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هوالند في ضيافة أوباما:

إيران ستعلن عن
منظومات رادارية
وصاروخية جديدة
ّ
في  18نيسان

یتعنی عليه أن یستخدم هذا الدعم القوي
لخدمة املصالح الوطنیة.
ك��ذل��ك ،رأى وزي��ر الخارجية محمد ج��واد
ظريف أن «مسيرات ذكرى انتصار الثورة
اإلس�لام �ي��ة ال �ي��وم ( 11ش �ب��اط) أك ��دت أن��ه
ال ي �م �ك��ن ال �ت �ح��دث م ��ع ال �ش �ع��ب االي ��ران ��ي
ب �ل �غ��ة ال �ت �ه��دي��د وال �غ �ط ��رس ��ة ،ب ��ل إن ه��ذا

الشعب يستحق التكريم واالحترام» .وفي
ت �ص��ري �ح��ات أدل� ��ى ب �ه��ا إل ��ى ال�ص�ح��اف�ي�ين
أثناء مشاركته في املسيرة الحاشدة في
طهران ،وصف املشاركة الشعبية الواسعة
وال�ح�ض��ور ف��ي ال�س��اح��ة ب��أن��ه «أك�ب��ر داع��م
للفريق االيراني النووي املفاوض».
أما اللواء يحيى رحیم صفوي ،مستشار
القائد العام للقوات املسلحة املرشد األعلى
ع�ل��ي خ��ام�ن�ئ��ي ،ف�ش��دد م��ن ج�ه�ت��ه ع�ل��ى أن
«إح�ل��ال ال �س�ل�ام ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ی�ح�ت��اج ال��ی
حضور إیران ،وعلی األميركيني قبول هذا
الواقع واحترام مطالب الشعب االیراني».
إيران
وفيما شهدت باقي مدن ومحافظات ّ
م �س �ي��رات واح �ت �ف��االت ل�ل�م�ن��اس�ب��ة ،ت��دف��ق
أم��س عشرات آالف األشخاص ال��ى ساحة
ّ
آزادي (الحرية) في وسط طهران ،حيث بث
امل�ن�ظ�م��ون ع�ب��ر م�ك� ّ�ب��رات ال �ص��وت أناشيد
ّ
تمجد الثورة في ذكرى وصول اإلمام روح
الله الخميني ال��ى السلطة وسقوط نظام
الشاه في 22بهمن .1979
وأش� ��اد امل �ش��ارك��ون ف��ي امل �س �ي��رات «ب��ال��رد
الثوري والحازم من قبل ق��ادة ومسؤولي
ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة أم ��ام وق��اح��ة امل�س��ؤول�ين
األم �ي��رك �ي�ي�ن» ،داع�ي��ن ال ��ى م��وق��ف ص��ري��ح
وح � � � ��ازم وم� �ب� �ن ��ي ع� �ل ��ى امل� � �ب � ��ادئ وال �ق �ي��م
ال�ث��وري��ة م��ن ج��ان��ب ال�ج�ه��از الدبلوماسي
للبالد على أساس استراتيجية «التهديد
أمام التهديد» .في غضون ذلك ،أعلن قائد
سالح البحر في الجيش اإليراني ،األميرال
حبيب الله سياري ،عن توجه قطع حربية
إيرانية الى املحيط األطلسي.
وأك � ��د س� �ي ��اري أن «وج� � ��ود س �ل�اح ال�ب�ح��ر
اإلي� ��ران� ��ي ف ��ي امل� �ي ��اه ال ��دول �ي ��ة ح ��ق م��ؤك��د
إلي � ��ران» ،م �ش��ددًا ع�ل��ى أن ط �ه��ران ال تريد
ان� �ت� �ه ��اك س � �ي� ��ادة أي ب� �ل ��د ع� �ل ��ى ح� � ��دوده
البحرية.
إل ��ى ذل ��ك ،أع �ل��ن ال ��دف ��اع ال �ج��وي االي��ران��ي
أن إي ��ران س�ت��زي��ح ال�س�ت��ار ع��ن منظومات
رادارية وصاروخية جديدة في  18نيسان
املقبل.
(رويترز ،مهر ،إرنا ،فارس)

