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مناورات ع�سكرية لرابطة الدول الم�ستقلة ب�صواريخ «�إ�س »300 -و«�إ�س»400 -

رو�سيا تخرج من معاهدة القوات الم�سلحة التقليدية في �أوروبا
أعلنت روسيا خروجها الكامل من
معاهدة القوات المسلحة التقليدية
في أوروب��ا ابتداء من يوم أمس بعد
أن علقت العمل بهذه المعاهدة عام
.2007
ج��اء ذل��ك في بيان لرئيس الوفد
الروسي إلى مفاوضات فيينا حول
مسائل األمن العسكري والرقابة على
األسلحة أنطون م��ازور في الجلسة
العامة لفريق التشاور المشترك حول
معاهدة القوات التقليدية في أوروبا.
وأوضح مازور أن الجانب الروسي
حاول خالل سنوات طويلة الحفاظ
على ن��ظ��ام ال��رق��اب��ة على األسلحة
التقليدية ،وبادر إلى إجراء مفاوضات
ب��ش��أن ت��ك��ي��ي��ف م��ع��اه��دة ال��ق��وات
التقليدية ،إال أن دول حلف شمال
األطلسي فضلت تجنب التزام قواعد
االتفاق من خالل توسيع الحلف.
وأش��ار الدبلوماسي الروسي إلى
أن موسكو قررت عام  2007تعليق
العمل بالمعاهدة المذكورة لكنها
لم توقف مشاركتها في عمل فريق
التشاور بهدف إق��ام��ة نظام جديد
للرقابة على القوات التقليدية ،إال أن
الحوار بهذا الشأن توقف عمليا ً عام
.2011
وأكد م��ازور أن خروج روسيا من
معاهدة القوات التقليدية في أوروبا
ال يعني رفضها الحوار حول إقامة
ن��ظ��ام ج��دي��د للرقابة على ال��ق��وات
التقليدية في أوروب��ا يخدم مصالح
روسيا وغيرها من الدول األوروبية
في حال تهيئة الظروف لذلك.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال ميخائيل
أول��ي��ان��وف مدير قسم ش��ؤون عدم
االنتشار والرقابة على األسلحة في
الخارجية الروسية أمس إن بالده لن
تعود إلى معاهدة القوات المسلحة
التقليدية ف��ي أوروب����ا ،م��ش��ي��را ً أن
المعاهدة المذكورة وضعت أثناء
وجود حلف وارسو ،وبالتالي فإنها
غير متناسبة مع الواقع الحالي.
وأك���د الدبلوماسي ال��روس��ي أن

موسكو مستعدة إلج��راء مفاوضات
لصوغ ات��ف��اق جديد للرقابة على
األسلحة التقليدية في أوروبا ،لكنها
ال ت��رى أي��ة خ��ط��وات سياسية من
قبل الغرب في هذا االتجاه .وقال:
«ل��دى ات��خ��اذ ال��ق��رار بشأن تعليق
معاهدة القوات المسلحة التقليدية
أكدنا استعدادنا لوضع اتفاق جديد
يتناسب مع الواقع الحالي وتقوم
على مبادئ المساواة .نحن ما زلنا
مستعدين لمثل ه��ذه المفاوضات،
ويبدو أن الشركاء في الناتو يدلون
بتصريحات مشابهة ،إال أننا ال نرى
أية خطوات عملية من جانبهم».
وقررت دول «الناتو» أخيرا ً تعزيز
قواتها في دول شرق أوروبا .وبدأت
الواليات المتحدة منذ يومين بنشر
 3آالف جندي إلج��راء مناورات في
دول بحر البلطيق تستمر لمدة ثالثة
أشهر ،وذلك في إطار عملية «أتالنتيك

ريزولف».
وكانت معاهدة القوات المسلحة
التقليدية في أوروبا قد وقعت في 19
تشرين الثاني عام  1990في باريس
من قبل ممثلي ال��دول األع��ض��اء في
حلف «الناتو» وكذلك أعضاء حلف
«وارسو» ،ودخلت حيز التنفيذ في 9
تشرين الثاني عام .1992
ونصت المعاهدة على الحد من
ال��ق��وات التقليدية ل���دول الحلفين
العسكريين وك��ذل��ك الحد م��ن نشر
ال���ق���وات ع��ل��ى خ��ط ال��ت��م��اس بين
الحلفين ،بهدف منع وق��وع هجوم
مفاجئ وشن هجمات واسعة النطاق
في أوروبا.
وج��رى تطوير المعاهدة بسبب
تغير الوضع السياسي العسكري
في أوروب��ا الحقا ً بسبب زوال حلف
«وارس����و» بعد توقيع ات��ف��اق بهذا
الشأن في براغ في  1تموز عام 1991

