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اتفاق تعاون بين الداخلية الأوكرانية و«القطاع الأيمن» المتطرف

الفروف :هناك بع�ض التقدم في ت�سوية الأزمة الأوكرانية
أك���د وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي سيرغي
الفروف حصول بعض التقدم على محاور عدة
في تسوية األزمة األوكرانية .وقال في مؤتمر
صحافي عقده في العاصمة األلمانية برلين
أمس« :إن مراقبي منظمة األمن والتعاون في
أوروب��ا لم يسجلوا تحركات غير شرعية على
الحدود الروسية األوكرانية».
وأض���اف ال��وزي��ر ال��روس��ي أن وق��ف إط�لاق
النار وب��دء الحوار السياسي هما المشكلتان
األساسيتان ولم يحصل أي تقدم بهذا الشأن،
موضحا ً أن بالده تص ّر على وقف إطالق النار في
أوكرانيا من دون شروط ،لكن كييف ال تزال تقدم
شروطا ً غامضة .وتابع« :لسوء الحظ لم يتحقق
وقف إطالق النار .طبعاً ،فوقف إطالق النار هو
عملية ثنائية ،وكان زمالؤنا في كييف يشكون
من أن قوات الدفاع الشعبي ال تتصل بهم .ومن
الصعب االتصال عندما تتعرض للقصف بشكل
دائم مثلما يحدث في لوغانسك».
وش��دد الف���روف على أن تقديم مساعدات
ع��س��ك��ري��ة لكييف م��ن ج��ان��ب ح��ل��ف الناتو
واالتحاد األوروبي سيتناقض مع كل االتفاقات
الموجودة ،معبرا ً عن أمله في أن يدرك الغرب
مسؤوليته عما يحدث في أوكرانيا ويؤثر في
من ال يريد إحالل السالم فيها .مؤكدا ً أن موسكو
تدعو الواليات المتحدة إلى استخدام تأثيرها
في كييف لدفعها إل��ى وق��ف الحرب والعنف
وبدء عملية المحادثات ،مشيرا ً إلى أن بالده
دعت مراقبي منظمة األمن والتعاون إلى مراقبة
الحدود الروسية ـ األوكرانية.
وفي الوقت نفسه شدد الوزير الروسي على
أن لبالده الحق في اتخاذ ق���رارات تعتبرها
ض��روري��ة لضمان أم��ن��ه��ا .وأض����اف« :هناك
حرب على الجانب اآلخر من الحدود الروسية،
وتستخدم المدفعية والطائرات ،ويحدث ذلك
على بعد كيلومترات عدّة من حدودنا ،تسقط
القنابل في أراضينا ،هناك دم��ار وضحايا .ال
نقبل بأن يكون األمر مقصوداً ،هو صدفة على
األرجح ،لكن يجب علينا أن نكون حذرين».
وأشار الفروف إلى أهمية أن تؤكد األطراف
المشاركة في المحادثات ح��ول أوكرانيا في
برلين تمسكها باتفاق جنيف ،مؤكدا ً أن روسيا
تدعم فكرة تزويد بعثة منظمة األمن والتعاون
ف��ي أوروب���ا بطائرات م��ن دون طيار لتعزيز
اإلشراف على الوضع على الحدود األوكرانية
ـ الروسية .وق��ال« :للبعثة وف��ق صالحياتها
الحق في التز ّود بالمعدات الضرورية .اآلن يدور
الحديث عن حصولها على طائرات من دون
طيار لإلشراف على الحدود األوكرانية من داخل

