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�أردوغان يعتزم اعتماد اللغة العثمانية
القديمة في المناهج الدرا�سية

الكرملين� :سنعمل لعقد اجتماع مجموعة االت�صال حول �أوكرانيا هذا الأ�سبوع

بورو�شينكو يدعو �إلى وقف �إطالق النار بدء ًا من اليوم
أع��ل��ن ي���وري أوش��اك��وف مساعد
الرئيس الروسي أن موسكو ستفعل
كل ما بوسعها من أجل عقد اجتماع
لمجموعة االتصال لتسوية األزم��ة
األوك��ران��ي��ة ف��ي مينسك األس��ب��وع
الجاري.
وقال أوشاكوف للصحافيين أمس:
«أكدنا استعدادنا وسنفعل كل ما
بوسعنا لكي ينعقد اجتماع مجموعة
االتصال في مينسك ه��ذا األسبوع.
أعتقد أن ذلك سينفذ».
من جهة أخرى ،أكد مساعد الرئيس
الروسي أن القمة الروسية الفرنسية
التي عقدت السبت الماضي في مطار
«فنوكوفو» بموسكو أظهرت «عناصر
تفاهم» ح��ول الوضع في أوكرانيا
وغيره من القضايا.
ودع��ا الرئيس الروسي فالديمير
ب��وت��ي��ن خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه م���ع نظيره
الفرنسي فرانسوا هوالند إلى سحب
األسلحة الثقيلة من خطوط التماس
جنوب شرقي أوكرانيا.
وق��ال بوتين إن روس��ي��ا تحترم
وحدة أوكرانيا وتأمل بفك الحصار
عن جنوب شرقي البالد ،معربا ً كذلك
عن أمله في التوصل إل��ى خطوات
إضافية لتبادل األسرى في أوكرانيا.
و أك��د أوش��اك��وف أن إم��ك��ان عقد
قمة رباعية تجمع بوتين وهوالند
وبوروشينكو وميركل لم تدرس بعد.
التصريحات الروسية جاءت بعد
س��اع��ات على تصريحات للرئيس
األوك��ران��ي بيترو بوروشينكو دعا
خاللها إلى عقد لقاء جديد لمجموعة
مينسك ثالثية األطراف بأسرع وقت
للتوصل إلى وقف إطالق النار جنوب
ش��رق��ي ال��ب�لاد ب���دءا ً م��ن ال��ث�لاث��اء 9
كانون األول.
جاء ذلك خالل لقاء بوروشينكو
ممثل منظمة األمن والتعاون في إطار
مجموعة مينسك الثالثية خايدي
تاليافيني ،إذ أفاد الموقع االلكتروني
لبوروشينكو ب��أن األخير «أك��د أنه
ي��ج��ب إج����راء اج��ت��م��اع لمجموعة
االتصال ثالثية األطراف بأسرع وقت
ممكن للتوصل يوم  9كانون األول إلى
وقف إطالق النار».
وك��ان��ت ال��س��ل��ط��ات األوك��ران��ي��ة
أعلنت في وقت سابق أن لقاء مينسك

مينسك تجمع أطراف االشتباك اليوم
ل��ت��س��وي��ة ال��وض��ع ج��ن��وب شرقي
أوكرانيا سيجرى في هذا اليوم ،بينما
اقترحت قوات الدفاع الشعبي إجراءه
في  12من الشهر الجاري.
إذ أع��ل��ن��ت س��ل��ط��ت��ا جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عدم
جاهزيتهما بعد إلج��راء لقاء مينسك
في  9الشهر ،وأشارتا إلى أنه يجب
عليهما االس��ت��ع��داد لذلك أوالً .وأك��د
رئيس برلمان «جمهورية دونيتسك
الشعبية» أندريه بورغين أن انسحاب
المدفعية الثقيلة يعتبر شرطا ً ضروريا ً
التخاذ الخطوات المقبلة في تنفيذ
الهدنة جنوب شرقي ال��ب�لاد .وق��ال
للصحافيين األحد إن «الخطوة األولى
يجب أن تكون انسحاب المدفعية
الثقيلة التي من دونها ال يمكن تنفيذ
الخطوات الالحقة».
ي��أت��ي ذل���ك ف��ي وق���ت ق��ت��ل رج��ل

