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دوليات

اجتماع محتمل بين بوتين وبورو�شينكو في ميالنو الأ�سبوع الحالي

�إيفانوف :رو�سيا يمكن �أن تكون �ضامن ًا التفاق �سالم نهائي في �أوكرانيا

ق���ال ي���وري أوش���اك���وف ،م��س��اع��د الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،أمس ،إن اجتماعا ً قد
يعقد بين الرئيس الروسي ونظيره األوكراني،
بيوتر بوروشينكو ،بحضور رئيسي ألمانيا
وفرنسا في ميالنو هذا األسبوع.
وأض����اف ال��م��س��ؤول ال���روس���ي أن بوتين
وبوروشينكو قد يعقدان محادثات ثنائية خالل
قمة قادة آسيا وأوروبا يومي الخميس والجمعة،
لكنه قال إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا
ال��ص��دد بعد ،مشيرا ً إل��ى أن��ه م��ن المنتظر أن
يجتمع الرئيس الروسي مع مستشارة ألمانيا
أنجيال ميركل اليوم الخميس.
وك��ان بيان ص��ادر ع��ن الكرملين ف��ي وقت
متأخر من ليل أول من أمس قد ذكر أن بوتين
وبوروشينكو تحدثا هاتفيا ً وناقشا إج��راءات
استعادة السالم في شرق أوكرانيا ،والخطوات
الممكن اتخاذها لإلسهام في إيجاد حل سلمي
للوضع.
وأفاد المكتب اإلعالمي للكرملين بأنه أثناء
االت��ص��ال ال��ذي ب��ادر إليه الجانب األوك��ران��ي،
اتفق الرئيسان على بحث موضوع توريدات
الغاز الروسي إلى أوكرانيا ،كما أكد الطرفان
استعدادهما لمواصلة تبادل اآلراء ،بما في ذلك
حول مسألة الغاز.
وقد جاء ذلك في وقت أعلن سيرغي إيفانوف،
مدير دي��وان الرئاسة الروسية ،أن��ه في حال
توصل طرفا النزاع في أوكرانيا إلى اتفاقات
نهائية ،فإن روسيا يمكن أن تكون ضامنة لهذه
االتفاقات بشكل أو بآخر.
وقال إيفانوف إن الهدنة في شرق أوكرانيا
اآلن هشة للغاية ،وفي هذه الحالة يمكن لروسيا
أن تساعد فقط في الحفاظ عليها ،مؤكدا ً أن خطة
الرئيس بوتين سمحت بوقف الحرب ،و أشاد
بالدور الواضح ل��وزارة الخارجية الروسية
والرئيس الروسي في ذلك.
ولم ينف إيفانوف وجود متطوعين من روسيا
في ش��رق أوك��ران��ي��ا ،كما لم يستبعد احتمال
استئناف القتال هناك ،لكنه أعرب في الوقت
ذاته عن أمله في أن تدرك كييف وكذلك دونيتسك
ولوغانسك عدم وجود بديل للسالم.

من جهة أخ��رى ،أك��د المسؤول الروسي أن
العثور على مقابر جماعية قرب دونيتسك في
شهر أيلول الماضي يدل على عمليات تطهير
عرقي وإبادة.
من ناحيته ،أعلن رئيس ال���وزراء الروسي
دميتري مدفيديف أن المجتمع األوكراني منقسم
على نفسه ،إال أن أوكرانيا دولة مستقلة ويجب
أن يقرر األوكرانيون مصيرهم بأنفسهم ،وأضاف
أن بعض األوكرانيين يريدون إقامة عالقات مع
االتحاد األوروب��ي وآخرين يفضلون التعاون
مع االتحاد االقتصادي األوراسي ،وأن البعض
يريدون التحدث باللغة األوكرانية فقط ،بينما
يتحدث اآلخرون بالروسية فقط.
وأك��د رئيس الحكومة الروسية أن سياسة
ال��ق��ي��ادة األوك��ران��ي��ة ال��س��اب��ق��ة ف��ي المجال
االقتصادي كانت غير فعالة إطالقاً ،مشيرا ً إلى
أن أوكرانيا أصبحت نتيجة لذلك دول��ة على
حافة «انهيار مالي» ال تستطيع تنفيذ التزاماتها
وتسديد ديونها.
وق��ال إن نظام الحكم في أوكرانيا هو شأن
األوكرانيين وسلطات البالد ،مشيرا ً في الوقت
ذاته إلى أن الحفاظ على أوكرانيا موحدة اآلن في
طريق مسدود ،وأكد أن التوصل إلى اتفاق على

