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الریجاني یدعو �إلى تحرك دولي يحول دون �إر�سال الدعم للإرهابیین

�إيران� :سنقف �إلى جانب العراق
أك���د م��س��اع��د وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
اإليراني حسين أمير عبد اللهيان أن
ب�لاده ستقف إلى جانب العراق في
مكافحة اإلرهاب وسترسل المعدات
العسكرية في حال طلبه ذلك في إطار
القوانين واالتفاقات الدولية ،مضيفا ً
أن العراق يتمتع بالقدرات الكافية
ولم يتقدم حتى اآلن بطلب المساعدة
العسكرية.
من ناحيته ،دعا الرئیس الدوري
الت��ح��اد برلمانات ال���دول األع��ض��اء
في منظمة التعاون اإلسالمي علي
الریجاني المؤسسات الدولیة والدول
إل��ى ال��ق��ي��ام بتنفیذ مطلب ال��ع��راق
بمناهضة اإلرهابیین بصورة فعلیة
والحیلولة دون إرسال الدعم المالي
والعسكـري إلیهم.
وت���ط���رق الری���ج���ان���ي بصفته
الرئیس ال���دوري التحاد برلمانات
ال��دول األعضاء في منظمة التعاون
اإلس�لام��ي ف��ي ب��ی��ان إل���ی ت��ط��ورات
العراق ،وقال« :في وقت فتح التقدم
في مسار الدیمقراطیة في العراق
من خ�لال إج��راء انتخابات ناجحة
آف��اق�ا ً باعثة علی األم��ل أم��ام شعب
ه��ذا البلد والمنطقة كـافة ،قامت
ال��ج��م��اع��ات المتطرفة واإلره��اب��ی��ة
عبر اعتمادها السالح وإثارة الرعب
وارت��ك��ـ��اب كـافة الجرائم باحتالل
أجزاء من هذا البلد وهي ساعیة في
مسار م��ع��اداة الدیمقراطیة وإرادة
الشعب العراقي وترویج العنف أمام
التنمیة السیاسیة وتجسید أصوات
الشعب».
وأكـد المسؤول اإليراني أنه علی
المجتمع الدولي سواء األمم المتحدة
أو الشعوب أو الدول ذات المسؤولیة
علی الصعید الدولي ،أن تلبي بصورة
مؤثرة طلب العراق حكـومة وشعبا ً
بمناهضة اإلرهابیین بشكـل فعلي.
وأش���ار الري��ج��ان��ي إل��ی التیارات
التكـفیریة واإلره��اب��ی��ة التي تقتل
المسلمین في أفغانستان وباكـستان
وس��وری��ة وال��ع��راق ق��ائ�لاً« :إن من
ال��واض��ح أن ه��ذه ال��ت��ی��ارات تسعی
وراء األنارشیة (الالسلطویة) في
ال���دول ویمكـن ال��ق��ول بأنها ع��دوة
الدیمقراطیة» ،مؤكدا ً أن برلمانات
ال��دول األعضاء في منظمة التعاون
اإلس�لام��ي باعتبارها تجسد رؤی
ووج��ه��ات ن��ظ��ر شعوبها ی��ج��ب أن

أص��درت محكمة في مدينة سان بطرسبورغ يوم أمس ق��رارا ً باعتقال 6
أشخاص يشتبه بأنهم ينتمون إلى منظمة «حزب التحرير اإلسالمي» اإلرهابية،
إذ نقلت وكالة «إيتار تاس» الروسية عن مسؤول في المحكمة أن قاضي المحكمة
وافق على طلب هيئة التحقيق باعتقال المشتبه بهم الستة وتحويلهم إلى ذمة
التحقيق في االتهامات الموجهة إليهم .وتبلغ مدة االعتقال وفق قرار المحكمة
شهرا ً ونصف ،ويتهم المعتقلون باالنتماء إلى منظمات إرهابية ومتطرفة.
وكانت هيئة األمن الفدرالية الروسية ألقت القبض في وقت سابق على
أعضاء من خلية منظمة «حزب التحرير اإلسالمي» اإلرهابية الدولية في سان
بطرسبورغ .ولم تذكر الهيئة عدد الذين ألقت القبض عليهم ،في حين نقلت
وكالة «إيتار تاس» عن مصادر في هيئة األمن في المدينة أن نحو  30شخصا ً
اعتقلوا في العملية ،وفيما بعد أُطلق سراح معظمهم.
وقتل مشتبه بانتمائه إلى جماعة مسلحة غير شرعية في عملية أمنية في
دربند جنوب داغستان ،إذ أفاد مصدر أمني في جمهورية داغستان الواقعة
جنوب روسيا يوم أمس ،بأن قوات األمن تمكنت من اقتحام بيت تحصن فيه
مسلح ينتمي إلى جماعة محج قلعة اإلرهابية ،مؤكدا ً أن المسلح ُقتل في
العملية ،وكان مقر العمليات في دربند قد قرر أول من أمس إطالق عملية أمنية
خاصة في هذه المدينة.

