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 مع إيران النووي ن االتفاق إفيها  قوللرئيس األميركي باراك أوباما يلكلمة 
 أن واشنطن  ويؤكدأوقف انتشار السالح النووي يف الشرق األوسط، 

 ∗0F ستستمر يف الدفاع عن أمن إسرائيل

 .٢٠١٥/  ٧/  ١٤واشنطن، 

 

يراين، بعد جولة مفاوضات بشأن امللف النووي اإل عت إيران وجمموعة الدول الست اتفاقاً وقّ

 .يف فيينا يوماً ١٨شاقة استمرت 

وقال الرئيس باراك أوباما يف كلمة ألقاها من البيت األبيض صباح الثالثاء، إن االتفاق 

 .األوسطالنووي أوقف خماطر انتشار السالح النووي يف منطقة الشرق 

 ، مشيراً وأوضح أن الواليات املتحدة استطاعت من خالل هذه الصفقة أن جتعل العامل أكثر أمناً 

 .إىل أن الصفقة تستويف الشروط التي وضعتها اإلدارة للتأكد من عدم امتالك إيران للسالح النووي

ان النووي، وأن ن ا�تمع الدويل من التحقق من برنامج إيروشدد أوباما على أن االتفاق يمكّ 

 .يكون للمفتشين الدوليين الفرصة للوصول إىل منشآت إيران احلساسة

ودعا الرئيس األميركي طهران إىل االلتزام ببنود االتفاق، لالستفادة من رفع العقوبات عليها، 

 .ت إيران بالتزاماتها التي وافقت عليها ضمن االتفاقوهدد بالعودة إىل العقوبات إذا أخلّ

إىل أن واشنطن ستستمر يف الدفاع  وباما حلفاء الواليات املتحدة يف املنطقة، مشيراًوطمأن أ

 .عن أمن إسرائيل، وستواصل تعاونها األمني مع دول اخلليج

برئيس احلكومة  وأعلن مسؤول أميركي الثالثاء أن الرئيس باراك أوباما سيتصل قريباً 

 .وي مع إيراناإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لبحث االتفاق النو

                                                           

∗
 :، يف الرابط التايل"احلرة"وقع اإللكتروين لقناة امل: املصدر 

http://www.alhurra.com/content/iran-nuclear-deal/275183.html 
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بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي، على  وأضاف املصدر أن أوباما سيتصل أيضاً

 .غرار عدد آخر من قادة دول اخلليج، ال ينظر بارتياح إىل االتفاق مع إيران

ع مع وهدد أوباما باستخدام حق الفيتو أمام أي رفض حمتمل من الكونغرس لالتفاق املوقّ

ومن . عين األميركيين إىل العمل على إجناح االتفاق خدمة للمصالح العليا ألميركااملشرّ اًإيران، داعي

 ، لكن هذا التصويت لن يكون ملزماً يوماً ٦٠ت الكونغرس على االتفاق يف غضون املقرر أن يصوّ 

 .لإلدارة األميركية


