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دوليات

�شتاينماير :الو�ضع في �أوكرانيا خطير ويجب تطبيق بروتوكول مين�سك

بوتين :رو�سيا ت�صر على تحقيق مو�ضوعي وكامل في كارثة الماليزية
جدد الرئيس الروسي فالديمير بوتين تأكيد إصرار روسيا على
إجراء تحقيق موضوعي وكامل في كارثة «بوينغ» الماليزية في
شرق أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي خالل لقاء مع رئيس الوزراء الماليزي
نجيب تون عبد الرزاق في بكين أمس إن «روسيا مثل ماليزيا،
تص ّر على تحقيق موضوعي وكامل في هذه الكارثة وفقا ً لقرار
مجلس األمن الدولي في هذا الشأن» .وأضاف« :أعتقد أن االدعاء
بأن منطقة سقوط الطائرة كانت تحت سيطرة من وصفوهم
باالنفصاليين الموالين لروسيا ال أساس له إطالقاً».
وق��ال الرئيس ال��روس��ي إن ق��وات األم��ن األوك��ران��ي��ة تقصف
باستمرار منطقة تحطم الطائرة الماليزية ،مشيرا ً إلى أن ذلك
رحب بوتين
ال يسمح بالعمل المطلوب في هذه المنطقة ،كما ّ
بالسماح لخبراء ماليزيين بالمشاركة الكاملة في التحقيق ،مؤكدا ً
أن ذلك سيساعد في إجراء تحقيق مستفيض.
من جهة أخرى ،قال رئيس ال��وزراء الماليزي إن بالده تب ّنت
موقفا ً موضوعيا ً وتنتظر انتهاء التحقيق في أسباب الكارثة
الجوية من دون أن تتهم أحدا ً من دون وجود أدلة ،مشيرا ً إلى أن
النتائج األولية للتحقيق تؤكد أن الطائرة أسقطت ،وأكد أن تحديد
الجهة المسؤولة عن إسقاطها يتطلب السماح بدخول منطقة
تحطم الطائرة لدراسة حطامها.

وأعرب رئيس الحكومة الماليزية عن أمله في أن جانبي النزاع
في شرق أوكرانيا كليهما سيسمحان بدخول الخبراء المنطقة،
مشيرا ً إلى أن بالده ال تمثل أيا ً من األط��راف المعنية في األزمة
األوكرانية وأصبحت ضحية لألحداث الجارية في أوكرانيا.
جاء ذلك في وقت وصفت برلين المعلومات التي تداولتها
وسائل اإلعالم عن تقرير الستخباراتها بشأن تحطم طائرة بوينغ
الماليزية في أوكرانيا بـ«أنها غير مكتملة واقتطعت بشكل تعسفي
من سياقها».
وقالت الخارجية األلمانية في مذكرة جوابية أرسلتها إلى
السفارة الروسية في برلين «التفسيرات التي أوردتها الصحافة
بشأن تقرير رئيس جهاز االستخبارات االت��ح��ادي إل��ى لجنة
البرلمان الخاصة بالسيطرة على أنشطة المخابرات في  8تشرين
أول من العام الحالي ،غير مكتملة واقتطعت بشكل تعسفي من
سياقها».
وأوضحت الخارجية األلمانية أن «تحليالت وتقييمات جهاز
االستخبارات االتحادي مبنية على معلومات مستقاة من أجهزة
االستخبارات وم��ن المصادر العامة ،إضافة إل��ى معلومات
واردة في تقرير موقت للجنة التحقيق الهولندية» ،مضيفة أن
«سيناريوهات ع��دة محتملة أخ��ذت بعين االعتبار صدقيتها
واحتماالتها».

