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قوات االحتالل تقتحم االق�صى و تعتقل  457فل�سطيني ًا منذ بداية ال�شهر الما�ضي

الأمم المتحدة تخ�شى نزوح ًا جماعي ًا ل�سكان �شرق �أوكرانيا

هدنة الثالثة �أيام تك�شف حجم الدمار والإجرام في غزة المحا�صرة
ان��ت��ش��ل��ت ال���ط���واق���م ال��ط��ب��ي��ة
الفلسطينية جثامين  11شهيدا ً يوم
أم��س م��ن تحت األن��ق��اض بمناطق
متفرقة ف��ي غ��زة ،م��ع ب��دء سريان
التهدئة لمدة  72ساعة بعد 29
ي��وم�ا ً م��ن ال��ع��دوان «اإلسرائيلي»
المتواصل.
و كانت طواقم اإلسعاف والدفاع
المدني انتشلت جثماني شهيدين من
أرض زراعية شرق رفح وجثماني
شهيدين آخرين من تحت أنقاض
منزل في حجر الديك جنوب شرق
غزة ،كما انتشلت جثماني شهيدين
متحللين من شرق دير البلح وسط
القطاع ،في حين انتشلت الطواقم
أيضا ً جثامين  5شهداء آخرين من
مناطق متفرقة في القطاع.
م��ن جانبه ،ق��ال ال��دك��ت��ور عائد
ياغي مدير جمعية اإلغاثة الطبية
ف���ي غ����زة« :إن ال��ق��ط��اع يعيش
ك��ارث��ة إنسانية بسبب ال��ع��دوان،
وخصوصا ً تدمير مرافق الحياة من
انقطاع للتيارالكهربائي وعدم توفر
خدمات المياه بما فيها مياه الشرب
وخ��دم��ات الصحة البيئية بسبب
تراكم النفايات في الشوارع ،وكذلك
تدهور الخدمات الصحية نتيجة
إلغ�لاق أكثر م��ن  80ف��ي المئة من
مراكز الرعاية الصحية األولية لعدم
مقدرة الطواقم الطبية الوصول إلى
أماكن عملهم في جميع مناطق قطاع
غزة».
وحذر ياغي من انتشار األمراض
بين المواطنين في مراكز اإلي��واء،
وخصوصا ً أن الفرق الطبية الحظت
انتشارا ً واسعا ً لألمراض الجلدية
بين المواطنين وانتشار النزالت
المعوية لدى األطفال.
وفي سياق متصل ،أصدرت سلطة
المياه الفلسطينية تقريرا ً أوليا حول
أوضاع المياه والبيئة الكارثية في
قطاع غزة ،حيث حذرت من انتشار
األوبئة واألمراض في القطاع داعية
المجتمع الدولي إلى التدخل للتمكن
من إيصال الكلور بهدف تعقيم المياه،
وخصوصا ً لمصادر المياه التي ال
يتم فيها تشغيل محطات المعالجة،

وكذلك إدخال الوقود في ظل انقطاع
الكهرباء وال سيما ان الكمية التي تم
ادخالها ال تكفي ،حيث أن الحاجة
هي 250أل��ف ليتر شهريا ً الالزمة
لتشغيل المنشآت المائية في حالة
انقطاع الكهرباء وهو الوضع ضمن
الظروف الحالية.
وأش���ارت سلطة المياه إل��ى أن
«ق�����وات االح���ت�ل�ال دم����رت جميع
الخطوط الناقلة والشبكة الداخلية
في حي الشجاعية وبيت حانون
وم��ع��ظ��م ال��ش��ب��ك��ات ال��داخ��ل��ي��ة
وال��وص�لات المنزلية ف��ي القطاع
بأكمله ،إضافة إل��ى تدمير معظم
شبكات الصرف الصحي الداخلية
فيه ،ونجم عن ذل��ك تسرب المياه
العادمة الى الشوارع والبيوت وأكثر
من  100ألف متر مكعب يوميا ً غير
معالج إلى البحر».
ودعت السلطة المجتمع الدولي
إلى الضغط على االحتالل إلدخال
ال��م��س��اع��دات االن��س��ان��ي��ة بما فيها
عبوات المياه وتمكين الصهاريج من

