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الخارجية الإيرانية :لقاءات الأ�سبوع المقبل في فيينا مع الـ 1+5

طهران م�ستعدة لتقديم دعم ع�سكري
لكوباني �إذا طلبت دم�شق

خامنئي يحدد «الخطوط الحمر» للمفاو�ضات النووية
ش��دد المرشد األع��ل��ى ف��ي إي��ران
السيد علي خامنئي م��ج��ددا ً على
الخطوط الحمر التي تضعها بالده
في مفاوضاتها مع ال��دول الكبرى
حول برنامج طهران النووي.
ونشر الموقع اإللكتروني التابع
للمرشد أم��س رس��م �ا ً بيانيا ً حدد
ف��ي��ه  11نقطة ي��ج��ب ع��ل��ى فريق
المفاوضين احترامها قبل توقيع أي
اتفاق ،إذ نصت إحدى هذه النقاط
على أن الحاجات النهائية إلي��ران
في مجال تخصيب اليورانيوم تبلغ
 190أل��ف «وح��دة أعمال الفصل»
أي أكثر بعشرين مرة من القدرات
الحالية إليران.
وت��ن��ص ن��ق��ط��ة أخ����رى ع��ل��ى أن
«المسيرة العلمية النووية يجب
أال تتوقف او تتباطأ بأي شكل من
األشكال» ،وأن على إيران مواصلة
برنامجها «للبحث والتنمية».
وأعلنت الناطقة باسم الخارجية
اإليرانية مرضية أفخم عقد طهران
ومجموعة  1+5مفاوضات ثنائية
وم��ت��ع��ددة األط���راف ف��ي العاصمة
النمساوية فيينا األسبوع المقبل،
مضيفة أن���ه س� ُت��ع��ل��ن تفاصيلها
وموعدها الحقاً.
وقالت الخارجية إن إيران والقوى
ال��ك��ب��رى تعتزم إج���راء محادثات
ن��ووي��ة متعددة األط���راف وثنائية
خالل األيام المقبلة في فيينا تهدف
إل��ى تسوية ن��زاع استمر أكثر من
عشر سنوات بشأن النشاط النووي
اإليراني.
ولم تحدد أفخم في مؤتمر صحافي
أذاعه التلفزيون اإليراني على الهواء
مباشرة الوقت الذي ستستمر خالله

للبرنامج

المحادثات التي أعلنتها لكنها قالت
دون تفصيل إن هناك تقدما ً بطيئا ً
في المحادثات حتى اآلن.
وك��ان مسؤولون إيرانيون كبار
قالوا إن من المرجح أن تعقد إيران
م��ح��ادث��ات ث��ن��ائ��ي��ة م��ع ال��والي��ات
المتحدة في فيينا ثم تعقد جلسة
كاملة مع شركائها الستة في شهر
تشرين الثاني ،ولم يحددوا تواريخ
للمحادثات.
وعلى نحو منفصل سيعقد وفد
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
التابعة لألمم المتحدة محادثات في
طهران هذا األسبوع ،بحسب وسائل
إع�لام إيرانية في محاولة إلح��راز
تقدم في تحقيق تجريه الوكالة منذ

وقت طويل حول شكوك في أن إيران
أجرت بحوثا ً لصناعة قنبلة نووية،
وتنفي إيران هذا الزعم لكنها وعدت
بالعمل م��ع ال��وك��ال��ة لتبديد هذه
الشكوك.
وف���ي ال��س��ي��اق ،رف��ض��ت إي���ران
االن��ت��ق��ادات ال��ت��ي وجهتها إليها
ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة
لرفضها منح تأشيرة دخول لخبير
في الوكالة من أعضاء فريق يحقق
في مزاعم قيام طهران بأبحاث عن
األسلحة النووية .وقالت إن اتخاذ
القرار بشأن من تريد إدخاله إلى
أراضيها هو حق سيادي ،كما كشفت
م��ص��ادر دبلوماسية أن التأشيرة
التي رفضت هي لخبير غربي في

