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دوليات

مدمراً
حاجي زادة :ردّ نا على �أي حماقة �صهيونية �سيكون كابو�س ًا ّ

منفذ عملية �إعدام ال�صحافي الأميركي
جيم�س فولي قد يكون بريطاني ًا

ظريف ي�شيد بقوة وتطور ال�صناعات الع�سكرية الإيرانية
اعتبر وزی���ر الخارجیة اإلي��ران��ي محمد ج���واد ظ��ری��ف أن
الصناعات الدفاعیة لبالده تع ّد أنموذجا ً للتقدم الذي یجب أن
تحرزه الصناعات األخری في إيران ،بحسب تصريح خالل زيارة
قام بها أمس لمختلف أقسام الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة
الدفاع وإسناد القوات المسلحة اإليرانية.
وأش��اد الوزير اإليراني بالنشاطات والتقدم المتزاید الذي
حققته صناعات الدفاع في البالد خالل السنوات األخيرة ،وقال
إن كل إیراني عليه ألن یعتز بمدی التقدم والثقة بالذات والقدرات
العلمیة والفنیة لبالده ،مشيرا ً إلى أن «صناعات الدفاع لم تحقق
تقدما ً في سبیل الدفاع عن البالد فحسب ،بل أنجزت نشاطات
هائلة وملفتة من أجل تقدم سائر الصناعات».
أوضح ظريف أن الشعب اإلیراني معروف بالمقاومة والصمود،
وقال« :إن الشعب عزز القناعة لدیه في ظل قدراته الكبیرة بأنه لن
یسمح ألي بلد أن یطمع ویخترق الحدود اإلیرانیة» ،مشيرا ً إلى أن
الشعب اإلیراني یوظف هذه الطاقات من أجل تطویر التكنولوجیا
في جمیع المیادین ال سیما التكنولوجیات الحدیثة.
وف��ي السياق ،ح��ذر قائد س�لاح الجوفضاء التابع للحرس
الثوري اإليراني العميد أمير علي حاجي زادة الكيان الصهيوني
من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد إيران ،مشددا ً على أن مسؤولي

االحتالل يعلمون جيدا ً أن مجرد تصور الرد سيكون كابوسا ً مدمرا ً
لهم.
وأضاف حاجي زادة في تصريحات أمس أمام حشد من الطلبة
الجامعيين المشاركين في دورة «استراتيجية نهج اإلمام» في
مدينة مشهد شمال شرقي إيران «ربما يتخذ الكيان الصهيوني
ق���رارا ً بشنّ ع��دوان على إي���ران ،لكنه حين ي��درس التداعيات
والنتائج ورد الفعل المدمر الذي ستقوم به الجمهورية اإلسالمية،
فإنه سيصل إلى نتيجة مفادها أن اتخاذ مثل هذا القرار يخرج عن
دائرة النضوج والعقل».
ولفت قائد سالح الجوفضاء اإليراني إلى الضعف الشديد
الذي يعاني منه الكيان الصهيوني وعجزه عن القيام بأي خطوة
عسكرية ضد إيران ،وقال« :إن القوات المسلحة تتمتع بالجاهزية
الكاملة ولو كان احتمال شن عدوان على إيران ال يزيد على واحد
في األلف».
وفي سياق آخر قال حاجي زادة إن القوات المسلحة نجحت في
اجتياز عقبات الحظر على الدوام باالستلهام من توجيهات قائد
الثورة اإلسالمية .وأعرب عن أمله بأن يستفيد المدراء والضباط
من النماذج الناجحة في مجال االقتصاد المقاوم من أجل إفشال
الحظر والرد على تهديدات األعداء بصورة مناسبة.
الصحافي فولي قبل قطع رأسه

