دوليات

السنة السادسة  /الثالثاء  14 /تشرين األول  / 2014العــدد 1609
Sixth year / Tuesday / 14 October 2014 / Issue No. 1609

بورو�شينكو ير�شح وزيراً جديداً للدفاع والبعثة الدولية تعلن ا�ستعدادها لمراقبة الحدود

الفروف :نرف�ض االنزالق نحو �أنماط بدائية في المواجهة مع الغرب
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات
العالمية ،مشيرا ً الى أن بالده ترفض االنزالق
نحو «أنماط بدائية» في المواجهة مع الغرب.
وق����ال الف����روف إن���ه «ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر على
التصرفات غير الودية للشركاء الدوليين ،ما
زلنا ضد االن��زالق نحو منهج األنماط البدائية
في المواجهة المباشرة بين روسيا والغرب.
وروسيا جاهزة لالستمرار في المساهمة بشكل
بناء لحل المشاكل العابرة للحدود على أساس
االحترام المتبادل والمساواة».
واع��ت��ب��ر ال��وزي��ر ال��روس��ي أن ب���دء األزم���ة
األوكرانية لم يخف التهديدات العالمية «إذ يكفي
ذكر الحرب الحقيقية التي يخوضها المتطرفون
في سورية والعراق ،والصراع «اإلسرائيلي»
 الفلسطيني ،والوضع في أفغانستان .والننسى األزم���ات ف��ي أفريقيا ،حيث ساعدنا
االتحاد األوروبي في تشاد وجمهورية أفريقيا
الوسطى ،وعملنا بشكل مشترك ضد القراصنة»
في الصومال.
وأك��د أنه بالجهود الجماعية وحدها يمكن
بشكل فعال مواجهة التحديات العالمية مثل
اإلره��اب وتجارة المخدرات وانتشار أسلحة
الدمار الشامل والهجرة غير الشرعية وتغير
المناخ وغيرها الكثير ،و لفت إلى أن «رفض
العمل المشترك ال يعتبر خيارا ً للعالقات بين
روسيا والغرب ،ال لنا وال لهم».
وف��ي السياق نفسه ،أعلن م��ف� ّوض وزارة
الخارجية الروسية لشؤون حقوق اإلنسان
والديمقراطية وسيادة القانون ،قسطنطين
دولغوف ،أن ب�لاده تص ّر على إج��راء تحقيق
مستفيض في انتهاكات حقوق اإلن��س��ان في
أوكرانيا.
وأشار بيان صدر عن المفوض الروسي يوم
أم��س إل��ى أن بعض ال��دول الغربية تجاهلت
انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل صارخ وعلى
نطاق واس��ع في أوكرانيا على م��دى األشهر
الماضية لصالح طموحاتها الجيوسياسية.
وأعرب دولغوف عن استيائه بشأن محاوالت
إقناع المجتمع الدولي بأن ما يحدث في أوكرانيا،
بما في ذل��ك االن��ق�لاب غير الدستوري وعزل
الرئيس الشرعي ،يحمل طابعا ً قانونياً ،مؤكدا ً
أن ذلك بمثابة خرق صارخ للقيم الديمقراطية
األساسية.
وأك��د مفوض الخارجية الروسية انتهاك
حقوق اإلن��س��ان ف��ي الحياة وح��ري��ة التعبير
وحرية اإلعالم في أوكرانيا ،مشيرا ً إلى تنامي
مظاهر التطرف والنازية الجديدة وكراهية

