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قلق من تمدد رو�سيا في �أوكرانيا

�أتباع م�شار يتهمون قوات �سلفاكير با�ستخدام الكيماوي

هيغل ّ
يح�ض الناتو على زيادة الإنفاق الع�سكري
قال وزير الدفاع األميركي تشاك
هيغل إن تصرفات روسيا في أوكرانيا
َّ
حطمت أس��ط��ورة األم���ن األوروب���ي
في حقبة ما بعد الحرب ال��ب��اردة،
وأظ��ه��رت م��دى الخطر ال��ذي حدث
جراء إخفاق الدول األعضاء في حلف
شمال األطلسي (ناتو) في االلتزام
بتعهداتهم زيادة إنفاقهم العسكري
بحسب تعبيره.
وأضاف ،في خطاب ألقاه في مركز
وي��ل��س��ون بواشنطن ع��ن مستقبل
الحلف ال���ذي يضم  28دول���ة ،إن
سيطرة روس��ي��ا على شبه جزيرة
القرم وتصرفاتها األخ��رى «ذ َّك��رت
الناتو بالغرض من وراء تأسيسه»
و «وفرت لحظة كاشفة للتحالف عبر
األطلسي» ،وتابع إن «على الحلف
أن يكون مستعدا ً إلع��ادة النظر في
المبادئ األساسية الحاكمة للعالقات
مع روسيا».
وأث��ار هيغل في كلمته أيضا ً قلقا ً
أميركيا ً ظل قائما ً منذ فترة طويلة
ف��ي م��ا يتعلق ب��اإلن��ف��اق الدفاعي
لدول الحلف ،مشيرا ً إلى أن النفقات
األميركية على األم��ن تعادل ثالثة
أمثال بقية الدول األعضاء في الحلف

قلق من تنامي قوة روسيا
مجتمعة على رغم أن الناتج المحلي
اإلجمالي األميركي أق��ل من الناتج

المحلي اإلجمالي لهذه ال��دول معاً.
وقال« :إن هذا الواجب غير المتوازن

يهدد وحدة الناتو وتماسكه وكفاءته،
وي��ض��ر ف��ي نهاية ال��م��ط��اف باألمن

م�شاورات ب�ش�أن حكومة انتقالية في جوبا
األوروبي وعبر األطلسي كليهما».
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع
(البنتاغون) األميرال جون كيربي
في وقت الحق إن هيغل لم يكن يتكلم
فقط عن «إغداق مزيد من األموال على
الدفاع» وإنما عن تنسيق أفضل بين
الحلفاء في اإلنفاق لتجنب التكرار
حتى يتسنى استغالل أموال دافعي
الضرائب بطرق حكيمة وفعالة».
وأردف قائالً« :نريد أن نجعل قرارات
اإلنفاق متسقة مع ق��رارات شركائنا
ألن بعضهم لديه بصراحة ق��درات
ليست ل��دي��ن��ا أو ق����درات يمكن أن
يطوروها بطرق ال يمكننا أو ال يتعين
علينا تطويرها».
وح���ذر ال��وزي��ر األم��ي��رك��ي م��ن أن
إحدى العقبات الكبرى التي تعترض
الحلفاء الغربيين في مجال االستثمار
الدفاعي تكمن في أن كثيرا ً من الناس
يظنون أن انتهاء الحرب الباردة قلَّل
من خطر نشوب صراعات بين الدول.
ودع���ا هيغل وزراء ال��م��ال��ي��ة أو
مسؤولي الموازنات في دول الناتو
لالجتماع لبحث المساعدة في زيادة
اإلنفاق على الحلف.

