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أردوغان يعزي للمرة األولى »أحفاد األرمن الذين قتلوا في 1915«عربية وعالمية
أنقرة ـ وكاالت: قدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وللمرة األولى أمس تعازي 
تركيا »الى احفاد االرمن الذين قتلوا في 1915« الذين قتلوا في أواخر عهد السلطنة العثمانية.

وفي بيان حتدث رئيس الوزراء التركي الول مرة بهذه الصراحة عن هذه املأساة التي وقعت 
بني 1915 و1917 في السنوات االخيرة لالمبراطورية العثمانية.
وافاد اردوغان في البيان بـ»انه واجب انساني ان نفهم ونشاطر ارادة االرمن في احياء 
ذكرى معاناتهم في تلك الفترة«.

تزامن االنتخابات التشريعية والرئاسية واملجلس الوطني.. وإسرائيل ترد بغارة على غزة

»فتح« و»حماس« تعلنان املصاحلة وعباس يشكل حكومة »توافق« خالل 5 أسابيع
فيما اذا كان يريد السالم مع 
اسرائيل او )حماس( مؤكدا 
»ان���ه ال ميكن ل���ه ان يحقق 
هذا الهدف مع هذين الطرفني 
في وقت واحد«. لكن حركة 
»فت���ح«، رفضت تصريحات 

نتنياهو.
وق���ال نائ���ب أمني س���ر 
املجلس الثوري حلركة »فتح« 
فهمي الزعارير، في تصريح 
ليونايتد برس انترناشونال 
إن »املصاحلة ش���أن وطني 
فلسطيني، وموقف فتح، ثابت 
لم تؤثر فيه ولن تؤثر األطراف 
اخلارجية«، مش���ددا على أن 
»تفعيل املصاحلة ليس مرتبطا 
بتعثر املفاوضات أو انتعاشها، 
بل بضرورة جتديد وتعزيز 
الوطنية  الس���لطة  هي���اكل 
الفلسطينية ومنظمة التحرير 

وأهدافها الوطنية«.
م���ن جهت���ه، ق���ال وزير 
اخلارجية اإلسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان، إنه إذا وقع الرئيس 
اتف���اق مصاحلة مع  عباس 
حماس »فيكون قد وقع على 
الس���الم مع  إنهاء محادثات 

إسرائيل«.
وفي تصريح���ات نقلتها 
وس���ائل إعالم إس���رائيلية، 
اضاف ليبرمان »سيكون من 
املستحيل على حركة فتح أن 
تصنع السالم مع إسرائيل، 
وأن تضم ف���ي نفس الوقت 
حركة حماس التي تعمل من 

اجل تدمير إسرائيل«.

الوطني  التواف���ق  حكوم���ة 
بالتوافق من تاريخه وإعالنها 
خالل الفترة القانونية احملددة 
)خمس���ة أس���ابيع( استنادا 
القاه���رة وإعالن  اتفاق  إلى 
الدوحة«. وأك���د البيان على 
»تزامن االنتخابات التشريعة 
والرئاسية واملجلس الوطني« 
وتخوي���ل »الرئيس حتديد 
موعد االنتخابات بالتشاور مع 
القوى والفعاليات الوطنية« 
على أن »يتم إجراء االنتخابات 
بعد ستة أش���هر من تشكيل 

احلكومة« على األقل.
وبني أن���ه مت االتفاق على 
عقد »جلنة تطوير وتفعيل 
االطار القيادي ملنظمة التحرير 
الفلسطينية ملمارسة مهامها 
املنصوص عليها في االتفاق 
في غضون خمسة اسابيع من 

تاريخه«.
وقبل االع���الن عن اتفاق 
املصاحلة، دعا رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو، 
الفلسطينية  السلطة  رئيس 
محمود عباس الى االختيار بني 
السالم مع اسرائيل او املصاحلة 

مع حركة )حماس(. 
وقال انه »في كل مرة يصبح 
الفلس���طينيون واس���رائيل 
قريبني م���ن التوصل التفاق 
لتمديد احملادثات بعد تاريخ 
29 ابريل اجلاري يضع عباس 

