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لوغان�سك :موافقتنا على قانون الو�ضع الخا�ص ال تعني تخلينا عن اال�ستقالل

الدفاع ال�شعبي والجي�ش الأوكراني يتبادالن اتهامات بخرق الهدنة
أعلنت قيادة أرك��ان قوات الدفاع
الشعبية أمس أن القوات األوكرانية
حشدت وحداتها قرب بلدة غورلوفكا
في مقاطعة دونيتسك شرق البالد،
وأش��ارت إلى أن هذه القوات أطلقت
النار مرات عدة ليل األحد على مواقع
ق��وات الدفاع الشعبي والمدن التي
تسيطر عليها.
ولفتت قيادة األركان إلى أن قصف
نقطة التفتيش التابعة لقوات الدفاع
الشعبي ف��ي ق��ري��ة زوي��ف��ك��ا شمال
شرقي دونيتسك ،أسفر عن وقوع
قتلى وجرحى .كما تعرضت بلدتا
خانجونكوفو وإيناكييفو للقصف
المدفعي ،ما أدى إلى تدمير عدد من
المنازل فيهما .وقتل شخص واحد
ف��ي قصف الجيش األوك��ران��ي على
بلدة ماكييفكا.
وف���ي غ��ض��ون ذل���ك أع��ل��ن وزي��ر
الداخلية األوكراني أرسين أفاكوف
على صفحته ف��ي موقع التواصل
االجتماعي «فايسبوك» أن كييف
تحشد ق��وات إضافية ق��رب مدينة
ماريوبول ،أبرزها اللواء األول التابع
للحرس الوطني.
وق���ال���ت م��م��ث��ل��ة م��ن��ظ��م��ة األم���ن
والتعاون في أوروبا لشؤون تسوية
الوضع في أوكرانيا هايدي تاليافيني
إن توقيع بروتوكول مينسك حول
تسوية الوضع في أوكرانيا يخلق
فرصة لبدء حوار سياسي فيها.
وذكرت تاليافيني أن اتفاق مينسك
يضم تفاصيل من خطة السالم التي
تقدم بها الرئيس الروسي فالديمير
بوتين وك��ذل��ك ب��ن��ودا ً م��ن المبادرة
التي تقدم بها الرئيس األوك��ران��ي
بيوتر بوروشينكو ،مشيرة إلى أنه
يضفي األم��ل أن ي��دور الحديث عن
اتفاق ج��دي .وعبرت عن اعتقادها
بأن «أول أيام تنفيذ االتفاق ستكون
حاسمة» ،قائلة« :في لحظة كالمنا
تم وقف إطالق النار ،األمر الذي كان
من الصعب تصوره منذ أسبوع».
وتابعت« :كان من المهم جدا ً إعالن
وقف إطالق النار تحت رعاية منظمة
األمن والتعاون في أوروبا والحصول
على إمكان الرد السريع على أي خرق
لنظام وقف إطالق النار .أعتقد أننا
نجحنا في إنشاء آلية فعالية تعتمد
على اتصاالت يومية».
ويلزم االتفاق الذي توصلت إليه
مجموعة االت��ص��ال ح��ول أوكرانيا،
كييف بمنح مقاطعتي دونيتسك
ول��وغ��ان��س��ك وض��ع �ا ً خ��اص �ا ً وسن
قوانين لمنع مالحقة المشاركين في
أحداث شرق البالد.
ويقضي االتفاق المكون من  12بندا ً
بوقف إطالق النار من قبل الجانبين
ب��أس��رع م��ا يمكن وض��م��ان متابعة
نظام عدم استخدام األسلحة من قبل
منظمة األمن والتعاون في أوروبا.
واتفقت األط���راف المشاركة في
اللقاء على أن تقوم كييف باإلجراءات
الهادفة إلعالن المركزية السلطة عن
طريق إق���رار ق��ان��ون «ح��ول النظام
الموقت للحكم الذاتي في المناطق
المختلفة بمقاطعتي دونيتسك

