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لوبان قد تفقد حصانتها في البرلمان األوروبي

إيران: مفاوضات الحج مع السعودية متواصلة

اأف��ادت وكال��ة "نوفو�صت��ي" الرو�صية نق��ا عن م�صدر برمل��اين اأوروبي ب��اأن الربملان 
الأوروب��ي �صي�ص��وت، اخلمي�س 2 مار���س/اآذار، على رفع احل�صانة ع��ن زعيمة "اجلبهة 
القومية" الفرن�صية مارين لوبان. يذكر اأن اللجنة الربملانية لل�صوؤون القانونية �صوتت، 
الثاثاء، على رفع احل�ص��انة عن لوبان ب�ص��بب ن�رشها، يف ح�صابها على موقع "تويرت" 
للتوا�ص��ل الجتماعي، �ص��ورا لأعمال عنف من قبل اإرهابي��ي "داع�س". وكانت النيابة 
العام��ة يف مدين��ة نانتري قد فتحت حتقيقا يف ق�صية ن���رش هذه ال�صور. وتوقع امل�صدر 
اأن جت��ري عملي��ة الت�صويت يوم اخلمي�س، م�صريا اإىل اأن الربملان عادة يتفق مع قرارات 
جلان��ه. جت��در الإ�صارة اإىل اأن الربملان الأوروبي رفع احل�صان��ة النيابة عن لوبان اأكرث 
من مرة ب�صبب ت�رشيحاتها ب�صاأن املهاجرين والحتال النازي، اإل اأنه مل ي�صدر بحقها 
حتى الآن اأي حكم بال�صجن. ويف ال�صياق فاإن مارين لوبان تعد املر�صحة الأكرث �صعبية 
لنتخابات الرئا�صة الفرن�صية التي يرجح اأن جتري على جولتني، الأوىل يف 23 اأبريل/

ني�صان والثانية يف 7 مايو/اأيار املقبل.

اأعلن��ت منظمة احلج والزيارة الإيرانية، اأن املفاو�صات م��ع اجلانب ال�صعودي يف �صاأن 
م�صارك��ة احلج��اج الإيرانيني يف مو�صم احل��ج املقبل متوا�صلة، وع��زت عقد العديد من 
الجتماع��ات اإىل "ت�صع��ب املوا�صيع". واأو�صحت املنظمة، يف بي��ان �صدر الثاثاء 28 
فرباير/�صب��اط، اأنه "مت خال الأيام املا�صية عقد العديد من الجتماعات على م�صتوى 
اخل��رباء من قبل الطرف��ني املتفاو�صني، لبحث ومناق�صة الأبع��اد املختلفة لق�صية حج 
الع��ام املقبل، اإل اأنه وب�صبب ت�صعب املوا�صي��ع املتعلقة بهذا الأمر و�رشورة متابعتها، 
ف��اإن املفاو�ص��ات ل ت��زال م�صتمرة". وكان الوف��د التفاو�صي الإيراين ق��د غادر الباد، 
الأربع��اء املا�ص��ي، اإىل مدين��ة ج��دة ال�صعودي��ة بناء على دع��وة وجهتها ل��ه الريا�س 

للتفاو�س يف �صاأن م�صاركة احلجاج الإيرانيني يف مو�صم احلج املقبل.

 

طهران تجرب "أس 300" إيرانية الصنع !

الكرملين: سمعنا أقوال ترامب وننتظر منه أفعاال

اأعل��ن نائ��ب وزي��ر الدف��اع الإيراين، اأم��ري حامتي، ع��ن اختب��ارات اأجريت 
ملنظوم��ة الدف��اع اجل��وي ال�صاروخي��ة "ب��اور 373"، مو�صح��ا اأن ه��ذه 
الختب��ارات �صت�صتمر حت��ى اإدخال ه��ذه املنظومة اخلدم��ة. ونقلت وكالة 
"ت�صني��م" الإيراني��ة، الأربعاء 1 مار�س/اآذار، ع��ن حامتي قوله اإن جميع 
الأن�صط��ة الدفاعية ومنها العمل على هذه املنظوم��ة ال�صاروخية م�صتمرة 
ح�صب الربنامج املحدد و�صيتم الإعان عنها ح�صب ال�رشورة. وقال حامتي 
اإن العم��ل على منظومة �صواريخ "باور 373" )الن�صخة الإيرانية ملنظومة 
�صواري��خ اإ�س 300( متوا�صل ب�صكل دوؤوب. وكانت اإيران قد اأزاحت ال�صتار 
ع��ن منظومة "ب��اور 373" للدفاع اجلوي لأول م��رة يف 21 اآب/اأغ�صط�س 