عبد اللهيان
تعرب عن استنكـارها وكـراهیتها
لألعمال اإلجرامیة للزمر التكـفیریة
وطرد الداعین إلى العنف وأن تعلن
بوضوح دعمها للدیمقراطیة واحترام
خیار الشعب وأن ترغم حكـوماتها
إلی��ق��اف ظ��اه��رة التطرف البغیضة
وال��دع��وة إل��ی إث���ارة ال��ف��وض��ی ،من
خالل دعم الشعوب المظلومة بصورة
فعلیة والحیلولة دون توسیع رقعة
انتشارها.
قال النائب األول لرئيس مجلس
خبراء القيادة في إيران السيد محمود
هاشمي شاهرودي إن على العراق
أن يصون وحدته ،وال يحق ألحد أن
يقسمه ألن هذا يعتبر جريمة وخالفا ً
لدستوره ومصلحة المنطقة.
واعتبر السيد شاهرودي الوحدة
بين المسلمين الشيعة والسنة مهمة
للغاية ،وق��ال إن علماء أه��ل السنة
وخ�لال األح��داث األخيرة قد اقتربوا
ك��ث��ي��را ً م��ن المسلمين الشيعة ألن
الجميع قد شعروا بهذا الخطر وهو
أن ال��ت��ط��ورات األخ��ي��رة ف��ي العراق
تعتبر مؤامرة .الفتا ً إلى الجرائم التي
ارتكبها تنظيم «داعش» في إعدام عدد
من العلماء السنة وقال إن هذه الزمرة
قد أعدمت علماء في مدن عراقية أغلب

سكانها من السنة مؤكدا ً أن بعض
الدول مثل تركيا وقطر والدول األخرى
في المنطقة ك��ان لها دور كبير في
األزمة العراقية األخيرة.
وأضاف شاهرودي أن المرجعية
العليا في العراق قد أص��درت فتوى
للجهاد ودع��ت الشعب إلى الوحدة
وت��رك الخالفات جانباً ،وأعلنت أن
القتلى الذين يسقطون في المعارك
هم في عداد الشهداء ،وأكد ضرورة أن
يصون الشعب وحدته وقال إن تقسيم
ال��ع��راق يخدم المصالح األميركية
ول��ذل��ك ف��إن ه��ذا التقسيم ترفضه
الحكومتان اإليرانية والعراقية.
وأشار شاهرودي إلى أن األوضاع
األمنية والعسكرية ف��ي ه��ذا البلد
ج��ي��دة ،وق��ال إن الجيش والشعب
يسيطران على العديد من المناطق
المهمة خ��ص��وص�ا ً مصفاة بيجي،
م��ض��ي��ف�ا ً أن ال���ع���راق ل��ي��س ل��ه أي
مشكلة في المجال العسكري إال أنه
يتعرض لضغوط سياسية ،وتابع
أن التكفيريين يريدون أن يورطوا
األميركيين في العراق مرة أخرى إال
أننا نأمل أن تحبط الحكومة العراقية
هذه المؤامرة.

