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مناورات بحرية رو�سية ـ �صينية ودعوة لحل ق�ضية �أوكرانيا
دعا الرئيسان الروسي فالديمير
بوتين والصيني ش��ي جين بينغ
جميع األقاليم والمكونات االجتماعية
والسياسية ف��ي أوك��ران��ي��ا إل��ى بدء
ال���ح���وار ووض����ع ت��ص��ور للتطور
الدستوري للبالد مع ضمان حماية
تامة لحقوق المواطنين.
وف���ي اخ��ت��ت��ام محادثاتهما في
شنغهاي أم��س ،أع��رب الطرفان في
بيان مشترك ،عن قلقهما البالغ إزاء
األزمة السياسية الداخلية المستمرة
في أوكرانيا» ،ودعا البيان إلى نزع
فتيل األزم��ة في أوكرانيا والتحلي
بضبط النفس وإيجاد حلول سياسية
سلمية لحل المشكالت العالقة.
وجاء في البيان« :يدعو الطرفان
ج��م��ي��ع األق���ال���ي���م وال��م��ج��م��وع��ات
االجتماعية والسياسية في أوكرانيا
إلى الدخول في حوار وطني واسع،
والعمل معا ً على وضع تصور للتطور
الدستوري للدولة يضمن مراعاة تامة
لحقوق وحريات المواطنين المعترف
بها دولياً».
كما أشار بوتين وشي جين بينغ
في بيانهما المشترك إلى أن «موسكو
وبكين تعتزمان التصدي بحسم
ألي ت��دخ��ل ف��ي ال��ش��ؤون الداخلية
للدول األخرى» .ودعا الرئيسان إلى
«التخلي عن لغة العقوبات األحادية
ال��ج��ان��ب ،وع��ن تمويل أو تشجيع
النشاطات الرامية إلى تغيير النظام

بوتين و شي جين
ال��دس��ت��وري ف��ي أي دول���ة أو إل��ى
جرها التحادات متعددة األطراف أو
األحالف».
وأكد الرئيسان ضرورة «الحفاظ
على اس��ت��ق��رار ال��ع�لاق��ات الدولية
وال��س�لام واألم���ن على المستويين
المحلي والعالمي وتسوية األزمات
وال���خ�ل�اف���ات وم��ك��اف��ح��ة اإلره����اب
والجريمة العابرة للقارات والتصدي
النتشار أسلحة الدمار الشامل».
وحضر بوتين وش��ي جين بينغ

أم��س إل��ى قاعدة «أس��ون» البحرية
ال��ص��ي��ن��ي��ة ،ح��ي��ث ق��ام��ا بتدشين
مناورات «التعاون البحري – »2014
المشتركة.
وحضر مراسم انطالق المناورات
نائبا رئيس الوزراء الروسي دميتري
روغ��وزي��ن وأرك���ادي دفوركوفيتش
وق��ائ��د س�ل�اح ال��ب��ح��ري��ة ال��روس��ي��ة
األم��ي��رال تشيركوف .فيما حضرها
عن الجانب الصيني وزيرا الخارجية
وان��غ يي والتجارة ك��او هو تشنغ.

يذكر أن المناورات البحرية الروسية
الصينية المشتركة «التعاون البحري
–  »2014س ُتجرى في الفترة ما بين
 20و 26أيار الجاري في شمال البحر
الشرقي الصيني شرق مصب النهر
األزرق ،و ُتجرى مثل هذه المناورات
للمرة الثالثة ،علما ً أن المناورات
السابقة أجريت في تموز الماضي
في البحر الياباني بخليج بطرس
األكبر .أما السفن الروسية المشاركة
في المناورات فوصلت إلى شنغهاي
في  18أيار الجاري حيث ستشارك
ف��ي فعاليات احتفالية وترفيهية
وري��اض��ي��ة وم��ه��رج��ان��ات األي���ام
المفتوحة وتبادل الزيارات للسفن.
وف��ي السياق ،ص � ّرح نائب وزير
ال��خ��ارج��ي��ة ال���روس���ي غ��ري��غ��وري
كاراسين أن إجراء انتخابات الرئاسة
في أوكرانيا من دون تنفيذ «خريطة
ال��ط��ري��ق» ووق���ف عملية الجيش
األوك��ران��ي في جنوب شرقي البالد
يمكن أن يؤدي إلى زيادة التناقضات
ف��ي ال��ب�لاد .وخ�ل�ال لقائه السفير
البريطاني في موسكو تيم بيروو
أمس ،قال كاراسين« :إن موسكو تؤكد
ض��رورة إقامة حوار أوكراني شامل
ح��ول مسائل اإلص�لاح الدستوري،
وفقا ً لبنود بيان جنيف الصادر في
 17نيسان و«خريطة الطريق» التي
قدمتها الرئاسة السويسرية لمنظمة
األمن والتعاون في أوروبا.

