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«هيومن رايت�س» تتهم كييف با�ستخدام قنابل عنقودية �شرق البالد

بوتين وبورو�شينكو ي�ؤكدان �أهمية �إنجاح الت�سوية في �أوكرانيا
أك��د الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين ونظيره األوك��ران��ي بيوتر
بوروشينكو أهمية مواصلة الجهود
الرامية إلى إنجاح العملية السلمية
في جنوب شرق أوكرانيا والتزام
طرفي النزاع بوقف إطالق النار.
وق��ال الكرملين في بيان له إنه
أثناء اتصال هاتفي أجرياه أمس،
تبادل الرئيسان اآلراء حول التعامل
بين موسكو وكييف في مجال الغاز،
وذل��ك بناء على نتائج محادثات
جرت بهذا الشأن قبل أيام في مدينة
ميالنو اإليطالية.
وج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت ق��ررت فيه
موسكو ،اعتبارا ً من اليوم األربعاء،
ف��رض ق��ي��ود مؤقتة على واردات
وترانزيت المنتجات الزراعية من
أوك��ران��ي��ا ،وف��ق�ا ً للهيئة الفدرالية
للرقابة البيطرية والصحة النباتية.
وعزت الهيئة الفدرالية الروسية
هذا القرار إلى أن شحنات المنتجات
الزراعية التي تأتي من أوكرانيا
تدخل إل��ى روس��ي��ا م��ن دون دالئ��ل
تشير إلى بلد المنشأ ،وهذا يبعث
على الشك بأن بعض هذه الواردات
ذات منشأ من دول االتحاد األوروبي،
ال����ذي ت��خ��ض��ع ب��ع��ض منتجاته
الغذائية والزراعية لحظر روسي،
باإلضافة إلى أن الهيئة الروسية
اكتشفت بعض اآلف���ات النباتية
في المنتجات الزراعية ال��واردة من
أوكرانيا.
وك��ان��ت السلطات الروسية قد
اشتبهت في قيام أوكرانيا بإعادة
تصدير خضروات وفواكه خاضعة
للعقوبات من االتحاد األوروبي إلى
روسيا ،بعد أن ازدادات ص��ادرات
أوكرانيا الزراعية إلى روسيا بصورة
كبيرة في شهر أيلول .2014
وف��رض��ت ال����دول ال��غ��رب��ي��ة منذ
شهر آذار الماضي ع��دة عقوبات
ض��د روس��ي��ا ط��ال��ت مجموعة من
السياسيين الروس ورجال األعمال

والشركات ،كما هددت بتوسيع هذه
اإلج��راءات العقابية ،وذلك بعد أن
رفضت الواليات المتحدة األميركية
ودول االتحاد األوروب��ي االعتراف
بانضمام شبه ج��زي��رة ال��ق��رم إلى
روس���ي���ا ،ك��م��ا ت��م ات��ه��ام موسكو
بالتدخل ف��ي ال��ش��ؤون الداخلية
ألوكرانيا ،روسيا من جهتها نفت
كل هذه االتهامات ووصفتها بغير
المقبولة ،واتخذت من جهتها قرارا ً
بحظر إي���رادات بعض المنتجات
الغذائية والزراعية من الدول التي
قامت بفرض عقوبات بحقها كخطوة
مضادة.
الى ذلك ،أكدت منظمة «هيومن
راي��ت��س ووت���ش» أم��س أن القوات
األوك��ران��ي��ة اس��ت��خ��دم��ت القنابل
العنقودية في أكثر من  12منطقة
سكنية شرقي البالد حيث تتواصل
المواجهات.
وق�����ال ب���ي���ان ل���ه���ذه المنظمة
الحقوقية ال��دول��ي��ة« :استخدمت
القوات المسلحة التابعة للحكومة
األوكرانية الذخائر العنقودية في