القنابل النووية.
وم��ن المحتمل أن يفاقم رفض
إيران منح تأشيرة الدخول لمسؤول
في الوكالة الدولية الشكوك الغربية
القديمة العهد بشأن مماطلة إيران
في مسألة التجاوب مع تحقيق األمم
المتحدة ،إذ تعتبر هذه المرة الثالثة
التي ال يحصل فيها الشخص عينه
ال��ذي لم تكشف الوكالة عن اسمه
على تأشيرة الدخول إلى إيران.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية في الشهر الماضي ،إن إيران
لم تصدر تأشيرة دخول ألحد أعضاء
الفريق الذي زار طهران في  31آب
لمحاولة تحقيق تقدم في التحقيق
في ما تسميه األمم المتحدة األبعاد

العسكرية المحتملة
النووي اإليراني.
وشددت الوكالة الدولية في تقرير
أص��درت��ه ف��ي ال��خ��ام��س م��ن أيلول
بشأن البرنامج ال��ن��ووي اإليراني
ع��ل��ى أن «أي م��وظ��ف ل��دي��ه��ا ت��رى
الوكالة أنه صاحب خبرة ضرورية
مخول بالمشاركة ف��ي نشاطاتها
التقنية».
غ��ي��ر أن ط���ه���ران أش�����ارت في
بيان وزعته على ال��دول األعضاء
ف��ي ال��وك��ال��ة ه��ذا األس��ب��وع إل��ى أن
إصدار تأشيرات الدخول «هو حقنا
السيادي وسنصدرها عندما نجد
أنها مناسبة».
وللدول األعضاء في الوكالة الحق
ف��ي منع دخ��ول مفتشين معينين
تقترحهم ال��وك��ال��ة التابعة لألمم
المتحدة ،إذ منعت إي��ران لسنوات
موظفين من عدد من الدول الغربية
بينها الواليات المتحدة األميركية
من الكشف على مواقعها النووية.
وجاء في تقرير الوكالة الدولية
الشهر الماضي ،أن إي��ران لم تجب
عن أسئلة بشأن األبعاد العسكرية
المحتملة لبرنامجها ال��ن��ووي في
خالل مهلة زمنية انتهت في  25آب
فيما قد يشكل حجر عثرة للجهود
الدبلوماسية األوس���ع بين إي��ران
والواليات المتحدة والصين وروسيا
وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وج��اء في البيان اإلي��ران��ي الذي
يحمل ت��اري��خ  19أي��ل��ول لكنه لم
ينشر على موقع الوكالة الدولية إال
هذا األسبوع «نحن مستمرون في
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بشأن نقاط ملتبسة بغية
إيضاحها وحلها».

