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رو�سيا تعلن اختتام تدريبات بحرية مع ال�صين واإيران في بحر العرب 

موسكو - رويترز: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت أن روسيا والصين وإيران اختتمت تدريبات بحرية 
ثالثية في بحر العرب شملت إطالق نيران مدفعية على أهداف في البحر والجو. وأجريت التدريبات قبالة ميناء 
جابهار اإليراني فيما يستعد الرئيس الروسي فالديمير بوتين الستضافة نظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو 
العسكرية مع شركائها وخاصة  التدريبات  إجــراء  روسيا  وواصلت  اإلثنين.   يوم  تبدأ  أيــام  زيــارة تستغرق ثالثة  في 
الصين على الرغم من الضغط الواقع على قواتها المسلحة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في أوكرانيا إذ 
فشلت في تحقيق أي تقدم كبير منذ الصيف الماضي.  وقالت وزارة الدفاع إن الفرقاطة الروسية أدميرال جورشكوف 
جورشكوف  وشــاركــت  والجمعة.  الخميس  يومي  أجريت  التي  التدريبات  في  شاركتا  نانجينغ  الصينية  والمدمرة 
المجهزة بأحدث جيل من صواريخ زيركون الروسية فرط الصوتية في تدريبات بحرية مشتركة الشهر الماضي مع 

الصين وجنوب أفريقيا. 

اإ�سقاط مذكرة التوقيف بحق رئي�س الوزراء الباك�ستاني ال�سابق عمران خان

ال�دور القي�ادي لأمري�كا ف�ي ال�س�رق الأو�س�ط يواجه تحدي�ات عميقة
نــجــاح  شـــّكـــل  ب(:  ف  )أ   - واشــنــطــن 
ــي الـــتـــقـــريـــب بــيــن  الـــصـــيـــن الـــمـــفـــاجـــئ فــ
ــرا والـــعـــنـــف  ــ ــيــ ــ الــــســــعــــوديــــة وإيـــــــــــــران أخــ
المتصاعد  اإلســرائــيــلــي   - الفلسطيني 
خصوصا تحّديا للدبلوماسية األمريكية 
ــُتـــبـــرت  فــــي الــــشــــرق األوســــــــط بـــعـــدمـــا اعـ
وسيطا  طويلة  لفترة  المتحدة  الواليات 

والعبا أساسيا في المنطقة. 
اعــتــبــرت الـــواليـــات الــمــتــحــدة إعـــالن 
السعودية  استئناف  مــارس   10 فــي  بكين 
ــيــــة  ــلــــومــــاســ ــا الــــدبــ ــمــ ــهــ ــاتــ وإيــــــــــــــران عــــالقــ
مــفــاوضــات  ــر  إثــ  2016 مــنــذ  الــمــقــطــوعــة 
استضافتها الصين أنها »أمر جيد« وقال 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقتها »أي 
الــتــوتــرات هو  أمــر قــد يساعد فــي خفض 

أمر جيد«. 
ومع ذلك، حاول مسؤولون أمريكيون 
فــي  الـــصـــيـــن  دور  أهـــمـــيـــة  مــــن  الــتــقــلــيــل 
المنطقة، قائلين إن بكين ال تزال بعيدة 
الشرق  في  األمريكيين  على  التفوق  عن 
األوسط الذي ما زال إلى حد كبير تحت 

حماية المظلة األمنية األمريكية. 
لكن هذا االختراق الدبلوماسي الذي 
حّققته الصين يمّثل تحديا حقيقيا لدور 
ــات الــمــتــحــدة كــالعــب أســـاســـي في  ــواليـ الـ
المتزايد  واشنطن  انشغال  مع  المنطقة 
ــلــــى الـــمـــدى  ــا، وعــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــزاع فــــي أوكـ ــنــ ــالــ بــ
الــطــويــل، بــإعــاقــة الــتــقــدم الــدبــلــومــاســي 
والعسكري لبكين في منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ. 
وقــــال جــيــمــس رايـــــن، مــديــر بــرنــامــج 
الشرق األوسط في معهد »فورين بوليسي 
واشــنــطــن  إن  إنـــســـتـــيـــتـــيـــوت«  ريـــســـيـــرتـــش 
يــمــكــنــهــا تحقيق  بــــأي خـــطـــوة  ســـتـــرّحـــب 
األوسط،  الشرق  في  اإلقليمي  االستقرار 

