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الخزانة الأميركية تعتزم الإبقاء على العقوبات المرتبطة بدعم �إيران للجماعات المت�شددة

ات�ساع الم�شاركة في االختبار المفاجئ للجي�ش الرو�سي لت�شمل � 80ألف جندي

ظريف :المحادثات تقترب من نهايتها وهناك تقدم على رغم بع�ض العقبات

قيادة الأركان :تدريباتنا المكثفة
ال تهدد �أية دولة في العالم

اعتبرت الخارجية األميركية أن
ف��وز رئيس ال���وزراء «اإلسرائيلي»
بنيامين نتنياهو لن يعوق جهود
الواليات المتحدة للتوصل إلى اتفاق
مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وأكدّت المتحدثة باسم الخارجية
جين بساكي أن واشنطن على علم
منذ فترة طويلة بآراء نتنياهو بشأن
ايران ،وال تعتقد أن فوزه أثر أو سيؤثر
على المفاوضات مع ايران.
واك���دت ان ال��م��ح��ادث��ات صعبة
ولكنها بناءة ،وأق ّرت أن المفاوضات
ب��ش��ان ال��ج��وان��ب الفنية المعقدة
ك��ان��ت مهنية وم��ث��م��رة م��ن حيث
تحديد المسائل الفنية وتوضيحها،
واس��ت��درك��ت ب��ال��ق��ول« :ن��ح��ن ندفع
بأكبر قدر ممكن اآلن لنرى ما يمكننا
أن نفعله هذا األسبوع .ال يزال أمامنا
يومان».
إال أنها أع���ادت تأكيد أن المهلة
النهائية هي نهاية آذار «وه��ذا ما
نعمل على تحقيقه» ،مؤكدة أنه حتى
اآلن لم يصدر إعالن اجتماع لجميع
وزراء خارجية دول «مجموعة »1+5
للتوقيع على اتفاق.
وفي السياق ،نفى مسؤول كبير
ب���وزارة الخارجية األميركية أمس
صحة التقارير عن ت��داول مسودة
بين القوى العالمية وإي��ران التفاق
بخصوص برنامج طهران النووي.
وقال« :القضايا اإلطارية األساسية
ما زالت موضع مناقشة واسعة .ال
توجد مسودة يجرى تداولها».
من جهة أخ��رى ،ق��ال آدم زوبين
القائم بأعمال وكيل شؤون اإلرهاب
وتعقب األم��وال المشبوهة ب��وزارة
الخزانة األميركية أمس ،إن الواليات
المتحدة سترفع العقوبات عن إيران
على مراحل في إطار أي اتفاق نووي
وإن ذلك سيكون مرتبطا ً بتحركات
«يمكن التحقق منها» تقوم بها إيران
في الحد من أنشطتها النووية.

وأض��اف زوبين أن��ه إذا توصلت
القوى التفاق فإن واشنطن ال تزال
تعتزم أن تبقي أي عقوبات مرتبطة
ب��دع��م إي����ران ل��ج��م��اع��ات متشددة
وانتهاكات حقوق اإلنسان وغيرها
من أنشطة «زعزعة االستقرار» في
الشرق األوسط.
إلى ذلك ،قالت مصادر إعالمية إن
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف أك��د أن المحادثات النووية
تقترب من نهايتها وأن هناك تقدما ً
على رغم بعض العقبات ،مشيرة إلى
توقعات بإجراء لقاء آخر بين ظريف
ونظيره األميركي ج��ون كيري في
ل��وزان ،مع وج��ود حديث عن إمكان
تمديد فترة المفاوضات حتى األحد
المقبل.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أع��ل��ن كيري
أمس أن المحادثات مع إي��ران حول
برنامجها ال��ن��ووي ت��واج��ه قضايا
صعبة ،إال أنها شهدت تقدماً ،وذلك
قبل المهلة المحددة للتوصل إلى

