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تقرير

إيران تسعى إلى إتمام مسودة اتفاق مع «»1+5
ت� ��زام � �ن� ��ًا م � ��ع ب � � ��دء ج� ��ول� ��ة ج � ��دي � ��دة م��ن
امل� �ف ��اوض ��ات ب�ي�ن إي� � ��ران وال� �غ ��رب ح��ول
ب��رن��ام��ج إي� � ��ران ال � �ن ��ووي ال � �ي ��وم ،ن�ق�ل��ت
وسائل إعالم إيرانية رسمية عن عضو
كبير ف��ي وف��د ال�ت�ف��اوض ف��ي املحادثات
ال �ن��ووي��ة ،ق��ول��ه إن ط �ه��ران ت��أم��ل إح ��راز
تقدم ك��اف ف��ي امل�ح��ادث��ات ،حتى يتمكن
امل� �ف ��اوض ��ون م ��ن وض ��ع م� �س ��ودة ات �ف��اق
ل�ت�س��وي��ة ال �خ�لاف ب�ش��أن ب��رن��ام��ج إي��ران
النووي.
ونقل تلفزيون «برس تي .في ».اإليراني
ع ��ن ن��ائ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة اإلي ��ران ��ي،
وعضو وفد التفاوض ،عباس عراقجي
ق��ول��ه «ن��أم��ل أن ن�ت�م�ك��ن ف��ي امل �ح��ادث��ات
امل� �ق� �ب� �ل ��ة م � ��ن ت� �ق ��ري ��ب وج� � �ه � ��ات ال �ن �ظ��ر
وت �ض �ي �ي ��ق ه� � ��وة ال � �خ �ل�اف� ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب��ال �ق �ض��اي��ا ال��رئ �ي �س �ي��ة ح �ت��ى نستطيع
ال� ��دخ� ��ول ف ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل وب � ��دء ك�ت��اب��ة
النص».
وي�ب��دو أن تصريحاته املتفائلة نسبيًا
ت��رم��ي إل��ى تسليط ال �ض��وء ع�ل��ى ال�ت��زام
إيران التوصل إلى اتفاق شامل بحلول
املوعد النهائي.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،أع � �ل� ��ن وزي � � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة
اإلي��ران��ي محمد ج��واد ظريف من فيينا
«ان �ن��ا س�ن�ق��وم خ�ل�ال ج��ول��ة امل�ف��اوض��ات
ه� � � � ��ذه ،ب� �ب� �ح ��ث وم � �ن� ��اق � �ش� ��ة ال� �ق� �ض ��اي ��ا
امل �ط��روح��ة ل�لان�ت�ه��اء م�ن�ه��ا ،ل�ي�ج��ري من
ث��م ف��ي ج��ول��ة امل �ف��اوض��ات امل�ق�ب�ل��ة ال�ت��ي
تعقد في غضون أسابيع إعداد مسودة
االتفاق النووي الشامل».
وفي الرد على سؤال بشأن قرار البرملان
االوروبي الصادر أخيرًا حول إيران ،رأى
ظريف أن وجهات نظر االتحاد األوروبي
ال ت�ح�ظ��ى بالقيمة وال� ��وزن ال�س�ي��اس��ي،
وال دور ل �ه��ذا االت �ح��اد ف��ي امل �ف��اوض��ات
ال� �ن ��ووي ��ة .وي �ن �ت �ق��د ال� �ق ��رار ال � ��ذي ت�ب�ن��اه
ال �ب��رمل��ان األوروب� � ��ي ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي،
ع��دم اح �ت��رام «امل�ع��اي�ي��ر الديموقراطية»
خالل االنتخابات الرئاسية في حزيران
 ،2013ال �ت��ي ف� ��از ب �ه��ا ح �س��ن روح��ان��ي
و«االن �ت �ه��اك ال��دائ��م وامل�ن�ه�ج��ي للحقوق
االساسية» في إيران.
في هذا الوقت ،قال رئيس وفد التفاوض
ّ
ً
الروسي إن موسكو ال تعلق آماال خاصة
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى اج �ت �م��اع ه ��ذا األس �ب ��وع.

