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�شتاينماير :اتفاق مين�سك هو فر�صة �أوكرانيا الوحيدة للخروج من �أزمتها

كييف ودونيت�سك توقعان اتفاق ًا ب�ش�أن خط التمايز الفا�صل بين الطرفين

وق���ع���ت س��ل��ط��ات «ج��م��ه��وري��ة
دونيتسك الشعبية» ،ات��ف��اق�ا ً مع
كييف حول خط التمايز الفاصل بين
الطرفين.
وأوض��ح رئيس وزراء دونيتسك
ألكسندر زاخارتشينكو خالل مؤتمر
لحركة «أوبلوت» التي ينتمي إليها
أمس« :نحن وقعنا مع كييف اتفاقا ً
بشأن خط التمايز .ووفقا ً له سيخلي
العسكريون م��دن �ا ً ع��دة بما فيها
بيسكي» ،مضيفا ً أن كييف ستترك
أي��ض �ا ً منطقة ماريينكا بضواحي
دونيتسك ،وقرية بيرفومايسكويه،
إض��اف��ة إل��ى ضاحية بيسكي التي
يقصف منها الجيش األوكراني مدينة
دونيتسك.
وأش���ار زاخارتشينكو إل��ى أنه
طبقا ً لالتفاق الموقع م��ع كييف،
فستبقى ماريوبول وكراماتورسك
وسالفيانسك تحت سيطرة القوات
األوكرانية.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،ق����ال وزي���ر
الخارجية األلماني ف��ران��ك فالتير
شتاينماير إن حل األزمة األوكرانية
أمر ممكن فقط في حال تمسكت جميع
األطراف باتفاق مينسك.
وأوض���ح ال��وزي��ر األل��م��ان��ي خالل

اجتماعه في برلين بنظيره األوكراني
بافل كليمكين أن «الفرصة الوحيدة
للخروج من األزمة تتمثل في تطبيق

اتفاق مينسك».
يذكر أنه جرى التوصل إلى اتفاق
مينسك في  5أيلول الماضي خالل

اجتماع عقدته مجموعة االتصال
الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا
بمشاركة ممثلين عن كييف وأقاليم

ج��ن��وب ش��رق��ي أوك��ران��ي��ا وروس��ي��ا
ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا،
إذ جرى االتفاق على خطة للتسوية
السلمية ،والتوصل إلى اتفاق لوقف
إطالق النار.
ج��اء ذل��ك بعد ي��وم على إع�لان
الرئاسة الروسية أن لقاء الرئيس
فالديمير بوتين ونظيره األوكراني
بيوتر بوروشينكو ال ي��زال موضع
البحث ،لكنها أش��ارت إل��ى احتمال
ان��ع��ق��اده ف��ي قمة «منتدى آسيا -
أوروبا» في ميالنو.
وف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي ،ذك��ر
المتحدث باسم الكرملين دميتري
بيسكوف أن اللقاء بين الرئيسين
يمكن أن ي��ك��ون ثنائيا ً أو متعدد
األطراف.
وف���ي وق���ت س��اب��ق م��ن أول من
أمس ،قال يوري أوشاكوف ،مساعد
الرئيس الروسي إن بوتين قد يجري
خالل قمة «منتدى آسيا  -أوروب��ا»
لقاء ح��ول الوضع في أوكرانيا مع
كل من المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا
ه��والن��د ونظيره األوك��ران��ي بيوتر
بوروشينكو.