شروطا جديدة«. 
واض���اف ان على رئيس 
السلطة الفلسطينية االختيار 

وأضاف األحمد:»اتسمت 
احلوارات ب���روح احملبة، ما 
كان له أثر كبير على سرعة 
التوقيع على االتفاق«، وأعرب 
عن أمله في أن يكون االتفاق 
الوطنية  منطلقا للش���راكة 
احلقيقية بني جميع األطياف 

الفلسطينية.
وأف���اد بي���ان املصاحلة 
الذي تاله هنية »أن الرئيس 
الفلس���طيني محمود عباس 
س���يبدأ مش���اورات تشكيل 

وأوض���ح هنية أنه س���يتم 
التش���ريعي  تفعيل املجلس 
الفلسطيني، ليمارس مهامه 

حسب القانون الفلسطيني.
من جانبه، قال رئيس وفد 
التحرير للمصاحلة،  منظمة 
عزام األحمد مس���ؤول ملف 
املصاحل���ة في حرك���ة فتح: 
»التوقيع السريع على اتفاق 
النوايا  املصاحلة يؤكد على 
الصادقة لدى اجلميع بتحقيق 

املصاحلة«.

»جلنة تفعيل وتطوير منظمة 
التحرير الفلسطينية ملمارسة 
مهامه���ا املنص���وص عليها 
في غضون خمس���ة أسابيع 
من تاريخ توقي���ع االتفاق، 
والتأكيد على دورية وتواصل 

اجتماعاتها بعد ذلك.
ولف���ت إل���ى أنه س���يتم 
»اس���تئناف عم���ل جلنت���ي 
املصاحلة املجتمعية، واحلريات 
العامة بشكل فوري وفق ما 
مت االتفاق عليه في القاهرة«، 

شعبنا انتهاء مرحلة وسنوات 
االنقسام الفلسطيني«.

وأضاف:»عملن���ا ب���روح 
الفريق الواحد، واس���تطعنا 
في وقت قياسي، أن نتجاوز 
سنوات االنقسام، وأن نضع 
آلية تنفيذ االتفاق«، وأش���ار 
الفلسطيني  الرئيس  إلى أن 
محمود عباس، ورئيس املكتب 
السياسي حلركة حماس خالد 

مشعل، باركا االتفاق.
وأكد أنه مت االتفاق على عقد 

عواصم - وكاالت: أعلنت 
منظم���ة »فت���ح« وحرك���ة 
»حماس« أمس التوصل التفاق 
تاريخي للمصاحلة و»انتهاء 
سنوات االنقسام الفلسطيني« 
في خطوة اعتبرتها اسرائيل 
وأدا لعملية السالم. وجاء الرد 
االسرائيلي سريعا حيث شنت 
طائرات االحتالل غارات على 
بيت الهيا فيما كان اجلانبان 
يعق���دان مؤمت���را صحافيا 

لالعالن عن املصاحلة. 
وم���ن من���زل اس���ماعيل 
هني���ة نائب رئي���س املكتب 
السياسي حلماس في مخيم 
الشاطئ لالجئني في غزة، أعلن 
وف���دا املصاحلة حلركة فتح 
البرغوثي  برئاسة مصطفى 
وحماس برئاسة هنية، االتفاق 
على تش���كيل حكومة مهنية 
»تكنوقراط« خالل خمس���ة 
اسابيع، على ان يبدأ الرئيس 
الفلس���طيني محمود عباس 
مشاورات لتشكيل »حكومة 
التواف���ق الوطن���ي خالل 5 

أسابيع«.
ووسط شكوك من صمود 
اتفاق املصاحل���ة على غرار 
الس���ابقة، أعلن  االتفاق���ات 
اس���ماعيل هني���ة، أن���ه »مت 
االلتزام بكل ما  االتفاق على 
اتفق عليه في اتفاق القاهرة 
والتفاهمات امللحقة به، وإعالن 
الدوحة واعتبارها املرجعية 

