
قالت ايران أمس  الثالثاء انها تطبق حاليا 
االجراءات “التعويضية” املنصوص عليها في 
االتفاق النووي الذي توصلت إليه عام 2015 
مع دول مجموعة )5+1( قبل انسحاب امريكا 

منه العام املاضي.
وقال وزير اخلارجية االيراني محمد جواد 
ظريف في تغريدة له على حسابه الرسمي 
مبوقع التواصل االجتماعي )تويتر( ردا على 
الدول االوروبية “عندما كنتم متاطلون فإننا 
اكملنا آلية حل اخلالفات ونقوم حاليا بتطبيق 
االج���راءات التعويضية املنصوص عليها في 

الفقرة 36 من االتفاق النووي”.
وخاطب ظريف في تغريدته التي نشرتها 
وكالة االنباء الرسمية االيرانية )ارنا( الدول 
االوروبية قائال “التزمنا بتعهداتنا املنصوص 
عليها في االتفاق النووي فماذا عنكم؟ أوضحوا 
لنا هل التزمتم ولو بتعهد واح��د خالل ال18 

شهرا املاضية”.
وكانت الدول االوروبية )بريطانيا وفرنسا 
واملانيا( واملمثلة العليا لالحتاد األوروب��ي 
للشؤون اخل��ارج��ي��ة والسياسية واألمنية 
ونائبة رئيس املفوضية األوروبية فيديريكا 
موغيريني اعربوا عن “القلق الشديد” ازاء 
خطوات اي��ران االخ��ي��رة في تفعيل انشطتها 
النووية اخلاصة بتخصيب اليورانيوم مبنشأة 

)فوردو(.
كما اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ف��ي تقريرها االخ��ي��ر ان اي���ران تخطت بنود 
االتفاق النووي املوقع بزيادة مستوى تخصيب 
اليورانيوم عندما ركبت اجهزة طرد مركزي 
متطورة لم ينص عليها االتفاق النووي وقامت 
بتخصيب اليورانيوم حتت االرض في منشأة 

)فوردو( جنوب العاصمة طهران.
واستأنفت ايران عملية ضخ الغاز في اجهزة 
الطرد املركزي املوجودة في منشأة )فوردو( 

لتخصيب اليورانيوم جنوب العاصمة طهران.
وبدأت طهران منذ شهر مايو املاضي بسلسلة 
من االج���راءات لتقليص مستوى التزاماتها 
ال��واردة في االتفاق النووي ردا على انسحاب 
االنسحاب االمريكي من االتفاق النووي وعدم 
“التزام” الدول االوروبية بتعهداتها في اطار 
االتفاق الذي مت التوصل اليه عام 2015 بني 

طهران ودول مجموعة )1+5(.
وك��ان الرئيس االمريكي دونالد ترامب قد 
انسحب في مايو 2018 من االتفاق النووي 
ال��ذي مت التوصل إليه بني اي��ران ومجموعة 
)5+1( ال��ت��ي ت��ض��م ال����دول اخل��م��س دائ��م��ة 
العضوية في مجلس االمن اضافة الى املانيا 

وفرض عقوبات مالية ونفطية ضد طهران.
من جانبه اتهم وزي��ر اخلارجية اإليراني، 
محمد جواد ظريف، االحتاد األوروبي باملماطلة 
في إيفاء التزاماته املتعلقة باالتفاق النووي، 

مقابل التزام بالده بتعهداتها في هذا اإلطار.
جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على 
“تويتر”، رداً على انتقاد االحتاد األوروب��ي، 
في بيان مشترك، تقليص طهران التزاماتها 

باالتفاق النووي.
وأضاف ظريف مخاطباً البلدان األوروبية 
“أرونا التزاماً واحداً قمتم بإيفائه خالل األشهر 
ال� 18 املاضية”، مؤكدا التزام بالده باالتفاق 

النووي.
وأشار إلى تقليص طهران التزاماتها املتعلقة 
باالتفاق النووي، استناداً إلى املادة ال� 36 من 

مفاعل نووي إيرانياالتفاق نفسه.