تلقى دعم ًا من مناف�سه �شيرازي

عبد اهلل ت�صدر الدورة الأولى برئا�سيات �أفغان�ستان
حصل وزي��ر الخارجية السابق
عبد الله عبد الله الذي تصدر الدورة
األولى من االنتخابات الرئاسية في
أفغانستان بفارق كبير ،على دعم
مرشح آخ��ر هو غ��ول آغ��ا شيرازي
م��س��ؤول ال��ح��زب ال��س��اب��ق ورج��ل
األعمال.
وقال شيرازي في مؤتمر صحافي
ع��ق��ده ف��ي ال��ع��اص��م��ة ك��اب��ل ال��ي��وم
«قررتُ االنضمام إلى فريق الدكتور
عبد الله».
وعلقت م��ص��ادر ب��أن��ه ليس من
المتوقع أن يؤدي تأييد شيرازي الذي
لم يحصل إال على  1.61في المئة من
األصوات بالدورة األولى في الخامس
من نيسان الماضي إلى تغيير ميزان
القوى بالدورة الثانية المقرر إجراؤها
بالسابع من حزيران المقبل ،على
رغم أن ذلك يتيح لعبد الله الحصول
على بعض األص��وات من الناخبين
البشتون الذين يشكلون الشريحة
األكبر من الشعب األفغاني.
وأع����رب ع��ب��د ال��ل��ه ،ف��ي مؤتمر

عبد الله وشيرازي في مؤتمرهما الصحافي
ص��ح��اف��ي م��ش��ت��رك م��ع ش��ي��رازي،
عن فخره بهذا التأييد ،مشيرا ً إلى
أن��ه س��ي��واص��ل ج��ه��وده الستمالة
مرشحين آخ��ري��ن إل��ي��ه ،وق��ال إنه
سيغتنم كل الفرص المتاحة للقيام
بتحالفات.

وك��ان عبد الله قد تصدر ال��دورة
األول���ى بحصوله على  44.9في
المئة من األصوات ،وحقق تقدما ً بلغ
 13نقطة على الخبير االقتصادي
السابق بالبنك الدولي أشرف غني
الذي حصل على  31.5في المئة من

قتلى وجرحى بانفجارين في مومبا�سا الكينية

أصوات الناخبين.
ُي��ش��ار إل��ى أن ش��ي��رازي الملقب
ب��ـ «ال���ب���ل���دوزر» بسبب حماسته
ل��ش��ق ال���ط���رق وال��ب��ن��ى التحتية
األخرى عندما كان مسؤوال ً باإلدارة
األفغانية ،كان أيضا ً حاكما ً لواليتي
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قندهار وننغرهار.
وسيختار األفغان خلفا ً للرئيس
حامد كرزاي الذي حكم البلد وحده
منذ س��ق��وط ط��ال��ب��ان ع��ام ،2001
ويحظر عليه ال��دس��ت��ور الترشح
لوالية ثالثة.
ومن الممكن أن تتجنب أفغانستان
دورة أخرى من االنتخابات الرئاسية
وأعمال العنف المحتملة في شأنها
إذا عقد المرشحان المتصدران عبد
الله وغني صفقة لتقاسم السلطة
خ�ل�ال األس��اب��ي��ع ال��م��ق��ب��ل��ة ،لكن
المرشحين ظال يرفضان التفاوض
على هذا األمر حتى اآلن.
وتعتبر ه��ذه االنتخابات ،التي
تشكل أول عملية انتقال للسلطة من
رئيس أفغاني منتخب ديمقراطيا ً
إلى رئيس آخر ،اختبارا ً كبيرا ً لهذا
البلد ال��ذي يبلغ ع��دد سكانه 28
مليون نسمة ،وسيواجه المجهول
بعد انسحاب  51أل��ف جندي من
الحلف األطلسي (ناتو) قبل نهاية
العام الحالي.

