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ستونتاون ـ رويترز: أظهرت النتائج الرسمية الستفتاء 
على اقتراح لتعديل قانون أرخبيل زجنبار الذي يتمتع بشبه 
حكم ذاتي حتى يتسنى لألحزاب املتنافسة تشكيل حكومات 

ائتالفية أنه جرى تأييد االقتراح بنسبة %66.4.
وجاء االســــتفتاء الذي أجري امس االول وأعلنت نتيجته 
امس بعد تقارب تدريجي بني حزب تشاماتشــــا مابيندوزي 
ـ الذي دبت خالفات نتيجة لفــــوزه باالنتخابات عام 2005 ـ 

وحزب اجلبهة املدنية املتحدة مما أعطى دفعة حلل قائم على 
اقتسام السلطة.ومن املتوقع تعديل الدستور عند حلول موعد 
إجراء انتخابات الرئاسة واالنتخابات البرملانية في زجنبار 

وتنزانيا في أكتوبر.
ورحب مســــؤولون من احلزبني بنتيجة االستفتاء الذي 
شارك فيه 71.9%من الناخبني املسجلني.كما استقبلت النتيجة 

بالترحاب في تنزانيا.

الناخبون في زنجبار يؤيدون اقتراحًا القتسام السلطة

طهران: الرد على »أدنى إساءة« إسرائيلية بـ »إحراق« تل أبيب

»دولة القانون« تنفي البحث عن بديل: متمسكون بمرشحنا لرئاسة الحكومة المقبلة

واشنطن: خطة الهجوم على إيران جاهزة.. لكن عواقبها مقلقة

ائتالف الحكيم يعلق مفاوضاته مع المالكي حول الحكومة.. وعالوي ينفي تدويل األزمة

 بغدادـ  وكاالت: في تطور مفاجئ 
سيعقد من أزمة تشكيل احلكومة 
العراقيــــة اجلديدة أعلن االئتالف 
الوطني العراقي بزعامة عمار احلكيم 
مساء امس األول تعليق حواراته مع 
ائتالف دولة القانون بزعامة رئيس 
الوزراء نوري املالكي حلني تقدميه 
مرشحا غير هذا األخير رافضا بشدة 
ترشحيه لوالية ثانية، مؤكدا انه 
لن يســــتأنف هذه احلوارات قبل 
تقدمي البديل، فيما نفى زعيم القائمة 
العراقية الفائــــزة في االنتخابات 
اياد عالوي ســــعي كتلته لتدويل 
األزمة احلكومية معربا عن اعتقاده 
بأنه لــــن يكون هناك تدخل دولي 
في القضية وأن مجلس األمن رمبا 
يصدر بيانا خالل اجتماعه بعد غد 
يؤكد فيه على ضرورة اإلســــراع 

بتشكيل احلكومة.
وعقب اجتماع لقيادة االئتالف 
الوطني في بغداد امس األول فقد 
مت اإلعالن خالل مؤمتر صحافي عن 
تعليق احلوارات مع ائتالف دولة 
القانون نظرا لتمســــكه بترشيح 
املالكي لرئاســــة  نــــوري  زعيمه 

احلكومة اجلديدة.

وأكد احمد اجللبي رئيس املؤمتر 
الوطنــــي العراقي احــــد مكونات 
االئتالف الوطني خالل املؤمتر رفض 
القبول بترشيح املالكي لوالية ثانية 
مع متسكه بالتحالف الوطني الذي 
ضم االئتالفــــني »باعتباره الكتلة 
النيابية األكثر عددا« والبالغة 159 
نائبا. ودعا ائتالف دولة القانون 
الى اإلســــراع بتقدمي مرشح بديل 
للمالكــــي. كما طالب بتفعيل قرار 
اجتماع الكتل النيابية املتخذ يوم 
الثالثاء املاضــــي بجعل احلكومة 
احلاليــــة حكومة تصريف اعمال. 
وأكد االئتالف الوطني انفتاحه على 
السياسية املستعدة  الكتل  جميع 
إلبداء املرونة في إطار حفظ مصالح 
الشعب العراقي والعمل معها على 
إيجــــاد صيغ جادة حلــــل األزمة 
الراهنة وتشكيل حكومة الشراكة 
الوطنية. في املقابل، أكد نائب في 
قائمة ائتالف دولة القانون امس أن 
القائمة مازالت تتمسك مبرشحها 
نوري املالكي، وأنــــه ال صحة ملا 
يتردد حول ترشيح بديل له لتشكيل 

