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�آ�شتون :االتحاد الأوروبي يدعم خطة بورو�شينكو لل�سالم

الفروف :يجب تنفيذ هدنة �أوكرانيا على الأر�ض ولي�س �إعالنها
أك���د وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
سيرغي الف���روف ع��دم وج��ود بديل
التفاق وقف إطالق النار في مناطق
شرق أوكرانيا ،والذي يجب تنفيذه
على األرض فورا ً وليس فقط اإلعالن
عنه ،م��ؤك� ً
�دا| دع��م ب�لاده للجهود
الرامية إلى إقامة حوار وطني شامل
في أوكرانيا.
وأكد الف��روف في مؤتمر صحافي
في يريفان أمس ،أنه يمكن إيجاد حل
لقضية شكل نظام الحكم في أوكرانيا،
وضمان الحقوق المتساوية لجميع
المواطنين في مناطق البالد كافة
من خ�لال المفاوضات فقط ،مؤكدا ً
أنه ال يمكن حل األزم��ة في أوكرانيا
باستخدام القوة.
وق���ال »:إن اس��ت��خ��دام ال��ق��وة لن
يسمح بتحقيق تسوية سياسية
دائمة لألزمة» .وأكد الوزير الروسي
أن أولوية بالده في األزمة األوكرانية
تتمثل في إنقاذ األرواح وليس لها
طموحات جيوسياسية.
و ك��ان الف���روف بحث م��ع نظيره
األل��م��ان��ي ف��ران��ك فالتر شتاينماير
ضرورة تحقيق حل عادل لـ «قضية
الغاز» بين موسكو وكييف ،حيث
أشار بيان صدر عن وزارة الخارجية
ال��روس��ي��ة ،أن وزي���ري الخارجية
ال���روس���ي واألل��م��ان��ي «ت���ن���اوال في
مكالمتهما الهاتفية دور منظمة األمن
والتعاون في أوروبا في تعزيز الثقة
بين األطراف المتنازعة في أوكرانيا،
وض����رورة إي��ج��اد ال��ح��ل ال��ع��ادل لـ
«قضية الغاز» وعقد مشاورات بين
موسكو وكييف وبروكسل بأسرع
وقت ممكن لتحليل تداعيات توقيع
اتفاق االنتساب باألحرف األولى بين
أوكرانيا واالتحاد األوروبي».
وأضافت الخارجية الروسية  ،أن
الجانبين أشارا إلى «ضرورة تحقيق
وقف إطالق النار الدائم في أوكرانيا
ك��ش��رط ال غنى ع��ن��ه ،ل��ب��دء اتخاذ
خطوات فعلية بهدف إقامة حوار بين
سلطات كييف وممثلي المحتجين في
جنوب شرق أوكرانيا».
وأع��ل��ن��ت ال��م��ف��وض��ة األوروب���ي���ة
للسياسة الخارجية كاثرين آشتون
أن االتحاد األوروب��ي سيفعل كل ما
بوسعه لدعم خطة الرئيس األوكراني
بيوتر بوروشينكو إلحالل السالم في
أوكرانيا.
وقالت آشتون بعد وصولها إلى
لوكسمبرغ للمشاركة في اجتماع
وزراء خارجية االتحاد األوروبي يوم
أمس ،إن المهمة الرئيسية لالجتماع
تتمثل في تحليل الوضع في أوكرانيا
على أساس معطيات وزير خارجية
أوكرانيا بافيل كليمكين ،وأكدت أنها
ستبحث األزمة األوكرانية مع وزير
الخارجية األميركي جون كيري في