من العام 2016، يف اليوم الوطني لل�صناعات الدفاعية.

اعت��رب الكرمل��ني اأن م�صال��ح رو�صيا والولي��ات املتحدة متطابق��ة يف جمالت 
عدي��دة، ول�صيم��ا حماربة الإرهاب، موؤك��دا اأنه ينتظر اأفع��ال الرئي�س الأمريكي 
دونال��د ترام��ب ولي�س اأقوال��ه فقط. وقال دمي��رتي بي�صكوف، الناط��ق ال�صحفي 
با�ص��م الرئي���س الرو�ص��ي، الأربع��اء 1 مار���س/اآذار: "با �صك هن��اك تطابق يف 
امل�صال��ح، وهن��اك نقاط تختلف حوله��ا الآراء ب�صكل ج��ذري". لكنه و�صف هذا 

الو�صع باأنه طبيعي متاما.

دع��ت رو�صي��ا وال�صني كل م��ن وا�صنط��ن و�صيئول 
اإىل الرتاج��ع عن خططهما القا�صية بن�رش منظومة 
THAAD الأمريكي��ة امل�ص��ادة لل�صواريخ يف 
الأرا�صي الكورية اجلنوبية. وجاء يف بيان ن�رشته 
اخلارجية ال�صيني��ة، بعد لقاء كون �صوانيو م�صاعد 
وزير اخلارجية ال�صيني مع اإيغور مورغولف، نائب 
وزير اخلارجية الرو�صية، الذي جرى يف بكني يوم 
28 فرباير/�صباط املا�صي، اأن الطرفني )ال�صيني 
والرو�ص��ي( اأعربا عن قلقهما العمي��ق واملعار�صة 

ال�صدي��دة م��ن موا�صل��ة وا�صنط��ن و�صيئ��ول عملية 
ن���رش منظوم��ة THAAD الأمريكي��ة امل�صادة 
لل�صواريخ يف الأرا�ص��ي الكورية اجلنوبية. ودعت 
ال�صني ورو�صي��ا يف البيان اإىل وقف ن�رش منظومة 
THAAD، واح��رتام موقفهم��ا يف هذا ال�صاأن، 
اإ�صاف��ة اإىل جتنب القي��ام بالأعمال التي قد توؤدي 
اإىل ت�صعيد الو�صع املعقد يف �صبه جزيرة الكورية.
وم��ن اجلدير بالذكر اأن الولي��ات املتحدة وكوريا 
اجلنوبي��ة تو�صلتا اإىل اتفاقية ب�صاأن ن�رش منظومة 
بحج��ة   ،2016 يوليو/مت��وز  يف   THAAD
التهدي��د الناج��م ع��ن كوري��ا ال�صمالي��ة. واأف��ادت 

و�صائ��ل اإع��ام، يف 28 فرباير/�صب��اط املا�ص��ي، 
بتخ�صي���س ال�صلط��ات الكوري��ة اجلنوبي��ة بقع��ة 
م��ن الأرا�ص��ي بغي��ة ن���رش عنا���رش م��ن منظومة 
THAAD فيه��ا، الأم��ر الذي اأث��ار غ�صبا لدى 
�صكان الكوريني اجلنوبي��ني الذين نظموا يف اليوم 
نف�ص��ه مظاه��رة يف �صيئول لاحتج��اج على خطة 

حكومة بادهم.
ي�ص��ار اإىل اأن منظوم��ة THAAD ه��ي منظومة 
متط��ورة م�صمم��ة لعرتا���س �صواري��خ بال�صتي��ة 
ق�صرية ومتو�صطة املدى، وهي مزودة برادار بعيد 