األجواء األوكرانية».
واتهم الفروف كييف بأنها ال تشرف على تنظيم
«القطاع األيمن» المتطرف األوكراني .وأضاف:
«السلطات في كييف ال تشرف على الجماعات
المسلحة ،وبينها «القطاع األيمن» ال��ذي يض ّم
القوات األوكرانية بشكل كبير وفق تقييماتنا
وخطوة «القطاع األيمن» األخيرة الموجهة إلى
وزارة الداخلية األوكرانية تؤكد ذل��ك» .وتابع:
«إننا نعمل مع زمالئنا في أوروب���ا وال��والي��ات
المتحدة الذين يمكنهم التأثير في الجماعات
المسلحة التي ال تخضع للسلطات في كييف.
والغرب مستعد الستخدام هذا التأثير».
وأكد الوزير الروسي أن القضايا اإلنسانية
�وح��د أط���راف ال��م��ف��اوض��ات بشأن
يجب أن ت� ّ
األزم��ة األوك��ران��ي��ة .وق��ال إن لقاء برلين بين
وزراء خارجية روس��ي��ا وأوك��ران��ي��ا وألمانيا
وفرنسا تمخض عن التوصل إلى توافق بشأن
تقديم المساعدات اإلنسانية .وأعرب عن أمله
بأن تصل المساعدات اإلنسانية الروسية إلى
جميع المحتاجين في المناطق المتضررة شرق
أوكرانيا في القريب العاجل ،مشيرا ً إلى تسوية
كل المسائل المتعلقة بنقل المساعدات الروسية
مع الجانب األوكراني وكذلك اللجنة الدولية
للصليب األحمر.
ونفى الف��روف ما أعلنته كييف عن دخول
ق��اف��ل��ة عسكرية روس��ي��ة أراض����ي أوك��ران��ي��ا
وتدميرها من قبل الجيش األوكراني .وأوضح
أن «قافلة عسكرية أوكرانية كانت تتوجه في

الوقت ذاته تقريبا ً إلى مقاطعة لوغانسك بهدف
قطع الطريق لتقديم المساعدات اإلنسانية على
ما يبدو ،وقد دمر مسلحون هذه القافلة».
من جهة أخرى قال الوزير الروسي إن قوانين
االجتثاث وحظر تولي بعض المناصب لفئات
معينة ،التي يقوم البرلمان األوكراني حاليا ً
بإقرارها ،ستؤدي إلى تقسيم البالد .وأكد مجددا ً
أن أيا ً من المشاركين في لقاء برلين لم يعارض
الوحدة الوطنية ،إلاّ أن الوسيلة لتحقيق ذلك في
أوكرانيا تتمثل في العملية السياسية بمشاركة
كل القوى ومناطق البالد.
وكانت الهيئة المالية األوكرانية أعلنت في
وق��ت سابق أن قافلة المساعدات اإلنسانية
الروسية ستعبر الحدود مع أوكرانيا من خالل
معبر «إيزفارينو» .وقال رئيس الهيئة أناتولي
ماكارينكو إن المساعدات ستنقل تدريجيا ً في
 30شاحنة دفعة واح��دة ،لتسلّم إلى ممثلي
بعثة الصليب األحمر فقط بعد إتمام كل إجراءات
الرقابة الجمركية على الحدود.
وكانت القافلة الروسية المحملة بالمساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة ق��د وص��ل��ت إل��ى نقطة التفتيش
الجمركي بمعبر دونيتسك الروسي على الحدود
مع أوكرانيا.
وقال رئيس المركز الصحافي لمجلس األمن
والدفاع األوكراني أن��دري ليسينكو إن خبراء
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا يخططون
لفحص القافلة التي تحمل المساعدات اإلنسانية
الروسية إلى شرق أوكرانيا االثنين أو الثالثاء.