إضاءة

أردوغان ينتقد منتقديه
رف��ض رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ت��رك��ي ،رج��ب طيب أردوغ� ��ان ،أم��س،
االنتقادات الحادة التي تستهدف القانون الجديد الذي يعزز
ً
الرقابة على اإلنترنت ،مؤكدًا أنه يستهدف أوال «التخويف
عبر اإلنترنت» الذي يمارسه خصومه السياسيون.
وانتقد أردوغان ،في كلمته األسبوعية أمام نواب حزبه ،كل
من ندد بـ«انتهاك الحريات» ،وال سيما في الخارج .وأضاف
ّ
«لن ننتظر من اآلخرين أن يعلمونا ما علينا فعله».
وبرر أردوغ��ان تعديل قانون  2007حول اإلنترنت بالحاجة
إل��ى وق��ف «االب�ت��زاز» ال��ذي ق��ال إن خصومه يمارسونه على
الشبكة ،واع�دًا بأن حرية الفرد لن تنتهك ولن تسجل أقوال
أح� ��د ،ول ��ن ي ��رى أح ��د ب �ي��ان��ات��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة ع �ل��ى اإلن �ت��رن��ت
مكشوفة.
من جهة أخرى ،نقلت وسائل االعالم التركية أن موجة جديدة
من االق��االت طاولت  166قاضيًا تركيًا أم��س ً
بناء على قرار
اصدره املجلس االعلى للقضاة واملدعني في غمرة الفضيحة
السياسية املالية التي تهز حكومة رجب طيب اردوغان.
وب �ح �س��ب ص�ح�ي�ف��ة «ح ��ري ��ات» ف ��إن م��ن ب�ي�ن امل �ق��ال�ين بعض
املدعني املهمني في اسطنبول وانقرة وازمير (غرب).
(ا ف ب)

إيران والتجارة وإعادة
بناء الثقة
ف ��ي زي� � ��ارة ه ��ي األول� � ��ى م ��ن ن��وع�ه��ا
لرئيس فرنسي منذ حوالي عشرين
ع��ام��ًا ،ح��ل ف��ران �س��وا ه��والن��د ضيفًا
ّ
على البيت األب�ي��ض أم��س .الرئيس
ّ
األميركي باراك أوباما خص نظيره
الفرنسي باستقبال حافل وترحيب
ح� ��ار .وأع � ��رب االث �ن ��ان ع��ن عزمهما
«رفع التحديات الكبيرة التي تواجه
ال� �ع ��ال ��م م � �ع� ��ًا» ،ب � � ��دءًا م� ��ن اإلره � � ��اب
وان � �ت � �ه ��اء ب ��االح� �ت� �ب ��اس ال � �ح � ��راري.
وح� ّ�ي��ا ه��والن��د ت�ض�ح�ي��ات ال�ج�ن��ود
األم�ي��رك�ي�ين ف��ي أوروب� ��ا و«ال �ت��اري��خ
ال� �ط ��وي ��ل م ��ن ال� �ت� �ع ��اون وال� �ص ��داق ��ة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن» ،ف�ي�م��ا ق ��ال ال��رئ�ي��س
األم �ي��رك��ي «إن ��ه ل �ش��رف ك�ب�ي��ر ل��ي أن
استقبل صديقي الرئيس هوالند»،
مشيرًا إلى أنها زيارة الدولة األولى
لرئيس فرنسي إلى الواليات املتحدة
«م�ن��ذ نحو  20ع��ام��ًا» .وإض��اف��ة الى
تنشيط التجارة بني البلدين ،تناول
حساسة
الرئيسان مواضيع راهنة ّ
ك ��األزم ��ة ال �س��وري��ة وال �ح �ص��ار على
إيران وفضائح التجسس.
ف��ي امل��وض��وع اإلي��ران��ي ،ق��ال أوب��ام��ا
إن «ع� �ل ��ى ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ت� ��درس
دخ��ول ال�س��وق اإلي��ران�ي��ة أن تتحمل
م� �س ��ؤول� �ي ��ة ذل � ��ك ب �ن �ف �س �ه��ا ،وإن� �ه ��ا
ستواجه رد فعل أميركيًا كبيرًا إذا
انتهكت العقوبات الدولية املفروضة
على إيران» .وقال هوالند ،من جهته،
إن العقوبات على إيران «لن ُترفع إال
بعد توقيع اتفاق نهائي بخصوص
امللف النووي».
أم � ��ا ف� ��ي ف� ��ي م� ��وض� ��وع االت� �ه ��ام ��ات
ب��ال �ت �ج �س��س ،ف �ق��د أع �ل��ن ال��رئ �ي �س��ان