�أفخم :من المفيد الحوار مع دول المنطقة ومنها ال�سعودية
أكدت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية مرضية أفخم أن بالدها
تعتبر الحوار مع دول المنطقة ومنها السعودية لحلحلة أزماتها
شيء مؤثر ومفيد ،مشيرة إلى أن طهران أعلنت مرارا ً استعدادها
للحوار والتعاون مع الرياض لحل أزمات المنطقة ،و أعربت عن
أملها في تعزيز األمن اإلقليمي من خالل الحوار بين دول المنطقة.
وأكدت أفخم في مؤتمر صحافي عقدته أمس ضرورة المشاورات
والحوارات مع دول الجوار بشأن إرهاب «داعش» وحلحلة األزمة
في العراق والمنطقة ،مشيرة إلى أن المسؤولين العراقيين بيدهم
خيار االستعانة باآلخرين من عدمه ،وأن على اإلدارة األميركية أن
تكون لديها مواقف صريحة حيال اإلرهاب.
وبشأن غزة دان��ت المتحدثة باسم الخارجية خرق االحتالل
للتهدئة واستئناف العدوان الصهيوني على القطاع ،مشيرة إلى أن
بالدها تشيد بالمقاومة الشعبية الفلسطينية في مواجهة العدوان
الصهيوني ،داعية إلى وضع حد للهجمات الوحشية الصهيونية
ضد الشعب الفلسطيني ،وأكدت أن إيران تواصل الحوار مع الجانب
المصري من أجل إيصال المساعدات إلى غزة.
وحول البرنامج النووي اإليراني قالت أفخم إن تعاون طهران
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسير إلى األمام وفي االتجاه
الصحيح ،مشيرة إلى أن مسيرة التعاون اإلايراني مع الوكالة
الدولية بناءة ،وأن الوكالة أكدت صراحة تعاون إيران وتلبية ما
طلب منها ،معربة عن أملها في أن تعمل الوكالة في دورها الفني

دان وزي��ر الخارجية البريطاني
فيليب ه��ام��ون��د إع���دام الصحافي
األميركي جيمس فولي على يد أحد
عناصر تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية
اإلرهابي ،مشيرا ً إلى أن منفذ عملية
اإلعدام قد يكون مواطنا ً بريطانياً.
وقال هاموند أمس في حديث إلى
هيئة اإلذاع��ة البريطانية ()BBC
بشأن تسجيل فيديو على اإلنترنت
يتضمن لقطات لعملية قطع رأس
الصحافي األميركي« :الرعب ،الرعب
المطلق أمام ما يبدو إعداما ً وحشياً»،
الف��ت �ا ً إل��ى أن��ه «م��ث��ال آخ��ر ألشكال
وحشية تنظيم داع��ش» ،مؤكدا ً أن
تسجيل الفيديو حقيقي ،على ما يبدو.
وذكر الوزير أن الحكومة البريطانية
حذرت منذ زمن طويل من وجود عدد
كبير م��ن المواطنين البريطانيين
الذين يقاتلون في سورية واآلن في

بالتأثير في المسار السياسي .الفتة إلى أنه لم يُحدد مكان انعقاد
الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بعد ،وأنه سيعلن عنه
في األسبوع األول من أيلول المقبل ،موضحة أن المفاوضات مع
المجموعة الدولية مستمرة بشكل ثنائي باستثناء أميركا ،وأن
إيران ترى في التفاوض تأمين مصالحها الوطنية.
وقالت المسؤولة اإليرانية أن بالدها أعلنت عدم تطبيق الطرف
اآلخر لما جرى االتفاق عليه في جنيف ،داعية الجميع إلى االلتزام
بما يجرى التوصل إليه على طاولة المفاوضات ،مؤكدة أن
السداسية الدولية إذا أبدت حسن نياتها فإن االتفاق سيحصل.
ودع��ت الحكومات األوروب��ي��ة إلى التزام ق��رارات محاكمها بعدم
صحة الحظر على إيران ،مبينة أن هناك ازدواجية لدى األطراف
األوروبية.
وحول موضوع التمييز العنصري في الواليات المتحدة قالت
أفخم إن على أميركا أن تلتزم ميثاق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،
وأضافت أن التمييز الممنهج ضد السود مؤشر بارز على انتهاك
حقيقي لحقوق اإلنسان في الواليات المتحدة.
أما في الشأن اليمني فقالت أفخم إن الدبلوماسي اإليراني
المخطوف في اليمن بصحة جيدة ونتابع مع الجانب اليمني
إط�لاق سراحه .وأضافت« :موضوع الطلب اليمني من إيران
بالتدخل بشأن التظاهرات الحالية في اليمن يبدو أنه استشراف
إعالمي».