وتفكك االتحاد السوفياتي في أواخر
ال��ع��ام نفسه ،وك��ذل��ك توسع حلف
شمال األطلسي.
ت��ج��در اإلش����ارة إل���ى أن بولندا
والتشيك وهنغاريا انضمت إلى حلف
«الناتو» عام  ،1999ثم انضمت كل
من بلغاريا ورومانيا والتفيا وليتوانيا
وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا إلى
الحلف في  ،2004وحصلت كرواتيا
وألبانيا على العضوية الكاملة فيه
عام .2009
وت��م ف��ي قمة اسطنبول لمنظمة
األم��ن وال��ت��ع��اون األوروب���ي ف��ي 19
تشرين الثاني ع��ام  1999توقيع
ات��ف��اق ح��ول «تكييف المعاهدة»،
إال أنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب
امتناع معظم ال��دول الموقعة عليه
عن تصديقه.
وف��ي  13تموز ع��ام  2007وقع
الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين

مرسوما ً حول تعليق االتحاد الروسي
التزامه بمعاهدة القوات المسلحة
التقليدية ف��ي أوروب���ا واالت��ف��اق��ات
المتعلقة بها.
وفي السياق ،تعتزم رابطة الدول
المستقلة إج��راء مناورات عسكرية
جنوب روسيا باستخدام منظومات
ال��ص��واري��خ «إس »-300و»إس-
 »400باإلضافة إلى راجمات القذائف
الصاروخية «بانتسير-إس».
وأع���ل���ن م��م��ث��ل ق�����وات ال���دف���اع
الجوي-الفضائي الروسية أليكسي
زولوتوخين أمس أن ممثلي القوات
المسلحة ل��ل��دول المنضمة لنظام
ال��دف��اع ال��ج��وي الموحد ف��ي رابطة
الدول المستقلة ،ناقشوا االستعدادات
للتدريبات المزمع إجراؤها في أيلول
المقبل ف��ي ق��اع��دة آش��ول��وك ق��رب
أستراخان الجنوبية.
وأوضح زولوتوخين أن الضباط
«ت��ع��رف��وا إل���ى خ��ص��ائ��ص اإلع���داد
العملي عن طريق منظومات تدريبية
خ���اص���ة ب��اس��ت��خ��دام م��ن��ظ��وم��ات
الصواريخ «إس-300-فافوريت»
و»إس-400-تريومف» إضافة إلى
الراجمات «بانتسير-إس» والتي
ستشارك ف��ي تدريبات «الصداقة
ال��ح��رب��ي��ة  »2015 -ف��ي جنوب
روسيا.
كما تطرق الضباط الى موضوع
العمل المشترك على إع��داد ضباط
مؤهلين للنظام الموحد لقوات الدفاع
الجوي في رابطة ال��دول المستقلة.
وتم النظر في آفاق تطوير هذا النظام
والتدرب على عملية التحكم بالقوات
ل��دى مواجهة قصف ج��وي كثيف،
ومواجهة التهديد اإلرهابي في الجو،
واختطاف الطائرات.
وذكر في وقت سابق أن مناورات
«ال��ص��داق��ة ال��ح��رب��ي��ة »2015 -
ستصبح أه���م ن��ش��اط��ات اإلع����داد
العسكري لقوات ال��دف��اع الجوي-
الفضائي.

