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حادثتا الخطف في �سيدني وغنت تنتهيان ب�سالم

الفروف :م�شروع القانون الأميركي حول �أوكرانيا خطوة معادية لرو�سيا

كييف :م�صرون على البحث عن حل �سيا�سي في دونبا�س
اعتبر وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الفروف أن مشروع قانون الكونغرس األميركي
حول دعم أوكرانيا وال��ذي ينص على إمكان
ف��رض عقوبات إضافية على روس��ي��ا ،يمثل
خطوة معادية لموسكو.
وأض��اف الوزير في تصريح صحافي نشر
أم���س ،أن روس��ي��ا ستنطلق ف��ي رده���ا على
ه��ذه الخطوة م��ن توقيع الرئيس األميركي
ب��اراك أوباما هذا القانون من عدمه .وقال إن
«اإلج��راءات الواردة في مشروع القانون تمثل
إلى حد كبير اقتراحا ً على الرئيس األميركي بأن
يتصرف انطالقا ً من رأيه» ،مشيرا ً إلى أن بعض
البنود فقط تعتبر ملزمة ،وتشمل إجراءات ضد
شركة «روس أوب��ورون أكسبورت» الروسية
لتصدير األسلحة وشركاء الشركات الروسية
التي تفرض عليها عقوبات.
وش���دد ال���وزي���ر ال���روس���ي ع��ل��ى أن «ه��ذه
الممارسات غير شرعية ،كما تعتبر العقوبات
المفروضة التفافا ً على مجلس األمن الدولي،
غير شرعية أي��ض�اً» ،الفتا ً إل��ى أن الكثير من
الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات
الدفاعية تتعاون مع شركاء في أوكرانيا،
وبالتالي من غير البناء توجيه الضربة إلى
الصناعة األوكرانية التي حالتها متدهورة
أصالً .وأضاف أن ذلك يدل على أن واشنطن ال
تهتم بدعم أوكرانيا ،وإنما ترغب في «معاقبة»
روسيا.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت ق��ال وزي���ر الخارجية
األوكراني بافيل كليمكين إن كييف تنفذ بشكل
تام وقف إطالق النار في دونباس ،وهي مصرة
على البحث عن حل سياسي على أساس خطة
الرئيس األوكراني للسالم واتفاق مينسك.
وأش��ار كليمكين في اجتماع في بروكسيل
ل��وزراء خارجية دول االتحاد األوروب��ي أمس
إل��ى أن «االهتمام األساسي ك��ان مركزا ً على
األحداث في شرق أوكرانيا وعلى سبل استقرار
الوضع في المنطقة ،والجانب األوكراني ينفذ
وقف إطالق النار بحجمه التام ،وهو عازم على
البحث عن حل سياسي على أساس خطة سالم
الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو واتفاقية
مينسك».
وأعلن المكتب الصحافي لوزارة الخارجية
األوكرانية في هذا الصدد أن النتيجة األساسية
لهذا اللقاء تتمثل في استعداد االتحاد األوروبي
في مواصلة مساندة أوكرانيا ،بما في ذلك على
المستوى الثنائي ،والعمل على أساس مبادئ
التضامن لوقف تصعيد الوضع في دونباس.
وب��دأت في دونباس هدنة صباح  9كانون
األول ا ُتفق عليها بين ق��وات الدفاع الشعبي
والعسكريين األوكرانيين بوساطة من منظمة
األمن والتعاون في أوروب��ا ،يفترض أن تمهد
لمفاوضات ج��دي��دة لمجموعة االت��ص��ال في
مينسك ،إال أن موعد االجتماع لم يتحدد حتى
اآلن.
وأعلن الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو
عن التزام متبادل بالتهدئة في دونباس ،وأكد
كالمه الجانب اآلخر في دونيتسك ،الفتا ً إلى أنه
في البداية س ُتسحب المدفعية الثقيلة من خط