ال��غ��ي��ر ،وك��ذل��ك م��م��ارس��ة ت��ره��ي��ب الخصوم
السياسيين واالعتقاالت والتصفيات.
كما أش���ار ب��ي��ان دول��غ��وف إل��ى أن كييف
انتهكت القانون اإلنساني الدولي خالل عمليتها
العسكرية في جنوب شرق البالد ،مضيفا ً أن
القوات األوكرانية استخدمت خالل هذه العملية
المدفعية الثقيلة والطيران الحربي وكذلك
الصواريخ البالستية وقنابل الفوسفور.
وطالب المسؤول الروسي بإجراء تحقيق
دولي في مقتل موظف الصليب األحمر الدولي
لوران دو باسكيه في دونيتسك في  2تشرين
األول وكذلك في مقتل أشخاص وجدت جثثهم
ف��ي مقابر جماعية ق��رب دونيتسك الشهر
الماضي ،مشيرا ً إل��ى أن العثور على مقابر
جماعية يدل على وجود مظاهر لإلبادة بحق
الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.
وج��اء ذل��ك في وق��ت أعلنت بعثة المراقبة
الخاصة التابعة لمنظمة األم��ن والتعاون
في أوروب���ا استعدادها لبدء مراقبة الحدود
األوكرانية.
وقال رئيس البعثة أرتوغرول أباكان ،يوم
أمس ،إن أكثر من  300موظف يعملون حاليا في
إطار البعثة في أوكرانيا ويقوم ثلثهم بمراقبة
الوضع في «منطقة األم��ن» التي ح��ددت وفقا ً
التفاقات مينسك.
وأش��ار رئيس البعثة إلى أن ممثلي البعثة

يعملون منذ البداية في دونيتسك ولوغانسك
وغيرهما من «النقاط الساخنة» في المنطقة
لمراقبة اتفاق وقف إطالق النار ،مؤكدا ً استعداد
البعثة من الناحية التقنية الستخدام الطائرات
من دون طيار في عملها.
ورحب رئيس بعثة منظمة األمن والتعاون
ف��ي أوروب���ا ب��ق��رار روس��ي��ا سحب عسكرييها
المشاركين في التدريبات في مقاطعة روستوف
المتاخمة ألوك��ران��ي��ا إل��ى م��واق��ع مرابطتهم
الدائمة.
ه��ذا وقتل  12مدنيا بينهم  6نساء وطفل
بقصف نفذته القوات األوكرانية على مدينة
دونيتسك جنوب أوك��ران��ي��ا خ�لال الساعات
األربع والعشرين الماضية ،حيث أكدت سلطات
دونيتسك أن كييف خرقت الهدنة المعلنة خالل
هذه الفترة عشرين مرة.
وتلتزم لوغانسك ودونيتسك بهدنة تقضي
ب��ب��دء سحب ال��م��ع��دات العسكرية الثقيلة،
واالب��ت��ع��اد ع��ن خ��ط��وط ال��ت��م��اس م��ع ال��ق��وات
األوك��ران��ي��ة ب��إش��راف م��راق��ب��ي منظمة األم��ن
والتعاون في أوروبا.
وفي السياق نفسه ،رشح الرئيس األوكراني
بيوتر بوروشينكو أم��ام البرلمان األوكراني
«ال��رادا العليا» قائد الحرس الوطني ستيبان
بولتوراك لتعيينه في منصب وزير الدفاع ،بعد
اقالته الوزير السابق فاليري غيليتي.

