
تحالف أمريكا يقر بمقتل مئات 
املدنيني يف سوريا والعراق

واشنطن/وكاالت
نرش التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة، أمس ، تقريرا أقر فيه 
منذ  والعراق  سوريا  يف  غاراته  جراء  األقل  عىل  مدني   800 بمقتل 

أغسطس 2014م.
وجاء يف التقرير: ”ما زلنا نتحمل املسؤولیة عن أي عمل قد یتسبب 

بإصابات غیر مقصودة أو ضحايا بني  املدنیین“.
الدويل قام منذ بداية حملته ضد تنظيم داعش  التحالف  أن  يذكر 
بـ28 ألف غارة وحصل عىل نحو 1,8 ألف تقرير حول سقوط قتىل 

مدنيني.
وقال التحالف إنه ما زال يقّيم 695 تقريرا عن سقوط قتىل مدنيني 

يف رضبات نفذها يف العراق وسوريا.
من جهته قال فريق ”اير وارس“ للرصد إن حصيلة ضحايا غارات 

التحالف الدويل يف الفرتة ذاتها تبلغ نحو 6 آالف مدني.

بغداد.. مطار النجف يخضع 
للسلطة االتحادية

بغداد/
ــار  ــول إدارة مط ــر ح ــدل الدائ ــة الج ــة العراقي ــمت الحكوم حس
ــذ حدودية  ــراق هي مناف ــارات يف الع ــدة أن كل املط ــف، مؤك النج

وتخضع فقط للسلطة االتحادية وليست املحلية.
ــوزراء العراقي، إن "األمر الصادر  وقال املكتب اإلعالمي لرئيس ال
ــلطة الطريان  ــس إدارته وتويل س ــار النجف وحل مجل ــأن مط بش
ــذا ولم يطرأ عليه أي  ــغيل، ما زال ناف املدني عملية اإلدارة والتش

تغيري، وأن ما نقل عكس ذلك ال صحة له".
ــايض، عن  ــن االثنني امل ــد أعل ــف، ق ــة النج ــس محافظ وكان مجل
ــلطة  ــىل إبقاء مطار املحافظة تحت الس ــة رئيس الوزراء ع موافق

املحلية.
ــا رئيس  ــا وقابلن ــوري "ذهبن ــس خضري الجب ــس املجل ــال رئي وق
ــوزراء حيدر العبادي وعرضنا عليه إلغاء موضوع إحالة املطار  ال
إىل هيئة الطريان املدني"، مؤكدا موافقة العبادي عىل إبقاء املطار 

تحت السلطة املحلية للمحافظة.
ــّري املطار، ما دفع إىل  ــاد حول اإلدارة التي تس ــبهات فس وتدور ش
ــتثمار  ــغيل واس ــات مختلفة خاصة بتش ــات يف ملف ــح تحقيق فت
ــذه العمليات من دون رقابة أو  ــض مرافئ املطار، إذ كانت كل ه بع

تدقيق.

أنقرة تهدد أكراد سوريا يف عفرين 
أنقرة/

تهدد  مخاطر  أي  بظهور  تسمح  لن  أنها  الرتكية  الحكومة  أعلنت 
أمنها انطالقا من منطقة عفرين السورية.

وذكر املتحدث باسم الحكومة ونائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ أمس، 
أن  الرسمية،  "األناضول"  بوكالة  املحررين  اجتماع  حضوره  أثناء 
أنقرة قد أبلغت جميع األطراف املعنية، بما يف ذلك روسيا والواليات 
املتحدة وإيران، أنها لن تسمح بوقوع أي تطورات ضدها يف عفرين، 
الفصائل  ضد  عسكرية  عملية  شن  بإمكانية  أخرى  مرة  ملوحا 

الكردية املسيطرة عىل املنطقة.
وتابع املسؤول الرتكي رفيع املستوى قائال: "كل ما يجري يف املناطق 
رئيسية  أولوية  هو  عفرين،  يف  وخاصة  والعراق،  بسوريا  الحدودية 

بالنسبة لنا".
فيها  يعلن  التي  األوىل  املــرة  ليست  هذه  أن  إىل  ــارة  اإلش تجدر 
يف  جديدة  عسكرية  حملة  إطالق  إمكانية  عن  األتراك  املسؤولون 
اشتباكات  آخر  إىل  حني  من  تشهد  التي  الحدودية  عفرين  منطقة 
و"وحدات  أنقرة  من  املدعومة  املعارضة  السورية  الفصائل  بني 

حماية الشعب" الكردية.
الدول  واتهم بوزداغ أطرافا خارجية بمحاولة إدراج تركيا يف قائمة 
عن  وخاصة  اإلرهابي،  "داعش"  تنظيم  سيما  ال  لإلرهاب،  الداعمة 
الداعية  أنصار  عرب  الرتكية  املحاكم  عىل  الضغوط  ممارسة  طريق 
الذي  غولن  الله  فتح  املتحدة  الواليات  يف  املقيم  املعارض  الرتكي 
تعتربه أنقرة العقل املدبر ملحاولة االنقالب الفاشلة يف البالد منتصف 

يوليو 2016م.

