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احتجاجات مناهضة للحكومة في هايتي

إيران :الشعب سيرد في  11فبراير

على أميركا  ...وسنستمر في تصدير النفط

تسفر عن مقتل  6أشخاص
ا�سفرت احتجاجات مناه�ضة
للحكومة يف هايتي عن
م�رصع � 6أ�شخا�ص و�إ�صابة
� 5آخ��ري��ن ،ح�سبما كتبت
�صحيفة ،لو نوفيلي�ست.
ون��ق��ل��ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة عن
بيان لل�رشطة �أن��ه �أثناء
االحتجاجات ،قتل �ستة
�أ�شخا�ص و�أ�صيب خم�سة
�آخرون ،واحتُجز ع�رشات
املحتجني.
لكن منظمي االحتجاجات،
�أع���ل���ن���وا ع���ن م��ق��ت��ل 11
���ش��خ�����ص��ا ،وج�����رح 45
�آخرين ،واحتجاز .75
ووف� ًق��ا لل�صحيفة ،خرج
�سكان البالد الأحد املا�ضي
�إل���ى ال�����ش��وارع للدعوة
�إل��ى حما�سبة الأ�شخا�ص
الذين �أ���س��ا�ؤوا ا�ستخدام
�أم��وال برنامج الإم��دادات
التف�ضيلية م��ن النفط
الفنزويلي ،برتوكاريبي،
وامل��ط��ال��ب��ة با�ستقالة
رئي�س الدولة.

�أكد الرئي�س الإيراين� ،أن امريكا
كانت تريد �أن ت��رى �إي��ران يف
ف��و���ض��ى ب��ت��اري��خ  4نوفمرب،
�إال �أن ال�شعب الإي���راين �سريد
عليها بـ 11فرباير خالل �إحياء
الذكرى الـ  40النت�صار الثورة
الإ�سالمية.
ويف كلمة �ألقاها ح�سن روحاين
يف م��دي��ن��ة خ����وي ،التابعة
ملحافظة �أذربيجان �شمال غربي
�إي���ران ،ق��ال« :الأع����داء كانوا
يريدون �أن يروا �إيران يف فو�ضى
يف الرابع من نوفمرب� ،إنهم كانوا
يريدون �أن يكون  4نوفمرب يوما
حلزن ال�شعب الإي��راين� ،إال �أن
�شعب �إيران مبقاومته و�صموده،
ا�ستعر�ض قوته و�صموده �أمام
الأعداء يف ذلك اليوم».
و�أ���ض��اف�« :شعبنا �سريد على
امريكا يف  11فرباير «الذكرى
ال�����س��ن��وي��ة الن��ت�����ص��ار ال��ث��ورة
الإ�سالمية».
وتابع�« :سنفهم جميع الأع��داء
�أن��ه��م ل��ن يتمكنوا م��ن حتقيق
م���آرب��ه��م ،م��ن خ�ل�ال ممار�سة
ال�ضغوط على ال�شعب الإيراين،

