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مو�سكو تطالب �أوكرانيا بالتحقيق في مقتل الم�صور الرو�سي ومعاقبة الم�س�ؤولين
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ممثلو اللجنة االنتخابية المركزية الرو�سية �سيراقبون ا�ستفتاء ا�ستقالل ا�سكتلندا

رو�سيا قد تدعو �إلى تحقيق في ا�ستخدام الكيماوي �شرق �أوكرانيا معظم البريطانيين ي�ؤيدون خروج بالدهم من االتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية
أن مقتل ال��ص��ح��اف��ي ال��روس��ي في
مقاطعة دونيتسك يدل على أن كييف
ال تريد تخفيف حدة التوتر وتسوية
النزاع في ش��رق أوكرانيا ،وتخرق
الهدنة الهشة .جاء ذلك تعليقا ً على
مقتل مصور القناة األول��ى الروسية
أناتولي كالن.
وطالبت الخارجية الروسية في
بيان ص��ادر عنها أم��س ،السلطات
األوكرانية بإجراء تحقيق موضوعي
في هذا الحادث المأساوي ومعاقبة
ال��م��س��ؤول��ي��ن ع��ن��ه ،وأع���رب���ت عن
تعازيها ل��ذوي الصحافي الفقيد.
وأك����دت أن م�لاح��ق��ة الصحافيين
الروس في أوكرانيا تتواصل بشكل
قاس وغير شرعي ،وأضافت« :حتى
اآلن لم تستجب السلطات األوكرانية
لمطالب الجانب ال��روس��ي وغيره
من ممثلي المجتمع الدولي بإجراء
تحقيقات موضوعية في الهجمات
كافة على صحافيينا والمدنيين في
منطقة النزاع».
وأش���ار البيان إل��ى أن الهجمات
على الصحافيين تجرى على خلفية
ت��ص��ري��ح��ات ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي
بيوتر بوروشينكو ،ال��ذي أكد م��رارا ً
استعداده لتسوية الوضع في شرق
ال��ب�لاد ،إال أن السلطات األوكرانية
تعوق أي محاوالت لنقل حقيقة ما
يحدث للعالم ،وذلك باستخدام كل
الوسائل بما في ذل��ك االستفزازات
المباشرة ،واتهمت كييف بتصفية
الصحافيين وتعذيبهم وقصفهم عن
عمد.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ط��ال��ب رئيس
مجلس ال��دوم��ا ال��روس��ي سيرغي
ناريشكين السلطات األوك��ران��ي��ة
ب��إج��راء تحقيق ف���وري ف��ي مقتل
الصحافي ال��روس��ي ووق��ف العنف
واحترام الهدنة .وأضاف أن هناك ما
يدل على أنه قتل ألنه يؤدي واجبه.
ودعت المفوضة الخاصة لمنظمة
األم��ن والتعاون في أوروب��ا لحرية
اإلعالم دنيا مياتوفيتش طرفي النزاع
في أوكرانيا إلى االبتعاد من العنف
ضد ممثلي وسائل اإلع�لام .وقالت
ف��ي ب��ي��ان أم���س إن «الصحافيين
يدفعون الثمن غالياً .أتفهم جيدا ً
صعوبة الوضع في أوكرانيا وحقيقة
أن السلطات ال تسيطر على جزء من
األراض���ي ش��رق ال��ب�لاد .لكني أدع��و
مجددا ً جميع األط��راف إل��ى احترام
حقوق وسائل اإلعالم واالمتناع عن
العنف ضد الصحافيين».
فيما أع��رب��ت منظمة «مراسلون
ب�لا ح���دود» ال��دول��ي��ة ع��ن صدمتها
لمقتل مصور القناة األولى الروسية