بالتزاماتها بالده  وفاء  مقابل  باملماطلة  األوروبي  االحتاد  يتهم  ظريف 

إيران: ننفذ حاليًا اإلجراءات التعويضية في االتفاق النووي

محتجو لبنان يطوقون قصر العدل 
وعون يبشر بحكومة قريبًا

في وقت يترقب فيه الشارع اللبناني مواقف 
الرئيس، ميشال عون، من املشاورات اجلارية 
لتشكيل احلكومة في ح��وار مع إعالميني أمس 
الثالثاء، دخلت البالد في إضراب عام احتجاجاً 

على مناورات السلطة ومماطلتها.
واستقبل عون، سفراء مجموعة الدعم الدولية 
للبنان، وأطلعهم على موقفه من التطورات 
الراهنة، في حضور وزير اخلارجية في حكومة 

تصريف األعمال، جبران باسيل.
 وقال للسفراء إنه “ستكون هناك قريباً جداً 
حكومة للبنان تواكب اإلصالحات املقررة لألزمة 
القائمة”. كما ع��رض لسفراء ال��دول العربية 
املقيمني في لبنان األوضاع الراهنة والتطورات 
األخيرة، طالباً مساعدة الدول العربية للنهوض 

باالقتصاد اللبناني مجدداً.
وم��ع اس��ت��م��رار احل���راك لليوم ال�27 على 
التوالي، جتمع عدد من احملتجني أمام قصر العدل 
في العاصمة بيروت، الثالثاء، مقفلني مداخله، 
“دعماً الستقاللية القضاء والضغط على السلطة 

السياسية للبدء باالستشارات النيابية”.
كما جتمع عدد من الطالب أمام وزارة التربية 
باليونيسكو في بيروت وسط انتشار للقوى 

األمنية.

إل��ى ذل��ك ب��دأ موظفو الشركتني املشغلتني 
لقطاع اخلليوي “ألفا” و”تاتش” إضرابهم 
املفتوح، وتوقفوا عن العمل في املراكز الرئيسية 
للشركتني، وفي املناطق. وحضر املوظفون إلى 
أماكن عملهم، لكنهم اعتصموا خارجها، رافعني 

شعارات مطلبية تدافع عن حقوقهم.
وإلى الشمال، جتمع املتظاهرون بساحة النور 
في مدينة طرابلس. وأعلنت املدارس واجلامعات 
واملعاهد واملهنيات إقفال أبوابها أمام التالميذ 

والطالب.
كما اعتصم ع��دد م��ن احملتجني أم��ام سرايا 
مدينة حلبا، م��رك��ز محافظة ع��ك��ار، وهتفوا 
للموظفني ف��ي مركز “ليبان بوست” إليقاف 
عملهم ومت إقفال املركز. إلى ذلك، توجهوا إلى 

مبنى هيئة “أوجيرو” لالتصاالت ومت إقفاله.
وف��ي اجل��ن��وب، أقفل املتظاهرون مؤسسة 
كهرباء لبنان في مدينة صيدا، ثم انتقلوا إلى 
مبنى “أوجيرو”، حيث افترشوا األرض متهيداً 

إلقفاله.
وفي بعلبك، جابت تظاهرة حاشدة شوارع 
ع��رس��ال ش��ارك فيها ط��الب امل���دارس واملعاهد 
اخل��اص��ة والرسمية وأه��ال��ي البلدة والقرى 

املجاورة.

أردوغان: سنواصل ترحيل عناصر داعش لبلدانهم

رجب أردوغان

أك���د ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج���ب طيب 
أردوغ������ان، أم���س ال��ث��الث��اء، أن ب��الده 
ستواصل ترحيل إرهابيي تنظيم داعش، 
دون أدن��ى اهتمام مبواقف بلدانهم من 

استقبالهم.
جاء ذلك في مؤمتر صحفي عقده في 
مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، قبيل 
توجهه إلى الواليات املتحدة األمريكية، 

تلبية لدعوة نظيره دونالد ترامب.
وق��ال أردوغ���ان ف��ي ه��ذا اخلصوص: 
“سنواصل إع��ادة إرهابيي داع��ش إلى 
بلدانهم، وال يعنينا استقبالهم أو رفضهم 

لهذه العناصر”.
وأضاف أردوغان أنه سيوضح لنظيره 
األمريكي بالوثائق، الفعاليات اإلرهابية 
لفرهاد عبدي شاهني امللقب ب�”مظلوم 
كوباني” )القيادي في تنظيم “ي ب ك/ 

بي كا كا” اإلرهابي(.