وق���ال م��وق��ع ال��رئ��ي��س إن ب��ول��ت��وراك شكر
بوروشينكو خالل لقائه يوم أمس على الثقة
الممنوحة ،مؤكدا أن « ترؤس القوات المسلحة
في مثل ه��ذه المرحلة الصعبة للبالد شرف
كبير».
ويأتي ذلك بعد وصول طائرة من اإلمارات
العربية المتحدة تحمل  15عربة مصفحة من
طراز «  « Cougarالى األراضي األوكرانية على
أن تسلم الى ق��وات حرس الحدود وذل��ك بعد
إدخال تعديالت عليها في مصنع «كريمينشوغ»
األوكراني لسيارات الشحن.
ول��م ي��ذك��ر المتحدث ب��اس��م ق���وات حرس
الحدود الجهة التي قامت بتوريد العربات
إل��ى أوكرانيا .لكن من المعروف أن عربات
« »Cougarتم تصميمها بنا ًء على قاعدة
س��ي��ارة ال��دف��ع ال��رب��اع��ي «Toyota Land
 .»Cruiserأما تجميعها فيجري في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
واتفق مصنع «كريمينشوغ» الصيف الجاري
مع شركة « »Streit Groupعلى إنتاج عربتي
« »Spartanو« »Cougarش��رط أن تحمل
العربتان بعد تطويرهما اسم «.»Kraz
وفي شأن آخر ،أعلن وزير الطاقة الروسي
ألكسندر نوفاك يوم أمس ،أن بالده عرضت على
أوكرانيا جدوال أكثر مرونة لسداد ديون الغاز
المتراكمة عليها والبالغة  3.1مليار دوالر.
وبناء على المقترح الجديد ينبغي على كييف
سداد  1.451مليار دوالر قبل استئناف توريد
الغاز الروسي إليها مجدداً ،على أن يتم سداد
باقي الديون البالغة  1.649مليار دوالر قبل
نهاية العام الجاري.
في حين تطمح كييف لتمديد فترة سداد ديون
الغاز المتراكمة والبالغة لفترة أطول ،فالعرض
األخير ال��ذي قام الطرف األوكراني بنقله إلى
المفوضية األوروب��ي��ة يتضمن رغبة كييف
بتسديد الشريحة الثانية من الديون والبالغة
 1.649مليار دوالر على شكل أقساط متساوية
تمتد إلى شهر اَذار من العام المقبل وليس قبل
نهاية العام الحالي.
و كانت أوكرانيا أعلنت عن استعدادها لشراء
 4مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بشرط
الدفع المسبق عوضا عن  5مليارات متر مكعب
أعلن عنها سابقا ،في حين علق وزير الطاقة
الروسي على الطلب األوكراني بأن ديون الغاز
المتراكمة ينبغي س��داده��ا قبل نهاية العام
الحالي ،وأن موسكو مستعدة لتزويد أوكرانيا
بـ  4مليارات متر مكعب من الغاز ولكن بشرط
«خذ أو ادفع».

�أنقرة تنفي ال�سماح لوا�شنطن
با�ستخدام قاعدة �أنجرليك
قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء التركي ،أمس،
إن تركيا لم تتوصل إلى اتفاق جديد يسمح للواليات
المتحدة باستخدام قاعدة إنجرليك الجوية في حربها
ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي ،وأكد أن المحادثات في
هذا الشأن ال تزال جارية.
وكانت مستشارة األم��ن القومي األميركية سوزان
رايس قد أعلنت ،أمس ،أن تركيا سمحت لقوات التحالف
الدولي باستخدام قواعدها العسكرية لضرب التنظيم
في العراق وسورية.
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وق��ال��ت راي���س ف��ي ح��دي��ث تلفزيوني إن «ال��ق��وات
األميركية والقوات األخ��رى التابعة للدول المشاركة
في التحالف ستكون قادرة على استخدام منشآت في
تركيا في أنشطة ضد تنظيم «داع��ش» داخ��ل العراق
وسورية».
وكان وزير الدفاع األميركي تشاك هاغل قد صرح في
وقت سابق بأن أفضل مساعدة تقدمها تركيا للقوات
المسلحة األميركية هي السماح باستخدام قاعدة
إنجرليك للقيام بعمليات ضد «داعش».

فوز مر�شحين تدعمهم حكومة �أردوغان في
انتخابات المجل�س الأعلى للق�ضاء
أظ��ه��رت النتائج ف��وز مرشحين
تدعمهم الحكومة التركية بغالبية
المقاعد في أعلى هيئة قضائية في
االنتخابات التي جرت يوم األحد في
انتصار للرئيس رجب طيب أردوغان
في معركته مع رجل الدين فتح الله
غولن ال��ذي كان حليفا ً له ثم تحول
الى خصم.
وفاز مرشحون يؤيدهم أردوغان
بثمانية مقاعد من بين عشرة مقاعد،
حيث كان أردوغ��ان قد تعهد بتطهير
القضاء من نفوذ غولن الذي يعيش في
منفى اختياري في الواليات المتحدة
ويتهمه الرئيس التركي باستغالل
نفوذه في القضاء والشرطة للسيطرة
على مفاصل الدولة.
وأثارت نتائج االنتخابات اتهامات
م��ن ال��م��ع��ارض��ة ب���أن ال��ف��ص��ل بين
السلطات في تركيا مهدد ،في ترديد
لمخاوف عبر عنها االتحاد األوروبي
األسبوع الماضي قائالً إن هناك تدخالً
سياسيا ً في القضاء.
وش��ارك في انتخابات يوم األحد
 14أل���ف ف���رد م��ن رج���ال القضاء
والنيابة الختيار عشرة أعضاء في
المجلس األعلى للقضاء والنيابة الذي
يبلغ إجمالي عدد أعضائه  22عضواً.
واعتبرت هذه االنتخابات مصيرية
لجهود أردوغان للحد من نفوذ حركة
«خدمة» التي يقودها خصمه غولن.