ماكرون يدعو ملكافحة االتجار 
بالبشر يف ليبيا

أبيجان/
ــن الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون أن االتحاد األوروبي قد  أعل
ــخصية من  ــكرية" وفرض عقوبات ش يدعم "عمليات أمنية وعس

أجل مكافحة تجارة البرش يف ليبيا.
ــش القمة  ــس 24" عىل هام ــث لقناة "فران ــرون يف حدي ــال ماك وق
اإلفريقية األوروبية يف أبيجان بساحل العاج أمس األول، "نبحث 
ــة والجيش عىل  ــراء عمليات محددة للرشط ــادرة متعلقة بإج مب

األرض من أجل تدمري شبكات اتجار البرش".
وأكد الرئيس الفرنيس أن الحديث ال يدور عن بدء حرب ألن هناك 
ــه إىل رضورة إجراء  ــريا يف الوقت ذات ــات دولة يف ليبيا، مش مؤسس

"عملية أمنية معززة".
ــؤولني عن  ــخاص املس ــماء األش ــا ماكرون إىل تحديد أس ــا دع كم
تجارة البرش لفرض عقوبات شخصية عليهم ومن ثم محاكمتهم.
ــاد األوروبي  ــدة واالتح ــم املتح ــت األم ــرى توصل ــة أخ ــن جه م
ــان  ــة يف أبيج ــة األوروبي ــة اإلفريقي ــي يف القم ــاد اإلفريق واالتح
ــة الالجئني  ــرتكة لحماي ــكيل لجنة عمل مش ــول تش ــاق ح إىل اتف

واملهاجرين، خاصة يف أرايض ليبيا.

توقعات فرنسية بتوقيع صفقة 
أسلحة مع قطر

باريس/
قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس باريل، إن بالدها تأمل يف إبرام 
صفقات لبيع 12 مقاتلة "رافال" وعربات مدرعة لقطر، خالل زيارة 

الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون للدوحة الشهر القادم.
منذ  "نتفاوض  أمس:  "بي.إف.إم"  لقناة  ترصيح  يف  باريل  وأضافت 
أشهر بشأن بيع عدد كبري من العربات املدرعة ونأمل أن يتم االنتهاء 

منها عندما يذهب الرئيس إىل قطر مطلع ديسمرب".
غريفو  بنجامني  الفرنسية،  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  وكان 
قد رصح االثنني املايض، بأن "الرئيس ماكرون سيتوجه مبارشة إىل 
بعد  وذلك  الجزائر،  مطار  من  انطالقا  املقبل  ديسمرب   7 يف  الدوحة 

انتهائه من الزيارة التي يبدأها للجزائر يف السادس من ديسمرب".
مع  صفقة  2015م  سنة  وقعت  قد  كانت  قطر  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
طراز  من  مقاتلة  طائرة   24 لرشاء  هوالند  فرانسوا  عهد  يف  فرنسا 

"رافال" بقيمة 6.3 مليار يورو.
العطية،  عيل  بن  حمد  الركن  اللواء  القطري،  الدفاع  وزير  ووقع 
ونظريه وزير الدفاع الفرنيس آنذاك جان إيف لودريان عىل اتفاقية 
منفصلة تقيض بأن تدرب فرنسا 36 طيارا قطريا ونحو 100 مهندس 

ميكانيكي، إضافة إىل ضباط مخابرات قطريني.
هذا وقد بدأت قطر تعزز قدراتها العسكرية منذ أن تدهورت عالقاتها 

بجريانها؛ السعودية والبحرين واإلمارات باإلضافة إىل مرص.

