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رو�سيا :كالم «الناتو» ب�ش�أن توغل �أرتال رو�سية في �أوكرانيا عديم الأ�سا�س

الفروف ي�ؤكد لكيري �ضرورة عدم �إف�شال تنفيذ اتفاق مين�سك
ش��دد وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
سيرغي الفروف في مكالمة هاتفية مع
نظيره األميركي جون كيري أمس على
عدم السماح بتقويض تنفيذ اتفاق
مينسك ،مؤكدا ً أولوية إقامة حوار
مباشر ومستمر بين كييف ودونيتسك
ولوغانسك في ضوء االنتخابات التي
أجريت هناك.
ج��اء ذل��ك في وق��ت وصفت وزارة
الدفاع الروسية مزاعم حلف شمال
األطلسي «الناتو» عن توغل أرت��ال
عسكرية روسية في أوكرانيا بـ« الكالم
عديم األساس».
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع
الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف
ف��ي تعليقه أم��س على تصريحات
م��س��ؤول��ي ال��ح��ل��ف« :ل���م ن��ع��د نعير
االهتمام لتصريحات كهذه ال تستند
إلى أي أسس والتي تصدر عن قائد
قوات الحلف في أوروبا العميد فيليب
بريدالف بخصوص مالحظته لقوافل
عسكرية روسية وهي تتوغل داخل
األراض��ي األوكرانية ...ال يوجد دليل
على ذلك».
وكان العميد بريدالف أعلن سابقا ً
أن «ال��ن��ات��و» سجل وص���ول أرت��ال
عسكرية عدة من روسيا إلى أوكرانيا
خالل اليومين األخيرين ،مشيرا ً إلى
أن الحديث يدور في المقام األول ،عن
الدبابات ومنظومات الدفاع الجوي،
إضافة إلى وحدات من المشاة.
وك���ان م��ص��در ف��ي وزارة ال��دف��اع
الروسية قد نفى يوم الجمعة الماضي
تصريحات وزي��ر الخارجية الكندي
جون بيرد التي زعم فيها بأن قوات

روسية تقترب من ح��دود أوكرانيا،
واصفا ً هذه التصريحات بالـ»عارية
عن الصحة».
وأش��ارت ال��وزارة إلى أن ع��ددا ً من
المسؤولين ف��ي ال��والي��ات المتحدة
األميركية وح��ل��ف ش��م��ال األطلسي
أط��ل��ق��وا ف��ي وق���ت س��اب��ق م��ث��ل ه��ذه
ال��م��زاع��م .وق��ال مصدر ف��ي ال���وزارة
إن ه��ذه التصريحات استندت إلى
تقارير من دون تقديم أية أدلة حقيقية
باستثناء إش��اع��ات م��ن «الشبكات
االجتماعية».

كذلك نفت موسكو م��رارا ًَ وبصورة
قاطعة جميع ال��م��زاع��م ع��ن تدخل
القوات المسلحة الروسية في النزاع
الجاري بجنوب شرقي أوكرانيا.
في السياق ذاته ،قال وزير الدفاع
األوكراني ستيبان بولتوراك إن قوات
الحكومة األوكرانية تعيد االنتشار
اس��ت��ع��دادا ً ل��ه��ج��وم ج��دي��د محتمل
م��ن جانب «االنفصاليين الموالين
لروسيا» في شرق أوكرانيا.
وت��اب��ع أن االن��ف��ص��ال��ي��ي��ن تلقوا
تعزيزات على رغم وقف إطالق النار

ال��ذي ا ُتفق عليه بين الجانبين في
الخامس من شهر أيلول ولكنه ان ُتهك
م���راراً .وأض��اف« :نعيد نشر قواتنا
المسلحة ردا ً على تحركات من مقاتلي
(االنفصاليين) ...أعتقد أن مهمتي
األس��اس��ي��ة ه��ي االس��ت��ع��داد إلج��راء
عسكري».
وف��ي ال��س��ي��اق ،تعرضت مدينة
دونيتسك لقصف جديد أم��س على
رغم الهدنة ،إذ سمعت في قلب المدينة
أصوات انفجارات مدوية ناجمة عن
قصف عنيف بالمدفعية .ولم تتضح