رقصة أثيوبية تستقبل كيري
اتهمت القوات المتمردة الموالية لنائب رئيس دولة
جنوب ال��س��ودان السابق ري��اك مشار ق��وات الرئيس
سلفاكير ميارديت ،باستخدام أسلحة كيماوية محرمة
دوليا ً في والية الوحدة ،في وقت أعرب مشار وسلفاكير
عن استعدادهما للقاء مباشر ،بعيد جهود دبلوماسية،
قام بها وزير الخارجية األميركي جون كيري ،مدعوما ً
بوساطة إثيوبية ،محورها تشكيل حكومة انتقالية.
وأب��دى مشار في تصريحات مقتضبة أول من أمس،
موافقته على إجراء مفاوضات مع سلفاكير ،كما أعلنت
واشنطن .وقال« :تحدث معنا كيري حول حكومة انتقالية
في جنوب السودان» ،واستطرد« :الحكومة تأتي بعد
اتفاق سالم».
وحض وزير الخارجية األميركي مجددا ً رئيس جنوب
السودان ومسؤول المتمردين على بدء مفاوضات مباشرة
من أجل إنقاذ البالد من «الهاوية» .وتعهد في كلمة ألقاها
في مقر االتحاد األفريقي في العاصمة اإلثيوبية ،أنه
سيبقى ملتزما ً الجهود من أجل إنهاء المعارك ،وأفاد:
«رأي��ت كيف يمكن أن تواجه أمة فتية كانت لها رؤية
متفائلة للمستقبل تحديات بسبب أحقاد قديمة تحولت
إلى أعمال عنف» .وأضاف« :عبرت عن قلقي الشديد أمام
سلفاكير حول القتل المتعمد للمدنيين من الجانبين من
أجل تشكيل حكومة انتقالية يمكن أن تنقذ هذه األمة من
الهاوية ،واتصلت بنائب الرئيس السابق ،وطلبت منه
األمر نفسه» .وتابع كيري« :إذا لم يتخذ الجانبان خطوات
جريئة لوقف العنف ،فإنهما يخاطران بجر جنوب
ال��س��ودان إل��ى مأساة أكبر وحتى المجاعة .سيدمران
بالكامل كل ما يدعيان أنهما يحاربان من أجله».

سلفاكير مستعد

وبعد لقائهما في جوبا ،قال كيري إن سلفاكير مستعد
للقاء مشار بوساطة إثيوبية ،فيما كان تحدث هاتفيا ً
الليلة قبل الماضية ،مع مشار الذي قال ،إنه «منفتح أمام
إجراء محادثات إلنهاء النزاع».
وكانت المندوبة األميركية لدى األمم المتحدة سامانثا
باور حضت القائدين المتخاصمين على «تحديد موعد
لقاء بينهما بشكل ع��اج��ل» ،ملوحة م��ج��ددا ً بعقوبات
دولية ضد المسؤولين عن ارتكاب تجاوزات .وقالت باور
إن «ثقافة اإلف�لات من العقاب يجب أن تتوقف ،وعلى
سلفاكير ومشار مسؤولية تجاه أنفسهما ومواطنيهما
لمنع بالدهما من الغرق».

اتهامات الكيماوي

وبالتوازي ،اتهمت القوات المتمردة الموالية لمشار
القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيماوية محرمة
دوليا ً في هجوم وقع الجمعة الماضي على مقاطعة ميوم
في والية الوحدة التي يسيطر عليها المتمردون .وصرح
القائد الميداني جيمس كونق أن قواته «صدت هجوما ً
استخدمت فيه أسلحة متقدمة تطلق ذخائر وقنابل
كيماوية» .وقال كونق ،إن «بعض األفراد أصيبوا إصابات
حارقة ،وإن فريقا ً طبيا ً يجري اإلسعافات الالزمة لهم».
وأوضح أن السالح المستخدم «غير معروف» لديهم،
ونبه إلى «رفض استخدام سالح قريب من المستخدم
أخيرا ً ضد المتمردين سابقاً ،عندما كان قائدا ً للفرقة
الرابعة في الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان ،قبل
انضمامه إلى قوات مشار.