الفروف في أرمنيا
بروكسل اليوم الثالثاء.
وفي هذا االطار ،أكد وزير الخارجية
البريطاني ول��ي��ام هيغ أن فرض
عقوبات على روسيا يتوقف على رد
موسكو على «خطة بوروشينكو»،
مشيرا ً إلى أن القمة األوروبية التي
ستعقد في بروكسل يومي  26و27
حزيران ،مستعدة لفرض العقوبات
على روسيا .وأعرب عن أمله في أن
مجلس االت��ح��اد األوروب���ي سيدعم
بقوة خطة الرئيس األوكراني ،واصفا
ه��ذه الخطة بأنها أف��ض��ل وسيلة
إلحالل السالم في أوكرانيا.
وفي السياق ،ناقش نائب الرئيس
األم��ي��رك��ي ج��و ب��اي��دن م��ع الرئيس
األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو آفاق
تنفيذ خطة ال��س�لام التي اقترحها
األخير ،حيث أفاد المكتب الصحافي
للبيت األبيض أن بايدن رحب أثناء
المكالمة الهاتفية مع بوروشينكو
بإعالن كييف وقف إطالق النار من
جانب واحد في  20حزيران ،وعبّر
عن قلقه من أن ق��ادة ق��وات الدفاع
الشعبي في شرق أوكرانيا ال يؤيدون
هذه الخطوة .كما أجرى تقويما ً عاليا
التزام بوروشينكو بإجراء المناقشات
في شكل «الطاوالت المستديرة» مع
القادة المدنيين في شرق بالده.
وف��ي ه��ذا االط����ار ،ق��ال الرئيس
األوكراني إن قوات الدفاع الشعبي
في ش��رق أوكرانيا «ال ت��زال تهاجم
ال���ق���وات األوك��ران��ي��ة ب��م��ا ف��ي ذل��ك
باستخدام المدفعية» ،في حين أكد
بايدن أن بالده «تتعاون بشكل وثيق
مع شركائها في مجموعة السبعة
إلعداد العقوبات الجديدة ضد روسيا

إذا لم تتخذ موسكو خطوات» تطالب
الدول الغربية بها.
وذكر البيت األبيض أن مجموعة
السبعة دعت روسيا خالل لقائها في
بروكسل أوائ��ل الشهر الجاري إلى
«االعتراف بنتائج االنتخابات وإنهاء
سحب قواتها المسلحة من الحدود
األوك��ران��ي��ة ووق���ف ن��ق��ل األسلحة
والمسلحين عبر الحدود ،واستخدام
تأثيرها بين ق��وات الدفاع الشعبي
لدفعهم إلى نزع سالحهم والتخلي
عن العنف».
و اق���ت���رح ال��ي��ك��س��ي ب��وش��ك��وف
رئيس لجنة ال��ش��ؤون الدولية في
مجلس الدوما الروسي على قيادة
بالده فرض عقوبات على واشنطن،
وتعليق التعاون الثنائي معها في
م��ج��االت أمنية حساسة ،ردا على
العقوبات األميركية.
وقال بوشكوف أمس ،إنه «ال يمكن
لروسيا البقاء ف��ي اإلط���ار المثالي
للقانون الدولي عندما ال تحترمها
ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة» ،م��ؤك��دا على
ض��رورة استخدام آليات العقوبات
وغيرها من اإلجراءات ضد واشنطن.
وأكد رئيس لجنة الدوما للشؤون
ال��دول��ي��ة أن روس��ي��ا ليست راغبة
ب��ت��ق��وي��ض ن��ظ��ام األم����م ال��م��ت��ح��دة
والقانون الدولي ،إال أنه يجب عدم
تجاهل تطبيق «القانون الموازي»
ع��ن��دم��ا تعلن ال���والي���ات المتحدة
س��ي��اس��ة اح��ت��واء روس��ي��ا وعزلها
وفرض العقوبات عليها.
وأض����اف :أن واش��ن��ط��ن م��ع ذلك
تؤكد تطلعها الى استمرار التعاون
م��ع موسكو ف��ي م��ج��االت حساسة

