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الهيئة العليا لالنتخابات في تركيا
تحظر بث �إعالن يروج لأردوغان

مو�سكو تقترح �إر�سال م�ساعدات �إن�سانية �إلى �شرق �أوكرانيا برعاية ال�صليب الأحمر

بوتين ّ
يوقع مر�سوم ًا في �ش�أن الرد على عقوبات الغرب

و ّق��ع الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين يوم أمس مرسوما ً بشأن اتخاذ
إج��راءات اقتصادية محددة خاصة
لضمان أمن روسيا االتحادية ردا على
العقوبات الغربية المفروضة على
البالد ،حيث يتوجب على السلطات
الروسية بحسب المرسوم أن تنطلق
في نشاطاتها بناء على هذا المرسوم
منذ بدء سريان مفعوله ولمدة سنة
واح���دة ،يتم حظر أو تقييد إج��راء
العمليات االقتصادية الخارجية
التي تقتضي إدخال أنواع معينة من
المنتجات الزراعية والمواد الخام
والغالبية إلى أراضي روسيا من أية
دولة قررت فرض عقوبات اقتصادية
ضد هيئات و/أو شخصيات روسية،
أو دولة انضمت إلى هذا القرار.
ال��ى ذل��ك ،قالت ماريا زاخ��اروف��ا
نائبة مدير دائرة اإلعالم في الخارجية
الروسية إن صحافيي وسائل اإلعالم
األم��ي��رك��ي��ة رف��ض��وا دع���وة موسكو
لزيارة مقاطعة روستوف وعقد لقاء
مع العسكريين األوكرانيين هناك.
وأضافت« :أنه بإمكان طائرة وزارة
الدفاع الروسية التي توجهت الى
مقاطعة روستوف ان تحمل ما بين
 30و 40صحافياً.
وك���ان  438عسكريا ً أوك��ران��ي �ا ً
توجهوا ليل االثنين بنداء الى حراسة
ال���ح���دود ال��روس��ي��ة طلبا للجوء.
وتمكنوا من عبور الحدود مع روسيا
عبر الممر اإلنساني ال��خ��اص وتم
توزيعهم في أحد المخيمات الموقتة
الستقبال الالجئين.
وأع��ل��ن رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون
الدولية في مجلس الدوما الروسي
أليكسي بوشكوف أن وسائل اإلعالم
األميركية «ماتت» وأصبحت أقساما
تابعة لوزارة الخارجية األميركية.
وك��ت��ب ب��وش��ك��وف ف��ي حسابه
على م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
«تويتر» يوم أمس أن «وسائل اإلعالم
األم��ي��رك��ي��ة م��ات��ت ،وأص��ب��ح��ت اآلن
أقساما لوزارة الخارجية األميركية.
ل��م ي��س��اف��ر أح���د م��ن الصحافيين
األميركيين إل��ى مقاطعة روستوف
للقاء العسكريين األوكرانيين الذين
لجأوا إلى روسيا».
وف���ي ال��س��ي��اق ،واف��ق��ت منظمة
الصليب األحمر الدولية على اقتراح
الصليب األحمر الروسي العمل مع
م��وظ��ف��ي ح��ق��وق اإلن��س��ان ال���روس
وتنظيم ممر إنساني إلخراج األطفال
المرضى من أوكرانيا.

ك��م��ا ت��ق��دم��ت م��س��ؤول��ة ح��ق��وق
اإلن��س��ان في روسيا إي�لا بامفيلوفا
ومجلس حقوق اإلن��س��ان في إدارة
الرئيس ورئيسة صندوق «المساعدة
العادلة» يليزافيتا غلينكا بالطلب
نفسه الى كل من االتحاد األوروب��ي
ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا
والحكومة األوكرانية والسلطات في
جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
الشعبيتين ،باإلضافة الى منظمات
حقوق اإلنسان الدولية.
من جهته ،اقترح مندوب روسيا
ال��دائ��م ل��دى األم��م المتحدة فيتالي
ت��ش��ورك��ي��ن إرس�����ال ال��م��س��اع��دات
اإلنسانية ال��روس��ي��ة إل��ى مدينتي
دونيتسك ولوغانسك وغيرها من
المدن التي تشهد حاليا ً زيادة بعدد
ال��ن��ازح��ي��ن ت��ح��ت رع��اي��ة الصليب
األحمر.
وقال تشوركين في اجتماع طارئ
لمجلس األمن الدولي« :نقترح إرسال
القافالت بالمساعدات اإلنسانية
ال��روس��ي��ة تحت رع��اي��ة وبمرافقة
ممثلي الصليب األحمر الى دونيتسك
ولوغانسك والتجمعات السكنية
األوكرانية األخرى التي يتمركز فيها
ع��دد كبير م��ن النازحين م��ن شرق
أوكرانيا.
وأضاف ان بالده مستعدة لجعل
قافالتها «شفافة» بشكل كامل .وقال:
«من الممكن أن يتابع الصليب األحمر
عملية تشحين المساعدات ويرافقها
ف��ي ط��ري��ق��ه��ا ك��ل��ه��ا وي��دي��ر ت��وزي��ع
المساعدات بين من يحتاج إليها».

