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م�شاركة غير م�سبوقة في االنتخابات الرئا�سية الأفغانية

�سيجرى الت�صويت على ت�سع مراحل خالل خم�سة �أ�سابيع

ا�ستعداد لقدوم رئي�س جديد ينهي مرحلة كرزاي

الهند ت�ستعد لأكبر انتخابات في العالم

يدلون بأصواتهم
بعد إقبال كثيف وص��ف بغير المسبوق
وبنسبة تجاوزت الخمسين في المئة ،توجه
األفغان أمس من جميع األطياف واألعمار ومنذ
ساعات الصباح األولى إلى صناديق االقتراع،
لإلدالء بأصواتهم واختيار مرشحيهم لرئاسة
الجمهورية والمجالس المحلية ،في انتخابات
مصيرية ستحدد مالمح مرحلة ما بعد خروج
القوات األجنبية.
ورب���ط ال��م��راق��ب��ون ال��م��ش��ارك��ة الشعبية
الواسعة في االنتخابات برغبة جامحة لدى
األفغان في قدوم رئيس جديد ينهي مرحلة
حامد ك��رزاي ،ويعمل على إح��داث تحوالت
ج��ذري��ة خ��اص��ة ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��دي��ن األم��ن��ي
واالق��ت��ص��ادي ،إض��اف��ة إل��ى توجيه رسالة
واضحة إلى الرئيس المقبل ،يحثونه فيها
على ضرورة تبني نهج جديد وتحقيق نقلة
نوعية في حياة المواطن األفغاني بعيدا ً عن
التدخالت األجنبية.
وبعد إغالق صناديق االقتراع مساء أمس،
ب��دأت عملية ف��رز األص���وات في االنتخابات
الرئاسية األفغانية ،على أن تستمر عملية فرز
األصوات حتى  20من الشهر الجاري ،على أن
يتم إعالن النتائج األولية في  24نيسان ،إذ
أدلى أكثر من سبعة ماليين أفغاني بأصواتهم
من بين حوالى  12مليون لهم حق التصويت
في االنتخابات الرئاسية.
وتوقعت مصادر متابعة تع ّذر حصول أي
من المرشحين على أكثر من  50في المئة من

األص��وات ،وهي النسبة المطلوبة للفوز من
الجولة األول��ى ،وه��و ما يعني إج��راء جولة
ثانية في الثامن والعشرين من أيار المقبل.
وق��د بلغ اإلق��ب��ال على ه��ذه االنتخابات
ضعف اإلقبال على سابقتها عام  ،2009على
رغم هجمات كبيرة شنتها حركة طالبان قبيل
االنتخابات واألمطار الغزيرة التي هطلت يوم
االقتراع.
وق���درت السلطات ع��دد المشاركين في
ال��ت��ص��وي��ت ب��ح��وال��ى  58ف��ي ال��م��ئ��ة ،وه��ي
نسبة أعلى بكثير من نسبة المصوتين في
االنتخابات الماضية ،التي بلغ عدد المشاركين
فيها  4ماليين ونصف مليون شخص ،وجرى
تزويد بعض مكاتب االنتخاب بمزيد من أوراق
التصويت بعدما فرغت منها.
وقد سعى ثمانية مرشحين لخالفة الرئيس
المنتهية واليته حامد ك��رزاي ال��ذي يمنعه
الدستور من الترشح لفترة رئاسية ثالثة،
ويتصدر المرشحين وزيرا الخارجية السابق
عبد الله عبد الله وزلماي رسول ،وزير المالية
السابق أشرف غاني أحمد زاي.
وق����د وردت ش���ك���اوى ف���ي ش����أن بعض
المخالفات مثل نقص أوراق االق��ت��راع في
بعض المناطق ،إذ تلقت المفوضية العليا
لالنتخابات أكثر من  1200شكوى ،بحسب
ما قال المتحدث باسمها نادر محسني.
وأدل���ى المرشحون ال��ث�لاث��ة األوف���ر حظا ً
لرئاسة أفغانستان بتصريحات عن احتمال