عملة موحدة لالتحاد االقت�صادي الأورا�سي قد تناف�س اليورو

مو�سكو ت�سعى �إلى تو�سيع منظمة �شنغهاي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إحدى
المهمات الرئيسية خالل رئاسة روسيا لمنظمة
شنغهاي للتعاون العام الحالي تتمثل في
«تدشين عملية توسيع المنظمة».
وقال إيغور مورغولوف نائب وزير الخارجية
الروسي في المنتدى العاشر لمنظمة شنغهاي
للتعاون في مدينة خانتي مانسييسك الروسية
أمس ،إن توسيع المنظمة سيسمح بانتقالها
إلى «مستوى جديد للتعاون».
وأوض��ح الدبلوماسي الروسي أن «الهدف
األساسي لرئاسة روسيا يتمثل في رفع فعالية
منظمة شنغهاي للتعاون باعتبارها أحد
المحافل الرئيسية للتعاون متعدد الجوانب بين
دول المنطقة في مجاالت األمن وتطوير التعاون
االقتصادي والعالقات اإلنسانية .نهدف إلى
مواصلة تعميق التعاون في مكافحة اإلرهاب
واالنفصالية والتطرف وتهريب المخدرات
والجريمة المنظمة العابرة للحدود» ،مؤكدا ً أن
المنظمة أصبحت منظمة إقليمية متنفذة تمكنت
من إقامة منظومة من المؤسسات الدائمة.
وفي السياق ،أوعز الرئيس الروسي فالديمير
بوتين للحكومة والبنك المركزي الروسيين
بالعمل حتى بداية أيلول المقبل على تحديد
جدوى إصدار عملة موحدة لالتحاد االقتصادي
األوراسي.
وج��اء في بيان نشر على الموقع الرسمي

للكرملين أن الرئيس كلف مصرف روسيا،
ب��االش��ت��راك م��ع ال��ح��ك��وم��ة ،وب��ال��ت��ع��اون مع
المصارف المركزية في ال��دول األع��ض��اء في
االتحاد االقتصادي األوراس��ي ،بتحديد اآلفاق
المستقبلية للتكامل في المجاالت النقدية
والمالية في إطار االتحاد االقتصادي األوراسي،
مع دراسة جدوى وأفق إنشاء اتحاد نقدي.
إض��اف��ة إل��ى ذل���ك ،دع��ا بوتين الحكومة
الروسية قبل بداية حزيران المقبل ،بالتعاون

مع الشركاء في االتحاد االقتصادي األوراسي،
واللجنة االقتصادية األوراس��ي��ة وبمشاركة
جميع الوزارات والدوائر الروسية إلى تشكيل
سوق موحدة للسلع والخدمات.
إل��ى ذل��ك ،وق��ع وزي��را الخارجية الروسي
سيرغي الف���روف واألب��خ��ازي فياتشيسالف
تشيريكبا أم���س م��ذك��رة خ��اص��ة بتنسيق
السياسة الخارجية لموسكو وسوخوم ،حيث
جاء التوقيع على مذكرة «ح��ول آلية تطبيق

هيالري كلينتون تدين ر�سالة الجمهوريين �إلى �إيران

لقاء وزاري في بروك�سيل حول الملف النووي

دان�����ت ال��م��رش��ح��ة ال��م��ح��ت��م��ل��ة
النتخابات  2016الرئاسية األميركية
ه��ي�لاري كلينتون ال��رس��ال��ة التي
وجهها أعضاء جمهوريون في مجلس
الشيوخ إل��ى طهران بشأن االتفاق
ح��ول البرنامج ال��ن��ووي اإلي��ران��ي،
وقالت إن الرسالة ابتعدت من تقاليد
اإلدارة األميركية في التعامل األفضل
مع مسائل كهذه.
وت��س��اءل��ت كلينتون ع��ن ه��دف
ه��ذه الرسالة وأكملت ب��أن اإلجابة
المنطقية قد تكون واحدة من اثنتين،
إما أن أعضاء مجلس الشيوخ هؤالء
يريدون مساعدة طهران ،وإما أنهم
ي��ري��دون إل��ح��اق ال��ض��رر بالرئيس
األميركي في ملف دبلوماسي دولي
«ينطوي على تحديات كبيرة».

إلى ذلك ،تلتقي المفوضة العليا
ل��ل��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة ب��االت��ح��اد
األوروبي فيديريكا موغيريني االثنين
المقبل  16آذار مع وزراء خارجية
فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإي��ران
ليبحثوا ملف طهران النووي.
وأع���ل���ن م��ك��ت��ب م��وغ��ي��ري��ن��ي أن
االج��ت��م��اعَ ي��رم��ي إى تأكيد جهود
االت��ح��ا ِد األوروب���ي إلح��را ِز تقد ٍم في
المفاوضات النووية .ويس ِبق اجتماع
وزي ِر الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف مع نظرائه األوروبيين لقاء
مرتقب يجمعه بنظي ِره األميركي
َ
ضمن
جون كيري في مدينة ل��وزان
الجولة الجديدة م��ن المفاوضات
البرنامج النووي اإليراني.
حول
ِ
ي��ذك��ر أن ال��ج��ول��ة ال���دوري���ة من

