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عرض صاروخ قادر 
على تدمير حامالت 

الطائرات

سرية مصرية من 
80 جنديًا وضابطًا 

شاركت في العرض 
العسكري

السيسي ورؤساء 29 دولة شهدوا العرض العسكري الضخم اخلاص مبرور 70 عاماً على انتصارها في احلرب العاملية الثانية

بينغ: الصني »ال تسعى للهيمنة« وستخفض جيشها بواقع 300 ألف جندي

طائرات اإلنذار املبكر والتحكم 
وهي طائرات متوسطة احلجم 
لديها القدرة على دعم املهمات 
االستطالعية وأداء املناورات. 

جدير بالذكر أن الصني حتتفل 
بيوم النصر في احلرب العاملية 
الثانية في الثالث من سبتمبر 
من كل عام باعتباره اليوم التالي 
اليابان عن استسالمها  إلعالن 
رسميا والذي وافق الثاني من 
سبتمبر عام 1945، وكان آخر 
عرض عسكري ضخم شهدته 
الصني ع���ام 2009 مبناس���بة 
الذكرى الستني إلعالن تأسيس 

جمهورية الصني الشعبية.

الترس���انة  العديد مما تضمه 
العسكرية الصينية من جديد 
أسلحتها والتي كانت قد أعلنت 
منذ نحو أس���بوع أن أكثر من 
84% منها لم يراه العالم من قبل 
والتي من بينها النموذج اجلديد 
لقاذفة القنابل الصينية والتي مت 
تطويرها بنسبة 90% من الشكل 
القدمي الذي كانت عليه لتصبح 
أكثر حداث���ة وأكثر قدرة على 
القيام مبهام هجومية دقيقة على 
مسافات بعيدة وتصيب حامالت 
الطائرات بسهولة وهو ما يعتبر 
تطويرا عسكريا كبيرا باإلضافة 
إلى أحدث ما انتجته الصني من 

الدول املشاركة في االحتفاالت 
وبينها مصر في ساحة امليدان 
السماوي.  واس���تمر العرض 
العس���كري حوالي س���اعتني 
مبشاركة 27 تشكيال عسكريا 
صيني���ا م���ن بينه���ا وحدات 
تابعة للقوات اجلوية والبرية 
والبحرية وآليات خفيفة وثقيلة 
ومن بينها الدبابات واملقاتالت 
واملروحيات والصواريخ املضادة 
للطائرات وقاذفات الصواريخ 
التقليدية والنووية بينما شارك 
300 شخص من قدامى احملاربني 

في العرض العسكري. 
ومت خالل االحتفال عرض 

ومنغولي���ا  وطاجيكس���تان 
وباكس���تان وصربي���ا بينما 
ش���اركت 6 دول اخرى بقوات 
رمزية في العرض العس���كري 
وه���ي أفغانس���تان وفيج���ي 
وكمبودي���ا والوس وفانواتو 
وفينزويال، حيث بلغ إجمالي 
عدد القوات األجنبية املشاركة 
في العرض العسكري حوالي 

1000 جندي. 
وحظيت الق���وات املصرية 
املشاركة في العرض العسكري 
بتصفيق حاد من جانب زعماء 
الدول واجلماهير الصينية التي 
حضرت العرض ورفعت اعالم 

وبعد إلقاء خطابه قام الرئيس 
الصيني بركوب سيارة العرض 
املخصصة له حيث تفقد القوات 
املشاركة وذلك قبل العودة مرة 
أخ���رى للمنصة املخصصة له 
ولضيوفه لإليذان ببدء العرض 

العسكري. 
وقد شاركت سرية مصرية 
قوامها 80 جنديا وضابطا في 
العرض وش���كلت مربعا كامال 
خالل االس���تعراض العسكري 
بجانب فرق عسكرية ممثلة لنحو 
10 دول أخرى هي روسيا وكوبا 
البيضاء واملكسيك  وروس���يا 
وكازاخس���تان وقيرغيستان 