تن�صت «ال�شاباك» الإلكتروني
محكمة القد�س ترف�ض طلب ًا للك�شف عن عمليات ّ

فريق «�إ�سرائيلي» للبحث عن مختطفات «بوكو حرام»
ص���رح م��س��ؤول ف��ي ك��ي��ان ال��ع��دو
«اإلسرائيلي» أمس ،بأن الكيان أرسل
خبراء في مجال تبادل المعلومات
إل��ى نيجيريا للمساعدة في البحث
عن أكثر من  200تلميذة اختطفتهم
جماعة «بوكو حرام» المتشددة الشهر
الماضي.
وق��ال المسؤول« :إن الفريق الذي
يضم أشخاصا ً من ذوي الخبرة في
التعامل مع ح��االت احتجاز الرهائن
سينضم إل��ى ال��ج��ه��ود ال��دول��ي��ة في
البحث عن الفتيات» .وأضاف« :ليست
قوات للعمليات ،هم فقط هناك إلسداء
النصيحة».
وي��س��ت��خ��دم ال��ج��ي��ش األم��ي��رك��ي
طائرات استطالع وطائرات من دون
طيار في نيجيريا للبحث عن الفتيات
بعد أن أثار اختطافهن ضجة في أنحاء
العالم مع تزايد الضغوط على الرئيس
النيجيري غودالك جوناثان للتعامل
مع المتمردين.
يذكر أن الجماعة المتشددة قتلت
آالف األشخاص في حملتها إلقامة دولة
إسالمية في شمال شرقي نيجيريا
ال���ذي تقطنه غالبية مسلمة .وأك��د
المسؤول في كيان العدو أن رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو أرسل الفريق
قبل أسبوع بعد مناقشة الوضع مع

روحاني ي�ؤكد �أهمية م�شاركة �إيران في م�ؤتمر «�سيكا»

وشددت أفخم على استمرار إيران في هذه المحادثات حتى
التوصل التفاق شامل يقوم على أساس تحقيق الربح للجانبين
كليهما ويحقق النتيجة المرج ّوة ،وقالت إن إليران معارضين
ومؤيدين حيال إجرائها المحادثات مع الدول الست ،لكن على
رغ��م ذل��ك فإنها مصممة على مواصلة المحادثات النووية.
وأض��اف��ت « :ان المحادثات بين إي��ران وال��دول الست تطوي
مسارها الطبيعي وإن كانت تكتنفها صعوبة ،مؤكدة أن بعض
التصريحات في شأن محادثات فيينا األخيرة كانت متسرعة
وغير دقيقة».
وأوضحت أفخم أن أمير الكويت الشيخ صباح االحمد الصباح
سيصل إيران في  31أيار في زيارة تستمر ليومين ،وقالت إن هذه
الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة الرئيس اإليراني حسن روحاني
ستفتح صفحة جديدة في العالقات الثنائية بين الدولتين ومن
المفترض توقيع اتفاقات ثنائية خالل الزيارة.
يأتي ذل��ك ،في وقت وصل وفد من خبراء الوكالة الدولية