أناتولي كليان ،وق��ال رئيس الفرع
األلماني للمنظمة كريستيان مير
أمس« :صدمنا بمقتل صحافي آخر
في أوك��ران��ي��ا» ،مشيرا ً إل��ى أن قرار
مجلس األم���ن  1738ي��ل��زم حماية
الصحافيين خالل العمليات القتالية،
داعيا ً إلى ضمان أمنهم ،مؤكدا أنه
«يجب أن يكون هناك إمكانية أمام
الصحافيين للقيام بمهمتهم بشكل
مستقل ويتوجب التحقيق بحيثيات
الحادث».
وق��ال ألكسندر ب���وروداي رئيس
وزراء «ج��م��ه��وري��ة دون��ي��ت��س��ك
الشعبية» ،إن ال��ق��وات األوكرانية
تمارس سياسة تصفية وتخويف
الصحافيين في دون��ب��اس ،وأع��رب
عن احتجاجه على أعمال كييف غير
الشرعية ،داعيا المنظمات الدولية
ك��اف��ة إل���ى ال��ت��أث��ي��ر ف��ي السلطات
األوكرانية من أجل وقف حربها ضد
الصحافيين الذين يقومون بتنفيذ
مهماتهم وفقا ً للقانون الدولي.
وأعلن السفير الروسي لدى منظمة
حظر األس��ل��ح��ة الكيماوية روم��ان
كولودكين أنه ال يستبعد المطالبة
عبر المنظمة بفتح تحقيق في احتمال
استعمال السالح الكيماوي شرق
أوكرانيا ،لكنه أكد «عدم وجود أسس
متينة» لمثل هذه الخطوة حتى اآلن.
وقال كولودكين أمس« :لتقديم طلب
يجب أن تتوافر أسس متينة وليس
فقط معلومات من وسائل اإلع�لام.
ولكن في حال تضاعف المعلومات
ربما نقوم بطرح هذه المسألة».
وكان رئيس «جمهورية دونيتسك
الشعبية» اتهم الجيش األوكراني

ب��اس��ت��خ��دام ال���س�ل�اح ال��ك��ي��م��اوي
ض��د ق����وات ال���دف���اع ال��ش��ع��ب��ي في
سيميونوفكا .وك��ت��ب غ��وب��اري��ف
على صفحته ف��ي موقع التواصل
االجتماعي «فيسبوك» مستشهدا ً
بقائد الدفاع الشعبي في دونيتسك
إي���غ���ور س��ت��ري��ل��ك��وف« :ال��ج��ي��ش
األوك����ران����ي ض����رب م��واق��ع��ن��ا في
سيميونوفكا بالكيماوي .مقاتالن في
حالة خطرة (تسمم ببخار الفوسفور)
نقال إلى دونيتسك .أحدهما في حالة
حرجة» .كذلك أكد نائب رئيس بعثة
المراقبين في منظمة األمن والتعاون
في أوروب��ا ألكسندر هاغ أن الوضع
شرق أوكرانيا يتطلب وقف توسيع
البعثة ،مشيرا ً إلى أن  220مراقبا ً من
 40دولة يعملون في البالد حاليا ً في
حين يسمح تفويض البعثة بتوسيع
ك��ادره��ا إل��ى  500م��راق��ب .وأض��اف
ه��اغ أم���س« :ال��وض��ع على األرض
منعنا من نشر مزيد من المراقبين .ال
نريد المخاطرة بحياتهم» ،مؤكدا ً في
الوقت ذاته أن منظمة األمن والتعاون
في أوروب��ا مهتمة في الحفاظ على
وجود مراقبها شرق أوكرانيا .وأعرب
عن قلقه من أن انتهاء الهدنة من
شأنه أن يزيد الوضع تعقيداً.
وأوضح هاغ أن إعادة عمل البعثة
بقوامها الكامل ممكن في حال تأمين
الحماية لموظفي المنظمة ،معتبرا ً
أن الخطر سيبقى موجودا ً «لكن يمكن
تقليصه» ،مشيرا ً إل��ى أن��ه سيقوم
بإعادة تجميع البعثة شرق أوكرانيا
في حال تدهور الوضع عقب انتهاء
الهدنة.
جاء ذلك في وقت أشار مصدر في