معنى السالم معربا عن أسفه 
من انه وبالرغم مما رآه العالم 
من معاناة خالل احلرب العاملية 
فإنه ما تزال هناك حروب، واكد 
أن السالم يحتاج دائما جلهود 
دؤوبة لتحقيقه واحلفاظ عليه.  
ودعا بين���غ اجلميع في العالم 
للعمل على احلفاظ على السالم 
قائال إن على اجلميع أن يدركوا 
أن للبشر مصير مشترك وان 
إال  احلروب واألحقاد ال تؤدي 
للخراب وان الطريق الصحيح 
ب���ني اجلميع في  التعاون  هو 
سبيل الس���الم واحلفاظ على 

ميثاق األمم املتحدة. 

بكني � أ.ش.أ: شهد الرئيس 
عبدالفتاح السيسي والرئيس 
الصيني شي جني بينغ ورؤساء 
العس���كري  29 دولة العرض 
الضخ���م ال���ذي أجرته الصني 
كجزء من احتفاالتها بالذكرى 
السبعني لالنتصار في احلرب 
العاملية الثانية، وذلك في ميدان 
تياننمن الشهير بقلب العاصمة 
الصينية بكني حيث مت التقاط 
صور تذكارية للزعماء الثالثني 
الذين شهدوا العرض العسكري 
الضخم ومعهم الرئيس الصيني 

وزوجته. 
وقد أعلن الرئيس الصيني 
شي جني بينغ، في اخلطاب الذي 
ألقاه قبل بدء العرض العسكري 
الضخم الذي جتريه بالده كجزء 
من احتفاالتها بالذكرى السبعني 
لالنتص���ار في احلرب العاملية 
الثاني���ة، أن الصني س���تقوم 
بخفض عدد جنودها في جيش 
التحري���ر الصيني ب� 300 ألف 

جندي. 
وترك���زت كلمة بينغ حول 
متس���ك الصني الدائم بالسالم 
وعدم سعيها للهيمنة أو التوسع 
وعدم رغبتها في تعريض أي 
دولة أو ش���عب آخر في العالم 
لنفس التجربة املأساوية التي 
تعرضت لها خالل حربها ضد 
الفاشية ملدة 14 عاما والتي انتهت 
بتغلبها على العدوان الياباني 
ودحره وكسر نزعته العسكرية 

وإنهاء استعباده للصني. 
وق���ال إن ه���ذا االنتص���ار 
الصيني الذي فقدت في سبيله 
دماء املالي���ني من أبنائها، حدد 
العالم وفتح  مكانة الصني في 
آفاقا مش���رقة لالمة الصينية 
ومسيرة جديدة إلعادة احلياة 
للصني بدعم واسع من العالم. 
وقال في معرض خطابه »إن 
الصني الدولة العريقة التي تعود 
حضارتها إلى نحو 5 آالف عام 
ستسهم بكل ما تستطيعه في 
البشرية ونهضة  سبيل تقدم 
احلضارة اإلنسانية«، مؤكدا أن 
جيش التحرير الشعبي الصيني 
هو جيش للشعب وحلماية امن 
وس���الم الوطن واحلفاظ على 
السالم العاملي. وأضاف أن من 
مروا بتجربة احلرب يقدرون 

)رويترز(الرئيس الصيني يتوسط مجموعة من الرؤساء املشاركني في العرض العسكري الضخم  )ا.ف.ب( الصواريخ املتطورة القادرة على تدمير حاملة الطائرات 

جانب من العرض العسكري الكبير  )رويترز(

السيسي إلى إندونيسيا في أول زيارة  لرئيس مصري منذ 1983
بكني ـ أ.ش.أ: التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس 

السوداني عمر البشير بالعاصمة الصينية بكني على 
هامش احتفاالت الصني بالعيد السبعني لالنتصار في 

احلرب العاملية الثانية، حيث تناولت املباحثات سبل 
تعزيز العالقات الثنائية وعددا من القضايا ذات االهتمام 

املشترك.
وشارك السيسي أيضا في حفل الغداء الذي أقامه 
الرئيس الصيني أمس لزعماء الدول املشاركة في 

احتفاالت الصني بعيد النصر.