التماس.
وك��ان��ت ك��ي��ي��ف ودون��ي��ت��س��ك ق��د تبادلتا
االت��ه��ام��ات أول م��ن أم��س بشأن خ��رق نظام
وقف إطالق النار في دونباس .وأعلن المركز
الصحافي لعملية كييف العسكرية عن 14
حادثة إطالق نار خالل  24ساعة ،بينما أعلنت
قوات الدفاع الذاتي عن  10حاالت خرق الهدنة
من جانب ق��وات كييف باستخدام راجمات
القنابل والرشاشات.
وفي السياق ،بلغ عدد الضحايا في شرق
أوك��ران��ي��ا م��ن��ذ ان����دالع األزم����ة  4707قتلى
و 10322جريحاً ،بحسب تقرير بعثة المراقبة
التابعة لمفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين.
وشمل التقرير الثامن لهذه البعثة الدولية
في أوكرانيا الفترة بين  1و 30تشرين الثاني
الماضي .كما شمل عدد القتلى ،ضحايا طائرة
«بوينغ »-777الماليزية ،البالغ  298قتيالً.
وأشار إلى رصد  1357حالة قتل على األقل منذ
وقف إطالق النار في  6أيلول الماضي ،موضحا ً
أن عددا ً من هذه الحاالت كان يمكن أن تقع قبل
بدء الهدنة.
وأك��د التقرير أن اعتقاالت عفوية وأعمال
ت��ع��ذي��ب وخ��ط��ف مشتبهين ب��ال��ت��ورط في
األنشطة االنفصالية واإلرهابية رافقت جهود
الحكومة األوكرانية الرامية إل��ى الدفاع عن
وحدة أراضي البالد وإعادة الشرعية والنظام
في منطقة النزاع ،مشيرا ً إلى أن ممثلي جهاز
األمن األوكراني أو كتائب معينة من المتطوعين
هم الذين يقفون وراء معظم هذه االنتهاكات
لحقوق اإلنسان.

وح��ذر التقرير م��ن أن ق��رار كييف بفرض
ال��ح��ص��ار االق��ت��ص��ادي ع��ل��ى ال��م��ن��اط��ق غير
الخاضعة لسيطرة السلطات المركزية يمكن
أن يؤدي إلى نشوء فراغ مؤسساتي وفجوة
خطيرة في مجال حماية حقوق اإلنسان.
في السياق ،أعلنت وزارة الدفاع األوكرانية
أن  917جنديا ً قتلوا وأصيب  3318آخرون في
العملية العسكرية في شرق أوكرانيا منذ اندالع
النزاع هناك في منتصف نيسان الماضي.
وق��ال��ت المتحدثة ب��اس��م وزارة ال��دف��اع
األوك��ران��ي��ة فيكتوريا كوشنير ف��ي مؤتمر
صحافي في كييف أمس« :قتل خالل العملية
 917من عسكريي وزارة الدفاع وأصيب 3318
آخرون».
إلى ذلك ،توجهت قافلة مساعدات إنسانية
تابعة ل��ف��رع موسكو للصليب األح��م��ر إلى
لوغانسك منطلقة م��ن مدينة رامينسكويه
بمقاطعة موسكو ،بمرافقة ممثلين عن وزارة
الطوارئ الروسية.
وق��ال رئيس ف��رع موسكو للصليب األحمر
إي��غ��ور ت��رون��وف أم��س «خ��رج��ت  8شاحنات
بحمولة  80طنا ً من المساعدات اإلنسانية من
رامينسكويه ،بمرافقة وزارة الطوارئ الروسية
وف��ري��ق م��ن موظفي ف��رع موسكو للصليب
األحمر».
وتتضمن ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة م��واد
تموينية ومواد تطهير وأدوية مخصصة للفئات
التي يرعاها فرع لوغانسك للصليب األحمر
من العجزة واألطفال والمعاقين ،إضافة إلى
مؤسسات لوغانسك الطبية واالجتماعية.
وكانت وزارة الطوارئ الروسية أرسلت في