التنقل فيها ،وإدخال المولدات وقطع
الغيار لها ومستلزمات محطات
التحلية ومضخات المياه العادمة
واألنابيب الالزمة إلصالح األضرار
وض���رورة دع��م الطواقم الفنية في
البلديات ومصلحة مياه بلديات
الساحل خالل فترة اإلعمار.
جاء ذلك في وقت فرضت شرطة
االحتالل صباح أمس حصارا ً مشددا ً
على المسجد األقصى ومنعت من هم
دون الـ 50عاما ً من الرجال وجميع
النساء من الدخول إليه.
وق���ال محمود أب��و العطا مدير
اإلعالم في مؤسسة األقصى للوقف
وال��ت��راث« :إن العشرات من جنود
االح���ت�ل�ال ال��م��دج��ج��ي��ن ب��ال��س�لاح
اق��ت��ح��م��وا م��ن��ذ س��اع��ات ال��ص��ب��اح
المسجد األقصى وحاصروا الجامع
القبلي المسقوف وبدأوا بدفع الشبان
الفلسطينيين المرابطين الموجودين
داخل األقصى وطردهم إلى منطقة
صحن قبة الصخرة المشرفة».
وأشار أبو العطا إلى «وجود أعداد

�إیران ترف�ض تدخل الإمارات في �ش�ؤونها الداخلیة
وج���ه م��م��ث��ل إی����ران ل���دى األم��م
ّ
المتحدة حسين دهقاني رسالة الى
األمين العام بان كي مون ردا ً على
الشكوى اإلماراتية ضد قيام طهران
برفع العلم اإليراني على جزء من
جزيرة أب��و موسى اإلیرانیة جدد
فيها «تأكيد السيادة الكاملة إليران
على الجزر الثالث».
وذك�����رت وك���ال���ة «إي��س��ن��ا» أن
ده��ق��ان��ي ش��دد ع��ل��ى أن ال��ق��رارات
والتدابير المتخذة هناك من قبل
المسؤولين اإليرانيين كانت دائما ً
تجري على أساس مبادئ السيادة
والسالمة اإلقليمية لجمهورية إيران
اإلس�لام��ي��ة ،معتبرا ً أن «مضمون
الرسالة اإلم��ارات��ي��ة يشكل تدخالً
في الشؤون الداخلية للبالد التي
ترفض ذلك بشكل قاطع».
ولفت الى أن طهران ت ّتبع دائما ً
وحسن الجوار
سياسة الصداقة
ُ
م��ع ال���دول ال��م��ج��اورة ك��اف��ة ،وفي
هذا السياق تعرب مرة أخ��رى عن
استعدادها للدخول في محادثات
ثنائية مع دول��ة اإلم��ارات العربية
المتحدة ،بهدف مواصلة تعزيز
العالقات الثنائية وإزال��ة أي سوء
فهم قد يكون موجودا ً بين البلدين،
م���ؤك���دا ً ع��ل��ى أن س�لام��ة أراض���ي
وسيادة جمهورية إيران اإلسالمية
حول الجزر غير قابلة للتفاوض.
وق���د اح��ت��ج��ت دول����ة اإلم����ارات
العربية ل��دى األم��م المتحدة على
قیام طهران برفع العلم اإلیراني
علی ج��زء م��ن ج��زی��رة أبوموسی
اإلیرانیة .وقالت السفيرة اإلماراتية
لدى األمم المتحدة النا زكي نسيبة
في كتاب الى األمين العام للمنظمة
الدولية بان كي مون« :إن حكومة
دول��ة اإلم���ارات العربية المتحدة
تحتج بشدة على هذه الخطوة التي
تعتبرها انتهاكا ً صارخا ً لمذكرة