الفروف :ن�ؤكد �ضرورة الكف عن انتهاكات وقف �إطالق النار في جنوب �شرقي �أوكرانيا

تقرير �أممي يح ّمل الجي�ش الأوكراني م�س�ؤولية ق�صف المناطق الم�أهولة
أك���د وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
سيرغي الف��روف أمس ض��رورة الكف
عن انتهاكات وق��ف إط�لاق النار في
ش��رق أوك��ران��ي��ا ،مشيرا ً ف��ي مؤتمر
صحافي مشترك مع نظيره الفنزويلي
رفائيل راميريز بموسكو إلى أن «لدينا
قناعة مشتركة بأنه من الضروري
الكف عن انتهاكات اتفاق الهدنة في
أوكرانيا بأسرع ما يمكن».
ودع��ا سيرغي الف��روف إلى إطالق
ح��وار سياسي شامل في أوكرانيا،
مشددا ً على أن موسكو تدعم االستقرار
في أوكرانيا كونه يخدم المصالح
ال��ق��وم��ي��ة ال��روس��ي��ة ول��ي��س ل��رف��ع
العقوبات ع��ن روس��ي��ا ،وأض���اف أن
العقوبات غير شرعية.
وأك���د ال��وزي��ر ال��روس��ي أن ب�لاده
ترفض تغيير السلطة الشرعية في
أي بلد عن طريق استخدام وسائل غير
قانونية بتوجيهات خارجية ،مشيرا ً
إلى أن هذه األعمال تتنافى مع التزام
الدول أمام القوانين الدولية.
وكانت الناطقة باسم الخارجية
األم��ي��رك��ي��ة ج��ي��ن ب��س��اك��ي أك���دت أن
وزي���ري الخارجية األم��ي��رك��ي جون
ك��ي��ري وال��روس��ي سيرغي الف��روف
ناقشا في اتصال هاتفي األوضاع في
أوكرانيا بالنظر إلى تجدد المواجهات
قرب دونيتسك.
وأضافت بساكي أن الوزيرين اتفقا
على مواصلة االتصاالت فيما بينهما
بشأن ه��ذه القضية ،وأك��دا ض��رورة
التزام طرفي النزاع في أوكرانيا اتفاق

وقف إطالق النار.
وأش���ارت الناطقة األميركية إلى
أن هذه االتفاقات عقدت منذ أكثر من
شهر« ،لكن المعلومات التي تتوارد
إلى مسامع الواليات المتحدة تؤكد
أن عدد القتلى الذين سقطوا في شرق
أوكرانيا منذ ذلك الوقت ،تجاوز ،200
بينهم نساء وأطفال».
وأك���دت بساكي إدان���ة واشنطن
لحوادث مقتل المدنيين ،ومن بينهم
موظف لجنة الصليب األحمر الدولية
السويسري لوران إيتين.
وأف���اد مصدر دبلوماسي لوكالة
«ت���اس» ف��ي وق��ت س��اب��ق ب��أن وزي��ر
الخارجية ال��روس��ي ق��د يجتمع مع

نظيره األميركي في باريس األسبوع
المقبل ،ف��ي حين ل��م ت��ذك��ر بساكي
أي��ن ومتى سيلتقي كيري والف��روف
لمناقشة الوضع في أوكرانيا وغيره
من الملفات الدولية.
وألقت األمم المتحدة بالمسؤولية
على القوات المسلحة األوكرانية في
القصف العشوائي لمناطق مأهولة
ش���رق ال��ب�لاد ،إذ أك���د ت��ق��ري��ر جديد
للمفوضية السامية لألمم المتحدة
لحقوق اإلنسان أن «القوات المسلحة
األوك��ران��ي��ة تتحمل المسؤولية عن
بعض حاالت القصف».
وخلص التقرير الذي يغطي الفترة
من  18آب إلى  16أيلول  ،2014وهو

السادس من نوعه واألول منذ االتفاق
على وقف إطالق النار في  5أيلول إلى
أن «معظم القتلى في صفوف المدنيين
س��ق��ط��وا بسبب ال��ق��ص��ف المدفعي
العشوائي ،وقصف المناطق السكنية
باستخدام األسلحة الثقيلة».
وأف��رد التقرير األممي حيزا ً خاصا ً
للحديث عن الجرائم التي ارتكبتها
كتائب المتطوعين الخاضعة لوزارة
الدفاع األوكرانية شرق البالد ،مشيرا ً
إل��ى «ت��واص��ل األن��ب��اء ع��ن انتهاكات
حقوق اإلنسان من قبل بعض كتائب
ال��م��ت��ط��وع��ي��ن ال��خ��اض��ع��ة لسيطرة
الحكومة والتي تتولى وظائف الشرطة
في كثير من المدن المحررة».

