السنة السادسة  /األربعاء  23 /متوز  / 2014العــدد 1542
Sixth year / Wednesday / 23 July 2014 / Issue No. 1542

دوليات

روحاني ي�ؤكد على �ضرورة الم�شاركة الوا�سعة في يوم القد�س

اتحاد البرلمانات الإ�سالمية يطالب ب�إنهاء العدوان على غزة فور ًا

أكد رؤساء البرلمانات اإلسالمية
ّ
المصغر التحاد برلمانات
في االجتماع
الدول اإلسالمية لبحث األوضاع في
غزة المنعقد في طهران ،على ضرورة
إنهاء العدوان الصهيوني الشرس
على غزة فوراً ،مشددين على العمل
السريع لتخفيف آثار العدوان.
و ك���ان اج��ت��م��اع ت��روي��ك��ا ات��ح��اد
البرلمانات اإلسالمية قد بدأ أعماله
في طهران بهدف بحث الجرائم التي
يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع
غزه.
وي��ش��ارك ف��ي االج��ت��م��اع رؤس��اء
برلمانات ال��س��ودان وإي��ران ومالي
ب��اع��ت��ب��اره��م ال���رؤس���اء السابقين
وال��ح��ال��ي��ي��ن وال��ق��ادم��ي��ن الت��ح��اد
برلمانات الدول اإلسالمية الى جانب
رؤساء بقية الدول.
و خالل كلمته قال رئيس مجلس
ال��ش��ورى االي��ران��ي علي الريجاني:
«نحن نعيش ظ��روف�ا ً حساسة في
ظ��ل ال��ه��ج��وم اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��غ��ادر
على غ��زة» .مشيرا ً إلى أن «الكيان
الصهيوني يشن هجماته الوحشية
في شهر رمضان المبارك على الشعب
الفلسطيني ال��م��ظ��ل��وم وال��ب��ريء،
ويستخدم أح��دث أن���واع األسلحة
المح ّرمة دول��ي �ا ً ويرتكب المجازر
ويسفك الدماء مايدل على همجيته
ووحشيته».
ولفت المسؤول اإلران���ي إل��ى أن
«كيان االحتالل يحاول وم��ن خالل
هجومه على غزة إع��ادة ماء الوجه
ال��ذي فقده في الهزائم السابقة»،
مضيفاً :أن»الكيان يعاني من العقدة
السياسية بسبب هزائمه المتكررة،
وقد استغل الفرصة الرتكاب مجازر
في غزة بهدف استعادة ماء وجهه
وسط األزم��ات التي تعيشها بعض
البلدان اإلسالمية».
وأع���رب الري��ج��ان��ي ع��ن س��روره
إلظهار المقاومة قدرتها في مواجهة
كيان االح��ت�لال ،مضيفا ً «نقف إلى
جانب فصائل المقاومة وسنساندها

تظاهرة إيرانية حاشدة ضد العدوان على غزة
وسنساعد الشعب الفلسطيني».
وطالب الحكومة المصرية «بفتح
معبر رفح لرفع حاجات أهالي غزة».
وقال« :ال يمكن أن نمر على ما يجري
في غزة مرور الكرام».
وأض���اف الري��ج��ان��ي« :ي��ج��ب أن
ننهي التفرقة في العالم اإلسالمي
ونقوم بالدفاع عن فلسطين» .مؤكدا ً
أن «ي��وم ال��ق��دس العالمي سيكون
مظهرا ً للوحدة اإلسالمية ،كما ندد
ب��دع��م أم��ي��رك��ا م��ع بعض حلفائها
الغربيين لجرائم الصهاينة ضد
الشعب الفلسطيني».
و أك��د ال��رئ��ي��س اإلي��ران��ي حسن
روحاني أن «القدس تحظى بأهمية
بالغة بالنسبة للشعب اإليراني وأن
المشاركة الجماهيرية الواسعة في
يوم القدس العالمي دليل على مزيد
من إبداء الدعم للشعب الفلسطيني
وتشكل رسالة للكيان الصهيوني
ال��غ��اص��ب ،م��ف��اده��ا أن ال��ع��دوان