• جانب من االحتجاجات  ...وال�رشطة ترد

بحث مستقبل االتفاق النووي
بين إيران وبريطانيا
�أعلن مكتب وزير اخلارجية
وق��ال�« :سنلتزم مبا علينا
الربيطاين جريميي هانت
يف االتفاق ما دامت �إيران
�أن��ه زار طهران ام�س لأول
ملتزمة ب��ذل��ك .ولكننا
مرة ،لإجراء حمادثات مع
نحتاج �أي�ضا �إلى �أن تنهي
احلكومة الإيرانية ب�ش�أن
�إي���ران الن�شاط املزعزع
ق�ضايا من بينها م�ستقبل
ل�لا���س��ت��ق��رار يف ب��اق��ي
االتفاق النووي املربم عام
�أن��ح��اء املنطقة� ،إذا كنا
.2015
�سنعالج الأ�سباب الأ�سا�سية
وق���ال مكتب ه��ان��ت �إن��ه
للتحديات ال��ت��ي تواجه
�سيلتقي مع وزير اخلارجية
املنطقة».
الإيراين حممد جواد ظريف
و�أ���ض��اف���« :س ��أزور �إي��ران
و���س��ي�����ش��دد ع��ل��ى ال��ت��زام
بر�سالة وا�ضحة لزعماء
بريطانيا باالتفاق النووي
هذا البلد� ،أال وهي �أن �سجن
م��ا دام���ت �إي����ران ملتزمة
�أبرياء ال ميكن ،ويجب �أال
ببنوده.
ُي�ستخدم كو�سيلة �ضغط
كما �سيناق�ش �أي�ضا اجلهود
دبلوما�سي».
الأوروب��ي��ة للحفاظ على
وتخلى الرئي�س االمريكي
• وزير اخلارجية البريطاني
عملية تخفيف العقوبات
دون��ال��د ت��رام��ب يف مايو
املرتبطة باالتفاق النووي.
عن االتفاق النووي مع �إيران الذي تفاو�ضت عليه
من جهته� ،أو�ضح هانت يف بيان له قبل الزيارة �أن :وا�شنطن وخم�س دول ك�برى �أخ��رى خ�لال �إدارة
«االتفاق النووي الإيراين ال يزال ميثل عن�رصا مهما الرئي�س ال�سابق باراك �أوباما.
لال�ستقرار يف ال�رشق الأو�سط لأنه يزيل خطر وجود و�أع��ادت وا�شنطن يف وقت �سابق من هذا ال�شهر
�إيران امل�سلحة نوويا .ويحتاج االتفاق �إلى التزام فر�ض عقوبات ا�ستهدفت قطاعات النفط وامل�صارف
بن�سبة  %100من �أجل ا�ستمراره».
والنقل ب�إيران.

مبا فيها ال�ضغوط االقت�صادية
و�إثارة امل�شكالت للجماهري».
و��صرح الرئي�س الإي���راين ب�أن
«العقوبات االمريكية على �إيران
ج��زء م��ن ح��رب نف�سية ت�شنها
وا�شنطن على طهران ،م�صريها
الف�شل و�أن �إيران �ستوا�صل ت�صدير
النفط».
و�أ���ض��اف« :تلومنا امريكا على

الغرب يعرب عن قلقه من عودة القواعد الروسية إلى كوبا
يثري احتمال ن�رش رو�سيا قواعد
ع�سكرية يف كوبا ،قلقا دفينا
م��زم��ن��ا ل���دى ال���غ���رب ،ال��ذي
ما زالت ت�ؤرقه �أزمة ال�صواريخ
يف جزيرة احلرية عام ،1962
حني وقف العامل على �شفري حرب
نووية.
ونقلت �صحيفة «دايلي �ستار» ام�س
عن م�ؤ�س�سة جيم�ستاون البحثية،
�إن ال���دول الغربية تخ�شى �أن
يكون ن�رش قواعد ع�سكرية رو�سية
يف كوبا ،مبثابة رد من مو�سكو
على تهديدات الرئي�س االمريكي،
دونالد ترامب ،بان�سحاب بالده
م��ن معاهدة حظر ال�صواريخ
املتو�سطة والق�صرية املدى،
م�شرية �إلى �أن التو�سع املحتمل
للنفوذ الع�سكري الرو�سي يف هذه

املنطقة مثري للقلق ب�شكل خا�ص
يف الغرب ،لأنه يذكّ ره مبا كان
يف عام  1962يوم وقعت �أزمة
الكاريبي ،حني مت ن�رش �أ�سلحة
نووية يف جزيرة احلرية «كوبا»
على ق��اب قو�سني �أو �أدن���ى من
الأرا�ضي االمريكية.
ووفقا لل�صحيفة ،ف�إن الزيارة
الر�سمية التي قام بها الرئي�س
الكوبي ،ميغيل دي��از كانيل،
ملو�سكو م ��ؤخ��را ،وع��ق��ده �أول
اجتماع م��ع الرئي�س فالدميري
ب��وت�ين وع���دد م��ن ال�سيا�سيني
الرو�س رفيعي امل�ستوى� ،أثارت
خماوف الغرب وقلقه يف �آن .كما
�أن الإع�لان عن �أن بوتني ناق�ش
التعاون الع�سكري بني البلدين
مع ال�ضيف الكوبي ،دفع الباحثني