نجفي :عدم �إ�صدار ت�أ�شيرة لأحد �أع�ضاء وفد الوكالة الذرية حق �سيادي

احتمال تمديد المحادثات النووية مع �إيران لما بعد مهلة ت�شرين الثاني
نقلت وك��ال��ة «ف���ارس» اإليرانية
لألنباء عن كبير المفاوضين النووين
اإليرانيين قوله أمس إن المحادثات
النووية مع القوى العالمية قد تمتد
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن
المسائل العالقة بحلول مهلة شهر
تشرين الثاني المقبل.
ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن
عباس عراقجي قوله« :إيران وقوى
 1+5جادون للغاية في حل ما تبقى
من نزاعات حتى تشرين الثاني...
لكن كل شيء بما في ذلك التمديد أمر
وارد ما لم نتمكن من التوصل إلى
اتفاق».
وأكد ممثل إيران الدائم في الوكالة
الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي أن
ب�لاده والوكالة بحثتا كيفية إكمال
اإلجراءين المتبقيين من اإلج��راءات
الخمسة للخطوة الثالثة من االتفاق
الثنائي ،مشيرا ً إلى أن عدم إصدار
إيران تأشيرة لعضو بفريق الوكالة
بسبب جنسيته ،هو أح��د حقوقها
السيادية.
وأوضح نجفي« :بحثنا مع فريق
الوكالة الذي ترأسه مساعد مديرها

ال��ع��ام ف��ي ش���ؤون ق��واع��د السالمة
واألم���ان ت��رو واري��وران��ت��ا ،القضايا
الثنائية بصورة شفافة وتقرر أن
تعقد الجولة المقبلة من المحادثات

قريباً».
وقال نجفي حول ما أثارته بعض
وسائل اإلع�لام األجنبية بشأن عدم
إص��دار إي��ران تأشيرة دخ��ول ألحد

موظفي الوكالة باعتباره عضوا ً
جديدا ً لفريق الخبراء« :عدم إصدار
تأشيرة لعضو رابع لفريق الوكالة
والذي ال يعدو أن يكون مجرد موظف

رئي�س تايوان يدعو بكين �إلى التحرك نحو الديمقراطية والمحتجون يوا�صلون اعت�صامهم

ال�صين تنتقد �أميركا لبعث «ر�سالة خاطئة» لمحتجي هونغ كونغ
ان��ت��ق��دت ال��ص��ي��ن ال��ك��ون��غ��رس
األميركي أمس لبعثه رسالة خاطئة
للطالب المحتجين في هونغ كونغ،
بعدما عبّر تقرير للكونغرس عن
القلق حيال األوض��اع في المدينة
ال��ت��ي تهيمن عليها ال��ص��ي��ن فيما
اعتبرته بكين «هجوما ً متعمداً».
وتشهد المستعمرة البريطانية
السابقة احتجاجات منذ أسبوعين
تنظمها ح��رك��ة (اح��ت�لال ال��وس��ط)
لمطالبة الحكومة المدعومة من بكين
بالوفاء بوعدها بإجراء انتخابات
ع��ام��ة ،م��ا ي��ب��رز ال��ت��ح��دي��ات التي
تواجهها الصين في فرض إرادتها
على المركز التجاري العالمي.
وق��ال تقرير سنوي ع��ن الصين
أصدرته لجنة في الكونغرس أول
من أمس إن على الواليات المتحدة
أن تعزز مساندتها للديمقراطية
في هونغ كونغ وتمارس الضغوط
إلجراء انتخابات عامة.
وق��ال هونغ لي المتحدث باسم
وزارة الخارجية الصينية إنه ليس
من حق الواليات المتحدة التدخل في
شؤون هونغ كونغ باعتبارها شأنا ً
داخليا ً صينياً .وأض��اف في إف��ادة
صحافية يومية «تقرير هذه الهيئة
األميركية يشوه الحقائق ويمثل
هجوما ً متعمدا ً على الصين .نعرب
عن استيائنا الشديد منه» .وأضاف:
«نطالب هذه اللجنة بالكف عن هذا
التدخل غير المناسب واإلض���رار
ب��ال��ع�لاق��ات الصينية األميركية.
يجب أن تتوخى هذه اللجنة الحذر
في أقوالها وأفعالها وتتوقف عن
بعث رسائل خاطئة لحركة (احتالل
الوسط) وغيرها من األنشطة غير
المشروعة أو تقديم الدعم لها».
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت تجمع مئات
المحتجين من جديد في وسط هونغ
كونغ أم��س لمواصلة حملتهم من
أجل تحقيق الديمقراطية بعد يوم
من رفض الحكومة إجراء محادثات
م��ع ق���ادة الطلبة ال��ذي��ن ي��ق��ودون
االحتجاجات ،وسط أزمة مستمرة
منذ أسبوعين ه��زت المدينة التي
تعد م��رك��زا ً رأس��م��ال��ي�ا ً ف��ي الصين
الشيوعية.
وأصيبت حركة المرور بالشلل
ب��ع��د أن ح��ض��ر ال��ع��ش��رات ومعهم
خيام ،ما يشير إلى أنهم يستعدون
الع��ت��ص��ام ط��وي��ل على رغ��م دع��وة
الشرطة إل��ى إزال��ة العقبات التي
اعترضت الطرق الرئيسية المؤدية