ول��وغ��ان��س��ك» ،م��ع تعهد األط���راف
ب���إط�ل�اق س����راح ج��م��ي��ع األس����رى
واألش��خ��اص المعتقلين بشكل غير
شرعي.
وات��ف��ق الجانبان على ض��رورة
ات��خ��اذ ق��ان��ون ح���ول م��ن��ع مالحقة
ومعاقبة المشاركين في األح��داث
التي وقعت في مناطق مختلفة من
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
وينص االتفاق أيضا ً على إجراء
ان��ت��خ��اب��ات ب��رل��م��ان��ي��ة م��ب��ك��رة في
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك
وفق القانون« :حول النظام الموقت
للحكم الذاتي في المناطق المختلفة
بمقاطعتي دونيتسك ولوغانسك»
وك��ذل��ك بانسحاب ك��ل الجماعات
المسلحة غير الشرعية والمقاتلين
والمرتزقة والمعدات العسكرية من
أراضي أوكرانيا.
ووج��ه��ت جمهوريتا دونيتسك
ولوغانسك رسالة الى منظمة األمن
والتعاون في أوروب��ا تتضمن قائمة
«اإلج�����راءات األول��ي��ة» ال��ض��روري��ة
لتنفيذ اتفاق مينسك.
وج��اء ف��ي الرسالة التي وقعها
رئيس وزراء «جمهورية دونيتسك
الشعبية» ألكسندر زاخارتشينكو
ورئيس وزراء «جمهورية لوغانسك
الشعبية» إي��غ��ور بلوتنيتسكي:
«اعتمادا ً على نتائج لقاء مجموعة
االتصال حول أوكرانيا الذي جرى في
 5أيلول في مينسك سلمنا المبعوث
الخاص لمنظمة األمن والتعاون في
أوروب��ا لمسائل تسوية الوضع في
أوكرانيا هايدي تاليافيني اقتراحاتنا
بشأن تنفيذ هذا االتفاق» .وأضاف:
«نعتبر أن م��ن ال��ض��روري تحقيق
وقف إلطالق النار ومنع وقوع كارثة
إنسانية في جنوب شرقي أوكرانيا.
ولتنفيذ ه��ذه المهمات نحتاج إلى
قدرة وخبرة منظمة األمن والتعاون

ف��ي أوروب����ا .ون��أم��ل ف��ي التنسيق
السريع حول اإلجراءات األولية التي
اقترحتها دونيتسك ولوغانسك».
وعبر زاخارتشينكو وبلوتنيسكي
عن أملهما بأن تضمن منظمة األمن
والتعاون في أوروب��ا إشرافا ً دوليا ً
نزيها ً على مراعاة نظام وقف إطالق
النار والمتابعة الموضوعية للوضع
في شرق أوكرانيا.
من جهة أخرى ،قال رئيس وزراء
لوغانسك إيغور بلوتنيتسكي إن
موافقة دونيتسك ولوغانسك على
اتخاذ قانون حول الوضع الخاص ال
يعني تخليهما عن االستقالل ،مضيفا ً
أنهما توافقان عليه من أجل السالم.
وأض���اف« :ال��ق��ان��ون ح��ول الوضع
الخاص ال يعني تخلينا عن استقالل
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين .لكننا نفهم أنه يمكننا
ويجب علينا الموافقة على حلول
وسط والتقرب بأقصى حد ممكن من
المجتمع األوك��ران��ي من أجل إحالل
س�لام واألم��ن واستئناف العالقات
االجتماعية واالقتصادية .سيكون
ال��ق��ان��ون ح���ول ال��وض��ع ال��خ��اص
بالنسبة لنا تأكيدا ً لسعي كييف
للتسوية السلمية للنزاع .ال نرفض
الحوار ،لكنها يجب أن يكون متساويا ً
وله معنى».
وأش����ار بلوتنيتسكي إل���ى أن
الجمهوريتين الشعبيتين أيدتا
البروتوكول الذي وضعته مجموعة
االت��ص��ال بشكل مشترك لتسريع
تنفيذ البنود ح��ول وق��ف استخدام
األسلحة والمتابعة واإلف���راج عن
األسرى وتحسين الوضع اإلنساني
في دونباس وبرنامج إع��ادة إعمار
المقاطعتين .وأض��اف« :تهدف هذه
البنود برأينا إلى تنفيذ خطة تسوية
النزاع التي أعلنها الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ف��ي  3أي��ل��ول .أما

