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قاذفات «بي »52-األميركية
إلى الشرق األوسط

• قاذفة بي 52

�أعلن م�س�ؤولون �أمريكيون �أن
 4ق��اذف��ات م��ن ط��راز «بي»52-
�ستكون جزءا من القوات الإ�ضافية
التي رُ
�ست�سل �إلى ال�رشق الأو�سط
للت�صدي ملا تقول وا�شنطن �إنها
«م�ؤ�رشات وا�ضحة» على تهديد
لقواتها من �إيران.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة «روي��ت��رز» عن
م�����س���ؤول�ين �أم�يرك��ي�ين طلبوا
عدم ن�رش �أ�سمائهم� ،أن اجلي�ش
الأمريكي �سين�رش  4قاذفات من
«طراز بي ،»52-م�شريين �إلى �أن
هذا العدد قد يتغري.
وت�أتي هذه التطورات بعد �أيام
من ت�رصيح م�ست�شار الأمن القومي
بالبيت الأبي�ض ،جون بولتون،
ب�أن �إدارة ترامب �سرت�سل جمموعة
ه��ج��وم��ي��ة ت��ت���أل��ف م��ن حاملة
طائرات وعدد من القاذفات �إلى
ال�رشق الأو�سط.
و�أك���د اجلي�ش �ألأم�يرك��ي بداية

الأ�سبوع احلايل �أنه من املقرر �أن
تتوجه حاملة الطائرات «�أبراهام
لنكولن» �إل��ى ال�رشق الأو�سط،
لكن �سيتم التعجيل بتحركها
ب�سبب تفاقم التوترات مع �إيران.
وتبقي الواليات املتحدة عادة
ق��اذف��ات يف املنطقة ،وكانت
هناك قاذفات من طراز بي 1-حتى
ال�شهر املا�ضي ،وتت�سم قاذفات
بي 52-ب�أنها بعيدة املدى وذات
قدرات نووية.
وك��ان املتحدث با�سم القيادة
املركزية الأمريكية ،امل�س�ؤولة
عن عمليات اجلي�ش الأمريكي يف
ال�رشق الأو���س��ط و�أفغان�ستان،
بيل �أوربان ،قد �أكد �أنه مت طلب
ال��ق��وات الإ���ض��اف��ي��ة بعد ظهور
«م���ؤ��شرات وا�ضحة يف الآون���ة
الأخ�يرة» على �أن �إي��ران وقوات
حليفة لها رمبا ت�ستعد ملهاجمة
القوات الأمريكية يف املنطقة.

و�أع���ل���ن���ت وا���ش��ن��ط��ن االث��ن�ين
املا�ضي� ،أنها �سرت�سل حاملة
طائرات وجمموعة �سفن �ضاربة
�إلى ال�سواحل الإيرانية لتحذير
طهران من عواقب �أي هجوم لها
على م�صالح الواليات املتحدة �أو
حلفائها.
ي�شار هنا �إلى �أن وزير اخلارجية
الأمريكي مايك بومبيو و�صل �إلى
بغداد الثالثاء بعد �إلغاء زيارته
املرتقبة �إلى العا�صمة الأملانية
برلني يف اللحظة الأخرية ،وذلك
«ب�سبب الق�ضايا امللحة يف جمال
الأم��ن ال��دويل» ،ح�سبما �أوردت
وزارة اخلارجية الأمريكية.
وربطت و�سائل �إعالم �أمريكية بني
�إلغاء زيارة بومبيو �إلى برلني،
و�أنباء عن تلقي الواليات املتحدة
معلومات ا�ستخبارية تدل على
حت�ضري �إيران لهجوم على قوات
�أمريكية يف املنطقة.

