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بروجردي :في حال عدم التو�صل التفاق
�سنعاود تخ�صیب اليورانيوم بن�سبة  20في المئة
ق��ال رئیس لجنة األم��ن القومي
والسیاسة الخارجیة في مجلس
ال���ش���وری اإلي���ران���ي ع�ل�اء ال��دی��ن
بروجردي :إن «الرسالة التي حملتها
تمدید محادثات فیینا للرأي العام
العالمي هي أن الجانبین عازمان
ع��ل��ی ال��ت��وص��ل ال���ی ات��ف��اق شامل
ونهائي واعتماد الخطوة األخیرة».
وأضاف بروجردي يوم أمس في
تصريح للصحافیین ح��ول تمدید
اتفاق جنیف أربعة أشهر أخ��ری،
أن «الجانبین قبال بتمدید اتفاق
فیینا أربعة أشهر أخری ،إال أن هذا ال
یعني أبدا ً أن مواقف إیران ستتغیر
خالل األشهر المقبلة».
وأض����اف« :أن ق���رار المجلس
األع��ل��ی ل�لام��ن ال��ق��وم��ي اإلی��ران��ي
وال����ذي وض���ع ب��ت��ص��رف ال��ف��ری��ق
ال��ن��ووي اإلی��ران��ي االس��ت��ن��اد علی
جمیع المعاییر والقوانین الدولیة
بما فیها معاهدة حظر االنتشار
النووي وقوانین الوكالة» .مؤكداً:
أن «بالده قررت التوصل الی اتفاق
للدفاع عن الحقوق النوویة للشعب
االیراني» .
وأع�����رب ب���روج���ردي ع���ن أم��ل��ه

بتخلي أميركا عن المطالب المبالغ
فیها خ�لال ه��ذه الفترة ،وأن تعمل
بشكل یؤدي الی التوصل الی اتفاق
نهائي نهایة األشهر األربعة» .وقال:
«إن هذا االتفاق لن یسجل أب��دا ً في
تاریخ إیران فی ما لو سعی الجانب
اآلخر إلی سلب إیران حقوقها ،وهذا
م��ا أعلنه المسؤولون اإلیرانیون
لألميركیین إذا لم یتم التوصل الی

اتفاق ،فإن جمیع األمور ستعود الی
المربّع األول».
وأوض���ح« :ه��ذا یعني أن إی��ران
ستعود الی التخصیب بنسبة 20
ف��ي ال��م��ائ��ة وتعمل علی اإلس���راع
بتفعیل مفاعل آراك للماء الثقیل،
ونصب المزید م��ن الجیل الجدید
إلجهزة الطرد المركزي».
وتابع المسؤول اإليراني« :في هذه

الحالة سنواصل نشاطاتنا النوویة
السلمیة من دون أي قیود وفي إطار
معاهدة حظر االنتشار النووي».
و ك���ان���ت إي������ران و م��ج��م��وع��ة
« »1+5توصلتا إلى اتفاق لتمديد
المفاوضات الجارية بينهما ،فيما
ج��رى اإلف���راج ع��ن مليارين و800
مليون دوالر من األم��وال اإلیرانیة
المجمدة في البنوك الغربية ،خالل
أربعة أشهر وعلى  6دفعات.
وأعلن وزي��ر الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف والمنسقة العليا
للسياسة الخارجية ف��ي االت��ح��اد
األوروب���ي كاثرین أشتون في بیان
م��ش��ت��رك ،ع��ن تمدید المفاوضات
ال��ن��ووی��ة ال��ی  24تشرين الثاني
المقبل.
وأوض�����ح ال��ب��ي��ان أن ال��ج��ول��ة
السادسة من المفاوضات في فیینا
حققت تقدما ً ملحوظاً ،اال أن فجوات
م��ازال��ت م��وج��ودة ،لذلك ت��م تمديد
المفاوضات ،حيث كان من المفترض
يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي
أن
ّ
بحلول األحد  20تموز حسب اتفاق
جنيف المرحلي ال��ذي تم التوصل
إلیه في تشرين الثاني .2013

