق 

املبرم في 2015 والذي يقّيد أنشطتها النووية.
وق����ال م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة اخل��ارج��ي��ة 
األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ب��ي��ان “نحن ن��دع��م بالكامل 
ق���رار الترويكا األوروب��ي��ة إط���الق آل��ي��ة فّض 
النزاعات”، داعياً إلى فرض “املزيد من الضغوط 
الدبلوماسية واالقتصادية” على اجلمهورية 
اإلسالمية التي تخضع أساساً لعقوبات أميركية 

مشّددة.
وأضاف البيان أّن “بريطانيا وفرنسا وأملانيا 
فعلت الصواب” في مواجهة “االستفزازات 

اإليرانية” في املجال النووي.
وكانت هذه الدول األوروبية الثالث األطراف 

ف��ي االت��ف��اق ال��ن��ووي أطلقت ال��ث��الث��اء عملية 
دبلوماسية صعبة إلل���زام ط��ه��ران بالعودة 
إلى احترام تعهداتها النووية من دون فرض 
عقوبات ج��دي��دة عليها.واآللية التي فّعلتها 
الترويكا األوروب��ي��ة هي آلية لفّض النزاعات 
ينّص عليها االتفاق في حال انتهاك بنوده.وقال 
وزراء اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
واألملاني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب 
في بيان مشترك “ليس لدينا خيار آخر نظراً 

للتدابير املتخذة من جانب إيران”.
وفي اخلامس من يناير، كشفت طهران عن 
“املرحلة اخلامسة واألخيرة” من خّطتها الرامية 
لتقليص التزاماتها بشأن برنامجها النووي، 
وذل��ك رّداً على انسحاب الواليات املتحدة من 
االت��ف��اق ف��ي 2018 وإع����ادة ف��رض واشنطن 

عقوبات قاسية تخنق االقتصاد اإليراني.

5.9 ريختر إندونيسيا: زلزال بقوة 
يضرب  نوسا تنجارا الشرقية

وقع أمس األربعاء زلزال بقوة 5.9 درجات على 
مقياس ريختر في مقاطعة نوسا تنجارا الشرقية 

بإندونيسيا.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن هيئة األرصاد 

اجلوية واملناخ واجليوفيزياء اإلندونيسية.
وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد 64 
كيلومتر ع��ن منطقة كوبانغ التابعة لنوسا 

تنجارا الشرقية. وأوضحت في البيان أن عمق 
الزلزال بلغ 10 كيلومترات.ولم تصدر السلطات 
بياًنا عما إذا كان الزلزال قد تسبب بوقوع أضرار 

مادية أو بشرية.
وف��ي 26 سبتمبر املاضي، لقي 36 شخًصا 
مصرعهم جراء زلزال وقع بقوة 6.8 درجات في 

آمبون، عاصمة مالوكو.