التفاهم التي ال تؤثر على الوضع
القانوني للجزيرة على حد قولها».
وف���ي ش���أن آخ����ر ،غ����ادر وزی���ر
الخارجیة اإلي��ران��ي محمد ج��واد
ظریف ی��وم أم��س طهران متوجها ً
ال��ی العاصمة العُ مانیة مسقط
للمشاركـة في االجتماع الرباعي
ل����وزراء خ��ارج��ی��ة إی����ران وعُ ��م��ان
وتركـمنستان واوزبكـستان.
وسیبحث االجتماع خط ترانزیت
الشمال ال��ی الجنوب ال��ذي یربط
الدول االربع برا وبحرا ،ومن المقرر
ايضا ان یلتقي ظریف خالل الزیارة
السلطان قابوس بن سعید سلطان
عمان.
وق���د ت��ول��ت ع��م��ان خ�ل�ال فترة
انقطاع العالقات بین طهران ولندن،
مسؤولیة رعایة المصالح اإلیرانیة

ف��ی بریطانیا ،كـما ق��ام السلطان
ق��اب��وس خ�لال ال��س��ن��وات األخ��ی��رة
ول��م��رات ع��دی��دة ب���دور ال��وس��اط��ة
بین طهران والعواصم االوروبیة،
مما سهل عملیة تبادل المواطنین
المعتقلین بین الجانبین.
وق��د ت��م ف��ي ه��ذا المجال إط�لاق
سراح  3من المواطنین األميركـیین
المعتقلین في إیران بكـفالة وغادروا
إی���ران ال��ی وطنهم عبر األراض���ي
العُ مانیة.
كـما تتحدث بعض التقاریر عن
دور الوساطة العمانیة في إطالق
س���راح مجتبی ع��ط��اردي أس��ت��اذ
جامعة شریف الصناعیة و شهرزاد
میرقلي خ��ان في اميركـا ،وكـذلك
نصرت الله طاجیك سفیر إی��ران
السابق لدی األردن.

اليابان تحذر من «تداعيات غير مرجوة»
للأعمال ال�صينية في بحر ال�صين ال�شرقي
ح��ذرت اليابان من أن «األعمال
الخطيرة» التي تقوم بها الصين في
أج��واء ومياه بحر الصين الشرقي،
حيث تطالب بكين بالسيادة على
جزر تسيطر عليها طوكيو ،يمكن أن
تنجم عنها «تداعيات غير مرجوة».
وف��ي ال��ك��ت��اب األب��ي��ض السنوي
الذي صدر عن وزارة الدفاع اليابانية
يوم أمس ،عبّرت طوكيو عن «قلقها
العميق» من إقامة الصين نهاية عام
 2013منطقة مراقبة جوية فوق
بحر الصين الشرقي ،مؤكدة أن هذا
اإلج���راء الصيني «ال ي��ؤدي إالّ إلى
تصعيد الوضع ويمكن أن تكون له
تداعيات غير مرجوة».
وك��ان��ت الصين أعلنت ف��ي شهر
تشرين الثاني الماضي إقامة «منطقة

للدفاع الجوي» تغطي أجزاء واسعة
من هذا البحر ،وخصوصا ً أرخبيل
سنكاكو ال���ذي تطالب ب��ه الصين
وتسميه دياويو.
ويتركز الخالف بين طوكيو وبكين
في المنطقة منذ خريف عام 2012
على هذه الجزر ولكنه يشمل أيضا ً
ملفات تاريخية ت��ع��ود إل��ى حقبة
الحرب العالمية الثانية والتاريخ
االستعماري لليابان.
ويتنازع البلدان السيطرة على
جزر سنكاكو الواقعة على بعد 200
كلم إلى شمال شرق تايوان ومسافة
 400كلم إلى غرب مدينة أوكيناوا
اليابانية ،وهي جزر صخرية صغيرة
تخضع إلدارة اليابان لكن الصين
تطالب بها بشدة وتطلق عليها اسم