حول العالمحول العالم

09 الثــــورةسربغ ودولغ

ــوم  العم ــس  مجل ــو  عض ــال  ق
ــة  املجموع ــس  ورئي ــي  الربيطان
ــة  ــة اليمني ــؤون األزم ــة لش الربملاني
ــن  ــىل اليم ــرب ع ــاز إن الح ــث ف كي
ــا عىل  ــدا دراماتيكي ــهدت تصعي ش
مدى األسابيع القليلة املاضية. وقد 
ــرب، وكانت  ــة 4 نوفم ــدأ ذلك يف ليل ب
ــعودية  الس ــة  الحكوم ــتجابة  اس
ــدت هجمات  ــة ومميتة. وتزاي رسيع
ــث  حي ــن  م ــن  اليم يف  ــعودية  الس
عددها ورشاستها مستهدفة رشايني 
ــن مثل  ــاعدة يف اليم ــة للمس حيوي

مطار صنعاء.
ــه  ــال ل ــاز يف مق ــث ف ــاف كي وأض
ــوم":  ــس ه "وليتيك ــع  ــرش يف موق ن
ــعودي الحصار  ــف الس ــدأ التحال ب
ــبب املعلن  الكامل عىل اليمن. والس
ــو  ه ــعودية  الس ــردد  ت ــا  كم ــك  لذل
استهداف األسلحة اإليرانية املهربة 
إىل اليمن، ولكن الضحايا الوحيدين 
ــي  ــون يمن ــم 20 ملي ــرار ه ــذا الق له
ــانية  ــاعدات إنس يحتاجون إىل مس
ــم 900 ألف يعانون من  عاجلة، منه

أسوأ وباء للكولريا يف العالم.
ــوم الصاروخي عىل  ــل الهج وقب
ــها  نفس ــن  اليم ــدت  وج ــاض  الري
ــة، يف وقت يواجه  ــة الهاوي عىل حاف
ــريا  ــت للكول ــوث املمي ــكانها الثال س
ــل أكرث  ــة. وقد قت ــرصاع واملجاع وال
ــرب،  الح يف  ــخص  ش آالف   10 ــن  م
ــاة  وف إىل  ــرية  األخ ــام  األرق ــري  وتش
ــبب  ــال يف اليمن كل يوم بس 130 طف
أسباب وأمراض يمكن الوقاية منها. 
ــار الكامل،  ــع فرض الحص واآلن، وم
ــة قيودا أكرب  ــه جماعات املعون تواج
ــؤدي إىل تدهور  عىل الوصول مما ي

الحالة اإلنسانية بشكل أسوأ.
ــب  ولن يؤدي هذا الحصار فحس
ــف  توص ال  ــانية  إنس ــاة  معان إىل 
ــذا اإلجراء  ــن، بل إن ه ــعب اليم لش

ــكوك  ينطوي عىل وضع قانوني مش
ــن اتفاقية  ــادة 33 م ــه. وتنص امل في
ــف بأنه إذا كان الحصار يهدف  جني
ــي  الجماع ــاب  العق إىل  ــدا  تحدي
ــرب. ومع  ــني فهي جريمة ح للمدني
ــكان  ــن س ــن %75 م ــرث م ــود أك وج
اليمن الذين يحتاجون إىل مساعدة 
ــباب  أس ــاك  هن ــة،  عاجل ــانية  إنس
تدعو إىل القول بأن الحصار الحايل 
ــة  وجريم ــع  الواق يف  ــي  قانون ــري  غ

حرب.
وتزايدت مسألة بيع األسلحة إىل 
السعودية بشكل مضطرد يف مجلس 
ــرس  الكونج يف  ــرا  ومؤخ ــوم  العم
األمريكي. قبل 3 أسابيع يف الواليات 
ــرس مرشوع  ــدة ناقش الكونج املتح
ــي  األمريك ــم  الدع ــف  لوق ــون  قان
ــعودية يف اليمن. ويدعو  للحرب الس
ــي إىل إنهاء  ــال الربيطان حزب العم
ــة إىل  ــلحة الربيطاني ــات األس مبيع
وأن  ــعودية  الس ــة  العربي ــة  اململك
ــاعدات اإلنسانية  تمنح وصول املس

الكامل لوكاالت اإلغاثة. 
ــكيل تحالف غري  وقد تم اآلن تش

ــني جرييمي  ــبوق ب متوقع وغري مس
ــكتلنديني  االس ــني  والقومي ــني  كورب
ــدة. وال  ــات املتح ــرس الوالي وكونج
ــرى يف العالم تتفق  توجد قضية أخ

فيها هذه االتفاقات الثالثة.
ــرى  الذك ــن  م ــرتب  نق ــا  وبينم
ــوم للحرب يف  ـــ 1000 ي ــنوية ال الس
ــح أن الطريق  اليمن، فإن من الواض
ــاء املعاناة يف اليمن هو  الوحيد إلنه
ــتئناف  ــة واس ــالم ناجح ــة س عملي
ــع  جمي ــني  ب ــوار  الح ــات  محادث