إدارة مقاطعة روستوف الروسية إلى
إن قرابة  20ألف الجئ من أوكرانيا
أُسكنوا في المقاطعة ،وقال« :بحسب
المعطيات ج��رى إس��ك��ان 19777
مواطنا ً أوكرانيا ً بينهم  15683لدى
أق��ارب��ه��م أم��ا م��ن تبقى ففي أماكن
السكن الموقتة».
و أش��ار المصدر إل��ى أن��ه أعلنت
حالة الطوارئ على أراضي مقاطعة
روستوف ،مضيفا ً أن موظفي وزارة
ال��ط��وارئ ال��روس��ي��ة يقومون بنقل
المواطنين األوكرانيين من روستوف
على الدون إلى غيرها من المقاطعات
واألقاليم الروسية.
وك��ان��ت األم���م ال��م��ت��ح��دة أعلنت
ف��ي وق��ت سابق أن ع��دد الالجئين
األوك��ران��ي��ي��ن ف��ي روس��ي��ا بلغ 110
آالف ،بينما وص��ل ع��دد النازحين
داخل أوكرانيا إلى  54,4ألفاً.
وأشارت المتحدثة باسم المفوضة
ال��ع��ل��ي��ا ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة ل��ش��ؤون
الالجئين مليسا فلمينغ إلى أن «110
آالف أوكراني وصلوا إلى روسيا منذ
بداية العام ،وطلب  9,5آالف منهم
اللجوء في روسيا» ،فيما طلب 700
أوكراني اللجوء في بولندا وبيالروس
والتشيك ورومانيا.
وأش��ارت المسؤولة األممية إلى
أن معظم الالجئين يختارون أشكاال ً
أخ��رى للحصول على وضع شرعي
ل��ه��م ف��ي روس���ي���ا ،م��ن خ�ل�ال طلب
الجنسية الروسية أو رخصة العمل
وغيرهما ،وذل��ك خوفا ً من مصاعب
يمكن أن يواجهوها في حال العودة
إل��ى أوك��ران��ي��ا بعد ال��ح��ص��ول على
اللجوء في روسيا.

م�ساعد وزير الخارجية الإيرانية �إلى مو�سكو لبحث بع�ض الق�ضايا

خامنئي :ا�ستخبارات �أجنبية تقف وراء ما يحدث في العراق والمنطقة
أك��د المرشد األع��ل��ى للثورة في
إيران السيد علي خامنئي أنّ اجهزة
اس��ت��خ��ب��ارات أج��ن��ب��ي��ة ت��ق��ف وراء
االضطرابات التي يشهدها العراق
وبعض المجتمعات اإلسالمية ،مشيرا ً
إلى أنّ أعداء اإلسالم يحاربونه باسم
اإلسالم وبظاهر إسالمي ويشعرون
بالخطر من تنامي الوعي بين أبناء
األمة اإلسالمية.
ول��ف��ت خامنئي إل���ى أنّ بعض
الجهات تسعى إلى التسويق إلسالم
أميركي يحمل اسم اإلسالم في الظاهر
ويتماشى مع الظلم والصهيونية
ويخضع للمستكبرين ،داع��ي�ا ً إلى
الوحدة بين المسلمين ونبذ الفرقة
واالحتكام إلى القرآن الكريم.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق���ت ،ب��دأ مساعد
وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي للشؤون
العربية واألفريقية حسين أمير عبد
اللهيان زي��ارة إل��ى موسكو ،يلتقي
خاللها ك��ب��ار المسؤولين ال��روس
بينهم ممثل الرئيس الروسي لشؤون
الشرق األوسط ميخائيل بوغدانوف.
وسيبحث مع المسؤولين ال��روس
التطورات التي تشهدها المنطقة،
وظ��اه��رة ال��ت��ط��رف واألوض�����اع في
العراق وسورية وفلسطين البحرين.
من ناحية أخرى ،أكد وزير الدفاع
وإسناد القوات المسلحة اإليرانية
العميد حسين ده��ق��ان أن���ه تجب
معاقبة تنظيم «داع���ش» اإلرهابي
وح��م��ات��ه ك��م��ج��رم��ي ح���رب بسبب
أعمالهم اإلجرامية التي يرتكبونها
في العراق وسورية .وفي كلمة أمس
خ�لال اج��ت��م��اع النخب وال��ك��ف��اءات
العالية والمدراء الشباب في منظمة
الصناعات الدفاعية اإليرانية ،أشار
العميد دهقان إل��ى جرائم التنظيم
البعثي  -التكفيري «داع���ش» في