دولي لوقف الجرائم «الإ�سرائيل ّية»
�إیران تطالب بتدخل ّ
دان��ت المتحدثة باسم الخارجیة اإلیرانیة
مرضیة أفخم ،التصعید العسكري الصهیوني ضد
قطاع غ��زة ،وطالبت المنظمات الدولیة بالعمل
بمسؤولیاتها الخطیرة في إدان��ة ووق��ف فوري
لمجازر الكیان الصهیوني الوحشیة ضد الشعب
الفلسطیني .
وأعلنت أفخم في بيان لها يوم أمس استنكارها
الشدید للجرائم والمجازر التي یرتكبها الكیان
الصهیوني ،السیما المجزرة الوحشیة التي ارتكبها
ضد النساء واألطفال والمسنین في حي الشجاعیة
ش��رق غ��زه ،وأض��اف��ت أن الجمهوریة اإلسالمیة
اإلیرانیة حكومة وشعباً ،تقف وكما في السابق
إلی جانب الشعب الفلسطیني ومقاومته الشجاعة،
ولن تسكت إزاء الجرائم الوحشیة التي یرتكبها
الصهاینة.
وأك��دت أفخم أن الشعوب اإلسالمیة واألح��رار
في العالم سوف یعلنون في یوم القدس العالمي
دعمهم للشعب الفلسطیني ،وسیلقنون الكیان
الغاصب للقدس درسا ً لن ینساه أبداً.
كما أك��دت أفخم م��رة أخ��ری علی المسؤولیة
الكبیرة للمنظمات الدولیة واالقلیمیة في أداء
مها ّمها الخطیرة ،بإدانة ووقف فوري للمجازر التي
یرتكبها الكیان الصهیوني الغاصب ضد الشعب
الفلسطیني .
وقال نائب رئيس مجلس الشورى اإليراني محمد
حسن أبوترابي :إن «غزة باتت مظهرا ً لوحشية
أدعياء الدفاع عن حقوق اإلنسان ،وإن استشهاد
أكثر من  400شخص في هذه المنطقة ،يشكل رمزا ً

بوتين يدعو لإجراء تحقيق دولي في �أ�سباب تحطم الطائرة الماليزية

كاميرون :علينا تغيير موقفنا جذري ًا من مو�سكو
�إن رف�ضت تلبية طلباتنا

أك��د الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين ض��رورة إج��راء تحقيق دولي
م��وض��وع��ي وش���ف���اف ف���ي أس��ب��اب
تحطم ط��ائ��رة ال��رك��اب الماليزية
فوق دونيتسك ،شرق أوكرانيا يوم
الخميس الماضي.
وب� ّي��ن الكرملين أن بوتين شدد
خ�ل�ال مكالمة هاتفية م��ع رئيس
الحكومة الهولندي م��ارك ريوتي
على ض���رورة إج���راء تحقيق دول��ي
موضوعي شفاف في أسباب تحطم
الطائرة الماليزية تقوم به المنظمة
الدولية للطيران المدني وبمشاركة
جميع األطراف المعنية.
وأكد الجانبان ضرورة بذل أقصى
الجهود لضمان عمل ممثلي منظمة
األم���ن وال��ت��ع��اون األوروب����ي تأمين
دخول الخبراء الدوليين إلى منطقة
الكارثة.
إل��ى ذل���ك ،ق��ال رئ��ي��س الحكومة
البريطانية ديفيد كاميرون :إن «على
أوروبا والغرب تغيير موقفهما جذريا ً
من روسيا إن رفضت موسكو تلبية
طلبات لندن وواشنطن وحلفائهما .
وأض���اف ك��ام��ي��رون ف��ي م��ق��ال له
في صحيفة «ص��ن��داي تايمز« :من
الواضح جدا ً أن الحديث ال يدور حول
استخدام القوة ،ولكن حان الوقت
لكي تؤخذ قوتنا وتأثيرنا وإمكانياتنا
باالعتبار».
وألقى كاميرون باللوم على الدول
األوروبية لعدم اتخاذها موقفا ً حازما ً
من هذه المسألة