ح��دوث أعمال تزوير ،إذ أعلن زلماي رسول
أن��ه ق��د وج��ه شكوى إل��ى لجنة االنتخابات
المركزية ،من دون أن يفصح عن محتواها،
م��ح��ذرا ً من أن «أي رئيس سيكون انتخابه
مزورا ً لن تقبله أفغانستان.
وك��ت��ب ال��م��رش��ح ال��ث��ان��ي أش����رف غني
على صفحته في موقع «تويتر» للتواصل
االجتماعي أن لديه معلومات عن أعمال تزوير
خطيرة حدثت في بعض مراكز االقتراع ،وأن
جميع الحوادث من هذا النوع جرى توثيقها
وسيجري إبالغ لجنة االنتخابات بها.
أما المرشح الثالث عبد الله عبد الله فقال
إن فريقه هو اآلخر وجه شكوى إلى اللجنة،
موضحا ًأنه «لألسف حرم مئات من مواطنينا
م��ن حقهم ف��ي التصويت ج��� ّراء ع��دم وج��ود
ع��دد ك��اف م��ن بطاقات االق��ت��راع» ،كذلك إن
«عملية التصويت لم تكن حرة بالكامل بسبب
أخطاء».
وسجلت وزارة الدفاع األفغانية وق��وع 3
حوادث كبرى في يوم االقتراع ،إذ قتل ثالثة
موظفين من اللجنة االنتخابية وثالثة من
عناصر الجيش األفغاني في هجوم صاروخي
لطالبان على مركز اقتراع في محافظة قندز
شمال شرقي أفغانستان .وقتل  12مسلحا ً
وأص��ي��ب تسعة آخ���رون ف��ي مواجهات بين
الجيش ومسلحين في والية بدخيس شمال
غربي البالد ،في حين قتل جندي أفغاني في
إقليم لوغار.

مقتل  94م�سلحاً من حركة طالبان في �أفغان�ستان
قتل  94مسلحا ً من حركة طالبان
وأصيب  20آخرون بجروح مختلفة
في عمليات مشتركة للقوات األفغانية
وقوات المساعدة الدولية «إيساف»
خالل الساعات الماضية ،في مناطق
مختلفة من البالد.
وقالت وزارة الداخلية األفغانية

في بيان صدر أمس أن قواتها ن ّفذت
مع قوات «إيساف» عمليات مشتركة
في مناطق مختلفة من البالد ،أسفرت
عن مقتل  94مسلحا ً من طالبان،
وإصابة  20مسلحا ً آخر واعتقال 3
آخرين.
وج��اء في البيان أن «العمليات

ُن ّفذت في والي��ات غزني وبادغيس
وبغالن وفرياب وباكتيكا وخوست
وت��اخ��ار وق��ن��دز وف��ري��اب وج���وزان
وقندهارُ ،
وضبطت خاللها كمية من
األسلحة الثقيلة والخفيفة» .ولم
تتحدث الوزارة في بيانها عن خسائر
في صفوف القوات األمنية.

اليابان ت�أمر ب�إ�سقاط �أي �صاروخ كوري �شمالي
أمرت حكومة اليابان قواتها المسلحة بإسقاط أي
صاروخ كوري شمالي يستهدف أراضيها ،وذلك بعدما
أطلقت بيونغ يانغ في نهاية آذار صواريخ بالستية،
وفق ما نقلت وسائل اإلعالم اليابانية أمس.
وقالت وكالة كيودو نقالً عن مصدر حكومي إن وزير
الدفاع الياباني ايتسونوري اونوديرا أصدر هذا األمر
الخميس الماضي ر ّدا ً على إط�لاق كوريا الشمالية
صاروخين بالستيين متوسطي المدى في  26آذار في
اتجاه بحر اليابان (بحر الشرق وفق الكوريين).
وه���ذه ال��ص��واري��خ ق����ادرة ع��ل��ى ب��ل��وغ األراض���ي
اليابانية.
وأضافت الوكالة أنه في ضوء األمر الوزاري ،نشرت

مدمرة مزودة بنظام «ايجيس» المضاد للصواريخ في
بحر اليابان.
وسبق أن أم��رت اليابان بنشر بطاريات مضادة
للصواريخ وخصوصا ً في نيسان  2013بعدما أجرت
بيونغ يانغ تجربة لصاروخ بالستي وفق الغربيين
وطوكيو ،تلتها تجربة لصاروخ نووي في الفضاء بعد
بضعة أشهر.
وأعلن وزير الدفاع األميركي تشاك هيغل أمس أن
بالده سترسل إلى اليابان سفينتين مجهزتين بنظام
ايجيش المضاد للصواريخ تضافان إل��ى السفن
الموجودة أص�لاً ،وذل��ك للرد على التهديد الكوري
الشمالي.

