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إيران

مجلس الشورى يصادق على تفاصيل االتفاق النووي
حاز االتفاق النووي
الموافقة النهائية
لمجلس الشورى
اإليراني ،ولكن بشروط
على الحكومة ،منها
مواجهة أي ضغط أو
تهديد بإعادة النظر في
التعاون مع الدول الست
صــادق مجلس الـشــورى اإليــرانــي،
بشكل نهائي ،على االتفاق النووي
ّ
امل ــوقــع مــع مـجـمــوعــة دول «،»1+5
ما يمهد الطريق أمام بدء تطبيقه
واحتمال رفع العقوبات عن إيران.
وبحسب ما أفــادت وكــاالت األنباء
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،فـ ـق ــد سـ ـم ــح ال ـ ـنـ ــواب
ل ـل ـح ـكــومــة ب ـت ـن ـف ـيــذ االتـ ـ ـف ـ ــاق ،إذا
الـتــزمــت بــال ـشــروط ال ـتــي وضعها
م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى .وي ـن ــص الـبـنــد
ال ـثــانــي مــن ه ــذا ال ـش ــروط عـلــى أن
«أي ض ـغ ــط وت ـه ــدي ــد ي ــوج ــه إل ــى
إي ــران سيجابه بــإعــادة النظر في
تعاونها مــع ال ــدول الـســت ،فــي ما
يـتـعـلــق ب ــاالت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،وذل ــك
بــات ـخــاذ خ ـط ــوات ف ــي مـقــابــل ّهــذه
الضغوط والتهديدات» .كذلك كلف
النواب الحكومة برصد دقيق ألي
حالة من حاالت عدم التزام الطرف
املقابل بإلغاء العقوبات ،أو إعادة
فــرض العقوبات امللغاة ،أو فرض
أي عـ ـق ــوب ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ــن خ ــال
اتخاذ خطوات مقابلة ،إضافة إلى
وقف التعاون الطوعي مع الطرف
اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،وال ـ ـتـ ــوسـ ــع ال ـ ـسـ ــريـ ــع فــي
الـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،لكي
تبلغ الـقــدرة على التخصيب 190
أل ــف «س ــو» (وحـ ــدة عـمــل فــاصـلــة)
خالل عامني.
وج ـ ــاء ال ـت ـص ــوي ــت ،ب ـعــد ن ـقــاشــات
صاخبة بني النواب ،بغالبية 161
صوتًا ومعارضة  ،59فيما امتنع
 13آخرون عن التصويت .وال شيء
يـحــول ،اآلن ،دون تطبيق االتـفــاق
من قبل جميع األط ــراف .وفــي هذا
الـ ـسـ ـي ــاق ،ص ـ ـ ـ ّـرح رئـ ـي ــس مـنـظـمــة
الطاقة الذرية اإليرانية ،علي أكبر
ص ــالـ ـح ــي ،ب ـ ــأن ال ـت ـن ـف ـي ــذ ال ـك ــام ــل
لالتفاق النووي سيتم في غضون
الـشـهــريــن املـقـبـلــن .وأش ــار إل ــى أن
«ال ـب ــدء ب ـهــذه اإلج ـ ـ ــراءات سيكون
ً
بموافقة رئيس الجمهورية» ،قائال
إنه «يمكن القول إنه في منتصف
كانون األول ،سنشهد التنفيذ التام
لـخـطــة الـعـمــل امل ـش ـتــرك» .وأوض ــح
صــال ـحــي أن «االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
سيعلن رسـمـيــا إل ـغــاء الـعـقــوبــات،
ولكن موعد تنفيذها سيرجأ إلى
الــوقــت ال ــذي ننفذ فـيــه إجــراءاتـنــا
ال ـع ـم ـل ـيــة» ،مـضـيـفــا أن «الــرئ ـيــس
األم ـي ــرك ــي س ـي ـصــدر ب ـيــانــا أيـضــا
يعلن فـيــه أن ــه سـيــرفــع الـعـقــوبــات،
وسـ ـيـ ـق ــوم األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون بـ ــإرجـ ــاء
تنفيذ التزاماتهم إلى الوقت الذي
ننفذ فيه التزاماتنا العملية».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
ال ـح ـكــومــة ،مـحـمــد ب ــاق ــر نــوبـخــت،
أن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدت الـ ـخـ ـط ــط
الــازمــة لفترة مــا بعد رفــع الحظر
وتمضي بالعمل وفقها .وأوضــح
أن روحاني ال ينوي إجــراء تعديل
وزاري ،ال س ـي ـم ــا عـ ـل ــى ال ـف ــري ــق
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،م ــؤكـ ـدًا
أنـ ــه ي ـجــب ال ـت ــرك ـي ــز ،ح ــال ـي ــا ،على
دف ـ ــع الـ ـب ــرام ــج االقـ ـتـ ـص ــادي ــة إل ــى

