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غزة على �شفا كارثة �إن�سانية والعدوان يدخل يومه ال�ساد�س والع�شرين

�آمو�س :ال مكان �آمن ًا في غزة و 80في المئة من ال�سكان ال ت�صلهم م�ساعدات
� 1378شهيد ًا و �أكثر من  8000جريح و المقاومة توا�صل الرد

آموس 24 :منشأة طبية دمرت

ضحايا مجازر العدو

مع دخول العدوان اليهودي على قطاع غزة المحاصر يومه
السادس و العشرين و ارتفاع أعداد الشهداء الى  1378شهيداً،
ربعهم من األطفال ،وأكثر من  8000جريح بينهم  1300طفل،
كشف تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في
األراضي الفلسطينية المحتلة «أوتشا» عن أن أعداد النازحين في
 86مدرسة تابعة لوكالة غوث و تشغيل الالجئين «أونروا» في
قطاع غزة وصل إلى  220ألفا ،حيث أوضح التقرير أن متوسط
عدد النازحين  2400في كل مدرسة التي من المفترض أن تؤوي
 500شخص فقط.
وذكر التقرير الذي صدر يوم أمس أن «مدارس جباليا استضافت
 4آالف نازح ،ما أدى إلى زيادة أعدادهم إلى  ،9400فضال عن 12
ألف ن��ازح آخر في  13مدرسة حكومية و 7أالف يعيشون في
المباني العامة و 18ألفا يعيشون مع األسر المضيفة ،في حين
قدرت وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية أن أعداد النازحين
الذين يعيشون مع األسر المضيفة بلغ أكثر من  200ألف».
وأفاد التقرير األممي أن «محطة كهرباء غزة الوحيدة مغلقة
منذ يومين بعد ضربها ،وأن هيئة الطاقة الفلسطينية تقول إنها
تحتاج إلى شهرين إلصالحها ما يزيد من تفاقم أزمة الكهرباء في
غزة».
كما دمرت الهجمات المبنى الجديد لمستشفى «القدس» الذي
تديره جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،بينما دمر المبنى القديم
خالل العدوان «اإلسرائيلي» السابق على القطاع المحاصر في
عام  2008و.2009
ولفت التقرير إلى «أن  299ألف طفل على األق��ل يحتاجون
إلى دعم نفسي متخصص مباشر نتيجة للعدوان «اإلسرائيلي»
الحالي» .مؤكدا ً الحاجة إل��ى «توفير مساعدات نقدية تقدر
بحوالى  38مليون دوالر لـ 9395أسرة لتغطية نفقات اإليجار
والمصروفات العاجلة.
وأوض��ح أن «برنامج األغذية العالمي بالتعاون مع وكالة
«أونروا» يوفران حصصا ً غذائية طارئة للنازحين بشكل يومي
في حين قدم البرنامج مساعدات عاجلة إلى  8995من النازحين
في المدارس الحكومية ،فضال عن المساعدات الغذائية للمرضى
وموظفي المستشفيات» ،مشيرا ً إلى «ارتفاع عدد المدارس التي
دمرت منذ بداية األزمة إلى  136مدرسة من بينها  49مدرسة
حكومية و 87تابعة لوكالة الغوث».
وفي هذا السياق ،ذكرت فاليري آموس نائب أمين عام األمم
المتحدة للشؤون اإلنسانية أن ال مكان آمنا ً في قطاع غزة» ،مشيرة
الى أن «أكثر من  80بالمئة من السكان ال تصلهم مساعدات».