وأض���اف« :وف��ق ما قاله ممثلو منظمة األمن
والتعاون في أوروبا بول ريكار ،فإن المنظمة
على األرجح ستقوم بفحص القافلة اإلنسانية
الروسية في  18أو  19آب ،وه��ذه الدفعات
تقارب  30شاحنة .وبعد عملية الفحص ستنقل
الشحنات لممثلي الصليب األحمر».
جاء ذلك في وقت توصلت وزارة الداخلية
األوكرانية إلى اتفاق مع تنظيم «القطاع األيمن»
القومي المتطرف حول التعاون بين الطرفين.
وأعلن أنتون غيراشينكو مستشار وزير
الداخلية األوكراني أمس ،أنه أثناء لقاء جمع
وزير الداخلية أرسين أفاكوف مع أحد نشطاء
تنظيم «القطاع األيمن» اتفق الجانبان على
«تبادل المعلومات بصورة منتظمة والتعاون
في الدفاع عن أوكرانيا من الخطر اإلرهابي
في إطار التشريعات القائمة» .وكان التنظيم
األوكراني المتطرف توجه سابقا ً إلى الرئيس
األوكراني بيوتر بوروشينكو بطلب إجراء تطهير
في صفوف كوادر وزارة الداخلية وإلغاء جميع
الدعاوى الجنائية المفتوحة سابقا ً ضد أعضاء
التنظيم .وح ّذر من أنه في حال عدم استجابة
السلطة لمطالب التنظيم فإنه سيسحب أفراده
من جبهة القتال في جنوب شرقي أوكرانيا
ليقودهم نحو العاصمة كييف.
وفي السياق ،اقترحت الواليات المتحدة على
كرواتيا إه��داء مروحيات «مي –  »8ألوكرانيا
وتعهدت أن تقدم لها ب��دال ً منها مروحيات
« »Black Hawkالمستعملة متعددة المهمات.
وقد بحث هذا االقتراح خالل لقاء عقد بين وزير
الدفاع الكرواتي أنتيه كوترومانوفيتش ووفد
الكونغرس األميركي برئاسة هارولد روجرس.
يذكر أن بحوزة الجيش الكرواتي حاليا ً 14
مروحية من ط��راز «م��ي –  8أم تي ف��ي» و10
مروحيات من طراز « مي –  171شا» .وسبق
ل��وزارة الدفاع الكرواتية أن وقعت اتفاقا ً مع
أوكرانيا تقوم األخ��ي��رة بموجبه بإصالح 6
م��روح��ي��ات «م��ي –  »8ع��ائ��دة إل��ى ك��روات��ي��ا.
وأنجزت أعمال اإلصالح على  4مروحيات .أما
المروحيتان األخريان فتوقف العمل عليهما
بسبب ع��دم وص��ول قطع الغيار م��ن مدينة
سيفاستوبل الروسية.
واق��ت��رح الجانب األم��ي��رك��ي على الجانب
ال��ك��روات��ي توقيع ات��ف��اق ت��وري��د مروحيات
« »Black Hawkاألميركية مقابل االستغناء
عن مروحيات»مي –  »8لمصلحة أوكرانيا،
مع تعهد الجانب االميركي تدريب الطيارين
الكرواتيين وأفراد الصيانة وتسليم قطع الغيار
الخاصة بالمروحيات األميركية.