للطاقة الذرية إلى طهران برئاسة مساعد مدير الوكالة لشؤون
الضمان «ترو فاريو رانتا» لبحث االتفاقات المبرمة والتعاون
الثنائي .ومن المقرر أن يعقد مسؤولو منظمة الطاقة الذرية
اإليرانية مع وفد الوكالة اجتماعا ً لبحث االتفاقات المبرمة
وسبل تعاون الجانبين ومواصلة هذا التعاون.
وسيرأس ممثل إيران الدائم لدى الوكالة الدولية رضا نجفي
الوفد اإليراني فيما سيرأس ترو فاريو رانتا وفد الوكالة في
محادثات اليوم.
وك��ان ممثلو الوكالة ومنظمة الطاقة اإليرانية قد عقدوا
االثنين المنصرم جولة من المفاوضات استمرت يوما ً واحدا ً في
العاصمة النمسوية فيينا.
وفي وقت سابق ،انتقد النائب األول للرئيس اإليراني إسحاق
جهانغیري ،بعض وجهات النظر التي صدرت في شأن جولة
المفاوضات النووية الرابعة مع مجموعة  1+5م��ؤك��دا ً أن
الحكومة والفريق النووي المفاوض عازمان علی إيصال الملف
إلی النتيجة المتوخاة.
وخالل الملتقی الوطني لتكريم النخب العلمية والثقافية
أض��اف جهانغیري «إن ه��ذه الحكومة والمجموعة (الفريق
ال��ن��ووي) الذين يعتبرون ال��ك��وادر األكفأ ع��ازم��ون بدعم من
سماحة قائد الثورة اإلسالمية والشعب علی إيصال هذا الملف
إلی النتيجة المتوخاة».
وأكد جهانغيري أن «علی الحكومة إيجاد الهدوء في األجواء
الدولية كي يتمكن الناشطون االقتصاديون من استثمار جميع
اإلمكانات للخروج من الركود» .وقال« :إن المفاوضات النووية
هي ضمن األنشطة األساسية للحكومة في هذا السياق ،حيث
سيتم متابعة هذه المفاوضات مع الحفاظ علی الخطوط الحمر
المحددة من جانب قائد الثورة اإلسالمية ،وكذلك الدفاع عن
المبادئ والحقوق النووية للبالد وعدم الرضوخ للضغوط».
وقال نائب الرئيس اإليراني« :إن الحكومة عازمة علی حل
قضاياها مع العالم من طريق المنطق واالس��ت��دالل والحوار
وسيتم حل هذا الموضوع أيضاً».

م�شروع قرار �أوكراني لعودة الجي�ش
�إلى ثكناته وتطبيق الالمركزية
أعلن الرئيس األوكراني ألكسندر
تورتشينوف أن مشروع القرار الذي
ات��ف��ق عليه ال��ن��واب أم���س ،إلق���راره
في البرلمان يدعو الى عودة جميع
العسكريين المشاركين في العملية
الخاصة شرق البالد الى قطعاتهم
الدائمة فوراً.
ويتضمن المشروع وعدا ً بتعجيل
القيام ب��اإلص�لاح ال��دس��ت��وري على
أساس مبدأ الالمركزية ،والذي ينص
على أن ق��رار مشاركة البالد في أي
اتحاد دولي يُتخذ من خالل استفتاء
شعبي فقط.
ووعد البرلمان األوكراني في حال
إق��رار المشروع بتثبيت صفة اللغة
الروسية في الدستور الجديد .ومن
المتوقع أن يص ّوت البرلمانيون على
المشروع في أقرب وقت.
وأعلن غيورغي كاراسين نائب
وزير الخارجية الروسي تعليقا ً على
ذلك أنه إذا كانت السلطات األوكرانية
تستعد بالفعل لتنفيذ كل ما جاء في
مذكرة الرادا فإن ذلك ما كانت موسكو
تدعو إليه كييف دائماً .وقال كاراسين:
«يجب النظر أوال ً الى الصياغة على
الورق ،وإذا تبين أن كل ما تقولونه
حقيقة ،فسيكون ذلك التطور الذي
تحدثنا عنه ط��وال األشهر األخيرة.
ولكن في البداية يجب رؤية ما الذي
اتخذوه ،ألنه يجري اإلعالن عن شيء
بينما يكون على الورق مختلفاً».
م��ي��روس�لاف رودي��ن��ك��و القيادي
ف��ي حكومة «جمهورية دونيتسك
الشعبية» ،ونائب رئيس وح��دات
الدفاع الشعبي ،ق��ال« :إن الحديث
عن بداية الحوار بين كييف وممثلي
ش��رق أوك��ران��ي��ا ممكن بعد سحب
القوات وب��دء تنفيذ «مذكرة السالم
واالتفاق» الصادرة في البرلمان».
وأضاف رودينكو« :إنني ال أرى بعد
سعيهم الى تنفيذ المذكرة ،مؤكدا ً في
الوقت نفسه أنه في حال تفعيلها فمن
الممكن أن يؤثر هذا على الوضع في
شرق البالد».
يأتي ذلك في وقت جدد الجيش
األوك����ران����ي ف��ج��ر أم�����س ،قصفه
المدفعي على مدينتي سالفيانسك

