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بيونغ يانغ تتوعد �سيول بر ّد قا�س
على محاوالت �إهانتها

بفعل تقلي�ص موازنات الجيو�ش الغربية
معهد «�سيبري» :انخفا�ض النفقات الع�سكرية عام 2013
انخفضت النفقات العسكرية عام 2013
بفعل تقليص موازنات الجيوش الغربية،
خصوصا ً األميركية ،بحسب ما أعلن أمس
معهد «سيبري» السويدي لألبحاث.
وأش���ار المعهد ال��دول��ي ل�لأب��ح��اث حول
السالم في استوكهولم إلى أن «هذه النفقات
انخفضت عام  2012وللمرة األولى منذ عام
 1998بمعدل  0,4في المئة ،ولكن التراجع
تسارع ووصل إلى  1,9في المئة».
وم���ع ذل���ك ،أش���ار م��دي��ر األب���ح���اث ح��ول
الموازنات العسكرية سام بيرلو -فريمان
في بيان إلى أن «زيادة النفقات العسكرية في
الدول الناشئة والنامية يتواصل بال هوادة».
وأض����اف« :ح��ت��ى ف��ي ب��ع��ض ال��ح��االت هو
نتيجة طبيعية للنمو االقتصادي أو رد على
الحاجات الحقيقية لألمن ،وفي حاالت أخرى
يمثل تبديدا ً لعائدات الموارد الطبيعية بفعل

األنظمة االستبدادية أو ظهور سباق إقليمي
إلى التسلح».
وأوض��ح المركز أن «العالم أنفق 1750
مليار دوالر (أكثر من  1250مليار يورو) على
أسلحته عام  .»2013ويأخذ هذا التطور في
نسبة هذه المصاريف في االعتبار التضخم.
وخفضت ال��والي��ات المتحدة حيث أكبر
موازنة مخصصة للدفاع ،نفقاتها العسكرية
بمعدل  7,8في المئة مع نهاية العمليات في
ال��ع��راق وب��داي��ة االنسحاب من أفغانستان
واالق��ت��ط��اع��ات ف��ي ال��ن��ف��ق��ات ال��ت��ي تبناها
الكونغرس عام .2011
أما الصين وروسيا والسعودية فهي من
ضمن  23دولة ضاعفت موازنتها الدفاعية
منذ عام .2004
وزادت بكين بمعدل  7,4ف��ي المئة من
نفقاتها ع��ام  ،2013وق��د حفزت الخالفات

الحدودية مع الصين بعض جيرانها على
زيادة النفقات العسكرية.
وق��ال بيرلو -فريمان إن «قلق اليابان
حيال القوة العسكرية المتصاعدة للصين
تضاف إليه السياسة الوطنية للحكومة
اليابانية جعلت طوكيو تضع ح ّدا ً لالنخفاض
التدريجي ال���ذي تعتمده منذ زم��ن طويل
لنفقاتها العسكرية».
وفي آسيا أيضاً ،شهدت أفغانستان أكبر
ارتفاع في النفقات العسكرية مع  77في المئة
نظرا ً إلى انسحاب معظم الجنود األجانب من
أراضيها نهاية عام .2014
وفي أوروبا يختلف الوضع بالنسبة إلى
فرنسا ألنها «على رغ��م نموها االقتصادي
الضعيف فقد حافظت بشكل كبير على نفقاتها
العسكرية خالل األزمة االقتصادية العالمية
مع نفقات عام  2013أقل فقط بـ 4في المئة

مما كانت عليه عام .»2008
وفي الشرق األوسط ارتقت الموازنة بمعدل
 4في المئة عام  .2013ولكن لم يمكن الحصول
على أية أرقام بالنسبة لدولة اإلمارات العربية
المتحدة وإيران وقطر وسوريا.
وق��ال بيرلو -فريمان« :وحتى في الدول
التي تتوافر فيها أرقام فإن المعطيات ال تغطي
ربما كل النفقات العسكرية».
وتخطت السعودية عام  2013بكثير فرنسا
(تراجعت إلى المرتبة الخامسة) والمملكة
المتحدة (المرتبة السادسة) .وأوضح معهد
(سيبري) إن «ارت��ف��اع نفقاتها العسكرية
بمعدل  14في المئة مرده إلى التوتر مع إيران
والخوف من حصول ثورة».
وف��ي أفريقيا زادت النفقات العسكرية
بمعدل  8,3في المئة بفعل العائدات النفطية
مثل الجزائر وأنغوال.