عند التنفيذ«.
وق���ال هني���ة: »أزف إلى 

وفدا حماس برئاسة إسماعيل هنية وفتح برئاسة عزام األحمد في مؤمتر اعالن املصاحلة في غزة أمس  )أ.ف.پ(

واشنطن تتوعد موسكو مبزيد من العقوبات.. وإسرائيل تظهر حياداً حذراً

روسيا تهدد: سنتدخل في شرق أوكرانيا
إذا تعرضت مصاحلنا للخطر كما فعلنا في جورجيا

اس����تئناف العملية الن ذلك 
مت فور مغادرة جون برينون 
)مدير سي آي ايه( لكييڤ«، 
مضيفا »ليس لدي اي سبب 
يدفعن����ي ال����ى االعتقاد بان 
االميركي����ني ال يحركون هذه 

العملية بشكل مباشر«.
في املقابل، اعلنت واشنطن 
عن ارسال ستمائة جندي الى 
پولندا وال����ى دول البلطيق 
للمشاركة في املناورات هناك، 
كما ه����دد وزي����ر اخلارجية 
االميركي جون كيري موسكو 
بعقوبات جديدة.  وبرر الرئيس 
االوكراني االنتقالي الكسندر 
تورتش����ينوف اس����تئناف 
العملية من قب����ل قواته في 
البالد بالعثور على  ش����رق 
اثار تعذيب  جثتني حتمالن 

بالقرب من سالفيانسك.
 وق����د اصبح����ت مدينة 
سالفيانس����ك التي تعد اكثر 

من مائة الف نسمة والواقعة 
الى شمال دونيتسك، معقال 
لالنفصاليني في شرق اوكرانيا 
وذلك بعد ان س����يطر عليها 
مسلحون بعضهم ملثم ويحمل 
اسلحة رشاشة ويرتدي لباسا 
عسكريا بدون اي اشارة تدل 

على انتمائهم.
 وس����اد اله����دوء املدينة 
امس فيما كان رجال مقنعون 
بدون اي سالح ظاهر يتولون 
البلدية  امام مقر  احلراس����ة 

احملاط باحلواجز.
 واعل����ن فياتشيس����الف 
بونوماريف الذي اعلن نفسه 
»رئيسا لبلديتها« وطلب من 
الرئيس الروس����ي فالدميير 
بوتني ارس����ال قوات روسية 
حلماية السكان من القوميني 
االوكرانيني، حظرا للتجول في 
املدينة منذ االحد بعد اطالق نار 
اوقع ثالثة قتلى على االقل، كما 
يحتجز االنفصاليون الصحافي 
الذي  ساميون اوستروفسك 
يعم����ل ملوقع فاي����س نيوز 
االميركي.  واكد بونوماريف 
انه موجود في مكاتب اجهزة 
املوالني  االمن حتت سيطرة 

لروسيا وانه على ما يرام. 
الى ذلك، اجرى املرش����ح 
االوكراني بيترو بوروشنكو 
االوفر حظا بحسب استطالعات 
الرأي للفوز في االنتخابات 
الرئاسية املقررة في اوكرانيا 
زيارة في االيام االخيرة الى 
اسرائيل وسط تكتم تام، مما 
يعكس احلي����اد احلذر الذي 
اظهرته اس����رائيل في النزاع 

بني روسيا واوكرانيا.

القوميني  مهددون من قب����ل 
الذي����ن يدعمون الس����لطات 
املوالية للغرب التي سيطرت 
ف����ي كييڤ منذ  على احلكم 
عزل الرئيس السابق فيكتور 

يانوكوفيتش.
 ويأتي هذا التحذير على 
اث����ر اعالن س����لطات كييڤ 
اس����تئناف عملية »مكافحة 
االرهاب« ض����د االنفصاليني 
في شرق اوكرانيا التي علقت 
ملناس����بة عيد الفصح، وذلك 
بعد ساعات على رحيل نائب 
الرئيس االميركي جو بايدن 
في ختام زيارة رسمية لكييڤ، 
ولهذه املناس����بة، رأى وزير 
اخلارجية الروسي ان قرارات 
سلطات كييڤ »موجهة« من 