وأصيب طفالن وعدد من المواطنين
نتيجة قصف مدفعي تعرضت له
مدينة غارلوفكا شرق أوكرانيا.
وق��ال المكتب الصحافي ل��وزارة
الطوارئ في «جمهورية دونيتسك
الشعبية» إن «مركز مدينة غورلوفكا
ت��ع��رض م��س��اء أم���س لقصف دم��ر
مباني عدة بالكامل ،وأسعف طفالن
من مواليد  2009و 2013وقد أصيب
األصغر سنا ً بشظايا وجرح قطعي
ف��ي الفخذ األي��م��ن» .كذلك أسعفت
ام��رأت��ان من مبنى التهمته النيران
ب��ال��ك��ام��ل ،ف��ي حين قتل رج��ل في
مبنى آخر احترق كليا ،بينما أسعف
رجل أصيب بجروح مختلفة نتيجة
الشظايا.
وأقرت القوات األوكرانية بمقتل 6
مدنيين وإصابة ثالثة آخرين شرق
البالد خالل الـ  24ساعة األخيرة،
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وق��ال��ت إنها قصفت م��واق��ع الدفاع
الشعبي  52مرة ،بينما قصفت قوات
الدفاع مواقعها  55مرة خالل يوم.
وف��ي ال��س��ي��اق ،استأنفت لجنة
ال��ص��ل��ي��ب األح���م���ر ال��دول��ي��ة أم��س
نشاطها شرق أوكرانيا ،بعد أن كانت
قد أوقفت عملها في المنطقة إثر مقتل
أحد موظفيها خالل قصف دونيتسك
بداية شهر تشرين األول الماضي.
وقال رئيس اللجنة بيتر ماورير:
«لقد تأذينا جديا ً من االشتباكات
العسكرية ،التي كانت عقبة أمام عمل
لجنة الصليب األحمر ،ولكن خالل
أسبوع سنعمل م��ج��ددا ً في إقليمي
لوغانسك ودونيتسك» ،مضيفا ً إنه
«يعمل اآلن في أوكرانيا حوالى 70
موظفا ً من لجنة الصليب األحمر فضالً
عن المتعاقدين المحليين» .وأوضح:
«أننا نقوم اآلن على نشر العملية

(اإلغاثة) بحجم كامل .ونحن واثقون
من ض��رورة زي��ادة جهودنا في كل
أراضي البالد قبل بدء الشتاء» ،وذكر
ب��أن مشروع موازنة اللجنة للعام
المقبل ينص على تخصيص حوالى
 48مليون يورو لعمليات اإلغاثة في
أوكرانيا.
واش��ت��ك��ى م���اوري���ر ف���ي ال��وق��ت
نفسه من أنه لم يتم إلى اآلن إيجاد
شكل يناسب األط��راف كافة لتقديم
ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة ف��ي شرق
أوكرانيا ،قائالً إن «المحادثات حول
القوافل اإلنسانية كانت صعبة جداً،
وقد حاولنا غير مرة عرض خدماتنا
إلي��ج��اد ت��رت��ي��ب م��ن��اس��ب لتقديم
المساعدات اإلنسانية عبر الحوار مع
روسيا وأوكرانيا وممثلي الدونباس
(جنوب  -شرق أوكرانيا) .ولكن لم
يتم إلى اليوم فعل ذلك».

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،أن أنقرة عازمة
على إدراج اللغة العثمانية القديمة في المناهج التدريسية
الرسمية في تركيا.
وانتقد أردوغ��ان في كلمة ألقاها خالل مشاركته في
مجلس شورى الديني الخامس ،نظمته رئاسة الشؤون
الدينية التركية في أنقرة أمس ،معارضي تلك الخطوة،
معتبرا ً إياهم «خطرا ً كبيراً» .واعدا ً بإدراج اللغة العثمانية
القديمة في المناهج المدرسية« ،سواء شاء المعارضون
أم أبوا» ،وأردف قائالً« :هناك من يشعرون باالنزعاج من
تعلم أبناء هذا البلد اللغة العثمانية ،وباألصل هي تركيتنا
القديمة ،وليست لغة أجنبية ،وسنتعلم بواسطتها
الحقائق».
وأش��ار الرئيس التركي إلى أن المعارضين يتهكمون
على اللغة العثمانية ،باعتبار الفائدة من تعلمها «تقتصر
على قراءة النصوص المكتوبة على شواهد القبور» ،وأكد