أعلنت الشرطة األسترالية مساء أمس انتهاء عملية
تحرير الرهائن الذين احتجزهم مسلح في مقهى بسيدني،
إذ اقتحمت ق��وات األم��ن األسترالية المدججة بالسالح
المقهى.
وذكر مسؤول في الشرطة األسترالية ،أن المسلح الذي
يحتجز الرهائن هو الجئ إيراني يدعى ه��ارون مؤنس،
أدين بتهمة االعتداء الجنسي ،وأشيع أنه بعث برسائل
كراهية ألسر جنود أستراليين قتلوا في الخارج.
وأف���ادت وس��ائ��ل إع�لام وش��ه��ود عيان ب��أن الشرطة
األسترالية أغلقت ساحة مارتن في حي األعمال المركزي
بسيدني أمام حركة السير ،وعمد عدد كبير من عناصر
األمن الى تطويق «مقهى لينت».
وبث التلفزيون األسترالي مشاهد حية لزبائن داخل
مقهى يقفون وهم يضعون أيديهم على النوافذ .وظهر أيضا ً
علم يشبه علم تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وقال رئيس ال��وزراء األسترالي طوني أبوت إنه عقد
اجتماعا ً للجنة األم��ن القومي بمجلس ال��وزراء لالطالع
على ما وصفه بوضع الرهائن في العاصمة التجارية
ألستراليا.
وبعد حوالى ست ساعات على بدء عملية االحتجاز
خ��رج ث�لاث رهائن رج��ال ،تلتهم ام��رات��ان ،من المقهى
بحسب الشرطة .وأعلنت الشرطة أن ليس هناك ما يشير
إلى إصابة أي كان في الوقت الحاضر ،فيما لم يكن واضحا ً
إنّ فر هؤالء الرهائن أم أفرج عنهم.
وأع��ل��ن رئيس شرطة والي��ة نيو س��اوث ويلز آن��درو
سيبيوني وجود مسلح واحد ،مضيفا ً أن قوى األمن ال تعلم
بالضبط أي وضع تتعامل معه .وقال« :ما زلنا نجهل إن

 12كانون األول قافلة المساعدات اإلنسانية
رقم  9إلى دونباس .وأوصلت  8قوافل إنسانية
سابقة أكثر من  10700طن من المساعدات،
وب��ه��ذا تصل حمولة المساعدات اإلنسانية
المخصصة للمتضررين من السكان في  9قوافل
إلى نحو  12ألف طن.
وف��ي ش��أن متصل ،عبّر أعضاء وف��د لألمم
المتحدة وص��ل إل��ى محافظة روس��ت��وف عن
شكره لروسيا على المساعات التي تقدمها
لالجئين األوكرانيين.
وق��ال ممثل مفوضة األم��م المتحدة العليا
لشؤون الالجئين في روسيا بايسا فاك – فويا
إن «روسيا تقدم المساعدات لجميع الالجئين
األوكرانيين ،هذا واقع ،ونحن نرغب في شكر
السلطات المحلية والفدرالية على ذلك».
وأشار المتحدث األممي إلى أن روسيا تدير
بشكل رائع مسألة تأمين جميع الضروريات
لالجئين ،مضيفا ً «لو لم تساعدوهم ،لكان علينا
نحن أن نفعل ذلك» ،موضحا ً أنه لذلك كان ال بد
من تخصيص أموال من الصندوق الذي يقوم
اآلن باإلنفاق على تقديم المساعدات لالجئين
السوريين واألفغان.
وش��دد بايسا فاك – فويا على ض��رورة أن
يعرف المجتمع ال��دول��ي ما تقوم به روسيا
لالجئين ،مضيفاً« :ومع ذلك يصعب علينا أن
نثبت للعالم أنكم تفعلون ذلك».
ومن جهة أخرى ،شدد رئيس ممثلية مكتب
المنظمة الدولية للهجرة في موسكو زالتكو
جيغيتش على أن المساعدات التي تقدمها
روسيا لالجئين مثالية ،مضيفاً« :هذه الوقائع
من الضروري مالحظتها وتقديمها للعالم».

والیتي :اال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النوویة لی�س �أمراً ا�ستعرا�ضی ًا ومخبری ًا