كما أشار الدبلوماسي الروسي إلى
أن» سكان شرق أوكرانيا يحتاجون
حاليا ً بالدرجة األول��ى إل��ى المواد
الغذائية واألدوات والمعدات الطبية
ومنظومات لتنظيف المياه ومولدات
الكهرباء واصفا ً الوضع في مقاطعتي
لوغانسك ودونيتسك بالكاريثي.
وذك����ر ت��ش��ورك��ي��ن أن حصيلة
ضحايا العملية العسكرية األوكرانية
ف��ي ش���رق أوك��ران��ي��ا تبلغ 1367
شخصاً ،وف��ق التقويمات الحذرة
لوكاالت اإلغاثة الدولية .مضيفا ً أن
عدد الجرحى يبلغ عدة آالف شخص
بينهم عشرات األط��ف��ال ،مضيفا ً أن
منطقة العملية العسكرية يقطنها
نحو  4ماليين نسمة مشيرا الى ان
الظروف التي يعيشون فيها تشبه
كارثة إنسانية بسبب غياب الكهرباء
والمياه واالتصال وتراكم القمامة.
وأكد تشوركين أن كييف ترفض
بالكامل الدعوات الروسية إلى إنشاء
ممرات إنسانية لخروج المدنيين
وإج�ل�اء األط��ف��ال وب��ال��درج��ة األول��ى
المرضى واأليتام من شرق أوكرانيا
ونقل المساعدات اإلنسانية الروسية
إلى المنطقة.
وأف���اد أن ال��وض��ع الحالي يدفع
المواطنين األوك��ران��ي��ي��ن لمغادرة
ب�لاده��م .مشيرا ً ال��ى أن نحو 800
ألف شخص عبروا الحدود الروسية
منذ بداية األزم��ة وبينهم  170ألف
شخص توجهوا بنداءات الى هيئة
الهجرة الفدرالية الروسية .وتابع:
«بالدنا مستعدة لحل هذه المشكلة

الكبيرة .ال نحتاج إلى مساعدة من
ال��خ��ارج .بالعكس نستعد لزيادة
تقديم مساعداتنا اإلنسانية للشعب
األوكراني».
كما عبّر الدبلوماسي عن أسفه
من أن كييف ال تزال توسع أعمالها
ال��ع��س��ك��ري��ة ع��ل��ى ح��س��اب ح��ي��اة
مئات وآالف الناس ،مشيرا ً الى أن
الغارات الجوية على المدن أصبحت
يومية وكذلك استخدام المدفعية
والدبابات وصواريخ «غراد والقنابل
الفوسفورية والعنقودية .وحذر من
أن قمع قوات الدفاع الشعبي بالقوة
س��ي��ؤدي إل���ى «أص��ع��ب ت��داع��ي��ات
بالنسبة للشعب األوكراني كله».
وفي السياق ،اقترحت الواليات
المتحدة على السلطات األوكرانية
إنشاء نظام موحد لتسجيل النازحين
األوكرانيين لضمان تقديم مساعدات
لهم بشكل أكثر فعالية.
وقالت روزم���اري ديكارلو نائبة
مندوب الواليات المتحدة لدى األمم
المتحدة« :إنه يتوجب على السلطات
األوك��ران��ي��ة والمجتمع اإلنساني
ال��دول��ي تنسيق ال��ج��ه��ود لتقديم
المساعدات السريعة للناس الذين لم
يتمكنوا من العودة الى منازلهم حتى
اآلن».
ودعت أوكرانيا إلى «إنشاء نظام
تسجيل شامل للنازحين األوكرانيين
وتنسيق تقديم المساعدات اإلنسانية
لهم والمساعدة في توزيع المعلومات
حول عملية التسجيل» .مشيرة إلى
«أن ذلك سيسمح بتلبية احتياجات