وأردف ف��ي ه��ذا ال��ش��أن: “سنوضح 
لألمريكيني بالوثائق أن فرهاد عبدي 
شاهني إرهابي، وأن تواصلهم معه أمر 
خاطئ. وفيما يخص مسألة إنشاء املنطقة 
اآلمنة في شمال س��وري��ا، ق��ال الرئيس 
التركي: “نرغب ف��ي مواصلة اجلهود 
ال��ص��ادق��ة ال��ت��ي قمنا بها م��ع ال��والي��ات 
املتحدة وروس��ي��ا حتى اآلن، ال��والي��ات 
املتحدة وروس��ي��ا لم تتمكنا من تطهير 
الشمال السوري من اإلرهابيني، وسنقّيم 

هذا األمر مع ترامب وبوتني”.
ودعا أردوغان في هذا السياق االحتاد 
األوروب��ي إلى إع��ادة النظر في مواقفهم 
جتاه تركيا، قائال: “عليكم إع��ادة النظر 
ف��ي مواقفكم جت��اه تركيا التي حتبس 
هذا الكم من عناصر داعش في سجونها 

وتضبطهم في اجلانب السوري”.
وع��ن العالقات الثنائية القائمة بني 

بالده والواليات املتحدة، أشار أردوغان 
إل��ى وج���ود ات��ف��اق ب��ني اجل��ان��ب��ني حول 

تطوير عالقاتنا الثنائية.
وأض���اف ق��ائ��ال: “مكافحة اإلره���اب 
تشكل أول��وي��ة، نرغب ف��ي ب��دء مرحلة 
جديدة بخصوص املواضيع التي تهم أمن 

البلدين”.
وأردف: “مسألة م��ن��ظ��م��ة غ��ول��ن 
اإلرهابية ستكون في مقدمة ما سنتناوله 
مع املسؤولني األمريكيني خالل زيارتنا 

إلى الواليات املتحدة.
وأس��ت��ط��رد: “اتخذنا ال��ع��دي��د من 
اخلطوات حتى اآلن إلعادة اإلرهابي في 
والي��ة بنسلفانيا )فتح الله غولن( إلى 
بلدنا، وسنواصل القيام بذلك، فنحن 
مصممون على مالحقة كافة االنقالبيني 
ح��ت��ى ي��ت��م محاسبتهم ج��م��ي��ًع��ا أم��ام 

القضاء”.
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فرنسا وأملانيا وبريطانيا: قلق إزاء برنامج إيران النووي
أع��رب��ت فرنسا وأمل��ان��ي��ا وبريطانيا 
وامل��م��ث��ل��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��الحت��اد األوروب����ي 
للسياسة اخلارجية واألمنية فيدريكا 
موغيريني عن القلق الشديد إزاء خطوات 
اي����ران األخ��ي��رة ف��ي تفعيل أنشطتها 
النووية. ودعا وزراء خارجية الدول في 
بيان مشترك إي��ران الى التراجع عن كل 
اإلجراءات املخالفة لالتفاق النووي الذي 

انسحبت منه الواليات املتحدة.
واعرب البيان عن القلق إزاء اإلعالنات 
األخيرة إليران املتعلقة باستئناف أنشطة 
تخصيب اليورانيوم في موقع )فوردو( 
كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ف��ي تقريرها ال��ص��ادر ف��ي 11 نوفمبر 

اجلاري.
وط��ال��ب اي���ران ب��ال��ع��ودة ع��ن جميع 

اإلجراءات التي تتعارض مع خطة العمل 
املشتركة الشاملة مبا في ذل��ك جتاوز 
احل��د األقصى املسموح به من مخزون 
اليورانيوم املنخفض التخصيب وجتاوز 
م��ع��دل التخصيب امل��س��م��وح ب��ه وع��دم 
االمتثال للقيود املفروضة على أنشطة 

البحث والتطوير النووي.
واك��د البيان أهمية التنفيذ الكامل 

خلطة العمل املشتركة الشاملة من قبل 
جميع املشاركني واالستمرار في جهود 
احلفاظ على االتفاق الذي يخدم مصالح 
اجلميع. وشدد على االستعداد ملواصلة 
اجلهود الدبلوماسية لتهيئة الظروف 
وامل��س��اع��دة على خفض التصعيد في 
ال��ش��رق األوس���ط م��ن أج��ل احل��ف��اظ على 

السالم واألمن الدوليني.