ا�ستئناف المفاو�ضات النووية بين م�ساعدي خارجية �إيران و�أميركا بجنيف
ب�������دأت ف����ي م���دي���ن���ة ج��ن��ي��ف
السويسرية أم��س ،مفاوضات بين
مساعدي الخارجية اإليرانية عباس
ع��راق��ج��ي وم��ج��ي��د ت��خ��ت روان��ج��ي
واألميركية ون��دي شيرمان ،لح ّل
الخالفات القائمة في وجهات النظر
ف��ي ط��ري��ق ال��وص��ول إل���ى االت��ف��اق
النووي الشامل.
وقد مثل الفريق النووي اإليراني
ب��م��س��اع��د ال��خ��ارج��ي��ة ل��ل��ش��ؤون
القانونية والدولية عباس عراقجي
ومساعد الخارجية لشؤون أوروبا
وأميركا مجيد تخت روانجي والمدير
العام للشؤون السياسية والدولية
في الخارجية حميد بعيدي نجاد
ومستشار الخارجية داود محمد
نيا والمدير العام لشؤون إجراءات
األم���ان ف��ي منظمة الطاقة ال��ذري��ة
اإليرانية محمد أميري والمدير العام
لشؤون الرئاسة في ه��ذه المنظمة
بجمان رحيميان.
وفي السياق ،أكد الرئيس اإليراني
حسن روحاني أنه سيحاول التوصل
إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية
على رغم معارضة بعض الجهات
ف��ي إي���ران ،مضيفا ً ب��أن الحكومة
تسعى إل��ى إن��ه��اء الحظر الظالم
المفروض على البالد وال��دف��اع عن
حقوق الشعب في جميع المجاالت
ومنها التخصيب.
وخالل اجتماع الجمعية العامة
للبنك ال��م��رك��زي اإلي��ران��ي ،أوض��ح
روحاني أن النظام البنكي ال مفهوم
له من دون العالقة مع العالم ،وقال

في اإلش���ارة إل��ى الحظر المفروض
على البنك المركزي اإليراني« :علينا
توفير الظروف بحيث تكون يد البنك
ال��م��رك��زي مطلقة أك��ث��ر مما مضى
لتوظيف اع��ت��م��ادات��ه ف��ي األس���واق
الداخلية والخارجية».
وأعرب الرئيس اإليراني عن أسفه
ألن العالقات على الصعيد الدولي
غير مبنية على األخ�لاق اإلنسانية
وال��م��ب��ادئ ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ع��دال��ة

واإلنصاف ،وأضاف« :في مثل هذه
الظروف تسعى الحكومة إلى إنهاء
إج���راءات الحظر الظالم على وجه
السرعة ،وتريد الدفاع عن حقوق
الشعب اإليراني في جميع المجاالت،
إذ يع ّد التخصيب واحدا ً من المئات
بل اآلالف من حقوق هذا الشعب».
وأوض����ح روح���ان���ي« :سنعمل
بحول الله وقوته على إزالة الحظر
م��ن ط��ري��ق الشعب وم��ن المحتمل

منظمة �شنغهاي للتعاون تق ّر موازنتها لعام 2015
أقر رؤس��اء حكومات بلدان «منظمة شنغهاي
للتعاون» خالل اجتماعهم موازنة المنظمة لعام
 2015وات��ف��ق��وا على مواصلة العمل م��ن أجل
استحداث بنك للتنمية ،وصندوق لتنمية المنظمة.
وك��ان مجلس رؤس���اء وزراء ب��ل��دان شنغهاي
للتعاون ق��د أق��ر خ�لال اجتماعه ف��ي العاصمة
الكازاخستانية أستانا أم��س ،خطة الفعاليات
في إط��ار برنامج التعاون التجاري االقتصادي
بين الدول األعضاء ،ووافق على قائمة الفعاليات
الالزمة على مسار تطوير نشاطات المنظمة في
تطبيق المشاريع المشتركة للفترة بين عامي
 2017و .2021وتقرر في اختتام اجتماع رؤساء
الحكومات إع��ادة توزيع نفقات األم��ان��ة العامة
للمنظمة للعام  ،2014وتم التوقيع على أحكام
المواد المالية ،وأضيفت تعديالت على الشروط
المالية للمنظمة.

ودعا رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف
في كلمة ألقاها في اجتماع رؤساء حكومات بلدان
منظمة شنغهاي للتعاون إل��ى جعل برنامج
التعاون التجاري االقتصادي بين البلدان األعضاء
أكثر مالءمة للواقع.
ولفت رئيس ال���وزراء ال��روس��ي إل��ى أن ب�لاده
سوف تترأس المنظمة العام المقبل ،وأنها تعتزم
تعزيز التعاون االقتصادي بين الدول األعضاء في
المنظمة من خالل التوصل إلى مستوى جديد نوعيا ً
في تطبيق المشاريع المشتركة.
وعبرت بكين على لسان رئيس مجلس الدولة
الصيني لي كه تشيانغ عن استعدادها لرصد
 50مليون دوالر لنشر التكنولوجيات الزراعية
العصرية وإع��داد الكوادر الزراعية ،إضافة إلى
تقديم الدعم المالي لبلدان منظمة شنغهاي للتعاون
لمساعدتها في مواجهة األزمات.
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بطبيعة ال��ح��ال أن يعمل البعض
القليل على التصيّد من الماء العكر
إال أن الغالبية الساحقة من الشعب،
مثقفين وشبابا ً وعلماء وجامعيين،
وق��ائ��د ال��ث��ورة اإلس�لام��ي��ة يسعون
إلى تحطيم سلسلة إجراءات الحظر
الخاطئة والظالمة وسنحقق هذا
األمر إن شاء الله تعالى».
من جهة أخرى ،قال رئیس مركز
ال��دراس��ات االستراتیجیة لمجمع