إقامة نظام فدرالي قد يساعد على تطوير البالد،
مضيفا ً أن هذا القرار هو بيد السلطات األوكرانية
وسكان شرق البالد.
هذا وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف���روف ق��د أعلن أن على ال��والي��ات المتحدة
استغالل نفوذها لدى سلطات كييف لضمان
تطبيقها اتفاقيات مينسك بشأن حل األزم��ة
األوكرانية.
وأكد في مؤتمر صحافي ،عقده بعد محادثاته
مع نظيريه األميركي والفرنسي في باريس يوم
الثالثاء  14تشرين األول ،أن نظيره جون كيري
قد شاطره هذه الموقف ،مضيفا ً أن االتفاقيات
ال��ت��ي ت��م ال��ت��وص��ل إليها بين ط��رف��ي ال��ن��زاع
األوكراني في العاصمة البيالروسية مينسك في
 5أيلول الماضي ،تقضي باتخاذ جميع الخطوات
المؤدية إلى حل النزاع ،ابتدا ًء من وقف إطالق
النار إلى بدء الحوار السياسي.
وفي قضية المقابر الجماعية التي تم العثور
عليها في ضواحي مدينة دونيتسك جنوب غرب
أوكرانيا ،قال الفروف إن محادثاته مع كيري لم
تتناول هذا الموضوع .ومع ذلك ،فقد جدد الوزير
الروسي موقف بالده الداعي إلى إجراء تحقيق
في جميع الجرائم المرتكبة في أوكرانيا ،بما

في ذلك «قضية القناصة» في كييف ،ومجزرة
أوديسا.
وفي هذا الصدد ،أعرب الفروف عن اعتقاده
بأن سلطات كييف ال تبذل جهودا ً كافية للتحقيق
في هذه الجرائم ،مضيفا ً أن على مجلس أوروبا
ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومنظمة األمم
المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في إشرافها على
عملية التحقيق ومنع حجب بعض الوقائع
اإلجرامية.
الى ذلك ،أعلن أحد قادة جمهورية دونيتسك
الشعبية أن���ه ي��ع��ول ع��ل��ى ت��وق��ي��ع الرئيس
األوكراني قانونا ً يمنح بعض المناطق جنوب
شرق أوكرانيا وضعا ً قانونيا ً خاصاً ،مشيرا ً
إلى أن «دونيتسك» ستعتبر توقيع هذا القانون
خطوة إلى األمام من جانب سلطات كييف.
وفي تصريح صحافي ،قال نائب رئيس وزراء
الجمهورية أندريه بورغين إن هذا القانون يعد
أول نص رسمي أوكراني يعتبر قادة جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك «أطرافا ً وليس إرهابيين»،
كما أنه ينص على أن لسلطاتهما حقا ً في بناء
عالقات سياسية واقتصادية مع الخارج ،إضافة
إل��ى بنود في القانون تلتزم كييف بموجبها
بإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء النزاع
المسلح.
ويأتي ذلك في وقت قتل فيه أربعة مدنيين
وأصيب  23إضافة إلى  7عناصر من «الدفاع
الشعبي» في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا
الليلة الماضية.
وأشارت قوات الدفاع الشعبي المحلية ،أمس،
إلى أن اثنين من المدنيين قتال إثر قصف القوات
األوكرانية مدينة كيروفسكويه بالمدفعية ،بينما
قتل اثنان آخران في قصف هذه القوات أطراف
مدينة غورلوفكا بصواريخ «غراد».
وقالت قيادة «جمهورية دونيتسك الشعبية»
إنها ال تنوي سحب المدفعية والمعدات الثقيلة
من خط التماس مع القوات األوكرانية بسبب
فشل «نظام التهدئة» .وق��ال رئيس وزرائها
ألكسندر زاخارتشينكو إن قصف دونيتسك
مستمر ،وال يمكن في هذه الحالة سحب المعدات
ألنه يجب الرد على النيران.

