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استنفار أممي لحقن دماء جنوب السودان

تقرير: داعش يحاول رفع الروح المعنوية لعناصرة بإصدارات "كاذبة"

  بع��د خم�س �ص��نوات من االنف�ص��ال م��ا زال جنوب 
ال�ص��ودان يع��اين من ���راع واقتت��ال داخلي متثل 
موؤخ��را يف ا�ص��تباك دموي اأودى بحي��اة نحو 300 
�ص��خ�س، تعالت على اإثره االأ�صوات الدولية املنددة 

باملجزرة .
اإذ ندد العديد من م�ص��وؤويل الدول الكربى واأع�ص��اء 
جمل���س االأم��ن ال��دويل باملج��زرة التي اأف�ص��ت اإىل 
272 قتيل بينهم 33 مدنيا بعد اجتماع دعت اإليه 
الواليات املتحدة لبحث الو�صع يف جنوب ال�صودان.
 طل��ب جمل���س االأم��ن الدويل م��ن ال��دول املجاورة 
جلنوب ال�ص��ودان، اإث��ر اجتماعه الطارئ امل�ص��اعدة 
يف وق��ف القتال الدائر يف هذا البل��د، ودعا كال من 
رئي�س جنوب ال�صودان �ص��لفا كري ميارديت، ونائبه 
ريك م�ص��ار اإىل و�صع حد لال�صتباكات واملواجهات 
يف بلدهما، وكذلك زيادة م�صاهمتها يف قوات حفظ 

ال�صالم الدولية.
ون��دد االأم��ن العام ل��الأمم بان كي م��ون يف بيان 
ل��ه "اأ�ص��عر باإحباط �ص��ديد ج��راء ا�ص��تئناف القتال 
رغ��م التعهدات التي قدمها قادة جنوب ال�ص��ودان"، 
وتاب��ع "ه��ذا العنف ال��ذي ال معنى ل��ه، غري مقبول 
وقد يقو�س التق��دم الذي اأحرز حتى االآن يف عملية 

ال�صالم".
ويف بيان �صدر باجماع اأع�صائه اخلم�صة ع�ر، اأكد 
جمل�س االأمن اأنه "يدين باأ�ص��د العب��ارات" املعارك 
الدائ��رة من��ذ اخلمي���س 7 يولي��و/ مت��وز، مطالب��ا 
الرئي�س �ص��لفا كري وخ�ص��مه رياك م�ص��ار ب�"القيام 
بكل ما بو�ص��عهما لل�ص��يطرة على ق��وات كل منهما، 
واإنه��اء املع��ارك ب�ص��ورة عاجل��ة"، كم��ا ع��رب عن 
"�ص��دمة وغ�ص��ب ب�صكل خا�س" ب�ص��بب الهجمات 

على مواقع االأمم املتحدة 

حي��ث اأفاد م�ص��وؤول اأممي مبقتل جندي �ص��يني من 
ق��وة االأمم املتح��دة حلف��ظ ال�ص��الم اإث��ر الهجم��ات 

االأخرية.
وقالت متحدثة با�صم بعثة االأمم املتحدة يف جنوب 
ال�ص��ودان )يومني���س( اإن جندين اآخري��ن من القوة 
اأ�ص��يبا بجروح خطرية، اإذ تعر�صت جممعات االأمم 
املتح��دة يف جوبا الإطالق نار من اأ�ص��لحة �ص��غرية 

وثقيلة.
�ص��دد فالدميري �ص��افرونكوف نائب مندوب رو�ص��يا 

الدائ��م ل��دى االأمم املتح��دة عل��ى ���رورة حتقي��ق 
اال�ص��تقرار ال�صيا�صي يف جنوب ال�صودان وو�صع حد 

لال�صتباكات هناك.
ويف حديث  لل�ص��حفين يف خت��ام اجتماع جمل�س 
االأم��ن الط��ارئ لبحث الو�ص��ع يف جنوب ال�ص��ودان 
ق��ال: "ال ب��د م��ن اإحراز خط��وات جدية على م�ص��ار 
حتقيق اال�ص��تقرار ال�صيا�ص��ي" يف جنوب ال�ص��ودان، 
ال��الزم  الدع��م  تق��دمي  اإىل  املنطق��ة  دول  داعي��ا 

لل�صلطات هناك يف هذا االجتاه.