وأضافت آموس خالل جلسة طارئة لمجلس األمن عقدت
يوم أمس لمناقشة الوضع في القطاع« :أن انعدام األمن في
غزة يعرقل جهود اإلغاثة اإلنسانية» .مؤكدة «ضرورة حماية
المدنيين من الهجمات وعلى أطراف الصراع السعي الى ذلك.
وقال :إن»  24منشأة طبية في غزة تع ّرضت للتدمير ومعظم
القطاع من دون كهرباء» .وشددت على «األطراف المتصارعة
ضرورة االلتزام بالقوانين الدولية ومحاسبة كل طرف لم يلتزم
بالمعايير الدولية».
وأوضحت أموس« :أن  24منشأة طبية تعرضت للتدمير
ومعظم القطاع من دون كهرباء ،الى جانب أن مستشفى الشفاء
تعرض للقصف وفيه الكثير من الجرحى ،مشيرة ال��ى أنه
«بموجب القانون الدولي فان طواقم األمم المتحدة ومنشآتها
يجب ان تحظى بالحماية».
من جانبه ،أكد بيير كراينبول المفوض العام لألونروا من
غزة أنه ال يوجد مبرر لهجمات «إسرائيل» على مراكز الوكالة
الدولية ،مشددا ً على ضرورة وضع حد لحصار غزة.
وأض��اف« :أن هذه هي المرة السادسة التي تتعرض فيها
مدارس األونروا لالعتداء ،وأنا ال أعلم لماذا يتم ذلك على رغم
تقديمنا جميع المعطيات حول أماكن مقارنا».
ودعا كراينبول ألن يكون هناك محاسبة لما حدث في قطاع
غزة ،مبيّنا أن «نحو  220ألف مدني فلسطيني فروا ولجأوا إلى
مقارات الوكالة ولكنهم ليسوا بأمان».
و تأتي هذه االنتقادات الدولية للكيان «االسرائيلي» المحتل
في وقت يعاني فيه مواطنو غزة من انقطاع التيار الكهربائي
لساعات طويلة ،ما أدى إلى توقف تشغيل المولدات لضخ
المياه ،وتسبب بدوره بأزمة كبيرة في مياه الشرب في القطاع.
حيث شن العدو اليهودي غارات عدة  ،استهدفت محطة توليد
الكهرباء في غزة ،ومخازن الوقود الخاصة فيها ،ما فاقم من
معاناة المواطنين المتفاقمة أصال إلى حد كبير مع بدء العملية
العسكرية البرية ،وكذلك استهداف خطوط الكهرباء التي تصل
من مصر و األراضي المحتلة وتغذي مناطق واسعة من مدن
غزة.
وفي السياق ،واصل كيان العدو «االسرائيلي» اعتداءاته
على غ��زة ،وع���اود استهداف م���دارس األون���روا التي ت��ؤوي
نازحين ،حيث استهدفت مدفعيته ظهر أمس مدرسة البنات في
منطقة المغازي التابعة لألونروا موقعة إصابات في صفوف
المدنيين.
وأسفر االعتداء عن ارتقاء شهيد و 16جريحاً ،ثالثة منهم

في حال الخطر داخل المدرسة بعد قصف الطائرات الحربية
مسجد عمر بن الخطاب المجاور لها .يأتي ذلك غداة يوم طويل
من المجازر راح ضحيتها  129شهيداً ،وأكثر من  400جريح.
وقال بيان لوزراة الصحة في غزة« :إن العدوان «اإلسرائيلي»
المستمر على قطاع غزة لليوم الخامس والعشرين يستهدف
بنحو مر ّكز قتل المدنيين من األطفال والنساء والمسنين،
وكذلك تقويض مقومات الحياة اليومية واألساسية للمواطن
الفلسطيني ،وال سيما ف��ي خدماته الصحية واإلنسانية
والبيئية ،ما يفرض على األمم المتحدة والمؤسسات الدولية
العمل الجاد والفوري لوقف شالل الدم النازف في قطاع غزة».
فى مقابل ذل��ك ،تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها
لمحاوالت ق��وات االحتالل تحقيق تقدم على أراض��ى القطاع
موقعة المزيد من الخسائر فى صفوفها.
وفى هذا السياق ،اعترف العديد من مواقع االحتالل بأن
«أكثر من  139جنديا ً وضابطا ً من جيش االحتالل ما زالوا
يعالجون فى المستشفيات «االسرائيلية» حتى صباح أمس.،
مؤكدة «مقتل  56جنديا ً وضابطا ً وثالثة مستوطنين منذ بداية
العدوان على غزة».
وأوضحت هذه المواقع أن «الجنود المصابين موزعون على
العديد من المستشفيات داخل األراض��ي المحتلة ،من بينهم
 38جنديا ً في مستشفى عسقالن وصفت ج��روح  15منهم
بالخطيرة».
وقد واصلت الوحدات الصاروخية التابعة لفصائل المقاومة
الفلسطينية ّ
دك «المستعمرات «االسرائيلية» بالصواريخ ،فقد
أسفر قصف كتائب القسام لمستعمرة أشكول عن إصابة عشرة
مستوطنين بينهم  3بحالة م��وت سريري ،في ما استهدفت
المقاومة مستعمرات نير اسحاق وبئر السبع و سديروت بعدد من
صواريخ غراد و  107ملم ،واستهدفت حشودات لجيش االحتالل
في مناطق شمال بيت الهيا و شرق التفاح و شرق جباليا و قرب
أوفكيم و شرق الزيتون بعدد من الصواريخ و قذائف الهاون ،و
قصفت القسام ميغين العسكري بـ 6صواريخ غراد».
من ناحيتها ،قصفت «سرايا القدس مستعمرات أس��دود و
عسقالن و ايرز ونتيف هعسترا وصوفا و المجدل بعدد من
الرشقات الصاروخية محققة إصابات في صفوف العدو ،في ما
استهدفت مواقع العين الثالثة و ناحل عوز و صوفا و أشكول
العسكري برشقات صاروخية وعدد من قذائف الهاون ،وقصفت
تجمعات لجيش العدو شرق جباليا والبرج األحمر بمحيط كرم
أبو سالم ومعبر صوفا».