مناطق سكنية في مدينة دونيتسك
بداية تشرين األول الحالي.
وي��ن��ت��ه��ك اس��ت��خ��دام ال��ذخ��ائ��ر
العنقودية في المناطق المأهولة
قوانين الحرب ويمكن أن يعد جريمة
حرب ،نظرا ً لما يحدثه هذا السالح
من تدمير عشوائي.
وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت
على م��دى أس��ب��وع تحقيقا ً أثبت
استخدام القنابل العنقودية في أكثر
من  12منطقة سكنية حيث تتواصل
المواجهات بين القوات األوكرانية
وقوات الدفاع الشعبي ،مضيفة أنه
«على الرغم من عدم إمكانية تحديد
المسؤول بدقة ع��ن كثير م��ن تلك
الهجمات ،إال أن األدل��ة تشير إلى
مسؤولية القوات المسلحة الحكومية
عن سلسلة منها في دونيتسك نفذت
باستخدام الذخائر العنقودية».
من جهتها ،نفت كييف على لسان
متحدثين باسم إدارة العمليات
العسكرية األوكرانية تلك االتهامات.
وق����ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م الجيش
األوك���ران���ي أن���دري ليسينكو« :ال

نستخدم ذخيرة عنقودية إذ ال يمكن
استخدامها إال من الجو وطائراتنا لم
تحلق منذ اإلع�لان عن وقف إطالق
النار في الخامس من شهر شباط
الماضي».
وفي سياق متصل ،أعلن مصدر
في قوات دونيتسك عن مقتل  12من
عناصر القوات األوكرانية وإصابة 6
في اشتباكات جرت بين الجانبين
في منطقة مطار دونيتسك يوم أول
أمس.
وق��ال المصدر أم��س إن وح��دات
دونيتسك تعرضت لهجوم خطير
ج��دا َ في المطار بصواريخ «غ��راد»
و»أوراغان» ،ثم لهجوم بالمدرعات،
مشيرا ً إلى عدم سقوط أي ضحايا
في صفوف مسلحي دونيتسك.
وك��ان ألكسندر زاخارتشينكو،
رئيس وزراء «جمهورية دونيتسك
الشعبية» ،قد أعلن في وقت سابق
أن قواته تسيطر على مطار المدينة
بشكل كامل تقريباً ،مشيرا ً إلى بقاء
عناصر من تنظيم «القطاع األيمن»
األوكراني في المبنى القديم للمطار.

مو�سكو :ت�صريحات الأطل�سي ب�ش�أن الخطر الرو�سي
تخرج عن حدود العقالنية
قالت وزارة الخارجية الروسية أمس إن تصريحات نائب األمين العام
لحلف شمال األطلسي «الناتو» ألكسندر فرشباو تخرج عن حدود العقالنية،
مشيرة إلى أن التصريحات بعيدة عن األخالق الدبلوماسية وتظهر مدى حقيقة
تقويض الحلف للثقة في أوروبا.
وكان فرشباو ساوى بين ما وصفه بالخطر الروسي في األزمة األوكرانية
وتهديد تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وجاء في بيان الوزارة أيضا ً أن ما وراء مواصلة حلف «الناتو» محاوالته
لتأليب الرأي العام العالمي مخاوف مفكري الحلف من أن فعالية مساهمة
روسيا في الجهود الدولية الرامية إلى حل األزمة في أوكرانيا ،باإلضافة إلى
دعم روسيا لألجندة اإليجابية في العالقات الدولية على وجه العموم ،من
شأنهما تحطيم أسطورة «الخطر الروسي على أمن الدول األعضاء في الحلف».
هذا وأش��ارت الخارجية إلى أن تصريحات فرشباو حول المساواة بين
«تصرفات روسيا في أوكرانيا» والمخاطر المحدقة باألمن الدولي بسبب
نشاطات «داعش» عبارة عن تشويه بدائي للواقع ودليل على تمسك الواليات
المتحدة وحلفائها في «الناتو» بالمعايير المزدوجة في تحقيق مخططاتهما
الجيوسياسية.
ولفت بيان الوزارة إلى أن النداءات إلى حتمية التزام الدول األخرى بالمبادئ
األساسية للعالقات الدولية تأتي «على لسان ممثل منظمة أهملت مرارا ً ميثاق
األمم المتحدة» ،ناهيك عن أن العقيدة العسكرية إلحدى ال��دول الرائدة في
الحلف ،أال وهي الواليات المتحدة ،تنص على حق واشنطن في استخدام القوة
بصورة أحادية الجانب لحماية مصالحها.
وفي هذا الخصوص ،أش��ار البيان إلى أن من أدل��ة خطورة سعي الدول
الغربية للعمل انطالقا ً من مواقف التعالي واالستثنائية والهيمنة تبعات
التدخالت العسكرية في العراق وليبيا وأفغانستان ،حيث لم يؤد الوجود
األجنبي المطول تحت مظلة الحلف إلى تقليص التهديدات المتمثلة في اإلرهاب
وتهريب المخدرات ،بل إلى تضاعف هذه التهديدات.