ال��ن��اس ال��ذي��ن اض��ط��روا ل��م��غ��ادرة
منازلهم بسبب النزاع».
ك��م��ا دع���ت دي��ك��ارل��و السلطات
ال��روس��ي��ة ال��ى أن «تسمح بإجراء
تقويم مستقل لالحتياجات اإلنسانية
في األراض��ي الروسية وبالقرب من
الحدود مع أوكرانيا ،مضيفة انه «أمر
مهم لكي يفهم المجتمع الدولي بشكل
أفضل حجم المساعدات الضرورية.
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت دع���ت األم��م
المتحدة السلطات األوكرانية إلى
وقف اقتطاع ضرائب من الشحنات
اإلنسانية التي تصل إلى البالد وكذلك
تسهيل وصول موظفي المنظمة الى
أوكرانيا.
وقال مدير العمليات اإلنسانية في
األمم المتحدة جون غينغ« :إن كييف
يجب ان تحل بعض القضايا المهمة
التي تعرقل العمل اإلنساني» .مشيرا ً
«ال���ى ض���رورة إن��ش��اء ن��ظ��ام موحد
لتسجيل النازحين وكذلك تسريع
عملية توقيع وإب��رام االتفاقية بين
األمم المتحدة والحكومة األوكرانية
حول تسهيل دخول موظفي اإلغاثة
والمساعدات اإلنسانية الى البالد.
م��ش��ي��را ً ال���ى أن هيئته «أرس��ل��ت
مجموعة من الخبراء إلى أوكرانيا
لتحليل الوضع اإلنساني وتنسيق
الجهود الهادفة إلى تلبية احتياجات
الناس».
وأش��ار المسؤول األممي إل��ى أن
«العنصر ال��م��رك��زي لخطط األم��م
المتحدة في مجال تقديم المساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة ألوك��ران��ي��ا ه��و إع���داد
النازحين للشتاء المقبل .وأضاف:
«يجب علينا االقتناع باتخاذ كل
الجهود الضرورية التي ستسمح
بتسهيل تداعيات الشتاء المقبل الذي
سيكون ص��ارم�ا ً بحسب توقعاتنا
بالنسبة للنازحين».
وذك���ر أن السلطات األوك��ران��ي��ة
سجلت نحو  118ألفا من النازحين
الذين فروا من شرق البالد ،مضيفا ً
أن  740ألف أوكراني وفق معلومات
الجانب الروسي وصلوا إلى روسيا
منذ بداية النزاع.
وأش����ار غينغ إل���ى أن ال��م��م��رات
اإلنسانية التي تقود إلى أجزاء البالد
التي يسيطر عليها الجيش األوكراني
مفتوحة لمدة ساعات ع��دة يوميا،
لكنها تغلق م���رارا بسبب األعمال
الحربية ،األمر الذي يعرقل على حد
قوله إجالء الناس عبر هذه الممرات.

لوغان�سك تعاني من نق�ص الأغذية والوقود وم�شكلة �إزالة النفايات

مو�سكو :لدينا �أدلة على ا�ستخدام كييف �أ�سلحة محظورة
أعلنت لجنة التحقيق الروسية
أن��ه��ا ح��ص��ل��ت ع��ل��ى أدل����ة تثبت
استخدام أسلحة محظورة تشبه
ق��ن��اب��ل ال��ف��وس��ف��ور األب��ي��ض ضد
المدنيين في شرق أوكرانيا.
وقال فالديمير ماركين المتحدث
الرسمي باسم اللجنة ي��وم أمس:
«إن لجنة التحقيق حصلت على
أدلة ال يمكن إنكارها الستخدام هذه
األسلحة من قبل القوات المسلحة
األوكرانية ضد المدنيين تحديدا ً
ف��ي م��ق��اط��ع��ة دون��ي��ت��س��ك ،ألن���ه ال
توجد هناك أية مواقع عسكرية في
المنطقة التي تعرضت للقصف».
وأوض���ح م��ارك��ي��ن أن «ع� ّي��ن��ات
التربة التي تسلمها الجانب الروسي
من سكان شهدوا القصف في بلدة
سيمينوفكا في مقاطعة دونيتسك
تحتوي على ما تبقى بعد احتراق
م���ادة « »H-17ال��ت��ي تستخدم
لصنع القذائف والقنابل».
وأك��د المتحدث «ف��ي ال��واق��ع هو
ن��وع متطور وأك��ث��ر ق���درة قتالية
م��ن ال��ق��ذائ��ف المتفجرة التي كان
يجري حشوها سابقا ً بالفوسفور
األب��ي��ض» ،معيدا ً إل��ى األذه���ان أن
استخدام مثل هذه األسلحة يخالف
القانون الدولي ،وقال :إن التحقيق
يقوم حاليا ً بتحديد ممثلي القوات
األوكرانية الضالعين في ارتكاب
هذه الجريمة.
كما أكد أن لجنة التحقيق تنوي
مالحقة المسؤولين قضائيا ً وفقا

ل��ق��واع��د ال��ق��ان��ون ال���روس���ي ،وم��ن
ال��م��م��ك��ن أن تسلم م��ل��ف القضية
الجنائية إل��ى الجهات القضائية
الدولية المعنية بهذا الشأن.
وف����ي ال���س���ي���اق ،ق����ال أول��ي��غ
تساريوف رئيس البرلمان الموحد
لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين« :إن كييف تخ ّفض
بشكل كبير خسائرها في صفوف
العسكريين والمدنيين في شرق
أوكرانيا.
وأوض��ح تساريوف في تصريح
للصحافيين بمناسبة م��رور 100