ظريف :طهران قدمت مقترحات معقولة
للغرب في المجال النووي
أكد وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف أن بالده قدمت مقترحات
معقولة في المفاوضات النووية،
محذرا ً من أن «المطالب ال ُمبالغ فيها»
من قبل الدول الكبرى قد تحول دون
التوصل الى اتفاق.
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء اإليرانية
الرسمية ي��وم أم��س الخميس عن
ظ��ري��ف ق��ول��ه إن «إي����ران مستعدة
للتوصل إلى حل ،وقدمت مقترحات
معقولة» .وأض��اف «لكن المطالب
المبالغ فيها م��ن ال��ط��رف اآلخ��ر قد
ت��ح��ول دون ال��ت��وص��ل إل��ى ات��ف��اق،
وحينها سيعرف العالم مَن المسؤول
عن المأزق في المفاوضات النووية».
وأكد ظريف خالل استقباله نائب
وزير الخارجية الكوبي «مارسلينو
مدنيا غونزالس» الذي يقوم بزيارة
رسمية الى طهران ،تواصل التعاون
المشترك على الصعيدين الثنائي
وال��دول��ي بين البلدين ،معربا ً عن
تقديره لدور كوبا الداعم لحق إليران
بامتالك واستخدام الطاقة النووية
السلمية.
وأش���ار ظريف خ�لال اللقاء الى
المفاوضات م��ع مجموعة ()1+5
مجددا ً تمسك ايران بالتوصل الى حل
شامل فيما يتعلق بالبرنامج النووي
وأنها قدمت بدورها مقترحات معقولة

محكمة �سان بطر�سبورغ تقرر
اعتقال عنا�صر منظمة �إرهابية

بهذا الشأن.
من جهته  ،أكد غونزالس تواصل
وتعزيز التعاون بين طهران وهافانا،
ومشيدا ً بدور إيران في ادارة حركة
عدم االنحياز في الظروف المع ّقدة
والشائكة التي تشهدها الساحة
الدولية.

مقتل � 21شخ�ص ًا على الأقل
بانفجار في العا�صمة النيجيرية
قتل  21شخصا ً على األقل وجرح  52شخصا ً آخر في انفجار استهدف حيا ً
تجاريا ً مزدحما ً في العاصمة النيجيرية أبوجا .ووقع االنفجار قرب مجمع
بانيكس للتسوق في ضاحية وسي في أبوجا ،وسمع دويه كما شوهدت سحب
الدخان تنبعث من موقعه على بعد أميال.
وقالت الشرطة النيجيرية إنها ألقت القبض على مشتبه به في الحادث ،في
حين لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اآلن ،لكن جماعة «بوكو
حرام» اإلسالمية قامت أخيرا ً بتفجيرات عدة في العاصمة ،والمناطق الشمالية
في البالد.
وأفادت مصادر عن إحصاء  12جثة لرجال وسيدات في مستشفى مقاطعة
مايماتا ،باإلضافة إلى وجود عدد من الجرحى أصيبوا بحروق في الوجه
والساق ،في حين حاولت السلطات الحفاظ على النظام ،مع تدفق عائالت
وأقارب الضحايا على المستشفى للبحث عن ذويهم.
وقد أسفر االنفجار عن احتراق العديد من السيارات و تحطم زجاج النوافذ،
وأكد مايك أومري المتحدث باسم الحكومة النيجيرية أن االنفجار وقع نتيجة
هجوم بقنبلة.

م�شاهير في بريطانيا يدعون
�إلى �إلغاء تجريم حيازة المخدرات

و ذكرت تقارير إعالمية أن ظريف
ك��رر األرب��ع��اء أم��ام البرلمانيين أن
إي��ران لن تتفاوض حول «الخطوط
الحمر» ال سيما حقها في التخصيب ما
فيه الكفاية إلنتاج الوقود الضروري
للمحطات النووية التي تريد طهران
بناءها بمساعدة روسيا.