لجنة الدفاع في مجل�س العموم البريطاني« :الناتو» غير م�ستعد لتهديداتها

جاهزية الناتو ضعيفة
الروسية الخاصة ،التي تتحرك بزيّ مموه».
وأض��اف« :تابعنا كيف استخدمت روسيا
والموالون لها ه��ذه األساليب في أوكرانيا
لزعزعة استقرار بلد عضو في ناتو ،وضم
جزء من أقاليمه ،وشل قدرته على الرد».
وجاء في التقرير« :أن «الناتو» الذي لم
يكن يرى روسيا على امتداد  20عاما ً على
أنها تهديد إقليمي ،أصبح اليوم مرغما ً على
تغيير موقفه بسبب األح���داث األخ��ي��رة».
وأشار إلى أن «االحداث في أوكرانيا هذا العام
أعقبت الهجمات االلكترونية على إستونيا في
 ،2007واجتياح جورجيا في  2008وهي
بالتالي تنبيه للـ «ناتو».
وق����ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ح��ل��ف أوان���ا

لونغسكو« :ل��م نطلع ع��ل��ى ت��ق��ري��ر لجنة
الدفاع في مجلس العموم البريطاني ،ولكننا
سندرسه بعناية عندما ُينشر» .وذك��ر أن
« األمين العام لحلف الناتو ،أن��درس فوغ
راس��م��وس��ن ،وص���ف ال��ت��ح��رك العسكري
الروسي في أوكرانيا وحولها بأنها تنبيه
للحلف وللمجتمع الدولي».
وأض��اف« :أن راسموسن أوضح أنه على
الحلف التكيف م��ع التغيير ف��ي المحيط
األمني ،وأن قمة ويلز في أيلول ستكون محطة
مهمة في هذا المسار» .وتابع« :إن الناتو
اتخذ إجراءات لدعم الدفاع الجماعي ،ال سيما
بالنسبة للحلفاء في أوروب��ا الشرقية ،من
خالل المزيد من الطائرات في الجو ،والمزيد

بدء ت�صويت المقيمين في الخارج
في انتخابات الرئا�سة التركية
بدأت يوم أمس عملية تصويت المقيمين
في الخارج في أول انتخابات رئاسية تركية
مباشرة ،يتنافس فيها ثالثة مرشحين وهم،
رئيس ال��وزراء الحالي رجب طيب أردوغان
ورئيس منظمة التعاون االسالمي أكمل الدين
احسان أوغلي و المرشح المعارض الموالي
لألكراد صالح الدين دميرتاش.
ونشر الموقع الرسمي للرئيس التركي
المنتهية واليته عبدالله غ��ول رسالة إلى
الشعب أكد فيها تركه لمنصبه يوم  28آب
المقبل .وقال أوغلي في رسالته« :إنه واجه

أثناء تأدية مهام رئيس الدولة قضايا مهمة
بالنسبة ال��ى تركيا ،وك��ان يتمسك دائما ً
بمبادئ الديمقراطية وخدمة الشعب.
ومن المقرر أن تجرى الجولة األول��ى من
انتخابات الرئاسة يوم  10آب المقبل .وفي
حال عدم حصول أي مرشح من المرشحين
الثالثة ،على  50في المئة  +1من األصوات،
ستكون هناك جولة اإلعادة يوم  24آب.
والجدير بالذكر أن هذه هي أول انتخابات
مباشرة لرئيس الجمهورية ،حيث كان الرئيس
ينتخب من قبل البرلمان في السابق.