إل��ى حي المال في وس��ط المدينة.
وقالت إنها قد تتخذ إجراء في الوقت
المناسب من دون أن تحدد طبيعته.
وق��ال��ت وون���ج الي وا« :أق��م��ت
خيمتي هنا تحت الجسر وسأتقدم
الحتالل ال��ش��ارع عندما أتمكن من
ه���ذا» .وم��ض��ت ت��ق��ول« :ق��د اضطر
إل��ى ال��ع��ودة للدراسة أثناء اليوم
لكني سأبذل كل جهد ممكن من أجل
العودة إلى هنا».
وج���اء ق���رار ال��ح��ك��وم��ة ب��إل��غ��اء
المحادثات مع الطالب والتي كانت
مقررة أم��س في وق��ت طالب نواب
ديمقراطيون ضباط مكافحة الكسب
غير المشروع بالتحقيق في حصول
ليونج تشون ينج ،حاكم المدينة
على  6.4مليون دوالر أثناء توليه
السلطة.
وكشفت مجموعة «فيرفاكس
ميديا» األسترالية هذا األسبوع أن
شركة هندسية استرالية دفعت هذا
المبلغ لليونج.
وقال جوشوا وونج الذي يترأس
م��ج��م��وع��ة ت��م��ث��ل ط��ل��ب��ة ال��م��دارس
الثانوية« :بالتأكيد سيكون هناك
زحام في وقت الحق اليوم (أمس)
ف���ي أدم��ي��رال��ت��ي ب��ع��د أن ي��خ��رج
الناس من أعمالهم وينهي التالميذ
دراستهم».
وي��ض��م ح��ي أدم��ي��رال��ت��ي بوسط

هونغ كونغ المباني الحكومية وهو
موقع االحتجاج الرئيسي من أجل
الضغط على الحكومة للموافقة على
إجراء انتخابات عامة.
وف��ي ش��أن متصل ،ح��ث رئيس
ت��اي��وان ما ينج جيو أم��س الصين
على التحرك صوب أسلوب للتنمية
أك��ث��ر دي��م��ق��راط��ي��ة م��ج��ددا ً تأييده
ال��ق��وي ل�لاح��ت��ج��اج��ات ال��م��ن��ادي��ة
بالديمقراطية في هونغ كونغ التي
تحكمها الصين.
واستغل ما كلمته في احتفاالت
ال��ي��وم الوطني لتايوان لمناقشة
التنمية الديمقراطية ف��ي تايوان
نفسها ف��ي ت��ص��ري��ح��ات ب���دا أنها
تهدف إلى التأكيد لبكين أن تايوان
ل��ن تتخلى أب���دا ً ع��ن أسلوبها في
الديمقراطية أو عن حكم القانون.
وقال الرئيس التايواني إن الصين
اقتصاد سريع النمو ،مضيفا ً إنه مع
سعيها إلى أن تصبح مجتمعا ً أكثر
رخاء سيرغب شعبها في مزيد من
الديمقراطية وحكم القانون ،وتابع:
«ل��م تكن ه��ذه ال��رغ��ب��ة أب���دا ً حكرا ً
على ال��غ��رب لكنها م��ن ح��ق البشر
جميعا ً».
ويحكم رؤساء الحزب الشيوعي
الصيني هونج كونج بسياسة «بلد
واحد ونظامين» التي تتيح للمدينة
حكما ً ذاتيا ً واسعا ً وحريات ال تتوافر