ال � � �ت � � ��زام ح� �ك ��وم� �ت� �ي� �ه� �م ��ا ب� ��اح � �ت� ��رام
ح �ق ��وق األف � � ��راد ف ��ي ال �خ �ص��وص �ي��ة،
م ��ع ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ت� �ع ��اون ال�ب�ل��دي��ن
ف��ي م �ج��ال م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب .وق��ال
أوب ��ام ��ا «ال ت��وج��د أي دول� ��ة وق�ع�ن��ا
معها اتفاقية ع��دم ت�ج�س��س» ،لكنه
أك ��د أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة س�ت�ب��ذل
جهودًا كبيرة لحماية الخصوصية.
وف��ي امل��وض��وع نفسه ،أعلن هوالند
«عودة الثقة املتبادلة» بني واشنطن
وباريس بعد فضيحة «وكالة االمن
ال �ق��وم��ي» االم�ي��رك�ي��ة ال �ت��ي تنصتت
على قادة أجانب على نطاق واسع.
وق � ��ال «ه� �ن ��اك ث �ق��ة م �ت �ب��ادل��ة ع ��ادت
وينبغي ان ت�ق��وم ف��ي ال��وق��ت نفسه
على اح�ت��رام ك��ل م��ن بلدينا وايضا
على حماية الحياة الخاصة».
وف��ي ال �ش��ق ال �ت �ج��اري دع��ا ال��رئ�ي��س
الفرنسي ّإل��ى التحرك سريعًا نحو
توقيع إت�ف��اق للتجارة ب�ين االتحاد
األوروب��ي وال��والي��ات املتحدة .وقال
«ب�م�ج��رد وض ��ع امل �ب��ادئ األس��اس�ي��ة
واع � � �ط � ��اء ال� �ت� �ك� �ل� �ي� �ف ��ات ف� �ل ��ن ت �ك��ون
السرعة مشكلة .وذلك أمر جوهري».
وك� � � ��ان أوب � ��ام � ��ا اص� �ط� �ح ��ب ن �ظ �ي��ره
ال� �ف ��رن� �س ��ي ف� ��ي ج� ��ول� ��ة ف� ��ي م ��زرع ��ة
توماس جيفرسون ،ثالث الرؤساء
األميركيني الذي عرف ّ
بحبه الشديد
لفرنسا ،وك��ان ش��اه��دا على ال�ث��ورة
ال�ف��رن�س�ي��ة وف��اع�لا ن��اش�ط��ا م��ن أج��ل
استقالل ال��والي��ات املتحدة .وتعود
آخر زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى
واش�ن�ط��ن إل��ى ال �ع��ام  1996ف��ي عهد
جاك شيراك.
(األخبار)