األطراف املعنية. 
ــدة الواليات املتحدة  ومع أن أجن
ــاوف  ــا مخ ــن عليه ــن تهيم يف اليم
مكافحة اإلرهاب، يجب عىل اململكة 
ــادرة يف  ــوىل زمام املب ــدة أن تت املتح
ــالق النار  ــل وقف إط ــع من أج الدف
ــاعدات اإلنسانية  وضمان منح املس
ــبة. يحتاج بوريس جونسون  املناس
ــت فعال لهذه القضية  إىل إعطاء وق
ــس  ــور بنف ــىل األم ــه ع ــز عقل وتركي
ــغ  ــام هي ــا ولي ــي فعله ــة الت الطريق
ــر للخارجية. ومن  ــاء عمله كوزي أثن
ــؤون  ــة للش ــر الدول ــح أن وزي الواض
الخارجية أليستري بريت يدرك شدة 
ــىل بوريس  ــب ع ــألة، يج ــذه املس ه

جونسون االعرتاف بذلك أيضا.
اململكة املتحدة لديها القدرة عىل 
دفع قرارات جديدة يف األمم املتحدة 
ــادة بدء عملية  ــع من أجل إع والدف
ــا  ــرس قدرتن ــا أن نك ــالم. وعلين الس
ــري عىل نتيجة هذا الرصاع  عىل التأث

وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
ــن لفرتة  ــعب اليم ــى ش ــد عان لق
طويلة جدا. . وعلينا أن نفعل املزيد 
ــذه الحرب  ــد له ــع ح ــن أجل وض م
ــا. وما لم  ــاع عنه ــذر الدف ــي يتع الت
ــاعد يف وضع حد ملأساة الشعب  نس
اليمني فسوف يكون التاريخ قاسيا 

جدا بالفعل.

عواصم/ وكاالت
ــرصي  ــوزراء امل ــس ال ــالن رئي ــىل إع ــِض ع ــم يم ل
ــن نّيته  ــاعات قليلة ع ــفيق" س ــد ش ــبق "أحم األس
ــى  ــة، حت ــية املرصي ــات الرئاس ــح باإلنتخاب بالرتش
ــذا الخرب  ــل اإلجتماعي به ــائل التواص ــت وس ضّج
ــة اإلمارات  ــون أربك حكوم ــول متابع ــذي وكما يق ال
ــس املرصي الحايل عبد  ــا الداعم الرئييس للرئي كونه
ــفيق  ــييس، األمر الذي دفعها إىل منع ش ــاح الس الفت
من مغادرة اإلمارات، فارضًة عليه منَع سفٍر يحدُّ من 

حركته أمًال بثنّيه عن هذا الرتشح.
ــفيق نّيته  ــواء ش ــع إعالن الل ــّدة وم ــذ أياٍم ع ومن
ــن  م ــة  عاصف ــت  هّب ــة،  املرصي ــة  للرئاس ــح  الرتش
ــحه  ــط بني ترش ــا الرب ــت بمجمله ــاعات حاول اإلش
ــوان املحظورة يف  ــٍف محتمل مع جماعة اإلخ وتحال
مرص، حيث أكدت صحيفة "روز اليوسف" إىل سعي 
ــفيق، يف  ــج للفريق أحمد ش ــوان للرتوي ــم اإلخ تنظي
إطار التنسيق والتحالف الذي تم إقراره بني الطرفني 
لدعمه يف االنتخابات الرئاسية القادمة، بعدما رفض 
التنظيم دعم حمدين صباحي لكونه شارك ىف الثورة 
ــفيق وبحسب  ــقطت اإلخوان، حيث وعد ش التى أس
ــادات  ــراج قي ــة"، وإخ ــاً "باملصالح ــة أيض الصحيف
ــم بحقهم يف  ــقاط الته ــجون وإس ــن الس ــوان م اإلخ
ــريًة إىل أّن شفيق يسعى  حال فوزه باالنتخابات، مش
ــلفيني، واملترضرين من سقوط نظام  ــب ود الس لكس

اإلخوان لدعمه يف االنتخابات الرئاسية القادمة.
ــأت الرد  ــف" لم ي ــه صحيفة "روز اليوس ما أوردت
ــد العوامي املتحدث  ــراً؛ حيث خرج خال عليه متأخ
ــم حزب الحركة الوطنية املرصية الذي  الرسمي باس
ــن" يكون يوماً  ــفيق "لم ول ــفيق مؤكداً أّن ش يقوده ش
ــدوره النائب يف  ــة، ب ــي السياس ــد مراهق ــة يف ي مطي

