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تحمل رو�سيا م�س�ؤولية تحطم «الماليزية»
مو�سكو :ال �أ�سا�س للت�صريحات الأ�سترالية التي
ّ

ت�صريحات مت�ضاربة للم�س�ؤولين الأوكرانيين ب�ش�أن الم�ساعدات الرو�سية
توازيا ً مع المساعي الديبلوماسية
لدفع كييف وحلفائها إل��ى تسهيل
إغ��اث��ة المتضررين م��ن ال��ح��رب في
شرق أوكرانيا ،أكدت موسكو حرصها
على إي��ص��ال قافلة م��س��اع��دات إلى
مستحقيها برعاية الصليب األحمر.
وتتألف القافلة الروسية الضخمة
من  280شاحنة محملة بألفي طن
من المساعدات اإلنسانية انطلقت
من ضواحي العاصمة موسكو في
اتجاه شرق أوكرانيا .وتضم القافلة
 400طن من الحبوب ،و 100طن من
السكر ،و 62طنا ً من أطعمة األطفال،
و 54طنا ً من المواد الطبية واألدوية،
و 69مولدا ً كهربائياً.
وم���ن ال��م��ق��رر أن تسير القافلة
نحو  100كيلومتر باتجاه الحدود
الجنوبية الغربية لروسيا ومنها
ستدخل ش��رق أوك��ران��ي��ا عبر مسار
متفق عليه في مقاطعة خاركوف،
وفق ما أعلنته مصادر في مجموعة
ال��ع��م��ل ال��م��ك��ون��ة م��ن ممثلين عن
الجانبين الروسي واألوكراني ،إضافة
إلى ممثلين عن لجنة الصليب األحمر
الدولية.
وك��ان وزي��ر الخارجية الروسي
س��ي��رغ��ي الف����روف أع��ل��ن أن روس��ي��ا
وأوك��ران��ي��ا اتفقتا على كل تفاصيل
عملية نقل المساعدات االنسانية
الروسية إلى شرق أوكرانيا.
وق��ال إن موسكو تلقت من وزارة
الخارجية األوك��ران��ي��ة م��ذك��رة بهذا
الصدد ،أعرب فيها الجانب األوكراني
ع���ن اس���ت���ع���داده ل��ق��ب��ول الشحنة
االنسانية القادمة من روسيا .وأضاف
الوزير« :نحن على اتصال مع اللجنة
الدولية للصليب األح��م��ر والقيادة
األوكرانية وممثلي المنظمات الدولية،
بما فيها األمم المتحدة ومنظمة األمن
والتعاون األوروب���ي ،قمنا بصياغة
آلية تم تنسيقها في شكل نهائي».
وأشار الوزير الروسي إلى أن بالده
أخ��ذت في االعتبار ما ي��وده الجانب
األوكراني في ما يتعلق بكل نواحي
عملية إيصال المساعدات ،بما في ذلك
مسار القافلة .وأضاف أنه تم االتفاق

في شأن المعبر الذي ستدخل القافلة
األراضي األوكرانية عبره ،وأن ممثلي
الصليب األحمر سيستقبلون الشحنة
على ال��ح��دود ،وسيقومون بمرافقة
القافلة وسيتولون اإلش���راف على
عملية النقل في األراضي األوكرانية.
ولفت الف���روف إل��ى أن السلطات
األوكرانية تعهدت بضمان أمن القافلة
في األراضي التي تسيطر عليها ،وإلى
أنه يتوقع الموقف نفسه من قبل قوات
الدفاع الشعبي في شرق أوكرانيا.
وأعرب عن ثقته بأنه لن يكون هناك
أي انتهاكات من قبل القوات المناهضة
لكييف.
ووصلت القافلة صباح أمس ،إلى
مدينة فورونيج الروسية القريبة من
الحدود مع أوكرانيا.
ويأتي ذلك في وقت أدلى مسؤولون
أوكرانيون كبار أم��س ،بتصريحات
م��ت��ض��ارب��ة ب��ش��أن ق��ب��ول ال��ج��ان��ب
األوك��ران��ي ال��م��س��اع��دات االنسانية
الروسية.