أوكرانيا

أوروبا مستعدة لتوقيع
اتفاقية شراكة مع كييف
ب �ع��د م��ؤت �م��ر م �ي��ون �ي��خ األم �ن ��ي ال ��ذي
عقد األسبوع املاضي ،وال��ذي ناقش
األزم � � ��ة األوك� ��ران � �ي� ��ة ،أع� �ل ��ن االت� �ح ��اد
األوروب� ��ي ،أم��س ،اس�ت�ع��داده لتوقيع
ات�ف��اق�ي��ة ش��راك��ة م��ع أوك��ران �ي��ا عندما
ت�ص�ب��ح ج��اه��زة ل��ذل��ك ،داع �ي��ًا أط ��راف
األزمة إلى االمتناع عن العنف.
وق� ��ال وزراء خ��ارج �ي��ة دول االت �ح��اد
األوروب��ي ،في البيان الختامي عقب
لقائهم ف��ي ب��روك�س��ل ،أول م��ن أم��س،
إن «االت�ح��اد األوروب ��ي ملتزم بهدف
ال��دع��م ال�ف�ع��ال لنهج أوك��ران�ي��ا إج��راء
اإلصالحات .وبشرط ّ
تقيد الحكومة
الجديدة في البالد بنهج اإلصالحات
ال �س �ي ��اس �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ،ي �ب �ق��ى
االت� � �ح � ��اد األوروب� � � � � ��ي ج � ��اه � �زًا ل��دع��م
ج �ه��وده ف��ي ال �ع�ل�اق��ات امل �ت �ب��ادل��ة مع
امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي وامل�ن�ظ�م��ات امل��ال�ي��ة
الدولية ،لتقديم املساعدة ألوكرانيا
ف��ي إي �ج��اد ال�س�ب�ي��ل ال�ف�ع��ال ل�ل�خ��روج
م� ��ن ال� ��وض� ��ع االق � �ت � �ص� ��ادي ال �ح��ال��ي
ال � �ص � �ع� ��ب ع � �ل� ��ى أس � � � � ��اس ال� � �ش � ��روط
املعروفة جيدًا» .وأش��ار البيان كذلك
إل��ى ك��ل امل��واق��ف األوروب �ي��ة السابقة
ب �خ �ص��وص األوض � ��اع ف��ي أوك��ران �ي��ا،
بما فيها مطالب حفظ حق االجتماع
واالم � � �ت � � �ن � ��اع ال � �ك� ��ام� ��ل ع � ��ن ال� �ع� �ن ��ف،
واستمرار الحوار السياسي وإج��راء
تحقيق حول االضطرابات ،ومعاقبة
امل �س��ؤول�ين ع��ن امل��واج �ه��ات ال�ق��اس�ي��ة
مع الشرطة.
من جهة أخرى ،تبنى مجلس النواب
األم�ي��رك��ي ،أول م��ن أم��س ،ق��رارًا يدعم
«ال� �ت� �ط� �ل� �ع ��ات األوروب� � � �ي � � ��ة» ل �ل �ش �ع��ب

األوك ��ران ��ي وي��دع��و ف��ي ال��وق��ت نفسه
أط� � ��راف األزم� � ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ه��ذا
البلد الى التحاور.
وال�ق��رار ال��ذي أق� ّ�ر بشبه إجماع (382
ن ��ائ� �ب ��ًا ص � � ّ�وت � ��وا ل� �ص ��ال� �ح ��ه ،م �ق��اب��ل
نائبني فقط صوتا ضده) ،ينص على
أن مجلس ال�ن��واب «ي��دع��م التطلعات
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة واألوروب� �ي ��ة للشعب
األوكراني ،وكذلك حقه في أن يختار
مستقبله ب�ح��ري��ة وب ��دون ت��ره�ي��ب أو
خوف».
ون��دد ال�ق��رار ف��ي توطئته باستخدام
ال � �ش� ��رط� ��ة األوك � ��ران � � �ي � ��ة ال� �ع� �ن ��ف ف��ي
تفريق متظاهرين مؤيدين لالتحاد
األوروب � ��ي ف��ي ك�ي�ي��ف ،وك��ذل��ك رف��ض
امل� �ض ��اي� �ق ��ات وأع � �م� ��ال ال �ع �ن ��ف ال �ت��ي
ّ
تعرض لها صحافيون.
واع �ت �ب��ر ال� �ق ��رار أن «رف� ��ض ال��رئ �ي��س
ف� ّي�ك�ت��ور ي��ان��وك��وف�ي�ت��ش إج ��راء ح��وار
بناء مع قادة املعارضة ،أدى إلى أيام
عديدة من العنف ،وأسفر عن سقوط
العديد من القتلى ومئات الجرحى،
إض��اف��ة إل��ى م��زاع��م ك�ث�ي��رة ع��ن أع�م��ال
وحشية ارتكبتها الشرطة».
وأض� ��اف ال �ب �ي��ان إن م�ج�ل��س ال �ن��واب
«ي��دع��و ال��والي��ات امل�ت�ح��دة واالت �ح��اد
األوروب � � � � � � � ��ي إل � � � ��ى ت � �ح� ��ذي� ��ر ال � � �ق � ��ادة
األوك� ��ران � �ي�ي��ن م� ��ن أن أول � �ئ� ��ك ال ��ذي ��ن
يرتكبون أو يسمحون بأعمال العنف
ض � ��د م� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن س �ل �م �ي�ي�ن س �ت �ت��م
محاسبتهم شخصيًا» ،م�ن��اش�دًا في
س��ه «ك��ل األط� ��راف ال��دخ��ول
ال��وق��ت ن�ف� ّ
في حوار بناء ومستدام».
(األخبار ،أ ف ب)

