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مقتل � 26شخ�ص ًا و�إ�صابة  50في ق�صف القوات الأوكرانية للمدينة

رئي�سة الأرجنتين� :أميركا تحاول اغتيالي و�إ�سقاط حكومتي

الفروف لكيري :على طرفي النزاع
التم�سك باتفاقية مين�سك

اتهمت رئيسة األرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر الواليات
المتحدة األميركية بالوقوف وراء التخطيط الغتيالها ،وإسقاط حكومتها.
وقالت كيرشنر في مقابلة تلفزيونية أول من أمس« :إذا حدث لي شيء
فال تتجهوا إلى الشرق األوسط ،بل انظروا إلى الشمال» ،متهمة رجال أعمال
وأصحاب بنوك أرجنتينيين ،وبمساعدة من قوى أجنبية ،بالتخطيط
الغتيالها وإسقاط حكومتها.
وأشارت كيرشنر إلى أنها تلقت تهديدات من تنظيم «داعش» بالقتل،
بسبب عالقتها ،وصداقتها مع الرئيس الروحي للطائفة الكاثوليكية البابا
فرنسيس ،مضيفة أن الواليات المتحدة تقف وراء «المؤامرة األخيرة».
وكانت رئيسة األرجنتين قد فجرت قنبلة أثناء كلمتها في جلسة
لمجلس األمن خصصت إلصدار قرار ضد «داع��ش» وض��رورة محاربته،
حيث انتقدت أميركا والمنظمة الدولية والقرارات التي اتخذتها في السابق
وأداء بعض الدول فيها ،إذ قالت« :اجتمعنا منذ عام وكنتم تعتبرون نظام
(الرئيس السوري بشار) األسد إرهابي ،وكنتم تدعمون المعارضة الذين
كنا نعتبرهم ثواراً ،واليوم نجتمع للج ّم الثوار الذين تبين فيما بعد أنهم
إرهابيون ومعظمهم تدرج في التنظيمات اإلرهابية وانتقل من المتشدد إلى
األكثر تشدداً».
وعادت رئيسة األرجنتين إلى انتقاد القرار الذي اجتمع من أجله مجلس
األمن وقالت« :اليوم نجتمع هنا إلصدار قرار دولي حول تجريم «داعش»
ومحاربته ،و«داعش» مدعوم من قبل دول معروفة أنتم تعرفونها أكثر من
غيركم ،وهي حليفة لدول كبرى أعضاء في مجلس األمن».
وعند هذا الحد قطع البث التلفزيوني فجأة من قبل المحطات التي كانت
تنقلها ،في انتهاك لحقوق عضو في مجلس األمن باإلدالء برأيه بحرية ،ولم
يصدر عن األرجنتين أي تعليق رسمي على حادثة قطع البث حتى اآلن.

طهران تنفي ت�صريحات من�سوبة لنبيل العربي حول ظريف

صواريخ غراد على دونيتسك
شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
ف��ي ات��ص��ال هاتفي م��ع نظيره األم��ي��رك��ي جون
كيري على ضرورة التزام طرفي النزاع األوكراني
باالتفاقية التي جرى التوصل إليها في العاصمة
البيالروسية مينسك.
وأثناء المكالمة الهاتفية التي بادر إليها الجانب
األميركي ،أشار الفروف إلى أهمية تنفيذ ما اتفق
عليه في مينسك ح��ول الهدنة وسحب األسلحة
الثقيلة من خطوط التماس بين ق��وات الطرفين،
وضمان مراقبة الوضع من قبل ممثلي منظمة األمن
والتعاون في أوروبا.
وشدد الوزير الروسي على أهمية الوقف الفوري
لقصف األحياء السكنية لمدينة دونيتسك (جنوب
شرقي أوكرانيا) ،الذي راح ضحيته سكان مدنيون
وموظف الصليب األحمر الدولي.
وات��ف��ق ال���وزي���ران على م��واص��ل��ة االت��ص��االت
بينهما لبحث القضايا الملحة لألجندتين الدولية
والثنائية.