حتى لو كانت من الصين المنافسة. 
وأوضح لوكالة فرانس برس أن »إدارة 
ــه عــنــدمــا  ــح إنــ ــ ــايـــدن قـــالـــت بــشــكــل واضـ بـ
ــر بــالــشــرق األوســــــط، فــإنــهــا  ــ يــتــعــلــق األمـ
مضيفا  واالستقرار«،  األمــن  تعزيز  تدعم 
»ســيــتــراجــع الــتــدخــل األمــريــكــي عــمــومــا« 
وهي رسالة يفهمها السعوديون »بوضوح«. 
ــذا الــتــحــول فــيــمــا ال تـــزال  ــأتـــي هــ ويـ
المتحدة  الواليات  بين  معقدة  العالقات 

والسعودية وفيما تواجه واشنطن العديد 
البرنامج  مــن  تــتــراوح  التي  القضايا  مــن 
النووي اإليراني إلى الصراع الفلسطيني 

- اإلسرائيلي. 
ــلــــف الــــنــــووي  وفـــــــي مـــــا يــــخــــص الــــمــ
اإليــرانــي، فــإن الــمــفــاوضــات بــشــأن إحياء 
اتفاق 2015 الذي انسحبت منه الواليات 
المتحدة في عهد دونالد ترامب، متوقفة. 

إلـــى  الـــــعـــــودة  أن  ــنــــطــــن  واشــ ــد  ــ ــؤكـ ــ وتـ
االتفاق لم تعد »مطروحة« لو أن الواليات 
المتحدة ما زالت تعتقد أن هذا االتفاق 
إيــران من حيازة  لمنع  أفضل طريقة  هو 

أسلحة ذرية. 
الــصــراع  فــي  التصعيد  أيــضــا  وهــنــاك 
الدعوات  فرغم  اإلسرائيلي.  الفلسطيني 
المتكررة إلى التهدئة، بما في ذلك خالل 

للقدس  األمريكي  الخارجية  وزيــر  زيـــارة 
تفاقمت  يناير،  نهاية  اهلل  ورام  المحتلة 

أعمال العنف. 
ويــومــا بــعــد يــــوم، يــديــن الــمــســؤولــون 
ــون اإلجــــــــــراءات اإلســرائــيــلــيــة  ــيـ ــكـ ــريـ األمـ
االستيطاني  للتوسع  الجانب  األحــاديــة 
خــصــوصــا، فــيــمــا يــعــيــدون تــأكــيــد الــدعــم 
ــل  ــت« إلســـــرائـــــيـــــل والـــــــتـــــــزام »حــ ــ ــابــ ــ ــثــ ــ »الــ

لــديــه  يــكــن  لـــم  الـــدولـــتـــيـــن«. إال أن ذلــــك 
القديم  الحليف  حكومة  على  تأثير  أي 

بنيامين نتنياهو. 
ــام  ــنـــظـ الـ تــــعــــديــــل  مـــــشـــــروع  أن  كــــمــــا 
ــذي طــرحــه نــتــنــيــاهــو الـــذي  الــقــضــائــي الــ
يرأس حاليا حكومة هي األكثر يمينية في 
تاريخ اسرائيل، يمّثل إحراجا لواشنطن، 

وخصوصا بعد إثارته غضبا شعبيا.