عربيات
دوليات
مفاوضات رفيعة املستوى
ّ
الكوريتني اليوم
بني
أعلنت وزارة التوحيد الكورية
الجنوبية أمس أن سيول وبيونغ
يانغ ستجريان مفاوضات
رفيعة املستوى اعتبارًا من
اليوم ،قبل االستئناف املرتقب
للقاءات العائالت التي ّ
فرقتها
الحرب قبل ستني عامًا .وأعلن
الناطق باسم الوزارة كيم
ايو دو أن اللقاء سيعقد في
بلدة بانمونجوم الحدودية،
املكان املعتاد للقاءات وفدي
البلدين ،مضيفًا أن املحادثات
ستتناول «مواضيع مهمة»،
بينها استئناف برنامج لقاءات
العائالت.
(أ ف ب)

ّ
قرضاي لن يوقع
االتفاق األمني مع واشنطن

أعرب مدير االستخبارات
األميركية (دي ان آي) جيمس
كالبر ،أمس ،عن اقتناعه
بأن الرئيس األفغاني حميد

ّ
قرضاي (الصورة) لن يوقع
االتفاق األمني الثنائي املبرم
مع واشنطن ،والذي ينص على
اإلبقاء على وجود عسكري
أجنبي في أفغانستان بعد
عام  .2014وأضاف كالبر في
كلمة أمام أعضاء لجنة القوات
املسلحة في مجلس الشيوخ
األميركي أن انتخاب الرئيس
األفغاني املقبل سيكون له
«تأثير مفيد» في التوصل إلى
التوقيع على االتفاق.
وكانت صحيفة «وول ستريت
جورنال» األميركية أشارت إلى
أن القيادة األميركية تنظر في
صياغة االتفاقية
احتمال تأجيل
ّ
نهائيًا لعدة أشهر ،ليوقع عليها
الرئيس األفغاني الجديد الذي
سينتخبه األفغان في نيسان
املقبل.
(األخبار ،أ ف ب)

األمم املتحدة :قوات إضافية
الى أفريقيا الوسطى
دعا االمني العام لالمم املتحدة
بان كي مون وزير الخارجية
الفرنسي لوران فابيوس إلى
بذل كل ما في وسعه إلرسال
املزيد من القوات األفريقية
واألوروبية إلى جمهورية
أفريقيا الوسطى لوقف أعمال
العنف الطائفية في هذا البلد.
وقال الناطق باسم االمم املتحدة
مارتن نيسيركي إن االمني العام
«سأل فابيوس ّ
عما يمكن فعله
لزيادة الدعم لبعثة ميسكا (قوة
االتحاد األفريقي) وتسريع
عملية نشر قوات االتحاد
األفريقي ،وعما إذا كان يمكن
التفكير في إرسال تعزيزات».
(أ ف ب)

