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الرئيس الروسي يتفقد المدينة التقنية لالبتكار العسكري
اطلع الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني على امل�ستجدات العلمية
واالب��ت��ك��ارات يف امل��ج��ال الطبي
واملنتجات البيولوجية التي
تعمل يف «تيكنوبولي�س �إي��را»
«املدينة التقنية -الع�رص».
وذك���ر ب��ي��ان ���ص��در ع��ن املوقع
الإل��ك�تروين للرئا�سة الرو�سية،
�أن بوتني اطلع على التطورات
العلمية ال��ط��ب��ي��ة ،ع��ل��ى وجه
اخل�صو�ص ،طريقة امل�سح ثالثي
الأبعاد الالزمة لت�شخي�ص وعالج
املر�ضى.
ك��م��ا اط��ل��ع ب��وت�ين ع��ل��ى خمترب
لتطوير املنتجات البيولوجية
للطب وال�صناعة ،وكذلك البحوث
اجلينومية ،ال��ت��ي �أج��ري��ت يف
تكنوبولي�س .كما اطلع الرئي�س
على ابتكار �آخر عبارة عن من�صة
لأحذية نازعي الألغام تتحمل قوة
موجة االنفجار.
و�أن�����ش��ئ «تيكنوبولي�س �إي���را»
الع�سكري وفقا ملر�سوم رئا�سي،
حل���ل جم��م��وع��ة م���ن امل���ه���ام،
منها ت����سري��ع ت��ط��وي��ر وتنفيذ
تكنولوجيات املتقدمة يف قطاع
الدفاع،و�إن�شاء البنية التحتية

قضية بحر آزوف ذريعة للضغط على موسكو

• فالدميير بوتني متفقدا ً املدينة التقنية

للتفاعل ال��ن��اج��ح للمنظمات
العلمية والتعليمية وال�صناعية
ودعم ال�شباب املوهوبني من خالل
تنفيذ برامج للعلماء ال�شباب يف
�صفوف اجلي�ش الرو�سي.
ومت ت���وزي���ع �� 37شرك��ة على

جمموعة املختربات ،من بينها
جممعات كبرية مثل «كال�شينكوف»
و«�سوخوي» ،وبحثية مثل «فرق
�ستارت �أب».
و�أطلقت ه��ذه ال�رشكات بجهود
م�شرتكة  48م�رشوع ًا مبتكرا يف

أودت بحياة ما ال يقل عن  83شخص ًا وال يزال مصير  563شخص ًا مجهو ًال

إيران :كشفنا عن كل قدراتنا

من األسلحة الكيماوية لألمم المتحدة
نفت �إيران �أم�س اجلمعة انتهاكها
ملعاهدة دولية بعدم ك�شفها عن
كل قدراتها من الأ�سلحة الكيماوية
للأمم املتحدة وو�صفت مزاعم
�أمريكية يف ه��ذا ال�ش�أن ب�أنها
عارية عن ال�صحة.
وخ�ل�ال اج��ت��م��اع ملنظمة حظر
الأ�سلحة الكيميائية يف الهاي
اخلمي�س كرر املندوب الأمريكي
كينيث وارد خم��اوف وا�شنطن
م��ن �أن �إي���ران حتتفظ بربنامج
للأ�سلحة الكيماوية مل تك�شف عنه
للمنظمة.
ونقل التلفزيون الإيراين عن بهرام
قا�سمي املتحدث با�سم وزارة

اخلارجية ال��ق��ول «م��رة �أخ��رى
توجه �أم�يرك��ا اتهامات باطلة
لإيران ...نرف�ضها ب�شدة».
و�أ���ض��اف �أن ه��دف وا�شنطن هو
حتويل االنتباه الدويل عن دعمها
امل�ستمر للرت�سانات الكيماوية
الإ�رسائيلية.
وال ت���ؤك��د �إ��سرائ��ي��ل �أو تنفي
امتالكها لأ�سلحة الدمار ال�شامل.
ووق���ع���ت ع��ل��ى م��ع��اه��دة حظر
الأ�سلحة الكيماوية عام 1993
لكنها مل ت�صدق عليها بعد ،قائلة
�إن��ه يجب �أن ي�سبق ذلك حتقيق
تقدم يف عملية ال�سالم يف ال�رشق
الأو�سط.