دياويو.
وقامت اليابان بتأميم هذه الجزر
في شهر أيلول  ،2012األم��ر الذي
تسبب في تظاهرات مناهضة لطوكيو
في العديد من المدن الصينية.
وبحسب الكتاب األب��ي��ض ال��ذي
وافقت عليه حكومة رئيس ال��وزراء
القومي اليميني شينزو أبي فإنه «في
ما يخص النزاعات البحرية ،أخذت
الصين إج���راءات متشددة ،بما في
ذلك تغيير الوضع الراهن بالقوة،
وإج��راءات مرتكزها األوحد إدعاءات
الصين ،األمر الذي يتنافي والقانون
ال��دول��ي» .وش��دد الكتاب أيضا ً على
خطورة الزيادة الثابتة والكبيرة في
الموازنة العسكرية الصينية خالل
السنوات العشر الماضية.

كبيرة من أهل القدس والداخل خارج
بوابات األقصى ،حيث اعتدت عليهم
ق��وات االحتالل بالقنابل الصوتية
والغازية والرصاص المطاطي وتم
إخراجهم إلى منطقة باب األسباط
وإبعادهم  150مترا ً عن األقصى».
وب � ّي��ن أب��و العطا أن «ك��ل هذه
اإلج����راءات ت��أت��ي لتأمين اقتحام
المئات من المستوطنين للمسجد
األقصى ،مبينا ً أن نحو  75مستوطنا ً
اقتحموا المسجد م��ن جهة باب
المغاربة على ث�لاث مجموعات،
حيث ساروا بموازاة الحائط الغربي
م��ن داخ��ل األق��ص��ى بمسار عكسي
بسبب كثافة وجود المرابطين».
من ناحية ثانية ،اعتقلت قوات
االحتالل الليلة الماضية وحتى فجر
ي��وم أم��س  27شابا ً فلسطينيا ً من
أنحاء مختلفة في القدس على خلفية
المشاركة في المواجهات مع قوات
االحتالل.
وذك���رت الناطقة ب��اس��م شرطة
االحتالل أنه بهذه االعتقاالت وصل
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عدد المقدسيين المعتقلين منذ بداية
الشهر الماضي إلى  457فلسطينيا ً
من أنحاء مختلفة من مدينة القدس
المحتلة.
وفي بيت لحم بالضفة الغربية
المحتلة ،اعتقل االحتالل ثالثة شبان
فلسطينيين وسلم أربعة آخرين في
المدينة بالغات لمراجعة مخابراته
في مج ّمع مستوطنة غوش عتصيون
جنوب بيت لحم.
وتواصل قوات االحتالل إجراءاتها
التعسفية بحق الفلسطينيين فى
جميع م���دن وم��ح��اف��ظ��ات الضفة
الغربية ،وتقوم يوميا ً بحمالت دهم
واعتقاالت للفلسطينيين فى وقت
ال ت��زال تمارس فيه انتهاكاتها فى
القدس المحتلة.
كما تقوم قوات االحتالل بحمالت
تفتيش واسعة للمحال التجارية
وتنصب الحواجز على مداخل المدن
وتعرقل حركة المركبات وتدقق في
هويات سائقيها.