يذك��ر ان �ص��دامات عنيف��ة اندلع��ت يف جوب��ا منذ 
ب��ن   ،2016 يوليو/مت��وز   7 املا�ص��ي  اخلمي���س 
قوات موالية للرئي�س �ص��لفاكري واأخرى تتبع لنائبه 
م�ص��ار، وذلك يف اأول عنف دموي يف العا�صمة منذ 
اتف��اق ال�ص��الم اله�س الذي وق��ع يف اأغ�ص��ط�س/اآب 
2015 وعودة م�ص��ار اإىل جوبا يف اأبريل/ني�ص��ان 
املا�ص��ي وتعيينه نائبا للرئي���س، اأدت ملقتل 272 
�صخ�ص��ا بينهم 33 مدنيا، وذلك ح�صب اآخر ح�صيلة 

لل�صحايا اأعلن عنها م�صدر حكومي.

 اأعلن جي�س كوريا ال�ص��مالية اأنه �ص��وف "يرد ب�ص��كل 
وكوري��ا  املتح��دة  الوالي��ات  ن���ر  ملمو���س" عل��ى 
اجلنوبية منظومة �ص��واريخ ث��اد الدفاعية املتطورة 
يف �صبه اجلزيرة الكورية ملواجهة تهديد بيونغ يانغ.
ونقل��ت وكال��ة "رويرتز" ع��ن بيان للجي���س الكوري 
اأن  يوليو/مت��وز،   11 االثن��ن  ن���ره  ال�ص��مايل 
بيون��غ يان��غ "�ص��تتخذ التدابري الالزمة لل��رد املادي 
وامللمو���س" ف��ور حتديد مكان وموع��د ن�ر منظومة 

"ثاد".
وورد يف البيان: اإرادة جي�ص��نا لن تتزعزع ولن حتيد 
ع��ن توجيه �رب��ة انتقامية قا�ص��ية وجعل املعتدي 
بح��را من الن��ار وكوما م��ن الرم��اد يف اللحظة التي 

نتلقى فيها اأمر التنفيذ.
وكانت الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية، قد اأعلنتا 
اجلمعة املا�ص��ي اأنه �صيتم ا�ص��تخدام "ثاد" امل�صادة 
لل�ص��واريخ يف خط��وة دفاعي��ة ملواجه��ة الق��درات 

النووية وال�صاروخية املت�صاعدة لكوريا ال�صمالية.
وج��اءت خط��وة ن���ر نظام ثاد بع��د يوم م��ن اإدراج 
وزارة اخلزانة االأمريكية ا�صم الزعيم الكوري ال�صمايل 
كيم جونغ اأون �صمن قائمة �صوداء النتهاكات حقوق 
االإن�ص��ان، حيث اعتربت كوريا ال�صمالية هذه اخلطوة 
"اإع��الن ح��رب" عليه��ا وتوع��دت بال��رد، فيما ذكر 
م�صوؤول يف وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية اأن اختيار 
موقع ن�ر "ثاد"، قد يتم "يف غ�ص��ون اأ�ص��ابيع" واأن 
احللف��اء يعملون ليتم ت�ص��غيل ه��ذه املنظومة بحلول 

نهاية 2017.
ه��ذا، واأعلن��ت كوري��ا اجلنوبي��ة والوالي��ات املتحدة 
ن���ر  اله��دف م��ن وراء  اأن  ي��وم اجلمع��ة املا�ص��ي 
منظومة "ثاد" ال�ص��اروخية "حماية قوات التحالف 

الع�صكري".

 ك�صف تقرير �صادر بالقاهرة، اأن تنظيم داع�س 
االإرهاب��ي، يعم��ل عل��ى رف��ع ال��روح املعنوية 
لعنا���ره بتقاري��ر اإعالمية كاذب��ة، للتغطية 
عل��ى تراج��ع التنظي��م يف ع��دد م��ن جبه��ات 
القتال، م�صرياً اإىل اأن اآخر هذه االإ�صدارات كان 