يذكر أن مجلة «شبيغل» االلمانية نشرت في شهر تشرين األول
الماضي تصريحا ً لرئيس جهاز االستخبارات الفدرالي األلماني
غيرهارد شيندلر ورد فيه أن المسؤولية عن تحطم الطائرة
تتحمله قوات الدفاع الشعبي ،بزعم أنها استخدمت منظومة
صواريخ دفاع جوي من طراز «بوك» تمت السيطرة عليها من
إحدى القواعد األوكرانية.
سياسياً ،قال وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير
إن الوضع في المناطق التي يسيطر عليها «االنفصاليون» في
شرق أوكرانيا أصبح خطيرا ً من جديد ،داعيا ً جميع أطراف النزاع
إلى احترام اتفاق وقف إطالق النار.
وج��اءت تعليقات شتاينماير خالل زي��ارة إلى كازاخستان
ووسط تنامي القلق بشأن تزايد حدة القتال بين قوات الدفاع
الشعبي والقوات األوكرانية األسبوع الماضي على رغم من
سريان اتفاق وقف إط�لاق النار ال��ذي جرى التوصل إليه في
عاصمة روسيا البيضاء مينسك في الخامس من أيلول الماضي.
وقال شتاينماير في مؤتمر صحافي «لألسف الوضع أصبح
خطيرا ً من جديد .اعتقد أنه ينبغي علينا حاليا ً أن ندعو جميع
أطراف النزاع فضالً عن الجانب الروسي إلى العودة من جديد إلى
تطبيق بنود بروتوكول مينسك».
التصريحات األلمانية تزامنت مع إصابة  11شخصا ً بانفجار
في مقهى بمدينة خاركوف في شرق أوكرانيا ،اعتبرته النيابة
العامة عمالً إرهابيا ً وفتحت قضية جنائية بهذا الشأن.
وأوضحت الهيئة األوكرانية للطوارئ أن االنفجار وقع في
مقهى «روكس باب ستينا» ،ولم يسفر عن نشوب حريق ،بل أدى
إلى إصابة  11شخصا ً بجروح مختلفة نقلوا إلى المستشفى».
وأشارت صحيفة «أوكراينسكايا برافدا» في وقت سابق إلى أن
االنفجار وقع بسبب تسرب الغاز ،بينما أفادت تقارير أخرى أن
السبب علبة مجهولة رميت في المقهى.
وفي شأن آخر ،صرح مصدر في المكتب الصحافي لشركة
«نفطوغاز» األوكرانية أن الشركة تلقت دفعة من «غازبروم»
الروسية مقابل ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا ،من
دون الكشف عن تفاصيل أخرى ،في حين كانت شركة «غازبروم»
قد أعلنت في وقت سابق أنها دفعت قيمة خدمات ترانزيت الغاز
عبر أوكرانيا وفق حساباتها بالكامل.
وأفادت وزارة الطاقة وصناعة الفحم األوكرانية أن «نفطوغاز»
قدمت فاتورة لـ«غازبروم» عن ترانزيت الغاز الروسي خالل
شهري أيلول و تشرين األول الماضيين ،وبحسب بيانات الوزارة،
بلغت فاتورة ترانزيت الغاز الطبيعي حتى أيلول الماضي 64
مليون دوالر و 88مليون دوالر حتى تشرين األول الماضي.
يذكر أن «غازبروم» توقفت في  16حزيران الماضي عن توريد
الغاز إلى الجانب األوك��ران��ي بسبب عدم س��داد قيمة إم��دادات
الغاز حتى شهر حزيران مقدماً ،إال أنها استمرت في ضخ الغاز
عبر األراض��ي األوكرانية (ترانزيت) إلى دول أوروب��ا ،ورفعت
«نفطوغاز أوكرانيا» دعوى ضد «غازبروم» أمام محكمة التحكيم
في ستوكهولم بشأن إعادة النظر في عقد توريد الغاز.

تحذيرات من معار�ضة نواب هونغ كونغ حكومة بكين

�أوباما ي�ؤكد �أهمية تحا�شي العنف في احتجاجات هونغ كونغ
ق��ال الرئيس االميركي ب��اراك أوباما أم��س إن االحتجاجات
المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ مسألة معقدة ،وإن أهم
رسالة توجهها الواليات المتحدة هي ضرورة تفادي العنف.
ولم يصل أوباما في تصريحاته الى حد شجب طريقة تعامل
الصين مع األزمة لكنه قال إن الواليات المتحدة لن تتوقف عن
الحديث عن حقوق اإلنسان في الصين والوضع في هونغ كونغ
ألنه توجد مصالح للواليات المتحدة هناك.
وقال أوباما خالل زيارة للعاصمة الصينية بكين «ال ننتظر أن
تتبع الصين النموذج األميركي في كل شيء لكننا سنستمر في
التعبير عن قلقنا بشأن حقوق اإلنسان .رسالتنا الرئيسية هي
ضمان تفادي العنف».
وفي السياق ،ذكر راديو وتلفزيون هونغ كونغ أن أول حاكم