مو�سكو وال�صليب الأحمر :قافلة الم�ساعدات الرو�سية جاهزة للتوجه �إلى �أوكرانيا

 34قتي ًال في دونيت�سك وح�صيلة ال�ضحايا تقترب من �ألف قتيل

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى
األمم المتحدة فيتالي تشوركين أن
عملية إيصال المساعدات اإلنسانية
الروسية إلى جنوب شرقي أوكرانيا
قد تبدأ في الساعات القريبة .وقال:
«ن��ع��ول على ع��دم ت��ك��رار محاوالت
عرقلة إيصال المساعدات اإلنسانية
من روسيا إلى المناطق األوكرانية
المنكوبة».
وأضاف تشوركين أنه في ظروف
استمرار المواجهات اإلنسانية في
المنطقة ال ي��زال الحصول العاجل
ع��ل��ى ض��م��ان��ات أم���ن م��ن ال��ج��ان��ب
األوك��ران��ي ض���رورة ملحة ،مشيرا ً
إلى أن السلطات في كييف أجابت
بطريقتها الخاصة على المبادرة
ال��روس��ي��ة ،وذل��ك بتصعيد حملتها
العسكرية بهدف قطع طريق سير
القافلة اإلنسانية الروسية من حدود
أوك��ران��ي��ا حتى مدينة لوغانسك
ف��ي ج��ن��وب ش��رق��ي ال��ب�لاد ،إضافة
إلى تكثيف عمليات قصف المدينة
وضواحيها ،وال سيما تلك األماكن
ال��ت��ي ي��زم��ع إي��ص��ال ال��م��س��اع��دات
اإلنسانية إليها.
مع ذلك أكد الدبلوماسي أن الجهود
التي بذلتها القيادة الروسية إلنجاح
العملية اإلنسانية قد أثمرت في حل
جميع الجوانب الفنية المتعلقة بها،
األمر الذي أكدته نتائج اللقاء األخير
بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا
وألمانيا وفرنسا في برلين.
وعبر المسؤول الروسي عن قلق
بالده من خطورة الوضع اإلنساني
في منطقة النزاع ،قائالً« :إن كييف

تحبذ التغاضي عن الحالة المأسوية
لمواطنيها» .وشدد على أن «األسلوب
الوحيد والفعال لحماية السكان في
هذا النزاع هو الوقف الفوري وغير
المشروط إلطالق النار» ،مضيفا ً أن
هذا ما دعت إليه موسكو مراراً.
وف����ي ال���س���ي���اق ،أك����دت وزارة
الخارجية الروسية والهيئة الدولية
للصليب األح��م��ر ج��اه��زي��ة قافلة
ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة الروسية
للتوجه إلى أوكرانيا.
جاء ذلك بعد لقاء عقده سيرغي
ري��اب��ك��وف ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية
الروسي مع لوران كوربا رئيس دائرة

الصليب األحمر في أوروب���ا وآسيا
الوسطى.
وأشارت الخارجية في بيان صدر
عنها أمس إلى أن فريقا ً من موظفي
الصليب األحمر قد توجه لتفقد الطريق
المحتملة لسير قافلة المساعدات
الروسية إلى شرق أوكرانيا ،في حين
أكد مصدر مطلع أن الصليب األحمر
قد وافق على إج��راءات عبور القافلة
اإلنسانية الروسية الحدود الروسية
ـ األوكرانية.
ك��ذل��ك أع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال��ح��دود
األوكرانية أنها قد تسلمت من الصليب
األحمر قائمة تتضمن أسماء موظفي

تظاهرة �أمام البرلمان الباك�ستاني للمطالبة با�ستقالة �شريف
وصل محتجون باكستانيون إلى مبنى البرلمان
في إس�لام آب��اد في الساعات األول��ى من صباح أمس
محاولين لدفع رئيس ال��وزراء نواز شريف لالستقالة
لكنهم لم يدخلوا المبنى.
وك���ان المحتجون ال��م��وال��ون ل��رج��ل ال��دي��ن طاهر
القادري والسياسي المعارض عمران خان يرتدون
قبعات وقفازات جلدية ويستخدمون رافعات وقواطع
حديدية إلزاحة حواجز من حاويات الشحن واألسالك
الشائكة.