مر�شح الرئا�سة الأفغاني يطالب
ب�إي�ضاحات حول اتفاق تقا�سم ال�سلطة
أعلن مرشح الرئاسة األفغاني أشرف عبدالغني أن االتفاق حول تقاسم
السلطة مع منافسه عبدالله عبدالله غامض ويحتاج إلى توضيح.
وقال عبدالغني إنه «بدال ً من الدخول في خالفات لفظية تعمل على فرقتنا...
وكلمة التكافؤ (التي جاءت باالتفاق) يمكن أن تعني الكثير» .وبموجب شروط
االتفاق يتولى الخاسر في االنتخابات منصب الرئيس التنفيذي ليتقاسم سلطة
مماثلة لسلطة الرئيس في شأن بعض القرارات الرئيسية مثل تعيين قائد
الجيش ورئيس االستخبارات.
ورد متحدث باسم عبدالله قائالً« :ان االتفاق اإلط��اري أشار بوضوح إلى
تقسيم المناصب الحكومية بين المرشحين» .وقال المتحدث مجيب رحمن
رحيمي «إذا لم يكن تقاسما ً للسلطة ...فما هذا؟» .وحذر عبدالله من أن انتهاك
روح االتفاق ستكون له عواقب وخيمة على الوحدة الوطنية.
وفاز عبدالله في شكل واضح في الجولة األولى النتخابات الرئاسة األفغانية
التي أجريت في شهر نيسان في حين أظهر الفرز األولي أن عبدالغني فاز في
جولة اإلعادة التي أجريت في حزيران .ومع ذلك فقد شابت عملية االنتخابات
اتهامات بالتزوير غذت بدورها التوترات بين المعسكرين المتنافسين ما أثار
مخاوف من نشوب حرب أهلية على أسس عرقية.

وأكد المتحدث باسم مجلس األمن
وال��دف��اع القومي األوك��ران��ي أندريه
ليسينكو في مؤتمر صحافي له أن
«أوكرانيا تضمن سالمة مرور قافلة
ال��م��س��اع��دة االن��س��ان��ي��ة إل��ى المكان
المحدد لها» ،من دون أن يكشف عن
تفاصيل في شأن كيفية ضمان سالمة
القافلة.
من جانب آخر أعلن وزير الداخلية
األوكراني أرسين أفاكوف أن أوكرانيا
لن تسمح بعبور القافلة عبر مقاطعة
خاركوف المتاخمة للحدود الروسية
في شمال شرقي البالد.
ب�����دوره ص���رح رئ��ي��س ال�����وزراء
األوكراني أرسيني ياتسينيوك خالل
اجتماع الحكومة ب��أن «أوك��ران��ي��ا ال
يمكن أن تقبل أي أنواع من المساعدات
االنسانية إال في إطار القانون الدولي
وإال من الصليب األحمر».
وف���ي ال��س��ي��اق ،دح��ض��ت روس��ي��ا
التصريحات األخيرة لقادة أستراليا،
التي تح ّمل روسيا مسؤولية التطورات

المأسوية في أوكرانيا ،بما فيها كارثة
طائرة الركاب الماليزية.
وف���ي ب��ي��ان ل��ه��ا وص��ف��ت وزارة
الخارجية الروسية هذه التصريحات
بغير المقبولة ،شأنها ش��أن مزاعم
بعض المسؤولين األستراليين بأن
توجيه روس��ي��ا قافلة إنسانية إلى
ج��ن��وب ش��رق��ي أوك��ران��ي��ا يمكن أن
تستخدمها كذريعة لتدخل عسكري
في هذه البالد.
وأش���ارت ال���وزارة إل��ى أن وزي��رة
الخارجية األسترالية جولي بيشوب
ذهبت أبعد من غيرها في هذه المزاعم،
«بينما وظيفتها تقتضي بناء الجسور
بين ال��دول وليس تدميرها» ،حسب
نص البيان.
وقالت الخارجية الروسية إن لديها
انطباعا ً أن «عددا ً من أعضاء الحكومة
األسترالية فقدوا التصور عن واقع
األح��داث في أوكرانيا وفي محيطها،
وذل��ك بتأثير مطامحهم الشخصية
المفرطة».