األمــام ،ومشيرًا إلى وجود تنسيق
م ـت ــزاي ــد ب ــن ال ـف ــري ــق االق ـت ـص ــادي
الحكومي واملصرف املركزي وبقية
املؤسسات.
في غضون ذلــك ،أكــد أمــن املجلس
األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــی ل ـ ــأم ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ــي ،ع ـل ــي
شـ ـمـ ـخ ــان ــي ،أن إي ـ ـ ـ ـ ــران ،بــدع ـم ـهــا
للحكومتني الشرعيتني في سوريا
وال ـع ــراق ،منعت تـقــدم اإلرهــابـيــن
وإب ـ ـ ـ ـ ــادة ش ـع ـب ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــن .وقـ ــال
شمخاني ،خالل لقائه نائب األمني
العام لألمم املتحدة ،يان إلياسون،
إن «ع ـ ـ ــدم م ـ ـبـ ــاالة األم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
وعـ ـ ـ ــدم ات ـ ـخـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـح ــاس ــم
إلن ـه ــاء امل ـم ــارس ــات الــام ـشــروعــة،
کــال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة وت ــزوي ــد
اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــن بـ ــاألس ـ ـل ـ ـحـ ــة واملـ ـ ـ ــال
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب وق ـ ـمـ ــع امل ـس ـل ـم ــن فــي
األراضـ ـ ـ ــی الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـلــة،
أس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ـط ـ ــرح م ـ ـ ــن ق ـب ــل
الـحـكــومــات والـ ــرأي ال ـعــام عــن أداء
هذه املنظمة الدولية».
وأک ـ ــد ش ـم ـخــانــي ضـ ـ ــرورة ال ـح ــوار
بني األحــزات اليمنية إلنهاء األزمة
الحالية في اليمن ،وقــال «مــن غير

املقبول عــدم اتخاذ موقف حقيقي
من قبل األمم املتحدة تجاه التدخل
الخارجي في اليمن وتدمير البنية
التحتية واملوارد ّالبشرية».
من جهة أخــرى ،دشنت إيــران خط
ّ
املتطور
اإلنتاج الواسع للطوربيد
«والفجر» .وأكد قائد القوة البحرية
ف ــي ال ـج ـي ــش اإليـ ــرانـ ــي األدم ـ ـيـ ــرال
حـبـيــب ال ـلــه س ـيــاري أن الـطــوربـيــد
ي ـت ـم ـيــز ع ــن م ـث ـيــاتــه املـسـتـخــدمــة
بمدى ودقة وقدرة تدمير أكبر.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أع ـل ــن نــائــب

جاء التصويت بغالبية  161صوتًا ومعارضة ( 59األناضول)