قتلى في هجوم انتحاري �شمال باك�ستان

قال مسؤولون أمنيون وشهود عيان إن مهاجما ً انتحاريا ً
قتل سبعة أشخاص في باكستان ،أمس ،في هجوم على
ميليشيا تدعمها الحكومة بالقرب من الحدود األفغانية.
وقال مسؤوالن في االستخبارات الباكستانية إن أكثر
من  12رجالً أصيبوا في االنفجار الذي وقع في منطقة
خيبر في وادي تيراه شمالي البالد.
ويتوافد متشددون من مختلف مناطق البشتون في
باكستان على امتداد الحدود األفغانية الى وادي تيراه
منذ أن شن الجيش هجوما ً ضد طالبان الباكستانية في
منطقة وزيرستان الشمالية الى الجنوب في شهر تموز
الماضي.
وقال أحد شيوخ البشتون في إشارة الى ميليشيا قبلية
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موالية للحكومة« :اجتماع لجنة السالم كان جاريا ً عندما
دخل االنتحاري وفجر نفسه» ،في وقت لم تعلن أي جماعة
المسؤولية عن االنفجار.
وفي تطور منفصل ،قال متحدث باسم فصيل إسالمي
إن عضوا ً في فرع جديد لتنظيم القاعدة« ،القاعدة في شبه
القارة الهندية» ،قتل في هجوم شنته طائرة أميركية بال
طيار على الوادي يوم السبت الماضي.
وع��رف المتحدث أسامة محمود القتيل في الغارة
األميركية باسم عمران علي صديقي ،المعروف أيضا ً
باسم ولي الله ،الذي يشارك في القتال منذ عام 1990
وقضى ثماني سنوات في السجن على خلفية هجوم على
القنصلية األميركية في مدينة كراتشي الباكستانية.

ت�صاعد التوتر في هونغ كونغ �إثر اعتداءات ال�شرطة

بريطانيا تنتقد تعامل ال�سلطات مع المحتجين

مو�سكو م�ستعدة لبحث �إ�شارات «الناتو» حول حاجته لرو�سيا ك�شريك

مدفيديف :قد ت�شغل دول �أخرى مواقع �أوروبا في ال�سوق الرو�سية
وق��ع الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين
قانونا ً يقيد مشاركة األجانب في رأس مال
وسائل اإلعالم الروسية بحصة أقصاها  20في
المئة ،كما يحظر القانون الجديد على األجانب
تأسيس وسائل إعالم روسية.
ويقضي القانون بضرورة أن تقوم وسائل
اإلع�ل�ام ال��روس��ي��ة ب��إج��راء تغييرات وفقا ً
للمتطلبات الجديدة أثناء فترة انتقالية قبل
مطلع عام .2017
وفي السياق نفسه ،أع��رب رئيس ال��وزراء
الروسي دميتري مدفيديف عن اعتقاده بأن
شركاء آخرين لروسيا قد يشغلون مواقع
األوروبيين في السوق الروسية في ظروف
العقوبات الغربية ،الفتا ً إل��ى أن روسيا ال
تسعى إلى ذل��ك ،ويمكن تسوية الوضع من
حيث المبدأ ،داعيا ً الدول األوروبية إلى العودة
ألرض الواقع وتبني موقف عقالني.
وفي ما يتعلق بفرض قيود على استيراد
بعض المنتجات من دول الغرب ،لم يستبعد
مدفيديف أن يكون ذلك قد شكل ضربة جزئية
لمصالح بعض رج��ال األعمال األلمان ،لكنه
رأى أن هذه المشكالت ليست كبيرة.
كما أع���رب رئ��ي��س ال����وزراء ال��روس��ي عن
ثقته بأن ب�لاده ستتمكن من إيجاد بديل في
دول أخرى لمعدات النفط والغاز التي كانت
تستوردها من أوروب��ا وال��والي��ات المتحدة،
كاشفا ً أن شركات الطاقة الروسية بدأت بإجراء
مباحثات مع شركات تصنيع المعدات في دول
كالصين ،وذلك بعد العقوبات الغربية التي

حظرت على الشركات األوروبية واألميركية
التعاون مع شركات الطاقة الروسية الكبرى
الستغالل مكامن النفط وال��غ��از في الجرف
القاري الروسي من القطب الشمالي.
وأضاف ميدفيديف أن وجود عملة واحدة
قوية هي ال���دوالر غير ك��اف لدعم االستقرار
المالي العالمي .وقال« :أريد القول على الفور
إننا لسنا ضد الدوالر ،وأعتقد أن الصين ليست
ضده كذلك ،لكننا نرى أن المنظومة المالية
العصرية يجب أن تكون أكثر ت��وازن �اً ،وفي