بالنسبة للواليات المتحدة ،ال سيما
األسلحة الهجومية االستراتيجية».
وي��ت��وق��ع ب��وش��ك��وف أن ت��ق��وم
الواليات المتحدة بمواصلة عملها
ع��ل��ى ت��ق��وي��ض ال��ق��ان��ون ال��دول��ي،
م��ؤك��دا ً أن الحديث هنا ي��دور حول
استراتيجية متكاملة لتقويض
القانون الدولي ،بدأ تطبيقها في عام
 1999من قصف يوغوسالفيا ،من
أجل الحفاظ على الهيمنة السياسية
األميركية.
وأك��د بوشكوف أن وفد ب�لاده لن
يشارك في عمل الجمعية البرلمانية
لمجلس أوروب���ا قبل استئناف كل
صالحياته في هذه المنظمة ،حيث
كتب على صفحته الشخصية على
موقع التواصل االجتماعي «تويتر»
أم���س« ،ت��ج��ري ال����دورة ال��ج��دي��دة
للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
التي انطلقت اليوم من دون روسيا.
وال ينوي وفدنا المشاركة في عمل
الجمعية البرلمانية قبل رف��ع كل
العقوبات» المفروضة عليه.
وانطلقت الدورة الجديدة للجمعية
البرلمانية لمجلس أوروبا يوم أمس
في ستراسبورغ .ومن المتوقع ان
تصبح األزم��ة األوكرانية وتصعيد
ح��دة التوتر ف��ي جنوب ش��رق هذه
البالد الموضوع الرئيسي للدورة.
ولن يشارك الوفد الروسي في دورة
الجمعية الحالية  ،وذل��ك من جراء
حرمانه من حق التصويت والمشاركة
في كل الهيئات الرئاسية للجمعية
حتى نهاية ال��ع��ام ال��ج��اري ،وذل��ك
بسبب انضمام القرم الى روسيا.
وبسبب غ��ي��اب ال��وف��د ال��روس��ي

اكتسبت المناقشات حول التطورات
األوكرانية طابعا ً شكلياً .فقد رفض
المشاركون فيها اجراء بحث منفصل
ح��ول اس��ب��اب تصعيد ح��دة التوتر
في أوكرانيا .كما رفضت الجمعية
البرلمانية بحث الناحيتين اإلنسانية
والسياسية لألزمة األوكرانية بشكل
عاجل ،األمر الذي يعني ان الجمعية
البرلمانية لن تتخذ اي ق��رار بهذا
الشأن.
وم��ن المتوقع أن ي��ق��دم مفوض
مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان نيلس
مويجنيكس ال��ذي ق��ام ب��زي��ارة الى
كييف وأوديسا في الفترة ما بين 16
و 19حزيران ،تقريرا ً حول الوضع
الراهن في أوكرانيا .إذ أك��د سابقا ً
وج��ود « ض��رورة عاجلة إلع��داد رد
منسق على قضية الالجئين.
وم��ن ال��ض��روري ب��دء العملية من
م��رك��زي��ة ن��ظ��ام تسجيل الالجئين
وتقديم المساعدات الدولية» لهم.
ورحبت رئيسة مجلس االتحاد
الروسي فالينتينا ماتفيينكو بخطة
السالم لتسوية األزم��ة األوكرانية،
مؤكدة على ضرورة تثبيت مبادرات
الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو
في شكل وثائق ملزمة.
وق��ال��ت ماتفيينكو للصحافيين
خالل زيارتها إلى منغوليا أمس ،إنه
«ال يوجد بديل للتسوية السلمية
لألزمة في أوكرانيا ،ويجب الترحيب
بأية خطة سالم ألنها تدل على فهم
ضرورة حلول دبلوماسية وتفاوضية
سلميّة» ،مشيرة الى «ض��رورة بذل
الجهود لتنفيذ خطة ال��س�لام بعد
اإلعالن عنها وال يمكن التراجع عنها،
وأكدت ضرورة وقف إطالق النار من
كال الجانبين وإط�لاق المفاوضات
بين جميع أطراف النزاع».
جاء ذلك في وقت قدّم نحو 400
من الجنود المظليين األوكرانيين
التابعين لفرقة «دنيبروبيتروفسك»
طلبات استقالة من الخدمة العسكرية
في األيام الثالثة األخيرة ،حيث نقلت
وكالة أنباء «إيتار تاس» الروسية
عن مصدر في هذه الوحدة العسكرية
أن ما ال يقل عن  400من المظليين
قدّموا استقاالتهم رسمياً ،فيما رفض
مثل هذا العدد التوجه إلى المناطق
التي ُتجرى فيها العملية العسكرية
في شرق أوكرانيا.
وأوض����ح ال��م��ص��در أن الحديث
ي����دور ح����ول ك��ت��ي��ب��ة ت��ت��م��رك��ز في
منطقة نوفوموسكوفسك في إقليم
دنيبروبيتروفسك ،حيث أش��ارت
األنباء خالل األسبوع الماضي إلى
وق���وع ص��دام��ات ف��ي منطقة مطار
ل��وغ��ان��س��ك ب��ي��ن ج��ن��ود مظليين
م���ن م��ن��ط��ق��ة ل��ف��وف وآخ���ري���ن من
«دنيبروبيتروفسك».