قصف مدفعي

أعلن أندريه بورغين النائب األول لرئيس وزراء
«جمهورية دونيتسك الشعبية» مقتل  26مدنيا ً
وإص��اب��ة  50آخ��ري��ن ف��ي قصف مدفعي للقوات
األوكرانية لمدينة دونيتسك.
وتساءل بورغين في أثير إذاعة «كوميرسانت
إف إم» أمس« :نحن ال نخرق الهدنة ،ألم يقل لكم
أحد أنه استشهد لدينا األربعاء  26شخصا ً وأصيب
 50من السكان اآلمنين ،الذين يتعرضون للقصف
من جهة المطار واألح��ي��اء السكنية المحيطة به
مثل كراسنوغوفوركي (حيث القوات األوكرانية)
باستخدام منظومات «أوراغان»؟» .وأوضح أن هذه

المنظومات عبارة «عن مادة ذات حشوة عنقودية
يصل مداها إلى  40كيلومترا ً ومن ثم تنفجر مخلفة
ضحايا كثر» .وأضاف« :أما اللبارحة فقد قتل لدينا
موظف في الصليب األحمر ،إذ اخترق الصاروخ
مكتبهم وسط المدينة .وتصيب (هذه الصواريخ)
األبنية السكنية».
وأك��د أن لجان الدفاع الشعبية تحاول إنقاذ
دونيتسك من الدمار الكامل ومن مئات القتلى يوميا ً
حيث «يعيش سكاننا بالغالب في المالجئ».
وقتل شخصان وأصيب أكثر من عشرة آخرين
أول م��ن أم��س ،نتيجة قصف األح��ي��اء السكنية
ومنشآت البنية التحتية ف��ي دونيتسك حيث
تضررت خمسة أبنية سكنية ودمرت روضة أطفال
في قصف مدفعي وبالهاون.

استمرار الصراع
على المطار

في غضون ذل��ك ،أعلن المتحدث باسم وزارة
الدفاع في «جمهورية دونيتسك الشعبية» أن مطار
دونيتسك بقي حتى صباح الجمعة جزئيا ً تحت
سيطرة القوات األوكرانية ،وجزئيا ً تحت سيطرة
قوات الدفاع.
ونفى المتحدث األنباء التي أعلنت سيطرة لجان
الدفاع بالكامل على المطار.
وأفاد مراسل وكالة «نوفوستي» بأن الليلة مرت
بهدوء نسبي وقد كانت تسمع أصوات انفجارات
بعيدة في ضواحي المدينة هدأت في الصباح.
أم��ا ظ��ه��راً ،بحسب المراسل ،فجددت القوات
األوكرانية قصف المدينة من منظومة صواريخ
«غراد» على األغلب ،أصابت أحياء عدة من دون أن

يتبين على الفور ما إذا كان هناك ضحايا.

قلق أممي

عبر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
عن قلقه من مقتل موظف الصليب األحمر الدولي
في أوكرانيا ،وح��ذر من عواقب كارثية في حال
استئناف العمليات القتالية في البالد.
وجاء في بيان لبان كي مون صدر أول من أمس
أن مقتل الموظف السويسري لوران دو باسكيه يدل
على أن الهدنة في شرق أوكرانيا ال تزال هشة.
ول��م يح ّمل األم��ي��ن ال��ع��ام ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة
مسؤولية الحادث بشكل مباشر ،لكنه أع��اد إلى
األذهان أن ذلك يأتي بعد «قصف مثير لالشمئزاز
تعرضت له مدرسة في شرق أوكرانيا».
وق��ال ب��ان ك��ي م��ون إن «ال��ح��وادث المأسوية
األخ��ي��رة تؤكد أن نظام وق��ف إط�لاق النار هش،
وأن��ه م��ن المهم ضمان األم��ن ف��ي جنوب شرقي
أوكرانيا ما سيسمح لموظفي المنظمات اإلنسانية
بتنفيذ مهماتهم وتقديم المساعدات الحيوية لمن
يحتاجون إليها».
وأع��رب بان كي مون عن قلقه إزاء تزايد عدد
الضحايا بين المدنيين ،وح ّذر من أن «العودة إلى
عمليات قتالية واسعة النطاق قد تؤدي إلى كارثة
في أوكرانيا وفي المنطقة بشكل عام» ،ودعا طرفي
النزاع إلى االلتزام بتعهداتهما المنبثقة عن اتفاق
مينسك من أجل ضمان ثبات وقف إطالق النار .كما
دعا إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى
تحقيق هذا الهدف.