وك��ان مجلس األم��ن الدولي رحب بإجراء
االنتخابات الرئاسية والمحلية وأع��رب عن
ارت��ي��اح��ه لمستوى النقاش ال��ع��ام للحملة
االنتخابية التي مكنت الشعب األفغاني من
مناقشة القضايا التي تهمه.
ودان المجلس ف��ي ب��ي��ان أع��م��ال العنف
واألن���ش���ط���ة اإلره���اب���ي���ة ل��ح��رك��ة ط��ال��ب��ان
والجماعات المسلحة األخ��رى ،التي حاولت
تعطيل االنتخابات وزع��زع��ة االستقرار في
البالد ،وقد شهدت عملية التصويت ه��دوءا ً
نسبيا ً على رغم هجمات متفرقة على بعض
مراكز االقتراع.
هنأ الرئيس األميركي باراك أوباما األفغان
بمناسبة االنتخابات الرئاسية التي جرت
ب��ن��ج��اح ،وأك���د دع��م ب�ل�اده ل��ـ «أفغانستان
مستقرة وديمقراطية» .وجاء في بيان نشره
البيت األبيض أن «الواليات المتحدة تواصل
دعمها ألفغانستان ذات س��ي��ادة ومستقرة
وم��وح��دة وديمقراطية ،ونحن نتطلع إلى
استمرار الشراكة مع قيادة جديدة يختارها
الشعب األف��غ��ان��ي ،وال��ق��ائ��م��ة على أس��اس
االحترام المتبادل ومسؤولية بعضنا أمام
البعض اآلخر».
وش���دد أوب���ام���ا ف��ي ال��ب��ي��ان ع��ل��ى أهمية
ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات بالنسبة إل��ى المستقبل
الديمقراطي ألفغانستان ،وأع��رب عن أمله
بأن تقوم السلطات األفغانية بواجبها في ما
يتعلق بتحديد نتائج االنتخابات.

ً
حدودا
برلين :الواليات المتحدة ال تعرف
في التج�سّ �س الإلكتروني
قال وزير الداخلية األلماني توماس دي ميزير إن الواليات المتحدة ال تعرف
حدودا ً في ما يخص التجسس االلكتروني ،واصفا ً المعلومات التي قدمتها
واشنطن لبرلين حول عمل استخباراتها بغير المرضية .وأضاف ميزير في
حديث إلى مجلة «شبيغيل» األلمانية الذي نشر أمس« :إذا اتفق ولو ثلث
مما تحدث عنه سنودن أو ما يُنقل عنه مع الواقع ،فأعتقد أن األميركيين ال
يعرفون حدودهم في هذا الموضوع» .وأشار الوزير إلى أن المعلومات التي
قدمتها وكالة األمن القومي األميركي حول نشاطها في األراضي األلمانية
تحسن الوضع في هذا المجال في القريب
غير كافية ،معبرا ً عن أمله في
ّ
العاجل .وق��ال« :األم��ل بنجاح المفاوضات المقبلة ضعيف» .كان ميزير
أدلى نهاية آذار الماضي بتصريح غريب أثار رد فعل مختلف في المجتمع
األلماني .وأشار فيه إلى أن لجنة البرلمان األلماني التي تقوم بالتحقيق في
فضيحة التجسس من قبل وكالة األمن القومي األميركية ،يجب أن تحاول
تج ّنب إلحاق أي ضرر بالعالقات األلمانية ـ األميركية.
يذكر أن المعارضة األلمانية تتهم الحكومة بعدم وجود رغبة في التحقيق
بمالبسات التجسس األميركي.