وسمحت الحكومة باالحتجاجات في وقت متأخر من
يوم الثالثاء في العاصمة من دون السماح بالسير إلى
البرلمان ،في حين أزاح عشرات اآلالف من المحتجين
الحواجز وتدفقوا نحو الجمعية الوطنية في ما تابعتهم
شرطة مكافحة الشغب وقوات األمن ولم تتدخل.
وب��دأت التظاهرات منذ يوم الجمعة الماضي حين
قاد خان والقادري عشرات اآلالف من أنصارهما إلى
وسط إسالم آباد ،مؤكدين أن المتظاهرين سيبقون في
الشوارع حتى يستقيل شريف الذي يتهمونه بالفساد.

الإكوادور تمنح اللجوء لم�ؤ�س�س «ويكيليك�س» جوليان �أ�سانج
أكد رئيس إك��وادور رفائيل كوريا
ق��رار منح اللجوء لمؤسس موقع
«وي��ك��ي��ل��ي��ك��س» ج��ول��ي��ان أس��ان��ج،
ال��ذي يقيم منذ سنتين في السفارة
اإلكوادورية بلندن.
وق���ال ك��وري��ا خ�لال زي��ارت��ه إلى
غواتيماال أخيرا ً إن «وض��ع أسانج
قد يح ّل غ��دا ً إذا سمحت له سلطات
بريطانيا بمغادرة البالد» ،بحسب ما
نقلت صحيفة «نوتيمكس» المحلية
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عن كوريا.
وك��ان وزي��ر خارجية اإلك���وادور
ريكاردو باتينيو أروكا قد ص ّرح في
وقت سابق ض��رورة احترام حقوق
أسانج ،مشيرا ً إلى أنه حان الوقت
إلخالء سبيله.
وأض���اف ال��وزي��ر اإلك����وادوري أن
ب�لاده اقترحت طرقا ً ع��دة لتسوية
المشكلة إال أن ل��ن��دن ق��ام��ت فقط
بتشديد اإلج���راءات األمنية لكي ال

يتمكن أس��ان��ج م��ن م��غ��ادرة مبنى
البعثة الدبلوماسية اإلكوادورية.
وكان مؤسس موقع «ويكيليكس»
جوليان أسانج قد أعلن في مؤتمر
ص��ح��اف��ي ع��ق��د ف��ي م��ب��ن��ى البعثة
الدبلوماسية اإلك��وادوري��ة االثنين
ال��م��اض��ي ،أن���ه س��ي��غ��ادر س��ف��ارة
اإلكوادور في لندن قريباً ،من دون أن
يوضح متى وكيف سيفعل ذلك.

المنظمة ال��ذي��ن سيرافقون قافلة
المساعدات الروسية أثناء عبورها
الحدود بين البلدين.
وقالت دائرة الصحة في مقاطعة
دون��ي��ت��س��ك أن  34ش��خ��ص�ا ً قتلوا
وأصيب  29آخ��رون بجروح خالل
ال��ي��وم الماضي نتيجة القتال في
المقاطعة ،فيما أكدت دائرة الصحة
أن  951شخصا ً قتلوا وأصيب 1748
آخرون بجروح منذ بدء األحداث في
دونيتسك في  13آذار الماضي.
وف���ي ال��س��ي��اق ،قصفت ال��ق��وات
األوكرانية وس��ط دونيتسك بشرق
أوك��ران��ي��ا ،وأف��اد شهود عيان أنهم