روانجي :يمكن التو�صل �إلى اتفاق نووي �شامل لغاية  24ت�شرين الثاني

ظريف يدعو «� »1+5إلى تنفيذ التزامها �إلغاء الحظر الأممي على �إيران
دع��ا وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد جواد
ظريف الدول األعضاء في مجموعة « »1+5إلى
تنفيذ التزامها إلغاء الحظر المفروض من قبل
مجلس األمن الدولي ضد الجمهورية اإلسالمية
في إيران.
وق��ال ظريف في تصريح للصحافيين في
طهران أمس على هامش استقباله مساعد وزير
الخارجية الروماني« :إن هذا األمر أعلن للطرف
اآلخ��ر في جميع ج��والت المفاوضات وينبغي
عليهم المساعدة بإلغاء الحظر ضد إيران عبر
آليات مجلس األمن.
ول��ف��ت وزي���ر الخارجية اإلي��ران��ي إل��ى أنه
سيجري لقاء مع مسؤولة السياسة الخارجية
في االتحاد األوروبي كاثرين آشتون على هامش
اجتماع الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة
في نيويورك ،وأض��اف« :سنجري العديد من
المحادثات مع مختلف أعضاء مجموعة «»1+5
وبصورة ثنائية على هامش اجتماع الجمعية
العامة لألمم المتحدة».
وع ّما إذا كانت المجموعة الدولية قادرة على
إلغاء إجراء الحظر من جانب مجلس األمن أم
ال قال ظريف« :إن مجموعة « »1+5غير قادرة
لوحدها على إلغاء الحظر المفروض من قبل
مجلس األمن ولكن ينبغي عليها بصفتها ضمن
الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس ،أن
تدرك أن أي اتفاق لن يكتسب الصيغة العملية
م��ن دون أن ينفذ أع��ض��اء مجموعة «»1+5
التزامهم إلغاء الحظر ضد إيران .ولقد ذ ّكرناهم
في جميع المفاوضات بهذه النقطة وهو أمر

واضح ومحدد».
وق��ال ظريف ف��ي االخ��ت��ت��ام« :إن أح��د أهم
االل��ت��زام��ات ال��ت��ي ت��ط��رح ف��ي ك��ل ج��ول��ة من
المفاوضات ،ه��و أن��ه ينبغي على مجموعة
« »1+5المساعدة في إلغاء الحظر عبر آليات
مجلس األمن».
من ناحية أخرى ،قال كبير مفاوضي الفريق
النووي اإليراني عباس عراقجي إن من المحتمل
استئناف المفاوضات النووية مع المجموعة

الدولية على هامش اجتماع الجمعية العامة
لمنظمة األمم المتحدة في نيويورك ،لكنه قال
في الوقت ذاته بأن موعدها لم يحدد بدقة حتى
اآلن.
وقال عراقجي« :إن هذه المحادثات ستجرى
قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة لمنظمة
األمم المتحدة ،ونعمل اآلن على تنظيم موعدها
ومكانها» .وأض��اف« :الجانب اآلخر كان جادا ً
في المفاوضات ،ونحن نبذل ما لدینا من جهود

ع�شرات الآالف يتظاهرون في �إ�سالم �آباد
للمطالبة با�ستقالة �شريف
تظاهر عشرات اآلالف في العاصمة
الباكستانية إس�ل�ام آب���اد بقيادة
السياسي المعارض ع��م��ران خان
ورج��ل الدين البارز طاهر القادري
للمطالبة باستقالة رئيس ال��وزراء
نواز شريف.
وبدأت التظاهرات منذ يوم الجمعة،
إذ قاد خان والقادري عشرات اآلالف
من أنصارهما إلى وسط إسالم آباد،
مؤكدين أن المتظاهرين سيبقون في

الشوارع حتى يستقيل شريف الذي
يتهمونه بالفساد.
وقال علي جاندابور وزير الموارد
في إقليم «خيبر بختون خوا» الموالي
لخان ،إنه على نواز شريف االستقالة
بأسرع ما يمكن .سنواصل الزحف
حتى غرفة نومه.
وف��ي كلمة إل��ى أن��ص��اره الليلة
الماضية قال العب الكريكيت الدولي
السابق ع��م��ران خ��ان ال��ذي م��ا زال