إسالم أباد – )أ ف ب(: أسقط 
التوقيف  مذكرة  باكستاني  قاض 
ــيــــس الــــــــــــوزراء الـــســـابـــق  بـــحـــق رئــ
عــمــران خـــان أثـــر تــوجــهــه السبت 
إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة 
ــاد  ــا أفـ جــلــســات اســـتـــمـــاع، وفــــق مـ
محاموه.  أطيح عمران خان )70 
عاما( في أبريل 2022 إثر مذكرة 
ويواجه  الثقة،  بحجب  برلمانية 
بينما  القانونية  القضايا  عشرات 

يسعى إلى العودة إلى السلطة.
وصدرت مذكرة توقيف بحقه 
بعد عدم مثوله أمام محكمة في 
إسالم أباد يوم 11 مارس للرد على 
اتــهــامــه بــعــدم إعـــالن كــل الــهــدايــا 
خالل  تلقاها  التي  الدبلوماسية 
ــوال  ــن كــســب أمــ ــه وعــ ــتـ فـــتـــرة واليـ
مــنــهــا عــبــر بــيــع بــعــضــهــا، وهـــو ما 
يـــنـــفـــيـــه. وقــــــال مـــحـــامـــيـــه جــوهــر 
خـــان لــوكــالــة فــرانــس بـــرس أمــس 
السبت إن »المحكمة ألغت مذكرة 
الـــتـــوقـــيـــف بـــعـــد حــــضــــور عـــمـــران 
حتى  الجلسة  تأجيل  وتــم  خـــان. 

30 مارس«.
بــــــعــــــد أيــــــــــــــام مــــــــن الــــــجــــــدل 
القانوني، قطع خان أكثر من 300 
كــيــلــومــتــر مــن الهــــور إلـــى مجمع 
المحاكم في إسالم أباد، لكنه لم 
السيارة،  من  الخروج  من  يتمكن 

فقد تجمع عدد كبير من أنصاره 
الحجارة  ورشــقــوا  المجمع  حــول 

ردوا  الذين  الشرطة  على عناصر 
لــلــدمــوع.  المسيل  الــغــاز  بــإطــالق 

لكن المحكمة قبلت حضوره وفق 
محاميه. 

قبل ذلك، قال خان في رسالة 
على  مسّجل  فيديو  مقطع  عبر 

ــا ذاهـــب إلــى  الــطــريــق الــســريــع »أنـ
أريـــد  اآلن.  ــاد  ــ أبـ ــــالم  إسـ مــحــكــمــة 
وضعوا  أنــهــم  جميًعا  أخــبــركــم  أن 
باد  إســالم  وفي  خطة العتقالي«. 
نشرت الشرطة أمس السبت نحو 
أربعة آالف عنصر تحسًبا. كذلك 
داهــمــت الــشــرطــة مــنــزلــه فــي حي 
فــخــم فـــي مــديــنــة الهـــــور بــعــدمــا 
وعلقت  المجاورة  الطرق  أغلقت 
في  المحمولة  الهواتف  خــدمــات 

المنطقة.
وأكد خان أنه عرضة لمؤامرة 
ــن خــــوض االنــتــخــابــات  لــمــنــعــه مـ
ــي أكـــتـــوبـــر.  الـــمـــقـــرر إجـــــراؤهـــــا فــ
وأضـــــاف »الـــهـــدف مـــن هــجــومــهــم 
على منزلي لم يكن تقديمي إلى 
إيــداعــي  بــل  ــاد،  أبــ محكمة إســـالم 
الــســجــن«. وفـــي وقـــت ســابــق هــذا 
الشرطة  محاوالت  أدت  األســبــوع، 
لــلــقــبــض عـــلـــى نـــجـــم الــكــريــكــيــت 
الـــســـابـــق بــعــد عــــدم مــثــولــه أمـــام 
أمنية  بدواع  المحكمة متحججًا 
الذين  أنصاره  مع  اشتباكات  إلــى 
ــارج مــقــر إقــامــتــه في  تــجــمــعــوا خــ

الهور في شرق البالد. 
وأمـــــــرت مــحــكــمــة فــــي نــهــايــة 
المطاف قوات األمن باالنسحاب، 
وتــــعــــهــــد خــــــــان بــــالــــمــــثــــول أمــــــام 

المحكمة السبت.