م��ف��اوض��ات مجموعة « »1+5مع
إي���ران بشأن ملف ط��ه��ران النووي
على مستوى المديرين السياسيين
أجريت في مدينة مونترو السويسرية
األسبوع الماضي.
وأش���ار دبلوماسيون روس إلى
أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة
اجتمعت فيها العناصر المطلوبة
كافة إليجاد «قواسم مشتركة مقبولة
ل��دى الجميع» للوصول إل��ى اتفاق
نهائية بين الطرفين.
واتفقت األطراف في تشرين الثاني
 2014على أن الشكل النهائي لالتفاق
سيكون جاهزا ً بحلول  30حزيران
المقبل وأن التفاهم على الجزء
السياسي ينتظر أن يكون جاهزا ً
حتى نهاية شهر آذار الجاري.

السياسة الخارجية المنسقة» إثر محادثات
بين الوزيرين في موسكو.
وذكر الفروف أنه بحث مع نظيره األبخازي
خالل اللقاء «تنسيق خطوات الدولتين على
الساحة الدولية في ظل الوضع المعقد في
العالم» .وأعرب عن ثقته بأن المذكرة الموقعة
بين البلدين ستسهم في تحقيق هذه المهمة.
وت��اب��ع ال��وزي��ر ال��روس��ي أن ب�لاده ستقدم
مساعدة سياسية ألبخازيا من أج��ل تعزيز
مواقع األخيرة في الساحة الدولية .وأضاف
أن الجانب الروسي سيدعم أبخازيا أيضا ً عن
طريق تأهيل الكوارد الدبلوماسية األبخازية في
معهد موسكو للعالقات الدولية التابع لوزارة
الخارجية الروسية واألكاديمية الدبلوماسية
في موسكو.
وف��ي م��ا يخص السياسة المنسقة بين
موسكو وسوخوم ،أوضح الفروف أن البلدين
سيعمالن سويا خالل المناقشات المتواصلة
في جنيف بشأن األمن في جنوب القوقاز ،من
أجل حمل تبيليسي على عقد اتفاقات ملزمة
قانونيا ً بشأن عدم استخدام القوة العسكرية
في المنطقة.
وأشار تشيريكبا إلى األهمية البالغة التي
يكتسبها الدعم الروسي في ما يخص توسيع
دائرة الدول التي تعترف باستقالل أبخازيا عن
جورجيا.

ا�ستقالة رئي�س بلدية فيرغ�سون
وحركة «حياة ال�سود لها �أهمية»
تحتل بلدية مادي�سون
اجتمع نحو  75محتجا ً من أنصار حركة «حياة السود لها أهمية»
في مقر بلدية مدينة ماديسون عاصمة والية ويسكونسن ليعلنوا
اعتراضهم على خطط بناء سجن جديد في الوالية.
وأصر المشاركون خالل االحتجاج على ضرورة زيادة االستثمارات
في قطاع رعاية الصحة العقلية وتعزيز قدرات المجتمع بدال ً من بناء
سجون جديدة.
كما شارك بعض المحتجين في اجتماع عقدته إحدى لجان بلدية
ماديسون ،ولفتوا انتابه المجتمعين إلى موضوع التمييز العنصري.
جاء هذا في اليوم الرابع لالحتجاجات التي تشهدها المدينة بعد
مقتل الشاب األسود طوني روبنسن على يد ضابط بالشرطة يوم
 6آذار .واعتذر رئيس شرطة ويسكونسن عن مقتل روبنسن ،لكنه
لم يدن سلوك الشرطي األبيض الذي قتل الشاب األعزل في ظروف
غامضة.
وفي السياق ،استقال رئيس بلدية مدينة فيرغسون جون شو
بوالية ميزوري األميركية في أعقاب تقرير نشرته وزارة العدل انتقد
بشدة ممارسات شرطة المدينة.
وصرح جون شو أن قرار االستقالة جاء بعد تفكير عميق ،معتبرا ً
أن المصلحة العليا تقتضي تنحيه في هذا الوقت.
لكنه نفى تهم العنصرية الموجهة له وإلدارته التي أكدها تقرير
وزارة العدل األميركية ،داحضا ً التهام بتحريض إدارت��ه رجال
الشرطة ضد األميركيين من أصول أفريقية ،ومؤكدا ً أن ما ورد في
التقرير ال أساس له من الصحة.
وك��ان تحقيق أجرته وزارة العدل األميركية أظهر أن سلطات
وشرطة مدينة فيرغسون قامتا بانتهاك حقوق سكان من أصول
أفريقية.
وجاء في تقرير للوزارة أن رجال شرطة فيرغسون استخدموا
القوة المفرطة ضد األميركيين من أصول أفريقية ،ناهيك عن ترديدهم
نكات ذات طابع عنصري ،بما في ذلك عبر الرسائل اإللكترونية.
وكشف التقرير أن  93في المئة من المعتقلين في فيرغسون في
الفترة بين عامي  2012و 2014كانوا من السود.
وفتحت وزارة العدل األميركية تحقيقا ً في فيرغسون بعد إطالق
رجل شرطة أبيض النار على الشاب األس��ود مايكل ب��راون في آب
الماضي.