عثروا على ص��اروخ لم ينفجر قرب
مبنى ج��ه��از األم���ن األوك���ران���ي ،في
حين ذك��روا أن الليلة الماضية في
دونيتسك كانت هادئة نسبيا بعد
أن تعرضت أحياء عدة في المدينة
لقصف م��س��اء ال��ث�لاث��اء ،ف��ي حين
ب��دأت القوات األوكرانية فجر أمس
بقصف مدينة ماكييفكا بالقرب من
دونيتسك.
من جانب آخر قال الحرس الوطني
األوك��ران��ي إن��ه سيطر على مدينة
بمقاطعة دونيتسك ،ونفى األنباء
ال���واردة عن تراجعه عن المدينة.
وك��ان أنطون غيراشينكو مستشار
وزي��ر الداخلية األوك��ران��ي ق��د أف��اد
قبل ذل��ك ب��أن  5من عناصر كتيبة
«دونباس» قتلوا وأصيب  4من كتيبة
«شاختيورسك» يوم الثالثاء والليلة
الماضية ف��ي المعركة ف��ي مدينة
إيلوفايسك .وأك��د المكتب اإلعالمي
لكتيبة «دونباس» أن هذه الكتيبة
التابعة للقوات األوكرانية خرجت
من المعركة في إيلوفايسك بخسائر
بشرية كبيرة.
وكان أندريه بورغين نائب رئيس
وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية
قد أعلن في وقت سابق أن مستشفيات
مدينة ماكييفكا بمقاطعة دونيتسك
مليئة بالمصابين بالشظايا ،بسبب
قصف المدينة بصورة مستمرة .وقال
بورغين إن دارا ً لرياض األطفال في
المدينة تعرضت للقصف ،من دون
أن يحدد عدد الضحايا بين األطفال
نتيجة هذا القصف.

�سجن مدر�س تركي النتقاده حكومة �أردوغان
تواصل السلطات التركية إجراءاتها القمعية إلسكات أي شخص يحاول
انتقاد ممارساتها وفسادها وفي هذا اإلطار طالبت النيابة العامة بسجن مدرس
تركي لسنتين ،ألنه انتقد فساد حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب
طيب أردوغان وأثار أسئلة حول الشاحنات التي تنقل األسلحة لإلرهابيين في
سورية.
ولفتت صحيفة «حرييت» التركية إلى أن ارتان التينسي كان قد صرخ خالل
تجمع ألنصار أردوغ��ان في  23تموز الماضي في أضنه ،قائالً« :هناك لص،
كيف لك أن تفسر الفساد؟ ما الذي كان داخل الشاحنات؟» وذلك في إشارة منه
إلى الشاحنات التابعة لوكالة االستخبارات التركية المتجهة إلى سورية حيث
كشفت عملية تفتيش في أضنه حينها عن وجود أسلحة داخلها.
ووجهت اتهامات إلى التينسي خالل جلسة استماع عقدت أمس بـ»إهانة
موظف عام» وذلك بعد أن لجأ إلى ترديد شعارات أخرى بينها «هناك قاتل» في
إشارة إلى مقتل متظاهرين أثناء االحتجاجات على ممارسات حكومة أردوغان
وفسادها ،وقد استخدمها المتظاهرون األت��راك في أعقاب تهم الفساد التي
طاولت أركان حكومة أردوغان وتكشفت في كانون األول الماضي .وتعرض
التينسي إلى الضرب من قبل أنصار حزب العدالة والتنمية لتعمد شرطة
أردوغان إلى اعتقاله فيما بعد.
وليست هذه الحادثة األولى التي يُهاجم فيها أحد المتظاهرين األتراك ،إذ أن
متظاهرا ً كان يرفع الفتة كتب عليها «هناك لص» خالل حملة ألردوغان في أحد
األقاليم التركية في آذار الماضي تعرض للضرب المبرح أيضا ً من قبل الحراس
الشخصيين ألردوغان.
كذلك اعتقلت امرأة لفترة وجيزة في كانون األول الماضي بسبب مشاركتها
في احتجاجات ضد أردوغان وتلويحها بعلب األحذية على شرفة منزلها في
محافظة مانيسا غرب تركيا ،في إشارة إلى األموال التي وجدت مخبأة في علب
األحذية أثناء تحقيقات الفساد التي طاولت أفرادا ً من عائلة أردوغان.