ــخري أشار إىل أّن موقف  الربملان املرصي محمد الس
ــن أحد،  ــكيك م ــاج إىل تش ــة وال تحت ــزب واضح الح
ــل أي يشء، وهو من  ــة البلد قب ــزب مع مصلح فالح
ــية وله مواقف  ــاحة السياس أقوى األحزاب عىل الس
ــأّن الفريق  ــك، منّوهاً ب ــهد بذل ــة والجميع يش مرشف
ــفيق ضحى بكريس الرئاسة سابقا من أجل وطنة  ش

ولو تمسك به لكان رئيسا ملرص حتى اآلن.
ــاء  ــو الذي بّثته قناة الجزيرة القطرية مس الفيدي
ــدث  ــرسب" أح ــه "م ــف بأّن ــذي وص ــس األول وال أم
ــارع املرصي ويف  ــاك يف الش ــن الغليان واإلرب ــة م حال
ــزب ببياٍن  ــا الح ــه، ليخرج بعده ــزب ذات ــر الح دوائ
ــل" إطالقاً  ــم "يتعام ــفيق ل ــد ش ــه أّن احم ــد في يؤك
ــا أَي فيديوهات،  ــل إليه ــرة ولم يرس ــع قناة الجزي م

ــه اإلثارة  ــرسب" يقصد من ــو "فيديو م ــا نرش ه وأن م
والتحريض ضد شفيق عقب إعالنه الرتشح لرئاسته 
ــب بيان الحزب وعندما  الجمهورية، فشفيق وبحس
ــرش قرار  ــة الجمهورية ن ــحه لرئاس ــالن ترش قرر إع
ــابه الخاص عىل  ــحه بالصوت والصورة يف حس ترش

تويرت وبعدها تناولته كافه وسائل اإلعالم.
ــاب أوىل أن ينرش  ــب بيان الحزب كان من ب وبحس
شفيق أّي قرار آخر يتعلق برتشحه عن طريق القناة 
ذاتها وينرشه عىل حسابه يف " تويرت" وبالتايل فليس 
ــك القناة  ــوء لتل ــربه عىل اللج ــاً ما يج ــاك إطالق هن
ــد تعمد  ــرباً، مما يؤك ــذ منها من ــي يتخ ــة" ك "العميل
ــب الفيديو وبثه عىل محطة تكن العداء للدولة  ترسي

املرصية بحسب البيان.

ــفيق  ــد مراقبون أّن ش ــزب أك ــان الح ــىل بي ورداً ع
ــحه لإلنتخابات  ــو الذي نرشه خالله ترش ويف الفيدي
ــارات العربية  ــة اإلم ــكر دول ــة بدأ حديثه بش املرصي
ــا يظهر يف الفيديو الالحق فقد  املتحدة، غري أّنه وكم
ظهرت التوجهات اإلماراتية بمنع شفيق من السفر، 
ــىل  ــفيق ع ــرب ش ــا أج ــة، مم ــٍة جربي ــه يف إقام ووضع
تصوير الفيديو الالحق واتهامه ألبو ظبي بمنعه من 
ــفر، حيث رّد مراقبون هذا الترصف بأّن اإلمارات  الس
ــط  ــا كالعب مهم يف الرشق األوس ــب بإبراز دوره ترغ
ــيما مرص من خالل مشاركتها يف تعيني الرئيس  والس
ــرص ملكانة كبرية يف  ــرصي املقبل، وذلك ملا ُتمثله م امل
الرشق األوسط عموماً وبني الدول العربية خصوصاً.

ــكام  ــد إح ــارات وبع ــون إىل أّن اإلم ــار املراقب وأش
سيطرتها عىل قيادة السعودية من خالل إيصال بن 
ــاء ميليشياتها  ــلمان إىل قمة هرم السلطة، وإنش س
ــري املتناهي  ــوريا، ودعمها غ ــة يف اليمن وس الخاص
ــائها للقواعد العسكرية  لخليفة حفرت يف ليبيا وإنش
ــا العب رئييس  ــدو وكأنه ــاول أن تب ــي، تح يف جيبوت
ــية للمنطقة  ــىل الخارطة السياس ــع ع ذو تأثري واس