.TPY-2 TM املدى من طراز

اأث��ارت دموع امراأة �صق��راء، خال اخلطاب الأول 
للرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، يف الكونغر�س، 
الأربع��اء 1 مار�س/اآذار، انتب��اه اجلميع. كارين 
اأوين��ز، اجلال�صة عل��ى ميني اإيفان��كا ترامب، هي 
اأرمل��ة اجلندي الأمريكي التابع للقوات اخلا�صة، 
ويلي��ام ريان اأوين��ز، الذي قت��ل يف عملية اإنزال 

�صد تنظيم "القاعدة" باليمن.
اأراد: كبط��ل وه��و يح��ارب  "م��ات ري��ان كم��ا 
التنظي��م الإرهابي دفاعا ع��ن اأمتنا"، هكذا نعى 

ترام��ب اجلندي الفقي��د اأمام اأع�ص��اء الكونغر�س 
واإج��ال،  احرتام��ا  وقف��وا  الذي��ن  الأمريك��ي، 
موجهني اأنظاره��م اإىل اأرملته التي ظلت جال�صة 
ودموعه��ا تنهم��ر بحرق��ة، بينما قام��ت اإيفانكا 

بالرتبيت على كتفها موا�صية.
واأ���رش ترام��ب، خ��ال كلمت��ه، عل��ى اأن عملي��ة 
الإن��زال، الت��ي قت��ل فيها ري��ان، كان��ت ناجحة 
وجمع��ت معلوم��ات حيوي��ة �ص��د ف��رع التنظيم 
هن��اك، رغم ال�صكوك ح��ول فاعلية املهمة، وقال 
اإن��ه حت��دث مع وزي��ر الدف��اع، جيم���س ماتي�س، 
ال��ذي ج��دد التاأكيد عل��ى اأن "ري��ان كان �صمن 

غ��ارة حققت جناحا كب��ريا وجمعت ق��درا كبريا 
م��ن املعلوم��ات احليوي��ة �صتق��ود اإىل كث��ري من 

النت�صارات يف امل�صتقبل على اأعدائنا".
ويف وق��ت �صاب��ق، قام بي��ل اأوينز، وال��د اجلندي 
القتي��ل، بطل��ب اإج��راء حتقيق يف الظ��روف التي 
اأدت ملقت��ل ابن��ه، وا�صف��ا عملية الإن��زال، و�صط 
اليم��ن باأنها "غبية"، الأم��ر الذي ا�صتدعى، �صون 
�صباي���رش، املتح��دث با�ص��م البيت الأبي���س، اإىل 
ال��رد ب�رشع��ة، قائ��ا اإن عملية الإن��زال تلك اأدت 
اإىل "جمع كثري من املعلومات التي �صت�صاعد يف 

�صمان اأمننا".

اأك��د الرئي���س الأمريكي دونالد ترام��ب، الأربعاء 1 
مار���س/اآذار، مت�ص��ك الإدارة الأمريكي��ة بعاقاتها 

الوطيدة مع اإ�رشائيل.
وذك��ر ترام��ب، يف اأول خطاب��ه اأم��ام الكونغر���س 
الأمريك��ي ال��ذي تطرق في��ه اإىل اجتاه��ات رئي�صة 
ل�صيا�ص��ة وا�صنط��ن الداخلية واخلارجي��ة، اأن البيت 
الأبي�س قد و�ص��ع العقوبات الأمريكي��ة املفرو�صة 
عل��ى اإي��ران يف م�صته��ل ال�صه��ر املا�ص��ي، حي��ث 
اأدرج يف قائم��ة العقوب��ات ع��ددا م��ن ال�صخ�صيات 
وال���رشكات اجلدي��دة املتعاون��ة م��ع اجلمهوري��ة 

الإ�صامية.
واأو�ص��ح ترام��ب الأم��ر، قائ��ا: "لقد قم��ت بفر�س 
العقوب��ات اجلديدة جت��اه املوؤ�ص�صات وال�صخ�صيات 
الت��ي تدعم برنام��ج اإي��ران لل�صواري��خ البال�صتية، 
واأوؤك��د جم��ددا حتالفن��ا ال��ذي ل يقه��ر م��ع دول��ة 