تشخیص مصلحة ال��ن��ظ��ام علي
أكبر والیتي ،أن االستخدام السلمي
للطاقة النوویة لیس أمرا ً استعراضیا ً
وم���خ���ب���ری���اً ،ب���ل إن االس��ت��خ��دام
الصناعي الذي بحاجة إلی الطاقة
النظیفة یعتبر جزءا ً منها .وأضاف:
«وفقا ً للقوانین الدولیة ومعاهدة
حظر االنتشار النووي «أن بي تي»
فإن إی��ران لها الحق في االستفادة
السلمیة من الطاقة النوویة» ،مشيرا ً
إلى أن بالده تمتلك اإلمكانات الالزمة
ولذلك فقد أبرمت اتفاقا ً مع الروس
في هذا المجال ،بحیث أن إبرام اتفاق
لبناء أح��د المفاعالت قید التنفیذ،
كما ألبرمت اتفاقا ً إلنشاء مفاعلین
آخرین.
وتابع والی��ت��ي ،أن إي��ران بصدد
تدشین مفاعل وإنتاج قضبان الوقود
في الداخل بشكل كامل وبعیدا ً من
التبعیة وفي إطار احترام القوانین
ال��دول��ی��ة ،م��ؤك��دا ً أن ب�لاده ملتزمة
القوانین الدولیة وإن اعترف الطرف
اآلخ��ر خ�لال المفاوضات بحقوقنا
فإن المشكلة ستحل بسرعة .وأردف
قائالً« :إن المزاعم غیر المحقة التي
تثار تتسبب في إطالة المفاوضات
النووية ،وإن األمیركیین هم الذین
تسببوا في اللحظات األخ��ی��رة في
ت��م��دی��د ال��م��ف��اوض��ات» ،م��ؤك��دا ً أن
المطالب األمیركیة المبالغ فیها
والتي ترید أن تقرر نیابة عن الدول
الخمس األخری في المجموعة أثارت
خالفات بین هذه الدول.

تفكيك خلية لتجنيد الإرهابيين في فرن�سا
فككت الشرطة الفرنسية أمس خلية يشتبه في قيامها بتجنيد اإلرهابيين وإرسالهم
للقتال في سورية ،واعتقلت عناصر الخلية بمنطقة تولوز في جنوب غربي فرنسا.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر في الشرطة الفرنسية أن حملة االعتقاالت
شملت أيضا ً أفرادا ً في منطقتي نورماندي وباريس غرب فرنسا.
والعملية التي نفذتها شرطة مكافحة اإلره��اب وعناصر وحدة «ريد» وهي وحدة
نخبة في الشرطة ،طاولت «عشرة أهداف» في مقاطعات عدة ،بينما لم يعرف في الوقت
الحاضر عدد األشخاص الذين اعتقلوا.
وتواجه فرنسا خالل هذا العام ارتفاعا ً كبيرا ً في عدد الشبان الذين توجهوا إلى
القتال إلى جانب اإلرهابيين في سورية والعراق ،وهم يشكلون خطرا ً في حال عودتهم
مع احتمال تنفيذهم أعمال إرهابية.
وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد «الجهاديين» الذين يسافرون للمشاركة في
القتال في سورية والعراق ازداد هذا العام بنسبة  80في المئة.
وبحسب معطيات االستخبارات ،فإن حوالى  400مواطن فرنسي انضموا إلى صفوف
مسلحي جماعات متطرفة في الشرق األوسط ،بما في ذلك تنظيم «داعش» ،إضافة إلى
 400آخرين يستعدون لالنضمام إلى تلك الجماعات.