وق��ال أردوغ���ان في خطاب ألقاه
في جامعة مرمرة« :الفائز في هذه
االن��ت��خ��اب��ات ه��و شعبنا ،وبلدنا
والعدالة .وبتكوينه المستقل ،سيسير
المجلس األع��ل��ى للقضاء والنيابة
نحو المستقبل بتشكيل يحل مشاكل
القضاء».
وال��م��ج��ل��س األع��ل��ى للقضاء هو
المسؤول عن عمليات التعيين والنقل
والترقي والفصل لكبار الشخصيات
القضائية في تركيا .وذكرت صحيفة
«ح��ري��ت» أن المرشحين الفائزين
اآلخرين هما من المقربين لرجل الدين
غولن.
ويعين الرئيس التركي أربعة من

أعضاء المجلس ،وقالت وسائل إعالم
إن��ه باإلضافة إل��ى أعضاء معينين
آخرين تدعمهم الحكومة ،سيصل عدد
أعضاء المجلس الذين يُنظر إليهم
على أنهم متعاطفون مع الحكومة الى
 15عضواً.
ويأتي هذا التطور بعد أن فصل
أو نقل اآلالف من ضباط الشرطة
ومئات القضاة ورج��ال النيابة منذ
ش��ه��ر ك��ان��ون األول ،ح��ي��ن شملت
فضيحة فساد أعضاء ب��ارزي��ن في
الحكومة وفجرت الخالف في العلن
بين حركة «خ��دم��ة» التي ك��ان لها
نفوذ ف��ي القضاء وح��زب العدالة
والتنمية الحاكم.

ا�شتباكات في هونغ كونغ ومجموعات مناه�ضة للمحتجين تزيل حواجز الطرق احتجاجات «�أكتوبر فيرج�سون» الأميركية
تدخل يومها الخام�س

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي
ناريشكين أن بالده تعتبر األحداث في هونغ
كونغ شأنا صينيا داخليا.
وقال ناريشكين خالل لقائه رئيس الوزراء
الصيني لي كه تشيانغ يوم أمس في العاصمة
الروسية «نعتبر األح���داث في هونغ كونغ
من ناحيتنا شأنا صينيا داخليا بالمطلق،
ونعارض تدخل أي ق��وى خارجية في هذه
األحداث».
يذكر أن أحياء كاملة في هونغ كونغ أصيبت
بالشلل منذ نهاية شهر أيلول الماضي على
خلفية تظاهرات تطالب بمزيد من الحريات
السياسية وباستقالة رئيس السلطة التنفيذية
ليونغ ش��ون ي��ن��غ ،فيما ت��رف��ض السلطات
مطالبهم.
وف���ي ال��س��ي��اق نفسه  ،تجمع م��ئ��ات من
األش��خ��اص ،بعضهم ي��رت��دي أقنعة طبية
ويحمل عتالت وأدوات قطع ،أم��س ،وأزال��وا
حواجز وضعها المحتجون في قلب حي المال
ف��ي هونغ كونغ واشتبكوا م��ع المحتجين
المعتصمين في الشوارع منذ أسبوعين.
كما احتشد سائقو سيارات األج��رة الذين
تضرر عملهم كثيرا بسبب االحتجاجات على
أحد الطرق التي أقيمت فيها حواجز .واصطفت
ح��وال��ى  12س��ي��ارة أج��رة وط��ال��ب سائقوها
بإنهاء االحتجاج ،وأخذ الحشد يهتف «افتحوا
الطرق» .وأمهل السائقون المحتجين حتى
مساء األربعاء إلزالة كل الحواجز.
وحاولت شاحنة تحمل رافعة إزالة الحواجز
من إحدى المناطق إلى أن أوقفتها الشرطة.
لكن المحتجين شكوا من أن الشرطة لم تتحرك
بالسرعة الكافية ،حيث كانت قد أزالت حواجز