حال هبطت أي عملة ،فيمكن تعويضها بعملة
أخ��رى في سلة عمالت االحتياط العالمية،
وأعتقد ،وتصوراتي لم تتبدل منذ عام ،2008
أعتقد أن العدد الطبيعي لعمالت االحتياط
التي ستشكل مستوى معينا ً لالستقرار المالي
العالمي ،هو ست أو سبع عمالت تشمل الدوالر
وال��ي��ورو والجنية االسترليني ،وال يستبعد
اليوان أيضاً ،ونحن فكرنا أيضا بالروبل ولكن
هذه أفكار للمستقبل ،أعتقد أن هذه منظومة
مالية أكثر عدالً».

محادثات ع�سكرية بين الكوريتين
بعد تبادل لإطالق النار على الحدود
قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن مسؤولين
عسكريين رفيعي المستوى م��ن ك��وري��ا الشمالية
والجنوبية التقوا أمس لبحث المناوشات التي وقعت
على الحدود بين البلدين في اآلونة األخيرة وأطلقت
خاللها النيرا،ن ولكن لم يتم تسوية الخالفات بينهما.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن المسؤولين
العسكريين اجتمعوا بناء على طلب كوريا الشمالية
في قرية بانمونجوم على الحدود ،حيث تم التوقيع
على هدنة عام  ،1953لتكون هذه المرة األولى التي
تجري فيها محادثات بين المسؤولين العسكريين من
الجانبين في ما يزيد على ثالثة أعوام.
وق���ال المتحدث ب��اس��م وزارة ال��دف��اع الكورية
الجنوبية« :عقد االجتماع في أج��واء اتسمت برغبة
صادقة وج��ادة لتحسين العالقات ،ولكنه االجتماع
األول منذ فترة ،وثمة خالفات في وجهات النظر ولم
نستطع تضييق هوة الخالف».
وكانت وسائل إعالم كورية شمالية قد حذرت يوم

السبت الماضي من أن المحادثات المقررة مع الجنوب
لتحسين العالقات ستكون مهددة باإللغاء بسبب
سماح سيول لنشطاء بإطالق بالونات علقت عليها
منشورات تنتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ
أون.
وقالت كوريا الجنوبية إنه ال يوجد مبرر قانوني
لوقف أنشطة جماعات خاصة ،ولكن سيول دعتها
لالمتناع عن إرسال المنشورات.
وأوفدت كوريا الشمالية وفدا ً رفيع المستوى إلى
الجنوب في ال��راب��ع من شهر تشرين األول وجرى
االتفاق على استئناف الحوار مع سيول الذي علق في
شهر شباط ،ما أنعش اآلمال في حدوث انفراج.
واقترحت كوريا الجنوبية يوم أمس عقد اجتماع
في  30تشرين األول لبحث السماح بلقاءات لم شمل
االسر التي فرقتها الحرب الكورية ومناقشة العقوبات
المفروضة على الشمال اثر مواجهات عسكرية في
 2010اسفرت عن مقتل جنود ومدنيين في الجنوب.

إلى ذل��ك ،قال ألكسندر غروشكو ،مندوب
روس��ي��ا ال��دائ��م ل��دى حلف ش��م��ال األطلسي
«الناتو» ،إن موسكو مستعدة لبحث أي إشارة
تصدر عن الحلف تشير إلى حاجته لروسيا
كشريك.
وأض���اف« :روس��ي��ا ل��م تنسحب م��ن نظام
التعاون مع الناتو ،ونحن مستعدون لمواصلة
الحوار السياسي» .وذكر أنه نتيجة للقرار الذي
تبناه حلف الناتو في  1نيسان الماضي ،فإن
روسيا قد انسحبت من جميع مشاريع التعاون
م��ع الحلف «رغ��م بقاء الكثير م��ن المشاكل
الجدية عالقة».
وتابع« :أري��د التذكير بأن وثيقة لشبونة
لعام  2010تتضمن تطوير التعاون بين
روسيا والناتو بما يخدم مصالح الجانبين.
وينسحب ذلك على مكافحة اإلرهاب والقرصنة،
إضافة إلى األوضاع في أفغانستان .وعموما ً
ف��إن حشد الجهود الدولية على جميع هذه
المسارات ،وأعني هنا أال يقتصر التعاون على
روسيا والناتو بل أن يتم إطالق عمل جماعي
فعلي ،يمثل سبيالً معروفا ً لمواجهة هذه
المشاكل».
وأش��ار غروشكو إلى وجود من يتفهم هذه
األهمية تحت قبة الناتو .وتابع« :إذا لم يستند
الناتو في عالقاته مع روسيا على أسس الحرب
الباردة فإن الفرصة ستكون متاحة إلطالق
حوار سياسي وتعاون استراتيجي بعيدا ً عن
أي معتقدات أيديولوجية بائدة».