والقتل واغتصاب األراض��ي نتيجته
الهزيمة».
وق��ال روح��ان��ي في بيان أص��دره
ي���وم أم���س بمناسبة ي���وم ال��ق��دس
العالمي الذي يصادف آخر جمعة من
شهر رمضان المبارك« :إن المشاركة
الجماهيرية في ي��وم القدس تأتي
تلبية لنداء قائد الثورة اإلسالمية
في إي��ران الراحل اإلم��ام الخميني،
كما أنها تمثل رسالة لشعوب العالم
ب���أن ال��م��س��ج��د االق��ص��ى ه��و أول��ى
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين،
وأن فلسطين أرض مقدسة لجميع
المسلمين ول��ن تنسى أب���دا ً حتى
تحريرها وعودة أهلها إلى وطنهم».
وأكد روحاني أن «الشعب اإليراني
يقف على ال����دوام خلف الشعوب
ال��م��ظ��ل��وم��ة ،وب��خ��اص��ة ال��ش��ع��ب
الفلسطيني وسيثبت للعالم أن الظلم
واالحتالل ال يمكنهما ان يستمرا الى
األب���د ،وأن الشعب ال���ذي يناضل

لتحرير أرضه سينتصر في النهاية،
داعيا ً أبناء الشعب اإليراني بكافة
مكوناته إلى المشاركة الواسعة في
مسيرات يوم القدس العالمي».
ولفت روحاني إل��ى «أن الشعب
الفلسطيني األع��زل في غزة يعاني
منذ أعوام طويلة من نتيجة الحصار
المفروض عليه ،وهو يدافع اليوم عن
نفسه أم��ام الكيان الصهيوني ولن
يستسلم حتى تحقيق النصر».
وف��ي السياق ،تنديدا ً بالجرائم
التي يرتكبها كيان العدو المحتل في
عدوانه على غزة وصمت المحافل
الدولية إزاء ذلك ،شهدت العاصمه
طهران يوم أمس وقفة احتجاجية
أم��ام مكتب األم��م المتحدة شاركت
فيها مختلف شرائح الشعب من أبناء
الشعب بمن فيهم المعلمون والطلبة.
وأع����رب ال��م��ش��ارك��ون ف��ي ه��ذه
ال��م��راس��م ع��ن دعمهم أله��ال��ي غزة
المظلومين داع��ي��ن األم��م المتحدة

وس��ائ��ر المنظمات الدولية التخاذ
ال��ق��رارات الالزمة لدعم أبناء غزة،
حيث ندد البيان الختامي بالجرائم
ال��وح��ش��ي��ة ال��ت��ي يرتكبها الكيان
الصهيوني ضد أبناء غزة العزل.
و ك��ان رئ��ي��س مجلس ال��ش��ورى
االي���ران���ي ع��ل��ي الري��ج��ان��ي أك���د في
وق���ت س��اب��ق خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه رئيس
م��ج��ل��س ال��ش��ع��ب ال���س���وري جهاد
اللحام ال���ذي ي��ش��ارك ف��ي اجتماع
البرلمانات االسالمية ،أن على القوى
الدولية االنصياع ألص��وات الشعب
السوري ،وق��ال :إن «سورية كانت
من أهم محاور المقاومة ضد الكيان
الصهيوني دوم���ا ،ول��ي��س حضور
كبار المسؤولين السوريين في هذا
االجتماع إال دليالً على ذلك».
وت��ق��دم الري��ج��ان��ي بالشكر إلى
ال��ل��ح��ام ل��م��ش��ارك��ت��ه ف���ي ت��روي��ك��ا
البرلمانات اإلسالمية المنعقد في
ط��ه��ران م��ن أج��ل مناقشة الوضع
في غ��زة ودع��م الشعب الفلسطيني
المظلوم« :إن ال���دول ال��ت��ي دعمت
اإلرهابيين في سورية بات يراودها
القلق اآلن بعد أن انتقلت نار القتال
إلى العراق».
ب�����دوره ،أش����اد رئ��ي��س مجلس
الشعب السوري محمد جهاد اللحام
بمبادرة مجلس الشورى في إيران
ف��ي عقد اجتماع ل��م��ؤازرة الشعب
الفلسطيني ف��ي غ���زة ،وق���ال« :إن
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة ف��ي إي��ران
كانت عاقدة العزم دوما ً في مساعدة
المسلمين في شتى أنحاء العالم،
وحينما يواجه المسلمون مشكلة فإن
إيران تكون إلى جانبهم دوما».
وح��ول األوض��اع في غ��زة أضاف
اللحام« :إن العدو االسرئيلي ومن
خالل تصوراته الخاطئة بان محور
المقاومة بات ضعيفاً ،قد قام بشن
حمالت همجية ضد سكان غزة العزل،
لكن الشعب الفلسطيني سينتصر في
هذه الحرب أيضا».