منظمة ال�صحة العالمية�« :إيبوال» في �أوروبا �أمر م�ؤكد
أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية
في أوروبا ،أن مسألة ظهور إصابات
جديدة بفيروس «إيبوال» في أوروبا
أم��ر م��ؤك��د ،إذ قالت م��دي��رة المكتب
سوزانا يعقوب بعد إعالن السلطات
اإلسبانية إص��اب��ة الممرضة التي
اعتنت بالكاهن غارسيا الذي أصيب
بالمرض في سيراليون« ،إن مسألة
ظهور إصابات جديدة مستقبالً في
أوروبا أمر مؤكد ،ألن عددا ً كبيرا ً من
األوروبيين يزورون البلدان األفريقية
التي ينتشر فيها المرض».
كما أن عددا ً من البلدان األوروبية
مثل فرنسا وبريطانيا وهولندا
والنروج وإسبانيا ،استقبلت على
أراض��ي��ه��ا أش��خ��اص�ا ً أص��ي��ب��وا بهذا
الفيروس ،ومع ذلك تشير يعقوب إلى
أن «خطر انتشار المرض في أوروبا
ضئيل ج��داً ،وأن أوروب��ا الغربية قد
استعدت أفضل من غيرها لمكافحة
أنواع الحمى المختلفة ،ومن ضمنها
«إيبوال».
وح��ذرت المنظمة من أن الرجال
الذين يصابون بفيروس «إيبوال»
ب��ع��د شفائهم م��ن ال��م��رض يبقون
ناقلين للعدوى م��دة  90يوماً ،ألن
الفيروس يبقى نشطا ً في السائل
المنوي لهؤالء الرجال.
وكانت ممرضة إسبانية ثانية قد
أدخلت المستشفى بعد ظهور أعراض
شبيهة ب��أع��راض ح��م��ى «إي��ب��وال»
عليها ،مثل ارتفاع درج��ة الحرارة،
بعد أن تأكدت مشاركتها في نقل
الكاهنين ميغيل باهريسا ومانويل
غارسيا المصابين بفيروس «إيبوال»
من أفريقيا إلى إسبانيا.
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وب��ح��س��ب م��ا أعلنته السلطات
الصحية اإلسبانية ع��ن الممرضة
المذكورة فقد «لوحظ ارتفاع طفيف
في درجة حرارة جسمها ،وهذا ليس
دليالً قاطعا ً على إصابتها بحمى
«إيبوال» ،ولكن مع ذلك قرر الخبراء
عزلها».
وك��ان��ت الممرضة األول���ى ماريا
تيريزا روميرو قد أدخلت المستشفى
يوم  6من الشهر الجاري ،بعد التأكد
من إصابتها بالحمى القاتلة .وقررت
السلطات ع��زل زوج��ه��ا ومهندس
إسباني عاد من نيجيريا وممرضة
أخرى.
وق������ررت س��ل��ط��ات ال��ع��اص��م��ة
مدريد ،إذا ما وافقت المحكمة ،قتل
كلب الممرضة م��اري��ا بعد التأكد
م��ن إص��اب��ت��ه��ا ب��ال��ح��م��ى ،معللين
ذل��ك ب��وج��ود دراس���ة علمية واح��دة

تشير إلى اكتشاف أجسام مضادة
لفيروس «إيبوال» في دم الكالب .وهذا
باعتقادهم يعني احتمال قدرة الكالب
على نقل فيروس «إيبوال» وإصابة
اآلخرين.
وف��ي السياق ،استخدم األطباء
ف��ي مستشفى والي���ة نبراسكا في
الواليات المتحدة األميركية ،عقار
 Brincidofovirالتجريبي في
ع�ل�اج ت��وم��اس دون��ك��ان المصاب
ب��ف��ي��روس «اي���ب���وال» ،واآلن تقرر
اس��ت��خ��دام العقار نفسه ف��ي عالج
الصحافي األميركي اشوكي موكبو،
ال��ذي أصيب بالفيروس أثناء عمله
في غرب أفريقيا.
م���ن ج��ان��ب آخ����ر ،ع��ل��ى خلفية
التخوف من انتشار الفيروس في
أوروبا والواليات المتحدة األميركية،
س��ارع أصحاب رؤوس األم��وال إلى