أكد وزير
الخارجية
اإليراني
أن االتحاد
األوروبي ليس
له دور في
املفاوضات
النووية
(أ ف ب)

ون�ق�ل��ت وك��ال��ة إي �ت��ار ت ��اس ل�لأن �ب��اء عن
نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف
ق ��ول ��ه ،إن امل� �ح ��ادث ��ات ب� �ش ��أن ع � ��دد م��ن
ال�ق�ض��اي��ا ال ت ��زال ف��ي م��راح�ل�ه��ا األول ��ى،
وإن االجتماع سيوفر أساسًا ملزيد من
املحادثات.
وك� ��ان� ��ت إي� � � ��ران ق� ��د ق ��ال ��ت إن� �ه ��ا أج� ��رت
م�ح��ادث��ات ن��ووي��ة مفيدة على مستوى
ال �خ �ب��راء م��ع ال �ق��وى ال�ع��امل�ي��ة ف��ي فيينا
األسبوع املاضي ،تناولت كافة القضايا
الفنية الرئيسية بطريقة تالئم تسوية
نهائية.
وتعقد الجمهورية اإلس�لام�ي��ة وال�ق��وى
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ال� � �س � ��ت ،ج� ��ول� ��ة ج � ��دي � ��دة م��ن
املحادثات في فيينا اليوم ،وغدًا ،بهدف
ال �ت��وص��ل إل ��ى ات �ف��اق ش��ام��ل ب�ح�ل��ول 20
ت �م��وز ،ب�ش��أن كيفية ح��ل ال �خ�لاف ال��ذي
ب��دأ ق�ب��ل ع�ش��ر س �ن��وات ،وأث ��ار م�خ��اوف
م ��ن ن� �ش ��وب ح � ��رب ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ش��رق
األوس� � � ��ط .وي� �ق ��ود امل� �ف ��اوض ��ات ظ��ري��ف
وممثلة السياسة الخارجية في االتحاد
األوروب��ي كاثرين آش�ت��ون ،التي تشارك
في املحادثات نيابة عن القوى العاملية
ال� �س ��ت .وال � �ق� ��وى ال� �س ��ت ه ��ي ال ��والي ��ات
امل� �ت� �ح ��دة وف ��رن� �س ��ا وأمل ��ان� �ي ��ا وروس� �ي ��ا
والصني وبريطانيا.

فكك الحرس الثوري
خلية إرهابية كانت تهدف
إلى تنفيذ أعمال تخريبية

في غضون ذلك ،أعلنت العالقات العامة
لجهاز ال�ح��رس ال�ث��وري اإلي��ران��ي أم��س،
تفكيك خ�ل�ي��ة إره��اب �ي �ة غ��رب ال �ب�لاد في
مطلع العام اإليراني الجديد ( 21آذار)،
وإلقاء القبض على كافة عناصرها.
وقالت العالقات العامة للحرس الثوري
ى األم��ن ب��اغ�ت��وا عناصر
إن عناصر ق��و 
الخلية بعد دخولهم األراضي اإليرانية،
وأل �ق ��وا ال�ق�ب��ض ع�ل��ى ك��اف��ة ع�ن��اص��ره��ا،
ب�ع��دم��ا ح�ص�ل��وا ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات مهمة
عن قيام أجهزة تجسس أجنبية تابعة
ل��دول أجنبية ،بإنشاء خلية وإرسالها
إل��ى داخ ��ل ال �ب�لاد ل�غ��رض تنفيذ أع�م��ال

تخريبية وإرهابية في إيران.
وأك��د ال�ح��رس ال�ث��وري أن عناصر األم��ن
االي ��ران ��ي راق� �ب ��وا ع �ن��اص��ر ال�خ�ل�ي��ة قبل
دخ��ول�ه��م ال �ح��دود اإلي��ران �ي��ة ،واع�ت�ق�ل��وا
جميع أف��راده��ا ف��ور دخ��ول�ه��م األراض��ي
اإليرانية في محافظة خوزستان جنوب
غرب البالد ،كاشفًا عن أن مهمة الخلية
كانت تتمثل في خلق أجواء الرعب داخل
امل�ج�ت�م��ع ،وت�ف�خ�ي��خ امل ��واق ��ع ال�ح�س��اس��ة
اغتياالت.
وتفجيرها وتنفيذ سلسلة
ُ
وأش��ار الحرس الثوري إلى أنه ضبطت
مع الخلية شحنة عبوات ناسفة معدة
ل�ل�ان �ف �ج��ار ،وق �ن ��اب ��ل الص� �ق ��ة وه ��وات ��ف
نقالة وأجهزة اتصاالت مجهزة ببرامج
إدخ � � ��ال ش� �ف ��رات ت �ع �م��ل داخ � ��ل ال�ش�ب�ك��ة
ال �ع �ن �ك �ب��وت �ي��ة ،الف �ت��ًا إل� ��ى أن امل�ع�ت�ق�ل�ين
اع �ت��رف��وا ب��ارت�ب��اط�ه��م ب��أج�ه��زة تجسس
ت ��اب� �ع ��ة ل� � � ��دول م � �ع� ��ادي� ��ة ل �ل �ج �م �ه��وري��ة
اإلس�لام�ي��ة ف��ي خ��ارج املنطقة ،إذ أك��دوا
أن هذه األجهزة كانت تسعى إلى تأليف
نواة إرهابية وإرسالها داخل البالد.
إل � � ��ى ذل � � � ��ك ،ب � � � ��دأت أم � � ��س ال � �ت� ��دري � �ب� ��ات
ال �ب �ح��ري��ة امل �ش �ت��رك��ة ل�لإس �ن��اد واإلن �ق��اذ
ب�ي�ن ال �ج �م �ه��وري��ة اإلس�ل�ام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة
وسلطنة عمان ،في مياه بحر عمان.
(رويترز ،فارس)