اإ�رشائيل".
م��ن اجلدي��ر بالذك��ر اأن وزارة اخلزان��ة الأمريكي��ة 
اأعلن��ت، 3 فرباير/�صب��اط املا�صي، فر�س عقوبات 
جدي��دة على اإيران ت�صمل 12 �رشكة و13 �صخ�صية، 

ردا على اإجرائها جتربة على �صاروخ بال�صتي.
امل�صمول��ني  بع���س  اأن  ال��وزارة  بي��ان  يف  وج��اء 
بالعقوب��ات اجلديدة �ص��د طهران، م��ن �صخ�صيات 
و���رشكات، موج��ودون يف دولة الإم��ارات ولبنان 

وال�صني.

الصين تدعو إلى عدم نشر منظومة THAAD األميركية في كوريا الجنوبية

الرئيس األميركي: تحالفنا من هي األرملة التي هزت بدموعها الكونغرس؟
مع إسرائيل ال يقهر موسكو - متابعة

سدني - متابعة

غزة -وكاالت

روسيا والصين تعرقالن فرض عقوبات جديدة على الحكومة 

�صوت��ت رو�صي��ا وال�صني �صد م�رشوع ق��رار يف الأمم املتحدة 
ب�ص��اأن فر���س عقوبات عل��ى احلكومة ال�صوري��ة ب�صبب مزاعم 
با�صتخدامه��ا اأ�صلح��ة كيمياوي��ة. وه��ذه ه��ي امل��رة ال�صابعة 
الت��ي ت�صتخ��دم فيها رو�صيا حق النق���س "فيتو" �صد م�رشوع 
ق��رار يف جمل���س الأم��ن ال��دويل يتعل��ق بالأزم��ة يف �صوريا. 
وا�صتخدم��ت ال�صني حق النق�س �صت م��رات ب�صاأن �صوريا منذ 
اندلع ال���رشاع فيها عام 2011. وكانت �صوريا وافقت على 
تدم��ري اأ�صلحته��ا الكيمياوي��ة يف ع��ام 2013 مبوجب اتفاق 
جرى التو�صل اإليه بو�صاطة رو�صيا والوليات املتحدة. ونفت 
احلكوم��ة ال�صورية اأن تكون قد نف��ذت اأي هجمات كيمياوية. 
لك��ن التحقيق��ات التي اأجرته��ا الأمم املتح��دة ومنظمة حظر 
الأ�صلح��ة الكيمياوية تو�صلت اإىل اأن ق��وات احلكومة ال�صورية 
نفذت ثاث هجمات كيمياوية خال عامي 2014 و2015. 
وذك��رت التقاري��ر اأن مروحي��ات تابعة ل�صاح اجل��و ال�صوري 
األق��ت بغ��از الكل��ور على مناط��ق تخ�صع ل�صيط��رة املعار�صة 
امل�صلح��ة مرت��ني يف مار���س/اآذار ع��ام 2015 وم��رة اأخرى 
يف اأبريل/ني�ص��ان 2014. ويحظ��ر ا�صتخ��دام الكل��ور ك�صاح 
وفق��ا لتفاقي��ة حظ��ر الأ�صلح��ة الكيمياوي��ة لع��ام 1997. 
وقال��ت منظم��ة حظ��ر الأ�صلح��ة الكيميائي��ة اإن م�صلح��ي م��ا 
ُيع��رف بتنظيم الدولة الإ�صامية ا�صتخدموا اأي�صا غاز اخلردل 
يف اأح��د الهجم��ات. واأع��دت الولي��ات املتح��دة وبريطاني��ا 
وفرن�ص��ا م�رشوع قرار العقوب��ات الأخري الذي ُطرح للت�صويت 
ي��وم الثاث��اء. وكان الق��رار ين���س على حظر بي��ع الطائرات 
املروحي��ة ل�صوريا بالإ�صافة اإىل عقوبات �صد 11 من القادة 
الع�صكري��ني وامل�صوؤولني ال�صوري��ني وع�رش جماعات لها �صلة 
بهجم��ات كيماوي��ة. واأي��دت ت�ص��ع دول اأع�ص��اء يف جمل���س 
الأم��ن م�رشوع الق��رار بينما �صوتت �صده ث��اث دول: رو�صيا 
وال�ص��ني وبوليفيا.وامتنعت عن الت�صوي��ت دول ثاث اأخرى: 
م���رش وكازاخ�صت��ان واإثيوبي��ا. ويتطل��ب مترير ق��رار جمل�س 
الأمن احل�صول على تاأييد ت�صع دول دون معار�صة من جانب 
ال��دول اخلم�س دائمة الع�صوية يف املجل�س والتي تتمتع بحق 

