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«�إ�سرائيل» تحترق بلهيب
تموز مرة �أخرى
} راسم عبيدات
في تموز  ،2006قررت «إسرائيل» تغيير قواعد اللعبة في
الجنوب اللبناني ،وإنهاء وجود المقاومة وحزب الله ،وإبعاد
خطرها لسنوات طويلة عن شمال فلسطين ،وأميركا وقوى
االستعمار الغربي ومعها جوقة المطبلين والمنهارين العرب
من مشيخات النفط وال�ك��از الخليجية وع��دد آخ��ر من أنظمة
ال�ن�ظ��ام ال��رس�م��ي ال�ع��رب��ي ،أع �ط��وا ال �ض��وء األخ �ض��ر لذلك...
معتقدين ومتوهمين بأن القضاء على حزب الله سيدق مسمارا ً
آخر في نعش النظام السوري وسيخضع إي��ران ،وسيخلق
شرق أوسط جديدا ً خاليا ً من قوى المقاومة ،قيادات عربية
«كرتونية» تأتمر بأمر «إسرائيل» ،هيمنة وسيطرة أميركية
مطلقة على المنطقة ...ولكن لم يتم استوالد الشرق األوسط
الجديد ال��ذي بشرت ب��ه كونداليزا راي��س وزي��رة الخارجية
األميركية آن��ذاك ،ومنيت «إسرائيل» بهزيمة نكراء بعد ثالثة
وثالثين يوما ً من القتال الضروس مع المقاومة اللبنانية ،في
وقت كانت تعتقد «إسرائيل» ومعها حلف العدوان األميركي
والغربي والعربي ،أن المعركة ستحسم خالل عشرة أيام على
األكثر ،وجاء تقرير لجنة «فينوغراد» اإلسرائيلية حول حرب
تموز واع �ت��راف جنراالتها وقادتها األمنيين والعسكريين
بالهزيمة والفشل ،ليؤكد الهزيمة والفشل «اإلسرائيليين»،
وب��دالً من أن يتراجع دور ح��زب الله والمقاومة ،وجدنا أن
ال�ح��زب تحول إل��ى ق��وة إقليمية ف��ي المنطقة ،وأص�ب��ح حلف
المقاومة من طهران وحتى الضاحية الجنوبية مرورا ً بدمشق
أكثر ثباتا ً ورسوخاً ،توحد في المعارك والميدان في أكثر من
ساحة ،في معركة القصير ،في القلمون والقنيطرة ...ضد
العدوان اإلجرامي الذي تتعرض له سورية وقوى المقاومة
من قبل تحالف عريض تقوده أميركا والغرب االستعماري،
وي� �ش ��ارك ف��ي ت�ن�ف�ي��ذه ت �م��وي�لاً وت�س�ل�ي�ح�ا ً وت��وف �ي��را ً للدعم
اللوجستي واالستخباري والقواعد والمالذ اآلمن واإلقامات
وحرية الحركة ،وفتح الحدود إلدخال المرتزقة والجماعات
اإلرهابية والتكفيرية من مختلف دول العالم جماعات التتريك
الحالمة بالخالفة ف��ي أن�ق��رة على ح�س��اب ال��دم والجغرافيا
العربية وغرفة عمليات «م��وك» في األردن وجماعة  14آذار
في لبنان.
الهزيمة العسكرية ال�ت��ي منيت بها «إس��رائ�ي��ل» ف��ي تموز
 ،2006ال توازيها سوى هزيمتها السياسية بتوقيع االتفاق
اإليراني  -األميركي حول الملف النووي اإليراني في تموز
لهذا العام ،اتفاق أحدث زلزاالً في «إسرائيل» ،ليصفه قادتها
بالكارثة ،اتفاق ستبنى عليه تغيّرات وم�ع��ادالت وتحالفات
جيواستراتيجية ف��ي المنطقة ،ات �ف��اق س�ي�ك� ّرس إي ��ران قوة
إقليمية م�ت�س�يّ��دة ف��ي المنطقة ،وب��ان�ت�ص��ار إي ��ران سيتعزز
دور حلف ال�م�ق��اوم��ة ف��ي المنطقة ،وس�ي�ك��ون ال�ع��د النهائي
للعدوان على سورية ،سورية التي سيصبح دورها حاسما ً
في المنطقة ،كذلك حزب الله سيصبح واح��دا ً من المعادالت
المهمة في المنطقة ،لكي يتحول دوره من دور محلي إلى دور
عربي وإقليمي.
«إس��رائ �ي��ل» ال�م�ص��دوم��ة م��ن ه��ذا اإلات��ف��اق ،ل��م تنفع معها
كل التطمينات األميركية ،ح��ول تعويضها عسكريا ً عن هذا
االت��ف��اق ب �ت��زوي��ده��ا ب��أح��دث م��ا ه��و م��وج��ود م��ن س�ل�اح في
الترسانة األميركية ،وكذلك أحدث المقاتالت (أف  ،)35وال
التطمينات البريطانية واأللمانية والفرنسية بااللتزام بأمنها
وحمايتها والدفاع عنها ،فإيران قيادتها تقول بأنها لن تغير
موقفها من «إس��رائ�ي��ل» وستواصل دع��م حلفائها والوقوف
إل��ى جانبهم في سورية ولبنان واليمن وفلسطين ،والدول
التي تبعث لها بالتطمينات قبل أن يشرع في رفع العقوبات
االق�ت�ص��ادي��ة والمالية ع��ن إي ��ران يستعد ق��ادت�ه��ا ووزراؤه ��ا
للهرولة إلى طهران ،لكي يحجزوا حصصا ً لهم في المشاريع
الضخمة التي ستستثمر في القطاعات المختلفة اإليرانية من
نفط وغاز وبتروكيماويات وصناعات مختلفة وإعادة تأهيل
قطاع الطيران المدني والمصارف والبورصة ...الخ.
ول�ع��ل الجميع ي��ذك��ر كيف ك��ان��ت فرنسا بضغط سعودي
تقف بصلف وعنجهية ض��د االت �ف��اق األم�ي��رك��ي -اإليراني،
ودفعت لها السعودية مليارات الدوالرات كرشاوى ،وابتاعت
منها سالحا ً بالمليارات ،لكي تلعب دور المعطل لهذا االتفاق،
م��ن خ�لال التشدد ف��ي ف��رض ش��روط م��ذل��ة على ط�ه��ران في
ال �م �ف��اوض��ات ،ول �ك��ن ك��ل ه��ذا التعطيل وال�ع�ق�ب��ات ل��م تنجح
في توقيع االت�ف��اق ،ولكي تلتفت فرنسا إل��ى مصالحها بعد
توقيعه ،تاركة السعودية تغرق في وحل الحرب العدوانية
على اليمن ،تلك الحرب التي لن تستطيع أن تجعل منها العبا ً
إقليميا ً أو منتصرا ً ف��ي ه��ذا ال �ص��راع ،ب��ل ستستنزفها ماالً
وسالحاً ،كذلك ستتولد عنها حالة من عدم االستقرار وعدم
الشعور باألمن واألم��ان في المنطقة ،حيث حالة من الغليان
تسود الوضع الداخلي السعودي ،وأميركا لن تقدم لها سوى
جوائز ترضية بأنها مستعدة لحمايتها والدفاع عنها في حال
تعرضها لعدوان خارجي ،ولكن لن ترسل جيوشها لتحارب
بدالً منها.
ح�� ّر ت �م��وز ه��ذا ال�ص�ي��ف ك��ان لهيبه ال�س�ي��اس��ي أش� � ّد على
«إسرائيل» وحلفائها المعروفين والمتخفين منذ تموز ،2006
فماذا جنى عربان مشيخات النفط والكاز الخليجية من موقفهم
العدائي تجاه إي��ران؟ وم��اذا جنت السعودية وقطر على وجه
التحديد من دعمهما المالي والتمويل لتهريب وإدخال عشرات
اآلالف الجماعات اإلرهابية والمرتزقة إلى سورية والعراق،
ودف��ع أثمن التكاليف ألح��دث األسلحة التي ج��رى تزويدهم
بها؟ ماذا حصدت السعودية من حربها العدوانية على اليمن؟
فحربهم العدوانية على اليمن والتصعيد العسكري ومحاولة
تحقيق انتصارات في سورية لصرف األنظار وتعطيل توقيع
االتفاق – األميركي ،لم تفلح ال ّ
برف اليمنيين لراية االستسالم
وال إن �ج��ازات عسكرية ف��ي س��وري��ة تحقق ،وال ات�ف��اق�ا ً عطل
االتفاق وقع ضمن معادلة «رابح –رابح» وإيران حصلت على
أغلب ما تريد ،وما سيحدث من رفع فوري للعقوبات سيكون
له بالغ األثر في التنمية وفي الصناعة العسكرية اإليرانية.
أي وقت سبق على
وبالتأكيد ستكون إي��ران ق��ادرة أكثر من ّ
دعم حلف المقاومة ،فاليوم هي في مجموعة الدول الكبرى
ونجحت سياسة النفس الطويل في تجاوز ك ّل العقوبات.
ال�ت��داع�ي��ات لالتفاق ال �ن��ووي اإلي��ران��ي ستكون كبيرة في
المنطقة ع�ل��ى ال�م�س�ت��وى اإلق�ل�ي�م��ي وال �ع��رب��ي ،والمعادالت
والتحالفات والتغيرات الجيوسياسية ستحصل ،واألوضاع
في المنطقة قبل تموز لن تكون على ما هي عليه بعد تموز،
وتوقيع االتفاق ترافق مع تقدم كبير في الحرب على الجماعات
اإلره��اب �ي��ة «ال �ق��اع��دة» وم�ت�ف��رع��ات�ه��ا م��ن «داع� ��ش» و«نصرة»
وغيرها في العراق وسورية ،االنتصارات الميدانية سوف
تضيف ق��وة ج��دي��دة ل�لات�ف��اق اإلي��ران��ي م��ع ال �غ��رب ،وسوف
ت�ت�ب�دّل ال�م��واق��ع وي�ت�غ�يّ��ر ال�خ�ط��اب ال�س�ي��اس��ي ،ال�ن�ج��اح الذي
تحقق في فيينا سيعطي روسيا وإيران وسورية أفضلية في
العمل على إنهاء الحرب على سورية ووقف تدفق اإلرهابيين
وأموال اإلرهاب .وال ب ّد أن يعيد المجتمع الدولي حساباته من
أجل وقف العدوان على اليمن وإنهاء مجازر القتل الجماعي
التي ُتما َرس ضدّه.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