بالإع�دام  �س�خ�سين  الحك�م عل�ى 

ف�ي اإي�ران عل��ى خلفي�ة الهج�وم 

ع�ل��ى م�رق��د دي��ني ف�ي �س�يراز 
شخصين  على  إيــرانــيــة  محكمة  حكمت  ب(:  ف  )أ   - طــهــران 
فــي مدينة  ديني  أكتوبر على مرقد  فــي  ُشــّن  فــي هجوم  بــاإلعــدام 
بحسب  األقـــل،  على  شخصًا   13 بحياة  وأودى  الجنوبية،  شــيــراز 
»ميزان  موقع  ونقل  السبت.  أمــس  القضائية  السلطة  أفـــادت  مــا 
أونالين« عن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس )جنوبا( 
كاظم موسوي قوله إّن الشخصين أِدينا بتهم »الفساد في األرض 

والتمّرد المسّلح والعمل ضّد األمن القومي«. 
وإمـــداد  تسليح  فــي  مباشر  بشكل  »مــتــوّرطــان  أّنــهــمــا  وأضـــاف 
ــيـــن( الــلــوجــســتــيــات وتـــوجـــيـــه الــمــنــّفــذ الــرئــيــســي لــلــهــجــوم  ــأمـ و)تـ
)المعروف  الكاظم  موسى  بن  أحمد  السيد  مرقد  على  اإلرهابي« 
الــذي أسفر عــن مقتل 13 شخصًا  أكتوبر،  فــي 26  بـــ»شــاه جـــراغ«( 

وإصابة 30 آخرين بجروح. 
القضية  آخرين في  ُحكم على ثالثة مّتهمين  أّنــه  إلى  وأشــار 
بالسجن مدة 5 و15 و25 عامًا، لكونهم أعضاء في تنظيم الدولة 
الخمسة  الــصــادرة على األشــخــاص  األحــكــام  إّن  وقــال  اإلسالمية. 
الرئيسي  المنّفذ  وتوفي  العليا.  المحكمة  أمــام  استئنافها  يمكن 
عنه  فــت  وعــرَّ اعتقاله.  أثــنــاء  بها  أصــيــب  بــجــروح  مــتــأّثــرًا  للهجوم 

وسائل اإلعالم اإليرانية على أّنه ُيدعى حامد بدخشان. 

تعزيز  ت��ع��ت��زم��ان  وط��وك��ي��و  ب��رل��ي��ن 

والدفاع  القت�سادي  الأمن  في  عالقاتهما 

طوكيو - )أ ف ب(: أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، 
مؤتمر صحفي مشترك  في  أوالف شولتس  األلماني  والمستشار 
في طوكيو أمس السبت تعزيز عالقات بلديهما في مجاالت األمن 
أقل  في  الثانية  للمرة  اليابان  يزور شولتس  والدفاع.  االقتصادي 
من عام. ويرافقه ستة وزراء ووفد من مدراء األعمال في ألمانيا، إذ 
ترغب برلين بتوسيع تبادالتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
مجموعة  قمة  اليابان  وتستضيف  الصين.  مــن  أبعد  هــو  مــا  إلــى 

السبع في مايو في هيروشيما غرب البالد. 
وشدد كيشيدا وشولتس على حاجة بلديهما إلى زيادة تنويع 
جائحة  على خلفية  اضــطــرابــات  التي شهدت  ــدادات  اإلمــ مــصــادر 
كوفيد-19، ثم الغزو الروسي ألوكرانيا. وأوضح كيشيدا أّن طوكيو 
مثل  استراتيجية  قطاعات  في  »تأثيرهما  بتعزيز  ترغبان  وبرلين 
مــــوارد الــتــعــديــن وأشــبــاه الــمــوصــالت والــبــطــاريــات، وتــبــادل أفضل 
عالقات  أّن  شولتس  وأكـــد  الــمــخــاطــر«.  مــع  للتعامل  الــمــمــارســات 
المزيد  تقديم  دون  »مستويات جديدة«، من  بلغت حاليًا  البلدين 

من التفاصيل.