يسعى وزي��ر الدفاع األميركي
تشاك هيغل إل��ى طمأنة اليابان
بشأن التزام ب�لاده بأمنها ،بعد
أن أث��ار ض��م روس��ي��ا إل��ى منطقة
القرم الدهشة في منطقة تواجه
نزاعات على السيادة مع تنامي
دور الصين.
ون���ف���ت ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة
وحلفاؤها وجود أي خطط عسكرية
للدفاع عن أوكرانيا التي ال تنتمي
إلى حلف شمال األطلسي ،لكنها

تحركت لعزل روسيا دبلوماسيا ً
وفرض عقوبات محدودة.
وي���ق���ول م��ن��ت��ق��دون إن ه��ذه
ال��خ��ط��وات أض��ع��ف م��ن أن تعيد
القـرم إل��ى أوك��ران��ي��ـ��ا ،وال تقـدم
م��ـ��ا يكـفـي ل��ـ��ردع ال��م��زي��ـ��د مـن
العـدوان.
ودافع هاغل عن االستراتيجية
األم��ي��رك��ي��ة ف��ي معاقبة روس��ي��ا،
وقال للصحافيين قبل يومين من
المحادثات مع الزعماء اليابانيين

�أوروبا :حظر «يوتيوب» و«تويتر»
في تركيا غير مقبول
وصف وزراء خارجية االتحاد األوروبي حظر تركيا
أخيرا ً لموقعي يوتيوب وتويتر بأنه «غير مقبول».
وقال وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر« :ما رأيناه
في األسابيع األخيرة في تركيا ،من قمع حرية الرأي
والمعلومات ،أزعج الكثيرين من الشركاء األوروبيين
ونحن أيضاً» ،وأض��اف شتاينماير«:ال يمكن لدولة
تخوض مفاوضات للحصول على عضوية االتحاد
األوروبي أن تقيد حرية الرأي واإلعالم».
وق��ال��ت ال��م��س��ؤول��ة العليا ل��ش��ـ��ؤون السياسة
الخارجية باالتحاد األوروب��ـ��ي كاثرين أشتون إن
وزراء الخارجية أث���اروا القضية مع وزي��ر شؤون
االتحاد األوروب��ي التركي مولود شاوش أوغـلو في
وقـت سابـق مـن يـوم أم��س فـي محـادثـات غيـر
رسميـة فـي أثينـا.
واستؤنفت محادثات انضمام تركيا إلى االتحاد

األوروب���ي ف��ي تشرين الثاني الماضي بعد ثالثة
أع��وام من التوقف ،ج�� ّراء معارضة فرنسية ألمانية
على األغلب وتوترات مع قبرص ،وهناك تحفظ على
انضمام دولة مسلمة إلى حد كبير إلى التكتل.
وقالت أشتون« :أثرنا بالطبع مع زمالئنا األتراك
القضايا والمخاوف التي لدينا بشأن ما يحدث».
ورفعت المحكمة الدستورية التركية األسبوع
الجاري حظرا ً استمر مدة أسبوعين على «تويتر»،
قائلة إنه ينتهك حرية التعبير.
وك��ان رئيس ال��وزراء رج��ب طيب أردوغ��ان تعهد
م��رارا ً «القضاء على تويتر بعدما نشر مستخدموه
مزاعم بالفساد ضده هو ونجله» .وقال إن التسجيالت
زائفة .وعقب حظر تويتر ،حجبت الحكومة أيضا ً
الدخول إلى «يوتيوب» ،ولكن أمرت محكمة أخرى
الجمعة الماضي برفع الحظر عليه.

نارندرا

�أ�صحاب القم�صان الحمراء
يحت�شدون في بانكوك ذود ًا عن �شيناوترا

أنصار الحكومة يتظاهرون

هيغل في طوكيو لطم�أنة اليابانيين �أمني ًا
إن���ه «م���ن الطبيعي أن يتبادل
الحلفاء وجهات النظر لالطمئنان»
في ضوء األزمة األوكرانية .ويزور
هيغل الصين بعد زيارته اليابان،
في وقت أنهى محادثات استمرت
ثالثة أي��ام مع وزراء ال��دف��اع في
منطقة ج��ن��وب ش��رق��ي آس��ي��ا في
ه���اواي ،إذ ح��ذر م��ن تنامي قلق
ال��والي��ات المتحدة من النزاعات
على ال��س��ي��ادة ف��ي بحر الصين
الجنوبي.