وقال« :اقتصادنا ينمو ويكتسب
ق��وة أك��ب��ر ،وم��ع ذل��ك نتصرف كما
لو أننا بحاجة إلى روسيا أكثر من
حاجتها لنا».
لكن ك��ام��ي��رون أك���د ،أن ب�ل�اده ال
تسعى للمواجهة مع روسيا ،بل تريد
أن تغير موسكو موقفها من األزمة
األوكرانية ،وتابع« :نحن ال نسعى
للمواجه مع روسيا  ،ولكن علينا عدم
التخلي عن مبادئ سلوك البلدان
المستقلة في أوروبا ،التي تساهم في
تدعيم السالم على قارتنا».
ف��ي ال��س��ي��اق ذات���ه ،ق��ال رئيس
الحكومة البريطانية« :إذا ثبت
أن ق��وات الدفاع الشعبي هي التي

أس��ق��ط��ت ال��ط��ائ��رة ،فسيكون ذل��ك
نتيجة مباشرة ل���دور روس��ي��ا في
زعزعة االستقرار في دولة مستقلة .
واتهم كاميرون أنصار الفيدرالية
في إسقاط الطائرة الماليزية فوق
دونيتسك ،استنادا إلى ما قال إنها
«دالئل تسمح باستنتاج أن الطائرة
أسقطت ب��ص��اروخ «أرض – جو»
أطلق م��ن األراض���ي الواقعة تحت
سيطرة جيش الدفاع الشعبي».
وك��ان��ت الخارجية الروسية قد
أعربت عن استغرابها من األحكام
التي يطلقها المسؤولون في بعض
الدول الغربية حول أسباب الحادثة
مستبقين التحقيقات الرسمية،

واعتبرتها وسيلة للضغط على سير
التحقيقات.
وأعلن الكاتب والصحافي مكسيم
ريفريبا ،أن سلطات كييف ،تتعمد
تخفيض عدد القتلى والجرحى في
صفوف قواتها ،مشيرا ً الى أن خسائر
القوات الحكومية في جنوب شرق
البالد أكبر من التي تعلنها السلطات
الرسمية.
وأك��د ريفريبا أن وزي��ر الداخلية
األوك��ران��ي أرسين أفاكوف ورئيس
م��رك��ز مكافحة االره����اب فاسيلي
غريتسكو ،وقعا وثيقة جاء فيها أنه
خالل الفترة من  15 – 9تموز الجاري
بلغت خسائر ال��ق��وات الحكومية،
 1600قتيل و 35دبابة ومروحيتين.
وق��ب��ل أرب��ع��ة أي���ام أع��ل��ن رئيس
مجلس األم���ن القومي األوك��ران��ي،
أن���دري���ه ل��ي��س��ي��ن��ك��و أن «ال���ق���وات
الحكومية خسرت منذ بداية الحملة
العسكرية في جنوب ش��رق البالد
 258قتيالً و 922جريحاً ،فيما وقع
 45من جنودها في األسر.
وكانت كييف أقرت اليوم(أمس)
أن��ه��ا ف��ق��دت  14ط��ائ��رة ومروحية
عسكرية خالل العملية العسكرية التي
تجريها ضد مناطق شرقي أوكرانيا،
ون��ق��ل ع��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س الحكومة
األوك��ران��ي��ة فالديمير غرويسمان،
قوله « :خالل المواجهات شرق البالد
فقدت القوات المسلحة األوكرانية 14
طائرة ،وقد فتحنا تحقيقا ً بكل حادث
من هذه الحوادث».