المتظاهرون يلبون دعوة المعارضة للتظاهر

لحسم المفاوضات ،إال أن هناك مشاكل ما زالت
عالقة» ،مشيرا ً إلى أن إيران يجب أن تجد منهجا ً
مبدعا ً خاصا ً بها ،وإلى إمكان إيجاد حل مبتكر
في هذا اإلطار.
وتابع كبير المفاوضين اإليرانيين« :إن
المشاورات تجرى في الوقت الحاضر مع دول
مجموعة « »1+5عبر سفاراتها ما عدا أميركا
(نظرا ً إلى عدم وجود سفارة ألميركا في طهران)
وستستمر هذه المشاورات لغاية انعقاد اجتماع
الجمعية العامة لألمم المتحدة».
وفي السياق ،أكد مساعد وزي��ر الخارجية
اإليراني عضو الوفد النووي المفاوض مجيد
ت��خ��ت روان��ج��ي اس��ت��ع��داد ب�ل�اده لمواصلة
المفاوضات النووية مع مجموعة « »1+5إذا
اتصف الجانب اآلخر بحسن النية ،وقال إنه
يمكن التوصل إل��ى اتفاق شامل ح��ول الملف
ال��ن��ووي اإلي��ران��ي لغاية  24تشرين الثاني
المقبل.
وق��ال روانجي خ�لال كلمة ألقاها أم��س في
الملتقى الوطني لدراسة سياسة إيران النووية:
«إننا دخلنا المفاوضات النووية بحسن نية
ونسعى إلى التوصل إلى نتيجة نهائية .مؤكدا ً
أن في اإلمكان التوصل إل��ى اتفاق شامل في
حال تحلى الجانب اآلخر بحسن نية ولكن عدم
التوصل إلى نتيجة ال يعني بلوغ نهاية العالم.
موضحا ً أن إب��داء إي��ران للمرونة له حد معين
بشرط ألاّ يمارس الجانب اآلخر عملية إضاعة
الوقت وإدخال مواضيع أخرى في المفاوضات.
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البابا فرن�سي�س يطلق دعوة لل�سالم
بين الكوريتين على وقع مناورات ع�سكرية

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الكوريتين إلى االعتراف
بأنهما عائلة واحدة وشعب واحد وإلى تبادل الغفران لطي
صفحة االنقسام المستمر منذ أكثر من  60عاماً.
وقال البابا فرنسيس خالل قداس في كاتدرائية ميونغ
دونغ في سيول في اختتام أول زي��ارة تاريخية له إلى
كوريا الجنوبية أمس« :دعونا نصلي من أجل ظهور فرص
جديدة للحوار ،للتصدي للخالفات وحسمها» .داعيا ً
إلى استمرار العطاء في تقديم المساعدات اإلنسانية إلى
المحتاجين ،واالعتراف بأن «كل الكوريين أخوة من عائلة
واحدة وشعب واحد».
و تأتي دعوة البابا فرنسيس في وقت بدأت فيه كوريا
الجنوبية والواليات المتحدة إجراء المناورات العسكرية
السنوية «ايلتشي فريدم غارديان» التي تمتد لـ 12يوماً.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن «المناورات
تهدف إلى فحص وتحسين قدرة الدولتين على الدفاع

الذاتي ضد كوريا الشمالية».
وي��ش��ارك في ه��ذه المناورات  50أل��ف جندي كوري
جنوبي و 30ألف جندي أميركي بمن فيهم  3آالف من
العسكريين األميركيين الذين نقلوا إلى كوريا الجنوبية
من الواليات المتحدة وقواعدها الواقعة خارج أراضيها.
وأفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنه سيتم سبر
مختلف صيغ ردع االستفزازات العسكرية المحتملة من
قبل كوريا الشمالية بما في ذلك في حالة استخدامها
األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وتجرى هذه المناورات في ضوء اشتداد التهديدات
العسكرية التي توجهها بيونغ يانغ إلى سيول .وعلى
رغم أن تصريحات واشنطن وسيول مفادها أن المناورات
العسكرية المشتركة للبلدين تحمل طابعا ً دفاعياً ،فإن
بيونغ يانغ تصفها باالستعدادات للهجوم على كوريا
الشمالية.