العراق.
وفي السياق ،أكد أقرباء الصحافي
فولي صحة المعلومات حول مقتله،
بحسب ما ج��اء في بيان ص��در عن
أسرته في وقت سابق ،جاء فيه« :لم
نفتخر بجيمس سابقا ً مثلما نفتخر به
اآلن .إنه ضحى بحياته للقول للعالم
عن معاناة السوريين».
ودع�����ت وال������دة ج��ي��م��س ف��ول��ي
الخاطفين إل��ى ع��دم قتل األس��رى
اآلخرين قائلة« :إنهم غير مسؤولين
ع��ن أي ش��يء مثل جيمس .إنهم ال
ي��ش��رف��ون على سياسة الحكومة
األميركية في العراق وسورية وأية
نقطة في أنحاء أخرى من العالم».
وق����ال م��س��ؤول��ون ف���ي اإلدارة
األم��ي��رك��ي��ة أن التسجيل المصور
المنتشر على اإلنترنت يظهر على
األرج����ح إع����دام ال��ص��ح��اف��ي ف��ول��ي.

وأض��اف��وا أن الرئيس أوب��ام��ا ينوي
تقديم بيان خاص بهذا الشأن.
وكان البيت األبيض قال في وقت
سابق إن االستخبارات األميركية
تعمل للتحقق م��ن صحة تسجيل
مصور يزعم أنه يظهر قيام تنظيم
الدولة اإلسالمية بإعدام الصحافي
وع��بّ��ر ع��ن ال��غ��ض��ب إذا ث��ب��ت أن��ه
حقيقي.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت
األبيض كاثلين ه��اي��دن« :شاهدنا
تسجيالً مصورا ً يزعم أنه يظهر قتل
المواطن فولي من قبل تنظيم الدولة
اإلس�لام��ي��ة .أج��ه��زة االستخبارات
تعمل بأسرع ما يمكن لتحديد ما إذا
كان حقيقياً» .وأضافت« :إذا ثبت أنه
حقيقي فإننا مروعون للقتل الوحشي
لصحافي أميركي ب��ريء ونعبر عن
أعمق تعازينا ألسرته».

قدامى اال�ستخبارات الأميركية ينتقدون
كذب ال�سلطات ب�ش�أن البوينغ الماليزية
دعا أعضاء قدامى رفيعو المستوى في االستخبارات
األميركية الرئيس باراك أوباما إلى الكشف عن المعلومات
الحقيقية عن كارثة الطائرة الماليزية التي سقطت في
شرق أوكرانيا.
ونشر مركز البحوث األميركي «»Global Research
نداء وجهه قدامى رجال االستخبارات في مجموعة «قدامى
المنظمات االستخباراتية المهنية من أجل تفكير سليم» إلى
الرئيس باراك أوباما ،طالبوه فيه بالكشف عن المعلومات
المتوافرة لديه بشأن كارثة طائرة البوينغ الماليزية،
ومنع نشر االستنتاجات التي ال أساس لها.
وقال هؤالء في ندائهم« :الثقة بواشنطن وبكم شخصيا ً
ستواصل تدنيها ،إذا أنتم لم تكونوا مستعدين أو مؤهلين
لتقديم أدل��ة أكثر وضوحا ً تدعم تصريحات إدارتكم»،
ووصفوا األدلة التي قدمتها واشنطن بأنها «غامضة وغير
مقنعة» ،مضيفين أنهم يشعرون بالخجل من عدم احتراف