ردد أكثر من ألف متظاهر هتافات في مواجهة شرطة
مكافحة الشغب في مدينة سانت لويس في والية ميزوري
األميركية في الساعات األول��ى من صباح يوم أمس مع
استمرار االحتجاجات واالعتصامات في الشوارع بسبب
مقتل شابين أميركيين م��ن أص��ول أفريقية برصاص
الشرطة.
وفي المدينة التي شهدت قيام ضابط شرطة أبيض
خارج نوبة العمل بقتل الشاب فوندريت مايرز جيه.ار
بالرصاص األسبوع الماضي ،ردد كثيرون خالل المسيرة
الليلية «اتهموا ..أدينوا ..اسجنوا الضباط القتلة .النظام
كله مذنب» ،في حين قالت الشرطة إن الشاب هو من فتح
النار على الضابط.
وقبل شهرين تقريبا ،قتل ضابط أبيض آخر الشاب
األعزل مايكل ب��رواون في ضاحية فيرجسون في سانت
لويس بعد مشادة كالمية معه بحسب ما أفادت الشرطة،

في وقت سابق من يوم أمس لتخفيف التكدس
ال��م��روري لكنها قالت إن بإمكان المحتجين
البقاء.
وف��ي غضون س��اع��ات ،اقتحمت جماعات
مناهضة لحركة «احتلوا الوسط» لمحاولة

تفريق المحتجين ،مستغلة التحرك الذي قامت
به الشرطة إلزالة الحواجز .وسرعان ما وقعت
اشتباكات بين المتظاهرين والمجموعات
المناهضة لالحتجاج .وعبّر المحتجون عن
اعتقادهم بأن الهجمات منسقة وبأن عصابات

�سيول تحذر بيونغ يانغ من رد قوي
بعد تبادل لإطالق النار
قالت ك��وري��ا الجنوبية ،أم��س،
إنها حذرت كوريا الشمالية من رد
قوي إذا أثارت حادثا ً مماثالً للحادث
ال��ذي وقع األسبوع الماضي وأثار
تبادال ً إلطالق النيران من األسلحة
اآللية عبر حدودهما.
وجاء هذا التحذير في وقت أكدت
فيه باك جون ه��اي ،رئيسة كوريا
الجنوبية ،أمس ،التزامها بالتواصل
مع كوريا الشمالية على الرغم مما
وصفته بـ»الطبيعة المزدوجة»
للعالقات ،قائلة إن «الباب مفتوح
دائما ً أمام الحوار».
وق��ال��ت ك��وري��ا ال��ج��ن��وب��ي��ة إن
إط�لاق كوريا الشمالية النار عمل
استفزازي شكل خرقا ً للهدنة التي
أوقفت الحرب التي دارت بينهما بين
عامي  1950و .1953وتم تأكيد هذا
االحتجاج في مذكرة أرسلتها سيول
إلى بيونغ يانغ في ساعة متأخرة
من مساء األحد.
وقال كيم مين سيول ،المتحدث
ب��اس��م وزارة ال���دف���اع ال��ك��وري��ة
الجنوبية« ،إنه تحذير صارم من رد
قوي في حال حدوث استفزاز آخر».
وب���دأ ت��ب��ادل إط�ل�اق ال��ن��ار يوم
ال��ج��م��ع��ة ب��ع��د أن أط��ل��ق��ت ك��وري��ا
الشمالية النار على بالونات أطلقها