للمدينة بعد عودتها إلى السيادة الصينية عام  1997حذر نواب
المدينة من مغبة التصويت إلسقاط خطة بكين للموافقة المسبقة
على المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة عام .2017
ونقلت المحطة عن «تانغ شو هوا» قوله خالل افتتاح مركز
أبحاث أن هونغ كونغ سترجع خطوات إلى الوراء إذا ما ص ّوت
النواب ضد حزمة إصالحات بكين السياسية للمدينة.
وأش���ارت المحطة إل��ى أن اتحاد طلبة هونغ كونغ ،إحدى
المجموعات األساسية المنظمة للتظاهرات ،ربما يرسل وفدا ً
إلى بكين مع نهاية األسبوع إذا ما رفض أعضاء مجلس الشعب
الذين يتواصلون معهم حاليا ً مساعدتهم في تدبير لقاءات مع
المسؤولين في الحكومة المركزية.
ويطالب المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية والذين أقفلوا ألكثر

الكرملين :بوتين و�أوباما تبادال التحية
من دون �أن يتحادثا
نفى الكرملين أن يكون الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ونظيره
األميركي باراك أوباما تحادثا على
هامش قمة «آبيك» في بكين.
وف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي ق��ال
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دم��ي��ت��ري ب��ي��س��ك��وف أم���س« :ل��م
تكن هناك أية محادثة .الحقيقة

أنهما ت��ب��ادال التحية وك���ان ذاك
هو االتصال الوجيز بينهما على
هامش القمة».
وأض����اف ب��ي��س��ك��وف ق��ائ�لاً إن
الرئيسين ينطلقان من أن الفرصة
ستسنح ل��ه��م��ا ل��ت��ب��ادل أط���راف
الحديث في األيام القريبة المقبلة
على هامش اللقاء نفسه.

من ستة أسابيع األحياء الرئيسية للمؤسسات السياسية والمالية
في المدينة بفتح باب الترشيحات بال قيود النتقاء حاكم جديد
لهونغ كونغ عام  ،2017في حين قالت بكين إنها ستسمح بإجراء
االنتخابات لكن حصرا ً بين مرشحين توافق عليهم مسبقاً.
وذكرت تقارير إعالمية أن مئات المتظاهرين توجهوا إلى مكتب
ارتباط الحكومة المركزية الصينية بهونغ كونغ وطالبوا بإلغاء
القانون الذي أقره مجلس الشعب الوطني الصيني في  31آب
الماضي.
وتحكم الصين هونغ كونغ بموجب صيغة «بلد واحد ونظامين»
والتي تسمح بحكم ذاتي واسع الصالحيات وحريات ال تتمتع بها
باقي المناطق الصينية وتنص هذه الصيغة على اعتماد حق
االقتراع العام الحر في المدينة على المدى البعيد.

نيويورك تايمز :اال�ستخبارات الأميركية
�أ�شرفت على تفجيرات �إيران عام 2007

وأكد البيت األبيض أن رئيسي
البلدين أجريا «ات��ص��اال ً وجيزاً»
في بكين .مشيرا ً إلى أنه «لم يكن
لديهما وقت كاف لبحث المسائل
العالقة ب��ص��ورة مفصلة» .ولم
تستبعد اإلدارة األميركية إجراء
«ح��دي��ث أع��م��ق م��ض��م��ون �اً» بين
بوتين وأوباما (اليوم) الثالثاء.

أفاد تحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن وكالة االستخبارات
المركزية األميركية ،كانت على علم مسبق بعملية تفجير حافلة كانت
تقل  11عنصرا ً من الحرس الثوري اإليراني عام  2007أسفرت عن
مصرعهم.
واستند التحقيق إلى مالحظة عابرة سبقت ذلك التاريخ عثر عليها
في أحد ملفات الوكالة ،تحذر من «حدث كبير على وشك الوقوع في
إيران» ،على أيدي مجموعة «جند الله» في الداخل اإليراني ،وقادت إلى
صاحبها ضابط سابق في االستخبارات.
وأضاف التحقيق أن مصدر الملف المذكور كان «ضابط استخبارات
في هيئة مراقبة الموانئ لمدينة نيويورك ونيوجيرسي يدعى توماس
ماكهيل ،وعضو قسم مكافحة اإلرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي»،
تع ّرف على مخبر «بالوشي» «يتلقى راتبا ً شهريا ً من مكتب التحقيقات
منذ عام  1996ويقطن في منطقة نيويورك».
وأوضحت الصحيفة أن «ماكهيل أُرسل ألفغانستان وباكستان بغية
تنظيم مخبرين داخل قيادة جند الله والذين أُخضعوا تحت إشراف
مشترك لمكتب التحقيقات ووكالة االستخبارات المركزية ،والحقا ً
استبدل مكتب التحقيقات بوزارة الدفاع األميركية».
وال�لاف��ت أن مجموعة «جند ال��ل��ه» أُدرج���ت على قائمة المنظمات
اإلرهابية من قبل الواليات المتحدة ،بيد أن «التنسيق مع المخبرين
بداخلها لم ينقطع ،واستمرت العالقة قائمة حتى في ظل نفي متكرر من
قبل الرسميين األميركيين ألية عالقة» مع المجموعة اإلرهابية.
وأردفت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين «أكدوا
العالقة القائمة بين األجهزة األميركية ومجموعة «جند الله» ،وفق
توصيف تطور االحداث أعاله.
أما المخبر البالوشي فقد كلف بإيصال ماكهيل إلى شبكة أصدقائه
وعائلته في إقليم بالوشيستان ،الذي «يضم عائلة ريغي إحدى أكبر
عشائر البلوش» في الشطر اإليراني من اإلقليم وأسست «جند الله عام
 2003للقتال ضد الحكومة اإليرانية».
وعلى رغم نفي األجهزة األمنية ألية عالقة مع ماكهيل ،إال أنه حصل
على وسام تقدير من قسم العمليات اإليرانية في وكالة االستخبارات
المركزية عام .2009