احلكومة العراقية املقبلة.
وقال النائب فاروق عبداهلل إن 

»موضوع تسمية مرشح لرئاسة 
الهيئة  العراقيــــة داخل  احلكومة 
العامة الئتــــالف دولة القانون لم 
يأت بطلب من املالكي وإمنا الهيئة 
هي التي قررت ترشيح املالكي لهذا 
املنصــــب وإن حدث أي تغيير في 
املواقف فإن الهيئة هي من تبحث 

عن بديل الختيار مرشح آخر«.
وعلى صعيد تشكيل احلكومة 
فقد نفى زعيــــم القائمة العراقية 
الفائزة في االنتخابات اياد عالوي 
سعي »العراقية« إلى تدويل هذه 
األزمــــة معربا عن اعتقــــاده بأنه 
لن يكون هنــــاك تدخل دولي وأن 
مجلس األمن رمبا يصــــدر بيانا 
خالل اجتماعه يوم األربعاء املقبل 
يؤكد فيه على ضرورة اإلســــراع 
بتشكيل احلكومة. وتوقع عالوي في 
تصريحات له عقب اجتماع لقائمته 
أن يوصي مجلس األمن بتشكيل 
حكومة تصريف أعمال مؤكدا أن 
»العراقية« تدعو إلى أن يكون احلل 
عراقيا وليس حال مســــتوردا من 

اخلارج حتت أي ظروف.

واشنطن ـ يو.بي.آي ـ سي.ان.ان: اكد 
قائـــد اركان اجليـــوش االميركية مايكل 
مولن امس ان خطـــة الهجوم االميركية 
على ايران جاهزة اذا امتلكت طهران السالح 
الذري لكنه اعرب عن »قلق شـــديد« من 

عواقبها.
وصرح االميرال مايكل مولن لقناة »ان.
بي.سي« بأن عملية عسكرية على ايران 
قد تكون لها »عواقب غير متوقعة يصعب 
استباقها في منطقة على هذه الدرجة من 

انعدام االستقرار«.
وتابع انه رغم ذلك ال ميكن للواليات 
املتحدة ان تسمح لطهران بامتالك السالح 
النووي، وقال »بصراحة ان كال اخليارين 

يقلقني كثيرا«.
إلـــى ذلك ذكرت صحيفة »واشـــنطن 
بوست« امس ان اجليش االميركي اقترب 
من تشغيل الدرع الصاروخية في جنوب 
أوروبـــا جزئيا فيما يعمل مع إســـرائيل 
وبعض الـــدول العربية في اخلليج على 
تعزيـــز قدراتها الدفاعيـــة الصاروخية 
ملواجهة أي هجوم إيراني محتمل من خالل 

إنشاء محطات رادار.

ونقلت الصحيفة عن مســـؤولني في 
وزارة الدفاع األميركية »الپنتاغون« انهم 
اقتربوا من التوصل إلى اتفاق حول إنشاء 
محطة رادار أرضية أساسية قد تكون في 
تركيا أو بلغاريا ستمكن األميركيني من 
تشـــغيل املرحلة األولى من الدرع العام 
املقبل. وأشارت إلى أن القوات األميركية 
تعمل في الوقت عينه مع إسرائيل وبعض 
الدول العربية في اخلليج لبناء قدراتها 

الصاروخية الدفاعية وتعزيزها.
وكانت الواليات املتحدة قد أنشـــأت 
محطة رادار أرضية في إسرائيل عام 2008 
وتسعى إلنشـــاء محطة أخرى في دولة 
عربية مبنطقة اخلليج تهدف إلى تأمني 
إنذار مبكر حول إطالق الصواريخ اإليرانية 

ما يعزز فرص إسقاط تلك الصواريخ.
وأوضحـــت الصحيفـــة أن الـــدروع 
الصاروخية في أوروبا وإسرائيل واخلليج 
العربي منفصلـــة تقنيا وهي في مراحل 
تطوير مختلفة غيـــر أنها كلها مصممة 
للخضوع إلى أنظمة قيادة أو حتكم تعمل 