�إلى االعتقاد ب�أن مو�سكو قد تعيد
فتح مركز التج�س�س الإلكرتوين
يف لوردي�س بكوبا ،الذي �أغلق
قبل  16عاما ،و�أي�ضا بناء قواعد
�إ�ضافية ملراقبة �أن�شطة الواليات
املتحدة يف منطقة الكاريبي.
وزار دياز كانيل رو�سيا من الأول
�إلى الثالث من نوفمرب بدعوة من
بوتني .والتقى الزعيم الكوبي
م��ع نظريه ال��رو���س��ي ،ورئي�س
ال����وزراء دمي�ت�ري مدفيديف،
ف�ضال ع��ن رئي�س جمل�س دوما
الدولة «النواب» فيات�شي�سالف
ف��ول��ودي��ن ،ورئ��ي�����س��ة جمل�س
االحت��اد «ال�شيوخ» ،فالنتينا
ماتفيينكو.
وهدد ترامب بان�سحاب وا�شنطن
م��ن معاهدة حظر ال�صواريخ

تجلي  7آالف شخص

�سكان بولونيا و�ضاحيتي بيانورو و�سان الدزارو
دي �سافينا �صباح الأحد .ويف ال�ساعة  15:00بعد
الظهر مت �إبطال مفعول القنبلة من قبل املهند�سني
الع�سكريني .وبعد ذلك متكن ال�سكان املحليون
من العودة �إلى منازلهم ،كما مت ا�ستئناف حركة
ال�سيارات يف املنطقة.
ومن جهة �أخرى جرى الأحد �أي�ضا �إبطال مفعول
قنبلة �أخرى مبدينة نوت�شيتو الواقعة بالقرب من
مدينة بارما �شمال �إيطاليا .وكان وزن هذه القنبلة
اجلوية يبلغ نحو  225كيلوغراما .وبعد العثور
عليها مت �إجالء � 250شخ�صا من املنازل الواقعة
على بعد  1.3كيلومرت منها.

قافلة جديدة من المهاجرين
تتجه نحو الواليات المتحدة

• قافلة املهاجرين اجلديدة

توا�صل قوافل املهاجرين من بع�ض بلدان امريكا
الو�سطى طريقها �إلى الواليات املتحدة ،حيث
انطلقت قافلة مهاجرين رابعة من ال�سلفادور
ب��اجت��اه ال��والي��ات امل��ت��ح��دة.و�أف��ادت بوابة
« »Prensa Graficaب�أن القافلة ت�ضم نحو 150
�شخ�صا من ال�سلفادور ،الذين يتعني عليهم
عبور غواتيماال ثم املك�سيك للو�صول �إلى حدود
الواليات املتحدة االمريكية.وقد جت��اوز عدد

املهاجرين من ال�سلفادور ،الذين هم يف طريقهم
�إل��ى ال��والي��ات املتحدة � 3آالف �شخ�ص ،منذ
�أواخر �أكتوبر املا�ضي.ويتزامن ذلك مع موا�صلة
�آالف املهاجرين من امريكا الو�سطى طريقهم يف
حافالت ،باجتاه الواليات املتحدة ،التي ن�رشت
بدورها �آالف اجلنود على احل��دود مع املك�سيك
و�أغلقت ب�شكل جزئي معربين حدوديني ي�ؤديان
�إلى كاليفورنيا بوا�سطة حواجز و�أ�سالك �شائكة.