أن المشكلة تكمن في منهجية التفكير بهذه الطريقة ،مبينا ً
أن شواهد القبور تحمل تاريخا ً وحضارة ،معتبرا ًَ «عدم
معرفة جيل لهوية من يرقد في مقابره بالجهل األكبر»،
بحسب قوله.
وكانت الهيئة العامة لمجلس شورى التربية الوطنية
في تركيا أوصت بإدراج اللغة العثمانية كمادة في المناهج
الدراسية الرسمية ،وذلك في اجتماع المجلس التاسع
عشر الذي عقد األسبوع المنصرم ،وبصدور التوصية،
بات بإمكان وزارة التربية الوطنية ،إعداد مشروع قانون
يقدم أمام البرلمان ،ليجرى البدء بتدريس مادة اللغة
العثمانية بعد صدور القانون.
وأثارت التوصية جداال ً واسعا ً لدى أوساط المعارضة،
إذ انتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض تلك الخطوة،
معتبرا ً أنه من األولى إدراج مواد علمية في المناهج بدال ً
من اللغة العثمانية.

توقعات بفوز الحزب الحاكم في اليابان
في االنتخابات النيابية

ريابكوف :وا�شنطن ال تخفي �أن عقوباتها تهدف �إلى تغيير ال�سلطة في رو�سيا
أعلن سيرغي ريابكوف ،نائب وزير الخارجية
الروسي أن واشنطن ال تخفي أن الهدف من
عقوباتها هو تغيير السلطة في روسيا ،وقال:
«ال يخفى في الواقع أن هدف العقوبات يتمثل
في تهيئة الظروف االقتصادية واالجتماعية
إلحداث تغيير في السلطة بروسيا».
وقال الدبلوماسي الروسي أمس في جلسة
استماع في مجلس الدوما خصصت لمناقشة
ال��ع�لاق��ات ال��روس��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ،إن موسكو
ستواجه العقوبات األميركية أحادية الجانب
لسنوات طويلة ،مؤكدا ً أن الواليات المتحدة
ستتحمل كامل المسؤولية إذا م��ا ط��ال هذا
الوضع ألم��د يدفع المؤرخين في المستقبل

لوصفه بالحرب الباردة الثانية.
لكن ريابكوف أشار إلى أن بالده تتبنى موقفا ً
متوازنا ً إزاء العقوبات األميركية ،مؤكدا ً في هذا
السياق أن روسيا ال تقطع عالقاتها مع الواليات
المتحدة ،مؤكدا ً أن بالده ليست مستعدة لتقديم
ت��ن��ازالت للواليات المتحدة بشأن القضايا
األساسية ،لكنها مستعدة للبحث عن توازن
المصالح وإيجاد قاسم مشترك قدر اإلمكان.
واعتبر نائب وزي��ر الخارجية الروسي أن
واشنطن تحاول في الحقيقة إجبار موسكو على
إعادة النظر في سياستها الخارجية .وقال إن
الواليات المتحدة ،التي دائما ً سعت إلى فصل
بلدان رابطة الدول المستقلة عن روسيا ،بدأت

بتنفيذ هذه الخطة بنشاط خاص منذ بداية
العام الحالي ،مضيفا ً أن «أنصار السياسة
المعادية لروسيا حصلوا على ورق��ة بيضاء
لالنقالب ،وذل��ك وف��ق�ا ً لشعار «الغاية تبرر
الوسيلة».
وأش��ار ريابكوف إلى أن قوميين متشديين
أصبحوا ق��وة أساسية ف��ي ه��ذه العمليات.
وأض���اف« :ث��م ق���رروا معاقبتنا ،أوال بسبب
إب���داء س��ك��ان ال��ق��رم وسيفاستوبل إرادت��ه��م
بحرية وسالم ،ثم بسبب الموقف من األحداث
في جنوب شرقي أوكرانيا» .وق��ال المسؤول
الروسي إنه ال يتوقع أن تعترف واشنطن في
العقود القريبة بانضمام القرم إل��ى روسيا،