مع اجليش األميركي أو من قبله.
وعلى سبيل املثال يدير طاقم أميركي 

الرادار اإلســـرائيلي وهـــو يعمل حاليا 
لنقل املعلومات للسفن التابعة للبحرية 

األميركية في البحر املتوسط.
وكان الرئيس باراك أوباما قد أعلن عام 
2009 عن التخلي عن خطة نشـــر الدرع 
الصاروخية في جنوب أوروبا التي كان 
يدعمها سلفه الرئيس السابق جورج بوش 
بعد أن أثارت حفيظة روسيا غير أنه أمر 
بإنشاء نظام دفاع أكثر ليونة في جنوب 
أوروبا ينتهي عام 2020 وتنشر البحرية 
األميركية منذ السنة املاضية مدمرات من 
طراز »أجيس« مزودة بصواريخ باليستية 
ملراقبـــة البحر املتوســـط باإلضافة إلى 
أجهزة رادار من طراز »سباي1« وصواريخ 
اعتراضية طراز »ستاندارد ميسيل3« وقد 
تشكل أساس الدرع الذي تنوي إدارة أوباما 
نشرها في أوروبا وقد تتم زيادة عدد تلك 
السفن حســـب حدة اخلطر الذي تشكله 

إيران.
في املقابل، هدد مسؤول إيراني رفيع، 
بأن بالده ســـتقوم بـ »إحراق« تل أبيب، 
في حال تعرضت إســـرائيل للجمهورية 
اإلسالمية بـ »أدنى إســـاءة«، في الوقت 

الذي بدأت فيه القوات اجلوية اإليرانية 
تدريبات عسكرية شاملة، تستمر حتى 

السابع من أغسطس املقبل.
وشدد ممثل إيران لدى األمم املتحدة، 
محمد خزاعي، في كلمة وجهها ألهالي مدينة 
»كاشـــمر«، مبحافظة »خراسان« شرقي 
إيران امس، على أن »إيران ســـتحرق تل 
أبيب في حالة تعرض الكيان الصهيوني 
لها بسوء«، واعتبر أن الضجة اإلعالمية 
حول هجوم إسرائيلي محتمل، ناجمة عن 
»خوف األعداء«. وقال املسؤول اإليراني: 
»إذا قام كيـــان االحتالل الصهيوني بأقل 
تعرض ألراضي اجلمهورية اإلســـالمية 
اإليرانية، فإنها ستحرق جبهة القتال كلها، 
وتـــل أبيب بالذات«، وفق ما نقلت وكالة 

»فارس« اإليرانية لألنباء.
وأشـــار خزاعـــي إلـــى أن »الكثيرين 
يعتقدون أن على إيـــران تقدمي التنازل 
ألميركا وبريطانيا، فيما يخص البرنامج 
النووي، لكي يكف هذان البلدان عن إحلاق 
األذى بها«، وقال: »إنهم يطرحون علينا هذا 
املوضوع، في حني متلك دول املنطقة، وحتى 

الكيان الصهيوني الرؤوس النووية«.

»واشنطن بوست«: أميركا تنصب رادارًا في الخليج وتشّغل الدرع الصاروخية بأوروبا قريبًا

يهود العراق ينظمون تجمعاتهم في أميركا.. ويوالون إسرائيل

أنباء عن تحويالت مالية أميركية للمشتبهين في اغتيال المبحوح
تقرير لـ »ديلي ميل« يتناول القصة الحقيقية لجهاز الموساد

واشنطنـ  العربية.نت: دخل يهود العراق 
في الواليات املتحدة أخيرا على خط اإلعالن 
عن تطلعاتهم عبر جتمعهم، إذ ذكر موقعهم 
الرسمي أن أول مجموعة منهم وصلت إلى 
أراضي الواليات املتحدة األميركية في عقد 
ــرينيات من القرن املاضي، وأسسوا  العش
جتمعهم عام 1934، حيث استقروا وعملوا 
ــوا جتمعا لهم  بالتجارة والعقارات، وأسس

يعرف بـ »جتمع يهود العراق«.
ــهيرة توضع في كتبهم  ولهم عبارة ش
ــكن لكم  ومطبوعاتهم وهي »عبر النهر س

آباء منذ وقت سحيق«.
ويروي املوقع أيضا نزوح عائالت عراقية 
ــاء دعائم  معروفة كان لها الفضل في إرس
ــي العاصمة  ــودي العراقي ف املجتمع اليه
ــة نيويورك  ــدن وفي والي ــة لن البريطاني