باريس :جنوب ليبيا
«وكر» لإلرهاب
رأى وزي��ر ال��دف��اع الفرنسي ج��ان إي��ف لو
دري��ان أم��س ،أن جنوب ليبيا تحول إلى
�اع» ل�ل�م�ت�ش��ددي��ن اإلس�ل�ام �ي�ي�ن،
«وك� ��ر أف� � � ٍ
م�ض�ي�ف��ًا أن ال�ط��ري�ق��ة ال��وح �ي��دة للتعامل
معه هي من خالل تحرك جماعي قوي من
الدول املجاورة .وقال لو دري��ان ،في نص
مقابلة ن�ش��رت��ه وزارة ال��دف��اع الفرنسية:
�اع
«شعورنا بالقلق يتنامى .إن��ه وك��ر أف� ٍ
ي �ع��ود إل �ي��ه ال �ج �ه��ادي��ون ل�ل�ح�ص��ول على
ال�س�لاح وتجنيد العناصر .إنها منطقة
خ�ط��رة وال �ظ��روف ليست م��وات�ي��ة إليجاد
حل».
وأض��اف« :ال��رد الوحيد املمكن يكون من
خالل التعاون القوي بني الدول املجاورة
لضمان أمن الحدود؛ ألن مقومات الدولة
غ��ائ �ب��ة ف ��ي ل �ي �ب �ي��ا .ن �ح��ن ع �ل��ى اس �ت �ع��داد
ل �ت��دري��ب أف� � ��راد ال �ش ��رط ��ة ،ل �ك��ن ال ي��وج��د
متطوعون».
وكان من املقرر أن تبدأ فرنسا تدريب ألف
من ضباط الشرطة الليبية بنهاية شهر
آذار ،لكن يبدو أن الخطة تأجلت.
من جهة أخرى ،قال عضو املؤتمر الوطني
ال�ع��ام (ال�ب��رمل��ان امل��ؤق��ت) ع��ن مدينة درن��ة
الليبية ،منصور الحصادي ،إن «إهمال
ال�ح�ك��وم��ة ل�ت��أم�ين امل��دي �ن��ة أت ��اح ألج�س��ام
غير شرعية الظهور على الساحة وملء
ال� �ف ��راغ» .ورأى ال �ح �ص��ادي تعقيبًا على
ظ �ه��ور ت�ن�ظ�ي��م «م �ج �ل��س ش � ��وري ش�ب��اب
اإلس�ل�ام» ب��درن��ة ،أن��ه «ال يمكننا القبول
بأي جسم خارج شرعية الدولة ،حتى لو