الإعدام لـ � 7أفغان بتهمة االغت�صاب الجماعي

س��ائ��ر البنود فتثير أسئلة كثيرة
لدينا .لكننا وافقنا على ضمها إلى
ال��ب��روت��وك��ول لمنع ع��رق��ل��ة ب��داي��ة
العملية السلمية».
ووعد رئيس وزراء لوغانسك بأن
تدرس الجمهوريتان القانون المقبل
بشكل جدي ،قائالً« :يجب ألاّ يعطي
ه��ذا القانون حرية للحكم الذاتي
الشعبي فحسب ،بل ينبغي أن يؤكد
حق سكان الجمهوريتين في تشكيل
فرق شعبية مسلحة لحماية األمن.
وم��ن ال��ض��روري أن يقضي القانون
بإمكانية بناء العالقات مع أوكرانيا
على أساس المعاهدات».
وأف��اد بلوتنيتسكي أن دونيتسك
ولوغانسك ستطلب من كييف تقديم
ضمانات أمنية كاملة لسكانهما
وهيئاتهما السياسية وبنيتهما
التحتية .وق��ال« :أم��ا في ما يتعلق
بمتابعة ال��ح��دود بين جمهوريتي
دون��ي��ت��س��ك ول��وغ��ان��س��ك وروس��ي��ا
فسندرس باهتمام ما الذي يقصده
واض��ع��و ه���ذا ال��ب��ن��د ،وه���م ممثلو
كييف .وما معنى منطقة األمن على
الحدود بين جمهوريتينا وروسيا .إذا
كانت هناك فكرة جديدة لمحاصرة
الجمهوريتين فستفشل .سنطالب
كييف بتقديم ضمانات أمنية كاملة
للسكان والهيئات السياسية والبنية
التحتية لجمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين».
وطالب بلوتنيتسكي بتوضيح
وتحديد الوحدات التي تسميها كييف
غير شرعية في لوغانسك ودونيتسك،
مشيرا ً إلى وجوب انسحاب الجيش
وال��ح��رس ال��وط��ن��ي األوك���ران���ي من
أراضي دونيتسك ولوغانسك.
وأضاف رئيس الوزراء« :أما البند
حول انسحاب الوحدات المسلحة
غير الشرعية والمعدات العسكرية
والمقاتلين والمرتزقة من أراض��ي

أوكرانيا فمن الضروري في البداية
ت��وض��ي��ح م��ا ه��ي ال���وح���دات التي
تعتبرها كييف غير شرعية .إننا
نعتبر الحرس الوطني األوك��ران��ي
وح��دة مسلحة غير شرعية .نعتقد
أن من الضروري طرد مقاتلي إيغور
كولومويسكي م��ن أوك��ران��ي��ا ومن
أوروبا .نعتقد أن المعدات العسكرية
التابعة للجيش األوكراني المرابط
ف��ي أراض����ي ال��ج��م��ه��وري��ت��ي��ن غير
شرعية .وإذا فهم الجانب األوكراني
هذا البند مثلما نفهمه فإننا نؤيده.
وإال فيجب توضيحه».
وعبر بلوتنيتسكي عن أمله بإنهاء
عملية تبادل األسرى في األيام القريبة
المقبلة ،مشيرة إلى أن األولوية هي
الحفاظ على حياة المدنيين وتطبيع
الحياة وخلق ظ��روف لعودة أكثر
من مليون الجئ إلى منازلهم والبدء
باإلنعاش االقتصادي ،إضافة إلى
استعادة االقتصاد واالتصاالت مع
روسيا وأوكرانيا وأوروبا.
جاء ذلك في وقت قال سفياتوسالف
تسيغولكو المتحدث باسم الرئيس
األوكراني إن قوات الدفاع الشعبي
في مقاطعة لوغانسك أطلقت سراح
أول عسكريين أوكرانيين في إطار
االتفاق حول وقف إطالق النار.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ب��ل��غ��ت خسائر
الجيش األوكراني منذ بداية عملياته
العسكرية جنوب شرقي البالد 864
قتيالً و 3215مصابا ً بجروح متفاوتة
الخطورة.
ه��ذه األرق����ام أورده����ا المتحدث
باسم مجلس األمن القومي والدفاع
األوك��ران��ي فالديمير بوليفوي أمس
في مؤتمر صحافي في كييف ،إال أن
بوليفوي لم يستطع اإلج��اب��ة على
سؤال حول خسائر الجيش األوكراني
في األيام األخيرة.