الجهة التي تطلق النار وال الهدف.
ويتكرر القصف المدفعي بصورة
شبه يومية في محيط مطار دونيتسك
االستراتيجي المهم على رغ��م وقف
إط�لاق ال��ن��ار ،حيث ارتفعت وتيرة
القصف حول دونيتسك خالل األسبوع
المنصرم.
وأعلنت منظمة «هيومان رايتس
ووت����ش» ال��دول��ي��ة أن األدل����ة على
استخدام أسلحة حارقة في سورية
وأوكرانيا تؤكد الحاجة إلى تشديد
القانون ال��دول��ي للرقابة على هذه
األسلحة.
ج���اء ذل���ك ف��ي ت��ق��ري��ر للمنظمة
الحقوقية الدولية و ّزع في االجتماع
السنوي للدول األعضاء في المعاهدة
الدولية ح��ول األسلحة التقليدية،
وال��ذي يجرى في مقر األمم المتحدة
في جنيف في الفترة ( 14-10تشرين
الثاني).
وأش��ار التقرير إل��ى أن «هيومان
راي��ت��س ووت����ش» رص���دت هجمات
باستخدام صواريخ حارقة من نوع
«غ��راد» على مدينتين في أوكرانيا،
على رغ��م أن المنظمة الحقوقية لم
تتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن
هذه الهجمات.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن  109دول
و ّق��ع��ت ع��ل��ى ال��ب��روت��وك��ول الثالث
لمعاهدة األسلحة التقليدية لعام
 1980والذي يحظر استعمال أسلحة
تقليدية معينة ،وتضم الدول الموقعة
على ال��ب��روت��وك��ول ال��م��ذك��ور جميع
األعضاء الدائمين في مجلس األمن
الدولي وأوكرانيا.

ريابكوف :ال ّ
حل و�سط ًا لرفع العقوبات وتخ�صيب اليورانيوم

روحاني :ن�أمل التو�صل �إلى اتفاق على قاعدة «ربح  -ربح»
أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أن بالده
ستواصل عملية التنمية ولن تتخلى عن حقوقها،
معتبرا ً أنّ االتفاق النووي يخدم مصلحة إيران
وجميع الدول األخرى.
وقال روحاني في اجتماع الحكومة اإليرانية
أمس ،وفي إش��ارة إلى انتهاء المفاوضات بين
إيران ومجموعة دول  1+5في مسقط ،إن االتفاق
النووي لمصلحة إيران وجميع الدول ولمصلحة
االقتصاد والتنمية والعلم في العالم .وأضاف أن
هذا االتفاق يساعد في تعزيز المعاهدات الدولية
واالعتماد عليها ،وليس مقبوال ً أن يكون البلد
الذي يلتزم المعاهدات الدولية في موضع شك
وأن يجيب على شكوك بعض الدول.
وأكد روحاني أن «على الدول ألاّ تقحم مشاكلها
الداخلية في المحادثات» ،وقال إن هذا األمر ليس
منطقيا ً أو قانونيا ً وينبغي على جميع الدول
األعضاء في مجموعة « »1+5أن تولي االهتمام
للمصالح بعيدة األمد للدول والمنطقة.
وص��رح الرئيس اإلي��ران��ي ب��أن المفاوضات
النووية ستتواصل لغاية  24تشرين الثاني
على مستويات أخرى قائالً« :إن الفريق النووي
اإليراني المفاوض ش��ارك في المفاوضات كما
في السابق على أساس مصالح وحقوق الشعب
وأخذ في االعتبار الهواجس المنطقية وتعاون
بشكل شفاف مع الوكالة الدولية» .وأض��اف:
«إذا كان هدف مجموعة  1+5وبعض الدول ،هو
منع إيران من التنمية وإث��ارة الذرائع ،فهذا لن
يتحقق ألن الشعب اإليراني لن يتخلى أبدا ً عن
مسيرة التنمية وحقوقه ،ومن حقها استخدام
التكنولوجيا النووية السلمية في إطار معاهدات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأكد روحاني أن طهران وفضالً عن تمسكها
بجميع القوانين الدولية ،ملزمة بتنفيذ فتوى
قائد الثورة اإلسالمية والتي تعتبر أعلى ضمان