زمالئهم.
وأورد قدامى رج��ال االستخبارات أوج��ه الشبه بين
الحمالت الدعائية ل�ل�إدارة األميركية الحالية وإدارة
الرئيس رونالد ريغان عام  1983وقت إسقاط طائرة
الركاب الكورية الجنوبية فوق ساخالين ،إذ قدّم ريغان
إلى األمم المتحدة أدلة مفبركة بشأن الحادثة.
وق��ال وليام بينين ،وه��و مدير فني كبير سابق في
وكالة األمن القومي األميركية وأحد قادة هذه المبادرة،
إن إدارة أوباما ورجال االستخبارات األميركية الحاليون
ال يستعملون المنهج العملي للتحليل متعدد المتغيرات،
كما كان متبعا ً في السابق.
وشدد قدامى االستخبارات على أن البحث عن األسباب
وكشف مالبسات كارثة الطائرة الماليزية في ظروف
الحرب الدعائية الجارية استعيض عنهما بالسعي إلى
تجاوز الخصم بروايته المقدمة عن األحداث.

مقتل �شخ�صين في ا�شتباكات حول تمثال
لأحد القياديين الأكراد في تركيا
قتل طالب كردي برصاص قوات
األمن وجندي تركي خالل اشتباكات
ان��دل��ع��ت ب��ي��ن م��ت��ظ��اه��ري��ن أك���راد
وال��ش��رط��ة التركية جنوب شرقي
البالد بعد تحطيم تمثال معصوم
قرقماز أح��د قياديي ح��زب العمال
الكردستاني.
ووقعت االشتباكات عندما تجمع
متظاهرون في مقبرة بمدينة ليجه
لمنع الجنود األتراك من هدم النصب
التذكاري لقرقماز الذي أزيح الستار
عنه يوم األحد  17آب ،ما أثار غضب
القوميين األتراك.
ونقلت وك��ال��ة «ف��ران��س ب��رس»
عن مصادر أمنية محلية أم��س أن
متظاهرين اثنين على األقل أصيبا
أيضا ً في االشتباكات ،مشيرة إلى
أن ص��دام��ات متقطعة بين ق��وات
األمن ومجموعة متظاهرين ال تزال
مستمرة.

تمثال معصوم قرقماز

وشيع جثمان التلميذ الذي أصيب
برصاصة ف��ي ال��رأس بعد الظهر.
وتوالت الدعوات للتظاهر مجددا ً في
هذه المناسبة على وسائل التواصل
االجتماعي.
وكانت المواجهات قد اندلعت فجر
يوم الثالثاء عندما حاصرت قوات
الشرطة والدرك مقبرة يوالتشي في
ضواحي ليجه بهدف تدمير النصب
ال��ت��ذك��اري بأمر ص��در ع��ن القضاء
االثنين الماضي .وقام المتظاهرون
برمي الحجارة على رج��ال األم��ن،
األم��ر ال��ذي دفعها إل��ى ال��رد بالغاز
المسيل للدموع والرصاص الحي.
وص���رح رئ��ي��س ح���زب ال��ح��رك��ة
القومية دول��ت بهجتلي أن إزاح��ة
الستار عن ه��ذا النصب التذكاري
ي���وم األح���د يشكل «ت��ح��دي �ا ً جليا ً
لحقوقنا التاريخية».
من جهتها أف��ادت وكالة «ف��رات

ن���ي���وز» ال��م��ق��رب��ة م���ن األك�����راد أن
الجناح العسكري في حزب العمال
الكردستاني أصدر بيانا ً يطالب بـ
«إحقاق العدالة» ،مطالبا ً بـ»فتح
ت��ح��ق��ي��ق ف����وري ح���ول ال��س��ل��ط��ات
العسكرية التي أمرت بإطالق النار
على الحشود».
يذكر أن السلطات التركية تحاول
منذ أشهر عدة استئناف مفاوضات
السالم المجمدة مع ح��زب العمال
الكردستاني لوضع حد للمواجهات
بين الطرفين التي أسفرت عن مقتل
 40ألف شخص منذ عام .1984
وي��وم السبت ق��ال رئيس حزب
العمال الكردستاني عبد الله أوجالن
المسجون في تركيا إن النزاع بين
الحزب والسلطات التركية يقترب
من نهايته ،مشيدا ً ببداية عملية
ديمقراطية جديدة في البالد.