الرئيس التركي

بيالي :ال براهين على تزويد رو�سيا
قوات الدفاع ال�شعبي بال�سالح

البرلمان األوكراني خالل انعقاده

حكم �أوروبي على رو�سيا بدفع  2.5مليار دوالر لم�ساهمي يوكو�س

ح��ذرت لجنة الدفاع في مجلس العموم
البريطاني من أن النزاع في أوكرانيا أظهر
نقائص كبيرة ف��ي ج��اه��زي��ة حلف شمال
األطلسي «ال��ن��ات��و» لمواجهة التهديدات،
وطالبت بإصالحات جذرية.
وق��ال ال��ن��واب األع��ض��اء في اللجنة« :إن
احتماالت وقوع هجوم تقليدي تبقى ضعيفة،
ولكنهم ح��ذروا من األساليب الحديثة مثل
الهجمات االلكترونية ،واستخدام المليشيا
غير الرسمية ،في حين أش��ار «الناتو» إنه
سيدرس هذه النتائج».
وح��ذر ال��ن��واب أي��ض�ا ً م��ن احتمال «ع��دم
حصول الرغبة السياسية بين أعضاء الحلف
للتحرك من أجل منع أي هجوم» .وأضافوا:
«أن ال��رأي العام قد ال يدعم استخدام القوة
العسكرية في حال مواجهة مع روسيا».
وج��اء ف��ي تقرير اللجنة« :أن «الناتو»
غير مستعد جيدا ً لمواجهة تهديدات روسيا
إلحدى دول الحلف ،وأنه يصعب على الحلف
خ��وض ح��رب غير نظامية بأساليب غير
اعتيادية قد تستخدمها روسيا».
وقال النائب عن حزب المحافظين ،روري
ستيورت ،ال��ذي انتخب رئيسا ً للجنة في
شهر أيار الماضي« :إن مخاطر هجوم روسيا
على إحدى دول الحلف موجودة وإن كانت
ضعيفة ،ولسنا مقتنعين بأن «الناتو» مستعد
لمثل هذا التهديد» .وأضاف :أن «الناتو» بالغ
في إغفال تهديدات روسيا ،وهو غير مستعد
جيدا ً لها».
وتابع ستيورت يقول« :واألس��وأ من ذلك
كله أن طبيعة األساليب الروسية تتغير
بسرعة ،منها الهجمات االلكترونية ،وحرب
المعلومات ،ودعم «الجماعات االنفصالية»،
بالمزج بين المدنيين المسلحين والقوات