وقع أكثر من  90شخصية عامة في بريطانيا ،بينهم مشاهير وسياسيون
ومحامون وخبراء في مجال الصحة ،خطابا ً موجها ً إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون
للمطالبة بمراجعة سياسة الحكومة بشأن التعامل مع المخدرات غير المشروعة.
وتضمنت هذه المجموعة الفنان ستينغ والسير ريتشارد برانسون والكاتب ويل
سيلف والفنان الكوميدي راسيل براند والمحامي مايكل مانسفيلد كيو سي ،الذين
طالبوا بتغيير القانون القائم بحيث ال تصبح حيازة المخدرات جريمة.
وتأتي ه��ذه الحملة في إط��ار االستعداد ليوم عالمي للتحرك ضد ما يعرف
بـ»الحرب على المخدرات» ،ومن المخطط أن تخرج احتجاجات في نحو  100مدينة
على مستوى العالم من بينها باريس ،ووارسو وميكسيكو سيتي وروما .ويتزامن ذلك
مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات واإلتجار غير المشروع بها ،الذي يوافق يوم 26
حزيران من كل عام ،وتبنته األمم المتحدة عام .1987
وتشمل قائمة الموقعين على الخطاب أيضا ًمجموعات من المعنيين بإنفاذ القانون
في بريطانيا مثل اتحاد رؤساء السجون واالتحاد الوطني للشرطة من السود والذي
يهتم بمنع التمييز العنصري بين أفراد الشرطة في بريطانيا ،إضافة إلى جمعية
«ريليز» لمكافحة المخدرات التي قدمت صياغة ذلك الخطاب.
وفي السياق قالت آن فوردهام المديرة التنفيذية لالتحاد الدولي لسياسات
المخدارت ،الذي يركز على التعامل مع الموضوعات المتعلقة بإنتاج المخدرات
ومكافحة تهريبها وتعاطيها إن «هذا اليوم العالمي هو استعراض عام للقوة من أجل
إصالح سياسات التعامل مع المخدرات» .وأضافت أن «التيار بدأ في التحول ،وعلى
الحكومات أن تسرع في إصالح سياساتها المتعلقة بالمخدرات وإصالح األضرار
التي وقعت حتى اآلن».
وجاء في الخطاب أن استخدام الحظر القانوني لحيازة المخدرات في بريطانيا
أدى إلى «تجريم غير ضروري» ألكثر من  1.5مليون شخص في السنوات الـ15
الماضية.
ويذكر الخطاب أن ثمة أدلة من أستراليا وجمهورية التشيك والبرتغال على
أن المشكالت الصحية المرتبطة بتعاطي المخدرات تقل «بدرجة كبيرة جداً» عند
تقديم الدعم الطبي لمتعاطيها بدال ً من تقديمهم إلى النيابة.

جون باينر
صالحياته .ومن هذه المراسيم عام  ،2012الذي
شرع فيه موقتا ً أوضاع شبان يقيمون في البالد
بطريقة غير شرعية ،إضافة إلى عدم التزامه بعض
المهل المحددة في قانون إصالح النظام الصحي.
وأض��اف الجمهوريون حديثا ً أن هذه القائمة
تتضمن صفقة التبادل التي أبرمتها إدارة أوباما

الكرملين :الأمل معقود على ا�ستجابة الأطراف الأوكرانية لدعوات تمديد الهدنة

مو�سكو تتخذ الإجراءات
ر ّد ًا على تعزيز قدرات الحلف
ق���ال ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم
الكرملين دميتري بيسكوف إنه في
الوقت الحالي يجب عقد اآلمال على
استجابة األط���راف المتنازعة في
أوكرانيا لدعوات تمديد الهدنة ،مشيرا ً
إلى أن بالده في الوقت الراهن تع ّول
على استجابة األط��راف المتنازعة
في أوكرانيا لدعوة الرئيس فالديمير
بوتين إلى تمديد الهدنة.
من ناحية أخ��رى ،أعلن الرئيس
األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو أنه
سيتخذ ق�����رارا ً م��ه��م�ا ً ج���دا ً بشأن
الوضع في جنوب شرقي البالد في
 27حزيران حين تنتهي مهلة وقف
إطالق النار من طرف واحد.
ول��م يفصح بوروشينكو خالل
كلمة أمام اجتماع الجمعية البرلمانية
لمجلس أوروبا عن نوعية هذا القرار،
إال أنه أش��ار إلى أن ممثلي منطقتي
دونيتسك ولوغانسك أظهروا اهتماما ً
بإجراء مفاوضات سلمية لتسوية
الوضع شرق أوكرانيا.
يُذكر أن مهلة وق��ف إط�لاق النار
ش��رق ال��ب�لاد التي أعلنها الجانب
األوك��ران��ي م��ن ط��رف واح��د تنتهي
صباح الجمعة  27حزيران ،وكان
قد صدر مرسوم رئاسي بهذا الشأن
ب��دأ سريان مفعوله مساء ي��وم 20
حزيران.
رح��ب��ت ال��ج��م��ع��ي��ة البرلمانية
لمجلس أوروب��ا بتخلي روسيا عن
حق استخدام قواتها في أوكرانيا،
وقالت رئيسة الجمعية آن براسر
إن ه��ذه الخطوة م��ن قبل الرئيس
فالديمير بوتين ومجلس االتحاد
ال��روس��ي «خ��ط��وة إيجابية ونحن
نرحب بها» ،مضيفة« :أعتقد أن علينا
تطوير هذا النجاح وكذلك العمل على
وضع خطة للتسوية السلمية للنزاع
في أوكرانيا».
وأكدت براسر أن الوضع اإلنساني
في منطقة النزاع يثير القلق األكبر
ل��دى مجلس أوروب���ا ،وق��ال��ت« :ألن
ك�لا ال��ب��ل��دي��ن ،أوك��ران��ي��ا وروس��ي��ا
تعتبران من ضمن أفراد عائلتنا ،أي
مجلس أوروب��ا ،ولهذا يتعين علينا
أن نحاول ال إنقاذ حياتهما فحسب،
بل أن نساعدهما في إع��ادة السالم،
كي تستطيع أوكرانيا أن تبدأ إعادة
إعمارها».
وعلى رغم رفض الطرف الروسي
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ال�����دورة ال��ج��اري��ة