الى ذلك ،قتل شخصان على األقل
بعد قصف المدفعية األوكرانية صباح
أمس ،حي بيتروفسكي بجنوب مدينة
دون��ي��ت��س��ك ،ح��ي��ث س��ق��ط��ت قذيفة
«غ��راد» عند مبنى سكني بالقرب من
حاجز لقوات «جمهورية دونيتسك
الشعبية».
وأعلن المتحدث باسم مجلس األمن
والدفاع األوكراني أندريه ليسينكو أن
 11عسكريا ً أوكرانيا ً قتلوا وأصيب
 40آخرون بجروح في القتال بشرق
أوك��ران��ي��ا ،ف��ي حين أعلنت حركة
«القطاع األيمن» اليمينية المتشددة
األوكرانية عن مقتل  12من عناصرها
نتيجة قصف حافلتهم ف��ي أط��راف
دونيتسك.
وف���ي ل��وغ��ان��س��ك ي��ع��ان��ي سكان
المدينة من انقطاع الكهرباء والماء
واالتصاالت لليوم الـ  11على التوالي،
وأعلنت إدارة مقاطعة لوغانسك أنه تم
إجالء أكثر من  350شخصا ً من مركز
المقاطعة من خالل «ممر أخضر».

الحر�س الإ�سباني ينقذ حياة
�أكثر من  830مهاجر ًا في جبل طارق

قررت الحكومة الروسية إنشاء
جامعة فيديرالية في القرم على
أساس  14مؤسسة للتعليم العالي
والعلوم ،حيث نشر على الموقع
الرسمي للحكومة الروسية أمس،
مرسوم بشأن إنشاء الجامعة تحت
اسم «فيرنادسكي».
وج����اء ف���ي م���رس���وم ال��ح��ك��وم��ة
الروسية أن ه��ذا ال��ق��رار سيساعد
ع��ل��ى تنمية ال��ق��رم االق��ت��ص��ادي��ة
واالج��ت��م��اع��ي��ة م��ن خ�ل�ال تطوير
ال��ك��وادر وإج��راء بحوث علمية في
الجامعة.
وت��ج��در اإلش����ارة إل��ى أن هناك
تسع جامعات فيديرالية في روسيا
ح��ال��ي �ا ً وه���ي ج��ام��ع��ات البلطيق
(كالينينغراد) وال��ش��رق األقصى
(فالديفوستوك) وق���ازان وشمال
ال��ق��وق��از (س��ت��اف��روب��ل) وسيبيريا
(ك���راس���ن���وي���ارس���ك) واألورال
(ي��ك��ات��ري��ن��ب��ورغ) وال��ج��ام��ع��ات
الجنوبية (روستوف على الدون)

والشمالية الشرقية (ياكوتسك)
والشمالية (أرخانغيلسك).
جاء ذلك في وقت أعلن المكتب
اإلع�لام��ي للكرملين أن الرئيس
ف�لادي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن س��ي��زور ال��ق��رم
وسيجري في مدينة سيفاستوبل
اجتماعا ً مقتضبا ً مع أعضاء مجلس
األمن الروسي.
وكان االجتماع المقتضب األخير
لمجلس األم��ن ال��روس��ي ال��ذي عقد
ي��وم  8آب بحث الوضع في شرق
أوكرانيا ،مع التركيز على ان��زالق
المنطقة إلى كارثة إنسانية ،وكذلك
قضايا متعلقة بضمان أمن روسيا
االقتصادي.
وأش���ار المكتب إل��ى أن زي��ارة
بوتين إلى القرم ستستغرق يومين،
مضيفا ً أن ي��وم الخميس سيتلقي
رئيس الدولة أعضاء الكتل الحزبية
في مجلس النواب الروسي (دوما
الدولة).
وأضاف الكرملين أن اللقاء سيتم