ناشطون ك��وري��ون جنوبيون في
ات��ج��اه ك��وري��ا ال��ش��م��ال��ي��ة تحمل
منشورات تنتقد النظام الحاكم في
بيونغ يانغ.
وقالت وسائل اإلع�لام الرسمية
ف��ي ك��وري��ا الشمالية ي��وم السبت
إن المحادثات المتوقعة مع كوريا
الجنوبية بهدف تحسين العالقات
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن م��ع��رض��ة ل�لإل��غ��اء

ألن السلطات ف��ي سيول سمحت
للنشطاء بإطالق البالونات.
وقالت وكالة األن��ب��اء المركزية
ال��ك��وري��ة ال��ش��م��ال��ي��ة إن «عملية
إط�ل�اق ال��م��ن��ش��ورات ك��ان��ت مدبرة
ومتعمدة وه��ي استفزاز له دواف��ع
سياسية نفذتها من وراء الستار
الواليات المتحدة وسلطات كوريا
الجنوبية».

في حين لفت الحادثان االنتباه العالمي لحالة العالقات
العرقية في الواليات المتحدة وأحييا ذكريات أحداث
عنصرية أخرى بينها قتل أسود يبلغ من العمر  17عاما
بالرصاص في فلوريدا عام .2012
وقال والد الضحية للحشد الذي تجمع بعد ذلك في حرم
جامعة سانت لويس ووقف أربع دقائق حدادا «لقد هونتم
األمر على قلبي» ،في حين قدم عشرات النشطاء من مختلف
أنحاء الواليات المتحدة لالنضمام إلى االحتجاجات التي
بدأت قبل أربعة أيام وأطلق عليها «أكتوبر فيرجسون»،
كما أش��ار المنظمون إل��ى أن الحدث سيتوج بمسيرات
حاشدة في وقت الحق ،اضافة ألعمال عصيان مدني من
دون الخوض في التفاصيل.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على  17محتجا نظموا
اعتصاما عند مدخل أحد المتاجر في وقت مبكر من يوم
األحد الماضي في الحي الذي قتل فيه مايرز.

آسيوية ربما تكون شاركت فيها.
وفصلت الشرطة بين المجموعتين وشكلت
حاجزا بشريا بينهما وع��اد ال��ه��دوء مشوبا ً
بالتوتر إلى الشوارع ،لكن سكان هونغ كونغ
يتوقعون اشتعال الموقف مجددا.

ً
�شخ�صا
محكمة �صينية تق�ضي ب�إعدام 12
ب�سبب هجمات في �إقليم �شينجيانغ
قضت محكمة في إقليم شينجيانغ المضطرب في أقصى غرب الصين
بإعدام  12شخصاً ،كما أصدرت عشرات األحكام األخرى بالسجن بتهم
شن هجمات في شهر تموز الماضي ،قتل فيها نحو  100شخص.
وقالت حكومة شينجيانغ يوم أمس إن قوات األمن قتلت  59إرهابيا ً
في مقاطعة ياركانت في أقصى جنوب اإلقليم ،فيما قتل  37مدنيا ً في
الهجمات التي وقعت في  28تموز الماضي ،مشيرة أن القتلى سقطوا
عندما قام مهاجمون يحملون األسلحة البيضاء بشن هجمات على بلدتين
في األقليم.
وقتل المئات في إقليم شينجيانغ خالل العامين األخيرين ،معظمهم
في أح��داث عنف بين أقلية الويغور المسلمة وأغلبية الهان العرقية
الصينية ،في حين تلقي الحكومة بالمسؤولية عن هجمات تعرضت لها
مناطق أخرى بالصين ،منها العاصمة بكين ،على إسالميين متشددين من
شينجيانغ.
وأفاد بيان على الموقع اإلخباري اإللكتروني لحكومة شينجيانغ بأن
المحكمة الكائنة في مدينة كاشغار على طريق الحرير العتيق توصلت
الى أن المتهمين مذنبون بارتكاب طائفة من الجرائم ،منها اإلرهاب والقتل
واالختطاف وصنع المتفجرات.
وبخالف أحكام اإلعدام تلك ،قضت المحكمة باإلعــدام مع وقف التنفيذ
على  15شخصا ً وبالسجن المؤبد لتسعــة أشخاص مع أحكام أخرى
بالسجــن لفترات تتراوح بين أربع سنــوات وعـشرين سنــة.
ووصفت الوقائع الرسمية لالتهامات كيف أقام المهاجمون الحواجز
على الطرق وكيف سحلوا بعض ضحاياهم قبل قتلهم.
وفي وقت سابق من يوم أمس ،قالت وسائل إعالم صينية إن اثنين من
قطاع الطرق قتال شرطية طعنا في شينجيانغ ،و أشارت قناة «»CCTV
التلفزيونية الصينية على مدونتها الرسمية إن المهاجمين اللذين كانا
يركبان دراجة نارية استخدما أسلحة حادة «لمهاجمة وقتل الشرطية
بقسوة».
ولم توضح وسائل اإلعالم االنتماء العرقي للشرطية ولكن من واقع
اسمها فهي من أقلية الويغور المسلمة .ونقلت القناة عن زميلة للشرطية
قولها إنها كانت حامالً في شهرين.