 32قتي ًال �ضحايا العنف االنف�صالي
في �شمال الهند

انتخابات برلمانية مبكرة
في �سلوفينيا
أعلنت رئيسة ال��وزراء السلوفينية الينكا براتوسيك أنها ستستقيل من
منصبها لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية مبكرة .وقالت براتوسيك
بعد اجتماع مع االئتالف الحاكم« :قررنا أنه من األفضل لسلوفينيا إجراء
انتخابات في أقرب وقت ممكن لذلك سأتقدم باستقالتي غدا ً االثنين» .وأضافت
براتوسيك إن االئتالف المكون من أربعة أحزاب المنقضية واليته ،يريد إجراء
انتخابات مبكرة قبل العطلة الصيفية ربما تكون في  22حزيران المقبل.
يذكر أن خطوة االستقالة من رئاسة الحكومة جاءت بعد هزيمة براتوسيك
أمام زوران يانكوفيتش رئيس بلدية العاصمة ليوبليانا في المنافسة على
رئاسة حزب سلوفينيا اإليجابية قبل أسبوع.
وكان يانكوفيتش متورطا ً في العديد من فضائح الفساد وال يحظى بقبول من
جانب شركاء صغار بحزب «سلوفينيا اإليجابية».
وكان قد انسحب في بادئ األمر لمصلحة براتوسيك في أوائل عام الماضي
لكنه عدل عن قراره قائالً إنها انحرفت بعيدا ً عن البرنامج الحزبي تحت ضغط
من شركاء االئتالف.

المعار�ضة التايالندية
ترف�ض االنتخابات

إحدى السيارتين المفخختين
قتل ثالثة أشخاص على األقل وأصيب العشرات
بجروح في انفجارين بمدينة مومباسا الكينية ،وقع
أحدهما بفندق معروف على شاطئ حي نيالي والثاني
في حي مويبي تياري قرب وسط المدينة.
وقالت وزارة الداخلية الكينية التي أعلنت عدد
الضحايا ،إن االنفجار األول وقع في محطة حافالت
مويبي تياري إثر انفجار قنبلة يدوية ألقيت على جمع
من الناس .وأضافت إن عبوة تقليدية الصنع انفجرت
قرب فندق ريف من دون سقوط ضحايا.
وأش��ار شهود عيان ووسائل إعالم محلية إلى أن
أحد التفجيرين وقع في محطة حافالت مزدحمة ،إذ
انفجرت عبوة ناسفة في حافلة صغيرة فقتلت ثالثة
سمع عند فندق ريف
أشخاص .ودوي التفجير الثاني ُ

ال��ذي يقع على ساحل كينيا على المحيط الهندي،
ول��م ت��رد أن��ب��اء ع��ن سقوط قتلى وج��رح��ى ف��ي ذلك
التفجير.
ول��م تعلن أي جهة على ال��ف��ور مسؤوليتها عن
التفجيرين ،لكن كينيا شهدت في اآلون��ة األخيرة
هجمات باألسلحة والقنابل اليدوية في مومباسا
والعاصمة نيروبي ،وتلقي الحكومة باللوم في تلك
الهجمات على حركة الشباب المجاهدين الصومالية
المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ومومباسا هي ثاني مدن كينيا على المحيط الهندي
وذات غالبية كبيرة من المسلمين وإحدى أبرز بوابات
شرق أفريقيا ،وقد هزتها في األشهر األخيرة سلسلة
من أعمال العنف واعتداءات.