تبدأ في الهند اليوم االثنين أكبر انتخابات يشهدها العالم
والتي من المرجح أن تسفر عن تشكيل ائتالف يترأسه أحد
القوميين الهندوس إلنعاش االقتصاد المتعثر.
وتشير استطالعات الرأي إلى أن ناخبي الهند وعددهم
 815مليون شخص سيلحقون هزيمة مدوية بحزب المؤتمر
الحاكم الذي تقوده ساللة نهرو وغاندي بعد أن أدى أطول
تباطؤ اقتصادي منذ الثمانينات إلى وقف التنمية وفرص
العمل في بلد تقل أعمار نصف عدد سكانه عن  25سنة.
وهيمن نارندرا مودي مرشح حزب بهاراتيا جاناتا أكبر
أحزاب المعارضة لرئاسة الوزراء على الحملة االنتخابية
التي تراوح المرشحون فيها من ملياردير إلى ساحر وذلك
على رغم استياء الكثير من الهنود من أسلوب تعامله مع
أعمال شغب دينية عام .2002
وسيجرى التصويت على تسع مراحل خالل خمسة
أسابيع وسيبدأ في واليتين صغيرتين في شمال شرقي
البالد بالقرب من ميانمار ،ثم يمتد إلى جبال الهيمااليا
الجليدية والصحراء الغربية والجنوب االستوائي وينتهي
في  12أيار في سهول الهند الشمالية المكتظة بالسكان.
ومن المقرر إعالن النتائج في  16أيار.
وأدار م��ودي ال��ذي ت��رأس حكومة والي��ة ج��وج��ارات
الغربية ثالث مرات حملة انتخابية قوية نظمت الكثير من
المؤتمرات االنتخابية حتى في جنوب وشمال شرقي البالد
حيث ال يتمتع حزب بهاراتيا جاناتا بنفوذ.
وأثناء جولته عبر الهند تعهد مودي الذي سيخوض
االنتخابات عن مدينة فاراناسي المقدسة لدى الهندوس،
إحياء برنامج البنية التحتية وقيمته ترليون دوالر وتوفير
فرص عمل ومساعدة الطبقة المتوسطة النامية الطموحة
التي تراجعت نجاحاتها االقتصادية خ�لال السنوات
األخيرة .وقال ميالن فايشناف من مركز كارنيجي للسالم
الدولي «اتسمت رسالة مودي بذكاء بالغ».
وأظ��ه��ر استطالع ل��ل��رأي نشرته مؤسسة «س��ي إس
دي إس» الهندية العريقة أن من المتوقع حصول حزب

بهاراتيا جاناتا وحلفائه على النصيب األكبر من مقاعد
البرلمان المتنافس عليها وعددها  543مقعداً ،لكنهم لن
يصلوا للنصاب ال�لازم ال��ذي يؤهلهم لتشكيل غالبية
برلمانية.
ويتركز الجدل في نيودلهي ع ّما إذا كان باستطاعة مودي
تشكيل ائتالف مستقر بما يكفي للمضي قدما ً في برنامجه.
لكن من الصعب توقع نتيجة االنتخابات .ففي عام
 2004أخطأت استطالعات الرأي في توقعاتها بانتصار
التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا الذي قامت
حملته االنتخابية على سجله االقتصادي .وبدال ً من ذلك
وصل حزب المؤتمر الذي ينتمي ليسار الوسط إلى السلطة
ليوسع نطاق برامج الرعاية االجتماعية.
وتشير التوقعات إلى أن حزب المؤتمر الذي أثار غضبا ً
شعبيا ً بسبب التباطؤ االقتصادي والفساد بعد عقد في
السلطة سيحصل على نحو نصف عدد األص��وات التي
سيفوز بها حزب بهاراتيا جاناتا .وفقدت ساللة نهرو
وغاندي في األشهر األخيرة الكثير من قدرتها التقليدية على
إثارة حماسة الناخبين مع شعور الكثيرين بالفتور تجاه
سليلها راهول غاندي.
وسيواجه رئيس وزراء الهند المقبل مهمة صعبة إلنعاش
اقتصاد يعاني من زيادة التضخم وعجز مالي كبير .وتشمل
التحديات أيضا ً تحديد دور الهند في منطقة متوترة تطغى
عليها نزاعات حدودية مع باكستان والصين.
ويقول منتقدون إن مودي ال يمثل إال األغالبية الهندوسية
ولم يتمكن عام  2002من وقف أعمال شغب طائفية في
جوجارات قتل فيها ما ال يقل عن ألف شخص معظمهم
مسلمون .ودأب مودي على نفي هذه االتهامات ولم يفض
تحقيق أجرته المحكمة العليا عن أي دليل لمقاضاته.
وقال بابان سينغ وهو وزير دولة ومرشح حزب المؤتمر
عن دائرة تضم قرية ليزاي «إن تفرد الهند يكمن في وحدتها
وسط التنو» .وأضاف في إشارة لمودي «إنه يمثل خطا ً
واحدا ً للتفكير وال يمثل تنوع الهند».