الرئي�س ال�صيني يدعو اليابان �إلى تبني �سيا�سة ع�سكرية و�أمنية حذرة
أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن أمله
في أن تواصل اليابان سيرها في طريق السالم
وتتبنى سياسة عسكرية وأمنية «حذرة» وتبذل
جهدها من أجل تعزيز الثقة بين البلدين.
جاء ذلك خالل أول قمة صينية ـ يابانية منذ
سنتين عقدت في بكين على هامش قمة المنتدى
االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «آبيك»
أم��س ،دع��ا خاللها جين بينغ رئيس ال���وزراء
الياباني شينزو آب��ي إل��ى لعب دور ب� ّن��اء في
الحفاظ على األمن واالستقرار في المنطقة.
من جهة أخ��رى ،أك��د آب��ي استعداده لتنفيذ
االت��ف��اق��ات بين البلدين وت��س��وي��ة الخالفات

ال��م��وج��ودة بالطرق السلمية والمساهمة في
تطوير العالقات الثنائية التي تتصف بأهمية
استراتيجية للبلدين كليهما ،وق��ال إن «هذه
هي الخطوة األول��ى باتجاه تحسين العالقات
والعودة إلى صميم العالقات القائمة على المنفعة
المتبادلة والمستندة إلى مصالح استراتيجية
مشتركة».
وأضاف رئيس الوزراء الياباني إن اجتماعه
مع الرئيس الصيني خطوة إلى األمام في إصالح
عالقاتهما الثنائية المتوترة ووصفه باجتماع قمة
ترغب فيه كثير من دول آسيا والمحيط الهادي،
مشيرا ً إلى أنه اتفق مع شي على بدء التحضير

إلنشاء آلية لألزمات البحرية.
ويأتي االجتماع بين الرئيسين بعد اتفاق
دبلوماسيين كبار م��ن البلدين ف��ي األسبوع
الماضي على العمل على تحسين العالقات
وإبدائهم االستعداد لتنحية المطالب المتضاربة
بشأن السيادة على جزر متنازع عليها.
وق��ال الخبراء إن الطرفين توافقا على أن
الجمود العميق في العالقات الدبلوماسية أضر
بالعالقات االقتصادية المهمة كما هدد بنشوب
مواجهة عسكرية كان من الممكن أن تنجر لها
الواليات المتحدة .في حين قالت وزارة الخارجية
الصينية إن شي أبلغ آبي أن «األمور التاريخية

تخص مشاعر أكثر من  1.3مليار صيني» وحثه
على «االستمرار في مسار التنمية السلمية وتبني
سياسة عسكرية وأمنية حكيمة».
من جهة أخ��رى ،قال كاتسونوبو كاتو نائب
كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن االجتماع لم
تتخلله أية إشارة مباشرة بشأن الجزر المتنازع
عليها أو الزيارات إلى الضريح.
تجدر اإلشارة إلى أن بكين وطوكيو أكدتا في
 7تشرين الثاني سعيهما إلى تحسين العالقات
الثنائية واستعدادهما للحوار الدبلوماسي
واألمني وكذلك ضرورة تسوية النزاع على جزر
سينكاكو في بحر الصين الشرقي.
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�إطالق نار على الخط الفا�صل بين «الكوريتين»