رفضت المعارضة في تايالند االلتزام باالنتخابات المقررة في  20تموز
المقبل إلنهاء األزم��ة السياسية في البالد ،ودع��ت رئيسة ال��وزراء ينجلوك
شيناواترا إلى االستقالة.
ودعا رئيس الحزب الديمقراطي المعارض أبهيسيت فيجاجيفا ينجلوك
وحكومتها إلى االستقالة ،إلفساح المجال أم��ام حكومة انتقالية ستتولى
اإلشراف على اإلصالحات.
وق��ال في تصريحات صحافية إن «ه��ذه الحكومة ستقوم الحقا ً بتنظيم
استفتاء حول اإلصالحات المقترحة مع انتخابات بعد ستة أشهر» ،من دون أن
يذكر ما إذا كان سيشارك حزبه في انتخابات تموز ،موضحا ً «على ينجلوك أن
تنسحب من السلطة» .وأضاف« :ال طرف سيستفيد  100في المئة من اقتراحي،
لكن مطالب كل طرف ستلبى».
وفي أول رد فعل من قبل الحكومة ،قال وزير التعليم تشاتورون تشايسانج،
وهو عضو بارز بحزب بويا تاي المنتمية إليه ينجلوك« :لن يحدث وتستقيل
رئيسة الوزراء والحكومة بالتأكيد ،وحتى إذا استقالت ينجلوك ،فأنا لن أفعل
هذا».

تبقى العالقات بين اليابان والصين في حالة
جمود شديد ،واحتمال التحسن غير وارد عما
قريب .وما يرمز إلى ذلك هو استيالء السلطات
الصينية على سفينة يابانية أخيراً ،على خلفية
العالقة بخالف تجاري يعود إلى عام .1936
وليس من باب الخطأ ،القول إن هذا التصرف،
وه��و األول من نوعه في فترة ما بعد الحرب
العالمية الثانية ،يعد نتاج الحالة التي يرثى
لها للعالقات اليابانية ـ الصينية.
وكانت العالقات الثنائية تتدهور منذ أن احتدم

أوقعت أعمال عنف مستمرة منذ
يومين ي��ق��وم بها انفصاليون في
والية اسام النائية في شمال شرقي
الهند  32قتيالً ،بحسب الشرطة التي
عثرت على تسع جثث جديدة.
وع��ث��ر ع��ل��ى ال��ج��ث��ث ال��ج��دي��دة
وبينها جثث نساء وأطفال في بلدة
ن��اراي��ان��غ��وري ف��ي منطقة باكسا
( 200كلم غرب غواهاتي كبرى مدن
اسام).
وق���ال المفتش ال��ع��ام للشرطة
س.ن .سينغ« :الحصيلة ارتفعت
إل��ى  32ش��خ��ص �اً» ،وأض����اف« :تم
تعزيز اإلجراءات األمنية ونشر قوات
شبه عسكرية».
وان��دل��ع��ت أع��م��ال ع��ن��ف ج��دي��دة
مساء الجمعة الماضي ،عندما قتل
مسلحون قبليون  12مسلما ً غداة

قتلهم لثالثة أشخاص في المنطقة
نفسها وثمانية آخرين في كوكراجار
المجاورة ،عندما فتحوا النار على
الضحايا خالل نومهم .وحملت أعمال
العنف السلطات على إطالق حملة
مالحقة على نطاق واسع ،بحثا ً عن
االنفصاليين ،أدت إل��ى ف��رار قرابة
خمسة آالف شخص من منازلهم.
وأضاف سينغ أن حظر تجول فرض
حتى أجل غير مسمى في المناطق
التي تشهد أعمال عنف.
وال��ض��ح��اي��ا ن��ازح��ون مسلمون
كانوا على خالف حول ملكية أراض
مع سكان محليين من قبائل بودو،
في الوالية التي تقع على الحدود مع
بنغالدش وبوتان.
وت���أت���ي أع���م���ال ال��ع��ن��ف بينما
الناخبون يصوتون في انتخابات

ع��ام��ة على م��راح��ل ع��دة ب���دأت في
ال��س��اب��ع م���ن ن��ي��س��ان .وي��ن��ت��ه��ي
التصويت في السابع من أيار على أن
تعلن النتائج بعد ذلك بأربعة أيام.
وكانت قد انتهت عمليات التصويت
في والية اسام في  24نيسان.
ونسبت الشرطة الهجمات إلى
«ج��ب��ه��ة ب���ودوالن���د ال��دي��م��ق��راط��ي��ة
القومية» المحظورة والتي تطالب
باالنفصال منذ عقود.
وقتل  17شخصا ً في مواجهات
في المنطقة نفسها في كانون الثاني
الماضي بينما فر آالف من منازلهم
تخوفا ً من شن هجمات جديدة .وفي
 ،2012أوقعت مواجهات اتنية في
المنطقة نفسها ق��راب��ة مئة قتيل،
وأدت إلى ن��زوح أكثر من  400ألف
شخص.