الواليات املتحدة.
 وقال »من الواضح انهم 
اختاروا توقيت زيارة نائب 
الرئي����س االميرك����ي العالن 

عواص����م � أ.ف.پ: اكدت 
روسيا اس����تعدادها للتدخل 
ان تعرضت مصاحلها للخطر 
في ش����رق اوكرانيا، بعد ان 
حركت كييڤ عملية ل�»مكافحة 
االرهاب« ض����د االنفصاليني 
املوالني ملوسكو املصممني على 

االحتفاظ مبواقعهم.
اي����ام من  فبع����د بضعة 
اش����اعة االمل بالتهدئة على 
اثر توقيع اتف����اق دولي في 
جني����ڤ، تصاع����دت اللهجة 
فجأة بني موسكو وواشنطن 
مع تب����ادل االتهامات بادارة 
حتركات انصارهما وحش����د 

قواتهما على حدود البالد.
وق����ال وزي����ر اخلارجية 
الروسي س����يرغي الڤروڤ 
لتلفزيون آر تي »اذا تعرضت 
مصاحلنا املشروعة، مصالح 
روسيا، للخطر بشكل مباشر 
كم����ا حص����ل في اوس����يتيا 
اجلنوبية )املنطقة االنفصالية 
في جورجيا(، ال ارى اي طريقة 
اخرى سوى الرد ضمن احترام 
القانون الدولي«، مضيفا ان 
»الهجوم على مواطنينا الروس 

هو هجوم على روسيا«.
وفي 2008 اندلعت حرب 
خاطفة بني روسيا وجورجيا 
اعلنت موس����كو في ختامها 
استقالل منطقتني انفصاليتني 
مواليت����ني لروس����يا في هذا 
القوقاز  ف����ي  البلد الصغير 
هم����ا اوس����يتيا اجلنوبي����ة 

وابخازيا.
 ول����م تك����ف الس����لطات 
الروس����ية ع����ن الق����ول ان 
االوكرانيني من اصل روسي 

)أ.ف.پ( موالون لروسيا يرفعون علمها وهم يؤدون حركات راقصة امام مبنى اإلدارة اإلقليمية في دونيتسك  

600 عسكري 
أميركي يشاركون 

في مناورات 
في پولندا ودول 

البلطيق

البحرين: املؤبد لـ 12 شخصاً دربهم احلرس الثوري اإليراني
عواصم - أ.ف.پ - رويترز: قال نشطاء حقوقيون 

لـ »رويترز« ان محكمة بحرينية أصدرت أحكاما 
أمس بالسجن املؤبد على 12 شخصا بعد أن 

أدانتهم بالتجسس وتلقي تدريبات عسكرية على 
ايدي احلرس الثوري اإليراني.

وفي سياق متصل، نفت إيران أن يكون لها 
أي دور في االضطرابات التي تشهدها مملكة 
البحرين، حسبما نقلت وكالة األنباء اإليرانية 

الرسمية عن مسؤول »مطلع« في وزارة 
اخلارجية اإليرانية قوله امس األول.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس القبض 

على موقوفني شيعيني هربا من السجن االثنني 
املاضي، فيما اصدر القضاء البحريني أحكاما 

بالسجن املؤبد على 12 شخصا بعد أن أدانتهم 
بالتجسس وتلقي تدريبات عسكرية على ايدي 

احلرس الثوري اإليراني.
من جهة أخرى، قالت الوزارة على حسابها في 

»تويتر« ان »رجال األمن متكنوا من القبض 
على الهاربني من مركز اإلصالح والتأهيل 

)مركز جو العقابي في جنوب شرق البحرين(«.
وأشارت الوزارة إلى انه مت القبض على الهاربني 

أثناء اختبائهما مبنزل في منطقة سار ذات 

األغلبية الشيعية على شارع البديع، و»معهم 
مجموعة من املطلوبني أمنيا«.