مشيرا ً إل��ى أن ال��والي��ات المتحدة لم تعترف
حينها بانضمام دول البلطيق إل��ى االتحاد
السوفياتي وتمسكت بهذا الموقف طوال فترة
وجود االتحاد السوفياتي.
وأك��د قسطنطين دول��غ��وف مفوض وزارة
الخارجية الروسية لشؤون حقوق اإلنسان
والديمقراطية وسيادة القانون أن واشنطن
تواصل بشكل كامل محاوالتها الرامية إلى
«تصدير الديمقراطية» .وق��ال إن السلطات
األميركية تدعم ف��ي أوك��ران��ي��ا ق��وى متطرفة
ونازيين ج��دد ،م��ؤك��داً« :أصبحت ال��والي��ات
المتحدة في الواقع داعما ً أساسيا ً لهذه القوى
في أوكرانيا».

ريابكوف :م�شاركتنا في المفاو�ضات النووية الإيرانية ال تمثل تناز ً
ال لوا�شنطن

�سياري :المحادثات النووية لم ت�ؤثر في القدرات الع�سكرية لإيران
قال سيرغي ريابكوف ،نائب وزير الخارجية الروسي ،أن
حل القضية اإليرانية يخدم مصالح الجميع ،مؤكدا ً أن مشاركة
روسيا في مفاوضات السداسية مع طهران ال تمثل أي تنازل
لواشطن.
وقال الدبلوماسي الروسي« :نعتقد أن إيجاد حل تفاوضي
معقول للقضية النووية اإليرانية في صالح الجميع وهو قبل
كل شيء وسيلة للحيلولة من دون حدوث أزمة دولية كبيرة
جديدة تهدد باستخدام القوة العسكرية» ،و»هو ما ال يصب في
مصلحة أحد».
وأشار ريابكوف إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين
السداسية وإيران ستعقد قبل  20كانون األول الحالي بمشاركة
منسقة ال��س��داس��ي��ة ك��اث��ري��ن آش��ت��ون وم��س��ؤول��ة السياسة

الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني ،مضيفا ً أن
مكان انعقاد الجولة لم يحدد حتى اآلن ،لكن فيينا لن تستضيف
الجولة هذه المرة.
وأك��د قائد س�لاح البحرية االي��ران��ي االدم��ي��رال حبيب الله
سياري ،أن المحادثات النووية لم تؤثر في القدرات العسكرية
إليران ،وقال« :إن القوى العسكرية عادة ما تكون غير مهتمة
بنتائج المحادثات ومستوياتها ،نحن نتخذ مواقفنا وجاهزيتنا
من التسلسل العسكري الذي ينتهي بالقائد العام للجيش ،وهو
يرى أنّ القوات العسكرية يجب أن تكون مستعدة دائماً».
وأضاف سياري أن «العمل يسير في طريقه المعتاد ،وال يوجد
أيّ تأثير على جاهزيتنا العسكرية ،جاهزيتنا لحظية ،نحن
نصبح مستعدین في لحظة ،ولن نسمح أن تؤدي المحادثات

الفيليبين :ارتفاع عدد �ضحايا �إع�صار «هاجوبيت»
ق��ال الصليب األحمر الفلبيني أم��س إن  27شخصا ً
على األقل لقوا حتفهم مع ارتفاع منسوب المياه في بلدة
بورونجان بجزيرة سامار الشرقية التي ضربها اإلعصار
هاجوبيت.
وأجلت الفيليبين أكثر من مليون شخص عندما اقترب
اإلعصار القوي من البالد آتيا ً من المحيط الهادي خشية
تكرار ما ح��دث عندما ض��رب إعصار هائل البالد العام
الماضي وأدى إل��ى مقتل أو فقد أكثر م��ن سبعة آالف
شخص .وق��ال جوندولين بانغ األمين العام للصليب