للجمعية البرلمانية ،أك��دت براسر
أن��ه��ا م��ا زال���ت ت��واص��ل االت��ص��االت
مع زمالئها ال��روس ،كما أنها التقت
شخصيا ً مع أعضاء الوفد الروسي
ورئ��ي��س مجلس ال��دوم��ا ال��روس��ي
سيرغي ناريشكين.
وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية
في مجلس الدوما أليكسي بوشكوف
أعلن يوم  3حزيران عدم مشاركة وفد
بالده في أعمال الجمعية البرلمانية
قبل رفع العقوبات المفروضة على
موسكو من قبلها على خلفية األحداث
في أوكرانيا ،والمتمثلة في حرمان
الوفد من حق التصويت والمشاركة
ف��ي ن��ش��اط��ات الهيئات الرئاسية
للجمعية حتى نهاية العام الجاري.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال ن��ائ��ب وزي��ر
ال���خ���ارج���ي���ة ال����روس����ي أل��ي��ك��س��ي
ميشكوف أن بعض القوى ،بما فيها
الواليات المتحدة تسعى إلى فرض
عقوبات على روسيا تحت أي ذريعة
مفتعلة ،مشيرا ً إلى أنه «من الواضح
تماما ً أن هناك بعض القوى ،وقبل
كل ش��يء ال��والي��ات المتحدة ،تهتم
بفرض العقوبات على روسيا تحت
أي ذريعة مفتعلة».
وبشأن عالقات روسيا مع حلف
الناتو ،قال نائب الوزير إن روسيا ال
تهدد الناتو بأي شكل من األشكال،
لكنها تتماشى في الوقت ذات��ه مع
زي��ادة ال��ق��درات العسكرية للحلف
على حدودها الغربية ،مؤكدا ً ضرورة
زي���ادة ع��دد أف���راد بعثة المراقبين

لمنظمة األم��ن والتعاون األوروب��ي
إل��ى أوكرانيا إل��ى  500ف��رد .وأع��اد
إل��ى األذه���ان أن  12خبيرا ً روسيا ً
يعملون ضمن البعثة ،مضيفا ً أن
المنظمة توجهت نحو موسكو بطلب
زيادة عدد المراقبين الروس إلى 40
شخصاً.
وت���ط���رق م��ي��ش��ك��وف ك��ذل��ك إل��ى
موضوع المشاورات الثالثية بين
روسيا وأوكرانيا واالتحاد األوروبي
ح��ول توقيع كييف على اتفاقية
الشراكة مع بروكسيل ،ولفت إلى
أن المشاورات ستبدأ على مستوى
ال��خ��ب��راء ي��وم  26أو  27ح��زي��ران،
وقال« :في نهاية المطاف تس ّنى لنا
االتفاق بشأن اإلط��ار الثالثي ،وقد
تعقد جلسة على مستوى الخبراء
الفنيين اليوم أو غداً ،كما من المقرر أن
يعقد بطلب من االتحاد األوروبي لقاء
وزاري في منتصف تموز المقبل».
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى
الناتو ألكسندر غروشكو أن بالده
ت��ت��خ��ذ ك��ل ال��خ��ط��وات ال��ض��روري��ة
لضمان أمنها ردا ً على تعزيز الحلف
ق��درات��ه العسكرية ،مشيرا ً إل��ى أن
«حبك عبارات الناتو بشأن تعزيز
قدراته العسكرية في الظروف األمنية
ال��ج��دي��دة ال ي��خ��دع أح���داً ،فالهدف
الحقيقي من هذه المخططات واضح
تماماً» .وأضاف أن «على الحلف أن
يدرك أن أي محاوالت إلظهار القوة
تجاه روسيا لن تقود إال إلى إضعاف
أمن الحلف نفسه».