المعجزة ...بين اﻻتفاق الإيراني والنفاق ال�سعودي
} لؤي خليل
شهدت المنطقة حروبا ً وتشهد خالل األشهر األخيرة نارا ً ال
ترحم وال تقف عند ج��دران ،بل تكاد تلتهم طاوالت التفاوض
التي يجالسها الكبار بحثا ً عن حلول تجارها بائعي حروب
العالم.
فلكل حرب نهاية ،ولكل حل تفاوض يبدأ بوضع نقاط قوة
وضعف ،وفي النهاية الكل يربح على رغم خسارته ،والكل
يفاوض بلغة المنتصر إال أن طريقة البحث السعودية في أوراق
الخاسر والرابح تغرقنا في الضحك والبكاء ،دول��ة إسالمية
تفاوض دوالً إليقاف دعمها لإلرهاب أو لوضع حد للتفريخ
الوهابي على أراضيها.
هذا ما يظهر إلى العلن ولكن وراء كل خبر حقيقة ال يعلمها إال
صناع الطاوالت المستديرة من فيينا إلى موسكو وواشنطن،
وهي حقائق لم تعد تخفى سياسيا ً بعد محادثات ربع الساعة
األخير والحرب النفسية بين واشنطن وحلفائها وبين واشنطن
وطهران أيضاً.
فالمشهد اإليراني الدولي بات واضحا ً كل يوم أكثر وإن أخذ
أوقاتا أخرى تصارع االتفاقات الكبرى لوضع حلول وبالخط
العريض ألكبر مساحات من منطقتنا قد تالمس أطراف المنطقة
األفريقية حتى ليبيا ،اتفاقات قد توسع مضيق هرمز وباب
المندب لناقالت التجارة الغربية اإليرانية وشاحنات التسلح
وال�ن�ف��ط ،ك��ل ه��ذا البعد الت�ف��اق يصنعه األب �ط��ال ف��ي موسكو
وطهران ،وتسجله إيقاعات وفضاءات االنتصارات السورية
المقاومة وتعرفه جيدا ًطهران بعناصره وحروفه بدقة الميدان،
وتترجمه موسكو على المنابر بجمل وعبارات كبيرة يفهمها
الغرب جيدا ًقبل أن تصل إلى مسامع العرب الخليجي ،وبخاصة