النق�س وهي الوليات املتحدة وفرن�صا ورو�صيا وبريط

واشنطن - متابعة

اأحمدي جناد
تنت���رش يف �صبك��ة الإنرتن��ت اأخب��ار مث��رية ل تكاد 
ت�ص��دق. فمث��ا الرئي���س الإي��راين ال�صاب��ق حمم��ود 
اأحم��دي جن��اد يرع��ى حالي��ا الأغن��ام ويعم��ل يف 
تنظي��ف ال�ص��وارع. وه��ذا لي���س كل م��ا يف الأم��ر. 
فبح�ص��ب املعلوم��ات املن�ص��ورة يف الإنرتن��ت، كان 
اأحمدي جناد اأيام رئا�صته يذهب اإىل العمل بوا�صطة 
و�صائ��ط النقل الع��ام، وكانت زوجت��ه عاملة نظافة 
يف مدر�ص��ة. ويذك��ر اأن "اأحمدي جن��اد عندما دخل 
لأول م��رة اإىل مكت��ب الرئي���س ا�صتغ��رب م��ن وجود 
�صجاجي��د اإيرانية فاخ��رة، حتى اأنه اأعط��ى �صجادة 
منه��ا اإىل اأح��د امل�صاجد يف طه��ران وا�صتبدل اأخرى 
ب�صج��ادة رخي�ص��ة الثم��ن... وق��د �صج��ل يف ق�صيمة 
ممتلكات��ه: �صيارة بيج��و 504 �صنع��ت عام 1977 
ومن��زل �صغ��ريا ورثه م��ن والده قب��ل 40 �صنة. كما 
اأنه كان يجلب فطوره من البيت يوميا )خبزا وجبنا 
وزي��ت زيت��ون(. وبعد انتهاء وليت��ه، رف�س ا�صتام 
الراتب التقاع��دي املخ�ص�س لرئي���س الدولة، مربرا 
ذل��ك باأن��ه مل يعمل من اأجل ه��ذا الراتب بل من اأجل 
رفاهي��ة ال�صع��ب. ويتقا�ص��ى حمم��ود اأحمدي جناد 
حالي��ا م��ا يع��ادل 250 دولرا يف ال�صه��ر مقاب��ل 
اإلق��اء املحا�رشات يف اجلامعة. هل هذه املعلومات 
�صحيح��ة؟ م��ن ال�صع��ب الإجاب��ة عل��ى ذل��ك. لأنه 
لي���س هناك م��ا يوؤكده��ا يف اأي م�ص��در ر�صمي. بيد 
اأن املطلع��ني يوؤك��دون �صحة ما ين�رش ع��ن توا�صع 
اأحم��دي جناد، خا�صة بعد ال�صائعات، التي ت�صري اإىل 

نيته امل�صاركة يف النتخابات الرئا�صية املقررة يف 
19 مايو/اأيار 2017.