اتفاق سياسي في  31آذار ،وق��ال:
«نبحث بعض القضايا الصعبة ،إال
أننا حققنا تقدماً».
واعتبر مفاوض أوروبي أن القوى
الكبرى وإيران بعيدة من إبرام اتفاق
حول البرنامج النووي اإليراني ،وقال
المفاوض ،ال��ذي رفض الكشف عن
اسمه ،لبعض الصحافيين في لوزان
إن «فكرة التوصل إلى اتفاق مساء
الجمعة غير واردة برأيي» ،مضيفاً:
«أعتقد أننا بعيدون من اتفاق .لم
نصل بعد إلى هذه المرحلة».
وانطلقت أمس في لوزان الجولة
السادسة من المحادثات بین كيري
و ظريف ،بحضور مساعدي وزیر
الخارجیة اإليراني عباس عراقجي
ومجید تخت روانجي ومساعدة وزیر
الخارجیة األميركـي ویندي شرمن.
وبالتزامن مع ه��ذه المحادثات،
یجري رئیس منظمة الطاقة الذریة
اإليرانية علي أكـبر صالحي محادثات
مع وزی��ر الطاقة األميركـي إرنست

مونیز بشأن نقاط الخالف التقنیة
المتبقیة.
وأف�����ادت م��ص��ادر إع�لام��ي��ة ب��أن
المفاوضات اصطدمت بشرط إيراني
يتمثل في إلغاء كل القرارات الصادرة
ضد إيران في مجلس األمن منذ عشر
س��ن��وات ب��ق��رار جديد تحت الفصل
ال��س��اب��ع ،وه��و األم���ر ال���ذي ترفضه
الدول الغربية ،بالتزامن مع اقتراب
حسم كل القضايا الفنية.
وأوض��ح��ت ال��م��ص��ادر أن هناك
شرطا ً إيرانيا ً على الطاولة هو أن
تقبل مجموعة  1+5ب��إص��دار ق��رار
دول��ي تحت الفصل السابع يلغي
قرارات مجلس األمن التي صدرت منذ
عام  2005وتحت الفصل السابع،
لكي يمهد األرضية لرفع العقوبات
والحظر عن إيران.
حيث اص��ط��دم ال��ش��رط اإلي��ران��ي
برفض مجموعة  1+5وشكل العقبة
الرئيسية حالياً ،في وق��ت أش��ارت
المصادر نفسها إل��ى أن��ه بعد يوم

الجمعة وم��ع نفاذ الوقت تتراجع
الفرص أكثر للتوصل إلى اتفاق إطار،
فيما يتردد في األوس��اط اإلعالمية
الغربية في حال عدم التوصل إلى
اتفاق أن تكون هناك جولة أخرى
م��ن ال��م��ف��اوض��ات ف��ي المستقبل
القريب ربما في غضون األسبوع أو
األسبوعين المقبلين.
وأشار مصدر غربي في أحد الوفود
المشاركة في المفاوضات إلى أنه في
حال تعذر الوصول إلى اتفاق حتى
الجمعة  20آذار في لوزان ،فلن يكون
مستبعدا ً بدء جولة أخرى في  25أو
 26آذار في المدينة ذاتها.
وم���ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال مصدر
إي��ران��ي م��ق��رب م��ن ال��م��ح��ادث��ات إن
ه��ن��اك إم��ك��ان�ا ً للتوصل إل��ى اتفاق
سياسي بخصوص البرنامج النووي
اإليراني بحلول صباح يوم الجمعة،
م��ؤك��دا ً ع��دم ض���رورة وج��ود وزراء
خارجية مجموعة « »1+5في هذه
المحادثات.