أطلق حرس الحدود في كوريا الجنوبية أمس رصاصا ً
تحذيريا ً باتجاه دورية لكوريا الشمالية اقتربت من الخط
العسكري الفاصل الواقع في المنطقة منزوعة السالح.
وق��ال المتحدث باسم لجنة رؤس���اء أرك���ان القوات
المسلحة في كوريا الجنوبية إن «حوالى  10جنود من
الجيش الكوري الشعبي اقتربوا نحو العاشرة صباحا ً
بالتوقيت المحلي من الخط العسكري الفاصل في منطقة
مدينة بخادجو وباشروا بتصوير الالفتات الموجودة في
المنطقة».
وأض��اف أن ه��ؤالء الجنود لم يفتحوا النار ردا ً على
الرصاص التحذيري و«بعد ثالث ساعات غادروا بشكل
كامل إلى أراضيهم ولم تسجل أية تحركات غير عادية

للقوات الكورية الشمالية».
وحصل هذا الحادث في اليوم الذي باشرت فيه كوريا
الجنوبية مناوراتها العسكرية السنوية «خوغوك» التي
تستمر حتى  21تشرين الثاني الجاري ،إذ سيشارك فيها
هذا العام  330ألف جندي وجميع أنواع القوات المسلحة
بما فيها البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية،
إضافة إلى قوات أميركية من القوات المتمركزة في جنوب
شبه الجزيرة الكورية وتعدادها  5,28ألف.
وأعلنت لجنة رؤس��اء األرك��ان أن «التركيز األساسي
خالل المناورات سيصب على تأمين إمكانات دفاعية
مضمونة ضد استفزازات إقليمية ممكنة من جانب كوريا
الشمالية».

غالبية الكاتالونيين تريد االنف�صال عن �إ�سبانيا
صوت أكثر من  7,80في المئة
من الكاتالونيين المشاركين في
االس��ت��ف��ت��اء غ��ي��ر ال��رس��م��ي ال��ذي
جرى يوم األحد الماضي لمصلحة
انفصال اإلقليم عن إسبانيا.
وأف��������ادت وس����ائ����ل اإلع��ل��ام
اإلسبانية أم��س ب��أن نتائج فرز
 100في المئة من األصوات بينت
أن مليون و 600ألف مواطن ردوا
باإليجاب على سؤالي االستفتاء:
«هل ترغب بأن تصبح كاتالونيا
دول��ة؟» و«ه��ل ترغب بأن تصبح
هذه الدولة مستقلة؟» ،في حين
رد حوالى  10في المئة بـ«ال» على
السؤال الثاني ،بينما صوت 54,4
في المئة فقط من المقترعين سلبا ً
على السؤالين.
ويحق لكل من تجاوز  16سنة
ولألجانب القاطنين في كاتالونيا،
أي لحوالى  5ماليين و 400ألف
شخص ،المشاركة في االستفتاء.
من جهة أخ��رى ،اعتبر رئيس
المقاطعة أرت��ور ماس االستفتاء
ناجحاً ،و يؤكد أن «كاتالونيا تريد
أن تحكم نفسها بنفسها» ،وقال إن
«أكثر من مليوني شخص شاركوا
في التصويت .إنه نجاح تام في
الظروف» الراهنة.
وأض���اف م��اس أن «كاتالونيا
أظهرت م��رة أخ��رى أنها تريد أن
تحكم نفسها بنفسها وأننا أصبحنا
كبارا ً بالغين بما فيه الكفاية كي
ننفذ هذا األمر .لكل األمم الحق في
تقرير مصيرها» ،وأضاف« :ال نريد
أن نقوم بهذا ضد أحد ،بل من أجل

مصلحة الجميع».
وفي ما يخص الموقف اإلسباني
الرافض ،قال ماس« :آسف لكون
ردود ال��ف��ع��ل األول����ى ف��ي م��دري��د
ات��س��م��ت م���ن ج���دي���دة ب��ال��ع��م��ى
السياسي وب��ال�لام��ب��االة وحتى
بعدم التسامح».
حيث كانت الحكومة اإلسبانبة
قد وصفت على لسان وزير عدلها
رفائيل ك��ات��اال عملية التصويت
بالـ»عقيمة وال قيمة لها» معتبرة
أنها جرت بدافع دعائي فقط.
ويأتي هذا االستفتاء بعد عامين
من تصاعد التوتر بين الحكومة
ال��م��رك��زي��ة ف��ي م��دري��د وحكومة
اإلق��ل��ي��م ،ح��ي��ث ت��ق��ول م��دري��د إن
الدستور ال يسمح لكتالونيا التي