أص��درت محكمة أفغانية أمس حكما ً باإلعدام على 7
أفغان بتهمة اغتصاب  4نساء جماعياً ،وذلك في قضية
أثارت تظاهرات غضب حاشدة في البالد.
وكان المتهمون السبعة أدينوا بتهمة الخطف واالعتداء
على نساء من مجموعة صغيرة كن عائدات بالسيارة إلى
كابول بعد حضور حفل زواج خارج العاصمة األفغانية.
واستمعت المحكمة إلفادات المتهمين الذين قالوا إنهم
ارتدوا بزات الشرطة وحملوا أسلحة وأوقفوا قافلة سيارات
فجر  23آب ،وقاموا بسحب النساء األربع من السيارات
وسرقة ما لديهن وضربهن ثم اغتصابهن .وكانت إحدى
النساء المتضررات حامالً.
وقالت إحدى ضحايا الهجوم للمحكمة« :انتقلنا إلى

ارتفاع ن�سبة م�ؤيدي ا�ستقالل ا�سكتلندا عن بريطانيا
ق��دم ال��م��ؤي��دون الس��ت��ق�لال اسكتلندا للمرة األول��ى
استطالعا ً للرأي حول استقاللها عن المملكة المتحدة ،إذ
نشرت صحيفة «صانداي تايمز» البريطانية نتائجه قبل
أحد عشر يوما ً من موعد إجراء االستفتاء.
ويشير هذا االستطالع الذي نشر أمس إلى حصول فريق
المؤيدين لالستقالل على  51في المئة من نوايا التصويت
مقابل  49في المئة لفريق المعارضين.
وعلى رغم أن فارق النقطتين يندرج في هامش الخطأ
المعترف به في االستطالع ،فإن النتائج تزيد بشكل كبير
حالة الترقب قبل موعد االستفتاء في شهر أيلول الجاري
مع إعطاء فرص جدية للحزب الوطني برئاسة رئيس
الوزراء االسكتلندي أليكس سالموند للفوز باالستفتاء.
وكان الوحدويون في حملة «معا ً أفضل» المؤيدون لبقاء

اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة يتقدمون في استطالعات
الرأي طوال أشهر ،لكن الفارق بينهم وبين دعاة االستقالل
تقلّص إلى حد كبير في استطالعات األيام األخيرة.
وبحسب اليستير دارلينغ مدير حملة «معا ً أفضل»
فإن االستطالع األخير يظهر أن االستفتاء سيكون محتدما ً
للغاية .وقال« :إننا مرتاحون لهذه المعركة» ،مضيفا ً أنها
«ليست معركة إنكلترا  --بل معركة اسكتلندا من أجل
أبناء اسكتلندا وأحفادها واألجيال المقبلة .وسنكسب هذه
المعركة».
وأوردت صحيفة «صانداي تايمز» أن الملكة إليزابيث
الثانية مهتمة ج��دا ً باالستفتاء وطلبت إطالعها على
الوضع بشكل يومي.