 27طائرة مقاتلة تتح�ضر للم�شاركة في ا�ستعرا�ض ع�سكري

طائرة بدون طيار قتالية كانت قد سقطت في الجنوب

البحرية الإيرانية ت�ضم �صواريخ «كروز» متطورة
أعلن قائد سالح البحر في الجيش
اإليراني األدميرال حبيب الله سياري
عن تجهيز السفن الحربية للجيش
بصواريخ «كروز» من طراز «غدير»،
الفتا ً إلى إمكان استخدامها في السفن
والقواعد الساحلية على ح ّد سواء.
وقال سياري ،في تصريح لوكالة
«فارس» اإليرانية إن صاروخ «غدير»
تم تركيبه على المدمرات والبوارج
القاذفة للصواريخ في سالح البحر
التابع للجيش اإليراني وهو من نوع
بحر  -بحر ،الفتا ً إلى إمكان االستفادة
منه في المناطق والقواعد الساحلية
أيضاً ،حيث يكون على شكل بر -
بحر .وأض��اف إن «هذا النوع يمتاز
عن ط��رازي «ن��ور» و»ق��ادر» بزيادة
المدى والدقة في اإلصابة والقدرة
التدميرية العالية».
وفي هذا السياق ،قال مساعد وزير
الدفاع ورئيس منظمة الجو فضاء في
الوزارة مهدي فرحي في تصريح إلى
«ف��ارس» أيضا ً إن ص��اروخ «غدير»
تم تصنيعه بكفاءة وخبرات محلية
تماماً ،وأنه باإلمكان استخدامه في
مختلف القطعات البحرية.
إلى ذلك ،أعلن مساعد قائد سالح
ال��ج��و بالجيش اإلي��ران��ي لشؤون
العمليات الطيار محمد قره باغي،
أن  27طائرة مقاتلة ستشارك في
االستعراض العسكري المق ّرر إقامته

في الـ 17من نيسان الجاري لمناسبة
يوم الجيش اإليراني.
وأك���د ال��ط��ي��ار محمد ق���ره باغي
ع��ل��ى ه��ام��ش ال��ت��دري��ب��ات الجوية
التي أجرتها القوة الجوية صباح

اليوم االثنين ،استعدادا ً للمشاركة
ب��االس��ت��ع��راض العسكري المقرر،
أن «االس���ت���ع���دادات ت��ج��ري على
ق��دم وس��اق حيث أن طياري القوة
الجوية يقومون بالتدريبات الالزمة

وبجاهزية كاملة الستعراض اقتدار
القوة الجوية اإليرانية» ،وأضاف:
«س��ت��ش��ارك  27ط��ائ��رة مقاتلة من
الوحدات األنموذجية في االستعراض
العسكري ،إذ ستحلق ضمن أسراب

تغريدة مراهقة �أميركية تحولها �إلى مكتب التحقيقات الفيديرالي
ل��م ت��ت��وق��ع ال��م��راه��ق��ة س���ارة أن
تغريدتها التي نشرتها وه��ي على
متن طائرة تابعة للخطوط الجوية
األميركية على سبيل المزاح ،ستأخذ
على محمل الجد وتصل إل��ى مكتب
التحقيقات الفيديرالي.
سارة البالغة من العمر  14سنة،
نشرت تغريدة قالت فيها« :اسمي
إبراهيم وأنا من أفغانستان ،أنا من
القاعدة وفي األول من شهر حزيران
سوف أقدم على عمل كبير».
شركة الخطوط الجوية األميركية
أخذت هذه التغريدة على محمل الجد
وردت على سارة بتغريدة قالت فيها:
«س��ارة ،نحن نأخذ هذه التهديدات
على محمل الجد ،وسنرسل عنوانك
اإللكتروني الشخصي إلى األمن وإلى
مكتب التحقيقات الفيديرالي».
المراهقة س��ارة أصيبت بالهلع
وب���دأت تنشر ع��ش��رات التغريدات
توضح فيها أنها طفلة في  14من
عمرها وكانت تغريدتها األولى نكتة
سخيفة ،واعتذرت لفعلتها ووعدت
بأنها لن تكرر ذلك.