األحمر الفيليبيني« :تأكدنا من وفاة  27شخصا ً في سامار
الشرقية بينهم  16في بورونغان».
وقال مكتب اإلرصاد الجوية إن قوة اإلعصار تضعف
تدريجيا ً مع عبوره لوسط الفيليبين وتصاحبه رياح تبلغ
سرعتها  120كيلومترا ً في الساعة وزوابع تصل سرعتها
إلى  150كيلومترا ً في الساعة.
وتقلص قطر هاجوبيت إلى  450كيلومترا ً وتباطأ تقدمه
إلى  10كيلومترات في الساعة ،ما يعني أنه سيجلب
المزيد من األمطار على المناطق المتضررة.

رئي�س الوزراء الهندي يبد�أ حملته االنتخابية من ك�شمير
أط��ل��ق رئ��ي��س ال�����وزراء الهندي
نارندرا مودي حملته االنتخابية من
كشمير وسط إجراءات أمنية مشددة،
وح��ض الناخبين على المشاركة
والتصويت في استحقاق محلي.
وفي لقاء في جنوب الوالية أمس،
طلب مودي من السكان أال يخضعوا
للتخويف بعد مقتل  11جنديا ً
وش��رط��ي �ا ً ف��ي ه��ج��وم ع��ل��ى ق��اع��دة
عسكرية في والي��ة جامو وكشمير
ي��وم الجمعة ال��م��اض��ي ،وق���ال إن
«جنودنا ضحوا بحياتهم لحماية

ال��دي��م��ق��راط��ي��ة» ،مضيفا ً «عليكم
ال��ت��أك��د م��ن أن تضحياتهم كانت
مجدية .إن إصبعكم أق��وى من أي
كالشنيكوف».
ويعقد مودي لقاء في سريناغار
كبرى مدن الوالية ،التي حاصرها
اآلالف م��ن ع��ن��اص��ر ال��ق��وات شبه
العسكرية.
ويسعى حزب «بهاراتيا جاناتا»
الهندوسي القومي ،ال��ذي يترأسه
م��ودي ،إل��ى السيطرة على غالبية
المقاعد ف��ي ب��رل��م��ان والي���ة جامو

وكشمير ،التي ال يملك حزب مودي
فيها تاريخيا ً انتشارا ً واسعاً ،على
أن ت��ج��رى عملية االن��ت��خ��اب على
خمس مراحل وستعلن النتائج في
 23كانون األول.
وتضاعفت وتيرة األحداث في هذه
الوالية أخيراً ،ال سيما منذ انطالق
الحملة االنتخابية المحلية في 25
تشرين الثاني .وأوق��ف الكثير من
االنفصاليين أو فرضت عليهم اإلقامة
ال��ج��ب��ري��ة ف��ي األي����ام ال��ت��ي تسبق
االستحقاق.

أو الذهاب واإلي��اب أو األم��ور الخاصة الموجودة إلى تراجع
مستوی جاهزيتنا ،هذا غير مقبول» .وتابع« :نحن من واجبنا
أن نرفع من جاهزيتنا بشكل دائم ،هذه إحدى خصائص الق ّوات
المسلحة ،القوات المسلحة يجب أن تكون كل يوم مستعدة
أكثر من اليوم الذي سبقه ،بأن تكون قواها البشرية مستعدة،
وأن تكون معداتها جاهزة ،أن تكون أسلحتها جاهزة ،أن يكون
تكتيكها جاهزاً ،وتقوم بالمناورات الالزمة ،لكي تقوم بالمهمة
التي توكل إليها ،وهذه هي فلسفة وجود القوات المسلحة ،لم
يقل أحد إلى اآلن أنه بوجود المحادثات لسنا بحاجة للقوى
المسلحة ،القوات المسلحة للجمهورية اإلسالمية في إیران هي
للدفاع عن حدود هذه الدولة وثرواتها ،وكل يوم يزداد استعداد
وجاهزية هذه القوات».