تمثل نحو  16في المئة من سكان
البالد أن تقرر أمرا ً يؤثر في البالد
برمتها.
م��ن ج��ان��ب آخ����ر ،ق���ال رئيس
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
إن بريطانيا تريد بقاء إسبانيا
دولة موحدة وأي استفتاء بشأن
مصير كتالونيا يجب أن يتم في
إطار دستوري.
وأض��اف كاميرون في كلمة في
مؤتمر لرجال األعمال في العاصمة
البريطانية لندن عند سؤاله عن
النصيحة التي يمكن أن يسديها
إلس��ب��ان��ي��ا ف��ي ض���وء خ��ب��رت��ه مع
اس��ت��ف��ت��اء اسكتلندا «بريطانيا
صديقة وحليفة قوية إلسبانيا...
نريد ان تبقى إسبانيا موحدة».

ً
�شخ�صا في انفجار بمدر�سة نيجيرية
مقتل نحو 50

مسلح من بوكو حرام في شرق نيجيريا
ق��ت��ل  47ش��خ��ص �ا ً ع��ل��ى األق���ل،
معظمهم من ال��ط�لاب ،وأصيب 79
آخرون في انفجار وقع قرب مدرسة
ثانوية بشمال شرقي نيجيريا.
وأوض��ح��ت ت��ق��اري��ر إع�لام��ي��ة أن
االنفجار وقع أمس أثناء االصطفاف
الصباحي للتالميذ قبل بدء الدروس
ف���ي ث��ان��وي��ة ال��ع��ل��وم ال��ع��ل��ي��ا في

بوتيسكوم بوالية يوبي ،إذ أكدت
الشرطة مقتل  47شخصا ً على األقل
وإصابة  79آخرين بجروح ،مشيرة
�ج��ر نفسه في
إل��ى أن ان��ت��ح��اري�ا ً ف� ّ
المدرسة.
وق���ال آدم القاسم أح��د السكان
المحليين إن الفوضى تخيّم على
المدرسة وخارجها والمكان مليء

بالدماء ،في حين لم تتبنّ أية جهة
مسؤولية الهجوم على الفور ،إال أن
جماعة «بوكو حرام» المتطرفة هي
المشتبه به األول.
وف��ي شهر ش��ب��اط الماضي قتل
مسلحون  40تلميذا ً على األق��ل في
هجوم على مدرسة داخلية حكومية
في مامودو بالقرب من بوتيسكوم.

رو�سيا ت�صدر  200مروحية خالل ال�سنوات الثالث المقبلة
تعتزم روسيا تصدير  200مروحية بمختلف األنواع
خالل األعوام الثالثة المقبلة ،بحسب ما أعلن رئيس إدارة
صادرات سالح الجو في شركة «روس أوبورون أكسبورت»
الروسية سيرغي كورنيف.
وقال كورنيف لوكالة «نوفوستي» الروسية لألنباء إن
 12دولة طلبت من روسيا توريد المروحيات إليها خالل
الفترة المقبلة ،إذ شهد عام  2013تصدير  140مروحية
من طراز «مي –  »17و«مي –  35أم» ،عبر شركة «روس
أوبورون أكسبورت» .وتسلمت تلك المروحيات كل من غانا
والهند والصين وميانما والواليات المتحدة وسريالنكا.
أما عام  ،2014فقد شهد تصدير مروحيات من طراز
«مي 17بي« »5 -مي –  171شا» و«مي –  35أم» ومي –

 28أن إي» إلى  9بلدان ،من بينها العراق.
وأض��اف كورنيف أن حجم ص��ادرات المروحيات في
العالم يقدر بـ  20مليار دوالر .وتساهم روسيا بـ 15في
المئة منها والتي تصدر مروحيات حربية متعددة المهمات.
وف��ي س��ي��اق متصل ،م��ن المتوقع أن تتعاقد كوريا
الجنوبية مع روسيا قريبا ً على شراء زوارق إنزال روسية
تتحرك على وسائد هوائية من طراز «مورينا  -إي».
وق��ال مصدر ف��ي ال��وف��د ال��روس��ي إل��ى معرض «أن��دو
ديفانس» الدولي لألسلحة إن كوريا الجنوبية سبق أن
اشترت من روسيا عام  2004ثالثة زوارق من هذا النوع
وتخطط اآلن لشراء نماذج مطورة منها ،مضيفا ً أن تركيا
والهند ترغبان كذلك باقتنائها.