الواليات المتحدة تتعهد بدء تدريب الع�سكريين الأوكرانيين قريب ًا

ميركل تربط رفع العقوبات عن رو�سيا بتنفيذ اتفاقات مين�سك
أعلنت المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل أن آف���اق إل��غ��اء العقوبات
ال��م��ف��روض��ة على روس��ي��ا مرتبطة
بتنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة
بتسوية األزمة في أوكرانيا.
وقالت ميركل في إعالن حكومي
ألقته ف��ي البرلمان األلماني أمس
«ن��ح��ن ال نستطيع وال ن��ري��د رف��ع
العقوبات المفروضة ف��ور تنفيذ
البنود األول��ى من اتفاقات مينسك.
ل��ن يكون ه��ذا صحيحاً .وسأدعو
ال��ي��وم م��س��اء (خ�ل�ال قمة االت��ح��اد
األوروب���ي في بروكسيل) إل��ى ربط
استمرار العقوبات باتفاقات مينسك
وتنفيذها».
ووصفت المستشارة نظام وقف
إط�ل�اق ال��ن��ار ف��ي ش���رق أوك��ران��ي��ا
ب��ـ»ال��ه��ش» ،مضيفة أن��ه م��ن غير
ال��م��م��ك��ن ح��ت��ى اآلن ت��أك��ي��د سحب
األسلحة الثقيلة ،ومعتبرة كل ذلك
«شعاع أمل ...وقد وضعت البداية،
ويجب أن يسير الجميع على هذا
الدرب».
وذ ّكرت ميركل بالموقف الرسمي
للحكومة الفيدرالية األلمانية التي
ل��م ت��ع��ت��رف ب��ان��ض��م��ام ال��ق��رم إل��ى
روس��ي��ا نتيجة االستفتاء ،مؤكدة
أن ه��ذه األح���داث «ص��ارت تحدياً»
لالتحاد األوروبي« ،وأنا سعيدة بأن
أوروبا «ردت بوضوح على هذا منذ
البداية».
وأق��رت المستشارة مع ذلك بأن
لدى دول االتحاد األوروبي «مصالح
مختلفة ...ويختلف أيضا ً اعتمادها
على اس��ت��ي��راد وس��ائ��ل الطاقة من
روس��ي��ا ،إال أن االت��ح��اد األوروب���ي
صمد (أم��ام التحدي) .إذ لم نسمح
بتقسيمنا .والحكومة الفيدرالية
ت��رغ��ب ب��أن تبقى ال��ح��ال كما هي،
وسنعمل على ذلك».
وك��ان الرئيس األوك��ران��ي بيترو
بوروشينكو والمستشارة األلمانية
قد اتفقا على مبادرة لعقد لقاء لوزراء
خارجية «رباعية النورماندي»،
وذلك خالل اتصال هاتفي بينهما.
وأف��ادت الرئاسة األوكرانية بأن
الجانبين بحثا الوضع في منطقة
دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا)
وعملية تطبيق اتفاقات مينسك حول
تسوية النزاع في المنطقة.
وتابع بيان صدر عن الرئاسة أن
بوروشينكو ،أكد خالل محادثاته مع
ميركل تمسك أوكرانيا بالتزاماتها،
م��ش��ي��را ً إل���ى أن ت��ب��ن��ي ال��ب��رل��م��ان
األوكراني قرارا ً يحدد قائمة النواحي
في دونباس التي ستخضع لنظام
إداري خاص ،جاء تنفيذا ً اللتزامات
كييف.
من جانبه ،أعلن المندوب الروسي
ال��دائ��م ل��دى األم��م المتحدة فيتالي
تشوركين أن الحكومة األوكرانية