والعالم.
ــفيق  ــك التي مرّت بني إعالن ش ــاعات قليلة تل س
ــو الذي  ــة وبني الفيدي ــات املرصي ــحه لإلنتخاب ترش
ــدث خالله  ــاة الجزيرة وتح ــل قن ــّم ترسيبه من قب ت
ــار متابعون  ــفر، حيث أش ــن منعه من الس ــفيق ع ش
ــحه  ــفيق ترش للوضع املرصي إىل أّنه وبعد إعالن ش
لإلنتخابات املرصية صدرت األوامر اإلماراتية بمنعه 
ــفيق يف الفيديو املرسب أّنه  ــفر، حيث أكد ش من الس
ــتعد للقيام بجولٍة بني أبناء الجالية املرصية  كان يس

يف الخارج.
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على طريقة سعد الحريري.. أحمد شفيق رهن اإلقامة الجبرية في أبوظبيعلى طريقة سعد الحريري.. أحمد شفيق رهن اإلقامة الجبرية في أبوظبي

ــرارا غري ملزم  ــان االوروبي أمس ق ــى الربمل تبن
بأغلبية ساحقة - 539 صوتا مقابل 13 صوتا مع 
امتناع 81 عضوا عن التصويت-، ويدعو السيدة 
فيديريكا موغرييني، رئيس السياسة الخارجية 
ــلحة  ــرض حظر بيع األس ــاد األوروبي، لف لالتح
ــبب انتهاكها القانون اإلنساني  ــعودية، بس للس

الدويل يف اليمن.
ــرتح  ــي ان تق ــىل موغريين ــرار "ع ــاف الق وأض
ــرتاتيجية متكاملة لالتحاد  عىل وجه الرسعة اس
ــالم  األوروبي لليمن والدفع مرة أخرى ملبادرة س

لحل األزمة".
ودعا القرار أيضا "جميع األطراف الفاعلة إىل 
ــالم  االنخراط يف جولة جديدة من مفاوضات الس

بقيادة األمم املتحدة".
ــاك أدلة خطرية  ــاء الربملان ان "هن ــال أعض وق
ــعودية للقانون اإلنساني الدويل يف  بانتهاك الس

اليمن".
ــة قد  ــة اليوناني ــم الحكوم ــدث باس وكان متح
ــتلتزم بقرار االتحاد  ــس األول: ان اثينا س قال أم

ــلحة  ــل بفرض حظر عىل األس ــي املحتم األوروب
ضد السعودية، وسط ضغط من الربملان األوروبي 
ــلحة اىل  ــاد لوقف بيع األس ــىل حكومات االتح ع

دولة متهمة باستهداف املدنيني يف اليمن.
ــة ديميرتيس  ــم الحكوم ــدث باس ــال املتح وق
ان  األول  ــس  أم ــني  للصحفي ــوس  تزاناكوبول
ــرية اليونانية اىل  ــة مثرية للجدل لبيع الذخ صفق

السعودية متوقفة حاليا.
ــىل  ــرار ع الق ــذا  ــط ه ــع ان يضغ املتوق ــن  وم
ــا يف اثينا التي  ــى تقوده ــارية الت الحكومة اليس
ــبب  ــابيع األخرية بس تعرضت النتقادات يف األس

صفقة أسلحة مثرية للجدل مع السعودية.
ــة العفو  ــادات أيضا من منظم ــاءت االنتق وج
ــت اليونان إىل  ــان التي دع الدولية لحقوق اإلنس
ــكرية  ــوري لبيع ونقل املعدات العس "اإللغاء الف
ــض املوافقة  ــعودية ورف ــة الس ــة العربي إىل اململك
ــلحة التقليدية والذخائر  عىل نقل كل أنواع األس
ــىل  ــرب ع ــتخدامها يف الح ــة الس ــواد الحربي وامل

اليمن".

البرلمان األوروبي يتبنى قرارا بشأن البرلمان األوروبي يتبنى قرارا بشأن 
حظر بيع األسلحة للسعوديةحظر بيع األسلحة للسعودية
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موسكو تدعو بيونج يانج وواشنطن وسيئول للكف عن االستفزازاتموسكو تدعو بيونج يانج وواشنطن وسيئول للكف عن االستفزازات
موسكو/وكاالت

ــدوب الرويس الدائم لدى األمم املتحدة  دعا املن
ــف التجارب  ــا بيونج يانج إىل وق ــييل نيبينزي فاس
ــيئول إىل  ــنطن وس ــة، وواش ــة والصاروخي النووي
ــرتكة  ــكرية مش ــراء تدريبات عس ــيل عن إج التخ

الشهر املقبل.
ــاع  ــا يف االجتم ــة ألقاه ــا يف كلم ــال نيبينزي وق
الطارئ ملجلس األمن الدويل أمس األول، إنه "من 
األهم من أي وقت مىض عىل كافة األطراف املعنية 
ــض، وضبط  ــتفزاز بعضها البع ــن اس ــاع ع االمتن
ــوات جديدة تؤدي  ــس وعدم القيام بأي خط النف