اإ�صدار مرئي يحمل ا�صم "�رح اخلالفة".
واأك��د التقري��ر ال�ص��ادر عن درا�ص��ات االإ�ص��الم 
ال�صيا�ص��ي بالقاهرة، م�ص��اء االأحد، اأن االإ�صدار 
املذك��ور حمل ع��دداً من املعلوم��ات املغلوطة 
والكاذبة التي بثها التنظيم االإرهابي لت�ص��ويق 
نف�ص��ه على اأنه دولة موؤ�ص�صاتية ولي�س تنظيمَا 
ع�ص��ابيَا، وذلك م��ن خالل ا�ص��تعرا�س الهيكل 
االإداري لدولته املزعومة التي ق�ص��مها اإىل 35 
والية، من بينها 19 والية يف العراق وال�ص��ام، 
و16 خارجهما، الفتًا اإىل اأن هذا العدد مكذوب 
ومبال��غ فيه، ال�ص��يما بعد تراج��ع التنظيم يف 
كثري م��ن املناطق وفقد �ص��يطرته عليها مثلما 

احلال يف الفلوجة.
واأ�ص��اف التقري��ر، اأن اأك��رب دلي��ل عل��ى ك��ذب 
التنظي��م االإرهاب��ي ه��و ادع��اوؤه قي��ام دول��ة 
اإ�ص��المية، وه��و م��ا يعني دخوله��م يف مرحلة 
�صوكة التمكن التي مل يقرتبوا منها حتى االآن، 
م�ص��دداً اأنهم ما زالوا يف مرحلة �ص��وكة النكاية 
واالإنه��اك يف اأك��ر املناط��ق، ومرحل��ة اإدارة 
التوح���س يف مناطق قليلة، ومل ي�ص��ل التنظيم 

حتى االآن ملرحلة �ص��وكة التمكن يف اأي دولة 
من الدول.

واأ�ص��ار مركز درا�ص��ات االإ�ص��الم ال�صيا�ص��ي يف 
تقري��ره، اإىل اأن الدواوين ال� 14 ت�ص��منت كذبًا 
اأن دي��وان  كب��رياً وقلب��ًا للحقائ��ق، مو�ص��حًا 
الق�صاء واملظامل م�صئول عن اإهدار دم االأبرياء 
من امل�ص��لمن وغريه��م، وقتلهم باأب�ص��ع اأنواع 
القت��ال الت��ي مل ين��زل به كت��اب وال وحي، اأما 
دي��وان احل�ص��بة فه��و ميار���س و�ص��ايته عل��ى 
اأه��ل االإ�ص��الم بحجة االأمر باملع��روف والنهي 
ع��ن املنك��ر، دون فقه ل�ص��وابط ممار�ص��ة هذه 

ال�صعرية االإ�صالمية.
وك�ص��ف التقرير االأدوار احلقيقي��ة التي تلعبها 
الداع�ص��ي  التقري��ر  الت��ي وردت يف  الدواوي��ن 
امل�ص��ور، حيث يعمل ديوان اجلند على اختيار 
حديث��ًا  املن�ص��من  م��ن  القتالي��ة  العنا���ر 
للتنظي��م، ودفعه��م للقي��ام بعمليات �ص��غرية، 
للتدري��ب والتاأهي��ل لعملي��ات اإرهابي��ة كربى 

على نطاق اأو�صع.
اأما دي��وان االأمن العام فمهمته احلقيقية اإكراه 
النا���س داخ��ل مناط��ق ال�ص��يطرة عل��ى الت��زام 
التعالي��م الدينية بوجهة النظر الداع�ص��ية، مما 
يعم��ل عل��ى خل��ق منافق��ن ج��دد داخ��ل هذه 
املناطق، باالإ�صافة اإىل �صيا�صة النهب املمنهج 
ال��ذي عرب ع��ن التقرير م��ن خالل دي��وان بيت 
املال الذي يتم فيه جمع اأموال التنظيم وثرواته 
الت��ي نهبها جنوده م��ن اأعدائه��م يف املناطق 

التي ن�ص��بت فيها احل��روب وال�راعات، موؤكداً 
اأن هذه االأموال يتم توزيعها ب�ص��كل غري عادل 
حيث يتم اإعطاء املنت�ص��بن للتنظيم واملوالن 

له اأكر من غريهم.
واأ�ص��ار التقرير اإىل اأن ديوان االإعالم املركزي، 

مهمته الرئي�صية ن�ر االأكاذيب وبث ال�صائعات 
يروجه��ا  الت��ي  اخلريي��ة  االأعم��ال  وت�ص��خيم 
التنظي��م يف املناط��ق الواقعة حتت �ص��يطرته، 
للعملي��ات  التربيري��ة  البيان��ات  و�ص��ياغة 
االإرهابي��ة، ويثها عرب الو�ص��ائل املختلفة، وقد 

�رح باملبالغة يف كل هذا اأبو بكر الناجي يف 
كتاب اإدارة التوح�س.