يوم على بدء العملية العسكرية في
شرق أوكرانيا ،أنه «حسب المصادر
األوكرانية الرسميةُ ،قتل في جنوب
شرقي البالد  625شخصا ،بينهم
 141ع��س��ك��ري�اً ،منذ  15نيسان
وحتى  27تموز .وحسب معلوماتنا
ف���إن خ��س��ائ��ر ال��ج��ان��ب األوك��ران��ي
البشرية بلغت  6749شخصا».
وأشار تساريوف إلى «أن األدلة
ال��م��ت��وف��رة ل��دي��ن��ا ت��ؤك��د أن ق��وات
الدفاع الشعبي منذ بداية العمليات
ال��ع��س��ك��ري��ة أس��ق��ط��ت  47ط��ائ��رة
أوك��ران��ي��ة ،ودم��رت  107دب��اب��ات،

وفد حركة التمرد في جنوب ال�سودان
يغيب عن محادثات ال�سالم
غ���اب وف���د ح��رك��ة ال��ت��م��رد في
جنوب السودان عن اليوم الثاني
من محادثات السالم الرامية إلى
إي��ج��اد ح��ل س��ي��اس��ي ل��ل��ن��زاع في
البالد ،وإلنهاء الصراع الدائر بين
ال��م��ت��م��ردي��ن وال��ح��ك��وم��ة ،بحسب
مسؤولي الوساطة األفريقية.
وأش��ار المسؤولون إلى أنه «لم
يتضح سبب غياب وفد المتمردين
عن حضور االجتماع ،في وقت أعرب
فيه وف��د التمرد عن امتعاضه من
استمرار وج��ود القوات األوغندية
جنوب السودان.
وتتناول هذه المحادثات الجارية
بين الطرفين التفاوض على تفاصيل
تشكيل حكومة انتقالية ،وكانت
منظمة دول شرق أفريقيا «إيغاد»

ال��م��ش��رف��ة ع��ل��ى س��ي��ر م��ح��ادث��ات
ال��س�لام أعلنت أن العاشر م��ن آب
هو الموعد النهائي لالتفاق على
حكومة انتقالية في جنوب السودان
والتوصل الى وقف إلطالق النار.
وط��ال��ب��ت «إي���غ���اد» ي���وم أم��س
المجتمع الدولي بممارسة ضغوط
ع��ل��ى ال��م��ت��م��ردي��ن ل��ل��ع��ودة ال��ى
ط��اول��ة ال��م��ح��ادث��ات ،ف��ي م��ا هدد
الداعمون الغربيون الرئيسيون
لجنوب السودان عشية استئناف
ال��م��ف��اوض��ات ،ب��ف��رض ع��ق��وب��ات
قاسية على الطرفين المتحاربين
في البالد ،محذرين من أن صبرهم
بدأ ينفد.
وكانت المحادثات بين الرئيس
سلفا كير وقائد حركة التمرد رياك

مشار تعثرت في حزيران ،في وقت
احتدم فيه الصراع في كانون األول
بعدما اتهم كير نائبه السابق مشار
بالتخطيط النقالب ،في حين نفى
مشار هذه المزاعم حينها ،إال أنه ما
لبث أن أنشأ جيشا ً من المتمردين
لمحاربة حكومة جنوب السودان.
من ناحيته ،اتهم وزير الخارجية
األميركي ج��ون كيري مشار بأنه
وراء خ��رق ال��ه��دن��ة المبرمة بين
الطرفين ،وق��ال في تصريح له من
واشنطن« :إن على مشار ان يلتزم
باالتفاقات التي يوقع عليها».
وأس���ف���رت م��وج��ة ال��ع��ن��ف في
البالد عن نزوح حوالى  1.5مليون
شخص ،كما حذرت األمم المتحدة
بأن البالد على شفا مجاعة.

مشددا ً على ثقته بانتصار جمهورية
دونيتسك ولوغانسك الشعبية في
نهاية المطاف ،الفتا ً إل��ى ض��رورة
الصمود مدة شهرين.
ال���ى ذل���ك ،ق��ت��ل ث�لاث��ة مدنيين
نتيجة قصف المدفعية األوكرانية
لغرب مدينة دونيتسك .في وقت
أك��د مجلس األم��ن األوك��ران��ي مقتل
 18جنديا ً أوكرانيا ً في القتال شرق
البالد يوم أمس.
وأف���اد المكتب اإلع�لام��ي لعمدة
دونيتسك أم��س ،بأن سقوط ثالث
قذائف أدى إلى نشوب حريق كبير