«التأسيسية الفنزويلية» ترفع
الحصانةعن  7نواب
�أذن املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي لفنزويال «»ANC
احلاكم برفع احل�صانة الربملانية عن  7نواب يف
الربملان ،لتورطهم املزعوم يف العديد من اجلرائم
املتعلقة باالنتفا�ضة الع�سكرية الفا�شلة التي قادها
زعيم املعار�ضة الوطنية خوان جوايدو الذي �أعلن
نف�سه رئي�س ًا انتقالي ًا للبالد يف يناير املا�ضي.
وق��اد رئي�س الربملان خ��وان غ��واي��دو ،املعرتف
به كرئي�س م�س�ؤول من قبل �أكرث من  50دولة ،مع
جمموعة من اجلنود الع�سكريني املن�شقني عن
الرئي�س نيكوال�س م��ادورو انتفا�ضة ع�سكرية دعا
خاللها جميع عنا�رص القوات امل�سلحة باالنقالب
على ال�سلطة والإطاحة بحكومة كاراكا�س �إال �أن
حم��اوالت املعار�ضة ب��اءت جميعها بالف�شل .يف
الوقت نف�سه �أ�صدرت اجلمعية الوطنية الفنزويلية
«الربملان» بيان ًا رف�ضت فيه الإجراءات التي اتخذتها

حمكمة العدل العليا والتي حددت فيها �أن نواب
اجلمعية الوطنية انتهكوا م�س�ؤولياتهم و�أن لديهم
تهم ًا جنائية ب�سبب «ارتكاب جرائم» �ضدد ال�سلطة
ال�رشعية للبالد.
و�شددت اجلمعية الوطنية على �أن حمكمة العدل العليا
هي جهة غري �رشعية ولن يتم االعتداد بقراراتها،
كما �أكد البيان على �أن اجلمعية الوطنية هي �سلطة
ينتخبها  14مليون مواطن من خالل انتخابات حرة،
ويجب احرتامها كما ي�ؤكدون �أنهم �سوف يوا�صلون
«ح�شدهم» للو�صول �إل��ى «وق��ف اغت�صاب ال�سلطة
وال�سعي نحو حكومة انتقالية وانتخابات حرة».
وقالت الوثيقة «�إن حمكمة �أمن الدولة املغت�صبة
تعتقد �أن حماولة انتهاك احل�صانة الربملانية
للنواب �ستوقف كفاح دولة ب�أكملها للخروج من
امل�أ�ساة».

ألمانيا :ضبط مجموعة تجمع أموا ًال لتنظيم إرهابي
�رصح متحدث با�سم ال�رشطة الأملانية �أم�س ،ب�أن
ال�رشطة قد �شنت حملة �ضد جمموعة من الأ�شخا�ص
ي�شتبه يف �أنهم يدعمون االرهاب.
وقال املتحدث� ،إن �أفراد ال�رشطة فت�شوا يف �ساعة مبكرة
من �صباح �أم�س �سبعة منازل يف مدينة �أوبرهاوزن غربي
�أملانيا ،و�ألقت القب�ض على ثمانية �أ�شخا�ص لال�شتباه
يف دعمهم ملنظمة �إرهابية.

و�أو�ضح املحققون �أن املعتقلني الثمانية ُي�شتبه
يف جمعهم �أم��و ًال لدعم تنظيم داع�ش ،ولي�س بهدف
التخطيط ل�شن هجمات يف �أملانيا.
وت�تراوح �أعمار امل�شتبه بهم بني  19و 58عاما،
وتربط غالبيتهم �صالت قرابة وهم �أملان «�أربعة رجال
و�أربع ن�ساء» .ومن املقرر ا�ستجواب امل�شتبه بهم لدى
ال�رشطة يف مدينة �إي�سن الأملانية.