املتو�سطة والق�صرية املدى.
ووفقا له ،ف�إن امريكا �سوف تزيد
من �إمكاناتها النووية حتى «يعود
اجلميع �إلى ر�شدهم» ،وبعد ذلك
�ستكون الواليات املتحدة م�ستعدة
لوقف ه��ذه العملية والبدء يف
احلد من الت�سلح .و�أو�ضح �أن هذه
الر�سالة موجهة يف املقام الأول
�إلى ال�صني ورو�سيا.
وقال الكرملني�« :إن مو�سكو تريد
تو�ضيحات م��ن وا�شنطن �أكرث
تف�صيال» ،و�أ���ض��اف�« :أن خرق
بنود معاهدة ال�صواريخ �سيجرب
رو�سيا على اتخاذ �إجراءات حلفظ
�أمنها» .وق��ال وزي��ر اخلارجية
الرو�سي �سريغي الف��روف�«:إن �أي
�إج���راء امريكي يف ه��ذا املجال
�سيقابل ب�إجراء رو�سي منا�سب».

بوتين وأردوغان يناقشان في إسطنبول العالقات
الثنائية والقضايا الدولية

إيطاليا :قنبلة من «العالمية الثانية»
ا�ضطر �أك�ثر من � 7آالف �شخ�ص من �سكان مدينة
بولونيا الإيطالية و�ضواحيها ملغادرة منازلهم،
بعد العثور هناك على قنبلة تعود للحرب العاملية
الثانية ،مل تنفجر ،مطمورة حتت قاع نهر.
ومت العثور على القنبلة االمريكية ال�صنع التي
يبلغ وزنها  52كيلوغراما منذ عدة �أيام �أثناء �أعمال
احلفر يف منطقة قاع نهر �سافينا.
و�أف��ادت بلدية املدينة ب��أن حالة القنبلة كانت
�سيئة ،الأمر الذي دفعها �إلى اتخاذ قرار ب�إجالء
�سكان املنازل الواقعة على بعد  1.5كيلومرت من
مكان القنبلة .كما مت منع حركة و�سائل النقل يف
املنطقة اخلطرة.وبد�أت عملية �إجالء � 7آالف من

• الرئيس حسن روحاني

ف�شلها يف املنطقة م��ن اليمن
�إلى العراق ،لن ن�ست�سلم لهذا
ال�ضغط ال���ذي يعد ج���زءا من
احلرب النف�سية �ضد �إيران».
وت���اب���ع« :ف�����ش��ل��وا يف �إي��ق��اف
�صادراتنا النفطية� ،سن�ستمر يف
الت�صدير».
و�شدد روح��اين على �أن «�إي��ران
�ستمرغ �أنف �أمريكا بالرتاب».

• فالدميري بوتني ورجب �أردوغان

نتانياهو يتخلى

عن حقيبة الخارجية
ويعين وزيراً لها

من املنتظر �أن يعني رئي�س الوزراء
بنيامني نتانياهو يف الأيام املقبلة
وزي��را للخارجية ،وفقا لتقارير
����ص���درت ،و���س��ط �أزم����ة ائتالفية
تهدد ب�إ�سقاط حكومته والذهاب
النتخابات مبكرة.وذكرت و�سائل
الإعالم العربية الأحد� ،أن نتانياهو
قد يعني ع�ضوا يف حزب «الليكود»
وزي��را للخارجية ،وه��و املن�صب
الذي ي�شغله بنف�سه حاليا.
وقالت القناة العربية العا�رشة:
«�إن وزير التعاون الإقليمي ت�ساحي
هنغبي ووزير الطاقة يوفال �شتاينتز
هما املر�شحان لهذا املن�صب».
وبعد وقت ق�صري من ن�رش التقارير،
�أ�صدر حزب «الليكود» بيانا قال فيه:
«�إن رئي�س ال��وزراء �سيعني وزراء
يف الأي��ام املقبلة» ،دون مزيد من
التفا�صيل.جدير بالذكر �أن رئي�س
ال���وزراء يتولى يف الوقت احلايل
مهام وزارات اخلارجية والدفاع
وال�صحة والهجرة.