األميركية.
وبحسب ما يحملونه من وثائق، فقد متت 

مصادرة أمالكهم وأموالهم وأسقطت عنهم 
اجلنسية العراقية، حيث إنهم كانوا يشكلون 
ــبته 2.6% من مجموع سكان العراق  ما نس
ــبتهم انخفضت  عام 1947، في حني ان نس
إلى 0.1% من سكان العراق عام 1951، بحسب 

موقعهم الرسمي.
ومن أشهر شخصياتهم أليسا مير حقاق، 
وهي شخصية يهودية عراقية أسست جمعية 
ــرور الوقت  ــن مب )Iraqi Aid Society(، لك
تغير اسمها وأصبحت تعرف اآلن بجمعية 
)American Aid Society(، وهي ذات نشاط 

إنساني جلمع الهبات والتبرعات.
ــو 2010 خرجت  ــي الرابع من يولي وف
هذه الطائفة لتعبر عن انتمائها اإلسرائيلي، 
فرفعوا األعالم اإلسرائيلية في عيد االستقالل 
األميركي إلى جانب علم الواليات املتحدة، 
ــات فقد كتب عليها  ــا ما حملوه من الفت أم
»هل تعلم أن فلسطني هي أرض يهودية«، 

في إشارة إلى »الدولة احللم«.
ويقابل هذه احلركة )يهود العراق( حركة 
أخرى يهودية تخالفها في املعتقد والطرح 
ــية  ــر، وهي حركة يهودية أرثوذكس والفك
ترفض الصهيونية بكل أشكالها وتعارض 
وجود دولة إسرائيل، وتعداد أفرادها يقارب 
الـ 5000 شخص، ويتواجدون في القدس 
ولندن ونيويورك، وهم جماعة دينية يهودية 
تأسست عام 1935.وتعارض هذه املجموعة 
الصهيونية وتنادي بخلع أو إنهاء أو تفكيك 
ــي، وتؤمن إميانا  ــلمي للكيان الصهيون س
مطلقا بأن اليهود ال ينبغي لهم إقامة دولة 

خاصة بهم حتى مجيء املسيح.
وأفراد هذه الطائفة اليهودية يحرقون 
العلم اإلسرائيلي في كل مناسبة أو جتمع 
ــم إلقامة دولة  ــم، في تعبير عن رفضه له

إسرائيل.
أما معتقدهم فيرتكز على األدب احلاخامي 

ــبب خطايا اليهود  الذي ينص على أنه بس
فإنه مت طردهم من أرض إسرائيل.

كما أنهم يعتبرون بناء على ما جاء في 
ــي«، أن أي محاولة بالقوة  ــود البابل »التلم
السترداد أرض إسرائيل هو مخالفة لإلرادة 

اإللهية.
ومن اجلدير بالذكر أن موشيه هيرش، 
احلاخام األكبر لهذه الطائفة، أقر ذات مرة 
بأن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هو 
القائد الشرعي والقانوني للدولة، التي تشمل 

ما يعرف بدولة إسرائيل اآلن.
أما ما يلمح إلى إعادة األواصر الثقافية 
مع دعاة الدولة اإلسرائيلية، فهو ما يحدث 
في كردستان العراق اليوم بعد انطالق مجلة 
ــم »إسرائيل ـ كرد«، وتوزع في  حتمل اس
عاصمة إقليم كردستان أربيل بعد حصولها 
ــن حكومة اإلقليم،  ــر م على موافقة بالنش

وتباع بأسعار زهيدة.

واشنطنـ  أ.ف.پـ  أ.ش.أ: متكن محققون أميركيون من 
الكشف عن مجموعة من الشركات، التي تتخذ من الواليات 
املتحدة مقرا لها، ويعتقد أنها استخدمت في حتويل األموال 
ــتبه في ضلوعهم في مقتل القيادي الفلسطيني في  للمش
ــة حماس محمود املبحوح في دبي في يناير املاضي،  حرك
وفق ما نشرته صحيفة »وول ستريت« جورنال امس االول. 
ــف قد يساعد  وأكدت الصحيفة االقتصادية أن هذا الكش
ــن حتديد هوية ممول  ــلطات الدولية على االقتراب م الس
ــركات األميركية، التي  عملية االغتيال في دبي.  وهذه الش
حددها احملققون، تشمل شركة بايونير ومقرها نيويورك، 
والتي تعمل على اإلنترنت لتوفير وظائف وحتويل أموال 
ــن التحقيقات أن  ــركات والعاملني لديها، وتبني م بني الش
ــابات استخدمها املشتبه  بعض التحويالت ذهبت إلى حس
فيهم في اغتيال املبحوح. كما لفتت الصحيفة إلى أن هذه 
ــلطات األميركية تلعب دورا أكبر في  النتائج تظهر أن الس