دعوة لعودة الجيش إلى ثكناته
وكراماتورسك اللتين تعتبران من
المعاقل الرئيسة ألنصار الفيديرالية
ف���ي م��ق��اط��ع��ة دون��ي��ت��س��ك ش��رق
أوكرانيا.
وأفاد متحدث باسم لجان الدفاع
الشعبي في سالفيانسك عن سماع
دوي انفجارات قوية في المدينة
بسبب قذائف هاون يطلقها الجيش،
مؤكداً« :أن القصف أدى إلى إصابة
ام����رأة وت��دم��ي��ر ع���دد م��ن ال��م��ن��ازل
السكنية ف��ي ال��ب��ل��دات المحيطة
بالمدينة».
كما ذكر المتحدث أن أفراد اللجان
الشعبية تمكنوا م��ن منع تحرك
دبابات تابعة للجيش األوكراني
م��ن مقاطعة خ��ارك��وف المجاورة
باتجاه سالفيانسك وكراماتورسك.
وفي مقاطعة لوغانسك ،يزداد عدد
النازحين من المناطق الشمالية
حيث تنتشر وح���دات م��ن الحرس
الوطني الذي شكلته سلطات كييف
أخ��ي��را ً م��ن ع��ن��اص��ر الميليشيات
الموالية لها.

الفتيات المختطفات في نيجيريا
عمليات التنصت األمنية للمدعي العام
وللجنة الخاصة بهذه المسائل في
الكنيست .لكن في المحكمة قال ممثلون
عن مكتب المدعي العام إن مكتب رئيس
ال���وزراء ال يملك صالحيات الرقابة
على نشاط ال��ـ«ش��اب��اك» وال يحتفظ
بالمعلومات الخاصة بالتنصت.
وأوض����ح م��س��ؤول��ون أن األم��ان��ة
العسكرية تنقل ك��ل طلب ترخيص
للتنصت من الـ«شاباك» إلى رئيس

الوزراء ،وبعد الحصول على موافقته،
يعيد مكتب رئيس الوزراء جميع المواد
المتعلقة بالقضية إل��ى الـ«شاباك»
وال يترك أية نسخة منها لنفسه .أما
الـ«شاباك» فهو ُمعفى من الخضوع
ل��ق��ان��ون ح��ري��ة ال��م��ع��ل��وم��ات .وقبل
القاضي موشي شوبل الرد هذا واعتبر
أن المعلومات التي طلبت جمعية
الحريات المدنية بالكشف عنها معفاة
أيضا ً من قانون حرية المعلومات.

أعلن رئيس الحكومة االسكتلندية
أن هذا اإلقليم البريطاني سيبقى
ضمن االت��ح��اد األوروب���ي في حال
انفصاله عن المملكة المتحدة بعد
إج��راء استفتاء ع��ام في الخريف
المقبل.
وق���ال ال���وزي���ر األول لحكومة
اسكتلندا أليكس سالموند أمس ،إن
«الخطر األكبر على بقاء اسكتلندا في
االتحاد األوروب��ي يتمثل في رئيس
ال��وزراء البريطاني ديفيد كامرون
وه��و ص��اح��ب ال��م��ب��ادرة الخاصة
بإجراء استفتاء في شأن عالقات
بريطانيا مع االتحاد األوروب��ي في
موعد أقصاه نهاية عام .»2017
وأكد سالموند عدم وجود نقاش
حاد في اسكتلندا حول العضوية
في االتحاد األوروبي كما هي الحال
في إنكلترا ،مشيرا ً إلى أن البقاء في
االتحاد األوروب��ي يخدم المصالح
الوطنية ،لكن رئيس ال��وزراء يريد
حرمان المواطنين من هذا الحق.
وأشار الوزير األول إلى أن اسكتلندا
ف��ي ح��ال انفصالها ع��ن بريطانيا