لحركة إي��ران في مسار التكنولوجيا النووية
السلمية .وأعلن استعداد بالده «للتحرك األكثر
شفافية في إطار القوانين والقرارات الدولية»،
معربا ً عن أمله بالتوصل إلى االتفاق على أساس
قاعدة «الربح – ربح» للطرفين كليهما ألن االتفاق
يصب في مصلحة طرف واحد لن يدوم».
الذي
ّ
وتابع الرئيس اإلي��ران��ي« :إن إي��ران بذلت
جهودا ً كبيرة في هذا المجال ،وأجرت التعديالت
المناسبة على مطالبها ونأمل من جميع دول
 1+5ال سيما أميركا التي تسعى أحيانا ً لطرح
مطالب مبالغ فيها ،أن تعي األوضاع والظروف
السائدة».
من جهة أخرى ،وصف مساعد وزير الخارجية
اإليراني عباس عراقجي المحادثات األخيرة في
العاصمة العمانية مسقط بأنها صعبة ومكثفة،

وأض��اف أن ب�لاده ستواصل عمليات تخصيب
اليورانيوم وفقا ً لحاجتها ،مشيرا ً إلى أن «حجم
التخصيب يجب أن يكون على أساس حاجاتنا
العملية».
وأك��دت طهران على لسان المتحدثة باسم
وزارة الخارجية مرضية أفخم أن أجهزة الطرد
المركزي من نوع « »IR5هي من األجهزة التي
اخ ُتبرت قبل اتفاق جنيف وما زالت كذلك.
ووصفت المتحدثة اإليرانية األجهزة بالعادية
في منظمة الطاقة النووية ،وقالت إن جميع
تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام
طهران اتفاق جنيف من دون أي انتهاك .واعتبرت
أن المزاعم التي تثار حول هذا الموضوع ضجة
إعالمية ال أهمية لها .وأضافت أنه كلما استدعت
الحاجة يجرى اختبار هذه األجهزة وعند انتفاء

�أوباما و�شي جين بينغ يتفقان على �إجراءات بناء الثقة

أعلن الرئيس األميركي باراك أوباما
عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني
شي جين بينغ أم��س اتفاق البلدين
على إجراءات لخفض احتماالت وقوع
حوادث عسكرية في البر والبحر.
وأكد أوباما الحاجة إلى إتاحة فرص
متكافئة ف��ي الصين أم��ام الشركات
األميركية ،منوها ً ب��أن دع��م الواليات
المتحدة لحقوق اإلنسان سيبقى جزءا ً
م��ن العالقات م��ع الصين ،نافيا ً أية
عالقة للواليات المتحدة باحتجاجات
هونغ كونغ.
وص ّرح الرئيس الصيني شي جين
بينغ بأنه أجرى محادثات ب ّناءة مع
نظيره األميركي ،واتفقا على تسريع
المناقشات ب��ش��أن م��ع��اه��دة ثنائية
لالستثمار وتعميق الثقة العسكرية،
مضيفا ً أن الصين والواليات المتحدة
وافقتا على تطوير إجراءين رئيسيين
لبناء الثقة وتكثيف االتصاالت بشأن
مكافحة اإلرهاب.
ونقلت وسائل إع�لام أن ج��داال ً دار
بين أوب��ام��ا وش��ي جين بينغ بشأن
االحتجاجات المطالبة بالديمقراطية
ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ م��ع ق��ول أوب��ام��ا إن

ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ت��ري��د تشجيع
انتخابات حرة ونزيهة ،في حين قال
شي إن المسائل المتعلقة بالمنطقة
شأن صيني داخلي.
وق���ال الرئيس الصيني إن��ه أبلغ
نظيره األميركي أن االحتجاجات التي
تحتل مواقع في وسط المركز المالي
اآلس��ي��وي غير قانونية وأن��ه ينبغي
للدول األجنبية أال تتدخل في مسائل
هونغ كونغ.
وأعلن البلدان أمس خطة مشتركة
لخفض االنبعاثات المسببة لالحتباس
الحراري بحلول عام  ،2030وكانت
هذه الخطة غير المسبوقة واحدة من
اتفاقات عدة أبرمها الرئيس األميركي
ب��اراك أوباما والرئيس الصيني شي
جين بينغ خ�لال م��ح��ادث��ات ثنائية
مكثفة.
وتربط الواليات المتحدة والصين
رواب���ط اقتصادية وت��ج��اري��ة قوية،
لكنهما تختلفان على كثير من القضايا
منها مزاعم الصين السيادية في شرق
وج��ن��وب ش��رق��ي آس��ي��ا والتجسس
االلكتروني والتجارة وحقوق اإلنسان.
والتقى أوب��ام��ا م��ع ش��ي ف��ي قاعة

ال��ش��ع��ب ال��ك��ب��رى ف��ي بكين ف��ي أول
محادثات رسمية بينهما منذ أكثر من
ع��ام بعد لقائهما على م��أدب��ة عشاء
الليلة السابقة ،وفيما أشار أوباما إلى
أن وجود خالفات مهمة بين البلدين،
أب���دى ت��ف��اؤل��ه ب��اس��ت��ع��داد الرئيس
الصيني للتواصل بطريقة ب��ن��اءة،
مضيفا ً أن البلدين كليهما له مصلحة
هائلة في نجاح اآلخر.
من جهة أخ��رى ،أبلغ شي الرئيس
األميركي أنه ينبغي للصين والواليات
المتحدة أن توسعا مجاالت التعاون
وأن تنسقا فيما بينهما بشأن القضايا
الدولية .وأض��اف« :ينبغي أن نوسع
المجاالت التي يمكننا وينبغي لنا أن
نتعاون فيها ...الصين مستعدة للعمل
مع الواليات المتحدة في سيرهما نحو
المستقبل».
وعلى رغم قول مسؤولين أميركيين
قبل الرحلة إنهم ال يتوقعون نجاحات
كبيرة تمكن الجانبان من إبرام سلسلة
ات��ف��اق��ات ت��ت��راوح ف��ي األه��م��ي��ة بين
متواضعة وعلى قدر جيد من األهمية
بشأن تأشيرات ال��دخ��ول والتجارة
والمناخ والعالقات العسكرية.

الحاجة يتوقف العمل بها.
إضافة إلى ذلك ،أعلن سيرغي ريابكوف نائب
وزير الخارجية الروسي أن إيران والسداسية
لم تتوصال إل��ى حل وس��ط بشأن قضايا رفع
العقوبات وك��ذل��ك ح��ق ط��ه��ران ف��ي تخصيب
اليورانيوم ومصير مفاعل أراك.
وأضاف ريابكوف أنه يمكن ويجب التوصل
إلى اتفاق نووي نهائي بين إيران والسداسية
قبل الموعد النهائي للمفاوضات في  24تشرين
الثاني ،وق��ال« :تختلف وجهات نظر الوفود
من قضية العقوبات ،ونرى بشأن هذه القضية
تحديدا ً أب��رز االختالفات في المواقف ،وتبقى
سرعة وتسلسل وشكل اتخاذ القرارات المتعلقة
بتخفيض العقوبات بين أهم القضايا العالقة في
هذه المفاوضات».
وأش��ار ريابكوف إلى أنه ال يمكن حتى اآلن
الحديث عن تسوية قضية االعتراف بحق إيران
في تخصيب اليورانيوم وإع��ادة تنظيم مفاعل
أراك وكذلك قضية الشفافية.
وفي السياق ،رأى المحلل السياسي اإليراني
حسن عابدين أن��ه «ف��ي اليوم األول لم تحرز
المفاوضات أيّ تقدم ،ولكن في اليوم الثاني
عاد األميركيون مع انعطاف في مقترحاتهم ،ما
دفع المفاوضات إلى دخول مسارها الطبيعي
مجدداً» .وأضاف« :المفاوضات ال تقتصر على
مناقشة تقنيّة بحتة ،وعلى األميركيين اتخاذ
قرار سياسي ولو كان مؤلما ً من أجل الخروج
بنتائج إيجابية توصالً لالتفاق ،مشيرا ً إلى أن
«األميركيين ال يتحدثون عن مسألة الحصار،
وهم يركزون على التخصيب وعدد أجهزة الطرد
المركزي ،فإيران تشغل اليوم  9400جهاز وتريد
الحفاظ على هذا العدد والمشكلة أن األميركيين
يريدون عددا ً أقل من ذلك ومن الجيل القديم».