فرن�سا و�ألمانيا وبريطانيا نحو فر�ض عقوبات جديدة على مو�سكو

الضطهاد شعب يسحقه النظام السلطوي».
وأض���اف أب��وت��راب��ي ف��ي كلمة ألقاها قبل بدء
االجتماع العلني لمجلس الشورى يوم أمس« :أن
غزة أصبحت اليوم رمزا ً للصمود القائم على اإليمان
ف��ي مواجهة أط��م��اع النظام السلطوي والعالم
االس��ت��ك��ب��اري وول��ي��ده غير الشرعي أي النظام
الصهيوني».
وأعرب أبوترابي عن أسفه «حيال صمت العالم

العربي والمنظمات الدولية ،بل ودعم هذه المجزرة
الكبرى التي ترتكب في غزة» .مؤكدا ً «وقوف الشعب
اإليراني بكل قوة إلى جانب الشعب المظلوم في
غزة ،دفاعا ً عن اإلسالم ،وكذلك فإن نواب الشعب
يبدون الدعم الكامل ألبطال المقاومة المدافعين
عن غزة في وقفتهم الشجاعة،ما يؤدي في النهاية
الى انتصار أبناء اإلسالم الغيارى ،وإلحاق هزيمة
نكراء وفضيحة أخرى بالكيان الصهيوني».

توقف �إعادة فرز �أوراق الت�صويت
في االنتخابات الرئا�سية الأفغانية
علقتاللجنةالمستقلةلالنتخابات
األفغانية إع��ادة ف��رز األص���وات في
االنتخابات الرئاسية التي أجريت
في شهر حزيران الماضي ودار جدل
حاد حول نتائجها ،إذ اتهم كل من
مرشحي الرئاسة عبدالله عبدالله و
أشرف عبد الغني بعضهما بارتكاب
مخالفات انتخابية .وتم االتفاق على
إعادة فرز أوراق التصويت.
وب��ل��غ��ت األص����وات ال��ت��ي ب��دأت
ال��ل��ج��ن��ة المستقلة لالنتخابات
بإعادة فرزها نحو ثمانية ماليين
صوت ،وجاء قرار اللجنة بإيقاف
الفرز بعد أربعة أيام من بدء عملها
من دون شرح ألسباب القرار.
وح��ذر المراقبون من أن المزيد
من التأجيل يمكن أن يع ّرض البالد
التي تمزقها الصراعات لمزيد من
عدم االستقرار ،في الوقت ذاته حذر
ن��ادر ن��ادري رئيس فريق مراقبي
االن��ت��خ��اب��ات م��ن أن عملية إع��ادة
الفرز يمكن أن تكون أبطأ بكثير من
المتوقع اذا استمر تعطيل عملها.
وأض�������اف :إن «ال���م���زي���د م��ن
المواجهات بين الطرفين ال تعود
بالفائدة على الوحدة الوطنية».
واليزال المرشحان عبدالله و عبد
الغني مختلفان على أسلوب إعادة
فرز األوراق ،إذ أن معظم صناديق
االنتخابات البالغ عددها 23000
ص��ن��دوق ل��م يتم ف��رزه��ا ب��ع��د ،في
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اتفقت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا يوم
أمس على ضرورة االستعداد لزيادة العقوبات
على روسيا عندما يجتمع وزراء الخارجية
األوروب��ي��ون في بروكسل غ��دا ً الثالثاء ،في ما
يتعلق بإسقاط الطائرة الماليزية التي كانت
تحمل على متنها  298شخصاً.
ً
وات���ه���م���ت أوك����ران����ي����ا ك��ل��ا م����ن روس���ي���ا
و«االنفصاليين» الموالين لها بتدميراألدلة
ب��أن ص��اروخ �ا ً استخدم في إسقاط الطائرة،
األمر الذي زاد من حدة المواجهة بين الكرملين
والقوى الغربية.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان م��ن مكتب رئ��ي��س ال���وزراء
البريطاني ديفيد كاميرون ،صدر بعد محادثات
هاتفية مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
والمستشارة األلمانية أنجيال م��ي��رك��ل ،أنه
يتعين على ال��وزراء أن يستعدوا إلعالن حزمة
ج��دي��دة م��ن العقوبات خ�لال اجتماع مجلس
العالقات الخارجية التابع لالتحاد األوروب��ي
يوم الثالثاء.
وقال البيان « اتفقوا  ..على أنه يتعين أن يعيد
االتحاد األوروبي النظر في نهجه مع روسيا وأن
يكون وزراء الخارجية على استعداد لفرض
مزيد من العقوبات على روسيا عندما يجتمعون
يوم الثالثاء» .واتفق القادة الثالثة أيضا ً على
الضغط على الرئيس الروسي فالديمير بوتين
لضمان السماح للمحققين في الدخول بحرية
إلى موقع تحطم الطائرة.
وقبل تحطم الطائرة األسبوع الماضي كان
ق��ادة االتحاد األوروب��ي قد اتفقوا بالفعل على
فرض عقوبات على بعض الشركات الروسية،
ومنع وصول قروض جديدة لموسكو من خالل
مقرضين متعددي الجهات ،لكن االجراءات كانت
أقل صرامة مقارنة بالعقوبات التي فرضتها
الواليات المتحدة في الوقت ذاته.
وي��ت��ع��رض االت��ح��اد األوروب����ي ال���ذي يضم