رئيس وزراء اسكتلندا اليكس سالمون
ستقوم بتسوية المسائل كافة
الخاصة بعضويتها في االتحاد
األوروبي من خالل المفاوضات.
تجدر اإلش��ارة ،إلى أن كامرون
أع��ل��ن س��اب��ق�ا ً أن��ه ال ي��ن��وي تقديم
االستقالة في حال انفصال اسكتلندا

ع��ن بريطانيا بعد االستفتاء في
ه��ذا الشأن في  18أيلول المقبل،
إال أنه أعرب عن استعداده لتقديم
االستقالة في ح��ال فشله بإجراء
اس��ت��ف��ت��اء ح����ول ال���ع�ل�اق���ات مع
بروكسيل.

قتلى في والية مك�سيكية
ت�شهد حرب ع�صابات طاحنة

�أول بريطاني
يحاكم بتهمة
الإرهاب
أصبح ماشودورو تشودوري
من مدينة بورتسموث أول مواطن
بريطاني يحاكم بتهمة التحضير
للقيام بأعمال إره��اب��ي��ة داخ��ل
األراضي السورية .ونقلت وكالة
«بي بي سي» البريطانية أمس
أن ت��ش��ودوري البالغ من العمر
 31سنة أصبح أول مواطن يدان
من قبل القضاء البريطاني بتهمة
اإلرهاب.
ي��ذك��ر أن ت���ش���ودوري دخ��ل
األراض���ي السورية ف��ي تشرين
األول من العام الماضي لزيارة
م��ع��س��ك��رات ال��ت��دري��ب التابعة
للمسلحين ،وألقي القبض عليه
في بداية الشهر الجاري في مطار
غوتفيك اللندني .وأثناء المحاكمة
أعلن تشودوري عن نيته الهجرة
لتجنب المشاكل داخ��ل الوطن.
وتقوم سلطات األمن البريطانية،
وخصوصا ً في الفترة األخيرة،
بمالحقة ومتابعة والقبض على
المشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية
في سورية.

وأوض����ح م��س��ؤول��ون محليون
في مقاطعة لوغانسك أنه تم نشر
كتيبتين م���ن ال���ح���رس ال��وط��ن��ي
مزودتين بأسلحة ثقيلة ومروحيات
وم���درع���ات وأن��ظ��م��ة ص��اروخ��ي��ة
م��ح��م��ول��ة ،م��ا اض��ط��ر ن��ح��و ألفي
مواطن من سكان المناطق الشمالية
لمقاطعة لوغانسك إل��ى مغادرة
م��ن��ازل��ه��م واالن��ت��ق��ال إل���ى جنوب
المقاطعة أو إلى روسيا خوفا ً من
االعتقال أو عمليات النهب.
وي���ج���ري ال��ج��ي��ش األوك���ران���ي
وال��ح��رس الوطني م��ا تطلق عليه
كييف «عملية مكافحة اإلره���اب»
ضد أنصار الفيديرالية بأوكرانيا
في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك
حيث سيطر المحتجون على عدد
كبير من المباني الرسمية وب��دأوا
بتشكيل أجهزة إدارة خاصة بهم.
ون��ظ��م ال��ن��ش��ط��اء ال��م��ع��ارض��ون
استفتا ًء ف��ي المقاطعتين ف��ي 11
أي��ار ،أي��دت الغالبية الساحقة من
المشاركين فيه قيام «جمهوريتي

الرئيس النيجيري جوناثان.
وف��ي ش��أن آخ���ر ،رف��ض��ت محكمة
منطقة القدس «المحتلة» طلبا ً قدمته
جمعية الحقوق المدنية ف��ي كيان
ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» بالكشف عن
أبعاد التنصت الذي ينفذه جهاز األمن
الداخلي (شاباك) على المشتبه بهم
في قضايا أمنية.
وجاء قرار المحكمة بعد مرور  8أشهر
على رفع عريضة دعت إلى الكشف عن
عدد تراخيص التنصت التي يصدرها
سنويا ً مكتب رئيس وزراء العدو،
حيث رفعت جمعية الحقوق المدنية
عريضتها بعد أن رفض سابقا ً طلبا ً
مماثالً قدمته الجمعية وف��ق قانون
حرية المعلومات.
ومن الالفت أنه خالفا ً للتحقيقات
في القضايا الجنائية ،حيث تخضع
عمليات التنصت للمراجعة القضائية،
تكفي موافقة رئيس ال���وزراء وحدها
العتراض مكالمات هاتفية ألي شخص
مشتبه به في قضية أمنية.
ول��م تنشر أب��دا ً أي��ة معلومات عن
أبعاد التنصت اإللكتروني في كيان
العدو ،حيث برر في البداية األمر ،بأن
ذلك سيمثل خطرا ً على األمن القومي.
وجاء في رد رسمي أن رئيس الوزراء
يقدم وفق القانون تقارير فصلية حول