البرلمان الأوكراني يرف�ض ا�ستقالة يات�سينيوك
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من السفن في البحر ،والمزيد من المناورات
في البر».
هذا وتلتزم الدول األعضاء في حلف الناتو
الذي تأسس عام  1949بضمانات أمنية فيما
بينها .وقد توسع الحلف في السنوات األخيرة
ليشمل دوال لها حدود مع روسيا  ،ثالث منها
كانت ج��زءا ً من االتحاد السوفياتي سابقاً،
وهي التفيا ليتوانيا وإستونيا.
وأعلنت الحكومة البريطانية مطلع هذا
األس��ب��وع أنها سترسل «مجموعة قتالية»
قوامها  1350عسكريا ً للمشاركة في مناورات
ف��ي ب��ول��ن��دا لمساعدة الحلفاء ف��ي أوروب���ا
الشرقية ،حيث يعد هذا أكبر وجود عسكري
لبريطانيا في المنطقة منذ .2008
إلى ذلك ،حكمت المحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان على روسيا بدفع تعويض بقيمة 2.5
مليار دوالر لمساهمي شركة يوكوس النفطية،
في حين وصفت وزارة العدل الروسية القرار
بأنه «غير عادل».
وأعطت المحكمة األوروبية روسيا مهلة ستة
شهور من أجل إع��داد خطة شاملة لتعويض
المساهمين أو ورثتهم القانونيين ،حيث تتمتع
روسيا بمدة ثالثة أشهر الستئناف الحكم.
وكانت محكمة في الهاي قد قضت في وقت
سابق بدفع روسيا  50مليار دوالر لمساهمي
شركة يوكوس .وورد في حيثيات الحكم أن
روسيا تالعبت بالنظام القضائي من أجل دفع
الشركة إلى اإلفالس واعتقال مديرها.
وكانت شركة يوكوس قد حلت عام 2007
بعد أن تقدمت بطلب إلع�لان اإلف�ل�اس عام
 ،2006وكانت الشركة تحت إدارة ميخائيل
خودوركوفسكي الذي كان يوما ً أغنى رجل في
روسيا ،ثم قضى عشر سنوات في السجن بعد
صدور الحكم ضده.

رف���ض ال��ب��رل��م��ان األوك���ران���ي
«ال��رادا» أمس الموافقة على طلب
استقالة رئيس ال��وزراء األوكراني
أرسيني ياتسينيوك ،حيث ص ّوت
 109برلمانيين ض��د االستقالة
مقابل موافقة .16
وك��ان ياتسينيوك ينوي ترك
منصبه األسبوع الماضي ،وذلك
عقب إعالن نواب «ال��رادا» عن ح ّل
التحالف الحاكم ،مشيرا ً ال��ى أن
«أوكرانيا لم تعلن اإلف�لاس ولن
تعلنه».
إلى ذلك ،أعلنت المفوضة العليا
لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان
ن��اف��ي ب��ي�لاي أن األم���م المتحدة
ال تمتلك براهين دام��غ��ة على أن
روسيا تزود قوات الدفاع الشعبي
في شرق أوكرانيا بالسالح.
وأش���ارت ف��ي معرض إجابتها
ع��ل��ى س����ؤال ح���ول إم��ك��ان ق��ي��ام
المحكمة الدولية بالتحقيق في
األحداث في شرق أوكرانيا ،بالقول:
«اعتبر ذلك أمرا ً واقعيا».
وأض��اف��ت ب��ي�لاي« :أن طرفي
النزاع يستخدمان أسلحة ثقيلة
ضد المدنيين» معتبرة أن «إسقاط
الطائرة الماليزية ف��وق مقاطعة
دون��ي��ت��س��ك يصنف ك��اس��ت��ه��داف
للمدنيين.
وفي السياق ،أكد وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف أن كييف
تخالف بشكل صارخ قرار مجلس
األم���ن ال��دول��ي رق��م  2166بعدم
وقفها القتال ف��ي منطقة سقوط
الطائرة الماليزية ،ما يعرقل بدء
عمل الخبراء الدوليين.
وقال الفروف« :إن هناك حاجة
إل��ى نهج قانوني بحت م��ن أجل
تأمين إج���راء تحقيق موضوعي
ومستقل في أسباب كارثة «بوينغ»
الماليزية ف��ي سماء أوك��ران��ي��ا».
مشيرا ً إلى «أن قرار مجلس األمن
ينص على ذلك وأن موسكو تطالب
بتنفيذه بشكل كامل.
وأكد الوزير الروسي« :أن بعض
الشركاء الغربيين يقومون عمليا
ّ
بحث السلطات األوك��ران��ي��ة على
أعمال العنف ضد شعبها» ،مشيرا ً
إل��ى التصريحات الغربية التي
«أك��دت حق كييف في استخدام