العراق وسورية ،وقال إن هذا التنظيم
اإلرهابي وحماته يجب ان يعاقبوا
كمجرمي ح��رب .وأض��اف أن أعمال
القتل والنهب واالع��ت��داء والتدمير
واإلعدامات الجماعية وتشريد آالف
األفراد األبرياء في العراق وسورية،
تعتبر من األمثلة ال��ب��ارزة لجرائم
الحرب التي دمرت األمن في المنطقة
في ظل صمت وعدم اتخاذ إجراء جاد
من قبل القوى المتشدقة بالدفاع عن
حقوق اإلنسان والمنظمات الدولية.
وأوض���ح العميد ده��ق��ان أن هذه
األعمال اإلجرامية إنما تحصل بهدف
إيجاد هامش أمن للكيان «اإلسرائيلي»
وإضعاف جبهة المقاومة المناهضة
للصهيونية ،وتابع« :إن «داعش» هو
وليد االصرة الالشرعية بين أميركا
والكيان «اإلسرائيلي» والرجعية

في المنطقة» ،وق��ال« :الش��ك في أن
نهاية أسوأ من نهاية صدام تنتظر
ه��ذا التنظيم اإلره��اب��ي وأن األعمال
الالإنسانية التي يرتكبها سترتد
أيضا ً على حماته بالتأكيد».
وأكد وزير الدفاع اإليراني ضرورة
ال���وح���دة ب��ي��ن ج��م��ي��ع ال��ق��وم��ي��ات
والمذاهب والمكونات العراقية بهدف
الحفاظ على التضامن والوحدة في
العراق .وأضاف أن مصالح الجميع
تؤمن اليوم في ظل صون التضامن
واالنسجام الوطني وسيادة األراضي
العراقية ،ومن المؤكد أن الالعبين
الذين يتدخلون من خ��ارج العراق
في شؤونه الداخلية ال يريدون العزة
واالستقالل لهذا البلد وال يسعون إلى
توفير مصلحة مكوناته وقومياته.
واع��ت��ب��ر العميد ده��ق��ان الهبّة

الشعبية الواسعة إثر العدوان الذي
شنه «داع��ش» ودع��وة علماء الدين
ف��ي ال��ع��راق إل��ى ال��دف��اع ع��ن كيان
البلد ووحدة أراضيه ،دليل آخر على
إرادة الشعب العراقي في التصدي
ل�لأه��داف البغيضة لقوى التدخل
األجنبي وأض���اف ،أن��ه في ظل هذا
الحضور الحاسم ،سيكون الشعب
ال��ع��راق��ي ق����ادرا ً على إع���ادة األم��ن
واالس��ت��ق��رار المستديم ل��ب�لاده وأن
يصون األص��وات التي أدلى بها عبر
صناديق االقتراع.
وأك��د ده��ق��ان دع��م ب�لاده لصون
وح��دة األراض��ي والسيادة الوطنية
العراقية .وقال إن إيران تريد عراقا ً
منسجما ً وم��وح��دا ً وآمنا ً ومتطوراً،
وهي تدعم أي إجراء في هذا السياق.

العثور على  30جثة بمركب مهاجرين غير �شرعيين قبالة �إيطاليا
عثرت البحرية اإليطالية على نحو  30جثة
في مركب صيد يقل مئات المهاجرين بين جزيرة
صقلية وسواحل شمال أفريقيا ،بحسب وسائل
اإلع�لام اإليطالية ،إذ ذك��رت وكالة أنباء «أنسا»
اإليطالية أن المهاجرين القوا حتفهم خنقا ً على ما
يبدو.
وعثر رجال اإلنقاذ على الجثث عندما صعدوا
إلى المركب لمساعدة عدد من المهاجرين ،من بينهم
سيدتان حبلتان ،في حين أشارت البحرية اإليطالية
إلى إنها تمكنت خالل الـ 48ساعة الماضية من إنقاذ