أكد وزير الخارجية اإليراني محمد
ج��واد ظريف أن ال��والي��ات المتحدة
ليست ج���ادة ف��ي م��ح��ارب��ة تنظيم
«داع��ش» اإلرهابي الذي دعمته في
سورية بمختلف أنواع الدعم ،مشددا ً
على أن محاربة اإلره��اب والتطرف
بحاجة إلى تعاون دولي.
وق����ال ظ���ري���ف« :األم��ي��رك��ي��ون
ل��م ي��ك��ون��وا ل��غ��اي��ة ال��ي��وم ج��ادي��ن
كثيرا ً في موضوع محاربة تنظيم
داع��ش اإلره��اب��ي بسبب معاييرهم
المزدوجة ،إذ إنهم دعموا هذا التنظيم
بشتى أنواع الدعم منذ فترة طويلة
في سورية ،وهم اآلن ال يستطيعون
اتخاذ القرار وال يعلمون ماذا يفعلون
بالشعارات التي طرحوها الواحد تلو
اآلخر وورطوا أنفسهم بها».
وأض��اف ظريف أن «هذا التنظيم
اإلره��اب��ي خطير حيث شكل خطرا ً
على العراق يوما ً ما ومن ثم توجه
إل��ى سورية وع��اد إل��ى ال��ع��راق مرة
أخ���رى وسيشكل غ���دا ً خ��ط��را ً على
المنطقة بأسرها» ،موضحا ً أنه «لم
يتبلور لغاية اآلن قرار وفهم وإدراك
جاد عند األميركيين لحجم هذا الخطر
الحاصل ليقوموا بتحرك ضده».
ولفت الوزير اإليراني إلى أن بالده
تنبهت إلى هذا الخطر منذ البداية
ودع���ت إل��ى محاربته م��ش��ي��را ً إلى
المبادرة التي طرحها الرئيس حسن
روحاني في الجمعية العامة لألمم
المتحدة العام الماضي بعنوان «عالم
خ��ال من العنف والتطرف» والتي
كانت نابعة من المعرفة الحقيقية
لهذا الخطر ،إضافة تحذيرات قائد
الثورة اإلسالمية علي خامنئي من
خطر التطرف والتحجر الفكري.
وبين ظريف أن بالده تدرك حجم
هذا الخطر ال��ذي تمثله التنظيمات
اإلره��اب��ي��ة تماما ً حيث وق��ف��ت منذ
ب��داي��ة ه���ذا ال��ت��ح��رك الهمجي إل��ى
ج��ان��ب ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي بجميع
أطيافه وتمكنت ف��ي ظ��ل التعاون
معه من الحيلولة دون انتشار هذا
الخطر ،إال أنه م��ازال يهدد المنطقة
كلها ما يستدعي قيام تعاون دولي
لمحاربته.
وف��ي السياق ،أعلن مايكل لوبر
ال��م��دع��ي ال��ع��ام ال��س��وي��س��ري عن
التحقيق مع أربعة أشخاص يشتبه
في أنهم توجهوا من سويسرا إلى
سورية للقتال إلى جانب تنظيمات
متطرفة ،وق��ال« :في هذه الحاالت،
نسعى إلى التحقق من شبهات بدعم
منظمة إجرامية وتمويل مجموعة

إرهابية».
وأك��د لوبر أن قضية المقاتلين
المتطرفين في سويسرا تثير قلقه
موضحا ً أن وزارة العدل السويسرية
ت��ب��دي يقظة كبيرة بالتعاون مع
السلطات المكلفة بملف الهجرة
وأج��ه��زة االستخبارات والشرطة.
مشيرا ً إل��ى ض��رورة تحديد الخطر
المحتمل ال���ذي يشكله الشخص
المعني في كل حالة من الحاالت.

وأض���اف المسؤول السويسري
أن��ه ليس ل��دى السلطات أي��ة قائمة
س��وداء بالمشتبه بهم تتيح لدوائر
الهجرة التص ّرف لدى دخول شخص
أراضي البالد ،في حين كانت أجهزة
االستخبارات السويسرية قد أفادت
في وقت سابق أن أربعين شخصا ً
غ���ادروا أراضيها أو كانوا عازمين
على ذل��ك لالنضمام إل��ى تنظيمات
متطرفة.

عراقجي ي�أمل بالتو�صل �إلى اتفاق
نووي قبل ت�شرين الثاني المقبل
أكد كبير المفاوضين اإليرانيين عباس عراقجي أمس أنه لم يجر
االتفاق لغاية اآلن على أي عدد حول أجهزة الطرد المركزي ،معربا ً عن
أمله بالتوصل إلى اتفاق نووي شامل حتى األسبوع األخير من تشرين
الثاني المقبل.
وحول إذا ما كانت إيران قد وافقت في المفاوضات مع مجموعة
« »1+5على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي الموجودة لديها إلى
 7000أم ال ،قال عراقجي إن هذه األنباء ال صحة لها إطالقا ً وال ينبغي
للمواطنين إعارة األهمية لألجواء التي تثيرها وسائل اإلعالم الغربية
ألغ��راض مختلفة ،لذا فإن ما حدث في المفاوضات هو أنه لم يجر
االتفاق على أي عدد لغاية اآلن.
وأع��رب مساعد الخارجية اإليرانية عن أمله بأن يتمكن الفريق
اإليراني المفاوض من الوصول لغاية األسبوع األخير من شهر تشرين
الثاني المقبل إلى اتفاق شامل تحل في ظله جميع القضايا والمشاكل
وبالتالي إزالة جميع إجراءات الحظر.