ولفت التقري��ر اإىل اأن ديوان التعليم يعمل على 
التط��رف يف كل املج��االت  تدري���س مناه��ج 
واملواد الدرا�ص��ية، مو�صحًا اأن املت�صفح لكتب 

ال�ص��ف االأول ال�رع��ي التي اأ�ص��درها التنظيم 
�ص��يدرك م��ا فيه��ا م��ن عب��ث بعق��ول االأطفال 

االأبرياء.
وعل��ى الرغم م��ن اأهمية ديوان ال�ص��حة، اإال اأن 
تقرير مركز درا�ص��ات االإ�صالم ال�صيا�صي اأكد اأن 
هذا الديوان ال يعالج كل اأبناء مناطق ال�صيطرة 
الت��ي يطلق��ون عليها مناط��ق )اإدارة التوح�س( 
واإمنا تعالج جرحى التنظيم واملوالن له فقط.

ث��روات  نه��ب  عل��ى  الزراع��ة  دي��وان  ويعم��ل 
املزارع��ن لتاأمن احتياجات عنا�ر التنظيم 
من امل��اأكل، وبيع الفائ�س منه��م لتحويله اإىل 
اأم��وال، ت�ص��اف كغنائم اإىل دي��وان بيت املال 

املزعوم.
و�ص��دد التقري��ر عل��ى اأن دي��وان ال��ركاز يعترب 
الدي��وان احلي��وي واله��ام ل��دى ق��ادة التنظيم 
حيث يتحكم يف امل��وارد النفطية التي نهبوها 
من الدول، ويتحكم يف اأ�ص��عار بيعها حل�صابهم 
اخلا�س لدول اأروب��ا واأمريكا وتركيا وغريها، 
الفت��ًا النظ��ر اإىل اأن امل�ص��ادر النفطية لداع�س 

تغنيه عن الدعم الدويل.
ومن اأو�ص��ح الكذب عند داع�س، ح�صب التقرير، 
وجود ديوان اخلدمات الذي يزعم الفيديو الذي 
بث��ه التنظيم اأنه يقوم بتوف��ري املاء والكهرباء 
وتعبي��د الط��رق و�ص��يانتها واالإ���راف عل��ى 
�ص��المة املرافق العام��ة يف الدول��ة، واحلقيقة 
ه��ي اأن التنظي��م يدمر كل الط��رق واملرافق يف 

�صبيل حتقيق مطامعه وب�صط �صيطرته.

 دبلوماسي مصري: زيارة شكري إلسرائيل تهدف لوضع 
سقف زمني إلنهاء االحتالل

بيونغ يانغ تهدد "برد 
ملموس" على "ثاد" األمريكية

محامون بريطانيون: نتيجة استفتاء الخروج من االتحاد 
األوروبي "استشارية"

البحرية األلمانية توقف مهربين مشتبه بهم في البحر المتوسط

القاهرة - وكاالت :  قال دبلوما�صي م�ري "اإن الهدف من زيارة وزير اخلارجية 
�ص��امح �صكري الإ�رائيل هو ال�صعي لو�صع �ص��قف زمني النهاء االحتالل"، موؤكداً 
اأن التقارب الرتكي االإ�رائيلي ال ي�ص��غل م�ر، بقدر ما ي�ص��غلها حتقيق تقدم يف 

امللفات املزمنة.
ونقلت �ص��حيفة "ال�رق االأو�ص��ط" اللندني��ة اليوم االثنن عن امل�ص��در القول اإن 
اله��دف م��ن زي��ارة وزي��ر اخلارجية امل�ري �ص��امح �ص��كري اإىل اإ�رائي��ل اأم�س 
هو ال�ص��عي لو�ص��ع �ص��قف زمني الإنه��اء االحتالل ومناق�ص��ة الفك��رة مع اجلانب 