في البر الرئيسي.
لكن بكين اتخذت قرارا ً في  31آب
بأن تدقق في المرشحين الراغبين
ف���ي خ���وض ان��ت��خ��اب��ات الخ��ت��ي��ار
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي للمدينة في
 2017في خطوة يقول المطالبون
بالديمقراطية إنها ستجعل مسألة
االقتراع العام بال معنى.
وق���ال���ت ك����اري الم ث��ان��ي أك��ب��ر
مسؤولة في حكومة هونغ كونغ إن
الدعوة إلجراء محادثات مع الطالب
ألغيت ألن مطالب الطلبة بإجراء
االقتراع العام ال يتفق مع الدستور
وما وصفته باالحتالل غير المشروع
ألج����زاء م��ن ال��م��دي��ن��ة وال���دع���وات
الجديدة لالحتشاد.
وتراجعت أع��داد المحتجين إلى
بضع مئات في مواقع حول المدينة
لكن الناشطين تمكنوا من مواصلة
حصارهم لبعض الطرق الرئيسية.
وذك��رت وسائل إع�لام محلية أن
أحد قادة الطلبة قال إن المحتجين
سيبحثون إن��ه��اء إغ�لاق��ه��م بعض
ال��ط��رق إذا سمحت لهم الحكومة
باستخدام ساحة سيفيك سكوير
ال���م���ج���اورة ل��م��ق��ار ال��ح��ك��وم��ة في
أدميرالتي.

وليس من أعضاء التفتيش ،يعد حقا ً
من حقوق إيران السيادية».
وشدد الممثل في الوكالة الدولية
للطاقة الذرية على أن الجمهورية
اإلسالمية في إي��ران ووفقا ً لقوانين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست
ملزمة بإصدار تأشيرات لموظفي هذه
الوكالة الدولية .وأشار إلى أن إيران
عملت خ�لال األش��ه��ر األخ��ي��رة على
إص��دار تأشيرات لثالثة من موظفي
ال��وك��ال��ة باعتبارهم م��ن األع��ض��اء
الجدد للفريق المفاوض ،إضافة إلى
األعضاء األصليين والدائمين للفريق.
وك��ان��ت المفاوضات بين إي��ران
وال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة اخ��ت��ت��م��ت في
طهران من دون اتفاق بشأن نقطتين
مهمتين ،تتعلقان باختبار على نطاق
واسع لنوع خاص من المواد الشديدة
االنفجار ،قد تمتلك إيران قدرة على
إجرائه ،بحسب معلومات الوكالة.
وأك���دت ال��وك��ال��ة ف��ي ب��ي��ان صدر
عنها ،أنها ستواصل مناقشة هاتين
النقطتين مع إي��ران ،وأن الجانبين
اتفقا على عقد لقاء جديد سيعلن
موعده في وقت الحق.