ً
احتجاجا
وزيرة بريطانية ت�ستقيل
على موقف بالدها ب�ش�أن العدوان على غزة
قدمت وزي���رة ال��دول��ة البريطانية
لشؤون الجاليات والمعتقدات سعيدة
وارسي استقالتها يوم أمس احتجاجا ً
على موقف الحكومة البريطانية من
العدوان «اإلسرائيلي» على قطاع غزة،
الفتة إلى إنه لم يعد بوسعها تأييد
سياسة حكومة بالدها تجاه ما يجري
هناك.
وع� ّب��رت وارس��ي في تغريدة على
موقع التواصل االجتماعي «تويتر» عن
أسفها العميق تجاه ما يجري في غزة
وقالت« :كتبت هذا الصباح إلى رئيس
الوزراء البريطاني ألقدم له استقالتي
كونه لم يعد بإمكاني دع��م سياسة
الحكومة إزاء غزة».
وعيّنت وارسي وهي سياسية من أصل باكستاني في أيلول عام  2012وزيرة
دولة في وزارة الخارجية وسكرتيرة دولة لشؤون الجاليات والمعتقدات ،وهي
مكلفة متابعة القضايا المتعلقة بأفغانستان وباكستان وبنغالدش وآسيا
الوسطى وحقوق اإلنسان واألم��م المتحدة والمنظمات الدولية والمحكمة
الجنائية الدولية ،إضافة الى متابعة جميع القضايا المتعلقة بوزارة الخارجية
في مجلس اللوردات «الشيوخ» في مجلس العموم البريطاني.
وكانت تقارير صحافية أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
تعرض النتقادات حادة في األيام األخيرة من حزب العمال المعارض الذي
يلومه على عدم اتخاذ موقف أكثر صرامة حيال العدوان «اإلسرائيلي» على
غزة ،والذي أسفر منذ السابع من تموز الماضي عن استشهاد أكثر من 1850
فلسطينيا ً وأكثر من تسعة آالف جريح ومعظم الضحايا من األطفال والنساء.

منظمة العفو الدولية
تتهم الجي�ش النيجيري بالوح�شية
اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش النيجيري بارتكاب انتهاكات في شمال
شرقي البالد ،أثناء المعارك التي يخوضها ضد مسلحين إسالميين ينتمون
لجماعة «بوكو حرام» ،حيث أشارت المنظمة الى أنها شاهدت مقطع فيديو مر ّوع
يحتوي على مشاهد لعناصر يزعم أنها تنتمي للجيش النيجيري تقوم بذبح
معتقلين.
وقالت العفو الدولية« :إنها حصلت على اللقطات من مصادر متعددة أثناء
رحلة قامت بها إلى والية بورنو ،شمال البالد ،حيث تصور تلك المقاطع ذبح
معتقلين بصورة فردية ثم إلقاء جثثهم بعد ذلك في مقابر جماعية».
و أشارت المنظمة الدولية أن «الجناة ينتمون الى الجيش النيجيري وكذلك قوة
المهام المشتركة المدنية ،وهي ميليشيا مسلحة تدعمها الدولة ،وفقا للمنظمة».
من ناحيتها ،نفت السلطات النيجيرية هذه االتهامات ،وقالت« :إن مثل هذه
األعمال البربرية ال وج��ود لها في الجيش ،ووع��دت بفتح تحقيق» .وأعربت
السلطات النيجيرية عن قلقها العميق من ت��داول المقطع ،وأضافت« :إن هذا
المستوى من األع��م��ال البربرية واإلف�ل�ات من العقاب ال تجري في الجيش
النيجيري».
وقال الجنرال كريس أوليكوالد ،مدير معلومات الدفاع في نيجيريا في بيان له:
«سيتولى ضباط كبار وخبراء في الطب الشرعي التحقيق في الفيديو للتأكد من
صحة هذه االدعاءات وتحديد المتورطين في هذا الحادث».
و في السياق ،قال ساليل شيتي السكرتير العام للعفو الدولية «إن الصور
المروعة مدعومة بالعديد من الشهادات التي جمعناها ،وتشير إلى أن الجيش
النيجيري وقوة المهام المشتركة المدنية ارتكبا في الحقيقة عمليات إعدام بعيدا ً
عن القضاء بشكل منظم».
وأوضح سكرتير المنظمة أن «بوكو حرام» وجماعات مسلحة أخرى تتح ّمل
مسؤولية عدد كبير من الجرائم البشعة ،منها اختطاف طالبات من تشيبوك قبل
ثالثة أشهر ،لكن من المفترض أن يدافع الجيش عن المواطنين« ،وال يمارس
المزيد من االنتهاكات ضدهم».
ويتضمن الحادث محل التحقيق وجود  16شابا ً وصبياً ،ذبح تسعة منهم
من الرقبة بينما قتل خمسة آخرون رميا بالرصاص ،وذلك في اليوم نفسه الذي
هاجمت فيه «بوكو حرام» مركز اعتقال تابع للجيش بالقرب من مايدوغوري
عاصمة والية بورنو ،في  14آذار هذا العام.
وكشفت العفو الدولية أيضا ً أن لديها مقطع آخر يظهر آثار هجوم «بوكو حرام»
على إحدى القرى ،حيث قتل المسلحون حوالى  100شخص ودمروا عشرات
المنازل.