ال�شرطة الألمانية تحتجز � 9أ�شخا�ص
ي�شتبه بدعمهم �إرهابيين في �سورية
احتجزت الشرطة األلمانية خ�لال حملة أمنية واسعة النطاق
 9أشخاص يشتبه بارتباطهم بجماعات إرهابية بما فيها تنظيم
«داعش».
وقامت الشرطة أثناء الحملة األمنية التي شارك فيها نحو  240من
رجال الشرطة ،بتفتيش  20منزال ً لـ«سلفيين متشددين» والكشف عن
شبكة إجرامية تقدم مساعدات إلى اإلرهابيين في سورية.
يذكر أن  8من المعتقلين التسعة يحملون الجنسية األلمانية
وت��ت��راوح أعمارهم بين  22و 35سنة ،كما كانت النيابة العامة
األلمانية قد أعلنت في وقت سابق احتجاز شخصين يشتبه بدعمهما
تنظيم «داع��ش» اإلرهابي وكذلك جماعتي «أح��رار الشام» و»جنود
الشام» اإلرهابيتين.
وأوضحت النيابة أن الرجلين احتجزا أمس في منطقة كولونيا،
مشيرة إلى أن أحدهما هو المواطن الباكستاني ميرزا تيمور يتهم
بمساعدة انضمام مسلحين اثنين من ألمانيا إلى جماعة «جهادية»
في سورية وتزويدهما بـ  3,2ألف يورو وسيارة.
والمشتبه به الثاني هو المواطن األلماني كايس ب .أو .الذي يشتبه
بتجنيده مسلحين لجماعات إرهابية منذ عام  ،2013وبتحريضه 3
مسلحين على االنضمام إلى جماعات إرهابية سورية.
وتشير مصادر أمنية ألمانية إلى أن حوالى  450مواطنا ً ألمانيا ً
انضموا إلى صفوف جماعات متطرفة في سورية ،عاد أكثر من 150
منهم إلى ألمانيا.

راخوي :ا�ستطالع ا�ستقالل كاتالونيا
يخالف قرار المحكمة الد�ستورية
أعلن أرتور ماس رئيس حكومة إقليم كاتالونيا أنه
وجه رسالة إلى رئيس الوزراء اإلسباني ماريانو راخوي
ّ
اقترح فيها تحديد شروط إجراء استفتاء متكامل حول
استقالل كاتالونيا.
وفي مؤتمر صحافي أشار ماس إلى أن التصويت الذي
أج��ري في كاتالونيا األح��د الماضي وال��ذي صوت 80
في المئة من المشاركين فيه لمصلحة االستقالل ،جعل
الكاتالونيين أكثر ثقة بفوزهم في استفتاء متكامل كما
جرى في بريطانيا أو كندا.
وم��ع ذل��ك ص��� ّرح رئ��ي��س حكومة اإلق��ل��ي��م ب��أن أمله
ضئيل في الحصول على ر ّد إيجابي من رئيس الحكومة
اإلسبانية ،الفتا ً إلى أن سلطات مدريد حاولت تخويف
الكاتالونيين ،لكنها فشلت في ذلك.
وقال ماس في كلمة ألقاها في البرلمان الكاتالوني
أمس« :مدريد أدركت أن معظم سكان كاتالونيا ال يخافون،
إال أن ذلك ال يعني أننا ال نريد أن نحترم القانون» .وانتقد
رئيس الوزراء اإلسباني ،متهما ً األخير بعدم وجود أية
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سياسة لديه لمعالجة «تحدي ديمقراطية» مثل إجراء
االستطالع في  9تشرين الثاني.
وص��وت أكثر من  80,7في المئة من الكاتالونيين
المشاركين في االستفتاء غير الرسمي ،الذي أجري في
هذا اإلقليم بشمال شرقي إسبانيا في  9تشرين الثاني،
لمصلحة االستقالل.
م��ن جهة أخ���رى ،أع��ل��ن رئ��ي��س ال����وزراء اإلسباني
ماريانو راخ��وي أن استطالع ال��رأي العام الذي أجري
في كاتالونيا عمل معاد للديمقراطية وانتهاك واضح
لقرار المحكمة الدستورية في إسبانيا .واعتبر في مؤتمر
صحافي أمس ،أن االستطالع أظهر فشل منظميه ألن ثلثي
المواطنين الذين يتمتعون بحق التصويت لم يشاركوا
في التصويت.
وأكد رئيس الحكومة اإلسبانية أن الطريق الشرعية
الوحيدة إلجراء استفتاء بشأن استقالل كاتالونيا يتمثل
في تعديل الدستور اإلسباني ،مضيفا ً في الوقت ذاته أنه
يمس سيادة إسبانيا.
سيعارض أيّ تعديل دستوري
ّ