تمتنع ب��ذرائ��ع مختلفة ع��ن تنفيذ
اتفاقات مينسك الموقعة ف��ي 12
ش��ب��اط ال��م��اض��ي .وق���ال« :المهمة
الرئيسية اآلن تتمثل ف��ي تنفيذ
اإلج����راءات السياسية التي تنص
عليها اتفاقات مينسك».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى
أن كييف ل��م تتفق م��ع دونيتسك
ولوغانسك على بنود قانون الوضع
الخاص لمنطقة دونباس ،مضيفا ً أن
هذا القانون يضع شروطا ً إضافية ال
تتماشى مع اتفاقات مينسك .وقال
إن حديث كييف عن نشر قوات لحفظ
السالم محاولة لتغيير الحديث إلى
مجرى آخر.
ولفت تشوركين إلى أن الجانب
األوكراني لم يذكر إطالقا ً أية عملية
لحفظ السالم أثناء مفاوضات مينسك
بين رؤساء «رباعية النورماندي»،
والتي استمرت  17ساعة ،مضيفا ً أن
الجميع انطلقوا من ضرورة استمرار
بعثة منظمة األم��ن وال��ت��ع��اون في
أوروبا.
وذ ّك���ر ال��م��ن��دوب ال��روس��ي بقرار
تعزيز بعثة المراقبة ال��ذي اتخذ
أخيراً ،البعثة التي تعمل على األرض
في المنطقة منذ زمن طويل في مجال
مراقبة سير سحب األسلحة الثقيلة،
موضحا ً أن البعثة تنفذ مهمتها.
إل��ى ذل���ك ،أك��د ج��و ب��اي��دن نائب
الرئيس األميركي في مكالمة هاتفية
مع الرئيس األوكراني أن الواليات
المتحدة ستبدأ قريبا ً تدريب مجموعة
من العسكريين األوكرانيين.
وجاء في بيان صدر من الديوان
الرئاسي األوك��ران��ي أن بايدن أبلغ
بوروشينكو أن الرئيس األميركي
ق��رر تنظيم دورة ت��دري��ب ستشمل
 780عنصرا ً من الحرس الوطني

األوكراني في القريب العاجل.
وذك���ر ب��اي��دن أن ب�ل�اده ستورد
ال��دف��ع��ة األول�����ى م���ن ال��س��ي��ارات
العسكرية ال��ت��ي ت��ع��ه��دت ت��زوي��د
الجيش األوكراني بها ،في أواخر آذار
الجاري.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن الجنرال
ب��ن هوجز قائد ال��ق��وات األميركية
ف��ي أوروب�����ا ،أع��ل��ن ي���وم ال��ث�لاث��اء
الماضي تأجيل تدريب العسكريين
األوك���ران���ي���ي���ن ع��ل��ى ي���د م��درب��ي��ن
أميركيين ،وذلك من أجل إعطاء مزيد
من الوقت لتطبيق اتفاقات مينسك.
وك��ان من المقرر سابقا ً أن ينطلق
برنامج التدريب األسبوع المقبل.
كذلك أبلغ الرئيس بوروشينكو
ب��اي��دن ب��ال��ق��رارات األخ��ي��رة التي
اتخذها مجلس ال���رادا األوك��ران��ي،
زاع��م �ا ً أنها تأتي تنفيذا ً التفاقات
مينسك السلمية ،حيث قد قرر إرجاء
ف��رض «ن��ظ��ام إداري خ���اص» في
نواح من منطقة دونباس ال تخضع
لسيطرة كييف.
ك��م��ا أع��ل��ن ال��ب��رل��م��ان أراض���ي
جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
الشعبيتين أراض محتلة موقتاً،
وص�������ادق ع���ل���ى ن������داء ال��رئ��ي��س
بوروشينكو إلى مجلس األمن الدولي
ومجلس االت��ح��اد األوروب����ي لنشر
بعثة دولية لحفظ السالم واألمن في
أراضي البالد.
ورف���ض���ت ق���ي���ادة دون��ي��ت��س��ك
ولوغانسك ق��رارات مجلس ال��رادا،
معتبرة أنها تدمر التسوية السلمية.
كما أعرب وزير الخارجية الروسي
سيرغي الف���روف ع��ن أس��ف��ه لتلك
القرارات ووصفها بأنها انتهاك فظ
التفاقات مينسك.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ،ذك���رت وك��ال��ة