قتلى من طالبان في غارة للطيران الباك�ستاني
قتل  30شخصا ً على األقل بينهم قياديون في حركة طالبان ،بعد غارات شنها
الطيران الحربي الباكستاني غرب البالد ،بحسب ما أفادت به مصادر أمنية
أمس .وأعلن مصدر أمني أن الغارات استهدفت حافظ غول بهادور ،مسؤول
الحركة في وزيرستان الشمالية ،المنطقة القبلية التي تشكل معقالً للحركة.
ونفذت الغارات في قطاع داتا خيل الذي ال يزال خارجا ً عن سيطرة الجيش
بعد ستة أشهر على بدء عمليته ضد «طالبان» والحركات األخرى المرتبطة
بتنظيم «القاعدة» في وزيرستان الشمالية.
وأفاد مصدر من طالبان أن عشرات المقاتلين التابعين لحافظ غول بهادور
وحليفة صادق نور كانوا في القطاع عند تنفيذ الغارة ،مشيرا ً إلى أن  30منهم
لقوا حتفهم.

ال�صين� :إعدام متهمين
ب�شن هجمات �إرهابية في �شينجيانغ
قضت محكمة صينية أمس بإعدام  8أشخاص قاموا بهجومين إرهابيين في
شهري نيسان وأيار الماضيين أسفرا عن قتلى في إقليم شينجيانغ الصيني ،الذي
يتمتع بحكم ذاتي وتقطنه غالبية من اإليغور وهم من المسلمين الناطقين باللغة
التركية ،ويعادي قسم منهم السلطة في بكين.
وكان المتهمون نفذوا هجومين األول في  30نيسان  2014أمام محطة قطار
جنوب أورومتشي والثاني في  22أيار  2014حينما قتل أكثر من  30شخصا ً بعد
أن اقتحم المهاجمون في سيارتين رباعيتي الدفع سوقا ً في الهواء الطلق بعاصمة
إقليم شينجيانغ الصيني وألقوا متفجرات على الحشود في اعتداء ي��دل على
مزيد من التشدد لجزء من السكان اإلويغور الذين تتهمهم بكين باإلرهاب وتبني
الفكر اإلسالمي .يذكر أنه سبق وأعدم  8أشخاص سابقا ً في الصين بتهمة القيام
بـ»اعتداءات إرهابية» مرتبطة باالضطرابات التي شهدتها منطقة شينجيانغ في
بكين في تشرين األول .2013

آبي في الطريق لتحقيق الفوز
أظهر توقع لوسائل اإلعالم اليابانية أن الحزب الحاكم
برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي في طريقه لتحقيق فوز
ساحق في انتخابات تجرى في  14كانون األول وإنه قد
يحصل على غالبية الثلثين في مجلس النواب حتى دون
شريكه في االئتالف.
وج���اءت نتيجة ه��ذا المسح ال���ذي أج��رت��ه صحيفة
«مينيتشي» مماثلة لتوقعات سابقة مشيرة إلى أن احتمال
تحقيق فوز ساحق لم يدفع الناخبين لتغيير رأيهم.
وأظهر مسح الصحيفة أن من المتوقع أن يحصل الحزب
الديمقراطي المعارض على ما بين  65و 81مقعدا ً بزيادة
عن المقاعد التي كان يشغلها قبل االنتخابات وهي 62
مقعدا ً لكنها تظل أقل بكثير من المقاعد التي استهدفها وهي
 100مقعد.
وأظ��ه��ر التوقع أن��ه م��ن المنتظر أن يحصل الحزب
الديمقراطي الحر برئاسة آبي على ما بين  303و320

مقعدا ً في مجلس النواب المؤلف من  475عضواً ،مشيرا ً
إلى أن الحزب ربما يحصل على  317مقعدا ً بمفرده لكي
يحقق غالبية فائقة الزمة الجتياز عمليات االقتراع في
مجلس المستشارين (المجلس األع��ل��ى ف��ي البرلمان
الياباني).
وق��د ييسر ه��ذا الفوز المتوقع آلب��ي المضي قدما ً في
سياسته االقتصادية رغم إعراب ناخبين كثيرين عن عدم
شعورهم بعد بالتأثير اإليجابي ،إذ تظهر البيانات أن
االقتصاد انزلق في ركود في الربع الثالث حتى شهر أيلول
الماضي.
وعندما حل آبي مجلس النواب كان الحزب الديمقراطي
الحر يشغل  295مقعدا ً وكان يحتل باالشتراك مع شريكه
األصغر حزب كوميتو  326مقعداً ،في حين أدت تعديالت
إلى تقليص خمسة مقاعد من عدد المقاعد في مجلس
النواب.