�ضحايا بينو�شيه يدفنون في ت�شيلي بعد � 40سنة من وفاتهم
أع��ي��د دف��ن رف���ات ستة رج���ال في
تشيلي بعد مرور  40سنة على مقتلهم
على يد القوات العسكرية الحكومية
التابعة للجنرال أوغستو بينوشيه
الذي قاد االنقالب العسكري في البالد
عام .1973
وقد اكتشفت رفاتهم في مقبرة عامة
في عام  ،1992وهم من ضمن آالف
األشخاص الذين قضوا على يد القوات
العسكرية ف��ي نهاية ع��ام ،1973
وذلك بعد أسابيع من بداية االنقالب
العسكري الذي قاده بينوشيه.
وقتلت القوات العسكرية الرجال
ال��س��ت��ة وه����م :ك���ارل���وس بيرغير
وكارلوس ايسكوبيدو ولويس مورينو
وهيرنين مورينو وم��اري��و أوغولي
وجيرمانو كربانشي بكاالما شمال
تشيلي رميا ً بالرصاص.
وك����ان ب��ي��رغ��ر ي��ع��م��ل ص��ح��اف��ي�ا ً
ومحاميا ً عندما اعتقل في  11أيلول
ف��ي  1973لرفضه ب��ث على الهواء
رسالة حكومية في اإلذاعة التي كان
يعمل فيها.
وت��م ال��ت��ع��رف إل��ى رف���ات بيرغر
ورفاقه بعد فحوصات مكثفة لألطباء
الشرعيين ف��ي أوروب���ا ،وت��م أخيرا ً
دف��ن رفاتهم في جنازة في المقبرة
األساسية في العاصمة التشيلية،
سانتياغو.

خالل تكريم ضحايا سقطوا في عهد بينوشيه
وقال مصدر في تشيلي إن «القوات
العسكرية أرادت بقتل بيرغر ورفاقة
في حادثة عرفت بـ»قافلة الموت»،
معاقبة خصومها وبث الذعر في قلوب

أبناء تشيلي» .وكان أكثر من  3آالف
شخص قتلوا أو اختفوا خ�لال حكم
بينوشيه العسكري ال��ذي امتد من
 1973إلى  ،1990وتعرض حوالى
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 40017شخصا ً إلى إساءة المعاملة.
وتوفي بينوشيه في  10كانون
األول في عام  2006عن عمر يناهز
 91سنة».

من ثالث وخمس طائرات».
ولفت إلى تدريبات القوة الجوية
صباح أمس ،قائالً« :لقد شاركت في
تدريبات اليوم  16مقاتلة ،ستتولى
قيادة األس���راب أثناء االستعراض
الجوي المرتقب» .وأش��ار مساعد
القوة الجوية لشؤون العمليات إلى
اعتزام القوة إجراء مناورات جوية
العام الحالي ،منوها ً إلى أنه سيتم
اإلع��ل�ان ع��ن تفاصيل ال��م��ن��اورات
الحقاً.
م��ن ناحية أخ���رى ،أع��رب القائد
العام لقوات الحرس الثوري اإليراني
اللواء محمد علي جعفري عن أمله
في أن تستثمر الحكومة الطاقات
الهائلة التي يمتلكها الحرس الثوري
والتعبئة (الباسيج) والشعب في
تنفيذ «االقتصاد المقاوم».
وق���ال ال��ل��واء جعفري ف��ي كلمة
ألقاها أمس خالل مراسم بدء الدورة
التدريبية للشهيد م��ول��وي جنكي
زهي في كلية الشهيد مطهري التابعة
ل��ق��وات التعبئة (ال��ب��اس��ي��ج) ،إن
«الحرس الثوري والتعبئة يشكالن
جزءا ً من النظام اإلسالمي ويتبعان
الوالية ويدركان رسالة الحفاظ على
الثورة وقيمها ويبذالن جهودهما من
أج��ل تنفيذ توجيهات وأوام���ر قائد
الثورة اإلسالمية».