الرئيس البوليفي 
املستقيل »الجئًا« 

في املكسيك
أعلن وزي��ر اخلارجية املكسيكي 
مارسيلو إب��رارد، أمس الثالثاء، أن 
الرئيس البوليفي املستقيل إيفو 
م��ورال��ي��س، استقل ط��ائ��رة متجهة 
إل��ى املكسيك حيث حصل على حق 

اللجوء.
وق���ال إب����رارد، ف��ي ت��غ��ري��دة عبر 
تويتر، “أقلعت طائرة تابعة للقوات 
اجل��وي��ة املكسيكية بالفعل وإيفو 

موراليس على متنها”.
وأضاف “وفقا لالتفاقيات الدولية 
احلالية، ف��إن الطائرة حتت حماية 

املكسيك. حياتك وسالمتك آمنان”.
وأرفق وزير اخلارجية املكسيكي 
صورة للرئيس السابق متدثرا بعلم 

املكسيك.
نشر موراليس، تغريدة للوداع 
بعد استقالته في أعقاب انتخابات 
محل ن��زاع، وق��ال إنه سيقبل عرض 
اللجوء في املكسيك، ولكنه سيعود 
قريًبا “بقوة أك��ب��ر وط��اق��ة أكبر”، 
حسبما ذك���رت وك��ال��ة “أسوشيتد 

برس” األمريكية.
واندلعت أعمال شغب بني مؤيدي 
ومعارضي موراليس، في العاصمة 
الب��از، وه��و ما اضطر الشرطة إلى 
إط���الق ال��غ��از املسيل للدموع على 

املتظاهرين.

اليابان والواليات 
املتحدة تتفقان على 

تعزيز التحالف بينهما
ات��ف��ق رئ��ي��س ال����وزراء الياباني 
شينزو آب��ي ورئيس هيئة االرك��ان 
االمريكية املشتركة اجلنرال مارك 
ميلي أم���س  ال��ث��الث��اء على تعزيز 
التحالف ب��ني ال��ي��اب��ان وال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة وحت��ق��ي��ق رؤي���ة “احمليط 
الهندي وال��ه��ادئ احل��ر واملفتوح” 

وسط توسع الصني في املنطقة.
وق��ال آبي مليلي خالل اجتماعهما 
بطوكيو ان��ه “يود تعزيز ق��درات 
ال��ردع واالستجابة للحلف الياباني 
- األمريكي والتعاون جلعل منطقة 
احمل��ي��ط ال���ه���ادئ - ال��ه��ن��دي ح��ره 

ومفتوحه”.
من جانبه قال ميلي ان “اليابان 
والواليات املتحدة تواجهان حتديات 
مشتركة ف��ي ه��ذه املنطقة” آم��ال أن 
يستمر الطرفني ف��ي التعامل معها 

بشكل مشترك”.
ووص�����ل م��ي��ل��ي ال����ى االراض�����ى 
اليابانية لبحث القضايا املشتركة 
مع املسؤولني اليابانيني والتأكيد 
على تعاون البلدين في العديد من 

املجاالت.
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حمدوك: السودان ثري جدًا 
وعازمون على استغالل موارده

بعدما توجه رئيس ال���وزراء السوداني، 
عبد الله حمدوك، إلى العاصمة البلجيكية، 
ب��روك��س��ل، على رأس وف��د حكومي رفيع، 
للمشاركة ف��ي جلسة مخصصة للسودان، 
استجابة لدعوة من املمثلة العليا لالحتاد 
األوروب���ي، فيدريكا موغيريني، أكد حمدوك 
االثنني، في كلمته أمام وزراء خارجية االحتاد 
أن التغيير ال��ذي حصل ف��ي ال��س��ودان شمل 

الدولة بأكملها.
وأش���ار إل��ى أن حكومته تعمل اآلن على 
معاجلة األزمة االقتصادية التي ورثتها البالد 

خالل 30 عاما مضت.

كما أض���اف ق��ائ��ال: “األولوية الثانية هي 
معاجلة األزمة االقتصادية وإنعاش االقتصاد 
الوطني، لقد ورثنا خالل الثالثني عاما الكثير من 
التحديات وسوء اإلدارة، وأزمات حقيقية برزت 
م��ن خ��الل األس��ع��ار العالية والتضخم وأزم��ة 

العملة وقطاع البنوك أوشك على االنهيار”.
وتابع: “األولوية األول��ى معاجلة األزمة 
االقتصادية ووضع البالد على املسار الصحيح 
إلنعاش االقتصاد، ألن السودان دول��ة ثرية 
جدا إذا ما متت إدارة املوارد بشكل جيد سوف 
نتمكن من حتقيق الفائض الذي يستفاد منه في 

التنمية والتطوير ونحن عازمون على ذلك”.