«�أ�شبال الخالفة»...
�ضحايا «داع�ش» الإرهابي الجدد

غدت ظاهرة «أشبال الخالفة اإلسالمية « كابوسا ً مزعجا ً
دفع المنظمات الحقوقية إلى دق ناقوس الخطر ،بعد أن ركز
تنظيم «داعش» اإلرهابي جهوده على تجنيد األطفال كما
الشباب وزجهم في معسكرات «تدريب األشبال».
وقد باشر التنظيم اإلرهابي باستخدام األطفال وتدريبهم
على القتال واستعمال مختلف األسلحة ،وتكرر في الفترة
الماضية ظهور تسجيالت فيديو تظهر عمليات إعدام ألسرى،
آخرها فيديو نشره تنظيم «داعش» أول من أمس يظهر فيه
إع��دام «عربي إسرئيلي» على يد طفل ،بتهمة التجسس
لمصلحة «الموساد».
ويظهرالتسجيل طفالً في لباس عسكري يطلق الرصاص
على رأس الرجل ويرديه قتيالً .هذه الحادثة سبقتها حادثة
إعدام أخرى وقعت في كانون الثاني تظهر طفالًَ ال يتجاوز
العاشرة من العمر يطلق النار من المسدس على رجلين
متهمين بالتجسس لمصلحة المخابرات الروسية.
تعددت التسجيالت لكن المشهد الالإنساني أضحى
شبحا ً مخيفا ً بالنسبة للمنظمات الحقوقية والدولية من
تجنيد األطفال من قبل مجموعات مسلحة.
وتعالت األص��وات الحقوقية والدولية منددة بجرائم
«داع��ش» ضد اإلنسانية والطفولة من كل ص��وب ،بعدما
أصبح اإلنترنت مسرحا ً لفصول دموية تستيقظ عليها
الوكاالت اإلخبارية ويتررد صداها لدى الجميع.
من ناحية أخرى ،أوضحت منظمة األمم المتحدة المعنية
بالطفولة «اليونيسيف» أن ازدي���اد أع��داد المجموعات
المسلحة عرض األطفال لخطر التجنيد بشكل أكبر مؤكدة
توثيقها حاالت في العراق وسورية لتجنيد أطفال بعمر 12
سنة.
وتحدث تقرير لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة
عن استخدام التنظيم ع��ادة ألطفال من دون الـ 18 من
العمر في سورية والعراق كمهاجمين انتحاريين أو صناع
قنابل أو دروع بشرية ضد هجمات يتعرض لها من قبل
قوات التحالف.
وذكرت الخبيرة في لجنة حقوق اإلنسان ريناتي وينتر
من جنيف أن اللجنة تملك تقارير عن أطفال خاصة ممن
يعانون من إعاقة ذهنية ،يجرى استخدامهم كمهاجمين.
وح���ذرت المنظمة الدولية م��ن ظهور جيل جديد من
«اإلسالميين المتشددين» ،يجري تدريبهم حاليا في سورية
والعراق ،مضيفة أن «داعش» يمارس انتهاكات مرعبة بحق
األطفال وخاصة أطفال األقليات.
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وزارت لجنة تحقيق خاصة من منظمة األمم المتحدة،
ال��ع��راق ،ووث��ق��ت ج��رائ��م «داع���ش» وانتهاكاته لحقوق
اإلنسان ،وستعرض هذه اللجنة تقريرها النهائي على
مجلس حقوق اإلنسان في نهاية آذار ،بحسب ما صرح به
نشطاء عراقيون.
فيما اعتبرت ممثلة «اليونيسف» واألمم المتحدة الخاصة
المعنية باألطفال والنزاعات المسلحة أن ارتفاع حدة
النزاعات وانتشارها يعرض األطفال بشكل متزايد لخطر
التجنيد واالستخدام من قبل المجموعات المسلحة في
سورية والعراق.
ففي سوريا مثالً ،جند ماال يقل عن  800طفل دون سن
الـ 18من قبل تنظيم «داع���ش» ،بحسب تقرير ص��در عن
اللجنة السورية لحقوق اإلنسان في آب .2014
وأشار التقرير إلى أن تنظيم «داعش» اإلرهابي اعتمد على
أساليب تحريضية لجذب األطفال بعد أن وفر لهم أنشطة
ترفيهية وأجواء خاصة بالمراهقين ،غالبا ً ما تفتقد في بلدان
كسورية بسبب النزاع الدائر ،بحسب المصدر نفسه.
وي��رى مراقبون أن تنظيم «داع��ش» يقوم بأكبر عملية
غسيل دماغ لألطفال في المناطق التي يسيطر عليها من
خالل تربيتهم على التطرف والعنف منذ الصغر ،بسبب
انقطاعهم عن الدراسة لسبب أو آخر.
ويثبت التنظيم اإلرهابي دعائم سيطرته مرة أخرى،
باستحداث نظام تعليمي يتماهى مع رؤيته المتطرفة،
فمنذ ظهور «داع��ش» ،أظهر التنظيم اهتمامه بالمدارس
حيث كانت هدفا ً محوريا ً منذ فرض سيطرته على المناطق،
وهذه الخطوات االستباقية توجت بنشر مناهج تعليمية
خاصة به ،قام التنظيم بنشرها على حساباته الشخصية
باإلنترنت ،ليبرهن مرة أخرى أن أطفال العراق وسورية هم
الضحايا الجدد لـ»داعش».
وت��داول��ت مواقع تابعة للتنظيم ،ما يسمى بـ»ديوان
التعليم في دولة الخالفة اإلسالمية» ينص على إلغاء عدد من
المواد الدراسية في سورية ،كالتربية الموسيقية والتاريخ،
إلى جانب فرض وحذف واستبدال عدد من المفاهيم واألمور
التي تتعارض مع منهجه.
فما يعاينه األط��ف��ال م��ن م��ج��ازر يومية ف��ي العراق
وسورية ،من قتل وذبح وجلد وغيرها من أعمال التنظيم
الـ»مازوخية» ،يتربى عليها جيل جديد على خلفية صور
ال��دم والعنف ،ما يسهل أجندات التنظيم أثناء عملية
تجنيده لألطفال.