• بهرام قاسمي

تركيا تنتقد تعليقات االتحاد األوروبي
على قرارات محاكمها
انتقدت تركيا �أم�س اجلمعة ت�رصيحات �أدلت
بها م�س�ؤولة ال�سيا�سة اخلارجية باالحتاد
الأوروب��ي ب�ش�أن حكم القانون يف تركيا بعد
يوم من توجيهها وم�س�ؤول �آخر انتقادات لأنقرة
ب�سبب القب�ض على �صحافيني واحتجاز �سيا�سي
كردي.
ويف مقابلة م��ع حمطة «����س���ي�.إن�.إن ترك»
انتقد وزير اخلارجية مولود جاوي�ش �أوغلو
ت�رصيحات فيدريكا موجرييني وو�صفها ب�أنها
«جتاوزت احلدود» بعدما وبخت �أنقرة يف م�ؤمتر

جم��ال ال��روب��وت��ات ،و�إم����دادات
الطاقة ،والهند�سة احليوية،
ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات ،وع���ددا من
املجاالت الأخ��رى ،و�شارك �أفراد
من اجلي�ش الرو�سي يف  4من هذه
امل�شاريع.

رد نائب وزير اخلارجية الرو�سي ،غريغوري
كارا�سني ،على اتهام رو�سيا بـ «ال�سلوك العدائي»
يف منطقة بحر �آزوف ،م�ؤكدا �أن �إثارة املو�ضوع
�سببه احلاجة �إلى اختالق ذريعة جديدة لل�ضغط
على مو�سكو.
وجاء ت�رصيح كارا�سني يف �سياق حديثه ل�صحيفة
«كومري�سانت» علق خالله على االتهامات املتكررة
التي توجهها يف الآونة الأخرية ال�سلطات يف كييف
وبروك�سل ووا�شنطن �إلى مو�سكو بع�سكرة منطقة
بحر �آزوف وعرقلة حرية املالحة والت�ضييق على
م�صالح �أوكرانيا فيها وانتهاك قانون البحار
الدويل ،ف�ضال عن التهديد بفر�ض عقوبات �إ�ضافية
على رو�سيا بهذا ال�ش�أن.
وقال كارا�سني �إن �إثارة م�س�ألة �آزوف ت�أتي عن
ق�صد عو�ضا عن مو�ضوع ان�ضمام �شبه جزيرة القرم
�إلى قوام رو�سيا �إذ �أنه «مل يعد مو�ضوعا �ساخنا
يف ال�ساحة الإعالمية الدولية ومل يعد ينظر �إليه
ك�أداة لل�ضغط على رو�سيا ،لذلك ،اختلق الغرب
�سببا جديدا لل�ضغط وت�شديد العقوبات على
رو�سيا».

و�أو�ضح كارا�سني �أن ن�شاط رو�سيا يف منطقة
�آزوف ي�أتي يف �إطار ال�رشعية الدولية ،م�شريا
�إل��ى �أن �سبب زي��ادة حر�س احل��دود الرو�سي
اهتمامه ب�سالمة املالحة يف م�ضيق كريت�ش
الذي يربط بني بحر �آزوف والبحر الأ�سود،
يعود �إلى �رضورة �صد «الدعوات العلنية التي
يطلقها زعماء «جمل�س تتار القرم» املحظور
واملجموعات القومية املتطرفة يف �أوكرانيا
وع��دد من ال�سيا�سيني الأوك��ران��ي�ين �إل��ى �شن
اعتداءات على ج�رس القرم» الرابط بني رو�سيا
و�شبه جزيرة القرم.
و�أ�ضاف كارا�سني �أن وتائر فح�ص حر�س احلدود
الرو�سي ل�سفن ال�صيد والتجارة يف �آزوف متنا�سبة
مع م�ستوى تهديدات ممن �سماهم بـ «املتطرفني»
لرو�سيا ،نافي ًا �أن تكون عمليات الفح�ص
والتفتي�ش حتمل �أي طابع متييزي.
وق��ال« :ميكنني �أن �أ�ؤك��د لكم �أن ن�شاط عنا�رص
حر�س احلدود الرو�سي ال يحمل طابعا متييزيا،
رغم ت�رصيحات خ�صومنا ،حيث تخ�ضع كل ال�سفن
دون ا�ستثناء ،مبا فيها الرو�سية ،للفح�ص.