ال�سلطات البريطانية تح ّقق بعالقة
�إرهابي بريطاني بمتطرفين �آخرين في لندن
كشف مراسل صحيفة «ديلي
ميل» البريطانية ويلس روبينسون
أن السلطات البريطانية تحقق في
وجود عالقة بين إرهابي بريطاني
من تنظيم «دولة العراق والشام»
اإلره���اب���ي وم��ت��ط��رف��ي��ن آخ��ري��ن
م��وج��ودي��ن ف��ي العاصمة لندن،
وسط محاوالت للكشف عن شبكة
لتمويل اإلره��اب��ي��ي��ن ف��ي سورية
والعراق.
وأوض��ح روبينسون في تقرير
نشرته الصحيفة أن اإلره��اب��ي
البريطاني المدعو ايني ديفيس
هو زوج أمل الوهابي التي دانتها
السلطات البريطانية األس��ب��وع
ال��م��اض��ي بتهمة ج��م��ع األم����وال
وإرسالها إلى زوجها من أجل القيام
بأعمال إرهابية في سورية .وأشار
إلى أن ديفيس نشأ في ضواحي
لندن وعمل في االتجار بالمخدرات
قبل توجهه إلى سورية لالنضمام
إل���ى تنظيم «داع����ش» ف��ي وق��ت

عملت زوجته على جمع األم��وال
من خالل شبكة دعم مجهولة من
أجل تحويلها إليه لتمويل أعماله
اإلرهابية وجرائمه الشنيعة في
سورية.
ولفت روبينسون إلى أن ديفيس
كان محور المحاكمة التي أجريت
في لندن األسبوع الماضي وانتهت
ب���إدان���ة زوج��ت��ه بتهمة تمويل
اإلره���اب ،فيما تجري السلطات
البريطانية تحقيقات بشأن شبكة
التمويل التي ساعدتها الوهابي في
جمع األموال وإرسالها إلى زوجها.
وتشير التقارير إلى أن الوهابي
كانت تخطط لالنضمام إلى زوجها
لكن ال��ش��رط��ة البريطانية ألقت
القبض عليها وأدينت في محكمة
«أول���د بيلي» لتكون ب��ذل��ك أول
مواطنة بريطانية ُت��دان بموجب
قوانين تحظر تمويل اإلرهابيين
في سورية.
وأكد مدّعون عا ّمون بريطانيون

في وقت سابق أن الوهابي متهمة
بنقل أموال من أجل دعم اإلرهابيين
ال���ذي���ن ي��ق��ات��ل��ون ف���ي س��وري��ة،
مشيرين إل��ى أن زوج��ه��ا ديفيس
الذي يقاتل في سورية أراد أن يتم
إيصال أموال جمعت في بريطانيا
إلى تركيا من أجل دعم التنظيمات
اإلرهابية.
ومع تزايد أع��داد البريطانيين
واألج���ان���ب ال��ذي��ن ان��ض��م��وا إل��ى
صفوف التنظيمات اإلرهابية في
سورية بدأت الدول الغربية باتخاذ
إجراءات ملموسة في محاولة منها
ل��درء خطر اإلره��اب ال��ذي صدرته
وقامت بتمويله ودعمه.
وكان رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون أكد في وقت سابق
أن على بالده «استخدام كل قدراتها
العسكرية» للتصدى لتنظيم «دولة
العراق والشام» اإلرهابي ،محذرا ً
من أن ه��ذا التنظيم قد يستهدف
بريطانيا إذا لم يتم وقف تقدمه.

ا�ستدعاء الحر�س الوطني لإخماد اال�ضطرابات
بوالية ميزوري الأميركية
متطرفون يحملون الجنسية البريطانية

يستخدم ت��ع��ب��ي��رات ري��اض��ي��ة في
حديثه «ربما يقام نهائي كأس العالم
غداً ،سينسى الناس ميدان التحرير»
في إش��ارة إل��ى الميدان الشهير في
القاهرة.
م��ن ج��ة أخ��رى أك��د وزي��ر اإلع�لام
الباكستاني برويز رشيد أن الحكومة
ل��ن تسمح للمحتجين باقتحام
المكاتب الحكومية أو دخول المنطقة
الحمراء.