مداهمة الأمن لمقر حزب �سيا�سي في كرات�شي
و�أنباء عن مقتل �أحد �أع�ضائه
داهمت قوات األمن الباكستانية
الخاصة أم��س مقر ح��زب الحركة
القومية المتحدة في مدينة كارتشي.
وذك��ر الحزب أن رج��ال األم��ن قتلوا
أحد أعضائه واعتقلوا العشرات.
لكن ق��وات األم��ن أص��رت على أن
عملية المداهمة لم تكن لها دوافع
سياسية ب��ل ج���رت بسبب ورود
أنباء عن وجود عدد من المطلوبين
في مقر الحركة بينهم شخص ُحكم
عليه باإلعدام غيابيا ً لقتله مراسالً
ت��ل��ف��زي��ون��ي�ا ً ع���ام  .2011وذك���رت
الشرطة أيضا ً أنها ضبطت كميات
من األسلحة في مقر الحزب.
وي��ع��د ح���زب ال��ح��رك��ة القومية
ال���م���ت���ح���دة م����ن أك���ب���ر األح������زاب

ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة ،وه���و يلقى تأييد
«المهاجرين» بشكل خ��اص ،وهم
الالجئون الذين توافدوا إلى باكستان
من شمال الهند إثر تقسيم الدولتين
بعد انتهاء االنتداب البريطاني عام
.1947
ويمثل المهاجرون غالبية سكان
مدينة كراشتي المضطربة التي
شهدت مرارا ً اشتباكات بين أنصار
ح��زب ال��ح��رك��ة القومية المتحدة
وح��زب عوامي الوطني ،وهو حزب
علماني بشتوني.
ويقول خصوم الحزب إنه يمارس
عمليات ابتزاز ضدهم ويقتل ناشطين
معارضين له ،وهو أمر ينفيه الحزب
ويزعم في المقابل أن ناشطيه هم من