في محطة لمعالجة مياه الصرف
الصحي في غرب المدينة ،ولم تصل
ف��رق اإلط��ف��اء إل��ى المحطة بسبب
االشتباكات.
كما أشار المكتب اإلعالمي إلى أن
الطيران الحربي األوكراني قصف
شرق المدينة الليلة الماضية ،ما
أدى إلى إلحاق ضرر بأنبوب غاز
يمر هناك.
من جانبه ،أعلن المتحدث باسم
م��ج��ل��س األم����ن ال��ق��وم��ي وال��دف��اع
األوك���ران���ي أن��دري��ه ليسينكو أن
خسائر القوات المسلحة األوكرانية
في القتال شرق أوكرانيا بلغت أمس
 18قتيالً و 54جريحاً.
وأع��ل��ن م��ج��ل��س ل��وغ��ان��س��ك أن
المدينة تعيش حالة حرجة بعد
انقطاع الكهرباء وال��م��اء وشبكة
االتصاالت في هذه المدينة  ،مشيرا ً
إلى استمرار المواجهات المسلحة
وقصف المدينة الليلة الماضية،
مضيفا أن لوغانسك تعاني من
نقص األغ��ذي��ة وال��وق��ود ومشكلة
إزالة النفايات.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ذك����رت إدارة
مقاطعة لوغانسك أن نحو ألفين
من المدنيين غادروا المدينة ،التي
تسيطر عليه قوات الدفاع المحلية،
عبر ممر إن��س��ان��ي .وك���ان مجلس
األمن القومي األوكراني قد أعلن يوم
الثالثاء أنه أقيم مركزان إضافيان
للنازحين في مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك.

اليابان تحيي ذكرى ق�صف هيرو�شيما
بالقنبلة النووية
جرت في اليابان أمس مراسم إحياء الذكرى الـ  69لقصف مدينة هيروشيما
بالقنبلة النووية ،حضرها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وممثلون عن 68
دولة في العالم.
وقام المشاركون في المراسم بوضع أكاليل من الزهور عند النصب التذكاري
في «حديقة السالم» بوسط هيروشيما ،ووقفوا دقيقة صمت في تمام الساعة
الثامنة و 15دقيقة حسب التوقيت المحلي ،اي في نفس الوقت الذي ألقيت فيه
القنبلة النووية على المدينة في  6آب عام .1945
وشدد عمدة مدينة هيروشيما كازومي ماتسوي في كلمة ألقاها أثناء المراسم
التي حضرها نحو  45ألف شخص ،شدد على ضرورة أن تبقى اليابان دولة
تعيش بالسالم.
و دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في خطابه إلى بذل قصارى جهده
من أجل إعداد التشريعات التي ستسمح بر ّد سريع على أي حاالت تهدد أمن
المواطنين .وعلى رغم التوقعات ،لم يتطرق في خطابه إلى التغييرات األخيرة
التي طرأت على السياسات اليابانية في مجال الدفاع.
وفي معرض حديثه عن إمكانية عقد مفاوضات على مستوى القمة مع
الصين أثناء القمة المقبلة لمنظمة التعاون االقتصادي في منطقة آسيا والمحيط
الهادي ،أشار آبي إلى أن «من شأن مثل هذا اللقاء أن يكون مفيدا ً على خلفية
التوتر في العالقات اليابانية الصينية في الفترة األخيرة».

حظرت الهيئة العليا لالنتخابات
في تركيا بث إع�لان ي��ر ّوج لرئيس
حكومة حزب العدالة والتنمية أحد
المرشحين في االنتخابات الرئاسية
المقبلة رج��ب طيب أردوغ���ان ألنه
يستغل المشاعر الدينية للمواطنين
األتراك من خالل احتوائه على صوت
األذان وسجادة صالة وصورة إمرأة
تدعو الله.
وق��ال��ت صحيفة «ج��م��ه��وري��ت»
التركية« :إن الهيئة العليا لالنتخابات
ق��ررت حظر بث اإلع�لان ال��ذي بدأت
القنوات التلفزيونية التركية بثه أول
من أمس بعد طلب تقدم به المحامي
كورشاد ارجون ممثل حزب الحركة
القومية المعارض في الهيئة» ،مؤكدا
أن «االعالن يستغل المشاعر الدينية
للمواطنين لالتراك».
ويخوض أردوغ���ان االنتخابات
الرئاسية المقررة في العاشر من آب
الجاري على رغم الفضائح المالية
والسياسية واإلج����راءات القمعية
التي ارتكبها خالل الفترات الماضية
ضد الشعب التركي وأجهزة القضاء
ومؤسسات الدولة ووسائل التواصل
االجتماعي.
وك�����ان رئ���ي���س ح����زب ال��ش��ع��ب
الجمهوري التركي المعارض كمال
كيليتشدار أوغ��ل��و اعتبر ف��ي وقت
سابق «ترشح أردوغان لالنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة ال��ق��ادم��ة ب���أه إس���اءة
للجمهورية التركية» .وق��ال« :إنه
شخص معزول ومكانته تزعزعت
في الغرب وال��ش��رق» ،كما انتقدت
األوساط التركية المعارضة ترشح
أردوغان لهذه االنتخابات.
وف��ي ال��س��ي��اق ،سلطت صحيفة
«راديكال» الضوء على االنتخابات
الرئاسية قائلة« :إن حزب العدالة
والتنمية يعكس ثقة قاطعة في أن
أردوغ��ان سيفوز من ال��دورة األولى
لالنتخابات الرئاسية وبنسبة تراوح
بين  54و 56في المئة».
وتساءلت الصحيفة« :إذا كان
أردوغان واثقا ً إلى هذه الدرجة فلماذا
هذا الهجوم العنيف والمتكرر ضد
أكمل الدين إحسان أوغلو متهما ً إياه