كما شارك مساء امس في حفل فني تقيمه احلكومة 
الصينية لزعماء الدول املشاركة في احتفاالت الذكرى 

السبعني لالنتصار في احلرب العاملية الثانية.
وسيغادر السيسي بكني صباح اليوم اجلمعة، متوجها 

إلى جاكرتا في ثالثة محطاته اآلسيوية بعد ماليزيا 
والصني إلجراء محادثات مهمة مع الرئيس اإلندونيسي 

وكبار املسؤولني اإلندونيسيني، وهي الزيارة التي 
حتظى باهتمام كبير من جانب احلكومة اإلندونيسية 

لكونها الزيارة األولى لرئيس مصري منذ 1983.

القاهرة ـ أ.ش.أ: كلف سامح شكري وزير اخلارجية السفير 
حمدي سند لوزا نائب وزير اخلارجية برئاسة اللجنة املعنية 
باإلعداد لعملية تصويت املصريني في اخلارج في االنتخابات 

البرملانية املقبلة. 
وذكرت اخلارجية أن اللجنة املعنية مبتابعة االنتخابات بوزارة 

اخلارجية بدأت اجتماعاتها فور اإلعالن عن قرار دعوة 
الناخبني ملراجعة احتياجات السفارات التي ستستضيف مقار 

اللجان الفرعية، وتوفير جميع اإلمكانات البشرية واللوجستية 
إلمتام العملية االنتخابية بشكل يضمن سهولة متكني 

املصريني املقيمني في اخلارج من املشاركة في االستحقاق 
االنتخابي.

القاهرة ـ أ.ش.أ: أكد رئيس تيار االستقالل ورئيس حزب السالم 
الدميوقراطي أحمد الفضالي أن 50 مرشحا من تيار االستقالل 

تقدموا بأوراق ترشحهم على املقاعد الفردية.
واعتبر رئيس تيار االستقالل، الذي يخوض االنتخابات ضمن 

قائمة »وحدة مصر«، أن املشهد االنتخابي هذه املرة مختلف كليا 
عن أي انتخابات أجريت بعد ثورة يناير، إذ أن الناخب املصري 

مر بثورتني ووعيه تشكل بصورة أكبر وأعمق.

»اخلارجية« تبدأ استعداداتها 
لتصويت املصريني باخلارج

تيار االستقالل يتقدم بـ 50 مرشحاً

مصر تنتخب استمرار تلقي الطلبات اليوم اجلمعة واستبعاد رمزي النجمة وقناة السويس

»العليا لالنتخابات«: يحق ملزدوجي اجلنسية الترشح
القاهرة � أ.ش.أ: قال املتحدث الرس���مي 
للجنة العليا لالنتخابات البرملانية املستشار 
عمر مروان: إنه ال يوجد ما مينع في قوانني 
االنتخابات من ترشح مزدوجي اجلنسية 
لعضوي���ة مجلس النواب ف���ي انتخابات 
برملان 2015، إذا استوفيت األوراق املطلوبة 

والشروط القانونية.
وأضاف مروان خالل لقاء مع الصحافيني 
امس مبقر الهيئة العامة لالستعالمات أن 
اللجنة ال تتعامل مع طالبي الترشح وفقا 
النتماءاتهم السياس���ية، لكنها تتعامل مع 

اجلميع في إطار تطبيق القانون.
وأكد أن اللجنة ليس لها دخل باالنتماءات 
ولكنها تتعامل مع ورق مستندات وتطبق 
قانون���ا، وإذا ثبت لها تورط مرش���ح في 
قضي���ة أو يوجد ما مينع ترش���حه وفقا 
للقانون يتم اس���تبعاده وفقا لذلك فقط، 
وليس بس���بب انتماءات���ه، وذلك ردا على 
سؤال حول ترشح أعضاء احلزب الوطني 