كان حدثا ً مرتبطا ً باإلرهاب».
وتعتبر ساحة مارتن الوسط المالي لسيدني وتضم
العديد من المباني المهمة بينها مكتب حاكم والية «نيو
ساوث ويلز» مايك بيرد واالحتياطي الفدرالي األسترالي
إضافة إلى مصرف «ستباك» ومصرف «الكومنولث».
وفي بلجيكا ،أعلنت الشرطة عن تحرير رهينة كان
محتجزا من قبل مسلحين بإحدى الشقق في مدينة غنت
الغربية.
وأعلنت متحدثة باسم مكتب االدعاء أن «الرهينة في
حالة جيدة» ،مشيرة إلى اعتقال ثالثة خاطفين ،نافية في
الوقت ذاته وجود أدلة على ارتباط الحادث باإلرهاب.
وأك��دت المتحدثة عدم العثور على أسلحة في حوزة
الخاطفين ،في حين كانت التقارير السابقة أشارت إلى
وجود بنادق كالشنيكوف لدى المسلحين ،كما نقلت شبكة
« »VRTعن سكان الحي قولهم إن الشقة كانت تستخدم
من قبل تجار مخدرات.
و كانت التقارير قد أفادت عن احتجاز مسلحين رهائن
في إح��دى الشقق منطقة «غنت» غرب العاصمة ،حيث
فرضت الشرطة طوقا ً أمنيا ً حول المكان.
وقال المتحدث باسم الشرطة البلجيكية فيليب راشارت
إنه «من غير الواضح ماذا يجري في المبنى حيث ال يزال
المسلحون متواجدين» .وأضاف أن الشرطة الفيدرالية
ت ّولت قضية اإلحتجاز وأنهم يملكون كل ش��يء إلنهاء
االحتجاز بنجاح.
وذكر التلفزيون البلجيكي أن عملية احتجاز أخرى
وقعت في تشرين األول الماضي في «غنت» أيضا ً وأن
خلفيتها كانت شخصية.

اليابان :فوز رئي�س الحكومة ال�سابق
باالنتخابات الت�شريعية
ف��از ح��زب رئيس ال���وزراء الياباني شينزو آب��ي في
االنتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها رئيس
الحكومة المحافظ أواخر الشهر الماضي.
ونشرت وسائل إعالم يابانية نتائج أظهرت أن الحزب
الليبرالي الديمقراطي (يمين) حصل على  291من أصل
 475مقعدا ً جرى التنافس عليها مقابل  295في المجلس
السابق المكون من  480مقعداً ،محتفظا ً بذلك بأكثر من
ثلثي المقاعد.
وتتيح غالبية الثلثين التصديق على القوانين حتى في
حال وجود خالف في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه
الحزب الحاكم أيضاً.
وفوز حزب آبي ال يشكل مفاجأة طالما أن المعارضة
المنقسمة غير قادرة على الحركة بفعالية ،وكسر هيمنة
الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يسيطر على الحياة
السياسية اليابانية منذ عقود.
وبحسب تقديرات تلفزيون «أن أتش كي» فإن الحزب

الديمقراطي الياباني ثاني حزب في البالد حصل على 73
مقعداً ،أي من دون عتبة المئة مقعد التي كان يأمل بها
(مقابل  62نائبا ً في المجلس المنتهية واليته) .وحصل
حزب التجديد على  41مقعدا ً على األقل وحل ثالثاً.
وقد دعي نحو  105ماليين ياباني لإلدالء بأصواتهم
ف��ي ال��م��دارس وال��ب��ل��دي��ات ودوائ����ر ع��ام��ة أخ���رى ،لكن
المشاركة كانت ضعيفة بسبب افتقار العملية االنتخابية
إلى رهان سياسي إضافة إلى األحوال الجوية السيئة في
جزء من البالد .وبلغ عدد الذين امتنعوا عن المشاركة 48
في المئة وهي نسبة غير مسبوقة وأعلى بنحو  7في المئة
من انتخابات نهاية  2012التي سجلت أيضا ً عدم اكتراث
بالسياسة لدى السكان.
ورحبت واشنطن بإعادة انتخاب ائتالف آبي .وقال
المتحدث باسم البيت األبيض جوش إرنست في بيان
إن «التحالف بين الواليات المتحدة واليابان هو ركيزة
السالم واالزدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».