تمكن الحرس المدني اإلسباني من إنقاذ أكثر من 830
مهاجرا ً من أفريقيا في مضيق جبل ط��ارق بينما حاول
مئات آخرون عبور الحواجز في جيب مليلية اإلسباني.
وتفيد آخر حصيلة أعلن عنها أمس أن عدد المهاجرين
الذين ت ّم إنقاذهم في البحر ومساعدتهم من قبل الحرس
المدني ،يصل إلى أكثر من  1150خالل األي��ام األربعة
الماضية.
من جهة أخ��رى ،أعلنت سلطات مليلية أن «ضغط
المهاجرين الكبير عليها تجسد بمحاولتين لعبور السياج
الحدودي مع المغرب صباح األربعاء» ،إذ حاول قرابة
 500مهاجر تسلق ثالثة حواجز تفصل المغرب عن مليلية
في مكانين مختلفين بساللم صنعت يدوياً .وأضافت
أن «ثالثين منهم تمكنوا من الوصول إلى منطقة ما بين
الحواجز وخلع إحدى منافذها الداخلية وبلوغ األراضي
اإلسبانية ،بينما بقي خمسون منهم عالقين ساعات عدة
فوق األسالك الشائكة تحت حراسة الشرطة».
وبعد ساعة تقريبا ً حاول نحو مئتي مهاجر عبثا ً تسلق
السياج في مكان آخر ،لكن خمسين منهم تمكنوا من تسلقه
لعدد من األمتار حيث علقوا .وصرح مساعد قائد شرطة

بمشاركة رئيس ال����وزراء ،رئيس
حزب «روسيا الموحدة» دميتري
ميدفيديف ،ورئيس مجلس النواب
سيرغي ناريشكين ورؤساء جميع
الكتل النيابية.
وأف��اد المتحدث باسم الرئاسة
ال��روس��ي��ة ديميتري بيسكوف أن
ال��رئ��ي��س ب��وت��ي��ن س��ي��ت��وج��ه إل��ى
الحضور بكلمة «غنية المحتوى»
ستتناول عددا ً من القضايا المهمة،
وذلك على خلفية دخول روسيا في
الموسم السياسي الجديد المنطلق
بعد عدة أسابيع.
ه��ذا وي��ت��وق��ع أن يلتقي بوتين
خ�لال زي��ارت��ه لشبه جزيرة القرم
برجال الثقافة هناك ليبحث معهم
قضايا تتعلق بتكامل القرم مع باقي
روسيا في المجال الثقافي.
يذكر أن ال��زي��ارة المرتقبة هي
الثانية للرئيس بوتين إل��ى شبه
جزيرة القرم بعد إع��ادة توحيدها
مع الدولة الروسية.

�أوباما يدعو �إلى الهدوء
بعد اال�ضطرابات في ميزوري
دعا الرئيس األميركي باراك أوباما إلى الهدوء في مدينة
فيرغسون بوالية ميزوري بعدما أثار مقتل شاب أسود
برصاص الشرطة موجة أعمال عنف ،ووصف أوباما مقتل
الشاب مايكل براون السبت الماضي بالفاجعة ،داعيا ً إلى
تذ ّكره من خالل «التف ّكر والتفهّم».
وخ�لال ليلتين من العنف في ضاحية سانت لويس
تعرضت متاجر للنهب ،فيما اعتقلت ق��وات الشرطة
العشرات ،واستخدمت كذلك الغاز المسيل للدموع لتفريق
حشود.
وتقول الشرطة إن براون تعرض إلطالق النار مرات عدة
بعد مشاجرة أثناء وجوده داخل سيارة تابعة للشرطة.
لكن شهود عيان قالوا إن براون لم يكن مسلحاً ،وتعرض
إلطالق النار وذراعاه مرفوعتان.
وأشارت الشرطة إلى أن تهديدات بالقتل عبر وسائل
ال��ت��واص��ل االجتماعي حالت دون إفصاحها ع��ن اسم
الضابط المسؤول عن إطالق النار ،الذي منحته السلطات