مو�سكو� :سنق ّيم �أداء الأمين العام الجديد للناتو بح�سب �أفعاله
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الناتو ألكسندر
غروشكو أن موسكو ستقيم أداء األمين العام الجديد
لحلف شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ بحسب
األفعال ال األقوال.
وفي تصريح صحافي ،أدلى به األربعاء الماضي،
قال غروشكو إن األمين العام الجديد «ورث تركة
ثقيلة» ،مضيفا ً أن موسكو مستعدة لخوض «حوار

طبيعي» مع ستولتنبرغ.
وأشار غروشكو إلى أن موسكو ليس لديها خطط
النعقاد مجلس روسيا – الناتو في الوقت الحالي،
وذلك ردا ً على تصريحات ستولتنبرغ في وقت سابق
من األربعاء والتي قال فيها إن حلف الناتو مستعد
للنظر في هذا األمر في حال اقترحت روسيا ذلك.
وقال األمين العام الجديد للناتو في أول مؤتمر

صحافي له في بروكسيل إن الحلف يسعى إلى
شراكة بناءة مع روسيا ،مع أنه يصر على «وقف
انتهاك الجانب ال��روس��ي للقوانين الدولية في
أوكرانيا» .وأضاف ستولتنبرغ أنه ال يرى «تناقضا ً
بين قيام الناتو كحلف قوي وتطوير عالقاته مع
روسيا» ،قائالً إن «بمقدور الحلف القوي سياسيا ً
وعسكريا ً وحده بناء مثل هذه العالقات».

رو�سيا تختبر �صاروخ ًا «ف�ضائي ًا» جديد ًا

نفت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية ما نسب من
تصريحات لألمين العام للجامعة العربية نبيل العربي
حول وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف.
وأع��رب��ت مرضية أفخم ع��ن استغرابها لنقل إح��دى
الصحف العربية تصريحات نسبتها إل��ى محمد جواد
ظريف نقالً عن نبيل العربي ،وقالت إنه لم يتم قط التطرق
إلى مثل هذه القضايا في اللقاءات التي جرت لحد اآلن بين
العربي وظريف.
وأشارت إلى المواقف المبدئية إليران إزاء بلدان المنطقة
وقالت إن الجمهورية اإلسالمية في إيران كانت وما زالت
تعارض أي تدخل في الشؤون الداخلية لباقي ال��دول،
وانطالقا ً من هذا المبدأ تعتقد أن قضايا المنطقة يمكن حلها
عبر التعاون والحوار ،وأن تكرار المزاعم الواهية ال يمكن أن
يساهم في تسوية المشاكل.
وشددت على أن التعاون والتعامل البناء والحيلولة
دون تدخل الجهات الخارجية ،يوفر األرضية أمام استقرار
وأمن وتنمية وتطور المنطقة.

�شيراك �سيدعم جوبيه �ضد �ساركوزي
في انتخابات  2017الرئا�سية
ذك���رت صحيفة «ل���و ف��ي��غ��ارو» أن رئيس
ال��ح��ك��وم��ة ال��ف��رن��س��ي��ة األس��ب��ق آالن جوبيه
سيحصل على دعم قوي من الرئيس األسبق
جاك شيراك ،في السباق الرئاسي عام 2017
مع الرئيس األسبق نيكوال ساركوزي.
وقال شيراك (« :)2007-1995عرفت دائما ً
أن آالن جوبيه سيكون على موعد مع قدره