السعودية التي أدركت أخيرا ًأن قطارها قد فات استراتيجياً ،وأن
ما يبحث في الدقائق األخيرة مصالح غربية بحتة تخص أمن
اقتصادهم ودولهم وتجارتهم التي ستالمس مياه حدودهم مع
إيران .هذا ربما أدركه الخليج متأخرا ً أو أنه لم يكن يدرك جدية
االتفاق األميركي ـ اإليراني ،وأوهم بوعود حليفه «اإلسرائيلي»
في تل أبيب ،ضاربا ً بعرض الحائط جميع األعراف السياسية
وح�ت��ى المجتمعية ف��ي داخ��ل شعوبه ووص�ل��ت ب��ه الصفاقة
السياسية أن يقارع القطب ال��روس��ي مندفعا ً ب��أوه��ام داعمه
الفرنسي «اإلسرائيلي» ،وها هو السعودي يقف في أراضيه
منتظرا ً أساطيل الوهم التي وعدت بدعمه في حربه.
كل ما تقدم إشارات ودالالت بالغة الدقة عن األسباب التي
دفعت الخليج والسعودية خصوصا ً محرجة إلى أن تساوم
ﻻ أن تفاوض على أبنائها التي غ��ررت بهم بحقد وهابي في
مستنقعات شاشاتها وتكفيرها ومقاعد دراستهم في شعبة
المخابراتالصهيوـسعودية.
كل ه��ذا االن��دم��اج والتحليل السياسي والعسكري ﻻ يكاد
يتجاوز أبعاد تخصيب االتفاق اإليراني الذي يصنع في فيينا
وموسكو أكثر الرابحين وأكثر الضامنين لكل األطراف ،ولكن
الخطوط العامة لهذه الحلول ترسم في الحرب الشرسة التي
تخوضها الدولة السورية وجيشها والمقاومة ،ه��ذه المهمة
التاريخية هي أوالً وأخيرا ً التي دفعت بالسعودي إلى البحث
الهثا ً عن قناعة روسية ت��ارة بحجة االتفاقات االقتصادية،
وتارة بحجة إيجاد الحلول لحرب بدأت تنهش الجسد الخليجي
إرهابياً.
ً
والهدف االستراتيجي الروسي الذي أصبح مدركا خروج
كل هذه المنظمات اإلرهابية عن سلطة أمرها الصهيوخليجي
وتحولها إلى خطر يهدد داعميها ،والتورط السعودي في اليمن
إلى حرب طويلة ال تعرف حدودها.