وأفاد شهود لوكالة فرانس برس بأن السلطات 
البحرينية نشرت عدة نقاط أمنية عند مداخل 

القرى الشيعية منذ إعالن هروب املوقوفني.
كانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أن 

موقوفني اثنني في مركز جو العقابي في جنوب 
شرق البحرين متكنا من الفرار، فيما أمر وزير 

الداخلية البحرينية بفتح حتقيق في الواقعة 
وبنقل مدير إدارة اإلصالح والتأهيل من 

موقعه.

»الداخلية« تلقي القبض على موقوفني هاربني

ولكن املش����كلة ليست في تلك 
األمور ذاته����ا. انها في عالقتها 
التي  العناصر  باحتمال توفير 
تتيح إلي����ران التحول الى قوة 
نووية عسكرية في املستقبل حني 
تريد ذلك، فقد يكون اإليرانيون 
انهم ال  صادقني في تأكيده����م 
يريدون سالحا نوويا اآلن، ولكن 
ما هو الضمان أال يسعون حليازة 
هذا السالح بعد 5 أو 10 أعوام 
بحجة انهم يتعرضون لتهديدات 

بالضرب؟
إن كان����ت القضايا املتبقية 
دون اتفاق ال صلة لها بذلك على 
اي نحو مباش����ر فإن باإلمكان 
عزلها وفق آلي����ة يتفق عليها 
املتفاوضون وإحالتها الى مرحلة 
الحقة من املفاوضات«. وأضاف 
»ان احتم����االت ش����ن هجوم 
أميرك����ي على إيران قد هبطت 
إلى الصفر اآلن ما لم تقم إيران 
باالعتداء على إسرائيل. وفي 
حالة فشل املفاوضات وهو أمر 
استبعده شخصيا إذ ان هناك 
اآلن بالفعل اتفاق على قضايا 
شائكة كثيرة وال تريد املجموعة 
الدولي����ة إهدار هذه االتفاقات، 
وفي حالة الفش����ل املستبعدة 
ميكن بحث احتمال اس����تخدام 
القوة. ولكنني كما قلت ال أجد 
هذا االحتمال واردا اآلن إذ اننا 
سنحصل على اتفاق من نوع ما 
ورمبا على مواصلة املفاوضات 
الى ما بع����د املوعد لنهايتها«. 
ولف����ت هنتر الى ان اإليرانيني 

مسؤول سابق في »القومي األميركي« لـ »األنباء«: 
اإليرانيون قد يقدمون »تنازالت اللحظة األخيرة« 

روحاني يعتبر انتقادات املتشددين
حلفل »باذخ« أقامته زوجته »افتراءات سياسية«

دبي � رويترز: واجه الرئيس اإليراني حسن 
روحاني انتقادات حادة امس بس���بب ما وصفه 
معارضوه بانه »حفل باذخ« أقامته زوجته مبناسبة 

االحتفال بيوم املرأة.
وفي قصر لش���اه ايران السابق محمد رضا 
بهلوي في منطقة ش���مال طهران التي يس���كنها 
األثرياء، أقيم العشاء الذي اقتصر على النساء يوم 
السبت املاضي لالحتفال بيوم املرأة الذي يتزامن 

مع ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء.
وقال املتش���ددون في البرملان إن هذا احلفل 
أظهر ان روحاني يعي���ش في رغد بينما يعاني 
عامة اإليرانيني مصاعب اقتصادية ترجع جزئيا 
إلى العقوبات االقتصادية املفروضة على طهران 
من الغرب. جاء ذلك فيما من املنتظر ان تكشف 
حكومة روحاني عن زيادات في األسعار قريبا في 
إطار خفض كبير للدعم احلكومي للسلع الغذائية 
وهي سياسة ستكون اختبارا لشعبيته بعد عشرة 
أشهر من فوزه في االنتخابات. وقال أحد هؤالء 
النواب املتشددين، حيث وقع 11 عضوا على األقل 