� 60ألف �أوكراني يطلبون منحهم �صفة الجئ
�أو تقديم ملج�أ موقت في رو�سيا

أعلنت األمم المتحدة عن تخوفها
من ن��زوح جماعي للسكان ودم��ار
كبير قد تحدث في شرق أوكرانيا
ف��ي ح���ال ان��ت��ق��ال ال��م��ع��ارك بين
الجيش وق��وات الدفاع الذاتي الى
المدن حيث هناك كثافة سكانية
عالية.
وق��ال فينسان كوشتيل رئيس
المكتب األوروب��ي إلدارة المفوض
األع��ل��ى ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة ل��ش��ؤون
الالجئين« :إننا متخوفون من أن
استمرار العملية العسكرية سيؤدي
الى انتقال االشتباكات الى المراكز
السكنية الكبرى ،مثل لوغانسك
ودونيتسك».
وأضاف كوشتيل ،الذي عاد منذ
فترة وج��ي��زة م��ن مكان األح���داث،
قائالً في مؤتمر صحافي في جنيف
يوم أمس« :أن المعارك في المدن
ذات الكثافة السكانية الكبيرة قد
تؤدي الى هجرة جماعية للسكان
وتدمير كبير للبيوت».
وأعلنت األم��م المتحدة أن 730
أل��ف شخص ف��روا إل��ى روسيا منذ
ان��دالع األزم��ة في ش��رق أوكرانيا،
توجه نحو  170ألف منهم إلى هيئة
الهجرة الروسية .وأض��اف��ت« :أن
هناك  117ألف نازح في أوكرانيا».
وقال فينسان كوشتيل« :إن هذه
األرقام تبدو ذات مصداقية ،مشيرا ً
إلى أن الحديث يدور عن الالجئين
بسبب القتال في شرق أوكرانيا.
و تابع« :أن هناك  117ألفا من
النازحين داخ��ل أوكرانيا بسبب
ال��ق��ت��ال ،م��رج��ح �ا ً أن ي��ك��ون ع��دد
النازحين أكبر من ذلك ،ألن الكثير
منهم يمتنعون عن التسجيل خوفا ً
من االنتقام أو السوق ال��ى مراكز
التجنيد ،مشيرا ً أن  87في المئة

