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الرئيسني الفلسطيني والروسي اتفاقية
ل �ت �ن �ظ �ي��م ال� ��وض� ��ع ال� �ق ��ان ��ون ��ي ل�ل�م�ت�ح��ف
ال��روس��ي ف��ي مدينة أري �ح��ا .ه��ذا املتحف
ال � ��ذي ت ��م إن � �ش� ��اؤه ب �ت �م��وي��ل روس � ��ي ف��ي
أري� � �ح � ��ا ،واف� �ت� �ت� �ح ��ه ال ��رئ � �ي ��س ال� ��روس� ��ي
ال�س��اب��ق دي�م�ت��ري ميدفيديف ،والرئيس
ع �ب��اس .ك�م��ا ت��م ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ات
اقتصادية سيتم تنفيذها ف��ي املستقبل
ال �ق��ري��ب ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،ب�ح�س��ب م��ا أع�ل��ن
ال �س �ف �ي��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي روس� �ي ��ا ف��اي��د
ً
مصطفى ،الذي تحدث عن الزيارة ،قائال
إنها «حظيت باهتمام رسمي كبير حيث
قلد الرئيس الفلسطيني نظيره الروسي
أع�ل��ى وس ��ام فلسطيني ،ك�م��ا أط�ل��ق اس��م
بوتني على أحد ش��وارع مدينة بيت لحم
الرئيسية» .وأكد أن السلطة الفلسطينية
وم �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح ��ري ��ر ت �ق �ي �م��ان «ع�ل�اق ��ات
م �ت �م �ي��زة وت ��اري �خ �ي ��ة م ��ع روس� �ي ��ا ح�ي��ث
وق �ف��ت روس �ي��ا ع �ل��ى ال � ��دوام م��ع امل��واق��ف
الفلسطينية وخصوصًا االعتراف بدولة
ف �ل �س �ط�ين ،وف � ��ي م �ج �ل��س األم � ��ن ال ��دول ��ي
واللجنة الرباعية تقف روسيا الى جانب
ال�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وح �ق��وق��ه» .وراف ��ق
ب��وت�ين ف��ي زي��ارت��ه ال�ت��اري�خ�ي��ة لفلسطني
 400ش �خ��ص م ��ن ال �س �ي��اس �ي�ي�ن ورج � ��ال
األعمال واإلعالميني الروس.
وبعد انتهاء زيارته الضفة الغربية ،غادر
الرئيس ال��روس��ي عبر مدينة أري�ح��ا إلى
العاصمة األردنية عمان ،دون أن يستقل
مروحية ،كما جرى خالل زيارات لرؤساء
دول كبرى مثل ال��والي��ات املتحدة ،وإنما
عبر معبر الكرامة أو «جسر امللك حسني»
ّبرًا إلى العاصمة األردنية .وفور وصوله
التقى امللك األردني عبد الله على شاطئ
البحر امليت وبحث معه «ال�ت�ط��ورات في
الشرق األوسط» ،على ما أفاد مسؤولون
أردنيون.
وي �ق��وم ال��رئ �ي��س ال��روس��ي خ�ل�ال ال��زي��ارة
برعاية االفتتاح الرسمي لبيت الحجاج
ال� ��روس ف��ي م��وق��ع ع �م��اد ال�س�ي��د املسيح
بمنطقة امل�غ�ط��س ع�ل��ى ن�ه��ر األردن التي
ت �ب �ع��د ن �ح��و  50ك �ي �ل��وم �ت �رًا غ� ��رب ع �م��ان.
واألردن ه��ي امل�ح�ط��ة األخ �ي��رة م��ن جولة
ال��رئ�ي��س ال��روس��ي ال�ت��ي شملت األراض��ي
الفلسطينية امل�ح�ت�ل��ة وأراض� ��ي السلطة
الفلسطينية ،وبحث خالل جولته ملفات
امل �ن �ط �ق��ة ،وف� ��ي م �ق� ّ�دم �ت �ه��ا م �ل �ف��ا س��وري��ا
وإي ��ران ،وخصوصًا ف��ي ظ��ل ال��دور الهام
وامل��ؤث��ر ال�ت��ي تلعبه م��وس�ك��و ف��ي األزم��ة
السورية.