روس��ي��ا منذ الحقبة السوفياتية،
وهو جزء أصيل في جهود الرئيس
ال��روس��ي فالديمير ب��وت��ن إلنعاش
صناعة الفضاء.
وك��ان��ت روس��ي��ا أطلقت ف��ي تموز
الماضي بنجاح نسخة أخف من هذا
الصاروخ .وقال المصدر إلنترفاكس
«كل اإلدارات المعنية ،بما في ذلك
وزارة ال��دف��اع ،واف��ق��ت على تاريخ
اإلطالق المقرر».
ويخلف الصاروخ «أنغارا إيه »5

الصاروخ «ب��روت��ون» ،ال��ذي تعتمد
عليه روسيا اآلن في عمليات اإلطالق
إلى الفضاء.
وكان المسؤولون الروس قد ذكروا
في السابق أن عملية اإلطالق ستحدث
في ديسمبر ،لكنهم لم يتطرقوا لتاريخ
محدد ،بينما لم تعلق وكالة الفضاء
الروسية «روسكوزموس» على الفور
على هذه األنباء.
وبعد أكثر من  20عاما ً في تصنيع
ال���ص���اروخ األص��غ��ر «أن���غ���ارا 1.2

وقدر فرنسا .القليل من األشياء يجعلني سعيدا ً
لنفسي وله وخصوصا ً لبلدنا» .وأضاف« :لو
كانت عندي الطاقة لكنت أصالً خصصت مكاني
لمقر حملته االنتخابية» .وال يزال شيراك موضع
تقدير لدى الفرنسيين ،لكن ظهوره االعالمي
والعلني قليل جدا ً بسبب مشاكله الصحية.
وج��اءت تصريحات شيراك بعد أي��ام على

تصريحات زوجته برناديت ضد جوبيه ،إذ
قالت« :إن��ه ب��ارد ج��دا ً وال يجذب الناس وما
ال��ذي يجمعه بساركوزي؟» وك��ان ساركوزي
( )2012-2007أعلن عودته إلى السياسة في
 19أيلول مع ترشحه لرئاسة حزبه «التجمع
م��ن أج��ل حركة شعبية» ف��ي تشرين الثاني
المقبل.

«الد�ستورية» التركية تبطل قانون �أردوغان لتقييد الإنترنت
قضت المحكمة الدستورية في تركيا ببطالن
م��واد من القانون ال��ذي وسع سلطات مؤسسات
الدولة لحجب مواقع إلكترونية من دون أوام��ر
المحكمة وتخزين بيانات المستخدم لمدة عامين.
ومرر حزب العدالة والتنمية وهو حزب الرئيس
رجب طيب أردوغ��ان الذي يسيطر على البرلمان،
ال��ق��ان��ون الشهر ال��م��اض��ي .وق��دم ح��زب الشعب

الجمهوري المعارض طعنا ً على القانون إلى
المحكمة.
وب��دأت الحكومة تحكم قبضتها الشديدة على
اإلنترنت بالفعل في شباط الماضي ،ووسعت
صالحيات هيئة االتصاالت إلغ�لاق المواقع ،في
خطوة ندد بها ناشطون ووصفوها بأنها محاوالت
لفرض رقابة على الجمهور.

وحجبت السلطات التركية موقعي «تويتر»
و«يوتيوب» لفترات قصيرة خالل العام الحالي.
واس��ت��خ��دم ال��م��ح��ت��ج��ون وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل
االجتماعي خالل التظاهرات المناهضة للحكومة
العام الماضي ،واستخدموا هذه المنصات هذا
العام لنشر التسجيالت الصوتية التي تحتوي على
اتهامات بالفساد ضد الحكومة ورجال األعمال.