الفل�صطيني واالأطراف الدولية وخ�صو�صا باري�س.
ومل ي�ص��تبعد امل�ص��در وج��ود اأف��ق جدي��د يف املنطقة بعد �ص��نوات م��ن االرتباك 
ال�صيا�ص��ي وانت�صار الفو�ص��ى واالإرهاب، وهو االأمر الذي يعجل باأو�صاع اقليمية 

جديدة وحتى دولية تخفف من �صغوط االأزمات التي تتعر�س لها املنطقة.
وح��ول اإمكانية انفراجة يف امللف ال�ص��وري، ذكر الدبلوما�ص��ي اأن الروؤية لي�ص��ت 
وا�ص��حة بعد، وقد تكون ال�ص��ورة اأو�ص��ح خالل االأ�ص��ابيع املقبلة، وعلى خلفية 

جتاوب حكومة ب�صار االأ�صد حلل االأزمة.

لن��دن - وكاالت : وق��ع اأكر من 1000 حمام بريطاين ب��ارز خطابًا حلث رئي�س 
الوزراء ديفيد كامريون على ال�ص��ماح للربملان بالبت يف م�ص��األة ان�صحاب البالد 
م��ن االحتاد االأوروبي. وو�ص��ف املوقعون اال�ص��تفتاء الذي جري على ان�ص��حاب 
بريطانيا من االحتاد باأنه ا�صت�ص��اري، وا�ص��تند عل��ى "حتريف احلقائق ووعود ال 
ميكن الوفاء بها". واأ�صافوا اأنه يجب اإجراء ت�صويت حر يف الربملان، قبل اأن تبداأ 

ر�صميًا اإجراءات االن�صحاب من االحتاد بتفعيل املادة 50 من معاهدة ل�صبونة.
واأو�صح املحامون يف اخلطاب الذي ن�رته �صحيفة غارديان اأن "النتيجة لي�صت 

اأكر من راأي ا�صت�صاري".

برل��ن- وكاالت :  اأوقفت �ص��فينة تابعة للبحرية االأملاني��ة قاربًا ملهربي الب�ر 
م�صتبهًا فيه خالل العملية التي يقوم بها االحتاد االأوروبي يف البحر املتو�صط.

و اأو�ص��ح اجلي���س االأمل��اين اأن��ه مت نقل 3 اأ�ص��خا�س ممن كانوا بالق��ارب - يبدو 
اأنهم مهربون - اإىل منت ال�صفينة االأملانية على بعد 60 كيلومرتاً قبالة ال�صواحل 
الليبية، ومت ت�صليمهم لل�صلطات االإيطالية يف ميناء "كاتانيا" على جزيرة �صقلية 
م�صاء اأم�س االأحد. ووفقًا للجي�س، كانت املجموعة م�صحوبة بقارب مطاطي غري 
�ص��الح لالإبح��ار وبه 146 مهاج��راً. ومت ا�ص��تقبال ه��وؤالء املهاجرين على منت 
ال�ص��فينة االأملاني��ة "ف��ريا" ومت نقلهم اإىل اإيطالي��ا. ومنذ بداية �ص��هر مايو )اأيار( 
لعام 2015، ت�صارك البحرية االأملانية يف املهمة الدولية الإنقاذ الالجئن الذين 

يواجهون حاالت طوارئ يف البحر املتو�صط.

 

جنوب السودان - وكاالت

بيونغيانغ – رويترز

القاهرة - وكاالت

 اأك��د ال�ص��فري اللبناين لدى رو�ص��يا �ص��وقي بو ن�ص��ار، اأن 
ب��الده مهتمة با�ص��ترياد ال�ص��الح م��ن رو�ص��يا ملكافحة 
االإرهاب، حيث طلبت منظومات "كورنيت" ال�صاروخية 

ودبابات من طراز "تي72-" ومدافع .
"لبن��ان يحت��اج للت�ص��لح ملواجه��ة  وق��ال ب��و ن�ص��ار: 
االإره��اب، وحتت��اج ب��ريوت عل��ى وجه اخل�ص��و�س، اإىل 
املنظومات الرو�ص��ية ال�ص��اروخية "كورنيت"، امل�صادة 
للدباب��ات، نحن م��ا زلنا جنري مفاو�ص��ات مع اجلانب 
الرو�ص��ي للح�صول على هذا النوع من االأ�صلحة، هذا مهم 