ت �ع� ّ�د ال �س �ن �غ��ال ح��ال��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة في
القارة السمراء .على مدى عقود ،كانت
ال�ب�ل��د ال��وح�ي��د ال ��ذي ب�ق��ي محصنًا من
ع � ��دوى االن� �ق�ل�اب ��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ،ال �ت��ي
ّ
شكلت الزمة سياسية في دول أفريقيا
ال� �س ��وداء .وب�ع��دم��ا ش�ه��دت ال �ب�لاد قبل
ش� �ه ��ري ��ن ،ح �م �ل��ة ان �ت �خ��اب �ي��ة م�ح�ت�ق�ن��ة
شابتها الكثير من الصدامات ،بسبب
تمسك ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق ع�ب��د ال�ل��ه واد
ب��ال �ت��رش��ح م� �ج � ّ�ددًا ل �ل��رئ��اس��ة ،يستعد
السنغاليون ،هذا األسبوع ،النتخابات
ت �ش��ري �ع �ي��ة ح � � ّ�رة ت �ع �ي��د االع� �ت� �ب ��ار إل��ى
ال�ت�ق��ال�ي��د ال�ع��ري�ق��ة ألك �ب��ر وأق � ��دم ن�ظ��ام
ديموقراطي في أفريقيا.
م� ��ن امل ��رت� �ق ��ب أن ت �ش �ه��د االن �ت �خ��اب ��ات
التشريعية السنغالية ،التي ستجري
األحد ،مشاركة قوية .وقد برزت بوادر
هذا اإلقبال ،أمس ،مع بدء اقتراع أفراد
ال �ج �ي��ش وال� �ش ��رط ��ة وأع� � � ��وان اإلدارة.
وت�ت�ن��اف��س ف��ي ه ��ذا امل�ع�ت��رك ال�ب��رمل��ان��ي
س�ب�ع��ة أح � ��زاب ،ف��ي م�ق��دم�ه��ا االئ �ت�لاف
امل��وال��ي ل�ل��رئ�ي��س ال�ج��دي��د م��اك��ي س��ال،
و«الحزب الديموقراطي» ،الذي يتزعمه
ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ع�ب��د ال �ل��ه واد ،ال��ذي
ام� �ت� �ن ��ع ع� ��ن ت ��رش� �ي ��ح ن �ف �س��ه ف� ��ي ه ��ذه
االنتخابات ،إلى جانب خمسة أحزاب
أخرى معارضة.
وي �ت �ب��ارى س�ب�ع��ة آالف وم �ئ �ت��ا م��رش��ح
ع �ل��ى م �ئ��ة وخ �م �س�ين م �ق �ع �دًا ب��رمل��ان �ي��ًا،
وفق نظام اقتراعي يزاوج بني التنافس

إيران

بالغالبية املباشرة على دورة واح��دة،
بالنسبة إل��ى امل�ق��اع��د ال�ب��رمل��ان�ي��ة التي
يدور الصراع في شأنها على مستوى
امل� �ق ��اط� �ع ��ات ( 90م� �ق� �ع� �دًا) ،واالق � �ت� ��راع
بالغالبية النسبية بالنسبة إلى املقاعد
ال� �ـ  60ال �ب��اق �ي��ة ،ال �ت��ي ي �ج��ري ال�ت�ن��اف��س
ع�ل�ي�ه��ا ب �ق��وائ��م أح��ادي��ة ع�ل��ى الصعيد
الوطني.
ويكفل نظام االنتخابات السنغالي حدًا
أدن��ى من الحضور البرملاني لألحزاب
ال�ص�غ�ي��رة ،ال�ت��ي يصعب عليها ال�ف��وز
باملقاعد الباقية التي ت��دار بالغالبية
امل �ب��اش��رة ب�ف�ض��ل االق� �ت ��راع ب��ال�غ��ال�ب�ي��ة
النسبية على خمسي مقاعد البرملان،
ال� �ش ��يء ال � ��ذي ي�ض�م��ن ع ��دم ان� �ف ��راد أي
تيار أو حزب سياسي وحده بالغالبية
املطلقة في البرملان .هذه الخصوصية،
امل �س �ت��وح��اة م��ن ال�ت�ق��ال�ي��د االن�ت�خ��اب�ي��ة
ل� �ل ��دول اإلس �ك �ن��دن��اف �ي��ة ،ل �ي �س��ت امل �ي��زة
ال��وح �ي��دة ل�ن�ظ��ام االق� �ت ��راع ال�س�ن�غ��ال��ي،
بل هناك أيضًا قاعدة املساواة املطلقة
ب�ي��ن ال � ��رج � ��ال وال � �ن � �س� ��اء ف� ��ي ال� �ق ��وائ ��م
االنتخابية ،حيث ُيشترط من كل حزب
ت��وزي��ع ل��وائ��ح ال �ت��رش �ي �ح��ات مناصفة