«الموت لليهود»
قرية تثير جدا ًال في فرن�سا
طلب مركز «سيمون فيزنتال» اليهودي البارز في الواليات المتحدة األميركية
من الحكومة الفرنسية إعادة تسمية قرية يطلق عليها «الموت لليهود» ،في حين
قلل مسؤولون في القرية من شأن المخاوف المتعلقة باالسم.
وبعث شيمون صامويل مدير المركز خطابا ً إلى وزير الداخلية الفرنسي
يطالبه بتغيير «اسم اإلبادة الجماعية» ،مشيرا ً إلى أن االسم الحالي للقرية
يعود إلى القرن الحادي عشر .معربا ً عن صدمته لدى اكتشافه وجود قرية في
فرنسا ،اسمها الرسمي «الموت لليهود» ،وأضاف« :من الصادم للغاية أن األمر
بقي من دون مالحظة خالل  70عاما ً منذ تحرير فرنسا من النازية ونظام فيشي
الموالي للنازية».
واعتبر صامويل أن «الزيادة الحالية في التعبير العام والعنيف عن معاداة
السامية ،تجعلنا قلقين بشأن دوافع أولئك الذين يسعون إلى البقاء بمثل هذا
الخطاب» ،مشيرا ً إلى أن االسم ربما يعود إلى الحمالت الصليبية التي أدت إلى
طرد يهود فرنسا عام .1306
ونقلت وكالة «فرانس برس» لألنباء عن نائب محافظ القرية ماري اليزابيث
سيكرتد قولها إن «األمر سخيف .هذا االسم كان قائما ً منذ مئات السنين وسيبقى
كذلك» .وأضافت« :ما من أحد لديه أي مآخذ على اليهود بالتأكيد .لست مندهشة
من إثارة موضوع اسم القرية مجدداً».
وهذه ليست المرة األولى التي تعترض فيها جهة ما على اسم هذه القرية.
إذ أن جماعات حقوقية طالبت الحكومة عام  1992بتغيير اسمها ،إال أن هذه
المحاولة باءت بالفشل بحسب وكالة األنباء الفرنسية.
وتعتبر الجالية اليهودية في فرنسا من أكبر الجاليات اليهودية في أوروبا،
إذ يصل عددها إلى  500ألف نسمة .لكن في اآلونة األخيرة ،ازدادت حوادث
التعرض لهم في ما تطلق عليه السلطات «معاداة السامية» ،وذلك في أعقاب
العدوان «اإلسرائيلي» على قطاع غزة المحاصر.

بوتين يزرو القرم ويعقد اجتماع ًا
لمجل�س الأمن الرو�سي
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إجازة إدارية مدفوعة األجر.
وخ��رج العشرات ي��وم الثالثاء في مسيرة احتجاج
باتجاه مقر الشرطة في فيرغسون ،وذلك بعدما استخدمت
قوات الشرطة في الليلة السابقة الغاز المسيل للدموع
والرصاص المطاطي لتفريق حشد كبير في المدينة.
وقال توم جاكسون قائد شرطة المدينة ،إن الحشد الذي
تج ّمع عند أحد المتاجر لجأ إلى الخشونة بحلول المساء،
مشيرا ً إلى أن أشخاصا ً من الحشد رشقوا قوات الشرطة
بالحجارة ،وأن إطالق للنار وقع من موقع الحشد.
واعتقلت الشرطة  32شخصا ً بعدما نهب أشخاص
متاجر وخربوا ممتلكات وأضرموا النار في أحد المباني،
ف��ي حين تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي ()FBI
التحقيق في حادث مقتل براون الذي قال المدعي العام
األميركي إيريك هولدر إنه بحاجة إلى «مراجعة متعمقة».
كما أوفدت وزارة العدل فريقا ً متخصصا ً في شؤون عالقات
المجتمعات إلى المنطقة المضطربة.

قادش (األندلس ،جنوب إسبانيا) خافيير دي توري في
مؤتمر صحافي بأن «منظمات المافيا التي تنظم التهريب
غير القانوني لألشخاص تغتنم الطقس المالئم لهذا النوع
من العمليات» .وذكر بأنه «في العام الماضي حدث األمر
نفسه تماماً .كانت هناك موجة أخرى من المهاجرين في
نهاية رمضان».
وقال خوان آندرس جيل رئيس بلدية طريفة في جنوب
إسبانيا« :إن األحوال الجوية الجيدة ستستمر ثالثة أو
أربعة أيام على األقل ،واستنادا ً إلى ما نعرفه نتوقع أن
يستمر هذا التدفق وحتى أن يزداد عدد المهاجرين».
وازداد عدد المهاجرين الذين يحاولون التسلل إلى
إسبانيا وإيطاليا بشكل كبير خالل األشهر األخيرة .ودعت
إسبانيا االتحاد األوروب��ي إلى احتواء تدفق المهاجرين
من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء والمغرب العربي على
مليلية وسبتة المدينة اإلسبانية األخ��رى في األراض��ي
المغربية .وفي إيطاليا ،أعلنت البحرية االثنين الماضي
أنها اغاثت ألفي مهاجر في عمليات ع��دة خ�لال نهاية
األسبوع الماضي في قناة صقلية والبحر المتوسط وقبالة
السواحل اإليطالية.