�أ�ستراليا:
«بقعة نفط»
في منطقة البحث
عن «الماليزية»
رص��دت أستراليا بقعة نفط في
منطقة البحث عن الطائرة الماليزية
المختفية منذ أكثر من شهر ،وأعلنت
أمس أنها تستعد إلرس��ال غواصة
آلية إلى أعماق البحر للبحث عن
حطامها جنوب المحيط الهندي.
وأع��ل��ن منسق عمليات البحث
الدولية أنغوس هيوستن في مؤتمر
صحافي أن سفينة «أوشن شيلد»،
ستوقف عمليات رص��د اإلش���ارات
الصوتية الصادرة عن الصندوقين
األس��ودي��ن ،و»سترسل الغواصة
اآللية بلوفين  21بأسرع وقت».
وأوض���ح هيوستن أن اإلش���ارة
ال��ص��وت��ي��ة األخ���ي���رة ال��ت��ي يمكن
أن ي��ك��ون م��ص��دره��ا ال��ص��ن��دوق��ان
األسودان ،رصدت قبل  6أيام ،وقال:
«لم نرصد أي إشارة من أي نوع منذ
 6أيام ،ويبدو أن الوقت حان للبحث
تحت الماء».
وتنفد بطاريات الصندوقين في
غضون ثالثين يوما ً تقريباً ،وعليه
فإنه من المعقول أن تكون قد توقفت
عن العمل.
وك��ان��ت سفينة «أوش���ن شيلد»
رصدت األحد بقعة نفط في منطقة
البحث التي حصرت حول اإلشارات
الصوتية التي رصدت قبل أسبوع،
بحسب هيوستن.
وق��ال هيوستن إنه أخ��ذت عينة
م��ن ليترين ليتم تحليلها ،لكن
النتائج لن تعرف قبل أيام ،موضحا ً
أن البقعة «ال يبدو ك��أن مصدرها
إحدى السفن».
وغواصة «بلوفين  »21هي على
هيئة طوربيد وطولها  4.93متر،
وم���زودة بجهاز رادار تحت الماء
(سونار) ،وه��ذه اآللية مستخدمة
لسحب عينات من قاع البحار خالل
عمليات البحث أو انتشال حطام
أو بحث عن اآلثار أو لرسم خرائط
المحيطات ،باإلضافة إلى عمليات
رصد األلغام المائية.
وإذا التقط جهاز السونار إشارة
ستسحب اآللية إل��ى السطح ليتم
تزويدها بكاميرا قبل أن تعاد إلى
القاع ،إذ ليس باإلمكان تزويدها
بكاميرا وسونار في الوقت نفسه.
ووزن اآللية  750كلغ ويمكن أن
تظل تحت الماء لمدة  20ساعة،
لكن ال يمكنها الغوص ألعمق من
 4500متر كحد أقصى ،وه��ذا هو
العمق الذي صدرت عنه اإلشارات
الصوتية.

السابق عن مخاوفها من أن المنشأة
النووية الكورية الشمالية في يونبين
قد تصبح سببا ً لوقوع كارثة مثل
تشيرنوبل أو أن تقع المواد النووية
في أيدي اإلرهابيين.
وق��ال��ت بيونغ يانغ إن اتهامات
سيول بشأن إرس���ال ال��ط��ائ��رات من
دون طيار التي تم العثور عليها في
أراضي كوريا الجنوبية ال أساس لها.
وأضافت السلطات الكورية الشمالية:
«األع��داء يواصلون حملة الكذب عن
طريق اختراع حادث مثير للضحك مع
الطائرات من دون الطيار».
وك���ان ال��ع��س��ك��ري��ون ال��ك��وري��ون

ح��ذرت ك��وري��ا الشمالية جارتها
الجنوبية من محاوالت اإلس��اءة لها
عبر التصريحات ،وقالت إن عسكرييها
ل��ن ي��غ��ف��روا ل�لأع��داء إه��ان��ة النظام
وسيجعلونه يدفع ثمن التصريحات
المتهورة غالياً.
وات��ه��م��ت بيونغ ي��ان��غ الرئيسة
ال��ك��وري��ة الجنوبية ب��اك ك��ون هيه
بانتهاك االتفاقية ،التي جرى التوصل
إليها ف��ي المحادثات الثنائية في
شباط الماضي والتي تنص على أن
الجانبين يجب أن يوقفا التصريحات
العدائية.
وك��ان��ت ب��اك ك��ون هيه عبرت في