هذا كله دفع بالسعودية بعد كل هذه االعتبارات السياسية
واالستراتيجية إلى البحث عن مظلة روسية تحميها من إيران،
نعم فالسعودي يبحث عن حامية دولية من القوة اإليرانية
المتنامية خصوصا ً بعد أخطاء ساسته الموجهة ضد الدولة
اإلس�لام�ي��ة ف��ي إي ��ران وشعبها وح�ل��ف ال�م�ق��اوم��ة ،فهو نفاق
ت �ف��اوض ال ب��ل م�س��اوم��ة على ك��ل ش��يء بحجة وق��ف الدعم
لإلرهاب والبحث عن حلول لألزمات التي سيخرج الجميع
بفضل انتصارات المقاومة رابحا ً فيها على رغم التضحيات،
وحتى الغرب الضامن لتحالفاته ومصالحه ،هو ينفاق ويسابق
االت�ف��اق بحثا ً ع��ن مخرج روس��ي يصنع م��ا يسمى المعجزة
التي تصنع أوالً بأي ٍد وهمم أبطال الحلف المقاوم ،والرياض
تدرك أنها ال تستطيع أن تفاوض بشيء سوى إيقاف ذراعها
اإلعالمي والمخابراتي.
ك��ل ه��ذا بانتظار لحظة الشغف الغربي األميركي باتجاه
طهران ومصالحها ،ما يجعلها تنافق باستباق المظلة الروسية
بضمانات توقف الضخ في األزمة السورية ،وحلول تخمد النار
اليمنية ،وأكثر من ذلك لن تقدم أو لن تستطيع سوى انتظار
سفن الرحيل لقادتها.
ألنهم يدركون جيدا ً أن ما يرسم في محيطات القرار وما
يصنعه قادة المخابرات في الغرب سيرميهم ويحرقهم بنيران
إرهابهم قبل أن يرتد إلى الغرب.
والسلطان العثماني المغرور سيجد نفسه مضطرا ً ألن
يتسابق إلى الكرملين ليواجه ملفات الحقائق السورية التي نقلها
مسؤول أمني كبير إلى موسكو وهي التي خرجت بالتصريح
األميركي الموجه إلى أنقرة أوقفوا شاحنات إرهابكم.
هذه الزيارات والحقائق والصمود السوري والمقاوم هي
التي تسابق االتفاق على النفاق الذي تلهث له دول المساومة
بحثا ً عن مظلة روسية تحميها من حقائب المعجزة السورية.