أعلن مصدر في مطار «فنوكوفو»
في موسكو أن طائرة خاصة برحالت
رجال األعمال تحطمت مساء االثنين
عند إقالعها م��ن المطار ،وأسفرت
ع��ن مصرع أرب��ع��ة أش��خ��اص كانوا
على متنها ،هم أفراد الطاقم الثالثة
وراك���ب ،مضيفا ً أن الكارثة وقعت
بسبب اصطدام الطائرة لدى إقالعها
بشاحنة إلزالة الثلوج.
وف��ي وق��ت الح���ق ،أك���دت شركة
«توتال» النفطية الفرنسية مصرع
رئيس مجلس إدارتها كريستوف دي
مارجيري في حادث تحطم الطائرة،
وق��ال��ت ف��ي ب��ي��ان ص���در ع��ن��ه��ا إن
«مجموعة توتال تؤكد ببالغ الحزن
وع��م��ي��ق األس���ى أن رئ��ي��س مجلس
إدارت��ه��ا كريستوف دي مارجيري
توفي أمس بعيد الساعة العاشرة
مساء (بتوقيت باريس) في حادث
تحطم طائرة في مطار فنوكوفو فى
موسكو إثر اصطدامها بشاحنة إلزالة
الثلج».
وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن
الحادث أصبح قيد التحقيق من قبل
اللجنة الحكومية الدولية للطيران،
ال��ت��ي تحقق ف��ي جميع ال��ح��وادث
الجوية في االتحاد الروسي.
إل�����ى ذل������ك ،أش�������ارت وك���ال���ة
«انترفاكس» إل��ى أن مدير الوكالة
الفيدبرالية الروسية للطيران تولى
بصفة شخصية التحقيق في األمر،
بينما تم إغالق مطار فنوكوفو موقتا ً
لمسح مكان ال��ح��ادث ،واستؤنفت
ال���رح�ل�ات ال��ج��وي��ة إل���ى وضعها
الطبيعي ع��ن��د ال��س��اع��ة ال��واح��دة

عقد �أول اجتماع بين حكومة هونغ كونغ والطلبة المحتجين
عقدت الحكومة المحلية في هونغ
كونغ أمس أولى محادثاتها الرسمية
مع الطلبة المحتجين المشاركين
ف��ي ح��رك��ة «اح��ت��ل��وا وس���ط هونغ
كونغ» ،حيث حضر االجتماع  5من
المسؤولين الحكوميين و 5طالب
يمثلون منظمة طالبية مشاركة
في االحتجاجات المستمرة منذ 23
يوماً.
وت��رأس االجتماع ،ال��ذي عقد في
أكاديمية هونغ كونغ للطب ،رئيس
جامعة لينغنان «ليونارد تشنغ»،
وت��ب��ادل الجانبان وج��ه��ات النظر
وناقشا اإلصالح الدستوري وكيفية
انتخاب الرئيس التنفيذي المقبل
للجزيرة بنظام االق��ت��راع العام في
.2017
وت���ح���دث ن��ي��اب��ة ع���ن ال��ط��ل��ب��ة
المحتجين «ألكس تشو» ،أحد القادة
الرئيسيين ل��ل��ط�لاب المحتجين،
باإلضافة إل��ى مساعده و 3أعضاء
آخرين في اتحاد طالب هونغ كونغ.
وفي وقت سابق أمس ،قال رئيس
السلطة التنفيذية في هونغ كونغ
«ليونغ تشون ينغ» ،في أول تلميح
ال��ى ت��ن��ازالت محتملة للمحتجين
المطالبين بالديمقراطية الذين
يغلقون شوارع المدينة منذ أسابيع،
إن اللجنة التي ستختار المرشحين
لالنتخابات التي ستجرى في 2017
النتخاب رئيس السلطة يمكن أن