اليونان لتركيا :أوقفوا

انتهاك حقوقنا السيادية
في قبرص

ن���دد وزي����ر اخل��ارج��ي��ة
ال�����ي�����ون�����اين ج�����ورج
ك��ات��روج��ال��و���س ووزي���ر
الدفاع الوطني اليوناين
�إيفاجيلو�س �أبو�ستوالكي�س
مبحاوالت تركيا التنقيب
غري القانوين يف املنطقة
االق��ت�����ص��ادي��ة اخلال�صة
ل��ق�بر���ص .ودع����ا وزي��ر
اخل��ارج��ي��ة ال��ي��ون��اين،
خ�لال ال��ن��دوة ال�سنوية
ال���راب���ع���ة للجمعية
اليونانية القت�صاديات
ال��ط��اق��ة ،ح�سبما نقلت
وكالة الأنباء القرب�صية
�أم�س ،تركيا �إلى الكف عن
انتهاك احلقوق ال�سيادية
جلمهورية قرب�ص وعن
اال�ستمرار يف �أعمال غري
قانونية �أخ���رى ..الفتا
�إلى �أن االنتهاك املنهجي
للقانون ال��دويل �سي�ؤدي
�إل���ى امل��زي��د م��ن العزل
ل�ترك��ي��ا ،و�أع�����اد �إل���ى

الأذه����ان ب��ي��ان املمثلة
العليا لالحتاد الأوروبي
موجريني،
فيديريكا
وال����ذي مب��وج��ب��ه �سوف
ي�ستجيب االحتاد الأوروبي
بال�شكل املنا�سب لأعمال
ت��رك��ي��ا غ�ير القانونية
ت�ضامن ًا مع قرب�ص.
م����ن ج���ان���ب���ه� ،أدان
وزي���ر ال��دف��اع الوطني
اليوناين �إيفاجنيلو�س
�أب��و���س��ت��والك��ي�����س ،خالل
امل�ؤمتر ال�سنوي ال�سابع
ل��ل��دف��اع والأم����ن لنادي
�ضباط القوات امل�سلحة
ال��ي��ون��ان��ي��ة ،بالأعمال
الرتكية غري القانونية
يف املنطقة االقت�صادية
اخلال�صة لقرب�ص ،م�شدد ًا
على �أن املجتمع الدويل
مبا فيه االحتاد الأوروبي
وم�رص والواليات املتحدة
و�إ��سرائ��ي��ل ق��د انتقدوا
موقف تركيا.

نتنياهو يخشى وقف تنفيذ االتفاق النووي من جانب طهران

إيران :سنزيد تخصيب اليورانيوم
إذا لم ترفع العقوبات عنا
�أعلنت �إيران ام�س الأربعاء ،وقف
تنفيذ بع�ض بنود االتفاق النووي
الذي تو�صلت �إليه مع ال�سدا�سية
الدولية « »1+5يف  ،2015والذي
مت مبوجبه رفع العقوبات الدولية
عنها .وخال�صة القرار الإيراين:
«وقف بيع اليورانيوم املخ�صب
الفائ�ض عن الـ 300كيلوغرام.
ووقف بيع املاء الثقيل الفائ�ض
عن الـ 130كيلوغرام ًا كما متهل
ايران �أطراف االتفاق النووي مدة
 60يوما لت�أمني م�صالح �إيران يف
قطاع النفط والبنوك ،و�إن مل تفعل
�سنزيد ن�سبة تخ�صيب اليورانيوم
املقررة مبوجب االتفاق ،و�إن مل
ن�صل �إلى نتيجة �سنتخذ �إجراءات
�إ�ضافية».
ويف حال �إحالة امللف النووي
الإيراين �إلى جمل�س الأمن الدويل
�أو فر�ض عقوبات جديدة توعدت
طهران برد حا�سم و�رسيع.
يذكر �أن �إي��ران وقعت يف 2015
مع �أملانيا والدول اخلم�س دائمة
الع�ضوية مبجل�س الأم��ن الدويل
«رو���س��ي��ا ،ال��والي��ات املتحدة،
فرن�سا ،ال�صني ،بريطانيا» اتفاق ًا
حول الربنامج النووي الإيراين.
وين�ص االتفاق على تقييد برنامج
طهران النووي ب�شكل كبري بهدف
منعها م��ن ام��ت�لاك ال��ق��درة على
تطوير �أ�سلحة نووية ،مقابل رفع
العقوبات الدولية والأمريكية
عنها.