الجنوبيون أفادوا نهاية آذار الماضي
وأوائل نيسان أنهم عثروا على طائرتين
من دون طيار في بلدة باجو الحدودية
وفي جزيرة بيكريونغ الواقعة بالقرب
من خط الحدود الشمالي المائي في
البحر األصفر (الغربي) .كذلك نشر
ال��ع��س��ك��ري��ون م��ع��ل��وم��ات ع��ن ثالث
طائرة من دون طيار ،تم العثور عليها
في تشرين األول عام  2013على بعد
 130كيلومترا ً جنوب خط ترسيم
الحدود بين الكوريتين .وأعلنت وزارة
الدفاع الكورية الجنوبية في ما بعد
أن هذه الطائرات مصنوعة في كوريا
الشمالية.

تحقيق في  15مدر�سة بريطانية
ي�شتبه بوقوعها تحت �سيطرة �إ�سالميين
داخل الصفوف وعن ترهيب معنوي
يتعرض له الموظفون غير المسلمين.
ك��ذل��ك ،ق��ررت بلدية برمينغهام،
ثاني المدن البريطانية ،النظر في هذه
االتهامات وأن تجمد موقتا ً توظيف
مديري مدارس فيما أوعز وزير التربية
البريطاني مايكل غوف بالتحقيق حول
تلك المدارس.
ونقلت صحيفة «صنداي تايمز»
إن الوزير عازم على معاقبة المدارس
«حيث التمسك بالتقاليد الدينية
ي��ع��وق التعليم ال��م��ت��وازن» وعلى
استبدال مسؤولي المدارس الذين

أوفدت الحكومة البريطانية محققين
إلى  15مدرسة في برمينغهام بوسط
بريطانيا ،حيث يشكل المسلمون 22
في المئة من سكانها يشتبه بأنها باتت
تحت سيطرة إسالميين متطرفين ،وفق
ما أعلنت وزارة التربية أول من أمس.
وتحوم الشكوك حول تلك المدارس
إث��ر رسالة مجهولة المصدر تلقتها
بلدية برمينغهام قبل بضعة أشهر
تفيد بأن إسالميين يعملون على تغيير
الهيئات اإلداري��ة في  4م��دارس عامة
بهدف فرض أفكارهم .وضمت الرسالة
مزاعم عن تمييز بين الفتيان والفتيات

سيتم توقيفهم .وتأتي هذه التدابير
اثر تصريحات لرئيس الوزراء ديفيد
ك��ام��ي��رون ف��ي ب��داي��ة نيسان وعد
فيها بالحزم في هذه القضية .وقال
كاميرون خالل زيارته برمينغهام:
«لن نقبل بأن تدار مدرسة من جانب
متطرفين أو بنشر أفكار متطرفة»
فيها ،مضيفاً« :ال يمكن أن ندع هذا
األم��ر يحصل ف��ي ب�لادن��ا» .وأع��رب
 10نواب عن قلقهم بهذا الصدد من
برمينغهام ح��ي��ال ال��م��وض��وع في
رسالة وجهوها هذا الشهر إلى وزير
التربية.