تبادل لإطالق النار
بين الكوريتين
ب�سبب بالونات
قالت وزارة الدفاع الكورية
الجنوبية إن كوريا الشمالية
أطلقت نيران المدافع اآللية على
الجنوب أم��س م��ا دف��ع سيول
للرد.
وق���ال م��س��ؤول ف��ي ال���وزارة
إن ال��ن��ي��ران أطلقت على بلدة
يونتشيون الحدودية لكن لم
يصب أحد ،بعد أن أطلق الشمال
ال���ن���ار ع��ل��ى ب��ال��ون��ات تحمل
منشورات مناهضة لبيونغ يانغ
أطلقها نشطاء مدنيون من كوريا
الجنوبية.
وأضاف المسؤول إن الجيش
ال��ك��وري الجنوبي رد بإطالق
النار بعد أن سمع صوت نيران
األسلحة اآللية اآلتية من الشمال،
إذ يأتي ذلك بعد ثالثة أيام من
تبادل إطالق النار بين الجانبين
عند حدود بحرية متنازع عليها.
وك��ان��ت ك��وري��ا الشمالية قد
أص����درت ب��ي��ان �ا ً ق��ال��ت ف��ي��ه إن
اس��ت��م��رار الجنوب ف��ي إسقاط
منشورات سيضر بالعالقات بين
الجانبين .ويأتي هذا بعد أيام
من زي��ارة وف��د رفيع المستوى
للجنوب واالتفاق على استئناف
الحوار.
ك��ان��ت ال��م��ن��ش��ورات ال��ت��ي
أس��ق��ط��ت��ه��ا ج��م��اع��ات ك��وري��ة
جنوبية وهاجمت فيها القيادة
الشمالية قد أثارت غضب بيونغ
يانغ التي تعهدت مهاجمة هذه
الجماعات لكنها لم تتحرك فعليا ً
لتنفيذ وعيدها.
وق��ال يانج مو جين األستاذ
بجامعة ال���دراس���ات الكورية
الشمالية« :هذه أول مرة تتخذ
فيها ك��وري��ا الشمالية إج��راء
بالفعل في مواجهة المنشورات.
لقد ألقت ماء باردا ً على العالقة
بين الجنوب والشمال بعد زيارة
الوفد الشمالي رفيع المستوى.
سيتسبب هذا في توتر العالقات
من جديد».
وك��ان مسؤول دفاعي كوري
جنوبي قد قال إن سفينة حربية
جنوبية أطلقت أعيرة تحذيرية
يوم الثالثاء بعد أن عبر زورق
دوري���ة ش��م��اال ً ح����دودا ً بحرية
متنازعا ً عليها قبالة الساحل
الغربي لشبه الجزيرة الكورية
ورد بإطالق النار قبل أن يعود
أدراجه.

ارتفاع عدد �ضحايا التظاهرات
الم�ؤيدة للأكراد في تركيا

دان مسؤولون أتراك أمس موجة
االح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي أس��ف��رت عن
مقتل ضابطي شرطة بالرصاص
واشتباكات بين أك��راد ،غاضبين
م���ن ح���ص���ار ت��ن��ظ��ي��م «داع�����ش»
اإلرهابي لمدينة كوباني السورية
مع قوات األمن التركية وإسالميين
سلفيين.
وارت��ف��ع ع��دد قتلى التظاهرات
المؤيدة لألكراد في جنوب شرقي
تركيا إل��ى  31قتيالً على األق��ل
وأكثر من  360جريحاً ،إذ نقلت

وكالة «فرانس ب��رس» أم��س ،عن
وزير الداخلية التركي أفكان عالء
قوله إن «قوات األمن قبضت على
أك��ث��ر م��ن  1000ش��خ��ص خ�لال
التظاهرات» مشيرا ً إلى أن العديد
م��ن ال��م��ب��ان��ي ال��ع��ام��ة وال��م��ح��ال
التجارية ت��ض��ررت ج��راء أعمال
شغب راف��ق��ت تلك ال��ت��ظ��اه��رات.
وأضاف عالء أن «سلسلة العنف
ه����ذه ي��ج��ب أن ت��ت��وق��ف ح����االً،
ي��ج��ب أن ي��ق��وم الجميع ب���دوره
لوضع حد لهذا األم��ر» ،مشيرا ً أن
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مصير كوباني أث��ار هذا األسبوع
اض��ط��راب��ات ف��ي أك��ث��ر م��ن ثلث
أقاليم البالد ما أسفر عن مقتل 31
شخصاً .وأض��اف الوزير التركي
في تصريح صحافي من العاصمة
أن��ق��رة« :م��ا ال��ذي يمكن أن يبرر
العنف وقتل ال��ن��اس والهجمات
على جنود الجيش والشرطة؟ ما
فائدة السياسة إذن؟» ،مشيرا ً أن
معظم القتلى سقطوا في اشتباكات
بين مجموعات متناحرة وأن أكثر
من ألف شخص اعتقلوا.