بي��ن ال�ج�ن�س�ين .وي��أم��ل ال��رئ �ي��س م��اك��ي
ص��ال ،ال��ذي خ��رج منتصرًا م��ن معركة
انتخابات الرئاسة ،في  25آذار املاضي،
ّ
تخوله املضي
الفوز بغالبية برملانية
ف ��ي س �ي��اس��ة اإلص�ل��اح� ��ات ال� �ت ��ي وع��د
بها خ�لال ترشحه للرئاسة ،لتكريس
قطيعة نهائية مع الفساد واالنحرافات
ال�ت�س�ل�ط�ي��ة ،ال �ت��ي ات�س�م��ت ب�ه��ا ال��والي��ة
الرئاسية األخيرة للرئيس واد ،والتي
أوصلت البالد إلى حافة الحرب األهلية
في الربيع املاضي.
ُ
وتجمع أحزاب املعارضة واملواالة على
أن املحك األساسي في هذه االنتخابات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ي�ت�م�ث��ل ف��ي م �ح��و ال �ص��ورة
ال �س �ل �ب �ي��ة ال � �ت ��ي ت��رك �ت �ه��ا ان �ت �خ��اب��ات
الرئاسة األخيرة ،بسبب أعمال العنف
واملواجهات التي تخللتها ،على خلفية
االع� � �ت � ��راض ع �ل��ى دس� �ت ��وري ��ة ت��رش �ي��ح
الرئيس واد لوالية جديدة.
وق ��د ج ��رت ال�ح�م�ل��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،على
م ��دى ال �ش �ه��ري��ن امل��اض �ي�ي�ن ،ف��ي أج ��واء
ه��ادئ��ة ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د األم �ن��ي ،ب��ال��رغ��م
م ��ن اح � �ت� ��دام ال � �ص� ��راع ب �ي�ن امل �ع��ارض��ة
وامل� � ��واالة ب �ش��أن ال �ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا
واإلش � �ك� ��ال � �ي� ��ات ال� �س ��اخ� �ن ��ة .واح �ت �ل��ت
األوض��اع االقتصادية ص��دارة النقاش.
ف� ��رغ� ��م امل � �س � ��اع � ��دات ال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة ال �ت��ي
ُ
ت �خ� ّ�ص��ص ل �ل �س �ن �غ��ال ،ب��وص �ف �ه��ا دول ��ة
م� �ح ��وري ��ة ل �ل �م �ص��ال��ح ال �ف��رن �س �ي��ة ف��ي
منطقة غ��رب أف��ري�ق��ي ،إال أن االقتصاد
ال�س�ن�غ��ال��ي ،ال ��ذي يعتمد أس��اس��ًا على
ّ
تضرر كثيرًا
ال��زراع��ة وتربية امل��واش��ي،
م� ��ن م ��وج ��ة ال� �ج� �ف ��اف ال� �ت ��ي ت �ش �ه��ده��ا
املنطقة منذ أشهر.
وحضرت القضايا اإلقليمية الساخنة
امل��رت�ب�ط��ة ب�م��ا ي�ح��دث ف��ي دول ال�ج��وار
ف� ��ي ال� �س ��اح ��ل األف ��ري � �ق ��ي ف� ��ي ال �ح �م �ل��ة
االن � �ت � �خ� ��اب � �ي� ��ة ،وف � � ��ي م� �ق ��دم� �ت� �ه ��ا ع ��دم
االس �ت �ق��رار ال� ��ذي ت��واج �ه��ه م��ال��ي ،بعد
االن�ق�لاب على الرئيس أم��ادو توماني
ت � ��وري ،ث ��م اس �ت �ق�ل�ال ال �ش �م��ال وإع �ل�ان
ج �م �ه��وري��ة األزواد .وت �ت �ط �ل��ع أح� ��زاب
امل �ع��ارض��ة ل �ل �خ��روج م ��ن ه ��ذا امل �ع �ت��رك
االنتخابي بتشكيلة برملانية متوازنة
تخولها أن ّ
ّ
تحد من صالحيات الرئيس
ال� �ج ��دي ��د م ��اك ��ي س � � ��ال ،ال � � ��ذي ي�ت�ه�م��ه
خ�ص��وم��ه ب��أن��ه أداة لتطبيق األج �ن��دة
الفرنسية في املنطقة.