أكثر من خمسة آالف مهاجر أثناء محاولة العبور
من شمال أفريقيا .ويجري اآلن سحب القارب ،جنبا ً
إلى جنب مع قارب آخر على متنه أكثر من 300
شخص ،إلى جزيرة صقلية.
وتقول السلطات اإليطالية إن أكثر من  60ألف
مهاجر وصلوا بالفعل إلى جنوب إيطاليا خالل
العام الجاري .ومن المرجح أن يكسر هذا العام
الرقم القياسي ألكبر عدد من المهاجرين إلى إيطاليا،
والذي وصل إلى  63ألفا ً عام .2011
وناشدت إيطاليا االتحاد األوروبي مرارا ً وتكرارا ً

تقديم المساعدة لها إليجاد حل لتلك المشكلة ،حيث
تتحمل هي العبء األكبر للمهاجرين غير الشرعيين
الذين يعبرون البحر المتوسط في رحالت محفوفة
بالمخاطر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ،أعلن غرق 39
شخصا ً على األقل قبالة السواحل الليبية بعد غرق
قارب أثناء محاولته العبور إلى جزيرة المبيدوزا
اإليطالية ،فيما لقي  360شخصا ً مصرعهم عندما
غرق قارب قبالة المبيدوزا في شهر تشرين الثاني
من العام الماضي.

أعلن رئيس وزراء بريطانيا أن بالده مستعدة
للبقاء في قوام االتحاد األوروبي شرط أن يخضع
األخير إلصالحات عميقة وأن تمنح لندن وضعا ً
خاصاً.
جاء ذلك بعد فشل كاميرون في منع انتخاب
رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق جان كلود يونكر
رئيسا َ للمفوضية األوروبية خالل جلسة رؤساء
دول وحكومات االتحاد األوروبي التي أجريت يوم
الجمعة الماضي .وكان كاميرون قد أعلن في وقت
سابق أنه في حال فوزه باالنتخابات عام 2015
سيجري استفتاء ع��ام  2017ح��ول العالقة مع
االتحاد األوروبي.
وق���ال ك��ام��ي��رون ف��ي م��ق��ال��ة كتبها لصحيفة
«ديلي تليغراف» نشرت ي��وم أم��س إن «يونكر
انتخب لرئاسة المفوضية األوروبية وبريطانيا
ستعمل معه ،وننتظر أن يستطيع ح ّل القضايا
التي تقلق ل��ن��دن» ،مضيفاً« :بالنسبة لنا فهو
رفض الهدف الموحد ال��ذي يسير خلفه االتحاد
األوروب��ي ،ونحن ال نعارض االندماج المستقبلي
ل��دول االت��ح��اد األوروب���ي لكن على دول االتحاد
األوروب��ي أن تقرر بنفسها ،وأنا أعلم أن الشعب
البريطاني ال يريد المشاركة ،إنه يسعى إلى تفادي
االندماج العميق» .وتابع« :أن��ا أرى مهمتي في
إجراء إصالحات في االتحاد األوروبي وأن أضمن
لبريطانيا مكانا ً فيه».
وفي السياق ،أشار استطالع للرأي العام في
بريطانيا إلى أن  47في المئة من البريطانيين
يؤيدون خروج بالدهم من االتحاد األوروبي ،بينما
يرغب  39في المئة فقط في البقاء ضمن االتحاد.

كاميرون يرى أن االتحاد يحتاج إلى إصالحات
وأكد االستطالع الذي أجرته صحيفة «ديلي ميل»
البريطانية ،أن معظم البريطانيين يتفقون مع رأي
رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأن فشله في منع
اختيار رئيس حكومة لوكسمبرغ السابق جان
كلود يونكر رئيسا ً للمفوضية األوروبية يؤدي إلى
زيادة فرص قطع العالقة بين لندن وبروكسيل في
نهاية المطاف.
وذكرت الصحيفة أن يونكر ،الذي يسعى إلى
إقامة «واليات أوروبية متحدة» ،هو رجل خاطئ
لتولي هذا المنصب ،كما يعرب كثيرون عن قلقهم