قطر تقر باحتجاز
الحقوقيين البريطانيين «المختفين»

برل�سكوني يتهم ر�ؤ�ساء العالم بعدم
الم�س�ؤولية في العالقة مع رو�سيا
اتهم رئيس ال��وزراء اإليطالي السابق ،رئيس حزب «إلى األم��ام إيطاليا»
المعارض سيلفيو برلسكوني حلف شمال األطلسي «الناتو» ورؤساء الغرب
بالالمسؤولية في عالقاتهم مع روسيا.
وقال برلسكوني في كلمة أمام مناصري حزبه أمس« :تخنقنا أزمة اقتصادية
عميقة ،والوضع يزداد سوءاً ،ويساهم في ذلك الوضع الدولي وقرارات الرؤسااء
األوروبيين ورؤساء الدول الغربية والواليات المتحدة والناتو ،الذي شطبوا بال
مسؤولية وبال تفكير ذلك العمل الضخم الذي نفذ بعد عقد اتفاق (إقامة مجلس
روسيا -الناتو) والذي وضع حدا ً لحقبة الحرب الباردة الممتدة لنصف قرن».
وأضاف رئيس الوزراء اإليطالي أن األحداث األخيرة حول األزمة األوكرانية
وسياسة االتحاد األوروب��ي والواليات المتحدة العقابية ضد روسيا تعتبر
«قرارا ً غير مسؤول للرؤساء الدوليين» ،مؤكدا ً أن «روسيا االتحادية ال تستطيع
عدم الدفاع عن المواطنين األوكرانيين ذوي األصول الروسية الذين يعتبرون
أخوة لها».

بغمان برفقة عائالتنا ،لكن في طريق العودة ،أخذونا
وص� ّوب أحدهم السالح إلى رأسي بينما انتزع آخر منا
المجوهرات التي كنا نرتديها .وبقية القصة تعرفونها».
وفيما كان متظاهرون أمام المحكمة يطالبون بإنزال
عقوبة اإلعدام بالمتهمين ،دعا قائد شرطة كابول ظاهر
ظاهر إلى إعدام المتهمين أيضا ً قائالً« :نريد أن يشنقوا
علنا ً كي يكونوا عبرة لآلخرين» .كما دعا الرئيس األفغاني
حامد كرزاي إلى إعدام المتهمين.
وق��ال��ت وك��ال��ة أن��ب��اء «ف��ران��س ب��رس» إن المحاكمة
استغرقت ساعات قليلة فقط وإن األحكام ص��درت من
الناحية الفنية بسبب ارتكاب هؤالء األشخاص جناية
السرقة تحت تهديد السالح.

طهران :وا�شنطن غير جدية
في مواجهة «الدولة الإ�سالمية»
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«جهاد نكاح» على الطريقة اليهودية
قالت شرطة كيان العدو «اإلسرائيلي» أمس إنها تمكنت من القبض على
خلية يهودية تتبع لجماعة متطرفة في المستوطنات في الضفة الغربية
تروج «لجهاد النكاح».
وأضافت الناطقة بلسان شرطة العدو لوبا السمري إن الخلية كانت
تقوم بغسيل دماغ الفتيات اللواتي يقمن باالنضمام بأفكار مفادها أن
ممارسة «جهاد النكاح» هي الطريق الوحيدة لخالص «شعب إسرائيل».
كما أن رؤس��اء الخلية خرجوا بفتوة تشجع «جهاد النكاح» كسبيل
للتوبة.
يذكر أن الشرطة «اإلسرائيلية» راقبت الخلية منذ أشهر عدة بمساعدة
أجهزة االستخبارات قبل تقديم المتهمين إلى محكمة الصلح في القدس
المحتلة.

عدد �ضحايا الأمطار المو�سمية
في باك�ستان والهند �إلى ازدياد
ازدادت حصيلة ضحايا األمطار الموسمية أمس إلى أكثر من  160شخصا ً
في باكستان و 170شخصا ً في الهند ،إذ أفادت وكالة «أسوشيتيد بريس» أن
رجال اإلنقاذ الباكستانيين يحاولون الوصول بالمروحيات والزوارق إلى آالف
الناس الذين فقدوا منازلهم جراء الفيضانات التي أثارتها األمطار الموسمية،
فيما ارتفعت نسبة المياه في بعض المناطق المتضررة إلى  4أمتار.
وفي الهند غرقت نحو  2500قرية بالكامل أو جزئيا ً ود ّمرت عشرات الجسور،
حيث وعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإرسال قوات إضافية إلزالة
عواقب الكارثة من منطقة كشمير ،األكثر تضررا ً من الفيضانات.
وسجل أكبر عدد للضحايا في البنجاب الهندية والجزء الباكستاني من
والية كشمير.