ش���راء أس��ه��م ش��رك��ة Lakeland
 ،Industriesالتي تنتج مالبس
الحماية الكيماوية ،ما تسبب في
ارت��ف��اع أس��ع��اره��ا بنسبة  40في
المئة.
ف��ي حين أف���ادت وس��ائ��ل اإلع�لام
أن الطبيبة النروجية التي كانت
تعمل في منظمة «أطباء بال حدود»
وأصيبت بفيروس «إي��ب��وال» خالل
عملها ف��ي س��ي��رال��ي��ون ،ستحصل
على آخر جرعة من مصل ZMapp
التجريبي .وبحسب ق��ول مصدر
في الوكالة النروجية للرقابة على
األدوي���ة ،س��وف تنقل ه��ذه الجرعة
من كندا إلى النروج يوم  8من الشهر
ال��ج��اري .ويضيف ال��م��ص��در« :إن
تخصيص الجرعة األخيرة من اللقاح
التجريبي للنروج يعتبر نجاحا ً
نادراً ،ألن تحضير هذا اللقاح يتطلب
وقتا ً طويالً».
وأعلنت آنا بوبوفا رئيسة هيئة
حماية حقوق المستهلك في روسيا،
خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه��ا ال��م��م��ث��ل الشخصي
للسكرتير العام لألمم المتحدة ديفيد
ن��اب��ارو ،اس��ت��ع��داد الهيئة إلرس��ال
مساعدات إضافية إلى بلدان غرب
أفريقيا لمكافحة انتشار فيروس
«إيبوال» .وقالت بوبوفا« :إن الهيئة
مستعدة ل��دراس��ة إم��ك��ان إرس���ال
مساعدات إضافية إلى بلدان غرب
أفريقيا مثل المختبرات ،بالتنسيق مع
األمم المتحدة وضمان أمن العاملين
فيها» ،فيما عبر ممثل سكرتير عام
هيئة األمم المتحدة ،عن أمله في أن
تلعب روسيا دورا ً بارزا ً في مكافحة
هذه الحمى القاتلة.

وس��م��ى ال��ت��ق��ري��ر أرب����ع ك��ت��ائ��ب
للمتطوعين ،قال إنها متورطة في جرائم
مثل االختطاف واالعتقال التعسفي
والمعاملة القاسية والقتل واالبتزاز،
مشددا ً على أنه «يجب على الحكومة
أن تسيطر بحزم على وحداتها ،بما
في ذلك كتائب المتطوعين ،وتضمن
مساءلة عناصرها عن جميع الجرائم
التي ترتكبها».
وأك����د ال��م��ف��وض ال��س��ام��ي لألمم
المتحدة لحقوق اإلن��س��ان زي��د رعد
الحسين أثناء تقديمه تقرير بعثة
المتابعة بشأن الوضع في أوكرانيا
مقتل « 331شخصا ً منذ اللحظة التي
بدأت فيها الهدنة ما بين  6أيلول و6
تشرين األول».
ول��م يستبعد الحسين أن يكون
البعض قد قتل قبل الهدنة وشملته
اإلح��ص��اءات م��ت��أخ��راً ،مضيفا ً «في
المحصلة منذ أواسط آذار إلى  6تشرين
األول قتل ما ال يقل عن  3660شخصا ً
وجرح  ،8756نتيجة الصدامات بين
القوات الحكومية والمتمردين شرق
البالد».
ودعا مكتب مفوضية األمم المتحدة
لحقوق اإلن��س��ان إل��ى إج��راء تحقيق
بقضية ال��م��ق��اب��ر ال��ج��م��اع��ي��ة ش��رق
أوكرانيا ،في حين حمل التقرير األممي
ال��س��ادس ح��ول حقوق اإلن��س��ان في
أوكرانيا ،الجيش األوكراني المسؤولية
عن القصف العشوائي على المناطق
السكنية.

أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس أن الرئيس فرانسوا
هوالند دعم إقامة منطقة عازلة على حدود سورية مع
تركيا إليواء الفارين من المواجهات المسلحة في سورية
وحمايتهم.
وذكر اإلليزيه أنه في اتصال هاتفي مع نظيره التركي
رجب طيب أردوغان ،أصر الرئيس الفرنسي على ضرورة
منع وقوع مجزرة لسكان شمال سورية ،معربا ً عن دعمه
القتراح أردوغ��ان بشأن إقامة منطقة عازلة بين بالده
وسورية.
وأف��اد اإلليزيه في بيان ب��أن الرئيسين تناوال خالل
اتصالهما الوضع المثير للقلق في شمال سورية ،ال سيما
في بلدة عين العرب المحاصرة من قبل مسلحي تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وج��اء ف��ي البيان أن ه��والن��د وأردوغ����ان أك��دا وح��دة
موقفيهما الداعم لضرورة تكثيف المساعدات المقدمة
لما وصفه البيان بالمعارضة السورية المعتدلة في
مواجهتها لتنظيم «داعش» من جهة والجيش السوري من
جهة أخرى.
أما في ما يتعلق بالوضع في العراق ،فأكد الرئيسان
دعم باريس وأنقرة لمواجهة المقاتلين لمسلحي «داعش»
هناك ،وأشار الطرفان إلى أن ال حل دائم لألزمة في العراق

س��وى الحل السياسي ال��ذي يضمن المشاركة الكاملة
للسكان السنة وممثليهم.
وفي السياق ،أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
اإليرانية مرضية أفخم« :استعداد إي��ران لتقديم الدعم
ال�لازم بشأن مدينة عين العرب (كوباني) لو طلبت
الحكومة السورية منها ذلك».
وقالت أفخم في مؤتمر صحافي أم��س ،إن المعيار
إليران في هذا الشأن هو «تلقي طلب رسمي من الحكومة
السورية» ،وأردفت أن كوباني «جزء من السيادة الوطنية
واألراض���ي السورية ،ول��و ك��ان هنالك طلب لتقديم أية
مساعدة ممكنة ،فإننا جاهزون لذلك».
وحول إرسال المساعدات إلى كوباني قالت المتحدثة
باسم الخارجية اإليرانية إن هذه المساعدات «إنسانية
وصحية ودوائية» ،موضحة أن بالدها «تقوم حاليا ً بإجراء
التنسيقات الالزمة لوضع مساعدتها في هذا المجال تحت
تصرف سكان كوباني في أقرب فترة ممكنة».
وأعربت أفخم عن أسفها لتجاهل قضية األك��راد في
كوباني من جانب المجتمع الدولي وقالت إن أحد المخاطر
الراهنة «ه��و أن التحالف ال��ذي يتولى مهمة محاربة
داعش يعمل بالشكل الذي أطلق يد التنظيم اإلرهابي في
المنطقة».

تركيا ...ارتفاع ح�صيلة قتلى
تظاهرات دعم عين العرب �إلى 14
أص��ي��ب ال��ع��ش��رات ف��ي م��واج��ه��ات
اندلعت في مدينة هامبورغ األلمانية
الشمالية بين متظاهرين أك��راد كانوا
يحتجون على حصار بلدة عين العرب
(كوباني) السورية وسلفيين ،إذ تظاهر
المئات من األكراد ضد تنظيم «داعش»
االرهابي الذي ينفذ هجوما ً للسيطرة
على المدينة السورية التي تقطنها
غالبية من السوريين األكراد.
وبعد تجمع المتظاهرين خرج المئات
ممن وصفتهم الشرطة بالسلفيين ،ما
أدى إلى اندالع اشتباكات بين الطرفين
استخدم فيها السلفيون السكاكين
والسواطير ما أسفر عن إصابة عدد من
المتظاهرين بجروح استدعت نقلهم
إلى المستشفيات ،في ما استخدمت
الشرطة األلمانية ال��ه��راوات والغاز
وخراطيم المياه لتفريق المشتبكين.
من جانب آخر ،تصاعدت حدة التوتر
في مدينة سيلي األلمانية الواقعة في
والي��ة سكسونيا السفلى بين مئات
األكراد اإليزيديين من جهة ومهاجرين
شيشان م��ن جهة أخ���رى ،واضطرت
الشرطة للتدخل وف��ض االشتباكات
التي اندلعت بين الطرفين.
وف��ي السياق ،ارتفع إل��ى  14عدد
ضحايا المواجهات التي شهدتها مدن
تركية خالل تظاهرات عنيفة لألكراد
خرجوا تنديدا ً بتقاعس أنقرة عن نجدة