من مزاعم حول إدمان يونكر الشديد على الكحول.
وم���ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،أع��ل��ن رئ��ي��س اللجنة
االنتخابية المركزية الروسية فالديمير تشوروف
يوم أمس أن «االستفتاء في اسكتلندا أمر مثير.
لدينا دعوة ،سنرى إن كنا سنكتفي بالمراقبة عن
بعد» ،مشيرا ً إلى أن اللجنة المركزية ستراقب
االستفتاء في كل األحوال».
وستجري اسكتلندا استفتاء في الخريف المقبل
حول استقاللها عن المملكة المتحدة البريطانية
وشمال إيرلندا.

غل خارج �سباق الرئا�سة تارك ًا الحلبة
لأردوغان في مواجهة �أوغلي
أعلن الرئيس التركي عبد الله غ��ل أن��ه لن
يترشح في االنتخابات الرئاسية المقبلة ،مشيرا ً
في تصريح صحافي في العاصمة أنقرة إلى أن
فترة صالحياته «ستنتهي في  28آب ،وأنا لن
أترشح .هذه المسألة ناقشتها ورئيس الوزراء
رجب طيب أردوغان قبل االنتخابات المحلية في
 30آذار».
وحتى اآلن ،يوجد مرشحان اثنان للسباق
ال��رئ��اس��ي ف��ي تركيا ،إذ اتفق ال��ح��زب الوطني

الجمهوري المعارض وح��زب الحركة القومية
على م��رش��ح واح���د ه��و األم��ي��ن ال��ع��ام السابق
للمؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلي ،فيما
ّ
رشح حزب الشعب الديمقراطي الكردي للمنصب
رئيسه صالح الدين دميرتاش.
م��ن ناحية أخ���رى ،ل��م ي��دف��ع ح��زب العدالة
والتنمية ،الحاكم في تركيا بمرشحه رسميا ً حتى
اآلن ،لكن من المتوقع أن يُرشح رئيس ال��وزراء
الحالي ورئيس الحزب رج��ب طيب أردوغ���ان،

فقد صرح أردوغان أخيرا ً بأنه شخصيا ً سيتولى
إعالن قرار الحزب بهذا الشأن في  1تموز.
وستجرى االنتخابات الرئاسية في تركيا في
 10آب المقبل ،وإذا لم يحصل أي من المترشحين
على أكثر من  50في المئة من األصوات فستجرى
دورة ثانية لالنتخابات في  24آب.
وألول م��رة ف��ي ت��اري��خ الجمهورية التركية
سيختار الرئيس م��ن خ�لال تصويت الشعب
المباشر ال عن طريق البرلمان كما كان متبعاً.

كوريا ال�شمالية ت�ستعد لمحاكمة �أميركيين اثنين بتهمة ارتكاب «�أعمال عدوانية»

�أون ي�شرف بنف�سه على �إطالق �صاروخ تكتيكي
أعلنت كوريا الشمالية أن الرئيس
كيم جونغ أون أش��رف بنفسه على
عملية التدريب على إطالق صاروخ
تكتيكي دقيق ،إذ أفادت وكالة األنباء
المركزية الكورية الشمالية يوم أمس،
بأن أون أصدر أوامر إطالق الصاروخ
بنفسه في برج الرقابة المركزي.
وقال كيم جونغ أون بعد متابعته
التدريبات« :علينا أن نقوي قدرة
الدفاع الذاتي ،ألن الظروف مواتية
ل��ل��س�لام ال���ذي يعتبر أه���م قضايا
الشعب ،فال أحد يو ّفره لنا وال يمكن
ش���راءه» ،م��ؤك��دا ً ض��رورة استعداد
الدولة إلطالق الصواريخ البالستية
ف��ي أي لحظة ت��ص��دي �ا ً ل��ل��والي��ات
المتحدة األم��ي��رك��ي��ة ال��ت��ي تنتهج
سياسة العداء تجاه بيونغ يانغ.
وأوضحت وكالة األنباء الكورية
الشمالية أن العملية أثبتت جودة
األسلحة التكتيكية الموجهة «بال
أدنى هامش من الخطأ من النواحي
العلمية وال��ت��ق��ن��ي��ة» ،مضيفة أن
التدريبات أجريت بصورة سلسة
من دون تأثير على األم��ن والسالم
اإلقليمي ون��ظ��ام ال��م�لاح��ة ال��دول��ي
وظروف النظام البيئي.
ودع��ت كوريا الشمالية جارتها
ال��ج��ن��وب��ي��ة إل���ى وق���ف ال��خ��ط��وات
العدوانية من الجانبين في المجال
العسكري والكف عن التصريحات
العدوانية .جاء ذلك في بيان صادر
عن لجنة الدولة للدفاع نشرته وكالة
األنباء الكورية الشمالية أمس .ور ّكز