ا�ستمرار التدريبات الع�سكرية على الدبابات ا�ستعداداً ل�سباق البياتلون الدولي

الجزائر تت�سلم غوا�صتي «القاتل الهادئ»
الرو�سية في 2018
أف��اد المدير العام لمصنع «أدميرالتيسكي فيرفي»
في بطرسبورغ ألكسندر بوزاكوف بأن مصنعه باشر
بتنفيذ اتفاقية بناء غواصتي دي��زل من مشروع «636
فارشافيانكا» في إطار عقد مع الجزائر ،إذ كانت وسائل
اإلعالم الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الغواصتين
يتوقع تسليمهما إلى الجانب الجزائري عام .2018
يذكر أن شركة «روس أوب��ورون إكسبورت» الروسية
سلمت عام  2010ل��وزارة الدفاع الجزائرية غواصتين
من هذا المشروع .وإضافة إلى ذلك تم منذ أعوام تحديث
وتطوير غواصتي « 877إ كا أم».
والجدير بالذكر أن غواصة «فارشافيانكا» تنتمي
إلى الجيل الثالث من غواصات الديزل الروسية ،ويبلغ
حجم إزاحتها الكاملة  3.1ألف طن .وسرعتها  20عقدة
بحرية ،وعمق غوصها  300متر .ويضم طاقمها  52فرداً،
أما أسلحتها فتضم  6طوربيدات عيار  535ملم ،وألغاما ً
ومنظومة «كاليبر» للصواريخ المضادة للسفن .وتتميز
تلك الغواصة بقدرة فائقة على التخفي .لذلك أطلق عليها
خبراء الناتو تسمية «الثقب األسود» أو»القاتل الهادئ».
وفي سياق متصل ،زار وفد رسمي من القوات المسلحة
الكويتية برئاسة الملحق العسكري للسفارة الكويتية في
روسيا مدينة أالبينو في ضواحي موسكو ،وتأتي هذه
الزيارة في إطار التحضيرات إلج��راء بطولة العالم في

بياتلون الدبابات التي تشارك فيها الكويت.
واط��ل��ع ال��ض��ي��وف الكويتيون على مرحلة روسيا
لسباقات بياتلون الدبابات ،إضافة إلى أنهم اطلعوا على
نماذج للدبابة الروسية «تي –  72بي» ،ودرسوا حواجز
منصوبة في ميدان التدريب حيث ستقام السباقات.
يذكر أن سباقات بطولة العالم لبياتلون الدبابات
ستجرى في  4و 16آب المقبل في ضواحي موسكو.
وستشارك فيها  13دولة بما فيها الكويت.
وواص��ل المتأهلون لسباق البياتلون الدولي 2014
تدريباتهم العسكرية على الدبابات في منطقة أالبينو،
منذ ي��وم الثالثاء الفائت ،حيث تشارك في التدريبات
أربعة صفوف من الدبابات ،يمثل كل منها منطقة عسكرية
من مناطق وح��دات الجيش الروسي (المنطقة الغربية
والشرقية والجنوبية والمركزية) ،وتتنافس الدبابات في
استعراض المهارات القتالية.
وبدأت التدريبات بسباقات الدبابات من نوع ،T-72B
تبعها استعراض مهارات القيادة في ما يعرف باسم
«بالية ال��دب��اب��ات» ،وتشمل التدريبات أيضا ً سباقات
التعرج على التضاريس الوعرة لمسافة  20كيلومترا ً
وصعود المنحدرات وعبور الجسور ،واستعراض مهارات
إطالق النار على أهداف تشبه دبابات معادية وطائرات
هليكوبتر مروحية تطير على ارتفاعات منخفضة.