مدينة عين ال��ع��رب ال��س��وري��ة ومنع
سقوطها في أيدي «داعش» اإلرهابي.
وبحسب وكالة «دوغ��ان» التركية
لألنباء ،فقد دارت مواجهات عنيفة
بين قوات األمن والمتظاهرين المؤيدين
لألكراد في عدد من مناطق اسطنبول
التي تضم مجموعة كردية كبيرة ما
أسفر عن سقوط العديد من الجرحى
وإيقاف  98شخصا ً على األقل من قبل
الشرطة.
بينما لحقت أض��رار مادية جسيمة
ب��م��ب��ان ع��ام��ة وم��ق��ار ت��ع��ود لحزب
«العدالة والتنمية» الحاكم كما أحرقت
آليات ونهبت مصارف ومتاجر في هذه
المدينة ،في ما أفادت وكالة «فرانس
برس» في وقت سابق نقالً عن وسائل
إع�لام التركية ،بمقتل  12متظاهرا ً 5
منهم في ديار بكر عاصمة أكراد تركيا
ف��ي حين قتل  3ف��ي م��اردي��ن و 2في
سيرت وواح���د ف��ي باتمان وآخ��ر في
موش ،مؤكدة أن غالبية القتلى سقطوا
ف��ي ص��دام��ات ب��ي��ن ناشطين أك���راد
وخصومهم السياسيين.
إلى ذلك فرضت السلطات المحلية
حظر ت��ج��وال ف��ي دي��ار بكر ومناطق
م���اردي���ن وف�����ان ،ب��ي��ن��م��ا دع���ا وزي���ر
الداخلية أفكان عالء إلى الهدوء ،مؤكدا ً
للصحافيين أن «العنف ليس حالً وغير
مقبول» .مطالبا ً ب��أن «تتوقف ردود

الفعل غير العقالنية هذه فوراً» ومحذرا ً
من عواقب وخيمة.
وأحرق المتظاهرون األعالم التركية
ومجسمات لمؤسس الدولة التركية
الحديثة مصطفى كمال أت��ات��ورك في
خطوة من المرجح أن تغضب األتراك
والحكومة القوميين.
في حين قال صالح الدين دميرتاش
رئيس حزب الشعب الديمقراطي أكبر
األح��زاب الكردية في تركيا« :أستنكر
ع��م��ل أول��ئ��ك ال��ذي��ن أح��رق��وا األع�ل�ام
ومجسمات أت��ات��ورك .ه��ذه خطوات
استفزازية يقومون بها لمنع المساعدة
م��ن التوجه م��ن ال��غ��رب إل��ى الشرق
(باتجاه كوباني)».
وح���ذر ع��ب��د ال��ل��ه أوج��ل�ان رئيس
حزب العمال الكردستاني المعتقل في
السجون التركية األسبوع الماضي من
أن ي��ؤدي ارتكاب مجزرة في كوباني
إلى فشل محادثات السالم مع السلطات
التركية التي تهدف إل��ى إنهاء تمرد
مسلح للحزب منذ  30عاما ً سعيا ً إلى
الحصول على مزيد من الحكم الذاتي.
وعلى رغ��م ال��ض��وء األخ��ض��ر ال��ذي
أعطاه البرلمان لتنفيذ عملية عسكرية
ف��ي س��وري��ة وال���ع���راق ض��د تنظيم
«داع�����ش» اإلره���اب���ي رف���ض النظام
اإلسالمي المحافظ التركي التدخل حتى
اآلن ما أثار غضب السكان األكراد.