كم�سمول�سكايا برافدا



�أ�سوار غوانتانامو �ستنهار قريب ًا

باتت قاعدة غوانتانامو منذ زمن
طويل كالقذى في عين اإلدارة األميركية،
واشتدت أخيرا ًحدة االنتقادات الموجهة
إلى هذا السجن سيئ الصيت ،حتى من
األميركيين أنفسهم .وصار تقرير وكالة
االستخبارات المركزية ح��ول برامج
تعذيب معتقلين مشتبهين باإلرهاب،
بمثابة وثيقة خ��ط��رة شكلت سببا ً
لزيادة توتر وتصاعد الجدال والحديث
حول هذا الموضوع.
آخر التطورات حول هذه القضية ،أنه
يدور الحديث اآلن في واشنطن حول نية
شيوخ الكونغرس األميركي إلغاء سرية
جزء من الوثيقة المذكورة ،والكشف
عن مدى قسوة األساليب المستعملة
داخ���ل سجن غوانتانامو للحصول
على اعترافات صريحة وواضحة من
المتهمين المحجوزين هناك .وتعتبر
كلمة «الحصول» هنا م��رادف �ا ً لكلمة
الضرب وكل أنواع التعذيب المعروفة
وغير المعروفة ،علما ً بأنه تم الكشف
عن محتويات  400صفحة فقط من
تقرير االستخبارات المركزية ،الذي
يبلغ حجمه  6300صفحة.
ويشير التقرير إل��ى أن أساليب
«التحقيق القاسي» التي طبقتها وكالة
االستخبارات المركزية ،لم تكن فعالة
في كثير من الحاالت ،ويذكر استعمال
أسلوب اإلغراق في الماء البارد ،وكذلك
أساليب التعذيب األخ��رى ،بعد إقرار
االستخبارات بأن المعتقل الخاضع
للتحقيق والتعذيب لم يعد قادرا ً على
االعتراف بجديد.
وقال سيناتور من أنصار إلغاء سرية
بعض أجزاء التقرير ،إنه من المهم أن

تحيط الواليات المتحدة العالم علما ً
بأنها قامت بأخطاء وال تنوي تكرارها.
وأشار إلى أن الوكالة لم تستشر الخبراء
في موضوع فعالية ه��ذه األن��واع من
التعذيب أو تلك .وحتى بعد اتخاذ قرار
كشف الحقيقة عن جزء من التقرير،
سيقوم ممثلو وك��ال��ة االستخبارات
األم��ي��رك��ي��ة بمراجعة مضمون هذه
الوثيقة ،لمراعاة مصالح األمن القومي،
ما يثير الخوف لدى بعض الخبراء من
أن األوساط االجتماعية الواسعة ،لن
تعرف شيئا ً عن االستنتاجات الرئيسة
لمعدي التقرير.
م��ن جهة أخ���رى ،يقتنع الخبراء
بأن هذه الوثيقة ستساعد حال إلغاء
سريتها ،على تعجيل ح ّل مسألة إغالق
السجن ،علما ً بأن الرئيس أوباما وعد

بإغالقه أثناء واليته األول��ى ،ولم يكن
مجرد وعد فحسب ،بل و ّقع أمرا ً بذلك
ف��ي  21ك��ان��ون الثاني ع��ام ،2009
ومضت األيام والسنين ولم يغلق بعد.
وإض��اف��ة إل��ى ك��ل م��ا ذك��ر أع�ل�اه ،ال
يعرف أحد حقيقة ضلوع أكثر من 100
سجين في مخالفات يتهمون بها ،لعدم
نظر المحاكم في قضاياهم .ويعتبر
السجن مناسبا ً للواليات المتحدة ،فهو
خارج أراضيها ،وبالتالي غير مشمول
بالقوانين األميركية .وبهذا الخصوص
أعرب رئيس أوروغواي عن استعداده
لوضع ع��دد من سجناء غوانتانامو
في بلده ،األمر الذي سيعمل ،بحسب
رأيه ،على إغالق السجن األميركي الذي
وصفه بأنه «عار اإلنسانية».

تركمان�ستان تبد�أ بناء خط لنقل الغاز
�إلى �أفغان�ستان والهند في 2015
أمر الرئيس التركماني ببدء العمل لبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من
بالده الغنية بالطاقة إلى أفغانستان وباكستان والهند ،عام .2015
وقال قربان غولي بردي محمدوف إنه يجب إنجاز االتفاقات كل المتعلقة
بإطالق المشروع نهاية العام الحالي ،وفقا ً لما أعلنته وسائل اإلعالم الرسمية.
وكانت مذكرة تفاهم بين الدول األربع المشتركة في مشروع خط األنابيب
«تابي» قد وقعت عام  2010فيما أبرمت اتفاقية التجهيز عام .2012
وطبقا ً لمواصفات المشروع سيكلف بناء الخط الذي يبلغ طوله 1735
كيلومترا ً نحو ثمانية مليارات دوالر مع طاقة سنوية بنحو ثالثة وثالثين متر
مكعب من الغاز.
وسيمر األنبوب عبر مدينتي هيرات وقندهار في أفغانستان لينتهي عند
الحدود الهندية الباكستانية في فازيلكا.