محادثات مرتقبة بين حكومة هونغ كونغ وقادة المحتجين
أعلن ق��ادة الطالب المحتجين الذين يمثلون
غالبية المتظاهرين في هونغ كونغ أمس موافقتهم
على التباحث مع الحكومة بشأن مطالبهم مع
التمسك بمطلب استقالة رئيس الحكومة.
وقالت فدرالية طالب هونغ كونغ في بيان إنها
«ستجري لقاء علنيا ً مع كبيرة أمناء اإلدارة كاري
الم» ،وهي الشخصية الثانية في الحكومة ،وذلك
إثر عرض الحوار الذي قدمه الخميس لونغ شون
يينغ رئيس حكومة هونغ كونغ.
وأكد رئيس حكومة هونغ كونغ في وقت متأخر
من مساء أول من أمس أنه ال ينوي التنحي عن
منصبه ،وح� ّذر المحتجين من أن عواقب احتالل
مبان حكومية ستكون وخيمة.
وكانت السلطات طالبت المتظاهرين المطالبين
بالديمقراطية م��ج��ددا ً بإنهاء حصارهم لوسط
المدينة ف��وراً .وتسببت االحتجاجات التي مضى

ك��ش��ف��ت وس��ائ��ل إع��ل�ام روس��ي��ة
أن موسكو بصدد اختبار ص��اروخ
فضائي جديد قادر على حمل شحنات
ثقيلة قبل نهاية العام الحالي.
وقالت وكالة إنترفاكس الروسية
لألنباء ،نقالً عن مصدر في صناعة
الفضاء ،إن روسيا تعتزم اختبار
صاروخ فضاء جديد قادر على حمل
شحنة ثقيلة في  25كانون األول.
والصاروخ «إنغارا» هو أول جيل
جديد من صواريخ الفضاء تطوره

13

بي.بي» ،فشلت أول عملية إطالق له
في حزيران بعد رصد مشكلة فنية
بينما كان بوتين يتابع الحدث من
الكرملين ،ثم جاء اإلطالق الناجح في
التاسع من تموز.
وم��ن المقرر أن تطلق الصاروخ
من قاعدة «بليسيتسك» الفضائية
ف��ي شمال شطر روس��ي��ا األوروب���ي،
ف��ي حين أن عمليات اإلط�ل�اق إلى
الفضاء تجري من قاعدة بايكنور في
كازاخستان.

عليها حوالى األسبوع بتوقف النشاط في معظم
أجزاء المركز التجاري اآلسيوي.
وك��ان وزي��ر الخارجية الصيني وان��غ يي أعلن
لنظيره األميركي جون كيري األربعاء الماضي أن
االحتجاجات التي تشهدها منطقة هونغ كونغ
الصينية الخاصة تعد شأنا ً داخليا ً لبالده.
وف��ي استقباله لوزير الخارجية الصيني في
واشنطن ،قال كيري أمام الصحافيين إنه يتمنى
أن تلتزم سلطات هونغ كونغ ضبط النفس في
تعاملها مع المتظاهرين.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د وان��غ ي��ي أن «الحكومة
الصينية أعربت عن موقفها بكل ح��زم ووض��وح
ومفاده أن شؤون هونغ كونغ من شؤون الصين
الداخلية» .وأضاف أن «على جميع الدول أن تحترم
سيادة الصين ،وه��و مبدأ أساسي في العالقات
الدولية».

وأكد وزير الخارجية الصيني أنه «ال يمكن أن
يقبل أي بلد وأي مجتمع وأي شخص أعماالًغير
قانونية تخل باألمن العام ...تلك هي حال الواليات
المتحدة كما أنه حال هونغ كونغ».
وج��دد كيري دع��وة واشنطن إلى بكين لضبط
النفس واحترام حق المتظاهرين في إبداء رأيهم
بطريقة سلمية ،كما أكد دعم الواليات المتحدة
إجراء انتخابات مباشرة إلدارة المنطقة التي باتت
مستعمرة بريطانية حتى عودتها تحت سيادة
الصين عام .1997
وكان عشرات اآلالف من المتظاهرين تجمعوا
يوم األربعاء الماضي في هونغ كونغ الستعراض
قوتهم لمناسبة العيد الوطني الصيني ،ولوح
قادة المحتجين بالتصعيد إلجبار رئيس السلطة
التنفيذية في المنطقة على االستقالة.