يتعرضون لالعتداء.
وق���ال أح���د أع��ض��اء ال��ح��زب في
ت���ص���ري���ح ،إن ج��م��ي��ع األس��ل��ح��ة
الموجودة في مقر الحزب مرخصة.
وذكر أن قوات األمن قتلت أحد أعضاء
ال��ح��زب خ�لال المداهمة وأص��اب��ت
مصورا ً تلفزيونيا ً واعتقلت العشرات
من أعضاء الحزب.
تجدر اإلشارة إلى أن أول مداهمة
لمقر الحزب جرت عام  ،1992عندما
اقتحمه ال��ج��ي��ش .لكن السلطات
اعتقلت خ�لال السنوات الماضية
ال��ع��دي��د م��ن أع��ض��اء ال��ح��زب ،كما
يعيش زعيم الحزب ألطاف حسين
ف��ي المنفى ف��ي ل��ن��دن إث��ر اتهامه
بجريمة قتل.

تركيا تعلق تحليق طائرات F-4
بعد تحطم  3منها خالل �أ�سبوعين
قررت تركيا تعليق تحليقات طائرات « F-4فانتوم»
بعد تحطم  3طائرات من هذا الطراز خالل األسبوعين
الماضيين.
ونقلت قناة «إن تي في» التركية عن الجنرال عابدين
أونال المتحدث باسم قيادة سالح الجو التركي« :سيتم
تعليق تحليق طائرات  F-4بدءا ً من الغد».
وكانت طائرة تركية من ط��راز  F-4قد تحطمت في
محافظة قونية التركية يوم  5آذار في أثناء تدريبات
مشتركة بين سالحي الجو التركي واألذربيجاني .ولقي
الطياران مصرعهما في الكارثة .وقال وزير الدفاع التركي

عصمت يلماز إن سبب تحطم الطائرة يعود إل��ى خطأ
بشري.
ووقعت الكارثة األخيرة بعد مرور  9أيام على تحطم
طائرتين من طراز  F-4في محافظة ملطية التركية ،ومقتل
الطيارين األربعة .واعتبرت هيئة أركان القوات المسلحة
التركية أن سبب تحطم الطائرتين يعود إلى عدم التزام
الطيارين بقواعد األمن في ما يخص ارتفاع التحليق.
وك��ان يلماز قد أعلن أن تركيا ستواصل استخدام
طائرات  F-4حتى عام  ،2020علما ً بأن تحطم الطائرات
الثالث جرى بسبب أخطاء بشرية.

مقتل  11ع�سكري ًا �أميركي ًا
بتحطم مروحية في والية فلوريدا
أسفر تحطم مروحية عسكرية
أثناء تدريبات ليلية بالقرب من
ق��اع��دة «إغ��ل��ي��ن» التابعة لسالح
الجو األميركي في والي��ة فلوريدا
عن فقدان  11عسكرياً ،بينهم 7
م��ن ق��وات ال��م��اري��ن��ز ،فيما أف��ادت
مصادر مطلعة في وقت الحق عن
مقتل العسكريين كافة الذين كانوا
على متن المروحية.
وذكر مسؤولون في القاعدة أن

المارينز الـ 7من عناصر مجموعة
العمليات الخاصة المرابطة في
قاعدة «كامب ليجون» العسكرية
ب��والي��ة كارولينا الشمالية ،أما
الجنود الـ 4اآلخرون فهم من عناصر
وحدة «هاموند» بالحرس الوطني
المرابطة في والية لويزيانا.
ونقل عن المتحدث باسم القاعدة
العسكرية المذكورة أن��ه تم عثر
على حطام المروحية في الساعة

الثانية تقريبا ً بعد منتصف الليل،
أي بعد س��اع��ات ع��دة م��ن فقدان
االتصال بها.
يذكر أن المروحية تحطمت في
أثناء قيامها بتحليق تدريبي دوري
فوق الشاطئ الممتد بين مدينتي
بينساكوال ودس��ت��ي��ن ،علما ً بأن
القوات المسلحة تملك هذا القطاع
م��ن الساحل وتستخدمه لتنفيذ
مهمات تدريبية.