جدا، بحث التفا�صيل يجري على م�صتوى اخلرباء".
واأ�صاف بو ن�ص��ار اأن لبنان طلب اأي�صا مدافع ودبابات 
"تي72-"، م�صريا اإىل اأن اجلانب الرو�صي وعد بتحديث 
اأنظم��ة ه��ذه الدباب��ات، "الأن لبن��ان طلب ا�ص��ترياد هذه 
الدبابات اأي�ص��ا، وبالطبع طلب ذخرية للمدافع، وكل هذا 

من اأجل حماربة االإرهاب".
واأع��رب ال�ص��فري اللبناين، عن اأمل بالده باحل�ص��ول على 

االأ�ص��لحة املطلوبة خالل عام واحد، كا�ص��فا اأن الق�ص��ية 
الرئي�ص��ية التي تتم مناق�ص��تها حاليا، تكمن يف التو�صل 
التفاق نهائي حول �صعر هذه االأ�صلحة، علما باأن اجلانب 
الرو�ص��ي وعد بدرا�ص��ة طلب لبنان املتعلق بخف�س �صعر 
ه��ذه ال�ص��فقة، اإ�ص��افة لطلب باحل�ص��ول عل��ى طائرات 

هيلوكبرت.
وتابع: "قبل �ص��ت اأو �ص��بع �صنوات، رو�ص��يا وعدت لبنان 
بتزوي��ده بثمان اأو ت�ص��ع طائرات حوام��ة. وحتى االآن مل 

يتم حتقيق ذلك".
وخت��م ال�ص��فري اللبن��اين، حديثه قائ��ال: "اأعتق��د اأن وفدا 
من لبنان، �صي�ص��ل اإىل مو�ص��كو لتوقيع العقد، اأو العك�س 
بالعك���س، اأي ي�ص��ل الوف��د الرو�ص��ي اإىل ب��ريوت. وحتى 
االآن ال توج��د تواري��خ رئي�ص��ية لهذه االتفاقي��ة، والعمل 
يت��م عليه��ا". وي�ص��عى اجلي���س اللبن��اين للح�ص��ول على 
هذه االأ�ص��لحة، يف �ص��وء خو�ص��ه معارك مع اجلماعات 
امل�ص��لحة مبا يف ذلك مع مت�ص��ددين على �صلة بتنظيمي 
"داع���س" و"جبه��ة الن�رة" االإرهابي��ن، يف املناطق 

القريبة من احلدود ال�صورية.

 حق��ق االئتالف احلاك��م يف اليابان بزعامة رئي�س 
الوزراء �ص��ينزو اآبي فوزا �ص��احقا االأحد 10 يوليو/ 
مت��وز يف انتخابات جمل���س امل�صت�ص��ارين )جمل�س 
ال�ص��يوخ(. واأظه��رت النتائ��ج االأولي��ة النتخاب��ات 
التجديد الن�ص��في للمجل�س فوز االئتالف واالأحزاب 
املوؤي��دة ل��ه بثلث��ي املقاع��د، وه��ي اأغلبي��ة ميك��ن 
اأن ت�ص��مح لالئت��الف بالب��دء يف مراجع��ة القي��ود 
الد�ص��تورية على العملي��ات الع�ص��كرية يف اخلارج، 

التي و�صعت بعد احلرب العاملية الثانية.
واأول من ا�ص��تنفر من نتائج االنتخابات هو اجلارة 
الل��دود ال�ص��ن الت��ي ال ت��زال ت�ص��عر بالغ�ص��ب من 
ذكري��ات االحت��الل الياب��اين الأرا�ص��يها يف القرن 
املا�ص��ي. وقال��ت وكال��ة اأنب��اء ال�ص��ن الر�ص��مية 
"�ص��ينخوا" يف تعليق االثنن 11 يوليو/ متوز اإن 
م��ن املحتمل اأن ي�ص��كل الفوز ال�ص��احق الذي حققه 
االئت��الف احلاكم يف الياب��ان خطرا عل��ى اليابان 

وا�ص��تقرار املنطقة. ومن املتوقع اأن حتدث حماولة 
لتعديل الد�صتور م�ص��احنات �صيا�صية داخلية كذلك، 
فيم��ا اأكد ع��دد م��ن كب��ار ال�صخ�ص��يات يف احلزب 
الدميقراطي احلر اأن تعديل املادة التا�صعة اخلا�صة 