�صحايف اخلمي�س ب�سبب احتجاز �صحافيني
و�أكادمييني ،وقالت �إنها ت�أمل �أن يطلق �رساح
ال�سيا�سي �صالح الدين دمردا�ش قريبا.
وطالبت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان
هذا الأ�سبوع تركيا بالإ�رساع يف الف�صل يف ق�ضية
دمردا�ش وقالت �إن احتجازه انتظارا ملحاكمته
طال �أكرث مما ميكن تربيره.
وذكر جاوي�ش �أوغلو �أن قرار املحكمة دوافعه
�سيا�سية ولي�ست قانونية ،وقال �إن املحاكم
الرتكية �ستبت يف الق�ضية.

كاليفورنيا :المئات يبحثون عن رفات ضحايا الحرائق
وسط طقس سيئ وأمطار متواصلة
�أم�ضى مئات من املتطوعني ومن
ال����شرط��ة ع��ط��ل��ة ع��ي��د ال�����ش��ك��ر يف
التنقيب بني حطام �أ�رش�س حرائق
ت�شهدها والية كاليفورنيا الأمريكية
بحثا عن رفات ال�ضحايا ،يف حني
هطلت �أمطار من املتوقع �أن تعوق
جهودهم.
و�أودى حريق �أطلق عليه «كامب
فاير» بحياة ما ال يقل عن � 83شخ�صا
وال يزال م�صري � 563شخ�صا جمهوال
داخل وحول بارادي�س التي يقطنها
نحو � 27أل��ف ن�سمة والتي التهم
احلريق جزءا كبريا منها منذ ن�شوبه
قبل �أ�سبوعني.
وقال كوري هونيا قائد �رشطة مقاطعة
بيوت كاونتي يف ر�سالة بالفيديو
ن�رشها على الإنرتنت يوم عيد ال�شكر
«مل ن�أخذ اليوم عطلة» ،م�ضيفا �أن
نحو � 820شخ�صا منت�رشون باملوقع
للبحث بني الرماد والأنقا�ض عن �أي
بقايا ب�رشية.
وقال هونيا «هذا موقف �صعب علينا
جميعا».
ويتوقع هطول �أم��ط��ار غ��زي��رة من
�ش�أنها �إعاقة جهود البحث داخل
وحول بارادي�س التي تقع على بعد
 280كيلومرتا �شمال �رشقي �سان
فران�سي�سكو .ومن املتوقع �أن ي�صل
من�سوب الأم��ط��ار مل��ا ب�ين ع�رشة
�سنتيمرتات و� 15سنتيمرتا بحلول
مطلع الأ�سبوع.
وتثري الأمطار خطر حدوث انهيارات
وتدفقات طينية يف مناطق جردتها
احلرائق من اخل�رضة على منحدرات

• جهود إطفاء احلرائق

و�سفوح التالل والتي عادة ما تثبت
الرتبة.
وقال �سكوت مكلني املتحدث با�سم
�إدارة الغابات واحلماية من احلرائق
يف كاليفورنيا �إن نحو  900من
العاملني يف املطافئ متكنوا من
ال�سيطرة على احلريق وبخا�صة بعد
هطول الأمطار يف الأي��ام الأخرية،
م�ضيفا �أن��ه �أمكن اح��ت��واء احلريق
بن�سبة .%90
وفتحت املخازن �أبوابها يف مدينة
ت�شيكو التي تقع على بعد كيلومرتات

قليلة غربي بارادي�س لتوفري م�أوى
لل�سكان الذين فقدوا بيوتهم .و�أعد
الطاهي ال�شهري خو�سيه �أندر�س
و�آخ��رون من ممتهني الطهي مئات
الوجبات للنازحني مبنا�سبة عيد
ال�شكر.
و�ساعد �أي�ضا العاملون يف الإطفاء
الذين �أخذوا ا�سرتاحة من العمل يف
تقدمي الوجبات.
وال ي��زال التحقيق جاريا ملعرفة
�سبب حريق كامب فاير ال��ذي دمر
�أكرث من  13500منزل.