وزير الخارجية األلماني

متظاهرون يرفعون العلم الرو�سي
على مقر حكومي �شرق �أوكرانيا
سيطر محتجون موالون لروسيا على مبنى لهيئة األمن األوكرانية في مدينة
لوغانسك شرق أوكرانيا.
وقالت إحدى القنوات التلفزيونية األوكرانية إن عددا ً من المتظاهرين وعناصر
األمن أصيبوا بجروح أثناء عملية اقتحام المبنى .وتلبية لمطالب المحتجين ،قامت
هيئة األمن األوكرانية باإلفراج عن نشطاء تم احتجازهم على يد األمن سابقاً.
وك��ان نشطاء نظموا تظاهرة منفردة في مكان آخر من المدينة ،مطالبين
باستقالة السلطات الجديدة في كييف وإعطاء اللغة الروسية صفة لغة رسمية
ثانية ،إضافة إلى مطلب اإلفراج عن رئيسهم ألكسندر خاريتونوف الذي أعلن
نفسه «محافظا ً شعبياً» لمقاطعة لوغانسك .وأعلن المتظاهرون عن تأسيس
«مجلس التنسيق الشعبي» من أجل «مقاومة الظلم والفوضى السائدين في
البالد».
وك��ان خاريتونوف قد اعتقل في  14آذار الماضي على يد عناصر هيئة
األمن األوكرانية بتهمة ضلوعه في «محاولة إلسقاط النظام الدستوري» في
أوكرانيا.
وفي مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا خرج اآلالف إلى الشوارع متحدّين أوامر
السلطات ،احتجاجا ً على القمع السياسي في البالد .وتج ّمع المتظاهرون في أحد
الميادين بوسط المدينة ،حيث أقاموا خيما ً يجري فيها جمع التواقيع دعما ً إلجراء
استفتاء حول إعطاء اللغة الروسية صفة لغة رسمية ،وفك مركزية السلطة
وتحديد نهج البالد في سياستها الخارجية .كما طالب المتظاهرون باإلفراج
عن نشطاء محليين احتجزهم األمن األوكراني بحجة «المساس بوحدة أراضي
البالد» .كما شهدت مدينة دنيبروبتروفسك في شرق أوكرانيا أيضا تظاهرات
صغيرة لكل من مؤيدي سلطات كييف ومعارضيها الموالين لروسيا الذين
طالبوا بتنظيم استفتاء حول انضمام أوكرانيا إلى االتحاد الجمركي (يضم روسيا
وبيالروس وكازاخستان) ،داعين إلى مقاطعة االنتخابات الرئاسية األوكرانية
المزمع إجراؤها في  25أيار المقبل ،كما أحرقوا علم االتحاد األوروبي.

احتشد عشرات اآلالف من أنصار
رئيسة وزراء ت��اي�لان��د ينجلوك
شيناواترا (المعروفون بأصحاب
القمصان ال��ح��م��راء) على أط��راف
العاصمة بانكوك ،في إطار تحرك
يستمر ث�لاث��ة أي���ام ،وي��ه��دف إلى
م��واج��ه��ة اح��ت��ج��اج��ات مناهضة
للحكومة بدأت منذ أشهر.
وفي أكبر استعراض للقوة من
قِبل أصحاب القمصان الحمراء،
أو الجبهة المتحدة للديمقراطية
في مواجهة الدكتاتورية ،والتي
تضم أنصار ينجلوك منذ أشهر،

أبدى مؤيدو الحكومة استعدادهم
إلح��ب��اط أي م��ح��اول��ة ل�لإط��اح��ة
برئيسة الوزراء التي تواجه تحديا ً
قانونيا ً م��ت��زاي��دا ً ق��د يبعدها عن
منصبها خالل األسابيع المقبلة.
وقال قادة الحركة إنهم ال يسعون
لالشتباك م��ع آالف المتظاهرين
ال��م��ن��اه��ض��ي��ن ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ذي��ن
يتمركزون منذ أش��ه��ر ف��ي متنزه
لومبيني ب��وس��ط ب��ان��ك��وك على
أطراف حي المال واألعمال.
وقال أحد قادة القمصان الحمراء،
وي��دع��ى ج��ات��وب��ورن ب��ورب��ان« :ال