بنكران الجميل وعدم الكفاءة».
وأض��اف��ت« :م��ن جهة ه��ي حرب
نفسية بأنه سيربح وم��ا من سبب
يدعو خصومه للتوجه الى صناديق
االق��ت��راع ف��ي معركة خ��اس��رة ،لكن
م��اذا لو لم يفز أردوغ��ان من ال��دورة
األولى؟».
ووض���ع���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ه��ج��وم
أردوغ��ان في سياق «الخوف الكبير
م��ن تحالفات غير متوقعة تفتح
على مفاجآت تطيحه ،لذلك ه��و ال
يتصور تركيا أخ��رى يترأسها أكمل
الدين إحسان أوغلو» مشيرة إلى أن
«االستطالعات تتوقع فوز أردوغان
من الدورة األولى لكن تمرينا ً ذهنيا ً
ف���ي وض����ع م��ع��اك��س ي��ف��س��ر ح��دة
أردوغ���ان في الهجوم على إحسان
أوغلو».
أما صحيفة «زمان» فاعتبرت «أنه
إذا انتخب أردوغان فسيطوي صفحة
المهرجانات االنتخابية وإذا خسر فلن
نراه داخل الساحات في انتخابات
عام  2015ألن شرط الواليات الثالث
ف��ي رئ��اس��ة ال��ح��زب سيمنعه من
االستمرار في السياسة».
وأض��اف��ت «إذا انتخب أردوغ���ان
رئيسا ً فلن يحافظ على قوته القديمة
وإذا خسر فسيصاب بجرح بالغ ولن
يتمكن من إعادة استجماع قوته» .في
مطلق األحوال ،استنفد أردوغان قوته
في  17كانون األول الماضي بعد
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فضيحة الفساد وهو اليوم يمارس
رسميا ً سياسة مذهبية وال يمكن
لزعيم يمارس سياسة كهذه أن يمتلك
القدرة على إدارة البالد» .وخلصت
«زم��ان» إلى «أن االستقطاب نتيجة
للعجز ،لقد خسر أردوغان كل شيء
بعد فضيحة الفساد وأفقد تركيا كل
شيء».
وف��ي ش��أن أخ���ر ،نقلت صحيفة
«ميلليات» عن فاضل ألتاي الخبير
ف��ي م��ع��ه��د ت��رك��ي��ا ال��ق��رن ال��واح��د
والعشرين تأكيده أن الرادار األميركي
المنصوب في كوريجيك في مالطية
هو من نوع ال��رادار نفسه المنصوب
ف��ي «إس��رائ��ي��ل» وق��ط��ر ،مشيرا ً إلى
أن م��دى رص��د ال����رادار ال��م��ق��ام في
«إسرائيل» يبلغ ألف كيلومتر بينما
تبعد ال��ص��واري��خ اإلي��ران��ي��ة 1300
كيلومتر عن «إس��رائ��ي��ل» ،وتحتاج
من تسع الى عشر دقائق لتصل إلى
أهدافها.
ووفق الخبير التركي فإنه «لكي
ترصد إسرائيل الصواريخ اإليرانية
لحظة انطالقها وتغطي بالتالي
فارق  300كلم تحتاج إلى معلومات
راداري كوريجيك وقطر وه��ي مدة
كافية لتجهيز بطاريات الصواريخ
اإلسرائيلية ووضع طواقمها في حال
التأهب ،وهذا الفارق الزمني مهم جدا ً
في الحروب».