رو�سيا ت�ستطلع
�أجواء فنلندا
و�إ�ستونيا في �إطار
معاهدة «ال�سماء
المفتوحة»
افغانيات يفرزن األصوات
ح��ي��ن س��ج��ل إض�����راب ل��م��ن��دوب��ي
المرشح عبد الغني لفترة من الوقت
بعد خالف على طريقة فحص أوراق
التصويت.
وكان عبد الغني قد فاز في جولة
اإلعادة التي أجريت في  14حزيران.
وفاز منافسه عبد الله بالمركز األول
ف��ي انتخابات نيسان ،إال أن��ه لم

يحقق  50في المئة من األص��وات
في جولة حزيران.
و ق��د انطلقت عملية إع���ادة فرز
األص��وات في االنتخابات الرئاسية
االفغانية بعد وساطة قام بها وزير
الخارجية األميركي جون كيري ،في
حين عاد المندوب األميركي الخاص
جيمس دوبنز إلى أفغانستان ألجراء

محادثات مع الطرفين لمحاولة «دفع
العملية الى األمام» والتمهيد لحكومة
وحدة وطنية جديدة بمجرد إعادة
ف���رزاألوراق ،في وقت أعلن الرئيس
األم��ي��رك��ي ب���اراك اوب��ام��ا أن ب�لاده
ستبقى ملتزمة في أفغانستان ،اذا
وقع الرئيس المقبل اتفاقية أمنية مع
الواليات المتحدة.

الرئي�س الإندوني�سي المنتهية واليته حركة �إيتا تفكك جناحها الع�سكري
أفاد بيان صادر عن حركة أرض الباسك والحرية (إيتا) نشرته صحيفة
يحث على حماية العملية االنتخابية
في إقليم الباسك يوم أمس ،أن الحركة االنفصالية فككت جناحها العسكري
حث الرئيس اإلندونيسي «سوسيلو بامبانج يودويونو» يوم أمس مواطنيه
على حماية ما أسماه «الفصل األخير» من االنتخابات الرئاسية في البالد،
مشددا ً على أن عملية التصويت التي جرت في التاسع من تموز الماضي كانت
ديمقراطية وهادئة.
وأدلى «يودويونو» بتصريحاته خالل اجتماع مع المرشحين الرئاسيين
جوكو «جوكوي» ويدودو والجنرال السابق برابو سوبيانتو ،إذ أشار األخير في
وقت سابق الى أنه لن يقبل بالنتائج الرسمية لالنتخابات التي تشهد تنافسا ً
شديداً ،زاعما ً بحدوث عمليات تزوير.
وفي السياق ،قال مسؤول في لجنة االنتخابات اإلندونيسية ،إن اللجنة ال
ترى أي سبب يدفعها لتأخير إعالن النتائج الرسمية لالنتخابات الرئاسية،
وقال رئيس اللجنة سيجيت بامونجكاس «حتى اآلن لم نواجه أي شيء يؤجل
إعالن النتائج النهائية ».مضيفا ً أن اللجنة قد تعلن النتائج قبل الموعد النهائي
المحدد يوم الثالثاء.
جاء ذلك في وقت توقع متابعون إعالن فوز حاكم جاكرتا جوكو جوكوي
ويدودو في أكثر االنتخابات الرئاسية تنافسا ً في تاريخ البالد.