الداخلیة الإیرانیة :الحدود الم�شتركة مع الجوار �آمنة
أك��د القائد ال��ع��ام ل��ق��وات حرس
الثورة في إي��ران ،اللواء محمد علي
جعفري أن ح���دود ب�ل�اده آم��ن��ة وال
ي��ج��رؤ أي ع��دو حتى أم��ي��رك��ا على
التعرض لها.
وفي كلمة له في ملتقى تكريم ذكرى
شهداء محافظة سمنان الواقعة شرق
ط��ه��ران ،اعتبر ال��ل��واء جعفري أمن
البالد في الوقت الحاضر بأنه ثمرة
لحقبة الدفاع المقدس وق��ال« :انه
اذا كان الكثير من الدول تعتبر اليوم
إيران بأنها جزيرة استقرار في منطقة
مضطربة ،فذلك يعود ال��ى أننا لم
نسمح ألعدائنا بأن يزعزعوا استقرار
البالد خالل سنوات الدفاع المقدس
الثماني وأشهرالفتنة الثمانية التي
تلت االنتخابات الرئاسية في العام
.»2009
وأش��ار اللواء جعفري الى الغزو
األميركي ألفغانستان ومن ثم العراق
وب��ع��ده م��ح��اص��رة إي���ران للعدوان
عليها وأضاف« :أن األميركيين تخلوا
عن فكرة االعتداء على بالدنا حينما
شاهدوا جهوزية الشعب والقوات
المسلحة اإليرانية العالية جداً».
وأكد القائد العام للحرس الثوري
ب��أن المكسب ال��ذي تحقق بواسطة
دم����اء ال��ش��ه��داء ت��م��ث��ل ف��ي ال��ع��زة
والصحوة اإلسالمية في بعض الدول
ورفعة إي��ران في العالم واستتباب
األمن في البالد.
وف��ي السياق ،أكـد وكـیل وزارة
ال��داخ��ل��ی��ة اإلی��ران��ی��ة حسین علي
أم��ی��ري أن ظ���روف ال��ح��دود جیدة

وق���ال« :إن ح��رس ال��ح��دود ی��ؤدون
مسؤولیاتهم بشكل جید وان الحدود
مع دول الجوار آمنة ولیس هنالك اي
اضطراب أمني فیها».
وأضاف»:أن إحدی قضایا اجتماع
المجلس األمني في البالد هي الحدود
وبصورة طبیعیة نراقب ونتدارس
ظروف المنطقة بدقة ویقظة ،مشيرا ً
ال��ى أن قضیة ح���دود إي���ران مه ّمة
وأس��اس��ی��ة وكـلما ح��دث اضطراب
أمني في دولة جارة فإن الموضوع
یتم بحثه في المجلس األمني في

البالد.
وحول االجتماع األخیر للمجلس
ق��ال أم��ي��ري« :إن��ه قبل زی���ارة وزی��ر
الداخلیة عبدالرضا رحماني فضلي
أل��ی جنیف عقدت جلسة المجلس
األمني في األس��ب��وع الماضی حول
موضوع الحدود».
ووص��ف رئیس مجمَع تشخیص
مصلحة ال��ن��ظ��ام ف��ي إي����ران ،أكـبر
هاشمي رفسنجاني األوض���اع في
ال��ع��راق بالمعقدة ،مشيرا ً ال��ى أن
التكـفیریین أضفوا ل��ون ال��دم علی