�أفغان�ستان :مقتل مدنيين في غارة للأطل�سي
و طالبان تقتل � 22شرطي ًا
ق���ال م��س��ؤول أف��غ��ان��ي إن سبعة
مدنيين قتلوا في غ��ارة جوية شنها
حلف شمال األطلسي على شرق البالد،
بينهم طفل عمره تسعة أعوام ،في حين
أشار التحالف الدولي يوم أمس إلى أن
الغارة أدت الى مقتل ثمانية متشددين
أطلقوا النار على قواته.
وال تزال قضية سقوط مدنيين خالل
الغارات الجوية الغربية مثار جدل في
الحرب األفغانية وإن أظهرت إحصاءات
األمم المتحدة أن عدد القتلى انخفض
بشدة خالل السنوات القليلة الماضية.
وق��ال نائب حاكم إقليم بكتيا عبد
الوالي ساهي إن القرويين أحضروا
س��ب��ع ج��ث��ث م��ن منطقة أودك����ي إل��ى
العاصمة اإلقليمية وقالوا إنهم مدنيون
قتلوا في غارة جوية ،مشيرا ً أن تحقيقا
بدأ في األمر ،لكن التقارير األولية تشير
الى أن القرويين كانوا يجمعون حطبا ً
من الجبال يوم األح��د حين تعرضوا
ل��غ��ارة ج��وي��ة ،وأض���اف أن��ه��م كانوا
يحملون ف��ؤوس �ا ً ورب��م��ا ظنت ق��وات
التحالف أنهم من المتمردين.
وق���ال المتحدث ب��اس��م التحالف

ال��ع��س��ك��ري ال����ذي ت��ق��وده ال��والي��ات
المتحدة ،الكولونيل ديفيد أولسون،
إن بوسعه تأكيد تنفيذ «ضربة جوية
دقيقة» في المنطقة بعد تعرض قوات
التحالف للنيران .وقال« :نتيجة هذه
الغارة هي مقتل ثمانية من االعداء».
وف��ي السياق نفسه ،ق��ال مسؤول
أفغاني يوم أمس إن مسلحي طالبان
نصبوا كمي ًنا لقافلة من ق��وات األمن
األفغانية في منطقة جبلية في شمال

ال��ب�لاد فقتلوا  22م��ن رج��ال الجيش
والشرطة.
وقال عبد الجابر حقبين ،حاكم إقليم
ساريبول ،إن مقاتلي طالبان هاجموا
من الجبال بينما كانت القافلة تتحرك
عبر وادي لغمان الواقع في ساريبول،
حيث أصيب ف��ي الكمين ثمانية من
ق��وات األم��ن كما أس��ر مقاتلو طالبان
سبعة منهم ،إض��اف��ة إل��ى تدمير 12
سيارة للجيش والشرطة بالكامل.