ماليزيا تعتزم ت�سليم ال�صندوقين الأ�سودين الى الخبراء الدوليين

مو�سكو ت�شيد بقرار مجل�س الأمن حول تحطم «الماليزية»
أش���ادت موسكو ب��ق��رار مجلس
األم��ن ال��دول��ي ح��ول تحطم طائرة
الركاب الماليزية ش��رق أوكرانيا،
ونوهت بدعوته أط��راف النزاع في
ه��ذا البلد إل��ى وق��ف إط�لاق النار،
تمهيدا ً للتحقيق في أسباب الكارثة.
وقالت الخارجية الروسية في
بيان لها ي��وم أم��س« :تس ّنى بعد
مشاورات مكثفة االتفاق على مشروع
ق��رار يؤكد ض��رورة إج��راء تحقيق
مستقل وم��وض��وع��ي ف��ي ال��ح��ادث
يستند إلى مبادئ الطيران الدولية،
ويكون فيه للمنظمة الدولية للطيران
ال��م��دن��ي��ة دور أس���اس���ي» ،وأك���دت
استعداد الجانب الروسي لتقديم
مساعدة شاملة في عملية التحقيق
بما في ذلك بمشاركة اختصاصيين
معنيين.
وأش���اد الدبلوماسيون ال��روس
ب��دع��وة أع��ض��اء ال��م��ج��ل��س جميع
ال��ج��ه��ات ال��م��ت��ح��ارب��ة إل���ى وق��ف
العمليات الحربية في منطقة سقوط
ال��ط��ائ��رة ،وتأمين حرية الوصول
إليه من قبل خبراء التحقيق وبعثة
منظمة األم��ن والتعاون األوروب��ي
ال��خ��اص��ة ب��أوك��ران��ي��ا وغ��ي��ره��ا من
المنظمات التي تقدم مساعدات في

التحقيق ،واعتبرت أن «التحقيق في
مثل هذه الحوادث الكبيرة ،كتحطم
ط��ائ��رة ينبغي أن يتم بمشاركة
منظمة ذات ثقل دولي مثل المنظمة

الدولية للطيران المدني».
وكان مجلس األمن الدولي تب ّنى
ي���وم االث��ن��ي��ن  21ت��م��وز ،بإجماع
أعضائه قرارا ً بإجراء تحقيق دولي

في حادث تحطم الطائرة الماليزية
في أجواء أوكرانيا.
واعلن رئيس ال���وزراء الماليزي
ن��ج��ي��ب رزاق أم���س أن س��ل��ط��ات