«روي��ت��رز» أن ب��اي��دن وبوروشنكو
بحثا نظام العقوبات ضد روسيا
واتفقا على ض��رورة الحفاظ عليه
حتى تطبيق بنود اتفاقات مينسك
كافة.
ك��م��ا اع��ت��ب��ر ال��ط��رف��ان أن على
المجتمع الدولي أن يكون مستعدا ً
لتشديد العقوبات ضد روسيا «حتى
تتخلى عن مساهمتها في تأجيج
العنف في أوكرانيا».
وف���ي ال��س��ي��اق ،دع���ا زبيغنيو
ب��ري��ج��ن��س��ك��ي م��س��ت��ش��ار ال��رئ��ي��س
األم��ي��رك��ي األس��ب��ق جيمي ك��ارت��ر
ل��ش��ؤون األم���ن ال��ق��وم��ي ،الرئيس
أوباما إلى وضع خطة شاملة بشأن
أوكرانيا تراعي المصالح الروسية.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة
«تايمز» البريطانية ،قال بريجنسكي:
«بدال ً من الحديث عن فرض عقوبات
ضد روسيا وإدانتها ،على الرئيس
ب���اراك أوب��ام��ا وض��ع خطة شاملة
لتسوية النزاع في أوكرانيا على أن
تكون هذه الخطة مقبولة للطرفين».
وتابع أنه يجب السعي إلى بلورة
اتفاق يجعل بعض مصالحهم (أي
مصالح الروس) منسجمة مع بعض
مصالحنا».
وأوضح المستشار األسبق قائالً:
«ذل��ك يعني أن��ه ال بد من مساعدة
أوكرانيا على إيجاد مصير لها كعضو
ديموقراطي في االتحاد األوروب��ي.
لكن على الناتو أن يشير إلى روسيا
بكل وض��وح أنه لن يمنح أوكرانيا
العضوية في الحلف أبداً».
واع��ت��ب��ر بريجنسكي أن على
ال��والي��ات المتحدة وحلفائها في
المرحلة الراهنة عدم توريد أسلحة
لكييف ،ألن ذل��ك يمكن استغالله
«ل��ت��ب��ري��ر اس��ت��ئ��ن��اف ال��م��واج��ه��ة»،

بحسب قوله.
مع ذلك قال بريجنسكي إنه في
ح��ال استئناف القتال ف��ي جنوب
شرقي أوكرانيا «ل��ن يبقى أمامنا،
العتبارات سياسية وغيرها ،سوى
أن نز ّود أوكرانيا بالسالح».
بينما أعرب برلماني روسي بارز
عن أمله في أن يصغي الرئيس باراك
أوباما إلى صوت المفكر السياسي
الكبير زبيغنيو بريجنسكي.
وق��ال فرانتس كلينتسيفيتش،
ال��ن��ائ��ب األول لرئيس كتلة حزب
«روس���ي���ا ال��م��وح��دة» ف��ي مجلس
ال��ن��واب ال��روس��ي« :ليست محبة
روسيا ضرورية ،بل يكفي أن يُنظر
إل��ى األش��ي��اء نظرة واقعية .إن ما
صرح به زبيغنيو بريجنسكي هو
تماما ً ما تنتظره روسيا من الواليات
المتحدة منذ زمن بعيد ..لكن أوباما
ال يريد أن يسمعنا ،وعسى أن يسمع
بريجنسكي».
إل���ى ذل���ك ،وص��ل��ت أم���س قافلة
مساعدات إنسانية روسية بما فيها
س��ي��ارات الصليب األحمر الروسي
الى الدونباس ،حيث بدأت بتفريغ
حمولتها في مقاطعتي لوغانسك
ودون��ي��ت��س��ك ب��ع��د أن ان��ق��س��م��ت
الشاحنات إلى قسمين.
وأع��ل��ن ال��م��رك��ز ال��وط��ن��ي إلدارة
األزمات في وزارة الطوارئ الروسية
في وقت سابق أن القافلة «خرجت
م��ن م��رك��ز دون��س��ك��وي ل�لإن��ق��اذ في
مقاطعة روستوف الساعة الرابعة
فجرا ً بتوقيت موسكو وتوجهت نحو
الحدود» األوكرانية.
وتضمنت القافلة أكثر من 170
ش��اح��ن��ة تحمل  1.9أل���ف ط��ن من
المساعدات منها حبوب البذار ومواد
غذائية وأدوي���ة وم��واد ال��ض��رورات
األساسية وم��واد بناء إلع��ادة إعمار
المنشآت المدمرة ،إضافة إلى كتب
دراسية ومعدات رياضية للمعاهد
في مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك.
وأوض���ح المركز أن م��واد البذار
ضرورية اليوم لدونباس «من أجل
االستعداد لألعمال الزراعة الربيعية
ال��ت��ي تحظى ب��أه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة في
المناطق المتضررة من مقاطعتي
لوغانسك ودونيتسك».
وت��ض��م��ن��ت ال��ق��اف��ل��ة ألول م��رة
شاحنات مع م��واد غذائية وطبية
من ف��رع الصليب األحمر بموسكو.
وتنقسم القافلة إلى قسمين كالعادة
ل��ت��وزي��ع ال��م��س��اع��دات على سكان
المقاطعتين.
هذا وعُ رضت الشاحنات عشية
انطالقها على ممثلي وسائل اإلعالم،
وب��رغ��ب��ة أي منهم ج��رى فتح أية
شاحنة ليرى الصحافيون محتواها.