قالت وزارة الخارجية القطرية في أول تعليق لها
منذ واقعة اختفاء البريطانيين «كريشنا أوبادهايايا»
و»جندف جميري» اللذين يعمالن في جمعية لحقوق
اإلنسان السبت الماضي ،إن السلطات أوقفت الرجلين
في  31آب الماضي وجاري التحقيق معهما بتهمة مخالفة
أحكام القوانين.
وأكدت قطر أنها تتحفظ على الموقوفين اللذين كانا قد
اختفيا أثناء إجرائهما تحقيقا ً عن أوضاع العمال األجانب
في البالد ،مشيرة إلى أن اإلج��راءات كافة التي اتخذت ال
تتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان ،وأن مسؤولين في
السفارة البريطانية في الدوحة قاموا بزيارة المحتجزين
وأن ثمة تواصل مباشر بين الخارجية القطرية والسفارة
البريطانية بهذا الخصوص.
وينحدر «أوبادهايايا» و»جميري» من أصل نيبالي،
ويعمالن لمنظمة الشبكة العالمية للحقوق والتنمية ،وهي
منظمة غير حكومية مقرها النروج ،وكانا في قطر منذ 27
آب ،حيث كانا يجريان بحثا ً لتقرير عن أوض��اع حقوق

اإلنسان في قطر التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم
عام .2022
وك��ان��ت ق��ط��ر ت��ع��رض��ت الن��ت��ق��ادات بسبب ظ��روف
العمل التي يعيشها العمال األجانب الذين يعملون في
المشروعات المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم ،إذ
تتهم جماعات حقوقية السلطات القطرية بسوء استغالل
العمال األجانب وتشغيلهم كالعبيد قبل البطولة ،كما
تشير تقارير بريطانية إلى أن بعض العمال عالقون هناك
وهو ما يضطرهم للعمل بأقل من دوالر واحد في اليوم.
من ناحية أخرى ،قالت المنظمة إن «أوبادهايايا» قد
أرسل رسالة هاتفية إلى صديق في النروج يوم السبت
يخبره فيها أن الشرطة تتعقبهما ،حيث كان من المفترض
أن يغادر الرجالن قطر في اليوم التالي ،إال أن المنظمة
الحقوقية قالت إن أخبارهما انقطعت.
ونقلت المنظمة عن السفارة البريطانية في الدوحة أن
«أوبادهايايا» قد غادر الفندق لكنه لم يستقل الطائرة إلى
النروج.

الجنائية الدولية تع ّلق محاكمة
الرئي�س الكيني ال�سابق
طلب االدع���اء بالمحكمة الجنائية الدولية تأجيل
محاكمة الرئيس الكيني «أوهورو كينياتا» إلى أجل غير
مسمى ،وقالت «فاتو بينسودا» المدعي العام للمحكمة
الجنائية إنها ما زالت ال تمتلك األدلة الكافية لالستمرار
في المحاكمة ،التي كان من المقرر استئنافها الشهر
المقبل.
ويتهم الرئيس الكيني بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية،
بعد مقتل نحو  1200شخص وتشريد  600ألف آخرين،
والتورط في ارتكاب مذابح عرقية ،بعد االنتخابات التي
أجريت عام .2007
وسيكون أمام محامي كينياتا والممثلين القانونيين

للضحايا مهلة حتى العاشر من أيلول الجاري ،للرد على
طلب التأجيل.
وكان كينياتا حليفا مقربا ً من الرئيس الكيني «مواي
كيباكي» الذي حكم البالد عام  ،2007وأعلن فوزه على
رغم ادعاء منافسه «رايال أودينغا» تزوير االنتخابات.
وتحول ال��ن��زاع السياسي حينها إل��ى عمليات قتل
منظم على أساس عرقي ،واندلعت مواجهات بين قبيلة
«كيكويو» التي ينتمي إليها كينياتا وكيباكي وبين
القبائل األخرى ،ويتهم كينياتا بتشكيل عصابة عرقية
من قبيلة «كيكويو» ،وهي فرقة «كونغيكي» ،لمهاجمة
القبائل األخرى ،وهو ما ينكره الرجل.