ــابق، السيما أن القضية  ــف عنه في الس التحقيق مما كش
في غاية احلساسية بالنسبة ألميركا، ألن شرطة دبي تتهم 
ــرائيل بالوقوف وراء عملية االغتيال. ووفقا ملسؤولني  إس
ــني على القضية، فإن احملققني الدوليني ينظرون إلى  مطلع
التحويالت املالية عبر الشركات األميركية باعتبارها مفتاحا 
أساسيا في حتديد هوية أكثر من 20 متهما في قضية اغتيال 
ــالمية )حماس(. وأضافت  القيادي في حركة املقاومة اإلس
»وول ستريت جورنال« »أن احملققني األميركيني يعتقدون 
أن املشتبه فيهم قد يكونون عرفوا أنفسهم على أنهم عمال 
مستقلون للحصول على حتويالت مالية بشكل ال يترك أي 
أثر، وأن يكونوا استخدموا املال خصوصا لشراء بطاقات 
ــي بطاقات ائتمان  ــرة«. وقد وضع املال ف ــفر في الطائ س
مدفوعة سلفا عبر هذه املواقع، والتي تسمح للشركات أن 
ــب موظفيها املعزولني في أماكن  تدفع عبر اإلنترنت روات

يصعب فيها قبض شيك أو حتويل املال.

ــة »ديلي ميل« البريطانية في  الى ذلك، تناولت صحيف
ــرية سيئة السمعة التي  تقرير لها امس ملف اخلدمات الس
يقوم بها جهاز االستخبارات اإلسرائيلية )املوساد( املسؤول 

عن األعمال اخلارجية للمخابرات اإلسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها على شبكة االنترنت 
معلومات تفصيلية عن عملية اغتيال املبحوح والتي تضمنت 
حجز الغرفة املقابلة للمبحوح وعمليات التنكر التي أظهرتها 
أجهزة املراقبة بالفندق من ارتداء مالبس العبي تنس والشعر 
ــتعارة. وقال التقرير انه مت  األحمر املستعار واللحى املس
اكتشاف العملية بعد اتصال زوجة املبحوح بالشرطة لعدم 
ــتجابة زوجها لالتصاالت الهاتفية وبدت الوفاة في أول  اس
األمر، وكأنها جاءت طبيعية، ولكن مع مرور الوقت أظهرت 
ــات ان هناك صراعا حدث داخل الغرفة وانها  بعض العالم
عملية اغتيال مثل كدمات في الوجه والرقبة وحقن في الفخذ 

األمين وكسر في قاع اجلمجمة وآثار دماء على وسادته.

داغستان الروسية الجمهورية األكثر عنفًا في القوقاز حاليًا
ـ رويترز: فاقت جمهورية داغستان  موسكو 
ــز للعنف في إقليم  ــية جيرانها كمرك الروس
ــمال القوقاز ذي األغلبية املسلمة والذي  ش
ــي احتواء التمرد  يالقي الكرملني صعوبة ف

اإلسالمي املندلع فيه.
ــان في مترو  ــران انتحاري وحول تفجي
ــي االنتباه العاملي  ــكو في مارس املاض موس

نحو داغستان.
فالسلطات انحت بالالئمة في الهجومني اللذين أوديا بحياة 
40 شخصا على امرأتني من اجلمهورية الواقعة على بحر 
قزوين ويسكنها 2.5 مليون شخص وهي أكثر اجلمهوريات 
واملناطق الروسية من حيث التنوع العرقي.وبعد 10 سنوات 
على هزمية االنفصاليني في جمهورية الشيشان املجاورة 