• الرئي�س ح�سن روحاين يف احدى زياراته امليدانية

واخل��ط��وة الإيرانية ج��اءت كرد
على ف�شل االحت��اد الأوروب���ي يف
مواجهة ال�ضغوط الأمريكية ب�ش�أن
االتفاق ،حيث �إن وا�شنطن �أعادت
فر�ض العقوبات على طهران ،بعد
ان�سحابها من االتفاق النووي.
من جانبه ق��ال رئي�س ال��وزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو،

اتهام إيران بالسعي إلنشاء «قاعدة لإلرهابيين»

الواليات المتحدة تفرض عقوبات
على  25قاضي ًا في فنزوي ً
ال

�أع��ل��ن م��اي��ك ب��ي��ن�����س ،ن��ائ��ب الرئي�س
النظام الفا�سد يف فنزويال لإن�شاء قاعدة
الأمريكي� ،أن الواليات املتحدة ت�ستعد
�آمنة للإرهابيني .ويعمل حزب الله على
لفر�ض عقوبات على جميع الق�ضاة الـ25
تو�سيع �شبكته اخلطرة يف فنزويال».
يف املحكمة العليا الفنزويلية ،متهم ًا
و�أ���ض��اف« :من الوا�ضح �أي�ضا �أن رو�سيا
املحكمة ب�أنها حتولت �إلى «�أداة �سيا�سية
حتتاج �إلى مواقع يف ن�صف الكرة هذا ويف
للنظام».
فنزويال».
وقال بين�س خالل م�ؤمتر �صحايف له يف
و�أ�شار �إلى �أن رو�سيا تلعب دور «مانح الأمل
وا�شنطن ،الثالثاء�« :إن مل تعد املحكمة
الأخ�ير» بالن�سبة لل�سلطات الفنزويلية
العليا �إلى تفوي�ضها الد�ستوري للحفاظ
التي ال ميكن �أن حت�صل على �أم���وال يف
على ال�رشعية� ،ستتخذ الواليات املتحدة
الدول الأخرى.
�إج����راءات ملحا�سبة الق�ضاة الـ 25يف
كما دع��ا بن�س الرئي�س الفنزويلي،
املحكمة العليا جميعهم».
نيكوال�س مادورو ،من جديد لال�ستقالة،
واتهم بين�س املحكمة العليا الفنزويلية
قائال�« :إن ال�رصاع يف فنزويال هو ال�رصاع
بـ«جتاوز �صالحياتها» وب�أنها حتولت
بني الدكتاتورية والدميقراطية .ويعد
�إلى «�أداة �سيا�سية للنظام» ،م�ضيفا �أن
نيكوال�س م��ادورو الدكتاتور الذي لي�س
الواليات املتحدة تدر�س «كل اخليارات»
ل��دي��ه �أي ح��ق يف ال�سلطة ،وي��ج��ب �أن
يف ما يخ�ص فنزويال.
ي�ستقيل» .وو�صف حكومة مادورو ب�أنها
بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ،ك�شف بين�س عن
ت�شكل «�أكرب خطر على ال�سالم واال�ستقرار
• مايك بين�س
رف��ع العقوبات الأمريكية عن اجل�نرال
واالزدهار يف ن�صف الكرة الغربي».
الفنزويلي ،مانويل كري�ستوفر فيغريا،
وت��اب��ع« :كما وع��د الرئي�س «الأمريكي
الرئي�س ال�سابق لال�ستخبارات الفنزويلية ،الذي �أعلن ان�شقاقه عن حكومة دونالد ترامب» ي�أتي هناك يوم جديد بالن�سبة لأمريكا الالتينية .وهذا �أمر
نيكوال�س مادورو ،الأ�سبوع املا�ضي.
�صحيح .ومتوت اال�شرتاكية يف ن�صف الكرة الغربي كله ،ون�شهد �إنعا�شا
و�أك��د بين�س �أن الواليات املتحدة �سرت�سل ،يف يونيو املقبل� ،سفينة للحرية واالزدهار والدميقراطية .ووقعت هناك تغريات خالل ال�سنتني
طبية �إلى البحر الكاريبي و�أمريكا الو�سطى و�أمريكا اجلنوبية ،يف مهمة الأخريتني ،لكن كما نعرف وقع هناك �أي�ضا عدم ا�ستقرار هائل .واليوم
مل�ساعدة الالجئني الفنزويليني� ،ستدوم � 5أ�شهر.
يعد نظام نيكوال�س م��ادورو يف فنزويال �أكرب م�صدر لزعزعة اال�ستقرار
كما اتهم بن�س� ،إيران بال�سعي لإن�شاء «قاعدة �آمنة للإرهابيني» يف فنزويال ،واملنتهك الوحيد لل�سالم واالزده��ار يف ن�صف الكرة الغربي» .وت�شهد
وا�صف ًا �سلطات كاراكا�س ب�أنها ت�شكل �أكرب خطر على ال�سالم يف ن�صف الكرة فنزويال منذ وقت بعيد �أزم��ة اقت�صادية تعمقها العقوبات االقت�صادية
الغربي .وقال بن�س يف كلمة �ألقاها يف امل�ؤمتر الدويل ال�سنوي لبلدان واملالية الأمريكية .و�أعلنت وا�شنطن يف  28يناير املا�ضي فر�ض عقوبات
�أمريكا ال�شمالية واجلنوبية يف وا�شنطن« :يتعاون النظام الإي��راين مع على �رشكة النفط الوطنية الفنزويلية «.»PDVSA