و�أعلنت ال�سلطات احتواء حريق �آخر
يف كاليفورنيا بن�سبة مئة يف املئة
هو حريق «وولزي فاير» الذي �أودى
بحياة ثالثة �أ�شخا�ص وه��دد جيب
ماليبو الفاخر املطل على البحر
بالقرب من لو�س اجنلي�س.
و�أثارت الأمطار يف �شمال كاليفورنيا
وامل��رج��ح �أن ت�صحبها يف بع�ض
املناطق ري��اح ت�صل �رسعتها �إلى
 72كيلومرتا يف ال�ساعة خماوف
من �أن تتحول الوديان �إلى �أنهار من
الطني.

رفضت اإلعالن عن تأجير شقق في المستوطنات

تبجح إسرائيلي :دعوى قضائية ضد مجموعة «إير بي.إن.بي» بسبب إنصافها الفلسطينيين
إسرائيل« :داعش» لم يقم بإبادة جماعية لإليزيديين
رف�ض الربملان الإ�رسائيلي م�رشوع
قانون يق�ضي باالعرتاف بتعر�ض
الإي��زي��دي�ين لإب���ادة جماعية يف
العراق على �أيدي «داع�ش» ،طرحته
ع�ضو الكني�ست ك�سانيا �سفيتلوفا
من «املع�سكر ال�صهيوين».
و�صوت على م�رشوع القانون الذي
يطالب ب�إعالن يوم ذكرى خا�ص
بالإبادة اجلماعية التي تعر�ض
لها الإيزيديون 58 ،نائبا بـ«ال»
و 38بـ«نعم».
وق��ال��ت نائبة وزي���ر اخلارجية
الإ�رسائيلي ت�سيبي حوطوفيلي
خالل مناق�شة م�رشوع القانون� ،إن
احلكومة تعار�ضه طاملا �أن الأمم
املتحدة ال تعرتف بخطوة كهذه،
بادعاء �أن��ه قد تكون لقرار كهذا
تبعات �سيا�سية« ،رغم حقيقة �أنه
ال خالف مبدئي ًا حول �أن هذا حدث
تاريخي ينبغي االعرتاف به».
و�أو�ضحت امل�س�ؤولة الإ�رسائيلية
�أن احلديث يدور حول حدث عيني،
وقالت« :نتحدث عن واقعة توجد

• جلسة في الكينيست

لها تبعات عر�ضية �أكرب بكثري.
وعندما نعرتف ب�إبادة �شعب ،فهذا
�أمر نريد �أن تكون الأمم املتحدة
�رشيكة فيه .واملطروح هنا م�س�ألة
تتعلق باعتبارات �سيا�سية عديدة.
ونحن نريد بحث املو�ضوع ب�شكل
عميق».

من جانبها قالت �سفيتلوفا �إن
«ال�شعب الإي��زي��دي هو يف نهاية
الأمر جمموعة �صغرية وم�ستبعدة
تفتقر للقوة ،وال يوجد لوبي
لها ،وتفتقر للحماية .وعندما
نعلم �أن ج��زء ًا من �شعبهم ما زال
�أ���س�يرا ويقبع يف الأ��س�ر ،فلماذا

ال ن���ع�ت�رف ب���ه���ذه الإب��������ادة
اجلماعية؟».
و�أ�ضافت �أن��ه «ال يعيق �إ�رسائيل
موا�صلة بيع الأ�سلحة لتلك الدول
واملناطق التي جتري فيها �إبادة
جماعية اليوم ،ونحن نتحدث عن
بورما «ميامنار» و�أماكن �أخرى.