ك��ان ينوي تأمني املدينة» ،محذرًا من أن
األمر سيتفاقم أكثر في درنة.
ول�ف��ت إل��ى أن «أم��ن مدينة درن��ة ه��و أمن
ل�ي�ب�ي��ا ال �ق��وم��ي» ،م�ط��ال�ب��ًا ح�ك��وم��ة ب�ل�اده
بالنظر بجدية في امللف األمني للمدينة
التي تعاني سلسلة من االغتياالت شبه
اليومية لرجال الجيش والشرطة.
إل ��ى ذل ��ك ،ت��واص��ل ال�ع�ص�ي��ان امل��دن��ي في
م��دي �ن��ة ب �ن �غ��ازي ف ��ي ش ��رق ل�ي�ب�ي��ا ل�ل�ي��وم
ال �ث��ان��ي ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي ،وات� �س ��ع ال �ح��راك
االحتجاجي أم��س ليصل إل��ى العاصمة
ط ��راب �ل ��س ،ح �ي��ث ع �م��د م �ت �ظ��اه��رون إل��ى
إغالق الطرق الرئيسية.
وك ��ان ��ت م �ن �ظ �م��ات م ��ن امل �ج �ت �م��ع امل��دن��ي
ق� ��د دع � ��ت ال �س �ب ��ت إل � ��ى ع �ص �ي ��ان م��دن��ي
احتجاجًا على انعدام األم��ن ،وللمطالبة
بتعليق عمل املؤتمر الوطني العام ،أكبر
سلطة تشريعية في البالد ،والدعوة إلى
ان �ت �خ��اب��ات ت�ش��ري�ع�ي��ة ورئ ��اس �ي ��ة .وم�ث��ل
اليوم السابق ،شهدت بنغازي عصيانًا
مدنيًا جزئيًا حيث أغلقت عدة مؤسسات
ع��ام��ة وم � ��دارس وج��ام �ع��ات .ف��ي امل�ق��اب��ل،
أع�ي��د ف�ت��ح م�ط��ار امل��دي�ن��ة ال ��ذي أغ�ل��ق أول
م��ن أم� ��س ،ب �ع��د ال �ت��وص��ل إل ��ى ات �ف��اق مع
املحتجني ،بحسب مصدر في املطار.
وفي العاصمة طرابلس ،عمد متظاهرون
م ��ؤي ��دون ل �ح��رك��ة االح �ت �ج��اج إل ��ى إغ�ل�اق
ال �ع��دي��د م��ن ال �ط��رق ال��رئ�ي�س�ي��ة وأح��رق��وا
اإلطارات ،وفق شهود.
(األناضول ،أ ف ب)

عربيات
دوليات
هاغل في الصني
وصل وزير الدفاع األميركي
تشاك هاغل (الصورة) إلى
الصني أمس في زيارة تستمر
ثالثة أيام ،بدأها بزيارة أول
حاملة طائرات صينية ترمز
إلى الطموحات البحرية لبكني.
ووصل هاغل إلى الصني
آتيًا من اليابان إلى مدينة
تشينغداو (شرق) املعروفة
بمرفئها ،والتي تضم قاعدة
يوشي البحرية الكبيرة
وحاملة الطائرات لياونينغ
التي وضعت في الخدمة في
أيلول .2012
ووزير الدفاع األميركي هو
أول أجنبي يصعد إلى حاملة
الطائرات للقيام بزيارة
«مهمة» ،كما وصفها مسؤول
عسكري أميركي كبير ،فيما
تسعى واشنطن إلى إجراء
حوار مع بكني لتبديد التوتر
اإلقليمي ،وتشجيعه من
أجل مزيد من الشفافية على
الصعيد الدفاعي.
وقال هذا املسؤول «طلبنا

القيام بزيارة لحاملة الطائرات
هذه ووافقوا» ،مشيرًا إلى أن
لياونينغ «ترمز إلى طموحات
جيش التحرير الشعبي الذي
يسعى إلى أن يكون قوة
بحرية» .ولم تسمح السلطات
الصينية للصحافة االجنبية
بمرافقة وزير الدفاع األميركي
إلى القاعدة البحرية.
(أ ف ب)

 ...وبكني تحذر واشنطن من
التدخل في هونغ كونغ
حذرت الصني الواليات
املتحدة من التدخل في شؤون
هونغ كونغ بعدما اجتمع
نائب الرئيس األميركي،
جوزيف بايدن ،بوانسون
تشان وهو مسؤول رفيع
سابق من هونغ كونغ،
ومارتن لي وهو من مؤسسي
الحزب الديمقراطي وهو حزب
املعارضة الرئيسي املؤيدين
للديموقراطية.
ونقلت وكالة أنباء الصني
الجديدة (شينخوا) عن
مسؤول في مكتب وزارة
الخارجية الصينية في هونغ
كونغ قوله إن الواليات املتحدة
يجب أن «تمتنع عن التدخل».
ّ
وحث املسؤول الواليات
املتحدة على «التحرك بحذر»
في ما يتصل بشؤون
ّ
هونغ كونغ لتجنب اإلضرار
بالعالقات الصينية األميركية،
ألن املدينة تمر اآلن «بفترة
حساسة» من اإلصالح
السياسي.
(رويترز)