اإلى  لالن�سمام  متطوع  األف   800 من  اأكثر 

الإمبرياليين لمحاربة  ال�سمالية  كوريا  جي�س 

سيول - )أ ف ب(: تطّوع أكثر من 800 ألف مواطن كوري شمالي 
لــالنــضــمــام إلـــى الــجــيــش لــمــحــاربــة »اإلمــبــريــالــيــيــن األمــريــكــيــيــن«، 
أمس  الرسمية  الشمالية  الكورية  األنباء  وكالة  أفــادت  ما  بحسب 
باليستيا عابرا  يانج صاروخا  بيونج  اختبار  أيام من  بعد  السبت، 
ــام شــهــد عــــدًدا قــيــاســًيــا مــن تــجــارب األســلــحــة  لـــلـــقـــارات.  وبــعــد عـ
والــتــهــديــدات الــنــوويــة الــمــتــزايــدة مــن بــيــونــج يــانــج عــــززت سيول 
أكــبــر تدريبات  وبـــدأت هــذا األســبــوع  وواشــنــطــن تعاونهما األمــنــي، 
عسكرية مشتركة بينهما منذ خمسة أعوام. وتنظر كوريا الشمالية 
إلى هذه التدريبات على أنها تدريبات لشّن غزو، وحذرت مراًرا من 

أنها ستتخذ إجراءات »ساحقة« رًدا عليها. 
المناورات  الشمالية  الكورية  الرسمية  األنباء  وكالة  ووصفت 
المستمرة بأنها محاولة أمريكية »إلثارة حرب نووية«، مشيرة إلى 
تجنيد مئات اآلالف من األشخاص رًدا على ذلك. ولفتت الوكالة 
رحمة  بال  »القضاء  على  مصممون  الشباب  المتطوعين  أن  إلــى 
»للدفاع  الجيش  إلــى  انضموا  لذلك  بالحرب«،  المهووسين  على 

عن البالد«. 
وأضـــافـــت يـــوم الــجــمــعــة: »تـــطـــّوع أكــثــر مــن 800 ألـــف مــســؤول 
إلى  لالنضمام  البالد  أنحاء  في جميع  الشباب  دوري  في  وطالب 
الجيش الشعبي الكوري«. وأظهرت صور نشرها المسؤول الكوري 
في  ينتظرون  شماليين  كوريين  شباًبا  سينمون  رودونــغ  الشمالي 

طوابير طويلة لتوقيع أسمائهم، فيما يبدو موقع بناء. 

�سحفَيين  اآخ���ر  ع��ن  الإف�����راج 

ف�����ي ج����ن����وب ال���������س����ودان 

اأوِقفا بعد ن�سر فيديو حول الرئي�س
في  الــســودان  اّتــحــاد صحفّيي جنوب  أعلن  )أ ف ب(:   - جوبا 
اعُتِقال في  ين كانا قد  بيان يوم الجمعة اإلفــراج عن آخر صحفيَّ
يناير بعد نشر مقطع فيديو ُيظهر الرئيس سلفا كير وهو يتبّول 

في مالبسه خالل حفل رسمي. 
ــة جــنــوب الـــســـودان  ــ وأوِقـــــف ســبــعــة صــحــفــّيــيــن مـــن هــيــئــة إذاعـ
)إس  كوربوريشن«  برودكاستنغ  سودان  »ساوث  العاّمة  التلفزيونّية 
الحين،  ذلــك  وُأطــِلــق ســراح خمسة منذ  يناير.  فــي  بــي ســي(  إس 

بينهم اثنان يوم الثالثاء. 
وكان الصحفّيون قد أوِقفوا في إطار تحقيق على أثر انتشار 
واسع لمقطع فيديو على وسائل التواصل االجتماعي في ديسمبر 
ُيــظــهــر كــيــر الــبــالــغ الــحــاديــة والــســبــعــيــن وهـــو يــتــبــّول فــي مالبسه 
خالل حفل رسمي.  وُيظهر مقطع الفيديو الذي ُنشر على موقع 
يوتيوب، الرئيس كير واضًعا قّبعته السوداء ومرتدًيا بدلة رمادّية 

فاتحة، فيما انتشرت بقعة داكنة على سرواله. 
وفي بيان ُنشر الجمعة، رّحب اّتحاد صحفّيي جنوب السودان 
بـ»اإلفراج عن غارانغ جون وجوكوب بنيامين«، مؤّكًدا أّنه سُيواصل 

نضاله »لضمان عمل الصحفّيين في بيئة حّرة وآمنة«.