البالد تعتزم تسليم «الصندوقين
األس����ودي����ن» ل��ط��ائ��رة «ب��وي��ن��غ»
المحطمة في أوك��ران��ي��ا ،ال��ى فريق
خبراء دوليين فور تشكيله.
وق��د سلّم عناصر ق��وات الدفاع
الشعبي في وقت سابق الصندوقين
للخبراء الماليزيين ،وأك��د أحدهم
وه��و عضو مجلس األم���ن القومي
الماليزي أن «الصندوقين» في حالة
جيدة.
وفي السياق ،أعلن رئيس وزراء
هولندا مارك ريوته أن طائرة مح ّملة
بجثامين ضحايا الطائرة الماليزية
المنكوبة فوق أوكرانيا ستصل اليوم
األربعاء إلى هولندا ،وقال« :نتوقع
أن تقلع أول طائرة ي��وم غد لتبدأ
بعد ذلك عملية التعرف على الجثث
والتي يمكن أن تستمر ألشهرعدة».
وقد وصل القطار المحمل بجثامين
الضحايا إلى مدينة خاركوف قادما ً
من مكان الكارثة .وكانت السلطات
األوك��ران��ي��ة ق��د واف��ق��ت ع��ل��ى طلب
نظيرتها الهولندية بأن تتم عملية
التعرف على الجثث ف��ي هولندا،
حيث بلغ عدد الضحايا الهولنديين
 193شخصا ً من أصل  298كانوا
على متن الطائرة.

بوتين ي�ؤكد عدم وجود �أي تهديد ع�سكري ل�سيادة رو�سيا

تمديد تفوي�ض بعثة المتابعة في �أوكرانيا ن�صف عام
أعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن
أمله في أن تأخذ البلدان األخ��رى المصالح
الوطنية الروسية في االعتبار وتح ّل القضايا
المعلقة بالطرق القانونية ،مؤكدا ً عدم وجود
أي تهديد عسكري أو تهديد لسيادة ووحدة
األراض��ي الروسية ،عازيا ً ذلك الى التوازن
االستراتيجي للقوى في العالم.
وشدد بوتين على أن روسيا تلتزم بحزم
باألعراف الدولية وبتعهداتها أمام الشركاء،
مؤكدا ً أن سيناريو «ال��ث��ورات الملونة» لن
ينجح في روسيا ،على رغم وجود محاوالت
خارجية لزعزعة الوضع ،قائالً »:ما من شك
هذه األساليب لن تمر في روسيا».
وأع��رب الرئيس بوتين عن قناعته بأن
الوصفات التي تعمل بحق الدول الضعيفة
لن تنفع في روسيا ،و ق��ال« :شعب روسيا
ومواطنوها لن يسمحوا بذلك ولن يتقبلوا»،
وأوض�����ح أن م���ح���اوالت زع���زع���ة ال��وض��ع
االجتماعي ـ السياسي تتواصل من الخارج
لجعل روسيا سهلة االنقياد على الساحة
الدولية.
وأضاف الرئيس الروسي :إن «قوات الناتو
تعزز وجودها في بلدان شرق أوروبا» ،قائالً:
إن»مجموعات قوات الناتو ُتعزز في أراضي
ب��ل��دان ش��رق أوروب����ا بشكل استعراضي،
وفي مياه البحر األس��ود والبلطيق» ،ولفت
إلى أن «منظومة الدرع الصاروخية تقترب
من ال��ح��دود الروسية ،ونحن سنرد بشكل
متكافئ ومتناسب مع اقتراب البنى التحتية
للناتو من حدودنا ،ولن نترك موضوع نشر
الدرع الصاروخية وزيادة ترسانة األسالحة
االستراتيجية عالية الدقة م��ن دون رد»،
مضيفا ً »:يقولون لنا إن منظومة الدرع هي
منظومة دفاعية ..غير صحيح إنها منظومة