الخالفات الداخلیة ،وأم��ل أن تكون
ب�لاده وسيط جيد إلخماد النار في
هذا البلد.
واعرب رفسنجاني خالل استقباله
وزیر خارجیة نیوزیلندا عن قلقه مما
یحدث في الشرق االوس��ط ،ووصف
الوضع في العراق بالمعقد وق��ال:
«إن االلتقاء بین التكـفیریین بوصفهم
أسوأ مجموعة إرهابیة في التاریخ
وبقایا حزب البعث والقضایا المثیرة
للفرقة جعلت الظروف صعبة للناس
العادیین».

وأع��ل��ن ق��ائ��د ال��ق��وة ال��ب��ري��ة في
الجيش اإليراني العميد أحمد رضا
بوردستان أن عددا ً من أعضاء الزمر
اإلرهابية قتلوا قبل اي��ام عدة اثناء
محاولتهم دخول أراضي الجمهورية
االسالمية ،وأضاف « :أن يقظة جنود
ال��ق��وة البرية للجيش ت��ص��دوا لهم
ووجهوا لهم ضربة قاصمة».
وأشار بوردستان  »:إلى أن أعضاء
زم��رة بيجاك االره��اب��ي��ة وال��م��زودة
بأنواع العتاد كانت تعتزم عبور
حدود البالد ،ولكن جنود القوة البرية
للجيش وجهوا لهم ضربة قاسية،
وه��ذا دليل على ق��درة ويقظة القوة
البرية للجيش في الدفاع عن حدود
البالد».
وشرح العميد بوردستان جاهزية
القوة البرية للجيش في الدفاع عن
ح���دود ال��ب�لاد ق��ائ�لا« :ت��م تحصين
حدود البالد في الوقت الحاضر ،وأن
وحداتنا على استعداد ت��ام ،وليكن
شعبنا على ثقة ب��أن القوة البرية
للجيش على استعداد دوم���ا ً على
جميع األصعدة الدفاعية».
وأكد المسؤول اإليراني أن وحدات
القوة البرية للجيش منتشرة في
مناطق واس��ع��ة ف��ي غ��رب وجنوب
غرب البالد ،وتمتلك إمكانياتٍ دفاعية
عالية للذود عن حدود البالد ،فضالً
عن وجود وحدات الطيران والقوات
المحمولة جوا ً التي تقوم بمهام الدعم
االسناد في المناطق الحدودية شمال
غ��رب وج��ن��وب ش��رق ال��ب�لاد وباقي
المناطق الحدودية».

ال�سلطات الأفغانية تخطط لإيقاف عمل �شبكات التوا�صل االجتماعي
تخطط السلطات األفغانية إليقاف عمل
بعض المواقع في اإلنترنت بشكل موقت،
في ضوء نمو التوتر السياسي في البالد
حول نتائج الجولة الثانية من االنتخابات
الرئاسية التي جرت يوم  14حزيران.
ونقلت وكالة «باجفوك» األفغانية عن
النائب في البرلمان األفغاني أن��ار كالي
ه��ون��اري��ار قولها إن «شبكات التواصل
االجتماعي يجب أن تعمل ألغراض حميدة
ال للتحريض على الكراهية العرقية .فمن
الممكن أن تتحول اإلهانات في اإلنترنت في
أية لحظة إلى شيء أكبر».
وكتبت الوكالة أن معظم المش ّرعين
األفغان يؤيدون ف��رض القيود على عمل
موقع التواصل االجتماعي «فايسبوك»،
مضيفة أن أسباب هذا الموقف تعود إلى
ال��ش��ك��اوى ال��ع��دي��دة للساسة وموظفي