ترى مصادر أمنية
تركية أنّ التفجير
الذي نفذته انتحارية
من «داعش» هو
نتيجة متوقعة لمسار
التعامل مع هذا التنظيم
من جانب القيادة
السياسية التركية،
وحجم التسهيالت
الممنوحة له ماليا ً
وأمنياً ،ففي اللحظة
التي تذهب فيها تركيا
إلى وضع ضوابط
تفرضها أوضاع
داخلية او خارجية
سيكون الر ّد الداعشي
الى تصاعد ،وإنْ
رضخت تركيا صارت
تحت االحتالل وإنْ
صمدت صارت فوضى
متفجرة.
ّ

مجموعة االت�صال الخا�صة ب�أوكرانيا ت�ست�أنف مفاو�ضاتها في مين�سك

مو�سكو تدعو كييف �إلى حوار في �ش�أن �سبل �إي�صال الم�ساعدات �إلى دوبنا�س
استضافت العاصمة البيالروسية مينسك أمس جولة
جديدة من اجتماعات مجموعة االتصال الخاصة بتسوية
النزاع شرقي أوكرانيا ،حيث عقدت المجموعة ولجانها
الفرعية األربع في مينسك سلسلة من اللقاءات على خلفية
توقعات متفائلة ،على رغم استمرار المواجهة العسكرية
في منطقة دونباس.
وك��ان مارتن سايدك ،ممثل منظمة األم��ن والتعاون
األوروب���ي في مجموعة االتصال قد أع��رب عن أمله في
أن تشهد اللقاءات التوقيع على اتفاقية تقضي بسحب
األسلحة التي يقل عيارها عن  100ملم من خط التماس
بين طرفي النزاع على مسافة ال تقل عن  3كيلومترات.
وكانت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان قد
توقعتا عقد االتفاق بهذا الشأن خالل االجتماع السابق
لمجموعة االتصال يوم  7تموز ،لكن هذه اآلمال لم تتحقق
بسبب موقف كييف.
وفي هذه السياق ،أعلنت الجمهوريتان عن الشروع
في سحب األسلحة من خط التماس بصورة أحادية،
في الوقت الذي شككت فيه كييف في صحة هذا اإلعالن،
فيما لم يؤكد ألكسندر هوغ رئيس بعثة منظمة األمن
والتعاون األوروبي سحب هذه األسلحة ،معتبرا ً الرقابة
على سحب األسلحة يجب أن تكون «ثنائية» ،وقال إنه
«ال يوجد حتى اآلن أي اتفاق بشأن أنواع األسلحة التي
يجب سحبها ومواعد االنسحاب والمواقع التي يتم نقل
األسلحة إليها».
أما البند الثاني المطروح للنقاش خالل اجتماع لجنة
المسائل األمنية ،فيتعلق بسحب األسلحة والقوات من
بلدة شيروكينو التي سبق أن شهدت معارك طاحنة بين
طرفي النزاع.
ويأمل المحللون في أن يساعد عقد اتفاقات معينة في
المجال األمني في دفع العملية السياسية إلى األمام بعد
أن وصلت إلى طريق مسدودة بسبب رفض كييف تنسيق