«طبخة» جنبالط ( ...تتمة �ص)1
كتلة المستقبل وكتلة بري وكتلته
ق��ادر على تأمين نصاب انتخاب
رئ��ي��س وأن���ه يقترح اس��م الحلو
ك��م��رش��ح ت��واف��ق��ي ل��ل��رئ��اس��ة أو
شخص يشبهه إذا ُوجد.
وت��ق��ول الشخصية عينها إنّ
جنبالط ال يتحرك من ف��راغ ،فهو
��س ن��ب��ض م��واق��ف الكثير من
ج� ّ
عواصم القرار الدولي واالقليمي
قبل أن يمضي في حملته السياسية
إلنضاج طبخة الرئاسة األول��ى.
وت��م��ي��ل الشخصية عينها إل��ى
االعتقاد بأنّ البلد مقبل ربما على
تكرار تجربة أي��اد ع�لاوي رئيسا ً
للحكومة العراقية في مقابل سعد
الحريري رئيسا ً لحكومة لبنان
التي حصلت قبل سنوات ثم طرأ
ان��ق�لاب عليها نتيجة ت��ط��ورات
إقليمية .وم��ا هو متوقع حصول
انتخابات رئاسية في أيلول يليها
تمديد لعامين أو حتى لمدة ثانية
كاملة ل��والي��ة المجلس النيابي
الحالي ،وبعد ذلك تشكيل حكومة
وح���دة وط��ن��ي��ة لبنانية ج��دي��دة
برئاسة الحريري.
لكن الشخصية عينها تؤكد أنّ
إشارة البدء بالمرحلة األولى من
هذا المسار باتجاه انتخاب رئيس
توافقي وم��دي��ر أزم��ة ف��ي أيلول،
مرتبطة بنجاح امتحان يحصل
في العراق ،وقوامه قبول رئيس
الحكومة ن��وري المالكي بطلب
إي��ران��ي ب��اإلت��ي��ان برئيس جديد
للوزراء مكانه يخفف من االحتقان
الداخلي العراقي المذهبي ،ويعطي
الواقع السياسي هناك اندفاعة
جديدة لمواجهة الحالة الداعشية
باالشتراك مع السنة المعتدلين.
تضيف الشخصية عينها أنّ
إرهاصات مثل هذا التح ّول العراقي
ب��دأت تبرز على سطح األح��داث،
خ��ص��وص �ا ً لجهة ب���روز ب��داي��ات

توافق شيعي عراقي وإيراني على
السير وراء رغبة المرجع الشيعي
السيستاني بخصوص هذا األمر،
ومن ثم مالقاته دوليا ً وإقليمياً.
وتتوقع الشخصية عينها أنّ
جنبالط يوجه إيقاعات اتصاالته
اللبنانية ال��ح��ال��ي��ة ع��ل��ى ه��دى
خ��ري��ط��ة ال���ت���ط���ورات ال��ع��راق��ي��ة
المرتقبة ،وأنّ ال��ح��ري��ري ليس
بعيدا ً عن ه��ذا التوجه .فاألخير
له ه� ّم أساسي في ه��ذه المرحلة
وهو حجز دور له في استراتيجية
الملك عبد الله لمقاتلة التطرف
الداعشي داخل الطائفة السنية في
العالم ،على اعتبار أنّ داعش هي
الجيل الجديد من القاعدة الذي
ب��دأ يخلف جيل أس��ام��ة ب��ن الدن
وأيمن الظواهري ويح ّل مكانهما
ف��ي تهديد أم��ن المملكة .ويبدو
أنّ الحريري نجح ف��ي نيل هذه
الوظيفة داخل استراتيجية الملك.
يفسر إق��دام األخير على
وه��ذا ما
ّ
تخصيص الحريري بأنه الجهة
ال��ت��ي س��ي��ق � ّدم م��ن خ�لال��ه��ا مبلغ
المليار دوالر للجيش اللبناني
ل��دع��م ق���درات���ه ال��ع��س��ك��ري��ة في
ويفسر هذا االمر
مكافحة اإلرهاب.
ّ
أيضا ً خلفيات مواقف الحريري
األخيرة ذات اللهجة المرتفعة في
أح���داث ع��رس��ال وال��ت��ي خلت من
وضع أية شروط على دعم الجيش
في معركته ض ّد اإلرهاب كما فعل
أتراب له في كتلته.
وب��إزاء بعض المالحظات التي
ب��رزت ف��ي ب��ي��روت بخصوص أنّ
الملك عبد الله اتصل بالرئيس
السابق ميشال سليمان ليبلغه
تضامنه م��ع لبنان ف��ي مكافحة
اإلرهاب ،بمناسبة أحداث عرسال،
علما ً أنّ سليمان لم يعد رئيسا ً
للجمهورية ،ت��ق��ول الشخصية
عينها إنّ ه��ن��اك سببين اثنين