تصبح «أكثر ديمقراطية».
وق��ال ليونغ لمجموعة صغيرة
من الصحافيين قبل ساعات من بدء
أولى المحادثات الرسمية بين زعماء
الطلبة المحتجين والمسؤولين في
المدينة لنزع فتيل األزم���ة« :هناك
مجال للنقاش .هناك مجال لجعل
ل��ج��ن��ة اخ��ت��ي��ار ال��م��رش��ح��ي��ن أكثر
ديمقراطية».
وقال ليونغ للصحافيين في قاعة
للمؤتمرات في مقر مكتبه إن النقاش
حول التنازالت المقترحة يمكن أن

يبدأ فقط في وقت الحق من العام،
حين تطلق الحكومة جولة جديدة من
المشاورات بشأن النظام االنتخابي.
وف��ي شهر آب ال��م��اض��ي ،عرض
الحزب الشيوعي الحاكم في بكين
ع��ل��ى س��ك��ان ه��ون��غ ك��ون��غ فرصة
انتخاب رئيس السلطة التنفيذية
بأنفسهم ع��ام  2017لكنه ق��ال إن
مرشحين أو ثالثة فقط سيخوضون
السباق بعد حصولهم على موافقة
لجنة الترشيح الموالية لبكين التي
تضم  1200عضو.

وي��ري��د المحتجون انتخابات
حرة ويقولون إن الديمقراطية على
الطريقة الصينية «مزورة» ،وهددوا
بعدم مغادرة الشوارع الى أن تسمح
بكين بالترشح الحر.
وبعد أكثر من ثالثة أسابيع من
التظاهرات التي عطلت حركة المرور،
وبعد تصريحات سابقة متشددة
م��ن ليونغ ومسؤولين آخ��ري��ن في
الحكومة ،ال يتوقع كثيرون التوصل
إل��ى تسوية ف��ي المحادثات نظرا ً
لتباعد موقف الجانبين.

م�ست�شار الأمن القومي :تنظيم «داع�ش» ال ي�شكل تهديداً �إلى الآن

الهند تحذر باك�ستان من مزيد من «الألم» في القتال بك�شمير
ح���ذرت ال��ه��ن��د ب��اك��س��ت��ان أم��س
من أنها ستتكبد مزيدا ً من األل��م إذا
واصلت انتهاك وقف إطالق النار في
المنطقة الحدودية المتنازع عليها
في إقليم كشمير ،وأش��ارت إل��ى أن
تهيئة األوض��اع من أجل استئناف
محادثات السالم مسألة ترجع إلى
إسالم آباد.
وجاء ذلك بعد تبادل إلطالق النار
وقع بين البلدين الشهر الحالي وأسفر
عن مقتل  20مدنيا ً على األقل وإصابة
العشرات في أسوأ انتهاك حتى اليوم
التفاق وقف إطالق النار الذي جرى
التوصل إليه في العام .2003
وق����ال وزي����ر ال���دف���اع ال��ه��ن��دي
أرون جيتلي في مقابلة مع شبكة
تلفزيون محلية« :قوتنا التقليدية
أق��وى م��ن قوتهم .إن استمروا في
ذلك فسيشعرون باأللم ج��راء هذه
ال��م��غ��ام��رة» .وأض����اف« :بالطبع
ب��إم��ك��ان��ن��ا إج�����راء م��ح��ادث��ات مع
باكستان ولكن األم��ر يرجع إليها
لتهيئة األج���واء لهذه المحادثات.
يجب أن تتوقف باكستان عن كل
ما يشعل األج��واء التي تجري فيها
المحادثات».
ووصلت حكومة رئيس ال��وزراء
الهندي ناريندرا مودي إلى السلطة
في أيار الماضي وتعهدت برد قوي
للعنف في منطقة الهيمااليا .وهي
تتهم باكستان بمساعدة إسالميين
متشددين يعبرون إلى الجزء الواقع
تحت سيطرة الهند من كشمير بهدف