�سيول تحدد مكان
كيم جونغ �أون
المتواري
عن الأنظار
قال وزير الدفاع الكوري
الجنوبي إن رئيس كوريا
الشمالية كيم جونغ أون
موجود في منطقة سكنية
إل��ى الشمال من العاصمة
بيونغ ي��ان��غ للنقاهة من
مرض لم يكشف عنه ،منعه
من الظهور منذ شهرين.
وذك���������������رت ن����ش����رة
«تشوسون إيلبو» أن وزير
ال��دف��اع ال��ك��وري الجنوبي
ه���ان م��ي��ن ك���و ق���ال أم���ام
البرلمان« :أعتقد أننا نتلقى
م��ع��ل��وم��ات م��وث��وق��ة ج��دا ً
من وح��دات االستخبارات
التابعة ل����وزارة ال��دف��اع.
ونحن نعمل كل ما بوسعنا
ل��ت��ق��ي��ي��م ال���وض���ع بشكل
صحيح».
وأُع��ل��ن أخ��ي��را َ أن عملية
جراحية أجريت على كاحل
رئيس كوريا الشمالية ،وأنه
يقضي فترة نقاهة اآلن في
أحد مستشفيات العاصمة
للمسؤولين
المخصصة
الكبار ،إال أن مندوب كوريا
الشمالية في مجلس األمم
المتحدة لحقوق اإلنسان
نفى ذلك.

الجي�ش الرو�سي يت�سلم راجمات �صواريخ
وفرقاطات بحرية جديدة نهاية العام
تتسلم إحدى الوحدات في المنطقة العسكرية الشرقية
للجيش ال��روس��ي في أواخ��ر العام ال��ج��اري  20راجمة
صواريخ من الجيل الجديد ،بحسب ما صرح المتحدث
باسم المنطقة العسكرية ألكسندر غوردييف.
وأضاف المسؤول الروسي أن المنظومات الصاروخية
الجديدة ستحل محل راجمات الصواريخ القديمة من طراز
«غراد» ،إذ إن فاعلية راجمة الصواريخ الجديدة «تورنادو»
تزيد عنها بـ  3أضعاف.
وتعتبر راجمة الصواريخ «تورنادو – جي» منظومة
ثنائية األعيرة ،ما يعني أنها يمكن أن تستخدم صواريخ
قديمة وجديدة عيار  122ملم .وبوسع المنظومة مغادرة
موقع إطالق الصواريخ قبل أن تدمر أهدافها.
وك��ان أفيد في وق��ت سابق عن انطالق عملية صنع
أول فرقاطة بحرية جديدة في مصنع «زيلينودولسكي»

الروسي ،إذ سيحصل أسطول البحر األسود بحلول عام
 2019على  6فرقاطات منها.
وق��ال قائد سالح البحرية الروسية األميرال فيكتور
تشيركوف إن تلك الفرقاطات ستستخدم لحراسة المنطقة
االقتصادية الروسية « 200ميل بحري» في البحار
المغلقة والمفتوحة المحيطة بروسيا ،ناهيك عن حراسة
القواعد البحرية بغية الحيلولة دون الهجوم عليها من قبل
سفن معادية.
وأك���د األم��ي��رال أن أس��ط��ول البحر األس���ود ال��روس��ي
سيحصل بحلول عام  2017على  6سفن للخفارة من
مشروع  ،1135.6و 6غواصات من مشروع .636.3وفي
العام الحالي تدخل في حوزة األسطول ،بحسب األميرال
تشيركوف ،غواصتان من مشروع  .636.3وأول سفينة
حراسة من مشروع .1135.6