زيادة كبيرة في مح�صول الأفيون الأفغاني
مع ان�سحاب القوات الأجنبية
قالت األمم المتحدة أمس إن محصول األفيون األفغاني
سيشهد زي��ادة قياسية جديدة ه��ذا العام فيما يمثل
للرئيس الجديد أشرف عبد الغني تحديا ً لمكافحة هذه
التجارة التي تذكي التمرد الذي تقوده حركة طالبان بعد
انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي.
ووفقا ً لمسح أج��راه مكتب األم��م المتحدة لمكافحة
المخدرات والجريمة فقد توسعت زراع��ة الخشخاش
الذي يصنع منه األفيون إلى  553ألف فدان عام 2014
بزيادة نسبتها سبعة في المئة عن العام الماضي وزادت
في كل األقاليم المنتجة للخشخاش في أفغانستان.
ومن المرجح أن يسبب هذا المسح إحراجا ً لمانحي
المساعدات الذين استثمروا ماليين ال��دوالرات للقضاء
على هذه التجارة ثم شهدوا صعودا ً إلى مستويات غير
مسبوقة ،ما يذكي الفساد وعدم الستقرار.
وقال جان لوك ليمايو من مكتب األمم المتحدة لمكافحة
المخدرات والجريمة للصحافيين إن هذا الرقم يبين أن
جهود مكافحة المخدرات فشلت ،لكنه أضاف أن هناك

أمالً بالنجاح في عهد الحكومة األفغانية الجديدة.
وقال ليمايو مدير إدارة تحليل السياسات والشؤون
ال��ع��ام��ة بمكتب المنظمة ال��دول��ي��ة« :إب��ع��اد الحوافز
االقتصادية من االقتصاد غير المشروع وتحويلها إلى
االقتصاد المشروع مهمة بالغة الصعوبة لكن هذا ما
يبدو أن الحكومة الجديدة تهدف إليه».
وقال مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة
إن األنتاج الوفير أدى إلى انخفاض األسعار ،لكن ألرباح
المزارع بقيت عند  850مليون دوالر قرب أربعة في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث تنتج أفغانستان أكثر
من  80في المئة من األفيون غير المشروع في العالم
وتساعد األرباح في تمويل التمرد.
وك��ان عبد الغني قد نصب رئيسا ً جديدا ً للبالد في
أواخ��ر شهر أيلول بعد أشهر من التوتر بشأن الفائز
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات .وأدى ال��ن��زاع السياسي إل��ى تفاقم
التراجع الحاد في االقتصاد الناجم عن انسحاب القوات
األجنبية.