اجليش التركي يفكك عبوة ناسفة
أسفل جسر شمال سورية

متكنت القوات التركية املشاركة في 
عملية نبع ال��س��الم، من تفكيك عبوة 
ناسفة، ك��ان إرهابيو “بي كا ك��ا/ ي 
ب ك” زرعوها أسفل جسر يصل بني 
منطقة رأس العني وتل خلف بشمال 

سوريا.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة 
الدفاع التركية، أم��س الثالثاء، على 

حسابها الرسمي في تويتر.
وأوض���ح���ت ال������وزارة أن اجلسر 

امل���ذك���ور، ي��ق��ع ع��ل��ى ن��ه��ر اخل��اب��ور، 
ويستخدمه املدنيون للتنقل بني رأس 

العني وتل خلف.
وأض��اف��ت ال���وزارة أن ف��رق تفكيك 
املتفجرات أغلقت اجلسر، قبل تفكيك 

العبوة املصنعة يدوًيا.
وف���ي 9 أك��ت��وب��ر امل���اض���ي، أطلق 
اجل��ي��ش ال��ت��رك��ي مب��ش��ارك��ة اجليش 
الوطني السوري، عملية “نبع السالم” 
في منطقة ش��رق نهر الفرات شمالي 

س��وري��ا، لتطهيرها من إرهابيي “ي 
ب ك/ بي كا كا” و”داعش”، وإنشاء 
منطقة آمنة لعودة الالجئني السوريني 

إلى بلدهم.
وف��ي 17 م��ن الشهر نفسه، علق 
اجليش التركي العملية بعد توصل 
أن��ق��رة وواش��ن��ط��ن إل��ى ات��ف��اق يقضي 
بانسحاب اإلره��اب��ي��ني م��ن املنطقة، 
وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 

22 من الشهر ذاته.

ميركل: ال يجب أن 
يشعر أحد في أملانيا 
باإلهانة أو اإلقصاء

قالت املستشارة األملانية أجنيال ميركل، يجب أال 
يشعر أحد في بالدها باإلهانة أو اإلقصاء، بسبب دينه 
أو أصله. جاء ذلك في كلمة، خالل مشاركتها، في حفل 
تسليم “جائزة االندماج الوطنية”، بالعاصمة برلني، 

تناولت خاللها الهجمات العنصرية في البالد.
وأكدت ميركل، وجود الكثير من األعمال العنصرية 
ومعاداة السامية في أملانيا، وأن ذلك يثير القلق لدى 

املهاجرين اجلدد.
وأض��اف��ت أن��ه “عبر م��راع��اة القيم األساسية لكل 
من يعيش في البالد، سيكون باإلمكان حماية كرامة 
اإلنسان”. مضيفة: “إذا حدث عكس ذلك لن نكون بلدا 

سعيدا”.
ووص��ف��ت الهجوم ال��ذي استهدف كنيسا يهوديا 
في مدينة هاله )ش��رق(، الشهر املاضي، ب�”املخجل 

ألملانيا”.
واستطردت: “يجب أن ال يشعر أح��د باإلهانة أو 

اإلقصاء، بسبب دينه أو أصله”.
من جهة أخرى، أفادت ميركل بأن املهاجرين القادمني 
إلى البالد، قدموا عبر مهاراتهم إضافة إلى املجتمع 
األملاني، تعليقا على جائزة االندماج الوطنية، التي 

متنح ملشاريع إبداعية حول املهاجرين.

طعن ثالثة أشخاص 
خالل عرض 

مسرحي في الرياض
أعلنت الشرطة السعودية أن رجال 
مينيا طعن ثالثة فنانني خالل عرض 
م��س��رح��ي ف��ي ال��ع��اص��م��ة السعودية 
ال��ري��اض، ف��ي ح��ادث��ة ه��ي األول���ى من 
نوعها منذ أن ب��دأت اململكة احملافظة 
بتخفيف القيود املوضوعة على الترفيه 
وال��ت��ي ت��ع��ود ل��ع��ق��ود. ومت توقيف 
امل��ع��ت��دي بعد أن أظ��ه��ره التلفزيون 
ال��رس��م��ي يقتحم خشبة امل��س��رح في 
ح��دي��ق��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه خ���الل ع��رض 

موسيقي ملا بدا أنه فرقة اجنبية.
وق���ال متحدث ب��اس��م ال��ش��رط��ة أن 
األج��ه��زة األمنية “تعاملت مع حالة 
اعتداء بالطعن على رجلني وامرأة من 
أعضاء فرقة مسرحية خالل تقدميهم 
عرضاً حّياً إلح��دى الفعاليات املقامة 
على مسرح حديقة امللك عبدالله بن 

عبدالعزيز بحي امللز”.
وأضاف املتحدث أنه مت القاء القبض 
على املهاجم وتبنّي أن��ه “مقيم يحمل 
اجلنسية اليمنية” ويبلغ من العمر 33 
عاما، كما مت ضبط السكني املستخدم 

بحوزته.