قتلى و جرحى ب�إطالق نار في ال�سويد
قتل شخصان على األقل وأصيب ثمانية آخرون في إطالق نار
بأحد مطاعم مدينة غوتيبورغ في جزيرة خيسينغين السويدية.
حيث أفادت وسائل اإلعالم المحلية صباح أمس بأن الشرطة
تلقت بالغا ً عن الهجوم بعد منتصف الليل بتوقيت موسكو .وقال
المتحدث باسم الشرطة يني فيدين إن «إطالق النار حدث في

مطعم بساحة فورفيديستورييت».
وفي تفاصيل الواقعة ،روى شهود عيان أن شخصين دخال
المطعم وشرعا بإطالق النار من سالح أوتوماتيكي ،وقال أحد
رواد المطعم« :لم أفهم ف��ورا ً ما ال��ذي ح��دث ،ومن ثم شاهدت
صديقي وقد ظهر الدم عليه ،وحاولت وقفه قدر اإلمكان».

وكتبت الشرطة في تصريحها للصحافة أنه قتل شخصان،
ولكن يحتمل ارتفاع العدد ،و»م��ن الواضح أن هذه الجريمة
غير عادية ،إنها جريمة شنعاء ،وهناك ما يدل على ارتباطها
بالمجموعات اإلجرامية» ،في حين لم توقف الشرطة المتورطين
بعد.

أكد الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة األركان
العامة في ال��ق��وات المسلحة الروسية أن التدريبات
العسكرية المكثفة التي يجريها الجيش الروسي حاليا ً ال
تهدد أية دولة في العالم.
وأوضح غيراسيموف في ختام اجتماع عقد في موسكو
حول سير فعاليات االختبار المفاجئ لجاهزية أسطول
الشمال ال��روس��ي أن ع��دد العسكريين المشاركين في
التدريبات الجارية في منطقة القطب الشمالي في إطار
االختبار المفاجئ لجاهزية الجيش ،وصل إلى  80ألف
فرد ،فيما بلغ عدد الطائرات المستخدمة خالل التدريبات
 220طائرة.
وتابع الجنرال تعليقا ً على التدريبات المستمرة
منذ  16آذار «على اتجاهات العمل كافة تم وضع نظام
مستقر إلدارة القوات» ،مشيرا ً إلى أن التدريبات في القطب
الشمالي إضافة إلى هدفها المتمثل في اكتساب الخبرة
القتالية ،تركز على اختبار منظومة تموين القوات.
وتتسع دائ��رة القوات المشمولة باالختبار المفاجئ
للجاهزية بشكل ت��دري��ج��ي .وذك���ر غيراسيموف بأن
تشكيلتين إضافيتين من قوات الدائرتين العسكريتين
الغربية والوسطى تلقتا اليوم أوامر االستنفار وتوجهتا
إل��ى الميادين للتدريب ،كما أرسلت ق��وة إضافية من
الطائرات للمشاركة في التدريبات العملية.
يذكر أن االختبار المفاجئ لجاهزية ق��وات أسطول
الشمال وعدد من تشكيالت الدائرة العسكرية الغربية
وق��وات اإلن��زال يستمر لغاية  21آذار .وفي اليوم األول
من التدريبات أعلنت وزارة الدفاع أن فعاليات االختبار
تشمل  38ألف عسكري وأكثر من  3آالف آلية حربية و41
سفينة و 15غواصة و 110طائرات ومروحيات ،لكن دائرة
المشاركين في االختبار اتسعت بسرعة خالل اليومين
الثاني والثالث من التدريبات.
وفي السياق ،شاركت وحدات من قوات المشاة اآللية
والدبابات والمدفعية والصواريخ المضادة للجو والقوات
الخاصة التابعة للجيش الروسي في تدريبات أجريت في
أراضي جمهورية أوسيتيا الجنوبية.
وأوضح المكتب الصحافي التابع للدائرة العسكرية
الغربية أمس أن برنامج التدريبات التكتيكية تضمن
عمليات رماية قتاليةُ ،نفذت في ميدان «دزارتسيمي»
بأوسيتيا الجنوبية .وأضاف أن أكثر من  600عسكري
شاركوا في التدريبات إضافة إلى حوالى  150آلية قتالية
ومنظومة سالح.