ألفغانستان في ثاني احلربني املدمرتني اللتني خاضتهما ضد 
احلكم الروسي باتت اجلمهوريات املسلمة في شمال القوقاز 
تشهد أعمال عنف. ويقول محللون ان قرب إقليم القوقاز 
من مدينة سوتشي التي ستقام فيها دورة األلعاب االوملبية 

الشتوية عام 2014 ميثل مشكلة كبيرة للكرملني.
فقد هزت سلسلة من التفجيرات وحوادث إطالق النار 
ــتان هذا العام ما أسفر عن مقتل عشرات من رجال  داغس

الشرطة واملدنيني واألئمة واحملققني ورؤساء القرى.
وذكر تقرير أصدره خبراء في شؤون اإلرهاب مبعهد 
مونتري للدراسات الدولية ان داغستان شهدت في الفترة 
من يناير حتى يونيو املاضيني 79 هجوما ملتمردين إسالميني 

مقارنة مع 61 في الفترة نفسها من 2009.
وقتل فيها 52 من أفراد قوات األمن في هجمات هذا العام. 

مقابل مقتل ما ال يقل عن 172 متمردا في أنحاء شمال القوقاز 
ككل فضال عن عشرات املدنيني والعمالء احلكوميني.وقد 
أنحت نادرة عيساييفا رئيسة حترير صحيفة تشيرنوفيك 
الداغستانية بالالئمة على الفساد احلكومي الذي دفع الشبان 
ــي مقابلة »عندما يباع  ــو اإلرهاب. وذكرت لرويترز ف نح
ويشترى كل شيء تكون الدولة قد توقفت عن عملها كقوة 

محركة لألمور. الناس يبحثون عن مصير بديل«.
وأضافت »بهذه الطريقة يؤسلم الناس أنفسهم ببساطة، 
ألن هذه املنطقة لديها قوانينها وتوجيهاتها اخلاصة وتنظم 
املجتمع من تلقاء نفسها«. ويريد كثير من املتمردين املعتنقني 
أليديولوجية اجلهاد العاملي إقامة دولة منفصلة تطبق أحكام 
الشريعة اإلسالمية. فإحياء املد اإلسالمي الذي أعقب تفكك 
ــوفييتي قبل نحو 20 عاما جاء بالشريعة التي  االحتاد الس

يوقرها املتمردون واملواطنون العاديون على حد سواء ويقول 
البعض ان هذا التداخل ميكن ان ينطوي على خطورة.

ــلطة املركزية  لذلك، يراقب الكرملني بقلق خضوع الس
لألفكار اإلسالمية في املنطقة. وقد قال الفرع الداغستاني من 
التمرد الشهر املاضي انه يحرز تقدما بسبب تعاطف املواطنني 
ــالميني على االنترنت  معه.وذكر في بيان على موقع لإلس

»بالدعم النشط للمسلمني احملليني تنتقل السلطة )لنا(«.
ومن جهة أخرى، بدأت صحيفة داغستانية اخرى هي 
نوفوي ديلي األسبوعية الشهيرة تخصيص قسم لرصد 

عدد القتلى فيما وصفته »باحلرب غير املعلنة«.
ــكو كانت اولى  وقال محللون ان تفجيرات مترو موس
ــتانيون ال شيشان في قلب  التفجيرات التي ينفذها داغس

روسيا مما يوضح حتوال في التمرد.

وقال كريستوفر سويفت املتخصص في شؤون التمرد 
ــالمي في جامعة كامبريدج ان زيادة نشاط املتمردين  االس
في داغستان قد يكون له صلة بشعور باإلهمال من جانب 
روسيا، حيث يوجد بداغستان أكثر من 40 مجموعة لغوية. 
ــويفت لرويترز »كان الداغستانيون يتطلعون الى  وقال س
موسكو كي حتل خالفاتهم الداخلية«. لكن موسكو أصبحت 
غير موثوق بها.وقال »اذا أراد الكرملني ان يحكم هناك بفاعلية 
فعليه أوال ان يستعيد ثقة السكان احملليني. لن يستطيعوا 

دحر التمرد الى ان ينجحوا في ذلك«.
وفي جمهورية كاباردينوـ  بلكاريا القوقازية أيضا، قالت 
الدراسة األميركية ان عدد الهجمات في هذه اجلمهورية التي 
كانت هادئة في السابق، ارتفع بأكثر من 3 أمثال من 12 الى 

38 هجوما في الفترة من يناير ويونيو.
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