من النازحين داخ��ل أوكرانيا هم
م��ن س��ك��ان مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك ش��رق ال��ب�لاد ،و يأتي
ذل���ك ف��ي وق���ت ت��وج��ه  2,7أل��ف
أوك��ران��ي بطلب حماية دولية في
دول أوروبية.
وف����ي ال���س���ي���اق ،ق����ال رئ��ي��س
هيئة الهجرة الفدرالية الروسية
قسطنطين رومودانوفسكي« :إن
نحو  60ألف أوكراني طلبوا منحهم
صفة الجئ أو تقديم ملجأ موقت.
وأض���اف« :أن س��ري��ان مفعول
قرار الحكومة الروسية الذي يسمح
بالحصول على الملجأ الموقت
خالل  3أيام بدأ منذ عدة أيام فقط،
األمر الذي يدفع هيئة الهجرة إلى
انتظار الزيادة السريعة للطلبات
ال��خ��اص��ة بمنح ص��ف��ة الج���ئ في
األسبوع المقبل».
وعبّر رومودانوفسكي يوم أمس
عن اعتقاده أن  100ألف شخص
على األق��ل قد يطلبون منح صفة
الجئ ،مشيرا ً الى أن عدد األوكرانيين
الموجودين حاليا ً ف��ي األراض��ي
الروسية يبلغ نحو مليوني شخص
بمن فيهم نحو  600أل��ف شخص
وصلوا من جنوب شرق أوكرانيا،
في حين يوجد  36أل��ف منهم في
مراكز اإلقامة الموقتة.
كما أفاد رومودانوفسكي أن أكثر
م��ن  170أل��ف أوك��ران��ي توجهوا
بنداءات إلى هيئة الهجرة الفدرالية
الروسية للحصول على الخدمات
غير المرتبطة بمسائل العمل .وكان
ثلثان منهم يهتمون بالمسائل
الخاصة بتقديمهم الملجأ المؤقت
وحق اإلقامة المؤقتة.
إلى ذلك ،قال المسؤول اإلعالمي
في مجلس األم��ن والدفاع القومي

األوك��ران��ي أن��دري��ه ليسينكو إن 3
عسكريين أوكرانيين قتلوا وأصيب
 46ف���ي م��ق��اط��ع��ت��ي دون��ي��ت��س��ك
ولوغانسك ف��ي ال��س��اع��ات الـ24
األخيرة.
م��ن جهتها ،أف��ادت «جمهورية
دون��ي��ت��س��ك الشعبية» أن ق��وات
ال��دف��اع الشعبي ض��رب��ت م��واق��ع
ال��ج��ي��ش األوك���ران���ي ب��ال��ق��رب من
قرية ميتاليست ،األم��ر ال��ذي أدى
الى مقتل  25جنديا نتيجة انفجار
مستودع للذخائر الفوسفورية.
وأع��ل��ن��ت وك��ال��ة «ن��وف��وس��ت��ي»
الروسية أن بلدة غورلوفكا التي
تسيطر عليها قوات الدفاع الشعبي
ت��ع��رض��ت أم����س ل��ق��ص��ف ج��دي��د
بصواريخ «غراد» ،األمر الذي أسفر
عن مقتل شخص واح��د وج��رح 4
آخرين.
في حين أفاد المكتب الصحافي
لرئيس بلدية مدينة لوغانسك إن
الوضع في أراض��ي المدينة التي
تعيش من دون الكهرباء والمياه
واالتصال ال يزال كارثياً ،مؤكدا ً أنه
تم قطع الكهرباء عن لوغانسك التي
تقع في حالة الكارثة اإلنسانية.
ويعيش جزء من سكان المدينة منذ
يوم األحد الماضي من دون الكهرباء
والمياه واالتصال واالنترنت ،كما
ت��وق��ف نقل النفايات ال��ى خ��ارج
المدينة.
وأضاف« :اليوم تحول  250ألف
مدني من سكان المدينة ومعظمهم
من المسنين والعائالت التي لديها
أطفال مع غياب األم��وال لمغادرة
المدينة الى رهائن ،هم يضطرون
ل��ل��ع��ي��ش ف���ي ظ����روف ال��م��واج��ه��ة
المسلحة».

بان كي مون قلق من ا�ستئناف المواجهات
في منطقة نزاع قره باغ
عبّر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن قلقه
من استئناف األعمال الحربية في منطقة نزاع قره باغ،
داعيا ً أرمينيا وأذربيجان إلى احترام االتفاقية  6حول
وقف إطالق النار.
وجاء في بيان صدر عن بان كي مون أنه يفهم القلق
العميق الذي عبّرت عنه الدول األعضاء في عمل مجموعة
مينسك التابعة لمنظمة األم��ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب��ا
والشركاء الدوليون اآلخرون.