هجومية وج��زء م��ن المنظومة الهجومية
للواليات المتحدة في الخارج».
وفي السياق ،أعلن سكرتير األمن القومي
دمى
الروسي نيكوالي باتروشيف أن هناك
ً
للغرب في السلطة بأوكرانيا فقدت حس
السيادة وباتت تتصرف وفق اإلمالء.
وق���ال ف��ي خ��ت��ام اج��ت��م��اع مجلس األم��ن
ال��روس��ي أم��س« :إن��ن��ا نتكلم ع��ن ال��ث��ورات
الملونة ،وعن تشكل معارضة يتم التحكم بها،
ما أسفر بالنتيجة عن وصول صنائع الغرب
ال��ى السلطة األوك��ران��ي��ة الذين فقدوا اآلن،
حسب رأيي ،الى حد ما السيادة واستقاللية
اتخاذ القرارات ويتصرفون حسب اإلمالء»
من الخارج.
وأك����د ب��ات��روش��ي��ف أن��ه��م «ي��ت��ج��اه��ل��ون
المعلومات الموضوعية ،وض��رورة تحليل
هذه المعلومات ،بل يقدمون أشياء معينة
كما يريدون أن تبدو لهم ،مشيرين هنا الى
مواقع التعارف االجتماعي كمصادر» ،الفتا ً
الى أن «أح��داث أوكرانيا تلعب دورا ً يملي
علينا استخالص استنتاجات صحيحة».
وتابع قائال :إن «م��ا ج��رى في أوكرانيا
انقالب حكومي ربما ما كان ليحدث لو اتفقت
مصالح دول غربية معينة مع األعمال التي
كانت حكومة البالد في ذلك الحين تتصرفها،
والتي كانت تناقض الغرب».
وتعقيبا ً على االجتماع الحالي لمجلس
األمن الذي ُخصص لسيادة روسيا وسالمة
أراضيها أكد باتروشيف أن «االجتماع كان
ُمخططا ً له منذ نصف ع��ام ،موضحاً« :لقد
تحدثنا عن التهديدات التي كانت موجودة
حين كنا نخطط لالجتماع ،وفي الوقت نفسه
أخذنا في االعتبار التغيرات السياسية التي
طرأت على العالم ،وبالطبع أدخلنا تعديالت

على القرارات التي اتخذناها».
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت م��ددت منظمة األم��ن
والتعاون في أوروب���ا تفويض بعثتها في
أوكرانيا نصف عام آخر ،حيث أشار المكتب
ال��ص��ح��اف��ي للمنظمة ب���أن «ق���رار التمديد
اتخذ يوم أمس بعد انتهاء اإلج��راءات بهذا
الخصوص ،مشيرا ً الى عدم تلقيه أي ممانعة
من وفود الدول األعضاء المشاركة» ،الفتا ً إلى
أن «شروط عمل البعثة ومجال صالحياتها
يبقى كما هو من دون تغيير.
وأق��رت جميع ال��دول األعضاء في منظمة
األمن والتعاون في أوروبا في  20آذار الماضي
تفويض ه��ذه البعثة ال��ذي ينتهي مفعوله
الحالي في  21أيلول المقبل ،وللبعثة فروع
في  10مدن أوكرانية هي دنبيبروبيتروفيك،
ودون��ي��ت��س��ك ،وإي���ف���ان���و -ف��ران��ك��وف��س��ك،
ولوغانسك ،ولفوف ،وأوديسا ،وخيرسون،
وخاركوف ،وتشيرنوفتساخ ،باإلضافة إلى
مكتب رئيس في العاصمة كييف.
وكان مقررا ً أن يصل تعداد متعاوني بعثة
المتابعة في أوكرانيا إلى  500شخص ،فيما
يعمل حاليا في البعثة نحو  250متخصص.
وبحسب منظمة األمن والتعاون في أوروبا،
فإن زيادة أفراد البعثة في المستقبل ستكون
ممكنة بعد تحسن ظروف األمن.
إلى ذلك ،أقر البرلمان األوكراني «الرادا»
ي���وم م��ش��روع م��رس��وم التعبئة الجزئية
للقوات المسلحة ،الذي رفعه الرئيس بيوتر
بوروشينكو ،وص ّوت لصالحه  232نائباً.
وينص المرسوم على تنفيذ مرحلة جديدة
م��ن التعبئة ه��ي الثالثة منذ ب��دء الجيش
األوكراني علميته العسكرية شرقي البالد.
وأع��ل��ن سكرتير مجلس األم���ن القومي
والدفاع األوكراني أندريه باروبيه في كلمة