املنحل لبرملان 2015.
كما أكد أن الوضع في ش���مال وجنوب 
سيناء يسير بشكل طبيعي مثل باقي جلان 
احملافظات، وال توجد أي معوقات، واللجنة 
على اتصال دائم بهم. وأشار إلى أن طالب 

الترشح هو املسؤول عن تقدمي التقرير الطبي 
اخلاص به للجنة احملافظة بنفسه، وليس 

وزارة الصحة كما يعتقد البعض.
على صعيد متصل، قال مروان: إن اللجنة 
استبعدت بعض الرموز االنتخابية البراقة، 
مثل رمزي قناة السويس والنجمة، وذلك 
حفاظا على حيدة اللجنة وتطبيق القواعد 

املوضعية على اجلميع.
وأضاف أن السلبية الوحيدة التي تعانى 
منها اللجنة حتى اآلن هي موضوع التزاحم 
والتسابق على أولولية الترشح للحصول 

على رمز مميز.
وأض���اف ان جلان االنتخابات بالقاهرة 
واحملافظات ستواصل عملها اليوم اجلمعة 
بال توقف لتلقي طلبات الترشح باحملاكم من 

الراغبني في الترشح لعضوية البرملان.
وأضاف أن العمل اجلمعة يبدأ من التاسعة 
صباحا إلى احلادية عشرة والنص قبل صالة 
الظهر، ويس���تأنف بعد صالة اجلمعة من 
الواحدة ظهرا حتى اخلامسة مساء، مؤكدا 
أن العمل مستمر في اللجنة على قدم وساق 
لتلقي طلبات الترش���ح وسط تعاون بني 
األجهزة املختلفة إلظهار احلدث التاريخي 

)أ.ف.پ(مبظهره الالئق. إقبال كبير على الترشح في انتخابات مجلس النواب 2015  

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

حسم الرئيس األميركي باراك اوباما السؤال املتعلق مبا اذا كان 
الكونغرس سيتمكن من عرقلة االتفاق النووي مع ايران بصفة 

نهائية بعد ان متكن من احلصول على تعهدات علنية من 43 عضوا 
مبجلس الشيوخ على االتفاق. 

وأعلنت عضوة املجلس باربرا ميكولسكي انها قررت ان توافق على 
االتفاقية النووية فيما وصفته بأنه القرار األصعب الذي واجهته 

طيلة عملها مبجلس الشيوخ. 
وقالت العضوة الدميقراطية: »ليس هناك اتفاق تام الصفات السيما 
حني تكون املفاوضات مع النظام االيراني. اال انني توصلت الى ان 

االتفاق احلالي هو اخليار األفضل ملنع ايران من احلصول على 
سالح نووي«.

وقال الباحث العسكري في معهد بروكينغز مايك اوهانون في 
تصريح خاص لـ »األنباء« عقب اعالن ميكوليسكي موافقتها على 

االتفاق: ان الطريق بات معبدا اآلن لتفعيل بنود االتفاق. 

وأضاف »أتوقع ان تكون عملية التصويت مجردة من اي معنى اال 
تسجيل املواقف للتاريخ وان املعارضني سيحاولون على اي حال 
ارغام الرئيس على استخدام الڤيتو اال انهم يعلمون منذ اليوم ان 

هذا الڤيتو لن يجد من يوقفه الن الرئيس حصل بالفعل على النسبة 
املعرقلة من األعضاء ملنع إجهاض الڤيتو ومن ثم إجهاض االتفاق«.