استمرار التمرد المسلح الذي تفجر
منذ  25ع��ام�ا ً ف��ي ال��والي��ة الهندية
الوحيدة التي تقطنها أغلبية مسلمة.
ويقول عسكريون من الجانبين
إن القادة الحدوديين الهنود اتخذوا
موقفا ً أكثر صرامة في االشتباكات
التي جرت هذا الشهر وأطلقوا ألف
قذيفة هاون في يوم واحد هذا الشهر،
في حين قال مسؤولون عسكريون
باكستانيون إن االضطرابات بدأت
بعد ق���رار الهند تعزيز الدفاعات
الحدودية في انتهاك التفاق وقف
إطالق النار.
ومن جانبهم ،عبر قادة عسكريون
هنود عن عضبهم جراء مقتل جندي
على الجانب الواقع تحت سيطرة
الهند من خط المراقبة في كشمير في
تفجير جرى تنفيذه عن بعد ،واتهمت
الهند فيه متشددين مدعومين من
جنود في الجيش الباكستاني.
وفي سياق متصل ،قال مستشار
األمن القومي الهندي أمس إن تنظيمي
«داع���ش» و»ال��ق��اع��دة» ال يشكالن
تهديدا ً للبالد حتى اآلن ،على الرغم
من محاوالت الجماعتين اإلرهابيتين
حشد تأييد المسلمين الذين يشكلون
عددا ً كبيرا ً في الهند.
وظهرت رايات تنظيم «داعش» في
والية جامو وكشمير ،وهي الوالية
ال��وح��ي��دة ف��ي الهند ال��ت��ي تسكنها
أغلبية مسلمة ،ما أثار مخاوف من أن
الجماعة المتشددة تحظى بالتأييد
ف��ي منطقة ت��ح��اول فيها ال��ق��وات

مستشار األمن القومي الهندي
الهندية إنهاء تمرد عمره  25عاماً.
وزاد إعالن تنظيم «القاعدة» في
أيلول الماضي عن إنشاء فرع له في
جنوب آسيا من مخاوف الهند من أن
الجماعات الجهادية تحول انتباهها
إل���ى أراض��ي��ه��ا ،ف��ي وق���ت ت��غ��ادر
فيه ال��ق��وات األجنبية أفغانستان
المجاورة.
م��ن جهته ،أش��ار «أ.ك .دوف��ال»
وهو رئيس سابق للفرع الداخلي في
االستخبارات الهندية واختصاصي
في العمليات السرية إن الحكومة
تراقب الجماعتين عن كثب .وقال:
«ال أعتقد أن هناك تهديدا ً كبيرا ً من أي
منهما ال نستطيع التعامل معه».
وقال دوفال «إن الحكومة ستراقب

ع��ن كثب أي ع�لام��ات على وج��ود
جماعات أجنبية تسعى لالرتباط
بالمنظمات المتشددة الهندية».
وأض���اف« :يتعين علينا أن نراقب
الوضع عن كثب بالغ تحسبا ً لتطور
أي م��ن ه��ذه العالقات ولبدئها في
استهداف الهند أو المصالح الهندية،
وسيتعين علينا أن نتخذ موقفا ً جديا ً
جداً».
وت��واج��ه الهند منذ فترة طويلة
هجمات من اإلرهابيين ،لكنها كانت
في معظمها هجمات نفذتها جماعات
مقرها باكستان مثل جماعة «عسكر
طيبة» التي ألقيت عليها مسؤولية
هجوم منسق على مومباي في عام
.2008