إىل تصعيد التوتر".
ــات  ــرويس إىل أن الوالي ــايس ال ــار الدبلوم وأش
ــرتة  ــت يف الف ــا كان ــة له ــدول الحليف ــدة وال املتح
األخرية تبدو وكأنها "تخترب صرب بيونج يانج " من 
ــالل خطواتها، بما يف ذلك املناورات غري املعلنة  خ
ــدة األحادية  ــات الجدي ــرض العقوب ــر وف يف أكتوب
ــراء تدريبات  ــن إج ــالن ع ــرا واإلع ــب مؤخ الجان
أمريكية كورية جنوبية غري مسبوقة عىل الحدود 

مع كوريا الشمالية األسبوع املقبل.
ــا  ــون واضح ــب أن يك ــه يج ــا أن ــد نيبينزي وأك
ــاد حل  ــيض نحو إيج ــيصعب امل ــه س ــع أن للجمي
ــعر  ــبه الجزيرة الكورية إذا تش ــامل لقضايا ش ش
بيونج يانج بوجود خطر مبارش عىل أمنها، مشريا 
ــاط  ــمايل يعترب النش ــوري الش ــب الك إىل أن الجان
ــات املتحدة  ــل الوالي ــن قب ــف م ــكري الكثي العس

وحلفائها يف املنطقة خطرا مبارشا عىل نفسها.
ــفه لقيام كوريا  وأعرب املندوب الرويس عن أس
الشمالية بإطالق صاروخ باليستي جديد، مؤكدا 
ــرارات مجلس األمن  ــج بق ــج يان ــتهتار بيون أن اس
يستحق "إدانة حازمة" وأن روسيا لن تقبل أطماع 

بيونج يانج بالحصول عىل وضع قوة نووية.
ــة الطريق  ــرويس بخارط ــايس ال ــر الدبلوم وذَك
ــيض  ــي تق ــني، والت ــكو وبك ــا موس ــي طرحته الت
ــمالية مقابل  بتجميد الربنامج النووي لكوريا الش
تعليق التدريبات لواشنطن وحلفائها يف املنطقة، 
ــريا إىل أن تنفيذ هذه املبادرة كان من املمكن أن  مش
ــوية دبلوماسية لقضايا  يمهد الطريق إليجاد تس

شبه الجزيرة الكورية.
ــدى األمم  ــدوب الصيني ل ــد املن ــه أك ــن جانب م

املتحدة أو هيتاو أن خارطة الطريق التي طرحتها 
ــا، معربا عن  ــة للتنفيذ عملي ــيا والصني قابل روس
ــتحظى بدعم األطراف  ــه يف أن هذه املبادرة س أمل

املعنية.
ــج إىل  ــج يان ــي بيون ــايس الصين ــا الدبلوم ودع
ــادة التوتر  ــوات تؤدي إىل زي ــيل عن أي خط التخ
ــرارات  بق ــزام  وااللت ــة  الكوري ــرة  الجزي ــبه  ش يف 
ــن الدويل يف  ــا مجلس األم ــس األمن، كما دع مجل
ــؤولية تاريخية"  ــل "مس ــروف إىل تحم ــذه الظ ه
ــراءات متكاملة  ــجيع األطراف عىل اتخاذ إج وتش
ــية  ــاكل بالطرق السياس ــوية املش ــل تس ــن أج م
ــلمية والحفاظ عىل االستقرار  والدبلوماسية الس

واألمن يف املنطقة.
ــمالية  الش ــا  كوري ــت  أعلن ــرى  أخ ــة  جه ــن  م
ــالق لصاروخ  ــة اإلط ــت بمفردها منص ــا أنتج أنه
ــي  ــس األول، وه ــق أم ــذي أطل ــونغ 15" ال "هواس
ــة وتقنياتها هذا الصاروخ  طورت بجهودها الذاتي

بنسبة 100%.
وذكرت وكالة األنباء املركزية أن زعيم البالد كيم 
ــن أن مثل هذه  ــن ارتياحه م ــغ أون "أعرب ع جون
ــي تريدها  ــع وباألعداد الت ــن أن تصّن ــة يمك العرب
ــكرية حققت قفزة يف  البالد، وأن الصناعات العس
ضمان إنتاج جميع عنارص العربة بنسبة 100 % 