ا�سكتلندا �ستبقى في االتحاد الأوروبي
في حال االنف�صال عن بريطانيا

�أمير الكويت في طهران نهاية ال�شهر ...وبدء ترتيبات زيارة ظريف ال�سعودية

أكد الرئیس اإلیراني حسن روحاني «أهمیة المشاركة في
المؤتمر الرابع للتفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسیا «سیكا»
الذي سیعقد في شانغهاي ،مشيرا ً إلى أن هذه المشاركة تحظی
بأهمیة دولیة بالغة ،ولها دور كبیر في إرس��اء أسس األمن
واالستقرار اإلقلیمیین».
توجهه أمس
وأضاف روحاني في حدیث للصحافیین قبیل
ّ
الی الصین للمشاركة في المؤتمر« :أشارك في المؤتمر تلبیة
لدعوة من الرئیس الصیني ،وسیجمعنا لقاء ثنائي بعد المؤتمر
غداً» .ووصف العالقات مع الصین بأنها مه ّمة جدا ً وأن عالقاتنا
التجاریة في السنوات األخیرة مالت الی الشرق ودول كالهند
والصین أكثر من غیرها.
وأوض��ح روحاني ان ب�لاده تربطها عالقات قویة مع هذه
الدول كما ان عالقاتها شهدت تطورا ً كبیرا ً مع الصین ،خصوصا ً
في المجاالت التجاریة والطاقة والصناعة والعلوم والتقنیات،
مشددا ًَ على أن هذه العالقات ال بد أن تمضي نحو المزید من
التطور ال سيما أن الصین ُتعد أحد أعضاء المجموعة السداسیة
التي تجري محادثات نوویة مع إیران.
وسیبدأ المؤتمر أعماله اليوم حیث سیلقي روحاني كلمة فیه،
كما سیلتقي علی هامش المؤتمر بقادة بعض الدول األعضاء في
«سیكا».
وفي سياق متصل ،أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
اإليرانية مرضية افخم أن بالدها ترتب لزيارة وزير الخارجية
محمد جواد ظريف السعودية ،وأعربت عن أملها في أن يخدم
التعاون بين إيران ودول الخليج مصلحة شعوب المنطقة.
ووصفت أفخم المفاوضات النووية بين إيران والسداسية
الدولية بالمع ّقدة وال��ج��ادة ،مؤكدة عزم طهران العمل على
إنجاحها رغم كل الصعوبات وصوال ً إلى بلورة الحقوق النووية
للشعب اإليراني ،وتابعت« :قلنا منذ البداية إن المحادثات
النووية معقدة جدا ً وال يمكننا التنبؤ بما تؤول إليه كما أعل ّنا
منذ البداية اننا مصممون على مواصلة المفاوضات على اساس
الفوز وموقفنا لم يتغير».
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دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين»
المستقلتين عن كييف.
ج��اء ذل��ك في وق��ت أعلنت وزارة
الدفاع الروسية أن وحدات القوات
المسلحة الروسية ب��دأت بالعودة
إل��ى م��واق��ع مرابطتها الدائمة من
التدريبات في المقاطعات الروسية
المجاورة ألوكرانيا وفقا ً ألمر وزير
الدفاع سيرغي شويغو.
وأش�����ارت ال�����وزارة أم����س ،إل��ى
أن العسكريين ت��درب��وا خ�لال هذه
المناورات على التعاون القتالي بين
الوحدات وإطالق النار ،مضيفة أن
ع��ودة القوات إلى مواقع مرابطتها
س ُتجرى على مرحلتين من ميادين
التدريب في مقاطعات روستوف
وبيلغورود وبريانسك.
وكان الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ق��د أوع���ز ي��وم االثنين إلى
ال��ق��وات المشاركة ف��ي التدريبات
العسكرية ال��دوري��ة غ��رب روسيا
بالعودة إل��ى ثكنها بعد أن أتمت
مرحلة التدريب الربيعية.