خطواتها لإلصالح الدستوري والسياسي في البالد مع
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
ووصف سايدك المناقشات الجارية في إطار لجنتي
الشؤون االقتصادية واإلنسانية بأنها «بناءة ج��داً»،
وأع��رب عن أمله في إح��راز تقدم على هذين االتجاهين،
واتخاذ خطوات عملية لتحسين الوضع في دونباس
وتخفيف م��ع��ان��اة ال��س��ك��ان المحليين بسبب ال��ن��زاع
المسلح المستمر منذ نيسان عام  .2014ومن المسائل
المطروحة للنقاش ،موضوع ترميم منظومة توزيع المياه
في المنطقة ،واستئناف الخدمات المصرفية وتسليم

المعونات االجتماعية ورواتب التقاعد ومسالة األسرى.
من جهة أخ��رى ،أكد غيرغوري كاراسين نائب وزير
الخارجية الروسي أن هناك فرصة واقعية لعقد االتفاق
الخاص بسحب األسلحة من عيار أقل من  100ملم من
خط التماس ،مضيفا ً أن نجاح ه��ذه المبادرة يتعلق
بموقف كييف واستعدادها التخاذ خطوات عملية.
وأردف تعليقا ً على موضوعي سحب األسلحة وسحب
القوات من بلدة شيروكينو «يجب التحلي بإرادة سياسية
والتوصل إلى اتفاقات معينة تساهم في تنفيذ اتفاقات
مينسك ودفع عملية مينسك للتسوية برمتها إلى األمام».

بيونغ يانغ :قوتنا النووية لي�ست مو�ضوع تفاو�ض
أكدت بيونغ يانغ أمس أن قوتها
النووية ليست موضوع تفاوض،
راف��ض��ة ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق عقد أي
مقارنة مع إيران.
ونقلت وكالة األن��ب��اء المركزية
الكورية عن متحدث باسم خارجية
ك��وري��ا الشمالية ق��ول��ه« :االت��ف��اق
بشأن البرنامج ال��ن��ووي اإليراني
تحقق بعد ج��ه��ود طويلة بهدف
االعتراف بحقها في النشاط النووي
ورفع العقوبات .لكن الوضع لدينا
مختلف تماماً».
وكانت وزارة الخارجية األميركية
أع��رب��ت عقب إب���رام ات��ف��اق تسوية
الملف النووي اإليراني في  14تموز
عن األمل في أن تساعد الصفقة مع
إي��ران ،كوريا الشمالية على إعادة
النظر في برنامجها النووي.
وقال المتحدث الكوري الشمالي
ردا ً على الخارجية األميركية إن
قوة الردع النووية لبالده «وسيلة

ضرورية لحماية سيادتها وحقها
ف��ي ال��وج��ود م��ن االب��ت��زاز ال��ن��ووي،
وسياسة الواليات المتحدة العدائية

المتواصلة منذ نصف ق��رن ،وهي
ليست م��وض��وع��ا ً للمساومة على
مائدة المفاوضات».

وأوض��ح المتحدث باسم بيونغ
يانغ أن��ه طالما تواصلت سياسة
ال��والي��ات المتحدة العدائية تجاه
كوريا الشمالية ،فال يمكن إحداث
تغيير في قوة ردعها النووي.
وأضاف المتحدث باسم خارجية
كوريا الشمالية «نحن دولة نووية
مظهرا ً وجوهراً ،ودول��ة نووية لها
مصالحها الخاصة» ،مشددا ً على
أن بيونغ يانغ غير مهتمة مطلقا ً
بالحوار لمناقشة تجميد البرنامج
ال��ن��ووي أو التخلي عنه من طرف
واحد.
يذكر أن كوريا الشمالية أشهرت
نفسها دول���ة ن��ووي��ة ع��ام ،2005
معلنة تصنيعها قنبلة ن��ووي��ة.
وأج����رت ب��ي��ون��غ ي��ان��غ تجربتها
النووية األولى عام  ،2006وأعادت
ال��ك��رة عامي  2009و ،2013ولم
تتمكن العقوبات الدولية من وقف
البرنامج النووي لهذا البلد.