�أنقرة تطالب برلين بتو�ضيح مزاعم تج�س�س
وقع حاكم والية ميزوري جاي نيكسون أم��را ً يقضي باستخدام الحرس
الوطني في مدينة فيرغسون األميركية التي تشهد أعمال شغب بعد اشتباكات
عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.
وقال نيكسون في بيان أمس «نظرا ً إلى هذه الهجمات العنيفة المتعمدة
والمكثفة على األرواح والممتلكات في فيرغسون ،سيقوم الحرس الوطني
بوالية ميزوري باستعادة السالم والنظام في هذه المنطقة».
وبدأت الشرطة بتفريق المتظاهرين قبل نحو ثالث ساعات من موعد سريان
حظر التجول الليلي منتصف ليلة أول من أمس في حي سانت لويس حيث
تجري االضطرابات ،فيما رفع بعض المتظاهرين الفتات تندد بعنف الشرطة،
بحسب ما أظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزيون.
وتأتي هذه االضطرابات بعد مقتل الشاب األسود مايكل براون على يد شرطي
أبيض في الشارع في التاسع من الشهر الحالي ،ما أدى إلى تأجيج التوترات
العرقية في الضاحية ذات الغالبية السوداء.
وقالت الشرطة إن التقرير المبدئي لتشريح الجثة الذي قام به الطب العدلي
في سانت لويس يشير إلى أن براون تعرض إلطالق نار ،ولكنه لم يحدد عدد
الرصاصات.
ولكن تقريرا ً مبدئيا ً أعدته جهة خاصة يشير إلى أنه أطلق عليه النار ست
مرات على األقل ،منها مرتان في الرأس.

قالت وزارة الخارجية التركية إن التقرير الذي نشرته
مجلة ألمانية عن تجسس برلين على أنقرة منذ سنوات
«سيكون غير مقبول على اإلطالق» إذا ثبت صحته ،مطالبة
الحكومة األلمانية بتقديم توضيح.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة أمس« :من المنتظر أن
تقدم السلطات األلمانية توضيحا ً كامالً ومرضيا ً بشأن
المزاعم التي وردت في وسائل إعالم ألمانية وأن تنهي مثل
هذه األنشطة فورا ً إذا ثبتت صحتها».

وأفاد مسؤول في الخارجية التركية في وقت سابق من
أمس أن تركيا استدعت السفير األلماني في أنقرة بشأن
هذا التقرير ،إذ التقى القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية
التركية أردوغان أسجان مع السفير األلماني إبرهارد بول
للتعبير عن قلق بالده من هذا التقرير.
وكانت مجلة «دير شبيغل» األلمانية أفادت في مطلع
األسبوع الماضي أن برلين اعتبرت أنقرة هدفا ً مهما ً
للتجسس ،في وثيقة حكومية منذ عام .2009

�أ�سانج يعلن مغادرته �سفارة �إكوادور في لندن
أعلن مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج أنه
سيغادر سفارة اإلكوادور في لندن قريباً ،وقال في مؤتمر
صحافي عقد في مبنى البعثة الدبلوماسية اإلكوادورية
في العاصمة البريطانية أمس« :سأغادر السفارة قريباً»،
من دون أن يوضح متى وكيف سيفعل ذلك.
وذكرت وسائل إعالم في وقت سابق أن أسانج يعاني
من مشاكل صحية في القلب.

وكانت محكمة دائرة ستوكهولم في السويد قد قررت في
 16تموز إبقاء مذكرة االعتقال بحق مؤسس «ويكيليكس»،
الذي لجأ منذ عام  2012في سفارة اإلك��وادور في لندن
حيث حصل على اللجوء السياسي.
وتفجرت فضيحة صاخبة ح��ول شخصية جوليان
ّ
أسانج بعد قيامه بنشر وثائق سرية خاصة بالدبلوماسية
األميركية على شبكته «ويكيليكس» عام .2009