رئي�سة البرازيل تتقدم على مناف�سها قبل االنتخابات

م�صرع مدير «توتال» الفرن�سية بتحطم طائرة خا�صة في مو�سكو
والنصف فجراً.
وأع��ل��ن ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م لجنة
التحقيق الروسية فالديمير ماركين
أن السيناريوات المحتملة الرئيسية
لوقوع الكارثة في مطار «فنوكوفو»
ه��ي خطأ مراقبي الحركة الجوية
وسلوك سائق شاحنة إزالة الثلوج،
مشيرا ً الى أن التحقيق سيدرس كذلك
قضايا سوء األح��وال الجوية وخطأ
قائد الطائرة المتحطمة.
وأك��د ماركين أن سائق شاحنة
إزال��ة الثلوج ك��ان ثمالً ،مشيرا ً إلى
إمكانية اتخاذ ق��رار بمنع ع��دد من
موظفي المطار من القيام بعملهم
خ�لال ف��ت��رة التحقيق ،وق���ال« :من
البديهي اآلن أن الحديث ال يدور عن
«مصادفة بائسة» كما يحاول ممثلو
إدارة المطار تقديمها ،بل اإلهمال
م��ن قبل بعض المسؤولين الذين
عجزوا عن ضمان تنسيق أداء عاملي
المطار» ،وأك��د أن��ه سيتم في أقرب
وقت عزل عدد من موظفي المطار كي
ال يستطيعوا عرقلة سير التحقيق.
من جهته ،أعرب الرئيس الروسي
فالديمير بوتين عن تعازيه بمقتل
رئيس شركة «ت��وت��ال» ،حيث قال
دميتري بيسكوف المتحدث باسم
الرئاسة الروسية إن بوتين كان
يعرف دي مارجيري منذ فترة طويلة
وك��ان يثمن كثيرا ً خبرته وتمسكه
بمهمة تطوير العالقات الروسية
الفرنسية ،وكذلك إسهامه في مختلف
المشاريع في المجال الثقافي.
كما أفاد المكتب اإلعالمي للكرملين
ب��أن الرئيس الروسي أرس��ل برقية
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خاصة إلى نظيره الفرنسي فرانسوا
هوالند ،أعرب فيها عن تعازيه بمقتل
دي مارجيري وطلب نقل تعازيه إلى
أسرة الفقيد.
وجاء في البرقية« :أطلب منكم نقل
أخلص التعازي وعبارات المواساة
ألق��ارب كريستوف دي مارجيري،
وهو أبرز رجال األعمال الفرنسيين
الذين كانوا من مؤسسي الكثير من
المشاريع المشتركة الكبرى التي
وضعت أساسا ً للتعاون المثمر بين
روس��ي��ا وفرنسا ف��ي مجال الطاقة
لسنوات طويلة» ،وأض��اف بوتين
في برقيته أن «روسيا فقدت صديقا ً

حقيقياً».
ال���ى ذل���ك ،ق���ال رئ��ي��س ال����وزراء
الفرنسي مانويل فالس ف��ي بيان
«فقدت فرنسا رجالً فريدا ً من نوعه
تمكن من تحويل توتال إلى عمالق
ع��ال��م��ي ...ف��ق��دت ف��رن��س��ا شخصا ً
محبا ً لوطنه وقائدا ً كبيرا ً في قطاع
الصناعة».
وفتح االدع��اء في باريس تحقيقا ً
بعد وفاة دي مارجري ،كما صرحت
وك��ال��ة التحقيقات الفرنسية في
ال����ح����وادث ب��أن��ه��ا س��ت��ش��ارك في
التحريات وسترسل ثالثة محققين
إلى موسكو.

أظهر استطالع جديد للرأي أم��س أن رئيسة
البرازيل ديلما روسيف تتقدم على منافسها في
انتخابات الرئاسة إيسيو نيفيز قبل جولة اإلعادة
في  26تشرين األول ،لكنها ال تزال تخوض معركة
شرسة على أصوات الناخبين.