ناق�ش الرئي�سان ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير بوتني
والرتكي رجب �أردوغ��ان ،ام�س ،يف ا�سطنبول،
العالقات الثنائية بني البلدين وبع�ض الق�ضايا
الدولية والإقليمية امللحة.
وج���اء يف ب��ي��ان ���ص��در ع��ن املكتب ال�صحايف
للكرملني�« :سيجري لقاء بني بوتني و�أردوغان
يناق�شان خالله م�سائل موا�صلة تطوير العالقات
الرو�سية الرتكية و�أه���م الق�ضايا الدولية
والإقليمية».
ومن املخطط �أن ي�شارك بوتني و�أردوغان �أي�ضا
عرب ج�رس تلفزيوين يف مرا�سم �إنهاء بناء اجلزء
البحري خلط �أنابيب الغاز «ال�سيل الرتكي».
ومن املتوقع �أن يكون امللف ال�سوري من �أهم
موا�ضيع املحادثات بني زعيمي البلدين ،خا�صة
مع الأخذ بعني االعتبار القرارات التي مت التو�صل
�إليها يف قمة ا�سطنبول التي جرت يف � 27أكتوبر
املا�ضي مب�شاركة امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال
مريكل والرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون،
بالإ�ضافة �إلى بوتني و�أردوغان .و�أكدت الأطراف
امل�شاركة يف تلك القمة فعالية �أعمالها يف
�إدلب ،كما دعت لتن�شيط العمل الهادف لإن�شاء
اللجنة الد�ستورية ال�سورية ،م�شرية �إلى �رضورة
ت�شكيلها بحلول نهاية العام احلايل.

مالطا :الكشف عن هوية مدبري عملية
اغتيال الصحافية دافني كاروانا
�أفادت �صحيفة «ذي �صنداي تاميز» املالطية نقال عن
م�صادر �أمنية ب�أن ال�رشطة ك�شفت هوية مدبري عملية
اغتيال ال�صحافية دافني كاروانا غاليزيا التي اغتيلت
عام  2017بتفجري �سيارتها.
ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر �أمنية مل ت�سمها �أن
جمموعة ت�ضم «�أكرث من �شخ�صني اثنني» حمليني ك�شفت
�أنها اجلهة التي خططت لعملية االغتيال.
واعتقلت ال�سلطات  3م�شتبه بهم هم ال�شقيقان �ألفريد
وجورج ديجورجو وفين�س مو�سكات ،ووجهت �إليهم
تهمة القتل ،لكن جنل ال�صحافية ماثيو يرى �أنهم
«املنفذون وهم �أدوات يف �أ�سفل الهرم» ،قائال «ال نعرف
من �أر�سلهم �أو دفع لهم» ،لتبقى هوية املخططني
احلقيقيني لالغتيال جمهولة.
وقالت �أ�رسة غاليزيا الأحد �إنه مل يتم تبليغها ر�سميا
من ال�رشطة بك�شف هوية مدبري عملية االغتيال ،فيما
�رصح ابنها ماثيو ب�أن «عقلية الإفالت من العقاب» يف
مالطا حتمي الذين دبروا جرمية اغتيال والدته.
ولقيت الإعالمية غاليزيا « 53عاما» م�رصعها يوم
� 16أكتوبر � 2017إث��ر انفجار عبوة نا�سفة و�ضعت
حتت �سيارتها ،وذلك ب�سبب حتقيقاتها حول ف�ضائح
تبيي�ض الأم��وال وتهريب النفط من قبل �أع�ضاء يف
احلكومة �أو اجلرمية املنظمة ،علما ب�أنها كانت تنتقد
ب�شدة وب�شكل مبا�رش �شخ�صيات �سيا�سية حملية.

• ال�صحافية املغدورة دافني كاروانا