طهران :املفاوضات النووية ستتأثر بالعقوبات

ح��ذر املتحدث باسم وزارة الخارجية
اإلي��ران �ي��ة ،رام�ي�ن مهمانبرست ،أم��س،
م � ��ن أن ال � �ع � �ق� ��وب� ��ات ال � �ج� ��دي� ��دة ال �ت��ي
فرضها االتحاد األوروب��ي على النفط
اإلي��ران��ي سيكون لها «ت��أث�ي��ر سلبي»
ع� �ل ��ى امل� � �ف � ��اوض � ��ات امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب �م �ل��ف
ط �ه��ران ال �ن ��ووي .وق ��ال مهمانبرست،
ف��ي ل �ق��ائ��ه ال �ص �ح��اف��ي األس �ب��وع��ي ،إن
«األف�ع��ال التي ت�ع��ارض االت�ف��اق��ات بني
إي� � ��ران وم �ج �م��وع��ة  1+5س �ي �ك��ون ل�ه��ا
تاثير سلبي لجهة التوصل إلى اتفاق
مقبول».
وقال مهمانبرست إن «اتخاذ االتحاد
ً
إجراء يتعارض ومصالحنا
األوروب��ي
القومية سيسجل موقفًا عدائيًا سلبيًا
إزاء أم�ت�ن��ا» ،مضيفًا« :م��ن األف�ض��ل أن
ينصرف امل�س��ؤول��ون األوروب �ي��ون إلى
ش��ؤون �ه��م ال��داخ �ل �ي��ة» .وش ��دد ع�ل��ى أن
ال�ع�ق��وب��ات «س�ت�ض��ر» ف�ق��ط بالعالقات
ب�ين إي��ران واالت �ح��اد األوروب ��ي ،مؤكدًا
أن «العقوبات ستزيد من حدة املشاكل
االقتصادية واالجتماعية في أوروبا».
من جهته ،أمل وزير الخارجية اإليراني
علي أكبر صالحي ،الذي يقوم بزيارة
لقبرص ،أن يأخذ االتحاد األوروبي أمر
ال�ع�ق��وب��ات ف��ي االع�ت�ب��ار وأن يتصرف
ب�م��زي��د م��ن ال�ت�ع�ق��ل .ول ��دى س��ؤال��ه عن
امل �ف��اوض��ات ال �ن��ووي��ة ،أج ��اب صالحي

وكالة الطاقة :صادرات
النفط اإليراني تراجعت
بنسبة %40

أن «امل�ف��اوض��ات على الخط الصحيح،
ونتيجتها ستكون إيجابية».
ب� ��دوره ،أع�ل��ن م�س��اع��د رئ�ي��س املجلس
األع �ل��ى ل�لأم��ن ال�ق��وم��ي اإلي��ران��ي ،علي
ب� � ��اق� � ��ري ،أن امل� � �ح � ��ادث � ��ات ب �ي��ن ب �ل��اده
وم �ج �م��وع��ة  1+5ح� ��ول م �ل��ف ط �ه��ران
ال � �ن� ��ووي س �ت �ت �ج��ه ن �ح��و األف � �ض ��ل إذا
م ��ا أب � ��دت ال �س��داس �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة رغ �ب��ة
ص��ادق��ة وج � ��ادة ف��ي دف ��ع امل �ف��اوض��ات
إلى األمام .وأكد باقري ،في مقابلة مع
التلفزيون اإليراني ،أن «إيران جادة في
محادثاتها م��ع ال��دول ال�س��ت ،وتعتقد
أن امل �ف��اوض��ات ينبغي أن ت�ب�ن��ى على
أس� ��اس ض �م��ان م �ص��ال��ح ك ��ل األط� ��راف
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي امل � � �ف � ��اوض � ��ات» .ودع � ��ا