رسائل كورية شمالية عديدة
ال��ب��ي��ان ف��ي ض���رورة تخفيف حدة
التوتر في المنطقة الحدودية في
البحر األصفر.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت
أول من أم��س ،أن كوريا الشمالية
أطلقت نحو بحر اليابان صاروخين
قصيري المدى يعتقد أنهما من نوع
«س��ك��ود» ،وق���درت مداهما ب��ـ 500
كيلومتر.
من جهة أخ��رى ،تستعد الجهات
المعنية في كوريا الشمالية إلحالة

م��ل��ف م��واط��ن��ي��ن أميركيين اثنين
متهمين بارتكاب «أعمال عدوانية»
ضد بيونغ يانغ على المحكمة بعد
التحقيق في قضيتهما ،وأكدت وكالة
األنباء المركزية الكورية الشمالية،
وج���ود «أدل���ة م��ح��ددة» وش��ه��ادات
للمتهمين تثبت أن اعتقالهما كان
قانونياً.
يذكر أن السلطات الكورية اعتقلت
المواطن األميركي جيفري فول ،الذي
دخل كوريا الشمالية في  29نيسان

للسياحة وق��ام «بنشاطات تخالف
قوانين ال��ب�لاد» .وف��ي  10نيسان
اعتقل ماثيو تود ميلر بعد أن م ّزق
تأشيرة دخوله وطلب اللجوء في
كوريا الشمالية.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن المواطن
األميركي الثالث كينيث باي أوقف
ف��ي تشرين ال��ث��ان��ي  2012وحكم
عليه بالسجن  15عاما ً مع األشغال
الشاقة بعد إدان��ت��ه بالسعي إلى
اإلطاحة بالنظام.

ال�صين :ال�سجن لـ 113في ق�ضايا �إرهاب ب�شينغيانغ
أص���در ال��ق��ض��اء ال��ص��ي��ن��ي في
مقاطعة شينغيانغ أحكاما ً بسجن
 113شخصا ً بتهمة «اإلرهاب» ،إذ
ذكر موقع «تيانشان» اإللكتروني
التابع لحكومة شينغيانغ ،أن
أربعة من المشتبه بهم حكم عليهم
بالسجن المؤبد و 109آخرين
بالسجن ل��ف��ت��رات أق��ل إلدانتهم
ب��ج��رائ��م ت���ت���راوح ب��ي��ن «تنظيم
م��ج��م��وع��ات إره��اب��ي��ة» و»ت��ع��دد
الزوجات وتهريب المخدرات».
وأوض���ح المصدر أن األح��ك��ام
صدرت األربعاء في مدينة كاشغار،
وأورد ب��ع��ض أس��م��اء المحكوم
عليهم ،وكلهم من األوي��غ��ور ،في
حين أعلنت يوم الخميس أحكام
سجن قاسية بحق تسعة متهمين
«ب��اإلره��اب» أم��ام  3آالف شخص
تجمعوا في شينغيانغ.
في المقابل ندد المؤتمر العالمي
لألويغور ،المنظمة المدافعة عن
األويغور في المنفى« ،بإعالن هذه
اإلحكام في أماكن عامة» معتبرا ً
أنها «تنتهك حقوق المتهمين».

ساحة شينغيانغ