رو�سيا ..مالحقة قانونية لم�شتبه فيهم
بالم�شاركة بتنظيمات �إرهابية في �سورية
رفعت النيابة العامة في الشيشان دع��وى جنائية ضد 5
من سكان الجمهورية بتهمة المشاركة في جماعة مسلحة غير
قانونية في سورية.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في جمهورية كاباردين-
بلقاريا عن رف��ع دع��وى جنائية ضد أح��د سكان الجمهورية
لالشتباه بمشاركته في جماعة مسلحة غير قانونية تعمل في
األراضي السورية ،مشيرة إلى أن لجنة التحقيق تتخذ في الوقت
الراهن إجراءاتها لإلعالن عن المشتبه فيه في المتابعة الدولية
الجنائية وتواصل تحرياتها لكشف جميع مالبسات الجرائم
المرتكبة.
والمشتبه فيه ،بحسب لجنة التحقيق ،شاب من مواليد العام
 1983سافر في تشرين الثاني عام  2010إلى مصر ومن هناك
انتقل إل��ى األراض���ي السورية ،وانضم إل��ى صفوف مجموعة
مسلحة تعمل على إسقاط النظام القائم في سورية بالقوة.
وباتت مشاركة المشتبه فيه في المجموعة المسلحة العاملة
في أراضي دولة أجنبية معلومة من خالل والدته التي سافرت
للبحث عنه وتمكنت من االتصال به.

ماليزيا تعتقل � 13شخ�ص ًا
لال�شتباه في �صلتهم بـ«داع�ش»
قالت السلطات الماليزية ،أم��س ،إنها اعتقلت  13ماليزيا ً
لالشتباه في صلتهم بتنظيم «داعش» ،والتخطيط للسفر للقتال
الى جانب التنظيم في سورية.
وداهمت الشرطة الماليزية مطعما ً في إحدى الضواحي التي
تبعد  30دقيقة بالسيارة عن العاصمة كوااللمبور بعد أن
اكتشفت أن المجموعة التي تضم بين أعضائها عددا ً من النساء
كانت تخطط لمغادرة البالد.
وقال نائب رئيس قسم مكافحة اإلرهاب في الشرطة الماليزية
أيوب خان ميدن« :علينا أن نقوم بتفتيش منازلهم في إطار هذا
التحقيق المستمر».
وكانت السلطات الماليزية قد اعتقلـت  36مواطنا ً يشتبه في
انتمائهم إلى تيارات متشددة منذ نيسان الماضي.
وتعتقد السلطات أن ما ال يقل عن  30ماليزيا ً يحاربون اآلن
في سورية وال��ع��راق في صفوف جماعات مختلفة لها صلة
بـ«داعش».

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ،أمس،
إن على بريطانيا أن تدافع عن حقوق مواطني هونغ
كونغ ،وذلك بعد أكثر من أسبوعين من االحتجاجات
على القيود التي تفرضها الصين على اختيار رئيس
السلطة التنفيذية الجديد في المستعمرة البريطانية
السابقة عام .2017
وردا ً على استفسار في البرلمان بشأن االضطرابات،
قال كاميرون إنه من المهم أن يتمتع المواطنون في هونغ
كونغ بالحريات والحقوق التي حددتها اتفاقية ثنائية
قبل أن تسلم بريطانيا هذه المستعمرة للصين عام
 .1997وقال« :من المهم أن تنطوي الديمقراطية على
اختيارات حقيقية» ،مبرزا ً األهمية التي تعلقها بريطانيا
على هذه االتفاقية.
واستطرد رئيس ال���وزراء البريطاني ق��ائ�لاً« :إنها
تتحدث عن حقوق وحريات خاصة ب��األف��راد وحرية
التعبير والصحافة والتجمع واالتصال والسفر والحركة
وبالقطع اإلضراب».
وجاء ذلك في وقت قالت السلطات في هونغ كونغ
أمس إنها ستبعد رجال الشرطة الذين ضربوا محتجا ً
عن مناصبهم بعد أن انتشرت لقطات تصور الواقعة ليل
الثالثاء وأث��ارت موجة من الغضب بين بعض أعضاء