ودعا بان كل أطراف النزاع إلى «احترام اتفاقية وقف
إط�لاق النار واالمتناع عن استخدام العنف والتعهد
بتخفيف حدة التوتر بأسرع وقت ممكن ومواصلة الحوار
الهادف إلى حل النزاع السلمي السريع بطرق سياسية».
وأضاف« :أنه يعتبر الوضع الذي نشأ في منطقة النزاع
خطيرللغاية ،معبّرا ً عن دعمه الكامل «للجهود التي تبذلها
منظمة األمن والتعاون في أوروبا والجهات األخرى التي
تعمل على تسوية النزاع».

�إ�صابة جنود من «الناتو»
بر�صا�ص جندي �أفغاني قرب كابول
أطلق جندي أفغاني النار على عناصر ق��وة تابعة
لحلف شمال األطلسي «الناتو» في مدرسة عسكرية قرب
العاصمة األفغانية كابول يوم أمس ،ما أسفر عن إصابة
عدد من الجنود.
وقال الجنرال محمد أفضل أمان قائد العمليات في وزارة
الدفاع األفغانية لوكالة الصحافة الفرنسية« :نحن نحقق
باألمر لكن يبدو أن جنديا ً أفغانيا ً فتح النار ..وأصيب
ثالثة من عناصرنا وسجلت إصابات أيضا ً لدى بعض
عناصر قوة حلف األطلسي».
م��ن جهتها ،قالت ق��وات الحلف ف��ي بيان أصدرته

أمس« :يمكننا أن نؤكد أن حادثا ً طاول قوات أفغانية
وأخرى دولية في معسكر قرغا» .وأضافت« :أن المعسكر
المعروف أيضا ً باسم األكاديمية العسكرية في كابول هو
أيضا ً منشأة تابعة للقوات األمنية الوطنية األفغانية...
ونجري حاليا ً تقويما للوضع».
وتكررت الحوادث التي يطلق فيها عناصر من القوات
األفغانية النار على جنود من حلف الناتو وأدت إلى
مقتل العشرات منهم في السنوات الماضية ،ما زاد من
انعدام الثقة ودفع الى تأمين حماية خاصة للدوريات
المشتركة.

اعتقال �أكثر من � 30شرطي ًا
بتهمة التن�صت في تركيا
اع��ت��ق��ل ي���وم أم���س  33شرطيا ً
بتهمة التنصت غير الشرعي في
إطار عملية خاصة أجرتها السلطات
التركية في  13محافظة.
وأف���اد ال��ت��ل��ف��زي��ون المحلي أن
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��خ��اص��ة ال��ت��ي عقدت
مرحلتها الرئيسية في اسطنبول
جرت بمشاركة موظفين من قسم
مكافحة الجرائم المنظمة التابع
لدائرة األمن الرئيسية ،مضيفا ً أنه

يوجد بين المعتقلين موظفون من
دوائر األمن اإلقليمية.
وك���ان ه���ذا االع��ت��ق��ال العملية
الثانية خالل األسبوعين األخيرين.
وتم في  22تموز في إطار العملية
الخاصة المماثلة احتجاز 115
شرطيا ً ويتهم بعض المعتقلين
بالتجسس.
وت��ع��ود أس��ب��اب االع��ت��ق��ال إل��ى
ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ح��ص��ل عليها

المحققون في القضية حول التنصت
غير الشرعي على المواطنين بمن
فيهم أع��ض��اء الحكومة التركية.
وت��دل معلومات التحقيق على أن
التنصت ق��ام ب��ه أع��ض��اء منظمة
سرية داخل الشرطة .وقامت هذه
المنظمة بالتسجيل غير الشرعي
للمكالمات الهاتفية ألكثر من ألفين
ومئتي شخص بمن فيهم الساسة
والصحافيون.