مؤسسات الدولة والمواطنين العاديين.
وأشارت إلى أن السلطات تخطط إلجراء
تدابير خاصة مع مستخدمي اإلنترنت الذين
سيواجهون غرامات وأحكاما بالسجن.
وم��ن الممكن أن يستمر ه��ذا الحظر حتى
نشر النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية
المقرر في  22تموز المقبل.
وكانت الجولة الثانية من االنتخابات
الرئاسية ج��رت ف��ي أفغانستان ف��ي 14
حزيران .ورفض المرشح للرئاسة األفغانية
وزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله
االعتراف بنتائج االنتخابات  ،م ّتهما اللجنة
العليا لالنتخابات بتزوير نتائجها ،مطالبا ً
بوقف عمل اللجنة .وخرج أنصاره يومي
العطلة الماضيين إلى شوارع كابل مهددين
بمواصلة االحتجاجات في حالة عدم تنفيذ
مطالبهم.

كيان العدو اال�سرائيلي:
انفجار الجوالن عمل مق�صود
ذك��ر م��وق��ع «ي��دي��ع��وت أح��رن��وت» أن التحقيقات
«اإلسرائيلية» أظهرت أن الخليّة التي أطلقت الصاروخ
ّ
شخصت جيدا وجود
على الجوالن السوري المحتل
سيارتين «إسرائيليتين» وراء السياج الجديد في
المنطقة المستهدفة.
و أشار الموقع إلى أن التحقيقات التي أجرتها قيادة
المنطقة الشمالية مساء األحد أظهرت أن النقطة التي
أُطلق منها الصاروخ المضاد للدروع تقع في أرض تخضع
لسيطرة مشتركة لـ»مسلحي المعارضة» والجيش
السوري ،في حين كانت المعلومات «اإلسرائيلية» تشير
في وقت سابق إلى أن المنطقة التي أُطلق منها الصاروخ
تخضع لسيطرة «المعارضة».
وأف��اد الموقع أن جيش العدو يدرس خيار توسيع
ال��رد داخ��ل األراض��ي السورية  ،وه��و يجري م��داوالت
لتحديد كيفية التصرف ردا ً على إطالق الصاروخ في
الجوالن .إال أن االذاعة «اإلسرائيلية» أوردت أن هناك
تقديرا ً في «الجيش اإلسرائيلي» أن الجيش السوري
أطلق ال��ص��اروخ عن عمد.وقال الناطق باسم جيش
العدو إن رئيس األرك��ان بني غانتس زار موقع إطالق
ال��ص��اروخ في ال��ج��والن ،وأج��رى تقويما ً للوضع مع
قائد المنطق الشمالية والقادة العسكريين في المنطقة
وأصدر توجيهاته لهم .ووصف الناطق بإسم «الجيش
اإلسرائيلي» الحادث الذي جرى في الجوالن بالـ «خطر
جداً».
وذك��رت القناة «اإلسرائيلية» العاشرة أن التقدير
في الجيش ان ال��ص��اروخ اطلق من منطقة تقع تحت
سيطرة المتمردين السوريين ،وكما يبدو فإن الصاروخ
المضاد للدروع هو من نوع «كورنيت» الفتاك والموجود
لدى حزب الله .وأشارت القناة إلى أن تقدير «الجيش
اإلسرائيلي» يتعزز بأن الجيش السوري وحزب الله هما
المسؤولين عن عملية اطالق الصاروخ.
وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وجرح أربع ٌة حال
أحدهم حرجة في سقوط قذيفة على الجانب السوري
المحتل م��ن ال��ج��والن بحسب القناة «اإلسرائيلية»
العاشرة ،في حين نقل موقع وااله «اإلسرائيلي» عن
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ضابط رفيع في جيش كيان العدو تقديره أن سيارة
في الجوالن أصيبت جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع
وليس نتيجة انزالق نيران من الجانب السوري ،وأشارت
وسائل إع�لام «إسرائيلية» إل��ى أن الجيش استهدف
بقذائف الدبابات الجانب السوري ،فيما اعتبرته ردا
على استهداف الجانب المحتل.
ونقل موقع (وااله) عن الضابط قوله»:حتى اآلن
هوية مطلقي النار في الجوالن ليست واضحة ولكن
بما ان الحديث يدور عن منطقة تحت سيطرة المتمردين
فإن ذلك يقلل من احتمال ان يكون عناصر حزب الله او
الجيش السوري هم من يقف وراء الحادثة».
وذك��رت القناة «اإلسرائيلية» العاشرة أن الوضع
في الجوالن هادئ حاليا ً لكن هناك امكانية لرد إضافي
لـ»الجيش اإلسرائيلي» في الساعات المقبلة على خلفية
اإلنفجار الذي وقع في المنطقة.
لكن القناة ع��ادت وأك��دت أنه «ليس هناك نية لدى
الجيش اإلسرائيلي ف��ي تسخين ال��وض��ع ف��ي منطقة
الجوالن بل انه يعمل على تهدئة الوضع هناك».
وأشارت إلى أن تحقيق الجيش اإلسرائيلي بخصوص
الحادثة في الجوالن اظهر انها عملية مقصودة استخدم
لتنفيذها صاروخ مضاد للدروع.
ووصفت القناة الحادث بـ «الخطر جدا» واعتبرت أن
عند بدايته كان هناك تردد في الجيش «اإلسرائيلي»
بخصوص ال��رد او عدمه ،وأش���ارت إل��ى أن حالة من
الخوف سادت في مستوطنات الجوالن .وذكرت القناة
أن طائرات حربية ومروحية استدعت على عجل الى
منطقة االنفجار في الجوالن لمساعدة القوات الموجودة،
وإق��ام��ة غرفة عمليات متقدمة مشتركة بين الجيش
والشرطة في المنطقة.
من ناحيتها ،أشارت صحيفة «يديعوت احرونوت»
إلى أن «إسرائيل» ستتقدم بشكوى الى األمم المتحدة
في اعقاب اإلنفجار في الجوالن ،باعتباره خرقا ً إلتفاق
وق��ف اط�لاق النار في المنطقة .ونقلت الصحيفة عن
مصدر عسكري «إسرائيلي» قوله «يبدو أن اإلنفجار في
الجوالن ناتج عن عمل مقصود».