أمام «ال��رادا» أن  53وحدة عسكرية تابعة
للقوات المسلحة األوك��ران��ي��ة و 18وح��دة
عسكرية أخ��رى قد وضعت في حالة تأهب
منذ ربيع العام الجاري.
وفي السياق ،أفاد مجلس بلدية لوغانسك
أن  5مدنيين قتلوا وأصيب  16أخرون ودمر
 22مبنى في المواجهات المستمرة بين
القوات األوكرانية وق��وات الدفاع الشعبي
في مدينة لوغانسك خالل الساعات الـ24
األخيرة.
الى ذلك ،قال المتحدث باسم مركز اإلعالم
التابع لمجلس األم��ن وال��دف��اع األوك��ران��ي
أندريه ليسينكو أن  13عسكريا قتلوا في
معارك مع قوات الدفاع الشعبي شرق البالد
في الساعات الـ 24األخيرة.
في الوقت نفسه ،أعلن المكتب الصحافي
لـ «جمهورية لوغانسك الشعبية» أن قوات
ال��دف��اع الشعبي انسحبت ي��وم أم��س من
مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك
الواقعتين ف��ي مقاطعة لوغانسك بسبب
الوضع األمني الصعب.
وأضاف البيان« :تشهد سيفيرودونيتسك
م��ع��ارك عنيفة ..تشن ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة
هجوما على المدينة باستخدام قافالت من
الدبابات .كما تعرضت مدينة ليسيتشانسك
لقصف عنيف في الليل».
وك��ان ممثلون عن ق��وات الدفاع الشعبي
شرق أوكرانيا قالوا في وقت سابق من يوم
أم��س إن «ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة ب���دأت أمس
هجمات في اتجاهات عدة  ،وأعلنوا أن قصف
مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك
استمر طوال ليل الثالثاء .وأضافوا أن تبادال
إلطالق النار يجري وسط سيفيرودونيتسك.

التخ�صيب و الماء الثقيل و الحظر
موا�ضيع خالف �إيران و الـ 1+5
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مواقفنا حول عدد أجهزة الطرد محددة وواضحة
قال وزیر الخارجیة اإلیراني محمد جواد ظریف :إن
«حق إيران في التخصیب والماء الثقیل والحظر ضد
طهران ،كانت من مواضیع الخالف في المفاوضات
األخيرة مع مجموعة  1+5في فيينا».
وأش���ار ظ��ری��ف ي��وم أم��س ف��ي تصريح صحافي
إل��ی «ت��وج��ه ال���دول الست ف��ي الجولة األخ��ی��رة من
المفاوضات ،وأن الجمیع یسعی الی التوصل الی
اتفاق».
وأوض��ح أن مواقف إی��ران حول عدد أجهزة الطرد
المركزیة محدد وواضح ،وأن إصرار الطرف اآلخرعلی
هذا الموضوع ال یجدي نفعا ً قائال« :شعرت في هذه
الجولة من المفاوضات النوویة أن الطرف اآلخر

یستمع الی كالمنا ویفكر فیه ،موضحا ً ان ()1+5
أدركوا أن الفرصة لالتفاق لیست متاحة الی االبد».
وأضاف ظریف وهو رئیس الفریق النووي اإلیراني
المفاوض ،أن «أطراف المفاوضات یعلمون أن االتفاق
هو السبیل الوحید لحل قضية إیران النووية».
وأضاف الوزیر اإليراني« :هم علموا أن الضغوط
ضد الشعب اإلیراني غیر مجدیة ،وأن الشعب ص ّوت
وبشكل واسع في االنتخابات الرئاسیة ،لذا فإن الطرف
اآلخر یصبح أكثر استعدادا ً للدخول في المفاوضات
كلما تقدمت» ،وق��ال :إن «الموضوع سیُحل فی ما
لو تقدم الغربیون برؤیة ترتكز علی اتفاق جنیف،
واالطمئنان من سلمیة نشاطات إیران النوویة».