وقال اوهانلون انه يتوقع على اي حال ان يصدر الكونغرس قرارا 
بالرفض في 17 سبتمبر. وأضاف: »سيسعى الرئيس اآلن للحصول 

على موافقة املزيد من االعضاء لعل بوسعه ان يوقف اصدار هذا 
القرار السيما ان موقف ميكوليسكي تسبب في انخفاض كبير 

مبعنويات اجلمهوريني. ورمبا تكون مهمته اآلن اسهل بعد ان عرف 
اجلميع ان التصويت هو حتصيل حاصل على اي حال«.

وأوضخ اوهانلون ان اإلدارة بذلت جهدا هائال لتعومي االتفاق. 
وأضاف »قلما شاهدت تركيزا مشابها على اي قضية اخرى. 

اجلميع تناولوا املوضوع بصورة بها بعد شخصي قوي. لقد كانت 
معركة من اجل احلفاظ على اهم اجناز للرئيس في مجال السياسة 

اخلارجية«.

أوباما يضمن مترير االتفاق النووي اإليراني من عقبة الكونغرس

مناورات عسكرية واسعة النطاق للباسيج في طهران

خامنئي يدعم تصويت البرملان على االتفاق النووي
طهران � وكاالت: أعلن املرشد األعلى في ايران آية 
اهلل علي خامنئي أمس إنه يدعم تصويت مجلس 
الشورى )البرملان( على االتفاق النووي التاريخي 
بني اجلمهورية اإلسالمية والقوى العاملية الست 
ودعا إلى رفع العقوبات متاما عن بالده ال مجرد 

تعليقها، حسبما نقل عنه التلفزيون اإليراني. 
وقال خامنئي »يجب أال يهمش البرملان في قضية 
االتفاق الن����ووي.. ال أقول إنه يجب على النواب 

قبول االتفاق أو رفضه. األمر يتوقف عليهم«.
وتابع »يجب رف����ع العقوبات املفروضة على 
إيران ال تعليقها فحسب. وإذا لم يحدث هذا فإننا 
سنعلق أنشطتنا النووية فحسب. إن مسؤولينا 
يتناقشون مع أميركا فقط بشأن االتفاق النووي. 
لن نساند السياسات األميركية في سورية والعراق 

أبدا«.
ومبوازاة ذلك، ش����ارك نحو خمس����ني ألفا من 
عناصر الباس����يج في مناورات عسكرية واسعة 
النطاق التي انطلقت أمس األول في طهران، على 
ما اعلن املتحدث باسم امليليشيا االسالمية لوسائل 

االعالم االيرانية.
وقال املتحدث العميد ناصر شعباني إن هدف 

التدريب����ات التي انتهت مس����اء أمس هو »إثبات 
قدرة قوات األمن على ضمان أمن البالد« استجابة 
لطلب املرش����د األعلى للجمهورية اإلسالمية آية 

اهلل علي خامنئي.
وأضاف أن على عناصر الباسيج استخالص 
العبر من »جتارب املاضي« وال سيما دورهم خالل 

أعمال العنف التي جرت عام 2009.
وكانت قوات الباسيج التابعة لقيادة احلرس 
الثوري في الصفوف األمامية عند قمع التظاهرات 
الت����ي نظمتها املعارضة عام 2009 احتجاجا على 
اعادة انتخاب الرئيس الس����ابق محمود احمدي 

جناد في عملية اقتراع مثيرة للجدل.
وقال اللواء حسني سالمي احد كبار قادة احلرس 
الثوري متحدثا في موقع التدريبات »إن الباسيج 
هم رمز الكرامة والشرف ووحدة« البالد ومهمتهم 
»حماية القيم املقدسة.. للجمهورية اإلسالمية في 

ايران«.
وإلظه����ار قوتهم العس����كرية من خالل عرض 
معداتهم وأسلحتهم، يشارك عناصر الباسيج أيضا 
في تدريبات ملواجهة هجوم إلكتروني على إيران 
أو ملساعدة ضحايا زالزل غالبا ما تضرب إيران.

ناقش مع البشير تعزيز العالقات الثنائية