أ ّدي��ا إلى هذا التصرف ،األول ألنّ
السعودية ال تريد تجاهل الموقع
ال��م��س��ي��ح��ي ع��ل��ى رأس ال��دول��ة
اللبنانية وحتى لو كان شاغراً،
خوفا ً من تفسير ذلك وكأنّ الرياض
تتك ّيف مع لبنان من دون رئيس أو
أنها ال تعير هذا األمر كبير أهمية.
ثانيا ألنّ الملك كان أمامه خياران
إلجراء االتصال ،األول إجراؤه مع
قائد الجيش العماد جان قهوجي
والثاني مع رئيس الحكومة تمام
سالم ،إال أنه وبناء على نصيحة
من ديوانه يبدو أنّ الحريري لم
يكن بعيدا ً عنهاّ ،
فضل االتصال
بسليمان على رغم أنّ ذلك ينطوي
على خرق للبرتوكول ،ولكنه أق ّل
شأنا ً من اتصاله بقائد الجيش.
أض���ف إل���ى االع��ت��ب��ار السياسي
اآلن��ف حول رغبة الرياض بعدم
ال��ظ��ه��ور وك��أن��ه��ا متصالحة مع
غياب الرأس المسيحي في الدولة
اللبنانية .الثاني االتصال بتمام
سالم ولكن الرياض ال تريد الظهور
بأنها تتك ّيف مع انتقال صالحيات
الرئيس ال��م��ارون��ي إل��ى الرئيس
السني.
وي��ب��دو أن ال��ح��ري��ري ناسبته
تخصه،
الحالة األخيرة ألسباب
ّ
حيث تر ّوج مصادره أنّ عدم اتصال
ال��م��ل��ك ب��س�لام إلب�لاغ��ه تضامنه
ض ّد اإلره��اب ،وأيضا ً تخصيصه
ح��ص��را ً (أي ال��ح��ري��ري) م��ن دون
الحكومة ليدفع هبة المليار دوالر
عبره للجيش ،إنما تشكل دالئل
ساطعة على أنه ال يزال هو الزعيم
السني األوح��د المعتمد سعوديا ً
في لبنان؛ وكدليل أيضا ً على أنّ
الحرب ض ّد اإلره��اب في بلد األرز
ال يمكن خوضها من دون االعتماد
على ثقل الحريري وليس غيره
داخل الشارع السني اللبناني.

المقاومة ترف�ض ( ...تتمة �ص)1
الفسلطينية وايجاد حل للمعاناة
التي يعيشها القطاع.
على صعيد آخ��ر ،أعلنت وزارة
الصحة الفلسطينية ان حصيلة

ضحايا العدوان «االسرائيلي» بلغت
 1875شهيدا ً بعد انتشال عدد من
الجثث أمس ،من بينهم  430طفالً،
و 243امرأة و 79مسناً.

وتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة
من العودة الى منازلهم او ما تبقى
منها ،مع بدء سريان التهدئة وإعادة
انتشار قوات االحتالل «االسرائيلي».

البي�شمركة «تنظف» ( ...تتمة �ص)1
يذكر أن مصدرا ً محليا ً في محافظة نينوى أفاد أمس بأن
«قوات البيشمركة استعادت السيطرة على ناحية الكوير
شرقي الموصل بعد ساعات من سيطرة تنظيم «داعش»
على الناحية ،فيما أكد أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة
 54عنصرا ً من التنظيم».
اضطهاد منهجي لألقليات
من جهة أخ��رى ،دان مجلس األم��ن ال��دول��ي االضطهاد
المنهجي لألقليات في العراق من قبل المتطفرين ،داعيا
جميع العراقيين للتوحد من أجل ردع الخطر الذين يمثلون
لوحدة البالد.
وعبر أع��ض��اء مجلس األم��ن ال��دول��ي ف��ي بيان خاص
للصحافة أول من أمس عن استيائهم من الهجمات التي يقوم
بها مقاتلون من تنظيم «الدولة اإلسالمية» على مدينتي
سنجار وتلعفر في محافظة نينوى.

وج��اء ف��ي البيان أن «أع��ض��اء مجلس األم��ن يدينون
بحزم الهجمات المستمرة على ممثلي األقليات بمن فيهم
المسيحيون وك��ل م��ن ي��ع��ارض عقيدة تنظيم «ال��دول��ة
اإلسالمية» والجماعات المسلحة المرتبطة به .يدعو أعضاء
مجلس األمن جميع العراقيين الى التوحد والرد على الخطر
ال��ذي تواجهه وح��دة وهوية العراق مستقبلها بدعم من
المجتمع الدولي».
وأشار مجلس األمن إلى أن الهجوم الواسع النطاق في
العراق وسورية يحمل طابعا عابرا للحدود ويؤكد أن تنظيم
«ال��دول��ة اإلسالمية» ال يهدد هاتين الدولتين فحسب بل
والسالم واألمن واالستقرار في المنطقة كلها».
وأكد أن االضطهاد المنهجي لألقليات الدينية والقومية
يعد جريمة ضد اإلنسانية وعلى العالم أن يحاكم مرتكبيها.