�أ�ستراليا تحديد منطقة جديدة للبحث عن الطائرة الماليزية المفقودة

رئي�س مجل�س النواب الأميركي يدعو
�إلى مقا�ضاة �أوباما بتهمة تجاوز ال�سلطة
أعلن رئيس مجلس النواب األميركي الجمهوري
جون باينر عزمه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس
باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية،
وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن «الدستور ينص
بوضوح على أن عمل الرئيس يقوم على تطبيق
القوانين بأمانة» .مضيفاً« :برأيي ،فإن الرئيس لم
يطبق القوانين بأمانة».
وتابع النائب الجمهوري قوله« :الكونغرس
لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة إلى
الرئيس .وعندما تكون هناك ن��زاع��ات مماثلة
بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن
واجبنا ،كما أعتقد ،أن ندافع عن هذه المؤسسة
التي نخدمها».
ووض��ع حلفاء أوباما في الحزب الديمقراطي
تصريح باينر في خانة المناورة السياسية ،ال
سيما أنه يأتي قبل أقل من  4أشهر من االنتخابات
التشريعية التي يأمل الجمهوريون أن ينجحوا
خاللها في الفوز باألكثرية في مجلس الشيوخ
ليصبح الكونغرس بكامله تحت سيطرتهم.
وسارعت رئيسة األقلية الديمقراطية في مجلس
النواب نانسي بيلوسي إلى انتقاد تصريح باينر،
واضعة إياه في خانة «الخديعة».
ويأخذ الجمهوريون على الرئيس الديمقراطي
إصداره سلسلة من المراسيم التي تتجاوز حدود
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مع حركة طالبان وأفرجت بموجبها عن  5من
قياديي الحركة األفغانية المتشددة مقابل إفراج
األخيرة عن الجندي األميركي بوي بيرغدال الذي
كانت تحتجزه منذ  5سنوات في أفغانستان.
وأنجزت اإلدارة عملية التبادل من دون أن تبلغ
الكونغرس بشأنها مسبقا ً كما ينص القانون.

أعلنت الحكومة األسترالية تحديد
منطقة جديدة للبحث عن الطائرة
الماليزية المفقودة بعد إجراء المزيد
من التحليل لبيانات التقطتها األقمار
الصناعية ،إذ أكد وارين تاس نائب
رئيس ال��وزراء األسترالي أن البحث
سينتقل اآلن جنوبا ً ليركز على منطقة
تبعد  1800كيلومتر قبالة الساحل
الغربي ألستراليا.
وكانت الرحلة  MH370التابعة
للخطوط الجوية الماليزية قد اختفت
خ�لال رحلتها م��ن كوااللمبور إلى
بكين في الثامن من آذار وعلى متنها
 239شخصاً ،وأعرب مسؤولون عن
اعتقادهم بأن الطائرة كانت تحلق
بنظام الطيار اآللي عندما سقطت ،إذ
المرجح بدرجة
قال تاس إنه «من
ّ
كبيرة أن الطائرة كانت تحلق بنظام
الطيار اآلل��ي ،وإال ما كانت ستتبع
المسار المنتظم الذي حددته األقمار
الصناعية».
وت����وص����ل ت���ق���ري���ر ل��ل��ح��ك��وم��ة
األسترالية ،مكون من  64صفحة ،إلى
ضرورة استئناف عمليات البحث في
المنطقة الجديدة من أعماق البحر،
حيث أج��ري بحث مكثف في أعماق
المحيط الهندي في نيسان الماضي
بعد التقاط إش���ارات صوتية كان

وال يزال البحث جاريا ً عن الطائرة المفقودة
يعتقد في بادئ األمر أن مصدرها هو
أجهزة تسجيل بيانات رحلة الطائرة
وال��ت��ي ت��ع��رف ب��اس��م «ال��ص��ن��دوق
األس��ود» ،لكن المسؤولين يعتقدون
اآلن أن ه��ذه اإلش���ارات ال عالقة لها
بالطائرة.
وكانت السلطات األسترالية قد
علقت عمليات البحث عن الطائرة
في أعماق المياه للسماح بمزيد من

الوقت لسفن المسح لرسم خريطة
توضيحية ل��ق��اع ال��م��ح��ي��ط ،وق��ال
م��ارت��ن دوالن رئيس مكتب سالمة
النقل األسترالي إن عمليات البحث
الجديدة من المتوقع أن تبدأ في آب
المقبل ،ويتوقع االنتهاء منها في
غضون عام ،حيث ستقوم غواصات
بتمشيط ق��اع المحيط للبحث عن
أي دالئ��ل أو إش���ارات على الطائرة

المفقودة ،من طراز بوينغ .777
وتعتبر إجراءات البحث عن الطائرة
الماليزية واحدة من بين األكثر كلفة
في تاريخ الطيران ،إذ ال يزال العديد
من ذوي الركاب المفقودين يعربون
عن شعورهم باإلحباط لعدم إحراز
تقدم في عمليات البحث حتى اآلن،
بعد م��رور أكثر من  100ي��وم على
اختفاء الطائرة.