�سفينة لتتبع الدرع ال�صاروخية الأميركية
تدخل الخدمة في الأ�سطول الرو�سي
أعلن األسطول الحربي الروسي ،أن سفينة استطالع مخصصة لتتبع عناصر
نظام الدرع الصاروخية األميركي ،ستنضم إلى قوام مجموعته الحربية في
أسطول الشمال.
وق��ال فالديمير ماتفييف ،رئيس المكتب الصحافي لألسطول «خ�لال

االستعراض الحربي-البحري في بحر البلطيق سيجرى رفع علم البحرية
الروسية على سارية أحدث سفن االتصاالت «يوري إيفانوف» ،التي ستنضم
إلى قوام المجموعة الحربية في األسطول الروسي لمواصلة الخدمة في أسطول
الشمال».
وأض��اف ماتفييف ،أنه في الوقت القريب المقبل ،ستحتل سفينة «يوري
إيفانوف» محلها في موكب السفن الجاري تشكيله عند الخروج من قناة
كاليننغراد البحرية في ميناء «بلطيسك» الواقع على ساحل بحر البلطيق.
وأفادت مصادر في شركة بناء السفن الموحدة ،أن السفينة مخصصة لضمان
االتصاالت والتحكم للقوات البحرية ،وإجراء الحرب اإللكترونية ،واالستطالع
اإللكتروني والالسلكي ،وتتبع عناصر نظام الدفاع الصاروخي األميركي وأنظمة
الدفاع الجوي الصاروخية.
وتعتبر «يوري إيفانوف» أول سفينة من مشروع  ، ،18280وقد بدأ بناؤها
في مصنع بناء السفن «سيفيرنايا فيرف» في  27كانون األول  2004وأنزلت
إلى الماء في  30أيلول .2013
وتبلغ حمولة السفينة أكثر  4000طن ،بمدى مالحة ال يقل عن  8آالف ميل
بحري ،فيما يبلغ عدد أفراد طاقمها .120
الجدير بالذكر أن القيادة الروسية تتخذ في السنوات األخيرة الماضية
خطوات عديدة لتنفيذ برامج واسعة النطاق تهدف إلى إعادة تسليح القوات
المسلحة الروسية ،بما فيها البحرية ،بأحدث أنواع األسلحة.

لكن كاراسين انتقد مبادرة كييف بشأن إنشاء لجنة
فرعية أخ��رى في إط��ار مجموعة االتصال لتتولى حل
المشاكل الحدودية .وقال« :نعارض هذه الفكرة .ونرى
أنها ستعرقل الجهود إلح���راز تقدم على االتجاهات
األخرى».
وأع���اد المسؤول ال��روس��ي إل��ى األذه���ان أن اتفاقات
مينسك التي تم التوقيع عليها يوم  12شباط توضح
جميع المسائل المتعلقة بالوضع على الحدود الروسية
 األوكرانية ،وتنص على إرج��اء اإلج��راءات التي يجباتخاذها في المنطقة الحدودية إلى ما بعد تطبيق البنود
األخرى المتعلقة بإجراء االنتخابات واستكمال العملية
السياسية في أوكرانيا.
إلى ذلك ،دعت موسكو لعقد اجتماع لممثلي وزارتي
الطوارئ الروسية واألوكرانية لبحث سبل مواصلة إيصال
المساعدات اإلنسانية إلى منطقة دونباس.
جاء ذلك في تصريح أدل��ى به غريغوري كاراسين،
تعليقا ً على اق��ت��راح كييف الخاص بنقل المساعدات
اإلنسانية إلى جنوب شرقي أوكرانيا باستخدام سكك
الحديد.
وقال الدبلوماسي الروسي« :لدينا اقتراحات محددة
تدعو لعقد اجتماع لممثلين عن وزارتي الطوارئ للبلدين
لبحث الناحية العملية وإمكانات تحديد ممرات آمنة
إلي��ص��ال المساعدات اإلنسانية إل��ى دون��ب��اس ،تشمل
أراضي أوكرانيا».
وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية في الـ 16من تموز
قافلة مساعدات إنسانية ج��دي��دة إل��ى جنوب شرقي
أوكرانيا ،وهي القافلة الـ 32التي وجهتها روسيا منذ آب
عام  2014الماضي إلى منطقة دونباس ،حيث أوصلت
نحو  40أل��ف من المساعدات اإلنسانية .ويجرى اآلن
تجهيز قافلتين إضافيتين ستنطلقان في الـ 23و الـ 30من
تموز الجاري.