«هيومن رايت�س» :الجماعات الم�سلحة في �سورية
ت�ستغل الأطفال للم�شاركة في القتال
استنكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير
لها قيام الجماعات المسلحة في سورية باستغالل
األطفال في القتال ،واألغراض العسكرية األخرى ،عبر
استخدام لغة الوعد والوعيد ،في حين وثق «المركز
السوري لتوثيق االنتهاكات» المعارض ،مقتل 194
طفالً قاتلوا مع الجماعات المسلحة منذ أيلول 2011
منهم  17طفالً على األقل قاتلوا في صفوف «الجيش
الحر».
وأك��دت «هيومن رايتش وات��ش» أن��ه «ثبت لديها
وجود أطفال في سن الـ  14عاما ً يخدمون ضمن صفوف
الجماعات المسلحة ،وينقلون األسلحة واإلم��دادات
ويقومون بأعمال مراقبة» ،مضيفة أن «أطفاال ً في سن
الـ 16سنة يحملون السالح ويقاتلون ضد الجيش
السوري».

وينص البروتوكول االخ��ت��ي��اري التفاقية حقوق
الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة،
وسورية طرف فيه منذ عام  ،2003على أنه «ال يجوز
أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات
المسلحة ألي دولة في أي ظرف من الظروف ،بتجنيد
أو استخدام األشخاص دون سن الثامنة عشرة في
األعمال الحربية».
وطبقا ً للتفسيرات الملزمة للنظام ،فإن المشاركة
الصريحة في أعمال القتال ال تقتصر على مشاركة
الطفل في القتال مباشرة ،بل تشمل أيضا ً أنشطة
متصلة بالقتال ،مثل االستطالع والتجسس واألعمال
التخريبية واس��ت��خ��دام األط��ف��ال ف��ي تشتيت انتباه
الخصم ،أواستخدامهم في مهام دعم مباشر ،مثل حمل
اإلمدادات إلى الخطوط األولى للقتال.