نسعى إل��ى مواجهة مع الحشود
المعارضة للحكومة .هذا إلظهار
قوتنا ،ولنحذر الصفوة من أننا لن
نقبل بأن تعزل المحاكم ينجلوك».
وي���ت���ه���م أن����ص����ار ال��ح��ك��وم��ة
معارضيها بالتآمر لتنفيذ انقالب
قضائي ،وشهدت المحاكم نشاطا ً
استثنائيا ً في األسابيع األخيرة،
فيما يبدو أن الخناق يضيق حول
رئ��ي��س��ة ال�����وزراء .وي��ت��وق��ع ق��ادة
أصحاب القمصان الحمراء مشاركة
ما يصل إلى  500ألف متظاهر في
تظاهرات اليوم واأليام التالية.

�أخبار دولية
تصريحات مغرضة

اتهمت الحكومة التشادية مفوضية األمم المتحدة
لحقوق اإلن��س��ان ب����اإلدالء بتصريحات «تشهيرية
وم��غ��رض��ة» بعد االت��ه��ام��ات ال��ت��ي وجهتها للجيش
التشادي في أفريقيا الوسطى.
وأك��دت الحكومة التشادية في بيان أن «حكومة
جمهورية تشاد تعبر عن دهشتها واستيائها من تحقيق
مزعوم نشرت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
نتائجه» .ووصفت اتهامات المفوضية «بالتشهيرية
والمغرضة».

تردّدات «الماليزية»

ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا)،
أن سفينة دورية صينية تبحث عن الطائرة الماليزية
المفقودة رصدت إش��ارة على تردد  37.5كيلوهرتز/
ثانية ف��ي ج��ن��وب المحيط ال��ه��ن��دي .وت���ردد 37.5
كيلوهرتز/ثانية .هو حاليا ً التردد القياسي الدولي
لجهاز تحديد المواقع تحت سطح المياه المزود به
الصندوق األسود ألي طائرة.

خطف كاهنين

أعلنت وزارة الخارجية اإليطالية ،أن كاهنين إيطاليين
يتحدران من منطقة فيسنزا شمال إيطاليا خطفا في
الكاميرون ،بينما تحدثت وكالة األنباء اإليطالية (انسا)
عن خطف راهبة كندية في العملية نفسها.
ورفضت ال��وزارة ذكر أي تفاصيل إضافية مؤكدة

احترامها للتوجيهات المتعلقة بالسرية بينما تعذر
االتصال بابرشية فيسنزا.

ذكرى اإلبادة برواندا

ق��ررت فرنسا ع��دم المشاركة في فعاليات إحياء
الذكرى العشرين لإلبادة الجماعية برواندا عام ،1994
بعد تصريحات للرئيس الرواندي بول كغامي اتهمها
فيها مجددا ً بالتورط في تلك اإلبادة.

إطالق سراح

قررت الحكومة الباكستانية إطالق سراح  13سجينا ً
ينتمون لحركة طالبان الباكستانية ،كخطوة نحو بناء
الثقة بين الجانبين.
وقال وزير الداخلية الباكستاني شودري نثار علي
خان نثار إن الحكومة تدرس إطالق سراح المزيد من
سجناء طالبان ،مطالبا ً الحركة في المقابل باإلفراج عن
األشخاص غير العسكريين الذين تختطفهم ،ومن بينهم
رئيس جامعة بيشاور

هيئة مراقبة بريطانية

ق��ال سير إي��ان كينيدي ،رئيس الهيئة المستقلة
للمعايير البرلمانية التي ت��راق��ب نفقات البرلمان
البريطاني ،إنه يجب سحب سلطة التحكم في مستوى
وطبيعة النفقات من أعضاء البرلمان.
وتأتي تعليقات كينيدي عقب اعتذار وزيرة الثقافة،
ماريا ميلر ،وإلزامها برد مبلغ  5800جنيه استرليني،
مصاريف زائدة في قرض عقاري أخذته.