روسيا تعلن سبب احتراق طائرتها
�أع��ل��ن املكتب ال�صحايف ملطار
�شريمييتيفو مبو�سكو� ،أم�س
الأربعاء ،تفا�صيل حادث احرتاق
الطائرة «�سوخوي �سوبرجيت
 »100على �أرا�����ض امل��ط��ار يوم
الأحد املا�ضي وقع بعد هبوطها.
وق��ال املكتب ال�صحايف يف بيان
�أم�س« :لقد �أبلغ الطيار مراقب
خ��دم��ة احل��رك��ة اجل��وي��ة للمرة
الثانية بفقدان الطائرة االت�صال
ب��الأر���ض وك��ذل��ك ف��ق��دان التحكم
الآيل بالطائرة» .و�أ�ضاف� ،أن هذه
املعلومات تدل على �أن الطائرة
«�سوخوي �سوبرجيت  »100التي
كانت تقوم بالرحلة «ا�س يو »1492
من مو�سكو �إلى مورمان�سك� ،أقلعت
من املطار يف ال�ساعة  18:02م�ساء

�إن �إ��سرائ��ي��ل ل��ن ت�سمح لإي��ران
باحل�صول على �أ�سلحة نووية.
وجاء ذلك ردا على �إعالن طهران
�إلغاء بع�ض التزاماتها مبوجب
االت��ف��اق ال��ن��ووي امل�ب�رم عام
.2015
ووفق «رويرتز» فقد كرر نتنياهو
امل��وق��ف الإ��سرائ��ي��ل��ي الثابت

حيال �إي��ران� ،إذ قال يف خطاب
مبنا�سبة ي��وم ذك���رى �إ�رسائيل
«يف ه��ذا ال�صباح ،يف طريقي
�إلى هنا� ،سمعت �أن �إيران تنوي
متابعة برناجمها النووي .لن
ن�سمح لإي���ران باحل�صول على
�أ�سلحة نووية� .سنوا�صل قتال من
يقتلوننا».

الأحد املا�ضي ،وبعد  10دقائق
�أب��ل��غ طيارها مراقبا يف خدمة
احلركة اجلوية بعودة الطائرة
�إلى املطار ب�سبب فقدان االت�صال،
ويف ال�ساعة � 18:13أبلغ بذلك
مرة �أخ��رى ،وهبطت الطائرة يف
ال�ساعة  18:30وبعد ذلك ا�شتعلت
فيها ال��ن�يران .و�أو���ض��ح البيان
�أنه يف ال�ساعة � 18:31أعلن مدير
الرحالت للمطار حالة الإن��ذار،
ويف ال�ساعة  18:31ب��د�أ طاقم
الطائرة عملية �إج�لاء ركابها،
وبعد دقيقة من ذلك و�صلت �أول
�سيارة �إطفاء �إلى مكان احلادث،
ثم بعد دقيقة �سيارة �إطفاء ثانية،
وان�ضم فريق الإنقاذ التابع للمطار
�إل��ى عملية �إج�لاء الركاب ،ويف