أما عمليات الرماية القتالية ،ف ُنفذت من مدافع دبابات
«تي  72أ» وعربات مشاة «بي إم بي »-2ومدافع الهاوتزر
ذاتي الحركة «أكاتسيا» ومدافع هاون «ساني» وراجمات
قنابل «أ غ إس  »-17و»إر بي جي –  »7إضافة إلى
األسلحة الخفيفة ،وذلك بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي
وطائرات من دون طيار.
إلى ذلك ،شاركت قاذفات «تو -95إم إس» االستراتيجية
الروسية الحاملة للصواريخ في مناورات قتالية تجرى في
منطقة القطب الشمالي الختبار جاهزية القوات المناوبة
للدفاع الجوي في شمال غربي روسيا.
وأوضحت الدائرة الصحافية التابعة ل��وزارة الدفاع
الروسية أن قاذفات «تو -95إم إس» تحاكي هجوما ً
للعدو االف��ت��راض��ي ،وأض��اف��ت« :انطلقت تشكيلة من
القاذفات االستراتيجية «تو -95إم إس» من مطار «إنغلز»
(مقاطعة ساراتوف) ،ودخلت منطقة مسؤولية وحدات
الدفاع الجوي المرابطة في شبه جزيرة كوال في شمال
غربي الجزء األوروب��ي من أراضي روسيا ،بصفة أهداف
افتراضية تتحرك من مختلف االتجاهات وعلى مختلف
االرتفاعات وبمختلف السرعات».
يذكر أن شبه جزيرة كوال في مقاطعة مورمانسك تمثل
أحد الميادين األساسية التي تجرى فيها فعاليات االختبار
المفاجئ لجاهزية القوات المسلحة الروسية والذي أمر
الرئيس فالديمير بوتين بإجرائه.
وكانت طائرات «تو »-160و»تو -22إم  »3التابعة
لسالح الجو بعيد المدى قد شاركت في اختبار جاهزية
قوات الدفاع الجوي في شبه جزيرة كوال .كما قامت وحدات
من القوات الخاصة التابعة لقوات اإلنزال الروسية بعملية
إنزال في شبه الجزيرة.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات التابعة
لتشكيلة قوات اإلنزال المرابطة في مقاطعة إيفانوفو ،قامت
بعملية فريدة تعد األولى من نوعها لإلنزال في منطقة غير
معروفة بالنسبة لها قرب أحد الميادين العسكرية التابعة
ألسطول الشمال ،وذلك في ظل ظروف جوية غير مالئمة.
وتمت عملية اإلن��زال من  4مروحيات «مي .»-8أما
ال��ه��دف الرئيسي للتدريب فكان ف��ي استطالع منطقة
اإلنزال واالستيالء على المنشآت األساسية التابعة للعدو
االفتراضي أو تدميرها ،وتنظيم الدفاع لضمان اإلنزال اآلمن
للقوة األساسية من وحدات المشاة اآللية التابعة للدائرة
الغربية العسكرية .كما شاركت المدمرة «ناستويتشيفي»
وكاسحة ألغام من فئة «كوروند» في التدريبات.