موسكو :استكمال
مرحلة التحضيرات
لتسليم إيران منظومات
صواريخ «إس »300

ذكر موعد بدء تسليمها .وأوضح
ريـبــاكــوف أن امل ـفــاوضــات مــن أجــل
إع ــادة هيكلة املـحـطــة الـنــوويــة في
منطقة «فــوردو» اإليرانية من قبل
بـ ــاده سـتـبــدأ بـعــد بـضـعــة أشـهــر،
م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ت ـت ـط ـلــب
مرحلة إعداد حساسة للغاية.
(األخبار)

وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي،
سـ ـي ــرغ ــي ريـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــوف ،اس ـت ـك ـم ــال
م ــرحـ ـل ــة الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ل ـت ـس ـل ـيــم
إيـ ـ ــران م ـن ـظــومــات ص ــواري ــخ «إس
 »300الدفاعية .وقــال فــي تصريح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي إن «ك ـ ـ ــاف ـ ـ ــة امل ـ ـشـ ــاكـ ــل
الـبـيــروقــراطـيــة بـخـصــوص إرس ــال
املنظومات قد جرى حلها» ،من دون

استراحة
2121 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 2 1

أفقيا
 -1فنانة لبنانية راحلة – عائلة رئيس جمهورية فرنسي سابق –  -2ضمير متصل – نعم
باللغة الروسية – أكبر وأهم مدن فلسطني التاريخية –  -3عاصمتها يريفان وهي دولة سابقة
من اإلتحاد السوفياتي – برد –  -4نوتة موسيقية – سياسي وقائد تاريخي فرنسي راحل –
ّ
تنفس – كوكب من الكواكب – حرف عطف –  -6قصة وسيرة – نهر أميركي
 -5يشرب املاء بدون
يجتاز مدينة نيويورك –  -7أحفر البئر – هر باألجنبية – أصل البناء –  -8خالف حضورهم
– ّ
لي –  -9في الطليعة – بعد باألجنبية –  -10مدينة لبنانية – من الطيور

عموديًا
 -1جزيرة سعودية في البحر األحمر تحت إدارة جمهورية مصر العربية وقد حولتها الى
محمية طبيعية – خــاف صح –  -2دولــة في القارة األميركية عاصمتها أسونسيون – -3
والية برازيلية تشتهر بكونها أكبر منتج بن في البالد –  -4أحد أقدم املعادن اكتشافًا وهو
رابــع العناصر تواجدًا في القشرة األرضية – يلعن ويشتم –  -5صفة من تختار مالبسها
بعناية وذوق – حبوب تعطي القهوة نكهة خاصة – ُ -6يحزن – جمع شمس –  -7يكاملها
وجهًا لوجه عبر الشاشة –  -8سقي النبات –  -9ما ظهر من نواحي الفلك ّ
ماسًا األرض –
محاسن الوجه –  -10مدينة أميركية وعاصمة والية نيفادا

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير 2121

حلول الشبكة السابقة

1

 -1تشارلستون –  -2شمشون – وا –  -3رس – مدغشقري –  -4سان جيل –  -5وزين – القبر – -6
ّ
بوليفيا – ّ
وب –  -7ين – إال – جزر –  -8أتلي –  -9مشمش – ازرو –  -10فريتاون – زن

عموديًا

 -1تشرنوبيل –  -2شمس – زون – مر –  -3اش – ْ
سيل – وشي –  -4رومانيا – مت –  -5لندن – فالشا
–  -6غجريات –  -7توشيبا – الن –  -8قلق – جيز –  -9نور – لوز – رز –  -10ايڤا براون

حل الشبكة 2120
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كاتب وباحث وروائي إنكليزي ( )1994-1904عاش فترة من عمره في الصني
حـيــث تــرجــم ع ـ ّـدة مــؤل ـفــات صـيـنـيــة .ع ـ ّـن ف ــارس ــا وق ــائ ـدًا ف ــي األم ـبــراطــوريــة
البريطانية
 = 11+4+9+3+8+5+2الورق ّ
املقوى ■  = 6+1هدم الحائط ■  = 7+10للندبة

حل الشبكة الماضية :حبيب أبو شهال