غف��وروف  �صعي��د  امل�صت���رشق  يوؤك��د  جانب��ه،  م��ن 
لل�صحيف��ة اأن اأحم��دي جن��اد يلق��ي حما�رشات يف 
اجلامع��ة، واأن اآية اهلل العظمى عل��ي خامنئي اأ�صدر 
ت�صخي���س  جمل���س  يف  ع�ص��وا  بتعيين��ه  مر�صوم��ا 

م�صلحة النظام.
توين بلري

اأم��ا رئي���س وزراء بريطاني��ا الأ�صب��ق ط��وين بل��ري، 
املمث��ل اخلا���س ال�صاب��ق للجن��ة الرباعي��ة الدولية 
)رو�صيا، الحتاد الأوروبي، الوليات املتحدة، الأمم 
املتحدة( مل�صاأل��ة الت�صوية يف فل�صط��ني، فيتقا�صى 

مرتبا مقابل ال�صت�ص��ارات التي يقدمها اإىل ال�صا�صة 
ورج��ال الأعم��ال الكب��ار يف خمتل��ف ال��دول وعلى 
راأ�صه��ا الكويت. وبح�صب وكال��ة "بلومبريغ"، كانت 
�صلطات كازاخ�صتان تدفع له �صنويا 8 مايني جنيه 
ا�صرتلين��ي. كما اأنه منذ عام 2008 عني يف من�صب 
 ،.JPMorgan Chase&Co كب��ري م�صت�ص��اري

البن��ك ال�صتثماري، ال��ذي يحل يف املرتب��ة الثالثة 
يف الولي��ات املتح��دة. اإ�صافة اإىل ه��ذا، يبلغ راتبه 

التقاعدي ال�صنوي 70 األف جنيه ا�صرتليني.
بيل كلينتون

باإلق��اء  ب��داأ  الثاني��ة،  وليت��ه  ف��رتة  انته��اء  بع��د 
املحا�رشات يف اجلامعات )ت�صل قيمتها اإىل ن�صف 
ملي��ون دولر( واأ�ص���س وزوجته هي��اري "موؤ�ص�صة 
كلينت��ون" اخلريي��ة لتق��دمي امل�صاع��دات الإن�صانية 
ومكافحة التغريات املناخية ومر�س نق�س املناعة 
"الإي��دز". بي��د اأن و�صائ��ل الإع��ام ح�صل��ت عل��ى 
معلومات ت�صري اإىل اأن �رشكات و�صا�صة بلدان خمتلفة 
كانوا يقدمون مبالغ كبرية اإىل هذه املوؤ�ص�صة مقابل 
دع��م هياري لهم عندما كانت ت�صغل من�صب وزيرة 
خارجي��ة الولي��ات املتحدة. فمثا ك�ص��ف جوليان 
اأ�ص��اجن موؤ�ص�س موق��ع "ويكيليك�س" ع��ن مدفوعات 
دوري��ة من اململك��ة ال�صعودي��ة ملوؤ�ص�ص��ة كلينتون، 
لذل��ك كان موقفها اإيجابيا م��ن اململكة، على الرغم 

من وجود �صكوك يف دعم الريا�س للمتطرفني.
خو�صية موخيكا

كان يع��دُّ "اأفقر رئي�س دولة يف الع��امل". وقد �صارك 
الن�ص��ري خو�صيه يف احل��رب �صد الطغم��ة الع�صكرية 
ومقارعته��ا، ومل يغ��ري �صيئ��ا من من��ط حياته، كان 
ي�صتخ��دم �صيارت��ه الفولك���س فاغ��ن القدمي��ة الت��ي 
تع��ادل قيمته��ا 2000 دولر. وكان ينف��ق اجل��زء 
الأك��رب من مرتب��ه على الأعم��ال اخلريي��ة، ورف�س 
الإقام��ة يف الق���رش الرئا�صي وبقي م��ع زوجته يف 
مزرعت��ه القدمية م��ن دون خدم، حيث كان يف وقت 
الف��راغ يزرع الورود واخل�رشوات. لذلك مل يتغري اأي 

�صيء يف حياته بعد نهاية وليته.

واشنطن - متابعة

تطرقت �صحيفة 
�إي  "�أرغومينتي 

فاكتي" �إىل م�صري 
روؤ�صاء �لدول 

�ل�صابقني، وتبني �أن 
�لرئي�س �لإير�ين 

�ل�صابق حممود 
�أحمدي جناد يكن�س 

�ل�صو�رع ويرعى 
�لأغنام.
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