�أول محادثات �أمنية بين ال�صين واليابان منذ �أربع �سنوات

ب��دأت الصين واليابان أول من
أم��س محادثات أمنية منذ أرب��ع
س��ن��وات ،وك��ان��ت توقفت بسبب
م��ا ت��ع��ت��ب��ره ال��ص��ي��ن «ال��م��اض��ي
العسكري» لليابان وبسبب النزاع
اإلقليمي على جزر بين البلدين.
وباشر نائبا وزي��ري خارجية
البلدين محادثات تستمر يوما ً
واح����دا ً ف��ي ط��وك��ي��و ،ح��ي��ث أعلن
شينسوكي سوجياما نائب وزير
الخارجية الياباني أن «الصالت
بين اليابان والصين تحقق تقدما ً
تدريجيا ً منذ اجتماع القمة العام
ال��م��اض��ي ،ل��ك��ن م��ا زال����ت هناك

م��خ��اوف ل���دى ك��ل ط���رف بشأن
السياسة األمنية للطرف اآلخر».
وأضاف أن «أفضل سبيل لتبديد
المخاوف هو إجراء حوار مباشر».
من جهة أخرى ،قال ليو جيانكاو
مساعد وزي��ر الخارجية الصيني
إن الصين تعلق أهمية كبيرة على
الحوار والتشاور ،مؤكدا ً ضرورة
«تنحية الخالفات الطفيفة جانبا ً
من أجل المصلحة المشتركة ودعم
الثقة وتعزيز التعاون».
واتفق رئيس ال��وزراء الياباني
شينزو آبي والرئيس الصيني شي
جين بينغ خالل قمتهما في تشرين

الثاني الماضي على إقامة خطوط
س��اخ��ن��ة ب��ي��ن م��س��ؤول��ي ال��دف��اع
في البلدين وفتح ات��ص��االت بين
السفن والطائرات لكي ينقل كل من
الطرفين نواياه للطرف اآلخر من
أجل تفادي الصدامات.
وي��ع��ود ت��وت��ر ال��ع�لاق��ات بين
البلدين إل��ى م��ا تعتبره الصين
عزوف اليابان عن اتخاذ خطوات
م��ن��اس��ب��ة للتكفير ع��ن م��س��اوئ
ماضيها العسكري إض��اف��ة إلى
ال��ن��زاع على مجموعة م��ن الجزر
ال���ص���غ���ي���رة ف����ي ب���ح���ر ال��ص��ي��ن
الجنوبي.

الأمم المتحدة« :داع�ش» ارتكب �إبادة
جماعية بحق الأيزيديين
كشف تقرير لألمم المتحدة أمس أن تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي في العراق ارتكب جرائم ضد األقلية األيزيدية
ترتقي إلى اإلبادة الجماعية.
واعتبرت المنظمة األممية في تقرير ص��ادر عن مكتب
حقوق اإلنسان ،أن التنظيم المتطرف ارتكب  3جرائم دولية،
اإلبادة الجماعية ،الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.
ووثق التقرير انتهاكات واسعة ارتكبها التنظيم ضد
أقليات دينية وإثنية في العراق تشمل القتل والتعذيب
واالغتصاب واالستغالل الجنسي لألطفال ،ال سيما بحق
األقلية اإليزيدية.

واعتمد التقرير على شهادات «معمقة» ألكثر من 100
شخص عاينوا هجمات التنظيم في العراق.
وأشار فريق التحقيق في تقريره إلى أن األقليات الدينية
(المسيحيون ،التركمان ،الشيعة) ،كانت هدفا ً مباشرا ً
لهجمات تنظيم «داع��ش» ،وتعرضت لمعاملة وحشية
ال إنسانية ،واستشهد التقرير بعمليات القتل الوحشية
واستهداف المئات من الرجال والفتيان اإليزيديين.
وقد اختطف مسلحو التنظيم االرهابي أكثر من 500
ام��رأة وأل��ف رجل من الطائفة اإليزيدية في سنجار ،لم
يعرف مصيرهم حتى اآلن.