مقتل عنا�صر من
الجي�ش الأفغاني
بانفجارعبوة نا�سفة
قتل  5ج��ن��ود على األق���ل في
ال��س��اع��ات الـ 24األخ��ي��رة في
أفغانستان .وذكرت وكالة «خامه
برس» األفغانية يوم أمس نقالً عن
الجنرال ظاهر عظيمي المتحدث
باسم وزارة الدفاع األفغانية أن
الجنود األفغانيين قتلوا نتيجة
انفجار عبوة ناسفة من دون أن
يكشف عن مزيد من التفاصيل.
من جهة أخرى ،أشار عظيمي
إل��ى أن ق��وات األم��ن تمكنت من
ت��ص��ف��ي��ة  14م��س��ل��ح �ا ً وض��ب��ط
كمية م��ن األس��ل��ح��ة وال��ذخ��ي��رة
وال��م��ت��ف��ج��رات خ�ل�ال عمليات
أمنية ف��ي مناطق مختلفة في
أفغانستان.

الجيش المكسيكي ينتشر في مناطق المواجهات
عثرت سلطات والي��ة تاماوليباس المكسيكية التي
تشهد في اآلونة األخيرة حرب عصابات حقيقية على 16
جثة لرجال ونساء في أماكن مختلفة من الوالية.
وأعلن الجهاز األمني الخاص الذي تشكل أخيرا ً لمكافحة
تزايد أعمال العنف في أرجاء الوالية عن العثور على جثث
مجهولة ألربعة رج��ال وث�لاث نساء في ساعة متأخرة
من ليل األح��د في شاحنة صغيرة في مدينة تامبيكو
الساحلية .في غضون ذلك ،وفي حادث منفصل عُ ثر على

جثث خمسة رجال وأربع نساء داخل ثالثة منازل محترقة
في بلدية هيدجالو.
وكان الرئيس المكسيكي بينينا نييتو كلف في نسيان
الماضي ق��وة مهمات خاصة مشتركة بين السلطات
المركزية وسلطات الوالية بمكافحة العنف في تاماوليباس
التي تشهد حربا ً طاحنة بين عصابتين كبيرتين للسيطرة
على طرق تهريب المخدرات والمهاجرين الى الواليات
المتحدة.

الجي�ش التايالندي يعلن الأحكام العرفية
أعلن الجيش التايالندي األحكام العرفية جراء
األزمة السياسية التي تشهدها البالد بهدف «إعادة
السالم واألم��ن العام» .ومنح الجيش بموجب ذلك
لنفسه العديد من الصالحيات لفرض األمن والسالم
في البالد التي تشهد اضطرابات منذ أشهر ،مشيرا ً إلى
أنه كان عليه التحرك لفرض األمن واالستقرار.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من األزمة السياسية
التي تشهدها البالد والتي أدت إلى زيادة حدة التوتر
بين الحكومة والمعارضة.
وكانت إحدى المحاكم قضت بداية الشهر الجاري
باستقالة رئيسة الحكومة التايالندية ينغالك
شيناوات والعديد من وزرائها.
وه��دد الجيش التايالندي الخميس بالتدخل في

األزم��ة بعد مقتل ثالثة متظاهرين في هجوم بقنبلة
في وسط بانكوك .وقال الجيش على «الرأي العام أال
يرتعب وأن يواصل حياته في شكل طبيعي».
ويطالب المتظاهرون المعارضون الذين يقيمون
معسكرات ف��ي مناطق ع��دة ،وخ��ص��وص�ا ً أم��ام مقر
الحكومة بتعيين رئيس وزراء «حيادي» .ول ّوح مؤيدو
الحكومة م��ن «القمصان الحمر» وال��ذي��ن يشكلون
غالبية في المناطق الريفية في شمال وشمال شرقي
البالد بخطر حرب أهلية في حال أصر المعارضون
على إطاحة ما تبقى من الحكومة.
وزادت دعوة اللجنة االنتخابية الخميس الى ارجاء
االنتخابات التشريعية المرتقبة في  20تموز من
تأجيج الموقف.