كامل الوسائل المتاحة بما في
ذلك القوات المسلحة» .و أضاف:
«أن حقوق وحريات ماليين سكان
ج��ن��وب ش���رق أوك��ران��ي��ا راح��ت
ضحية خطة جيوسياسية ترمي
إل��ى ف��رض سيطرة ال��غ��رب على
أوكرانيا».
وأك����د الف������روف« :أن روس��ي��ا
س��ت��واص��ل رف��ض��ه��ا ل��م��ث��ل ه��ذه
السياسة الخطرة للغاية ،والتي
ت���ؤدي إل��ى وق���وع ان��ق�لاب��ات غير
دستورية وتدخالت في الشؤون
الداخلية ل��دول مستقلة ،وكذلك
للترهيب والتهديد في العالقات
الدولية» .مشيرا ً الى «وجوب حل
القضايا اإلقليمية وال��دول��ي��ة من
خالل حوار متساوي الحقوق على
أس��اس القانون ال��دول��ي وميثاق
األمم المتحدة».
وأوض��ح ال��وزي��ر ال��روس��ي« :أن
أوك��ران��ي��ا ترفض بشدة التعاون
مع بالده إليصال المساعدات إلى
مدينتي لوغانسك ودونيتسك
اللتين تعانيان من كارثة إنسانية.
وأوضح أن «روسيا تضع منذ فترة
طويلة أم��ام المنظمات الدولية
مسألة ضرورة إيصال المساعدات
الطبية والغذائية إلى دونيتسك
ولوغانسك بأسرع ما يمكن ..لقد
توجهنا مرارا ً إلى الجانب األوكراني
بشكل رسمي عبر مذكرات وزارتنا
للسماح بإيصال المساعدات عبر
قوافل وزارة الطوارئ الروسية...
رفض طلبنا كليا».
و دعا الفروف الى تشكيل بعثة
إنسانية الى جنوب شرق أوكرانيا،
ق��ائ�لا« :ف��ي أق��رب وق��ت سنصيّغ
اقتراحات محددة لألمم المتحدة
ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا
وللصليب األحمر الدولي ندعوها
ال��ى تشكيل بعثة إنسانية الى
جنوب شرق أوكرانيا».
وش���دد ع��ل��ى ض����رورة توجيه
مفاوضات األطراف األوكرانية في
مينسك لجهة تنفيذ اتفاق جنيف،
م��ش��ددا ً ع��ل��ى أن روس��ي��ا «ت��ؤي��د
وترحب بأية إمكانية
المفاوضات
ّ
ف��ي ه���ذا ال��م��س��ار ..ون��ح��ن ن��ق� ّوم
اقتراح بيالروس».
وأكد وزير الخارجية الروسي:

«أن بالده ستبذل كل ما بوسعها
لخلق ال��ظ��روف المواتية لتنفيذ
اتفاق جنيف والقرار  2166حول
الطائرة الماليزية المنكوبة .قائالً:
إن روس��ي��ا تفعل ك��ل م��ا بوسعها
لخلق الظروف الضرورية لتنفيذ
ات���ف���اق ج��ن��ي��ف وال���ق���رار 2166
«ال��ذي يُعرقل حاليا ً بصعوبات
مصطنعة».
وأعربت الخارجية الروسية عن
استغرابها من تصريحات الرئيس
األميركي ب��اراك أوباما الذي قال:
«إن موسكو ال تتعاون مع التحقيق
الدولي في تحطم طائرة «بوينغ-
 »777الماليزية.
وق��ال المتحدث الرسمي باسم
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة ألكسندر
لوكاشيفيتش« :إن روسيا قدمت
خالل مؤتمر عقدته وزارة الدفاع ما
لديها مع معطيات بشأن الكارثة»،
م��ش��ي��را ً إل���ى أن «واش��ن��ط��ن من
جانبها لم تقدم حتى اآلن أية أدلة،
باستثناء اتهامات ال أس��اس لها
ومعلومات من شبكات التواصل
االجتماعي.
وأوضح الدبلوماسي الروسي:
«أن ب�لاده ليست طرفا ً في كارثة
الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا
ولم يكن بمقدورها أن تشارك في
التحقيق م��ن دون دع��وة الجهة
المعنية به» .مشيرا ً إلى أن موسكو
عيّنت ممثلين عنها للمشاركة في
التحقيق فور تلقيها دعوة رسمية
منذ بضعة أيام.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أع���رب مندوب
روسيا الدائم لدى األم��م المتحدة
فيتالي تشوركين عن «قلق بالده
من سعي كييف إلى إخفاء ضلوعها
ف��ي تحطم «البوينغ» الماليزية
جنوب شرق البالد».
وأش�����ار إل���ى أن «ال��ع��م��ل��ي��ات
العسكرية التي تخوضها كييف
ف��ي منطقة ال��ك��ارث��ة ،ع��ل��ى رغ��م
تعهّد الرئيس األوك��ران��ي بيوتر
بوروشينكو بوقف القتال في هذه
المنطقةُ ،تعد انتهاكا ً مباشرا ً لقرار
مجلس األمن الدولي بشأن التحقيق
في الحادثة ،وتهدد بنتائج كارثية
بالنسبة إلجراء تحقيق دولي نزيه
وموضوعي.
ً