م�س�ؤول ياباني :القرار متروك لرئي�س الوزراء
في ما يتعلق بالدعوة �إلى انتخابات
ج���دد ك��ب��ي��ر ال��م��ت��ح��دث��ي��ن باسم
الحكومة اليابانية القول أمس بأن
القرار متروك لرئيس الوزراء شينزو
أبي في ما يتعلق بحل مجلس النواب
والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ون��ف��ى يوشيهيدي س��وج��ا كبير
أمناء مجلس ال��وزراء أيضاُ تقارير
لوسائل إعالم بأن الحكومة ستؤجل
زيادة مزمعة في ضريبة المبيعات،
مؤكدا ً أن القرار بشأن سريان الزيادة
في ضريبة المبيعات سيتخذ بعد
أن ت��درس الحكومة األرق��ام األولية
للناتج المحلي اإلجمالي للربع الثالث
من العام والتي ستصدر يوم االثنين
المقبل واألرقام المعدلة التي ستصدر
في أوائل شهر كانون األول.
وك��ان��ت صحيفة «س��ان��ك��ي» قد
أش��ارت أمس إلى أن رئيس ال��وزراء
أبي يعتزم تأجيل زيادة مزمعة في
ضريبة المبيعات والدعوة إلى إجراء
ان��ت��خ��اب��ات ع��ام��ة ف��ي شهر كانون
األول.
وأضافت الصحيفة المحافظة نقالً
عن مسؤولين بالحكومة واالئتالف
الحاكم قولهم إن أبي سيؤجل موعد
سريان الزيادة في ضريبة المبيعات
في البالد عاما ً ونصف العام إلى
شهر نيسان  2017ألن أرقام الناتج
المحلي اإلجمالي للربع الثالث من

العام من المرجح أن تكون ضعيفة
ثم سيأخذ المسألة إل��ى الناخبين
ألن التأجيل سيتجاوز فترة الوالية
الحالية لمجلس النواب.
ج��اء ذل��ك بعد ي��وم على تصريح
لمسؤول بالحكومة مقرب من مكتب
رئيس الوزراء ،قال إن من المرجح أن
يؤجل أبي زيادة ضريبة المبيعات
بينما ت��ب��دأ األح�����زاب السياسية
الرئيسية االس��ت��ع��داد النتخابات
محتملة.
ورفعت الحكومة اليابانية ضريبة

المبيعات إلى  8في المئة من  5في
المئة ف��ي شهر نيسان الماضي،
ما أث��ار أكبر انكماش اقتصادي في
اليابان منذ األزمة المالية العالمية
في الربع الثاني من .2014
وق��ال رئيس ال��وزراء إنه سيتخذ
قرارا ً بشأن ما إذا كان سيمضي قدما ً
في الزيادة المقررة في شهر تشرين
األول  2015والتي سترفع الضريبة
إلى  10في المئة بعد أن يطلع على
أرقام الناتج المحلي اإلجمالي للربع
الثالث.

القوات الأذرية ت�سقط مروحية ع�سكرية بمنطقة قره باغ
أسقطت القوات األذرية أمس مروحية عسكرية تابعة
لجمهورية «ناغورني قره باغ» غير المعترف بها.
وأعلن المكتب الصحافي لوزارة الدفاع اآلذرية أن تلك
المروحية «من طراز «مي »-24وتابعة للقوات المسلحة
لجمهورية آرمينيا» ،مضيفا ً أنها «حاولت مهاجمة مواقع
في أذربيجان».
وق��ال المتحدث باسم وزارة ال��دف��اع ف��ي جمهورية
ن��اغ��ورن��ي ق��ره ب��اغ إن «المروحية م��ن ط��راز مي-24
المنتمية إلى قوات جمهورية ناغورني قره باغ كانت تقوم
برحلة تدريبية وأُسقطت بالقرب من خط المواجهة مع

آذربيجان» ،مضيفا ً أن «القوات اآلذرية تواصل القصف
الكثيف لمكان الحادث».
وكان الصراع اآلذري ـ اآلرمني قد بدأ في شهر شباط
 ،1988بعد رفض سلطات باكو مطالبة غالبية سكان
إقليم ناغورني قره باغ باالنفصال عن آذربيجان .وتسبب
إعالنهم إقامة دولة مستقلة في اإلقليم باندالع مواجهات
مسلحة بين الجمهوريتين الجاريتين.
وال ت���زال مجموعة مينسك التابعة لمنظمة األم��ن
والتعاون في أوروب��ا بقيادة كل من روسيا والواليات
المتحدة وفرنسا تبحث سبل التسوية السلمية للنزاع.