ا�شتباكات بين ال�شرطة و�أن�صار
رجل الدين طاهر القادري في �إ�سالم �آباد
أص��ي��ب  40ش��خ��ص�ا ً ع��ل��ى األق��ل
بجروح في اشتباكات اندلعت بين
ق��وات الشرطة وأنصار رج��ل الدين
الباكستاني طاهر القادري يوم أمس
ف��ي مطار إس�لام آب���اد ،حيث أف��ادت
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام المحلية أن ق��وات
الشرطة الباكستانية كانت مضطرة
الستخدام الغاز المسيل للدموع ضد
المحتجين.
وت��ج � ّم��ع ن��ح��و أل��ف��ي ش��خ��ص من
أنصار رجل الدين المعارض للحكومة
الباكستانية خارج المطار صباح أمس
في انتظار وصول طاهر القادري ،لكن
قيادة المطار لم تسمح بهبوط الطائرة
فيها وأرسلتها إلى مدينة الهور التي
يقع فيها مقر القادري.
وك���ان رج��ل ال��دي��ن الباكستاني
وم��س��ؤول ح���زب «ع��وام��ي تحريك
ب���اك���س���ت���ان» أع���ل���ن س���اب���ق���ا ً أن��ه
س��ي��ع��ود م��ن ك��ن��دا ح��ي��ث ك���ان يقيم
ف��ي المنفى االخ��ت��ي��اري ف��ي القريب
العاجل لـ «رئ��اس��ة ال��ث��ورة» .وبعد

مؤيدون لرجل الدين
ه��ذه التصريحات ق��ام��ت الشرطة
الباكستانية بتطويق مقر الحزب في
اله��ور .وأس��ف��رت محاولة خ��رق هذا
الحصار ف��ي األس��ب��وع الماضي عن
مقتل  11شخصاً.

وكان طاهر القادري بصفته رئيسا ً
لحزب «تحريك منهاج القرآن» نظم
في كانون الثاني عام  2013واحتل
عشرات اآلالف من المشاركين فيها
أحياء وسط إسالم أباد.

�أوكرانيا :تزويد جنود بخوذات
تعود �إلى الحرب العالمية الثانية
ذكر موقع «ديالوغ» اإلخباري األوكراني أنه تم تزويد
أفراد الكتيبة  10من جيش الدفاع األوكراني التي تستعد
لالنضمام إلى القوات األوكرانية التي تقاتل في شرق
أوكرانيا ،بعتاد عفا عليه الزمن.
وأوضح الموقع أن الجنود حصلوا على خوذات يعود
تاريخها إل��ى ع��ام  1943ال تستطيع مقاومة شظايا

ال��ق��ذائ��ف .ول��ي��س ه��ذا فحسب ،ب��ل ل��م يحصل الكثير
منهم على الدروع المضادة للرصاص وأجهزة االتصال.
وعليهم أن يخوضوا المعارك المرتقبة من دون آليات
مدرعة.
وحصل جنود هذه الكتيبة قبل أيام على حذاء الجندي.
وقبل ذلك كانوا يرتدون الحذاء غير العسكري.

ال�صين :اعتقال � 380شخ�ص ًا
خالل ال�شهر الأول من حملتها �ضد الإرهاب
احتجاجات على حظر الشبكات

اعتقلت السلطات الصينية أكثر من  380مشتبها ً به في
الشهر االول من حملتها ضد االرهاب ،حيث ذكرت وسائل
إع�لام صينية يوم أم��س ،أن السلطات األمنية فككت ما
مجمله  32عصابة إرهابية ضمن الحملة التي أطلقت بعد
هجوم دموي على سوق في اورومتشي كبرى مدن اقليم
شينجيانغ.

وأضافت وسائل إع�لام صينية أن السلطات األمنية
ضبطت ما مجمله  264عبوة ناسفة ضمن الحملة التي
تقوم بها .وقامت بكين أخيرا ً بتشديد سياستها األمنية
في ذلك اإلقليم ،إذ نفذت منتصف الشهر الجاري أحكاما
باإلعدام في  13شخصا ً إثر إدانتهم باإلرهاب والقيام
بأعمال عنف أخرى في شينجيانغ.