�سيول :ثمة �صعوبات في تحديد
�سبب وفاة مالك الع ّبارة المنكوبة
قالت الشرطة الكورية الجنوبية
إنها «لم تتمكن حتى اآلن من تحديد
سبب وفاة مالك العبّارة «سيفول»
التي غرقت ق��رب س��واح��ل كوريا
الجنوبية في نيسان الماضي ،كما
ال تملك أدلة على أنه قتل».
وأف�����اد رئ��ي��س ش��رط��ة مدينة
س��ون��ش��ون ال��ك��وري��ة الجنوبية
«أوه��ون ه��و» في مؤتمر صحافي
يوم أمس أنه تم العثور على جثة
الملياردير «يو بيونغ اي��ون» في
 12تموز ،مضيفا ً أن حالتها السيئة
تقف عائقا ً أمام تحديد السبب ،وأنه
«ليست لدينا أدلة على أنه قتل».
وت���اب���ع :إن «ن��ت��ائ��ج الفحص

الجيني وفحص البصمات أكدت
هوية الجثة».
وك��ان رجل األعمال «يو بيونغ
اي���ون» ،مؤسس مجموعة دينية
ت��ت��ب��ع ال��ط��ائ��ف��ة ال��ب��روت��س��ت��ان��ي��ة
ويملك شبكة واسعة من الشركات
يستخدمها برأي الشرطة لالحتيال
المالي ،وم��ن بينها الشركة التي
كانت تدير العبّارة الغارقة.
يذكر أن الع ّبارة «سيفول» غرقت
قبالة الساحل الجنوبي لكوريا
الجنوبية في  16نيسان ،ما أسفر
عن مقتل أكثر من  300من ركابها،
بينهم  250تلميذا ً م��ن المدرسة
نفسها في جنوب سيوؤل .ويرى

التحقيق أن أسباب الحادث تعود
إلى إج��راء تغييرات غير قانوينة
في هيكل العبارة وكذلك انتهاك
قواعد استخدامها.
واختفى رجل األعمال فورا ً بعد
حادث غرق العبّارة .واتضح فيما
بعد أنه كان يختبئ في منزله في
مدينة سونشون ،حيث تم العثور
على جثته.
وس��ب��ق أن اع��ت��ق��ل��ت ال��ش��رط��ة
ال��ك��وري��ة الجنوبية زوج���ة «ي��و
بيونغ اي��ون» وكذلك  5أشخاص
من أعضاء أسرته بمن فيهم أخوه
األكبر .كما تبحث الشرطة عن ابنه
األكبر.

تركيا :اعتقال  55م�س�ؤو ًال في ال�شرطة لال�شتباه
بالتج�س�س والتزوير
ذك��رت محطات التلفزة التركية
ي��وم أم��س أن السلطات أوقفت 55
م��س��ؤوال ك��ب��ي��را ً ف��ي ال��ش��رط��ة في
تحقيق جنائي بشأن قضية فساد
واستغالل مناصب.
وأوق��ف��ت ال��ش��رط��ة  40م��س��ؤوال ً
حاليا ً وسابقا ً في اسطنبول بمن
فيهم الرئيس السابق لوحدة مكافحة
اإلره�����اب ف��ي ش��رط��ة اس��ط��ن��ب��ول،
واعتقلت  15آخرين في أماكن أخرى
في تحرك وصفته وسائل االع�لام
بالجديد ضد حركة حليف أردوغان
السابق فتح الله غولن ف��ي إط��ار
فضحية فساد واسعة تطال رئيس
الحكومة التركية والمقربين منه.
وداهمت الشرطة في اسطنبول
وحدها قرابة  200منزل في وقت
مبكر من يوم أمس ،وأظهرت لقطات
التلفزيون مسؤولي الشرطة بينما
ي��ت��م اق��ت��ي��اده��م وأي��دي��ه��م مكبلة.
وأوردت صحيفة «حرييت» على
موقعها أن عمليات مداهمة متزامنة
ت��م��ت ف��ي  22م��دي��ن��ة ف��ي مختلف