نيجيريا :مقتل � 6أ�شخا�ص
في هجوم �شمال �شرقي البالد

«جابان تايمز» :ا�ستقرار العالقات
اليابانية ـ ال�صينية ال يزال بعيد المنال
الخالف بينهما على جزر سنكاكاو في بحر الصين
الشرقي ،بعد قيام الحكومة اليابانية بشراء ثالث
جزر في أيلول  .2012وهذا الخالف أعاد إشعال
القضايا المتعلقة بتصور ال��ت��اري��خ الحديث،
وبوجه خاص العدوان الياباني أثناء الحرب.
ومنذ ذلك الحين ،سببت تصرفات وأقوال قادة
البلدين فتور العالقات بشكل متزايد بينهما،
وحتى تجميدها .ويتعين على قادة البلدين أن
يبذال جهودا ً منسقة لوقف هذه التصرفات التي
تدمر العالقات الثنائية .ويبدو أن رئيس الوزراء

ضحايا االقتتال الطائفي

الياباني شينزو آب��ي ،والرئيس الصيني شي
جينبينغ ،يشعالن المشاعر القومية في محاولة
لتعزيز قواعد السلطة المحلية لكل منهما.
ف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة ،خفف آب��ي م��ن آرائ��ه
المتشددة في شأن القضايا التاريخية ،بسبب
القلق المتزايد للواليات المتحدة في شأن توتر
العالقات مع كوريا الجنوبية .لكن ينبغي عليه
أن يظهر أن مشاعره مبنية بشكل راس��خ على
إحساس بالندم على ح��روب اليابان ،ب��دال ً من
االنتفاع السياسي.

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد
آخ��ر ف��ي ه��ج��وم شنه مسلحون يعتقد أنهم
أع��ض��اء ف��ي جماعة ب��وك��و ح���رام المناهضة
لسياسة الحكومة النيجيرية بقرية (ماالري)
على طريق (ميدوجوي  -باما) بوالية (بورنو)
شمال شرقي نيجيريا.
وذكرت صحيفة «بونش» الواسعة االنتشار
في نيجيريا أم��س أن المسلحين استخدموا
عبوات ناسفة وقنابل حارقة في الهجوم الذي
أسفر أيضا ً عن تدمير منازل ع��دة ومدرسة،

مشيرة إلى أن المسلحين حاولوا الهجوم على
عاصمة الوالية (ميدوجورى) ولكن الجيش
تصدى لهم األمر الذي جعلهم يهاجمون قرية
(ماالري).
وج���اء اإلع�ل�ان ع��ن ال��ه��ج��وم بعد ساعات
م��ن أن��ب��اء ع��ن ان��ف��ج��ارات وإط�ل�اق ن��ار كثيف
بالعاصمة ،إذ قال بعض سكان المدينة إنهم
يعتقدون أن إط�لاق النار والتفجيرات كانت
نتيجة الشتباكات بين مسلحي الجماعة التي
تصفها الحكومة باإلرهابية ،ورج��ال الجيش

ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون اآلن بالبحث ع��ن ع��ش��رات
التلميذات المختطفات.
وك��ان الرئيس ج���ودالك ج��ون��اث��ان ق��د عقد
اجتماعا ً طارئا ًَ أول من أمس الجمعة مع كبار
القيادات األمنية ،لبحث التدهور األمني في
البالد ،في أعقاب االنفجار الذي هز العاصمة
يوم الخميس الماضي وأدى إلى مقتل وإصابة
ال��ع��ش��رات واخ��ت��ط��اف ع��ش��رات م��ن تلميذات
المدارس.