عىل أساس محيل".
ــمية  ــمالية الرس ــة الكورية الش ــارت الوكال وأش

ــونغ 15" يعد سالحا  أيضا إىل أن الصاروخ "هواس
ــة  ــود الذاتي ــطة الجه ــبة %100 بواس ــور بنس ط
والتقنيةـ مضيفة أن "دولتنا اآلن تمتلك صاروخا 
باليستيا عابرا للقارات من طراز جديد، قادرا عىل 
ــرية الحجم، وتوجيه  ــل رأس نووية ثقيلة وكب حم

رضبات إىل كامل أرايض الواليات املتحدة".
كما أفاد املصدر بأن التجربة الصاروخية أكدت 
ــات التصميم"،  ــة تلبي متطلب ــع األنظم أن "جمي
ــة تامة يف  ــىل إعطاء ثق ــالح "قادر ع ــذا الس وأن ه
ــاص بدقة  ــكل خ ــيدا بش الظروف الحربية"، مش

التوجيه نحو الهدف.
ــس األول،  ــرت فجر أم ــج يانج أج ــت بيون وكان
ــة  صاروخي ــة  تجرب ــيل،  املح ــت  التوقي ــب  بحس
ــت  وأعلن ــايض.  امل ــبتمرب  س  15 ــذ  من األوىل  ــي  ه
ــد من طراز  ــمالية أن صاروخها الجدي ــا الش كوري
ــل يف غضون 53 دقيقة إىل  ــونغ 15" قد وص "هواس

ارتفاع قدره 4475 كم، وقطع مسافة 950 كم.
ولم تختلف القياسات التي أعلنتها وزارتا دفاع 
ــت به بيونج  ــا الجنوبية عما رصح ــان وكوري الياب
يانج. وقالت طوكيو إن الصاروخ الكوري الشمايل 
سقط عىل بعد 250 كيلو مرتا من محافظة أوموري 

الشمالية، يف املياه االقتصادية اليابانية.

ارتياح سكان غوطة 
دمشق الشرقية من 

الوضع األمني باملدينة
دمشق/

ــي  الت ــة  الرشقي ــة  الغوط ــكان  س ــدث  تح
ــر وإعالن  ــض التوت ــة خف ــت إىل منطق انضم
ــار، تحدثوا للصحفيني  ــام وقف إطالق الن نظ

عن األوضاع األمنية يف املنطقة.
وانترشت يف أيار املايض عند مدخل الغوطة 
ــكرية الروسية.  الرشقية مقرات للرشطة العس
ــاة يف  ــون إىل أن الحي ــكان املحلي ــار الس وأش
املنطقة بعد ذلك تغريت كثريا. وقال مصطفى 
جمعة إن رجال الرشطة العسكرية يساعدون 

الناس كثريا.
ــا  ــريا. هن ــاعدوننا كث ــم يس ــاف: "إنه وأض
ــم. وقالوا  ــت معه ــم. التقي ــاك عند مقره وهن
ــاعدة ال للقتال".  ــا للمس ــورا: "جئنا إىل هن ف
ــم  ــة، كان لديه ــاعدة طبي ــم مس ــا منه وطلب
ــي، وصلت هذه املجموعة إلينا  الطبيب حاج
منذ وقت قليل ويف الفريق السابق كان لديهم 
طبيب أيضا، وساعدنا. وكان يعطينا األطعمة 

والنقود".
ــن أنه  من جهته تحدث رجل األعمال حس
ــة الرشقية إطالق  ــع منذ عدة أيام يف الغوط وق
ــفر عن وقوع إصابات. وأضاف أن  للنار لم يس
ــد إعالن نظام وقف  ــود املنطقة بع الهدوء يس

إطالق النار فيها.
ــدوء  ــىل اله ــظ ع ــة تحاف ــع: "الحكوم وتاب
ــة  ــاك طلق ــن هن ــم تك ــا. ول ــلحون أيض واملس
ــون الوضع  ــا. نريد أن يك ــدة من جانبهم واح

هكذا دائما".
ــح  ــاح: "أصب ــيس وض التاك ــائق  ــال س وق
ــدوء...  ــاك ه ــدا، فهن ــدا ج اآلن جي ــع  الوض
ــل الحرب... لكن  ــا ليس كما كان عليه قب طبع
عندما تم طرد املسلحني وإنشاء مقر للرشطة 
ــن أن نذهب لرشاء  ــن املمك ــية أصبح م الروس
ــم إعالن  ــا. وعندما ت ــزور أقرباءن ــة ون األغذي
ــعر بالحياة  ــام وقف إطالق النار بدأنا نش نظ

السلمية".