الجي�ش الفيليبيني
ً
م�سلحا
يقتل 17
جنوب البالد
أف�������اد م����ص����در ع��س��ك��ري
فيليبيني أن الجيش قضى
على  17م��ن مسلحي حركة
«بانغسامورو» المنشقة عن
ج��ب��ه��ة ال��ت��ح��ري��ر اإلس�لام��ي��ة
(مورو) خالل اشتباكات وقعت
ي��وم أم��س ،مضيفا ً أن جنديا ً
واح��دا ً قتل وأصيب  3أخرون
خالل االشتباك.
وت��اب��ع ال��م��ص��در ق��ول��ه إن
مسلحين من الحركة هاجموا
ق���وات الجيش ف��ي مدينتين
م��ت��ج��اورت��ي��ن ف���ي مقاطعة
ماغوينداناو جنوب البالد.
وانشق مسلحوت الحركة
انشقوا عن جبهة «مورو» بعد
ت��وق��ي��ع األخ��ي��رة ع��ل��ى ات��ف��اق
س�لام شامل مع الحكومة في
آذار الماضي ،وحملوا السالح
إلق��ام��ة منطقة إسالمية ذات
حكم ذات��ي في الجنوب الذي
تسكنه أغلبية مسيحية.

الشرطة التركية خالل مداهماتها
أنحاء تركيا .ويتهم المشتبه بهم
بالتجسس والتنصت بشكل غير
ق��ان��ون��ي وت��زوي��ر وث��ائ��ق رسمية
وان��ت��ه��اك ال��س��ري��ة وت��ل��ف��ي��ق أدل��ة
وانتهاك سرية التحقيق ،بحسب
وسائل اإلعالم التركية.
وف��ي ش��أن أخ��ر ،أصيب نحو 80

شخصا ً بحروق إثر انفجار شاحنة
محملة بمواد بترولية مسالة على بعد
 150كيلومترا ً من مدينة ديار بكر في
جنوب شرق تركيا يوم أمس ،حيث
هرعت سيارات اإلطفاء واإلسعاف
إلى مكان الحادث ونقل المصابين
إلى المستشفيات القريبة.

غيفارا تدعو ال�شعوب �إلى الوحدة
لمواجهة تهديدات �أميركا
دعت أليدا غيفارا نجلة القائد الثوري آرنيستو تشي غيفارا الشعوب إلى الوحدة
للدفاع عن أهدافها المشتركة ولمواجهة التهديدات التي تمثلها محاوالت الواليات
المتحدة الرامية إلى الهيمنة على العالم .وذكرت غيفارا طبيبة األطفال الكوبية خالل
لقاء أجرته مع ممثلين عن الحركة الروسية للتضامن مع كوبا وأميركا الالتينية في
موسكو بعبارة والدها التي تقول «إن وحدة الشعب هي السبيل الوحيد لمواجهة
العدو المشترك» .ونوهت بعملية التجديد الهائلة التي تشهدها اليوم أميركا
الالتينية ومنطقة بحر الكاريبي والتي بدأت في كوبا عقب االنتصار الشعبي في
األول من كانون الثاني من عام  1959ومن ثم اكتسبت زخما ً وقوة مع انتصار
الثورة البوليفارية في فنزويال بقيادة الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز.

ال�صين وكوبا تفتحان مرحلة جديدة
للتعاون بين البلدين
قال الرئيس الصيني «شي جين بينغ» إن الصين وكوبا تدخالن مرحلة جديدة
من التعاون ذي المنفعة المتبادلة القائم على أسس الصداقة والثقة الراسخة بين
البلدين .وجاء في بيان صدر عن «بينغ» الذي وصل يوم االثنين في زيارة رسمية
إلى كوبا« :أعتقد أن هذه الزيارة بفضل جهودنا المشتركة ستعطي دفعا ً جديدا ً
لتطوير العالقات بين البلدين» .وأشار البيان إلى أهمية مواصلة «تعزيز الصداقة
والثقة المتبادلة» بين البلدين وتحديد آفاق تطويرها الحقاً.
ومن المتوقع أن يجري الرئيس الصيني مباحثات رسمية مع رئيس مجلس
الدولة الكوبي راؤول كاسترو ،ويشارك في عدد من الفاعاليات األخرى ،في إطار
جولته الثانية إلى بلدان أميركا الالتينية.
وكان الرئيس الصيني زار في وقت سابق من الشهر الجاري البرازيل واألرجنيتين
وفنزويال ،في حين شملت جولته األولى في حزيران الماضي كل من كوستاريكا
والمكسيك وترينيداد وتوباغو.