هدوء على الحدود المتنازع عليها بين الهند وباك�ستان
قال سيد أكبر الدين المتحدث باسم وزارة الخارجية
الهندية أم��س إن ب�لاده سترد على باكستان بطريقة
مناسبة مضيفا ً أن منع تصعيد الصراع في إقليم كشمير
بيد باكستان.
وهدأت وتيرة القتال بين الهند وباكستان أمس بعد
أيام من القصف العنيف والمعارك باألسلحة عبر الحدود
المتنازع عليها بينهما في منطقة الهيمااليا بإقليم كشمير
في أسوأ مناوشات بين القوتين النوويتين منذ أكثر من
عشر سنوات.
وعلى رغم تصاعد التوتر بين البلدين الجارين قالت
باكستان إن الدخول في حرب مع الهند ليس مطروحا ً
وإن الجانبين يجب أن يحاوال نزع فتيل الصراع.
وقتل تسعة باكستانيين وثمانية هنود من المدنيين
منذ أن بدأت قوات األمن في الجانبين في إطالق النار قبل
أكثر من أسبوع على طول الحدود الممتدة لمسافة 200
كيلومتر في كشمير.
وع���اد ال��ه��دوء النسبي للمنطقة أم��س بعد تبادل
للتصريحات شديدة اللهجة إذ حذرت نيودلهي باكستان
من أنها ستدفع «ثمنا ً ال يحتمل» ،إذا استمرت نيران
األسلحة اآللية وقالت إسالم آباد إنها تستطيع الرد على
العدوان «بطريقة مناسبة».
وق��ال أوت���ام تشاند وه��و ضابط شرطة هندي في
إش��ارة إلى الشطر الجنوبي من المنطقة ويغلب على
سكانه الهندوس« :ساد الهدوء حدود جامو أثناء الليل».
وفي بادرة رمزية منحت جائزة نوبل للسالم هذا العام
إلى المراهقة الباكستانية ماللة يوسف زاي والناشط
الهندي المدافع عن حقوق الطفل كايالش ساتيارثي.
واندلعت ث�لاث ح��روب بين الهند وباكستان منذ
انفصالهما قبل  67سنة ،بينها حربان بسبب كشمير.

ولم تندلع أية حرب شاملة بين الجانبين منذ أن أجرت
الهند وباكستان تجارب نووية عام .1998
وفي إسالم آباد قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني
نواز شريف في بيان بعدما ترأس اجتماعا ً للجنة األمن
القومي إن اللجنة أكدت أن كل طرف «يدرك قدرات اآلخر.
الحرب ليست خ��ي��اراً» ،مضيفا ً أن «ن��زع فتيل الوضع
مسؤولية مشتركة تقع على عاتق قيادات البلدين».
وعبرت اللجنة عن عزمها على ال��رد بكل ق��وة على
لمس سيادة باكستان وسالمة أراضيها،
أية محاولة
ّ
في حين أك��دت القوات المسلحة للجنة األم��ن القومي
أن��ه��ا مستعدة تماما ً للتعامل م��ع أي مصاعب على
الحدود.
وفي السياق ،دعا وزير الداخلية الباكستاني تشودري
نصار علي خان األمم المتحدة إلى التحقيق في أعمال
العنف األخيرة .وأضاف في مؤتمر صحافي «ستصحب
باكستان مجموعة مراقبة تابعة لألمم المتحدة خالل
األيام المقبلة إلى المناطق الحدودية ليتأكدوا من هو
الطرف الذي بدأ القتال ومن المسؤول».
وقد أسفرت االشتباكات عن فرار قرابة  20ألف مدني
هندي من منازلهم في األراضي المنخفضة بمنطقة كشمير
لتفادي القتال ولجأوا إلى مدارس ومخيمات اغاثة.
وعبر سكان المنطقة األكثر ت��ض��ررا ً من القتال عن
ارتياحهم لوقف إطالق النار ،وأقام المسؤولون أكثر من
 26معسكرا ً إليواء القرويين وقضى نحو  14500شخص
ليلتهم فيها.
وقالت الحكومة الهندية في بيان إن رئيس الوزراء
ناريندرا مودي «أمر بتعويضات مالئمة للنازحين من
القرى الحدودية لجامو وكشمير بسبب القصف الخسيس
من باكستان على مدى األيام القليلة الماضية».