ال�ساعة  18:35دخل رجال الإنقاذ
�إل���ى ال��ط��ائ��رة امل��ح�ترق��ة ،ومت
�إطفاء احلريق بالكامل يف ال�ساعة
.18:48
وك���ان���ت ��ش�رك���ة «�أي���رف���ل���وت»
اجلوية الرو�سية ،وهي �صاحبة
الطائرة املنكوبة� ،أعلنت بدء
دف��ع التعوي�ضات ل��ذوي القتلى
وامل�صابني يف احلادث.
جت��در الإ���ش��ارة �إل���ى �أن طائرة
«���س��وخ��وي �سوبرجيت ،»100
التي كانت يف طريقها من مو�سكو
�إلى مورمان�سك «رو�سيا» عادت،
ي��وم الأح��د املا�ضي� ،إل��ى مطار
�شريمييتوفو بالعا�صمة الرو�سية،
وقامت بهبوط ا�ضطراري فيه بعد
 28دقيقة من �إقالعها.

أرمينيا :الرئيس السابق يعلن انضمامه
إلى كفاح المعارضة

ق��ال رئي�س �أرمينيا ال�سابق امل�سجون روب��رت
كوت�شاريان لـ«رويرتز»� ،إن قوى معار�ضة قوية
تتجمع لتحدي القيادة اجلديدة للدولة ال�سوفييتية
ال�سابقة ،و�أنه ي�أمل �أن يكون بينهم.
واعتقل روب��رت كوت�شاريان الذي كان رئي�سا من
� 1998إلى  2008العام املا�ضي ،بتهمة الت�رصف
ب�شكل غري قانوين ،فقد مت �إلقاء القب�ض على الرئي�س

ال�سابق البالغ من العمر  64عام ًا يف يوليو،2008
على خلفية ا�شتباكات بني ال�رشطة واملتظاهرين،
بعد انتخابات متنازع عليها ،بينه وبني حليفه
ال�سابق وخليفته� ،سريج �رسك�سيان.
واتهم النقاد كوت�شاريان وحلفائه ال�سابقني ،بقمع
الدميقراطية والف�ساد و�سوء الإدارة خالل فرتة
حكمهم �أرمينيا.

وزير الخارجية األميركي
اعتذر من ألمانيا

• مايك بومبيو

قال وزير اخلارجية الأمريكي ،مايك بومبيو� ،إن �أملانيا تفهمت
�سبب �إلغاء زيارته �إلى برلني التي كانت مقررة الثالثاء ،ب�شكل
مفاجئ وتوجهه للعراق يف زيارة غري معلنة.
و�أو�ضح بومبيو يف ت�رصيح �صحايف بعد و�صوله �إلى العراق
�أنه ات�صل بنظريه الأملاين ،هايكو ما�س ،و�أعرب له عن �أ�سفه
من عدم متكنه من االلتقاء به وبامل�ست�شارة الأملانية �أجنيال
مريكل .و�أ�ضاف بومبيو �أن نظريه الأملاين «�أبدى تفهما كامال،
وهو يعرف �أي�ضا �أن عالقاتنا مع العراق مهمة ،ونحن �رشكاء
يف مواجهة التحديات التي تواجهها �أملانيا و�أوروب��ا ب�سبب
التهديدات الإيرانية» .هذا ومل تك�شف احلكومة العراقية عن
تفا�صيل املحادثات التي جرت بني رئي�سها عادل عبد املهدي،
والوزير الأمريكي .و�أفاد م�صدر حكومي عراقي ،ب�أن بومبيو
و�صل �إلى بغداد يف زيارة غري معلنة ،والتقى رئي�س احلكومة
العراقية عادل عبد املهدي يف زيارة �رسيعة.