} العنف المتصاعد بين الفلسطينيين واالحتالل من بين التحديات التي تواجه اإلدارة األمريكية. )أ ف ب(

القاهرة – الوكاالت: أعلن وزير الخارجية التركي 
»التحضير  القاهرة  أمــس مــن  أوغــلــو  تــشــاوش  مــولــود 
أردوجـــان  طيب  رجــب  التركي  الرئيسين  بين  للقاء« 
والــمــصــري عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، إلنـــهـــاء عــقــد من 

القطيعة بين البلدين. 
ــر الــخــارجــيــة الــمــصــري ســامــح شكري  ــال وزيــ وقــ
مع  المحادثات  إن  أوغــلــو  مــع  صحفي  مؤتمر  خــالل 
تركيا بخصوص إمكانية إعادة العالقات الى مستوى 
أن  الــمــالئــم«. وأضـــاف  الــوقــت  »فــي  السفراء ستجري 

المحادثات كانت »صريحة ومتعمقة وشفافة«.
ســيــاســيــة  ارادة  هـــنـــاك  »بــالــتــأكــيــد  شـــكـــري  ــال  ــ وقـ
اجتمعا  عندما  البلدين  رئيسي  قبل  من  وتوجيهات 
في الدوحة... إلطالق المسار للوصول إلى التطبيع 

الكامل للعالقات بعد تطورات السنوات الماضية«.
وأشــــــار شـــكـــري فـــي تــصــريــحــاتــه إلــــى مــصــافــحــة 
كأس  خــالل  وأردوجـــان  السيسي  بين  واجتماع قصير 

العالم بقطر العام الماضي.
العالقات  استعادة  »نريد  جانبه  من  أوغلو  وقــال 

الــدبــلــومــاســيــة بــيــن الــبــلــديــن عــلــى أعــلــى مــســتــوى«. 
المستقبل  فـــي  نــخــتــلــف  أن  الــمــمــكــن  »مــــن  وأضـــــاف 
العالقات  ولكن سنبذل قصارى جهدنا لتجّنب قطع 

مجّددًا«.  
وأكد تشاوش أوغلو أنه »بعد االنتخابات« التركية، 
بــمــا فـــي ذلـــك االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي 14 مــايــو، 

»سيلتقي رئيسنا بالرئيس السيسي«.  
وكان تشاوش أوغلو قد استقبل شكري في فبراير 
في تركيا بعد الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس 
البلد.  هــذا  فــي   48500 مقتل  إلــى  وأّدى  فــبــرايــر  مــن 
يوم  بعد  الهاتف  عبر  أردوجـــان  مع  السيسي  وتحدث 

من الزلزال. 
التبادالت  تتوقف  لــم  الــتــجــاري،  المستوى  على 
بين البلدين، بل زادت من 4.4 مليارات دوالر في عام 
بحسب   ،2020 عــام  فــي  دوالر  مليار   11.1 إلــى   2007
مركز كارنيجي لألبحاث، حتى أّنه في عام 2022 كانت 
أربعة  أول مستورد للمنتجات المصرية بقيمة  أنقرة 

مليارات دوالر. 

وزي�ر خارجي�ة تركي�ا يعل�ن من القاه�رة لقاء مرتقب�ا بين ال�سي�س�ي واأردوجان

} أوغلو أكد رغبة أنقرة في استعادة العالقات مع القاهرة. )أ ف ب(

} مناصرو خان على سطح مركبته وحولها خارج قاعة المحكمة. )أ ف ب(