بالتوجه ال�صلمي للبالد لن ميثل اأولوية.
وق��ال اآب��ي يف ت�ريح عق��ب االنتخاب��ات اإنه من 
املبك��ر للغاي��ة احلدي��ث ع��ن تعديالت حم��ددة يف 
الد�ص��تور، يف ح��ن اأك��د الرج��ل الث��اين يف احلزب 
يف ت�ريح��ات منف�ص��لة اأن االأم��ر يتطل��ب اإج��راء 
حمادث��ات مع املعار�ص��ة. واأ�ص��اف اآب��ي "ال يزال 
اأمامي عامان يف رئا�صة احلزب )الدميقراطي احلر( 
وه��ذا هدف للحزب ل��ذا اأريد التعام��ل معه بهدوء." 
وف��از احل��زب الدميقراط��ي احلر )م��ن املحافظن( 
ال��ذي ينتمي اإليه اآبي باأغلبية ب�ص��يطة للمرة االأوىل 
منذ العام 1989 وهو فوز من �ص��اأنه ت�صديد قب�صة 
رئي�س الوزراء على احلزب الذي اأعاده اآبي لل�ص��لطة 
يف 2012، فيم��ا ذك��رت وكال��ة االأنب��اء اليابانية 
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 اأعلن ال�صكرتري العام حللف �صمال االأطل�صي ين�س 
�ص��تولتينربغ، اأن النات��و يعمل على دعم الهيئات 
االأمنية املخت�ص��ة املحلي��ة يف تون�س من خالل 
مركز ا�ص��تخباراتي مقام يف هذا البلد، فيما لفت 
اىل اأن احللف �ص��ينفذ خطة تت�صمن ن�ر طائرات 
ملراقبة ما يجري يف �ص��وريا والعراق وامل�صاعدة 
يف القتال �ص��د "داع�س".  وقال �صتولتينربغ يف 
موؤمت��ر �ص��حفي عق��د بع��د دورة العم��ل االأخرية 
لقم��ة الناتو يف وار�ص��و، اإن الناتو يوا�ص��ل كذلك 

تدري��ب ال�ص��باط العراقي��ن يف االأردن. كذل��ك 
اأعل��ن ين�س �ص��تولتينربغ اأن الناتو �ص��يبداأ عملية 
بحري��ة متع��ددة االأه��داف يف البح��ر االأبي���س 
املتو�ص��ط، مبينا اأن العملية حتمل ا�صم " احلار�س 
البحري" وتهدف ل�صمان االأمن يف البحر وجمع 
املعلومات عن الو�ص��ع ال�ص��ائد هناك ومكافحة 

االإرهاب وتعزيز القدرات واالإمكانيات.
و�ص��يجري ذلك بتعاون وثيق م��ع عملية االحتاد 
االأوروبي البحرية "�ص��وفيا" يف الق�ص��م االأو�صط 
م��ن البحر املذك��ور التي ب��داأت يف ت�رين االأول 
م��ن الع��ام املا�ص��ي وته��دف العرتا�س ال�ص��فن 

الناقل��ة لالجئ��ن غ��ري ال�رعي��ن. كم��ا اأعل��ن 
ال�ص��كرتري العام حللف �صمال االأطل�صي، اأن زعماء 
ال��دول االأع�ص��اء يف النات��و قرروا ن���ر طائرات 

اأواك�س يف تركيا.
وذكر اأن اخلطة تت�ص��من تنفي��ذ حتليق الطائرات 
يف االأج��واء الدولية ويف املج��ال اجلوي الرتكي 
وب�ص��كل ي�ص��مح مبراقب��ة م��ا يج��ري يف �ص��وريا 
والع��راق، كم��ا اأن هذه الطائرات �صت�ص��اعد قوات 
االئت��الف الدويل يف القتال �ص��د "داع�س"، فيما 
اأو�صح اإن قمة احللف املقبلة �صتعقد يف بروك�صل 

عام 2017.

االئتالف الحاكم باليابان يفوز باالنتخابات والصين تتوجسلبنان يطلب من روسيا صواريخ "كورنيت" ودبابات "تي- 72"

الناتو ينشر طائرات في تركيا لمراقبة ما يجري في سوريا والعراق

طوكيو - وكاالتبيروت - وكاالت

تونس - وكاالت