كاميرون يبحث مع �أردوغان �سبل منع
البريطانيين من االن�ضمام لـ«داع�ش»
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء
البريطاني إن ديفيد كاميرون سيزور
ت��رك��ي��ا ال��ي��وم ليبحث م��ع الرئيس
التركي رج��ب طيب أردوغ����ان سبل
منع البريطانيين من ال��وص��ول إلى
سورية والعراق عبر الحدود التركية
لالنضمام إلى تنظيم «داعش».
وت��أت��ي ه��ذه ال��زي��ارة بعد إع�لان
المسؤولين البريطانيين في الشهر
الماضي أن بالدهم تواجه أكبر خطر
في تاريخها على أمنها القومي وهو
م��ا ي��رج��ع ف��ي ج���زء م��ن��ه إل���ى خطر
البريطانيين العائدين إلى بالدهم من

القتال مع تنظيم «داعش» والذين قد
يشنون هجمات على أرض الوطن.
وق���ال المتحدث ال��رس��م��ي باسم
كاميرون للصحافيين أمس إنه «نظرا ً
إل��ى األح����داث ال��ج��اري��ة ف��ي سورية
والعراق وفي تلك المنطقة على وجه
ال��خ��ص��وص س��ي��ك��ون ال��ت��رك��ي��ز على
مكافحة اإلره����اب وتنظيم ال��دول��ة
اإلسالمية في العراق والشام».
وتقدر السلطات البريطانية أن نحو
 500بريطاني قد سافروا إلى العراق
و سورية عبر تركيا كوجهة للعبور
للقتال إلى جانب التنظيمات اإلرهابية

هناك ،إذ يعتقد أن حوالى نصف ذلك
العدد قد عاد فعالً إلى بريطانيا.
وأضاف المتحدث باسم كاميرون
«بالتأكيد إن مسألة األشخاص الذين
يسافرون إلى الخارج من بريطانيا
للمشاركة في نشاط إرهابي هي إلى
حد كبير جزء من مناقشة العالقة التي
تربطنا بتركيا».
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ال��ب��ري��ط��ان��ي أن
كاميرون سيلتقي برئيس ال���وزراء
التركي أحمد داود أوغلو فور وصوله
إل��ى أن��ق��رة على أن يلتقي أردوغ���ان
مساء اليوم عينه.

الأمم المتحدة 2014 :عام مدمر للأطفال
أعلنت منظمة األمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أمس
أن عام  2014كان عاما ً مدمرا ً بالنسبة لألطفال.
وج��اء إع�لان المنظمة الدولية لما يعانيه األطفال
المحاصرون من تشريد ونسيان بخاصة في مناطق
الحروب كالعراق وجنوب السودان وسورية واألراضي
الفلسطينية المحتلة وأوك��ران��ي��ا وجمهورية أفريقيا
الوسطى.
وصرح المدير التنفيذي للمنظمة أنتوني ليك بأن عددا ً
كبيرا ً من األطفال أصبحوا طي النسيان السريع أو لم
يظهروا في تغطيات وسائل اإلع�لام العالمية مثلما هي

الحال في أفغانستان وجمهورية الكونجو الديمقراطية
ونيجيريا وباكستان والصومال والسودان واليمن.
وأشار ليك في بيان إلى أن «أطفاال ً قتلوا وهم يدرسون
في الفصول وه��م نيام ،وتعرضوا للخطف والتعذيب
والتجنيد واالغتصاب بل حتى بيعوا كعبيد» ،مشيرا ً إلى
أن الذاكرة الحديثة ال تعي مطلقا ً أن الكثير من األطفال
تعرضوا لمثل هذه الوحشية التي ال توصف.
وأفادت منظمة «اليونيسيف» أن هناك  230مليون طفل
يعيشون في دول ومناطق متأثرة بالصراعات المسلحة
على مستوى العالم.