وشكلت مجموعة لالنتهاء من عملية إبطال مفعول األسلحة والمتفجرات
المتبقية.
ويعتبر اإلعالن الذي نشر في صحيفة «ج��ارا» األحدث على طريق نزع
سالح الحركة بشكل كامل منذ دعت لوقف إطالق النار من جانب واحد عام
 .2011وقتل أكثر من  800شخص بسبب الهجمات التي نفذتها الحركة على
مدى أربعة عقود.
وقالت الحركة في بيانها »:اكتملت عملية تفكيك الهياكل اللوجستية
والتنظيمية للصراع المسلح» .وح ّملت اجتماع المندوبين السياسيين في
إقليم الباسك مع الوسيطين الدوليين مارتن ماكيجينس وجوناثان باول
«المفوضين مسؤولية اإلشراف على عملية نزع السالح ووقف إطالق النار».
وكانت الحركة قد تعهدت في األول من شهر آذار الماضي بالتخلي عن كل
أسلحتها ،على رغم أنها حذرت من أن العملية ستكون صعبة ،النها ال تعتمد
على النوايا الحسنة للحركة والمراقبين فحسب ،لكن أيضا على السلطات
اإلسبانية.
في حين قللت وزارة الداخلية اإلسبانية من أهمية إعالن الحركة وقالت:
«إنه ال يتض ّمن جديدا ً وجددت دعوتها لحل الحركة من دون أي شروط».

بدأ خبراء روس يوم أمس
ع��ل��ى م��ت��ن ط��ائ��رة «آن30 -
بـ« تحليقات استطالعية في
أج���واء الدولتين الجارتين
ل��روس��ي��ا ف��ن��ل��ن��دا وإس��ت��ون��ي��ا
ف��ي إط���ار م��ع��اه��دة «السماء
المفتوحة».
وأك���د سيرغي ريجكوف،
رئيس مركز الحد من الخطر
ال��ن��ووي ،أن ال��ه��دف م��ن هذه
التحليقات ال��رق��اب��ي��ة التي
ت��ن��ت��ه��ي ف��ي  26م��ن الشهر
الجاري تأمين أعلى درجات
االنفتاح والشفافية ،مشيرا ً
إلى أن الطائرة ستحلق ضمن
ال���م���س���ارات ال��ت��ي ت��ح��دده��ا
البلدان.
يشار إلى أن  27دول��ة من
الدول األعضاء في منظمة األمن
وال��ت��ع��اون األوروب����ي و ّقعت
ف��ي هلكسنكي ع���ام 1992
على بنود معاهدة «السماء
ال��م��ف��ت��وح��ة» ب��ه��دف تعزيز
التعاون والثقة بين أعضائها،
كونها تعطي الحق ألي منهم
بجمع معلومات حول القوات
المسلحة ل��دى ب��اق��ي ال��دول
األع��ض��اء ،والفاعاليات التي
تثير قلقا ً لدى الدولة المعنية.
ويبلغ عدد الدول األعضاء في
المعاهدة حاليا  34دولة ،وقد
صادقت روسيا عليها في 26
أيار .2001

في عضويته  28دول��ة لضغوط من الواليات
المتحدة وأوكرانيا التخاذ موقف أكثر حزما ً مع
روسيا ،لكن بعض الحكومات األوروبية تشعر
بالقلق من احتمال أن ت��رد روسيا بإجراءات
عقابية  -وال سيما وأنها أكبر م��ورد للطاقة
لالتحاد األوروب��ي  -إذا فرضت عليها عقوبات
تجارية.
إلى ذلك ،قال وزير الخارجية األميركي جون
كيري يوم أمس ،إن هناك أدلة في واقعة إسقاط
الطائرة الماليزية تشير إلى استخدام انفصاليين
مؤيدين لروسيا في أوكرانيا لنظام صاروخي
جاء من موسكو ،وقال خالل مقابلة تلفزيوينة
مع شبكة (« )CNNمن الواضح للغاية أن هذا
نظام نقل من روسيا» .وأضاف« :أن المعلومات