وكشف االستطالع الذي أجرته مؤسسة «داتا
فولها» أن  46في المئة من الناخبين يؤيدون
الرئيسة اليسارية مقابل تأييد  43في المئة لنيفيز،
في حين أشار استطالع سابق أجرته المؤسسة
نفسها يوم األربعاء الماضي إلى أن نسبة تأييد

نيفيز بلغت  45في المئة ونسبة تأييد روسيف
بلغت  43في المئة.
وشمل االستطالع الذي أجري يوم االثنين 4389
شخصاً ،بتكليف من المجموعة اإلعالمية جلوبو
وصحيفة «فولها دي ساو باولو».

الفروف :يجب �إ�شراك ( ...تتمة �ص)1
وبخصوص مضمون المفاوضات في شأن التسوية
السورية والتي تأمل موسكو في استئنافها ،أشار
الفروف إلى أن هناك أساسا ً جيداً ،أال وهو بيان جنيف
الصادر في  30حزيران عام  .2012وأضاف إن «المبدأ
الرئيسي الذي سنصر عليه هو ضرورة تهيئة الظروف
لتقوم األطراف السورية وممثلو كافة الطوائف والقوى
السياسية بتقرير مصير بالدهم بأنفسهم».
وأك��د ال��وزي��ر ال��روس��ي أن ب�لاده ستدعم الجهود
الرامية إلى استئناف المفاوضات السورية  -السورية،
مشيرا ً إلى أن األزم��ة السورية هي إحدى أهم قضايا
العصر ،مؤكدا ً إن موسكو رحبت بتع ّيين دي ميستورا
في منصبه ،وكانت تدعو الستئناف جهود التسوية
السياسية منذ أمد طويل.
من جانبه استبعد دي ميستورا إمكانية تسوية
األزمة بطرق عسكرية ،وقال إنه أجرى عددا ً من اللقاءات
في بلدان المنطقة ،وركز خاللها على أهمية التعاون مع
روسيا في تسوية األزمة السورية ،وأشار إلى أن األمين
العام لألمم المتحدة يشاطره رأيه هذا تماماً.
وأك��د المبعوث األممي أن��ه ي��درك ض��رورة تسوية
المشكالت الحالية في شكل عاجل ألنه يوجد هناك
تهديد مهم وخطير جدا ً يتمثل في اإلرهاب ،مضيفا ً إن
المهمة األساسية اآلن تتمثل في استئناف العملية
السياسية ،التي كانت هناك محاوالت إلعادة إطالقها
سابقاً ،وإعطائها زخما ً جديداً .وأكد أن نقطة البداية
يجب أن تتمثل في إقامة حوار سياسي شامل من أجل
حل هذه القضية.
جاء ذلك في وقت نقلت مصادر إعالمية عن مصادر
ديبلوماسية روس��ي��ة نفيها عقد أي صفقات وراء
الكواليس بين واشنطن ودمشق على حساب موسكو
وطهران ،مشيرة أن واشنطن تتمنى عقد صفقة مع
الرئيس األسد إلبعاد إيران وروسيا عن المنطقة ،لكن
الرئيس السوري لن يوافق أب��داً ،كما أكدت المصادر
أن نظام الرئيس األسد قوي ومتماسك ويملك جيشا ً
عقائديا ً لن يقبل االستسالم ألميركا.
من جهته ،قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة
اإليرانية اللواء حسن فيروز آب��ادي إن أع��داء اإلسالم