مجموعة « »1+5إل��ى «أن ت�ك��ون ج��ادة
ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��إن �ج��اح امل �ح��ادث��ات»،
م � � �ح� � ��ذرًا م� � ��ن أن «ث� � �م � ��ن امل � �ح � ��ادث � ��ات
س �ي��رت �ف��ع» إذا م��ا «خ��رج��ت ع��ن األط��ر
امل �ح��ددة» ،مضيفًا« :ن�ح��ن نتطلع إلى
ّ
املبني
أال تخرج املحادثات عن سياقها
على التعاون املتبادل».
إلى ذلك ،أفادت الوكالة الدولية للطاقة
بأن ص��ادرات النفط اإليراني تراجعت
بنسبة  %40في األشهر الستة األخيرة
إل � ��ى  1,5م �ل �ي ��ون ب ��رم �ي ��ل ف� ��ي ال� �ي ��وم.
وكشفت الوكالة عن وج��ود  42مليون
برميل مخزنة على م�تن ن��اق�لات ًنفط
ل �ت �ف��ادي خ �ف��ض اإلن� �ت ��اج ،م �ت��وق �ع��ة أن
تواصل صادرات النفط الخام تراجعها
في النصف الثاني من العام الحالي.
وأك� � ��د وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط اإلي � ��ران � ��ي رس �ت��م
غاسمي في مقابلة صحفية أن إنتاج
ب�لاده ازداد إلى  3,8ماليني برميل في
اليوم تقريبًا ،وأن الصادرات مستقرة
عند قرابة  2,1مليون برميل في اليوم.
ف ��ي إط� � ��ار آخ� � ��ر ،أع� �ل ��ن م �س��اع��د وزي ��ر
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ف � ��ي ال � � �ش� � ��ؤون ال �ع��رب �ي ��ة
واألفريقية ،حسني أمير عبد اللهيان،
أن ب �ل�اده س�ت��وج��ه ال��دع��وة إل ��ى امللكة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ل� �ح� �ض ��ور ق�م��ة
طهران لدول حركة عدم االنحياز.
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي)

دعوة لإلفراج عن
ناشط في السعودية
أطلق ناشطون حقوقيون
ومدونون سعوديون حملة على
مواقع التواصل االجتماعي
للمطالبة باإلفراج عن مدرس
يخضع للمحاكمة أمام محكمة
أمن الدولة بتهمة دعم التظاهرات
في اململكة .وكتب أحدهم في
«هاشتاغ»« :سجنت وبقيت حرًا
وهم السجناء» ،فيما كتب آخر
«وقع الناس ضحايا في سيول
جدة وخرج املتهمون براءة .خالد
(الجهني) لم يشارك في غرق
جدة» ،في إشارة إلى السيول التي
أغرقت املدينة الساحلية موقعة
عشرات القتلى خالل األعوام
املاضية .ووصفه أحد املغردين
بأنه «أشجع شاب سعودي أظهر
كم هي سلطات القمع تخشى
الكلمة» .واعتقلت السلطات
األمنية خالد الجهني في آذار
العام املاضي في موقع تظاهرة
في الرياض ،دعا إليها شباب عبر
اإلنترنت بخضم الربيع العربي.
(أ ف ب)

 ...ومحاكمات في ُعمان
ذكرت صحيفة «الزمن» في
سلطنة عمان ،أمس ،أن محكمة
بدأت في نظر قضايا ناشطني
متهمني بالتشهير والتجمع
بشكل غير قانوني أثناء
احتجاجات مطالبة باإلصالح
السياسي وبانتقاد أسلوب
أجهزة األمن .واعتقلت عمان أكثر
من  30شخصًا في األسابيع
الثالثة األخيرة بسبب احتجاجات
تفجرت في أعقاب إضرابات
في منشآت نفطية .وأشارت
الصحيفة إلى أن إجراءات املحكمة
بدأت أول من أمس ضد 15
شخصًا ،منهم أربعة متهمون
بالقذف والتحريض على مزيد
من االحتجاجات واإلضرابات.
(رويترز)

البحرين تدفع تعويضات
عن شهداء االنتفاضة

أعلنت البحرين ،أمس ،أنها
ستدفع  2.6مليار دوالر لسبع
ُعشرة أسرة تعويضًا عمن
قتل خالل أحداث االنتفاضة
في العام املاضي .ونقل بيان
حكومي عن مسؤول في وزارة
العدل البحرينية قوله إن «دفع
ً
التعويضات ألسر  17قتيال
بدأ تنفيذًا لتوصيات اللجنة
البحرينية املستقلة للتحقيق»
التي سلمت تقريرها للملك حمد
بن عيسى آل خليفة (الصورة).
وأوضح أن «حجم التعويض
بلغ  153ألف دوالر للفرد» .ولم
يقدم البيان أي تفاصيل ّ
عمن
سيحصل على هذه التعويضات.
(رويترز)