المجلس التشريعي والمواطنين.
وذكرت شرطة هونغ كونغ أنها ألقت القبض على 45
من المحتجين المطالبين بالديمقراطية في الساعات
األولى من صباح أمس واستخدمت رذاذ الفلفل ضد من
قاوموها أثناء إعادة فتح طريق رئيسي في المركز المالي
اآلسيوي ،أغلقه المحتجون بكتل خرسانية.
وأظهرت لقطات بثتها قناة تلفزيونية محلية أفرادا ً
من الشرطة وهم يركلون ويضربون محتجا ً مكبالً لبضع
دقائق بعد سحبه إلى ركن مظلم قرب موقع االحتجاج.
وقال وزير األمن في هونغ كونغ ،الي تونج كوك ،في
مؤتمر صحافي ،إن الشرطة ستحقق في االشتباه في
استخدام مفرط للقوة ،وأضاف أن الضباط الذين ظهروا
في اللقطات سيبعدون عن مناصبهم مؤقتاً.
وقد تعزز حالة الغضب التي أثارتها تلك اللقطات
التأييد للحركة المطالبة بالديمقراطية بعد أن تقلص
عدد المشاركين في االحتجاجات ،وأثارت صور نشرها
نشطاء للمحتج وقد ظهرت الكدمات على وجهه وجسده
حالة من الغضب واإلدانة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن رجال الشرطة الذين
تورطوا في هجوم اتسم بالعنف على شخص معتقل
يجب أن يمثلوا أمام العدالة.

بعد احتجاجات الأكراد
تركيا تو�سع �صالحيات ال�شرطة
قدمت الحكومة التركية ،أمس ،إلى البرلمان مشروع
ق��ان��ون ي��وس��ع ص�لاح��ي��ات أج��ه��زة األم���ن على خلفية
احتجاجات األكراد األخيرة.
وقال مصدر في البرلمان إن مشروع ما يعرف بـ«قانون
إصالح األمن الداخلي» تم طرحه من قبل نائبين عن حزب
العدالة والتنمية الحاكم ،مضيفا ً أن مناقشته ستبدأ
األسبوع القادم.
وبحسب وسائل إع�لام تركية ،ف��إن القانون الجديد
يمنح أجهزة األمن مزيدا ً من الصالحيات في القيام بأعمال
التفتيش والمصادرة والتنصت على المكالمات الهاتفية،
وغيرها من اإلج��راءات المتعلقة بالتعامل مع المنظمات
المسلحة ،كما يشدد نص القانون العقوبات على المعتدين
على الممتلكات العامة والمتظاهرين الملثمين.
وكان آالف من األك��راد قد خرجوا إلى ش��وارع عدد من
المدن التركية في اآلون��ة األخيرة احتجاجا ً على عدم

تدخل أن��ق��رة عسكريا ً لدعم المدافعين ع��ن بلدة عين
العرب السورية الحدودية من هجمات مسلحي «داعش»
اإلرهابيين.
وتحولت االحتجاجات إلى أعمال عنف راح ضحيتها
 34شخصا ً على األق��ل ،باإلضافة إل��ى وق��وع مئات من
الجرحى وأضرار مادية جسيمة.
وفي السياق نفسه ،قال نائب رئيس ال��وزراء التركي،
بولنت آرينتش ،إن مدينة كوباني باتت خالية من المدنيين
ألن جميعهم عبروا إلى تركيا .وأضاف« :هناك ألف مقاتل
كردي يقاتلون ضد تنظيم الدولة اإلسالمية وهم ال يتلقون
أي مساعدة من بقية الفصائل الكردية كحزب العمال
الكردستاني».
أم��ا بخصوص التظاهرات الكردية في تركيا ،فقال
آرينتش« :إن منظميها استغلوا األوض��اع حول كوباني
كعذر من أجل العصيان».