رفع حمامون دعوى ق�ضائية جماعية
يف �إ��سرائ��ي��ل �ضد جمموعة «�إي��ر
ب��ي�.إن.ب��ي» العاملة على ت�أجري
�أماكن ق�ضاء العطالت يف العامل
عرب الإن�ترن��ت ،واتهموا ال�رشكة
مبمار�سة «تفرقة م�شينة» وطالبوا
ب�إلزامها بدفع تعوي�ضات بعد �أن
�ألغت الإع�لان عن �أماكن العطالت
املتاحة يف م�ستوطنات �إ�رسائيلية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
وخا�صة ال�ضفة الغربية املحتلة.
وه���و م��ب��د�أ ح��ق��وق��ي ع���ام تلتزم
املجموعة ب��ه دف��اع��ا ع��ن حقوق
االخرين يف �أي مكان بالعامل.
وق��ال��ت «�إي���ر ب���ي�.إن.ب���ي» �إنها
�ستحذف نحو  200موقع مدرج
على قوائمها يف م�ستوطنات بعد �أن
�سمعت انتقادات من �أ�شخا�ص «يرون
�أن ال�رشكات يجب �أال ترتبح من
�أرا�ض �أُخرج �سكانها منها».
وع���ل���ى ال��ع��ك�����س زع���م���ت اح���دى
امل�ستوطنات من م�ستوطنة كيدا
بال�ضفة الغربية ،التي تقدم غرف
ا�ست�ضافة للإيجار ،عرب حمامني
ممثلني لها �إن اخلطوة «متثل تفرقة
خطرية ومهينة وم�شينة».
وطالبت امل�ستوطنة املحتلة لأر�ض
فل�سطينية عرب حكومتها الغا�صبة
بتعوي�ض �شخ�صي ق��دره � 15ألف

�شيقل « 2573دوالرا» .وتظهر وثائق
مت تقدميها ملحكمة القد�س اجلزئية
�أن ال��دع��وى اجلماعية �ستطالب
بتعوي�ضات مل تتحدد قيمتها بعد
نيابة عن �آخرين يف نف�س املوقف.
وق���ال حم��ام��وه��ا يف ب��ي��ان «ق��رار
ال�����ش�رك���ة م���وج���ه ع��م��ل��ي�� ًا �ضد
مواطنني �إ�رسائيليني يعي�شون يف
امل�ستوطنات ،وهم مقدمو الدعوى،
وهذه تفرقة �صارخة و�شائنة».
و�أ�ضاف البيان« :هذا جزء من حرب
طويلة ت�شنها منظمات �ضد �إ�رسائيل
ب�أكملها و�ضد الإ�رسائيليني الذين
يعي�شون يف امل�ستوطنات ب�شكل
خا�ص».
ورحب الفل�سطينيون ،الذين يريدون
�إقامة دولة م�ستقلة على �أرا�ض ت�شمل
ال�ضفة الغربية ،بقرار ال�رشكة.
وتعترب معظم دول العامل �أن بناء
�إ�رسائيل للم�ستوطنات على � ٍ
أرا�ض
فل�سطينية حمتلة انتهاك للقانون
ال��دويل ويقول الفل�سطينيون �إنه
ينبغي على ال�رشكات عدم الرتبح
منها.
وق���ال وا���ص��ل �أب���و يو�سف ع�ضو
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية لـ «روي�ترز» �إن «�إير
ب���ي�.إن.ب���ي» «ات��خ��ذت ق���رارا يف
االجتاه ال�صحيح بوقف التعامالت

مع امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف
خطوة تن�سجم مع قرارات ال�رشعية
الدولية».
و�أحجم متحدث با�سم «�إير بي�.إن.
بي» عن التعليق على رفع الدعوى
الق�ضائية.
ويف ب��ي��ان �أر���س��ل ل��ـ «روي��ت�رز»
بالربيد الإل��ك�تروين ق��ال كري�س
ليهني املدير العاملي لل�سيا�سات
واالت�صاالت يف «�إي��ر بي�.إن.بي»:
«�إ�رسائيل مكان مميز ،واملعلنون
ل��دي��ن��ا ال��ب��ال��غ ع���دده���م �أك�ث�ر
من � 22ألفا �أنا�س مميزون رحبوا
مب��ئ��ات الآالف م��ن ال�ضيوف يف
�إ�رسائيل».
و�أ���ض��اف« :ن���درك �أن ه��ذه ق�ضية
�صعبة ومعقدة ونقدر وجهات نظر
اجلميع».
وينطبق ق��رار ال�رشكة فقط على
امل�ستوطنات الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة يف
ال�ضفة الغربية ،التي يحظى فيها
الفل�سطينيون بحكم ذاتي حمدود
حتت احتالل ع�سكري �إ�رسائيلي.
وال ي�شمل القرار �إ�رسائيل نف�سها �أو
القد�س ال�رشقية وه�ضبة اجلوالن،
وهي �أرا�ض �ضمتها �إ�رسائيل دون
اع�تراف دويل .و�سحبت �إ�رسائيل
كل امل�ستوطنني من قطاع غزة قبل
�أكرث من عقد.