مطار جديد في �إ�سطنبول
قد يحمل ا�سم �أردوغان
قال وزير المواصالت التركي إن المطار الضخم الذي يبنى في ضواحي
إسطنبول قد يحمل اسم «رجب طيب أردوغان» ،حيث لم يعد المطار الحالي
الذي يحمل اسم مؤسس تركيا الحديثة «مصطفى كمال أتاتورك» يستوعب
حركة الطيران المتزايدة.
وأشار وزير المواصالت لطفي علوان إلى أن إطالق اسم أردوغان على المطار
الجديد هو أقل ما يمكن عمله لشكر رئيس الوزراء على إنجازاته ،وقال« :إذا كان
البلد مستقرا ً وإذا كان النمو االقتصادي مستمرا ً وقدرتنا التنافسية تزداد ،فإننا
مدينون بذلك ألردوغان».
وجاء تصريح الوزير بعد ثالثة أيام من انتخاب أردوغان رئيسا ً لتركيا ،في
وقت يتهم من قبل خصومه بالسلطوية ويشكون بأنه يريد أن يجرد تركيا من
الصبغة العلمانية التي أضفاها عليها أتاتورك.
وقد بدأت أعمال إنشاء المطار الجديد خالل العام الحالي ،ويعتبر المطار
أحد المشاريع الطموحة التي تخطط لها حكومة أردوغان ،ومن بينها نفق تحت
مضيق البوسفور ،وقطار سريع عابر لتركيا.

مجل�س الأمن الدولي يهدد بفر�ض عقوبات
على طرفي النزاع في جنوب ال�سودان
هدد سفراء الدول األعضاء في مجلس األمن
ال��دول��ي خ�لال زيارتهم إل��ى جنوب ال��س��ودان
بفرض عقوبات على الطرفين المتحاربين في
ح��ال تواصل ال��ن��زاع في البالد التي أصبحت
اليوم على شفير المجاعة.
وحذرت رئيسة بعثة مجلس األمن السفيرة
األميركية لدى األمم المتحدة سامنثا باور ،بعد
لقاء مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ،من
أن «المجلس قال بوضوح إنه مستعد لتحمل
النتائج في حال استمر وجود مخربين لعملية
السالم ،وبقي هناك أشخاص ينتهكون بطريقة
فاضحة حقوق اإلنسان» ،مشيرة إلى أن بعثة

مجلس األمن ستوصل الرسالة ذاتها إلى زعيم
المتمردين نائب الرئيس السابق رياك مشار.
وأش�����ارت ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة إل��ى
«معلومات مقلقة حول تدفق جديد للسالح في
البالد بهدف التحضير لمعركة جديدة حين يبدأ
موسم الجفاف» ،داعية الطرفين إلى التعامل
بجدية م��ع م��ح��ادث��ات ال��س�لام ف��ي العاصمة
اإلثيوبية.
وأش��ارت ب��اور إلى الخطر الشديد للمجاعة
التي تهدد ال��ب�لاد ف��ي ح��ال اس��ت��م��رار ال��ن��زاع،
موضحة أن حوالى  50ألف طفل أعمارهم أقل
من خمس سنوات يواجهون خطر الموت ج ّراء

نقص الغذاء في األشهر المقبلة ،كما يواجه
نصف الشعب حالة بالغة الصعوبة من غياب
األمن الغذائي.
وح ّذرت األمم المتحدة من أن األزمة الغذائية
الحالية في البالد هي األسوأ في العالم ويمكن
أن تتحول إلى مجاعة في حال استمر النزاع.
وذكر السفير البريطاني لدى األمم المتحدة
م��ارك ليال غرانت يوم الثالثاء الماضي بأن
مجلس األمن أعلن أنه «جاهز التخاذ اإلجراءات
الضرورية ،ومن بينها العقوبات» ،خصوصا ً
ض��د «ه���ؤالء ال��ذي��ن يمنعون تنفيذ اتفاقات
موقعة».