رئي�س طاجيك�ستان�« :شنغهاي للتعاون»
عام ًال فاع ًال في ال�سيا�سة الدولية
أعلن رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن أن منظمة
شنغهاي للتعاون أصبحت بالفعل عامالً فاعالً في
السياسة الدولية ،معتبرا في الوقت نفسه أن قدراتها
ّ
توظف بالكامل ،وقال« :إن المنظمة تملك قدرات
لم
ّ
توظف بالكامل في مجال إحالل السالم وتحقيق
لم
االستقرار في المنطقة».
وأك��د الرئيس الطاجيكي ل��دى استقباله وزراء
خارجية الدول األعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون
يوم أمس ،على أهمية قمة المنظمة التي ستعقد في

العاصمة الطاجيكية دوشنبه في شهر أيلول المقبل
لجهة تطوير التعاون في إطار هذه المنظمة الدولية
ورفع مستوى فعاليتها.
الى ذل��ك ،تضم منظمة شنغهاي للتعاون كالً من
روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان
وأوزبكستان .وتتمتع إيران وباكستان وأفغانستان
والهند ومنغوليا بوضع دولة مراقب في هذه المنظمة،
بينما تعتبر تركيا وبيالروس وسريالنكا «شركاء»
المنظمة في الحوار.

مجل�س النواب الأميركي
يوافق على قرار لمحاكمة �أوباما
واف���ق مجلس ال��ن��واب األميركي
على ق��رار يقضي بمحاكمة الرئيس
ب��اراك أوباما بتهمة تجاوز سلطاته
الدستورية ،حيث مرر القرار بتصويت
 225مقابل  201نائبا ً داخل مجلس
النواب ،األمر الذي يعني أن محامي
المجلس سيُعدون الوثائق الالزمة
للبدء باالجراءات القضائية.
ويقول مؤيدو القرار :إن أوباما تجاوز
سلطاته عندما تتجاوز المهلة المحددة
الن��ج��از ق��ان��ون ال��ض��م��ان الصحي،
حيث ك��ان النواب الجمهوريون في
الكونغرس ،قد اشتكوا من أن الرئيس
أوب��ام��ا تجاوز سلطاته الدستورية
في حاالت عديدة لكي يتجنب المرور
بالكونغرس ف��ي إص���داره ع���ددا ً من
القرارات التنفيذية.
واعترضوا على سبيل المثال ،على
قراره تسهيل ترحيل بعض المهاجرين
الشرعيين صغار السن م��ن جانب
واحد ،وصفقة إطالق الجندي األميركي
المختطف لنحو خمس سنوات لدى
حركة «طالبان» في أفغانستان.
وي���ق���ول ال��ج��م��ه��وري��ون« :إن��ه��م

يحاولون حماية مبدأ الفصل بين
السلطات الذي ينص عليه الدستور».
لكن الديمقراطيين ف��ي الكونغرس
يقولون« :إن القضية ليست سوى
حيلة انتخابية ،في حين رفض أوباما
القرار واصفا ً أياه بأنه مضيعة للوقت.
قائالً« :الجميع يرى أن ذلك مجرد إثارة
سياسية».

ورك��ز ق��رار المجلس ،ال��ذي تقدم
به النائب عن والي��ة تكساس بيتي
سيشنز وبدعم كامل من رئيس مجلس
النواب جون بنير ،على الطريقة التي
فرض بها الرئيس أوباما االصالحات
في مجال الرعاية الصحية وق��راره
في تأخيره ،لمرتين ،تقديم متطلبات
قانونه للضمان الصحي عام . 2010