ا�سطنبول :قتيل في حادث �إطالق نار
وهجوم ي�ستهدف ال�شرطة
قتل شخص وأصيب  3آخرون في حادث إطالق نار في بار باسطنبول ،فيما
استهدف هجوم آخر أحد مراكز الشرطة بالمدينة.
وذكرت صحيفة «حرييت» أن حادث إطالق النار في أحد البارات في منطقة
شيشلي بالجزء األوروب��ي من المدينة وقع فجر أمس ،وأسفر عن إصابة 4
أشخاص توفي أحدهم بعد نقله للمستشفى فيما ما زال مصاب آخر في حالة
حرجة .وتبحث الشرطة عن المشتبه به في ارتكاب الجريمة.
أما الهجوم على مركز الشرطة فوقع في منطقة سنطان غازي ،ولم يتم تحديد
هوية المهاجمين حتى اآلن .وبحسب وسائل إعالم تركية ،فقد أطلق رجال األمن
النار ردا على الهجوم .ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو مصابين،
وتجري الشرطة تحقيقا ً في الحادث.
وفي محافظة آدي يامان جنوب شرق البالد قتل عنصر من الدرك وأصيب
اثنان آخران في هجوم مسلح .وذكرت وكالة األناضول لألنباء أن الدرك يشتبه
بتورط متمردين أكراد في الهجوم ،علما ً بأن الهجوم وقع أثناء عملية أمنية
بقرية كومور.
وفي محافظة تونجلي شرق البالد عثرت الشرطة المحلية على قنبلة وزنها
 100كيلوغرام كانت مزروعة في أحد الطرق .وأوضحت وسائل إعالم أن
العبوة المعدة للتحكم بها عن بعد ،كانت مزروعة على بعد  15كيلومترا ً من
مدينة تونجلي .وتم العثور عليها في إطار تمشيط روتيني للمنطقة .وتشتبه
الشرطة في ضلوع متمردي حزب العمال الكردستاني في زرع العبوة.

وا�شنطن ت�أ�سف لقرار قرغيزيا
ف�سخ اتفاق للتعاون الثنائي
أعربت الواليات المتحدة عن خيبة أملها من قرار قرغيزيا بفسخ اتفاق للتعاون
الثنائي ،على خلفية تكريم واشنطن ناشطا ً حقوقيا ً تتهمه بشكيك بإشعال فتنة
عرقية.
وكان البرلمان القرغيزي قد اعتبر أن منح عزيمجان عسكاروف جائزة «المدافع
عن حقوق اإلنسان» من قبل وزارة الخارجية األميركية يمثل تهديدا ًلوحدة الشعب
في قرغيزيا.
وأشار بيان صادر عن البرلمان إلى أن عسكاروف الذي حكم عليه في قرغيزيا
بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة جداً ،كان أحد منظمي ومحرضي
أعمال الشغب الجماعية التي وقعت في حزيران  2010جنوب البالد راح ضحيتها
 442شخصا ً وجرح أكثر من  ،.1000مضيفا ً أن قضية عسكاروف تحمل طابعا ً
جنائيا ً بحتا ً يتعلق بقتل بشع لشرطي أعزل وتأجيج النعرات العرقية.
أما وزارة الخارجية األميركية فاعتبرت أن عسكاروف لم يكن من مشعلي
الفتنة ،ولم يحرض الجمهور على قتل شرطي أعزل ،بل كان يجمع وقائع بتورط
رجال األمن في أنشطة غير مشروعة.
وأعربت السفارة األميركية في قرغيزيا عن خيبتها من إعالن الحكومة القرغيزية
نيتها فسخ االتفاقية الثنائية التي تعود إلى عام  1993وتتعلق بتسهيل تقديم
المساعدات األميركية للبالد.
وحذرت السفارة من أن فسخ االتفاق قد يهدد برامج المساعدة األميركية والتي
يستفيد منها سكان البالد ،وتشمل برامج تتعلق بمحاربة التطرف ،ودعم النمو
االقتصادي وتنمية الديمقراطية.