�أنقرة تتحدث عن �إجها�ض محاولة انقالب على الحكومة

ق��ال الرئيس التركي رج��ب طيب
أردوغ����ان أم��س إن��ه ينبغي تطهير
القضاء ومؤسسات الدولة األخرى
بما فيها الهيئة العلمية الحكومية
«توبيتاك» من الخونة.
و أضاف أن المداهمات التي قامت
بها الشرطة أول من أم��س لوسائل
إعالم مقربة من غولن تأتي في إطار
ال��رد ال��ض��روري على عمليات قذرة
ألعداء سياسيين ورفض االنتقادات
التي وجهها له االتحاد األوروبي.
وقال أردوغ��ان« :إنهم يصرخون
مدافعين عن حرية الصحافة لكن
ال��م��داه��م��ات ال ع�لاق��ة ل��ه��ا ب��ه��ذا...
نحن ال ننشغل بما يمكن أن يقوله
االتحاد األوروبي سواء قبلنا االتحاد
األوروب����ي كعضو أم ال ...نحن ال
ننشغل ب��ه��ذا .أرج��وك��م احتفظوا
بحكمتكم ألنفسكم».
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أع��ل��ن وزي���ر
الداخلية التركي أفكان أال أمس أن
بالده تمكنت إجهاض محاولة انقالب
إث��ر اعتقال ع��دد م��ن أن��ص��ار حركة
«حزمت» المناهضة للحكومة.
ونقلت وسائل إع�لام تركية عن
ال��م��س��ؤول ال��ت��رك��ي أن م��ا وصفها

بالنشاطات الهدامة كانت تجرى منذ
 10سنوات ،لكننا «تمكنا من القضاء
على هذه المخططات والنوايا».
وك��ان��ت الشرطة التركية قامت
بحملة أم��ن��ي��ة أول م��ن أم���س في
اس��ط��ن��ب��ول وم���دن ع��دي��دة أخ���رى،
اعتقلت خاللها العشرات من أنصار
حركة «حزمت» المناهضة للحكومة
التركية وال��ت��ي يترأسها الداعية
اإلسالمي وحليف أردوغ��ان السابق
فتح الله غولن ،المقيم في الواليات
المتحدة ،ويُوصف بأنه راديكالي.
وتتهم السلطات التركية غولن
بالعمل على اإلط��اح��ة بالحكومة
من خالل إقامة مؤسسات موازية ال
تخضع للسلطات ،والتنصت على
قيادات البالد بصورة غير شرعية.
ب��دوره��ا ،وزع��ت النيابة العامة
التركية بيانا ً بشأن اعتقال مجموعة
ك��ب��ي��رة م��ن األش��خ��اص المتهمين
بالسعي إلى تشكيل منظمة إرهابية،
مشيرة إلى أن التحقيق جار مع جميع
أفرادها.
وك��ان��ت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة قد
ن����ددت ف��ي وق���ت س��اب��ق باعتقال
الشرطة التركية أكثر من عشرين

شخصية إعالمية ب��ارزة في البالد
خ�ل�ال م��داه��م��ات خ��اط��ف��ة .وق��ال��ت
المتحدثة باسم الخارجية األميركية
جين بساكي« :إن واشنطن تتابع
من كثب التقارير ح��ول المداهمات
واالعتقاالت» .وأضافت أن «حرية
اإلع�ل�ام واالس��ت��ق�لال القضائي هما
عامالن رئيسيان في كل ديمقراطية
صحيحة وم���ب���دآن راس���خ���ان في
الدستور التركي بوصفها صديقة
وحليفة لتركيا ،فإننا ندعو السلطات
التركية إل��ى ض��م��ان ع��دم انتهاك
تصرفاتها لهذه القيم الجوهرية
وأسس تركيا الديمقراطية».
ك��ذل��ك دان م��س��ؤول��ون ك��ب��ار في
االتحاد األوروب��ي مداهمات الشرطة
التركية لمقار إع�لام��ي��ة واعتقال
صحافيين واصفة ذلك بأنه «مناف
لقيم االتحاد األوروبي» الذي تتطلع
تركيا إلى أن تصبح جزءا ً منه.
وجاءت هذه العملية بعد يومين
على إع�لان أردوغ���ان تنفيذ عملية
ج���دي���دة ض���د م���ن وص��ف��ه��م ب��ق��وى
الشر ،التي يتهم عدوه اللدود غولن
ال��م��وج��ود ف��ي المنفى ب��ال��والي��ات
المتحدة بتحريكها.