ال�شرطة الأميركية ت�شتبك مع محتجين
بعد مقتل �شاب �أ�سود في ميزوري
اشتبكت الشرطة األميركية مع
محتجين في منطقة سانت لويس
بوالية ميزوري لليلة الثانية بعد أن
قتل ضابط شابا ً من أصول أفريقية
وذلك قبل مسيرات مزمعة في مطلع
األسبوع ،إحياء لذكرى مقتل شاب
أفريقي آخر في شهر آب الماضي في
الوالية نفسها.
وخالل ساعات الليل انتشر نحو
 400محتج عند العديد من الحواجز
في جنوب سانت لويس ،مرددين
عبارات غاضبة في مواجهة صفوف
م��ن ع��ن��اص��ر ال��ش��رط��ة ال��ت��ي حمل
كثيرون منها أدوات تستخدم في
مكافحة الشغب.
وكان مئات المحتجين قد تجمعوا
في وقت سابق في حي شاو حيث قتل
الشاب األميركي األفريقي فوندريت
مايرز يوم األربعاء برصاص ضابط
أبيض كان خارج نوبة العمل ،وقالت
الشرطة إن��ه دارت بينهما معركة
باألسلحة النارية ،ويعمل الضابط

في شركة أمن خاصة.
ولم تحدد الشرطة هوية الضابط،
بل أشارت إلى أن مايرز أطلق النار
مرات عدة عليه قبل أن يرد الضابط
بإطالق  17رصاصة عليه ويرديه
قتيالً ،وأضافت أن الضابط لم يصب
في الواقعة وأنه حصل على إجازة
إدارية لحين االنتهاء من التحقيقات.
لكن االحتجاجات أخ��ذت طابعا ً
ف��وض��وي��ا ً إذ اش��ت��ب��ك��ت مجموعة
م��ن عناصر ال��ش��رط��ة م��ع عشرات
المحتجين ف��ي وق���ت مبكر أم��س
ورشتهم ب���رذاذ الفلفل لتفريقهم،
وأش��ار س��ام دوت��س��ون قائد شرطة
سانت لويس لمحطة تلفزيون فوكس
المحلية إلى أن محتجا ً ألقى سكينا
أصابت سترة أحد الضباط من عند
الكتف.
وأضاف أن أضرارا ً لحقت بإحدى
س��ي��ارات ال��ش��رط��ة وب��ال��ع��دي��د من
المؤسسات وال��م��ن��ازل كما أحرقت
األعالم األميركية ،مضيفا ً أنه اعتقل

شخصان وأصيب ضابط بإصابات
بسيطة.
وت��ت��أه��ب منطقة س��ان��ت لويس
لمزيد من االحتجاجات على مقتل
الشاب األس��ود األع��زل مايكل براون
برصاص ضابط شرطة أبيض منذ
شهرين ومن المتوقع أن يؤجج مقتل
مايرز الموقف.
وي��ع��ت��زم ال��ع��دي��د م��ن منظمات
الحقوق المدنية وجماعات االحتجاج
تنظيم مسيرات مطلع األسبوع في
سانت لويس وضاحية فيرجسون
بوالية م��ي��زوري حيث قتل ب��راون،
وتطالب ه��ذه الجماعات باعتقال
الضابط ال���ذي قتل ب���راون وإل��ق��اء
ال���ض���وء ع��ل��ى م��ع��ام��ل��ة ال��ش��رط��ة
للمواطنين األميركيين م��ن أص��ول
أفريقية.
وق���ال منظمو االح��ت��ج��اج��ات إن
أنشطتهم ستكون سلمية لكنهم
يخشون أن يفجر مقتل مايرز أعمال
عنف.