المتاحة في الوقت الراهن تشير بإصبع اتهام
واضح لالنفصاليين».
وفي السياق ،قال الرئيس األوكراني بيترو
بوروشينكو أم��س ،إن على المجتمع الدولي
يوجه «اإلرهابيين» ويدعمهم
أن يوقف كل من
ّ
وي��زوده��م بالسالح ،ف��ي إش���ارة واض��ح��ة إلى
مجموعات ال��دف��اع الشعبي المؤيدة لروسيا
والتي تقاتل قواته في شرق البالد.
وأف���اد المكتب الصحافي التابع للرئاسة
األوك��ران��ي��ة أن��ه خ�لال اتصال مع المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل «ش��دد الرئيس على
أن��ه ينبغي على أوكرانيا والمجتمع الدولي
التصدي بحسم لإلرهاب الدولي ووقف كل من
يديراإلرهابيين ويزودهم بالسالح».

هوالند وميركل

المنظومة الف�ضائية الموحدة الرو�سية
�إلى المدار الخريف المقبل

إحدى مهامها اإلنذار عن إطالق صواريخ عدوة
أعلنت ق��وات الدفاع الجوي الفضائي الروسية أنه
أصبح بإمكانها هذا العام اختبار منظومتها الجديدة
للرقابة الشاملة على إطالق الصواريخ.
حيث نشرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية أن
القمر اإلصطناعي «توندرا» سيطلق هذا العام إلى المدار،
ويبدأ بنشر المنظومة الفضائية الموحدة ،إذ سيصبح
اإلنذارعن هجوم صاروخي أحد مهامها .ومن المخطط
إطالق القمر «توندرا» في خريف عام  2014من مطار
بليسيتسك الفضائي بصاروخ «سيوز».
وحسب الصحيفة الروسية يستطيع القمر تحديد
ليس فقط ه��دف الصواريخ البالستية بدقة كبيرة،
بل والصواريخ األخ��رى ،بما فيها تلك التي تطلق من
الغواصات.
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين قد أعلن في
حزيران  2013عن خطة إنشاء منظومة موحدة للرقابة
الشاملة على الصواريخ .ويجب أن تضم المنظومة
وسائل اإلنذار عن الهجوم الصاروخي والجوي ووسائل
البحث عن األهداف وإصابتها.

وفي سياق متصل ،نشرت روسيا على أراضيها شبكة
واسعة من ال���رادارات االستراتيجية الحديثة لإلنذار
والتحذير من الهجمات الصاورخية ،حيث نشرت موسكو
رادارات «فورونيج» في كل من إقليم كراسنودار جنوباً،
ومقاطعة لينينغراد في الشمال الغربي ،ومقاطعة
إركوتسك شرقاً ،ويجري حاليا ً تجهيز رادار «فورونيغ
دي أم» المطور لبدء المناوبة القتالية في إقليم ألتاي
جنوب شرقي روسيا.
وق��ام قائد ق��وات ال��دف��اع الجوي والفضائي اللواء
ألكسندر غولوفكو بزيارة ميدانية تفقدية للوحدات
المرابطة في إقليم ألتاي ،بهدف االطالع على سيراألعمال
الخاصة بنشر الرادر الجديد.
ويمكن ل��رادار «فورونيج دي أم» لإلنذار والتحذير
من الهجمات الصاروخية الكشف عن إط�لاق صاروخ
من على بعد  6آالف كيلومتر ومتابعة حركته على
ارتفاعات تبدأ من  150مترا ً وتصل إلى  4000كيلومتر،
وذلك ضمن مجال الموجات الديسيمترية ،ويستطيع
الرادار مرافقة  500هدف في وقت واحد.