على عريضة تنتقد الرئيس روحاني، »هل ميكن ان 
يدعو أحد للتقشف والتضحية االقتصادية بينما 
يقيم حفال باذخا على حساب اخلزانة العامة؟«. 
من جهته، رفض روحاني االنتقادات بشأن حفل 
العشاء، وقال مكتبه في بيان انه »لشيء صادم 
ومؤسف جدا أال يسلم اجتماع نقي طاهر من فئة 
مروجة لشائعات وافتراءات وأكاذيب ذات دوافع 
سياسية«. وأضاف البيان أن احلفل لم يشهد اي 
مخالفة للتعاليم االسالمية حيث »ارتدت النساء 
مالبس تقليدية محتشمة. ولم يقم سوى عدد قليل 
من الفتيات الصغيرات باملرح واالبتهاج«. وحاول 
البيان نفي االنطباعات بأن احلفل � الذي حضرته 
أيضا ضيفات أجنبيات وزوجات ديبلوماسيني � 
اتخذ طابعا غربيا. ومتيل زوجة روحاني للظهور 
بشكل أكبر قليال من زوجات الرؤساء السابقني 
في إيران والتقطت لها ص���ور فوتوغرافية في 
بعض املناسبات مثل حضور مناسبة تعليمية 
أو خيرية وكانت دوما ترت���دي الزي التقليدي 

االسود »الشادور«.

يقدمون عادة في اللحظة األخيرة 
تنازالت ملموسة، وشرح ذلك 
بقوله »هن����اك دائما عرف في 
الديبلوماسية اإليرانية ميكن 
ان نسميه حل اللحظة األخيرة، 
فهم يقدمون تن����ازالت إلنقاذ 
املفاوض����ات ان كانوا يريدون 
إجناحها. وبالنس����بة للقضايا 
املعقدة في املفاوضات النووية 
مثل عدد أجهزة الطرد املركزي 
الدولي  التفتي����ش  وش����مول 
للمواقع العسكرية والترسانة 
الصاروخية اإليرانية، فإنني 
آمل ان يكون ل����دى اإليرانيني 
حلوال للحظة األخيرة تتيح لنا 
االحتفال بتوقيع اتفاق نهائي 

شامل«.

واشنطن � أحمد عبداهلل
توقع مس����ؤول سابق في 
مجلس األمن القومي األميركي 
ان تنتهي املفاوضات النووية 
اجلارية اآلن بني مجموعة دول 
»5+«1 وإيران ب� »اتفاق من نوع 
ما بني اجلانبني«، متوقعا ان يقدم 
اإليراني����ون »تنازالت اللحظة 
األخيرة« إلنق����اذ املفاوضات 
إذا رغبوا في إجناحها، مشيرا 
إلى ان احتماالت توجيه ضربة 
عسكرية لطهران تراجعت في 

الوقت احلالي إلى الصفر.
وقال روبرت هنتر املسؤول 
الس����ابق عن ش����ؤون الشرق 
األوسط في مجلس األمن القومي 
األميركي في حوار مع »األنباء«، 
عل����ى هامش مؤمت����ر عقد في 
الدراسات اإلستراتيجية  مركز 
والدولية بواشنطن أمس األول، 
إن »املفاوضات متر اآلن مبرحلة 
بالغة احلساسية، فالقضايا التي 
تناقش هي جوهر اخلالف بأكمله، 
وحتى اآلن ميكن استنتاج أمرين 
مشجعني، األول هو ان الطرفني 
يتناوالن املفاوض����ات بجدية 
وبرغبة في إجناحها، والثاني هو 
ان هناك جهدا جادا حلل املشكالت 
القابلة لذلك«. وردا على سؤال 
حول القضايا التي ال ميكن حلها 
خالل املفاوضات، أوضح هنتر 
بالقول: »علين����ا ان نتوقع انه 
لن يح����دث تطابق في املواقف، 
وسيظل هناك دوما بعض األمور 
روبرت هنترالتي ال ميك����ن االتفاق حولها. 