بدأوا لعبة صعبة ،وعليهم أن يجهزوا أنفسهم لعقاب
أصعب ،محذرا ً من حمية الشعب الكردي المسلم التي
شهد عليها التاريخ بشخصية كصالح الدين األيوبي
خصوصا ً بعد مهاجمة مدينة عين العرب -كوباني
وأقليم كردستان.
وأوضح فيروز آبادي في تصريح له أمس أن الشعب
الكردي الذي قدم الكثير من الشهداء في السابق لن
يتحمل إبادة أبنائه في كوباني ،مؤكدا ً أن «داعش» ومن
يحميه سيواجهون انتقاما ً صعباً.
وأشار آبادي إلى أن حلفاء الصهاينة يعملون على
تقوية «داعش» تحت غطاء ما يسمونه التحالف ضده،
مؤكدا ً أن من يسهم في قتل أبناء كوباني لن يستطيع
إخفاء فعلته وأن أصوات الشعوب في تركيا وفرنسا
وسورية والعراق ستصل إلى كل مكان نصرة ألبناء
كوباني.
وف��ي السياق ،ق��ال الرئيس التركي رج��ب طيب
أردوغان إن مدينة عين العرب السورية ،استراتيجية
بالنسبة لتركيا ،وليست للواليات المتحدة األميركية،
مشيرا ً إلى أن اإلج��راءات التي ستتخذها بالده حيال
ذلك ستكون ذات أهمية خاصة.
وانتقد الرئيس التركي ما وصفه بسياسة الكيل
بمكيالين التي تنتهجها الواليات المتحدة التي تقود
التحالف ضد «داعش» في المنطقة ،من دون أن يسميها
قائالً« :تشعرون بكل هذا القلق حيال كوباني ،لكنكم
لماذا ال تشعرون بأي قلق حيال بقية المدن السورية
التي تشهد أحداثا ً مماثلة».
وأوض��ح أردوغ���ان في كلمة له في افتتاح ملتقى
«ديوان المظالم العالمي الثاني» ،بأحد فنادق العاصمة
التركية أنقرة أمس ،أن كوباني حاليا ً خالية من سكانها
المدنيين ،الذين هم في تركيا ،وعددهم نحو  200ألف
مواطن سوري كردي.
إلى ذلك ،قالت بريطانيا أمس إنها صرحت بقيام
طائرات استطالع وطائرات بال طيار تحمل أسلحة
بطلعات استطالعية فوق سورية قريبا ً لجمع معلومات
استخباراتية عن متشددي تنظيم «داعش».
وق��ال وزي��ر ال��دف��اع البريطاني مايكل ف��ال��ون إن

الطائرات بال طيار من طراز «ريبر» وطائرات االستطالع
من طراز «ريفيت جوينت» ستحلق فوق سورية ضمن
«جهود لحماية أمننا القومي من التهديد اإلرهابي الذي
ينطلق من هناك» .لكنه أكد في بيان مكتوب للبرلمان أن
الطائرات «ريبر» لن يسمح لها باستخدام أسلحتها في
سورية وهو أمر قال إنه سيتطلب «تصريحا ً جديداً» بما
يعني تصويتا ً في البرلمان.
وتواصلت االشتباكات العنيفة في مدينة كوباني
السورية بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي
وإرهابيي «داع��ش» ،في حين أفيد عن مقتل ضابط
سعودي برتبة رائ��د ب��وزارة الداخلية يدعى هشام
عبدالله عبد الرحمن الشعالن أثناء قتاله إلى جانب
التنظيم في المدينة.
إلى ذلك ،انفجرت سيارات مفخخة شرق المدينة
وشمال شرقها ،بالتزامن مع شن طائرات التحالف
غارات جديدة على مواقع «داعش» داخل عين العرب
وفي محيطها.
وف��ي سياق متصل ،دارت اشتباكات عنيفة بين
الجيش السوري والمجموعات المسلحة على محوري
الحميدية والصمدانية الغربية بريف القنيطرة ،حيث
سجل تقدم ملحوظ للجيش.
وف��ي ري��ف حماة الشمالي قتل أكثر من خمسين
مسلحا ً بقصف جوي للجيش السوري بينهم المدعو
(رداد خلوف) القائد العسكري في ألوية صقور الشام
خالل معارك مورك.
وفي شمال حلب استعاد الجيش السوري السيطرة
على محيط تلة ال��م��ض��اف��ة ،واس��ت��ه��دف تحركات
المسلحين في الشقيف ومعارة األرتيق وكفر حمرة
وعندان والراموسة ،كما كان قد سيطر على كتيبة حفظ
النظام والمسلمية ومعامل الزجاج واألسمنت بعد
معارك واشتباكات مع المسلحين استمرت أياماً.
المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري تأتي
ضمن سلسلة من العمليات التي بدأها منذ أسبوع
وسيطر من خاللها على حندرات وسيفات والتالل
المحيطة بها ،والتي أدت إلى إسقاط المناطق ناريا ً ومن
ثم تمشيطها.

