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را�سمو�سن �إلى رومانيا لتو�سيع
وجود الناتو في �شرق �أوروبا

البيت الأبي�ض ينفي وجود مرتزقة �أميركيين في �أوكرانيا

مو�سكو :ن�ستغرب رف�ض �سلطات كييف الم�صالحة الوطنية
أع���رب ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة أل��ك��س��ن��در
لوكاشيفيتش أم��س عن استغراب
موسكو م��ن إص���رار سلطات كييف
على رفض إطالق عملية المصالحة
الوطنية في أوك��ران��ي��ا ،مشيرا ً إلى
أن ذلك يتناقض مع اتفاقية جنيف
في ش��أن تسوية األزم��ة في البالد.
وأض��اف أن ما من أدل��ة رفضها هذا
اإلع�لان عن دخ��ول عملية مكافحة
اإلرهاب المزعومة في جنوب شرقي
البالد مرحلتها الختامية.
وأع���رب لوكاشيفيتش ع��ن أمل
موسكو في أن قيادة األمم المتحدة
ستدين رسميا ً استخدام مروحيات
تحمل عالمة األمم المتحدة من قبل
السلطات األوك��ران��ي��ة التي تتحمل
ك��ام��ل ال��م��س��ؤول��ي��ة ع��ن اس��ت��خ��دام
العالمة من دون إذن .وأض��اف أن
موسكو ط��رح��ت ه��ذه القضية في
أمانة األمم المتحدة وطالبت بإجراء
تحقيق ،مؤكدا ً أن استخدام عالمات
األمم المتحدة من دون إذن ليس فقط
يخالف قواعد بعثات السالم األممية
بل ويضر بسمعة المنظمة العالمية.
وقال لوكاشيفيتش إن إطالق ما
يسمى بالحوار الوطني الشامل في
البرلمان األوك��ران��ي يثير تساؤالت
ك��ث��ي��رة ،م��ع��رب �ا ً ع��ن ق��ل��ق موسكو
ف��ي ش��أن تزييف ال��ح��وار الوطني
األوكراني .وأضاف أن موسكو تنطلق
من أن «طاوالت مستديرة» في إطار

الحوار الوطني الرامي إلى تسوية
األزم���ة األوك��ران��ي��ة يجب أن تنظم
وفقا ً لبيان جنيف الصادر في 18
نيسان الماضي ،مؤكدا ً أن هدف هذه
الفعاليات يتمثل في قيام األوكرانيين
أنفسهم بإعداد مواقف متفق عليها
في شأن اإلصالح الدستوري ،بشرط
الشفافية والشمولية والمسؤولية.
من جهة أخرى أعلن لوكاشيفيتش

أن تقارير منظمة األم��ن والتعاون
في أوروب��ا تعكس في شكل ضعيف
اس��ت��ع��م��ال ال��ق��وة م��ن ق��ب��ل كييف
وال��م��رت��زق��ة و»ال���ق���ط���اع األي��م��ن»
المتطرف في جنوب شرقي البالد.
وأضاف أن هذه التقارير تؤدي إلى
تشويه صورة الواقع ،على رغم أن
مدنيين يقتلون في أوكرانيا يومياً.
وفي سياق آخر ،نفى البيت األبيض

أنباء نشرتها وسائل إعالم ألمانية
عن وج��ود مرتزقة من شركة «بالك
ووت��ر» األمنية األميركية وشركات
أمنية أميركية أخرى في أوكرانيا.
وذك��رت المتحدثة باسم مجلس
األمن القومي التابع للبيت األبيض
لورا لوكاس ماجنوسون في تصريح
لوكالة «إي��ت��ار -ت���اس» أن شركة
«أكاديمي» الخاصة التي تحدثت

عنها وسائل إعالم ألمانية في إشارة
الى مشاركة عناصرها في العمليات
القتالية ب��أوك��ران��ي��ا ،تنفي جميع
االت��ه��ام��ات ب��ه��ذا ال��ش��أن قطعا ً منذ
شهرين.
وك���ان���ت ص��ح��ي��ف��ت��ا «ب��ي��ل��د إم
تسونتاغ» و «شبيغل» ق��د ذكرتا
أن االستخبارات األلمانية أبلغت
القيادة السياسية للبالد بأنها تلقت
من االستخبارات األميركية معلومات
ع��ن وج���ود ن��ح��و  400عنصر من
الشركات األمنية المرتبطة بشركة
«بالك ووتر» التي اضطرت الى تغيير
تسميتها مرات عدة بعد سلسلة من
الفضائح ت��ورط فيها مقاتلوها في
العراق وأفغانستان.
وكانت شركة «أكاديمي» نشرت
بيانا ً في آذار الماضي نفت فيه وجود
أية عناصر تابعة لها في أوكرانيا
ونفت أي��ة صلة لها بـ»بالك ووت��ر»
وذلك على رغم كونها الشركة ذاتها
التي تغير مالكها مرتين وتم تغيير
تسميتها وقيادتها.
وك��ان وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الف���روف سبق أن ق��ال في
مقابلة مع قناة «بلومبرغ» إن لروسيا
ما يعزز اإلعتقاد بوجود مرتزقة من
الواليات المتحدة في شرق أوكرانيا.
َ
يتلق م��ن شركائه
كما ق��ال إن��ه ل��م
الغربيين ردا ً واضحا ً حول طبيعة
التغيرات التي يريدون أن يشهدوها
في سياسة روسيا تجاه أوكرانيا.

أعلن حلف شمال األطلسي أن أمينه العام أندرس فوغ
راسموسن توجه إلى رومانيا أمس في زي��ارة تستغرق
يومين.
وقال المكتب الصحافي للحلف لوكالة «إيتار  -تاس»
الروسية ،إن راسموسن سيلتقي في بوخارست كالً من
الرئيس الروماني ترايان باسيسكو ورئيس الوزراء فيكتور
بونتا ووزير الخارجية تيتوس كورالتيان ،ليبحث معهم
مسألة توسيع الوجود العسكري للناتو في شرق أوروبا،
ومسألة تمويل برامج الحلف الدفاعية.
وكان القائد العام للقوات المشتركة في أوروبا الجنرال
فيليب بريدالف أعلن قبل أيام أن الناتو ال يستبعد اتخاذ
خطوات إضافية لتعزيز وجوده في شرق أوروبا في ضوء
تطورات األزم��ة األوكرانية ،مشيرا ً إلى استعداد الحلف
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إلج��راء «المزيد من التدريبات العسكرية وتحديث خطط
الدفاع».
وفي سياق متصل ،أعلن السفير األميركي في بولندا
ستيفن مال ،أن واشنطن ستدرس إمكان نشر قواعد عسكرية
للناتو في األراضي البولندية في أيلول المقبل.
وفي حديث صحافي أدلى به في وارسو أمس ،قال مال
إن الواليات المتحدة «تفهم جيدا ً جداً» رغبة بولندا في نشر
قواعد للناتو على أراضيها ،وإنه «من بالغ األهمية دراسة
هذه المبادرة».
وفي إشارة إلى تطورات األزمة األوكرانية قال الدبلوماسي
األميركي إنه «إذا كانت روسيا تغير الجو األمني في هذا
الجزء من أوروب��ا بمثل هذه الصورة الجذرية ،فإن ذلك
يتطلب ردا ً محددا ً من قبل الناتو».

بعد عزل �شيناواترا ازدادت حدة التوتر

تايلند :مقتل �شخ�صين وفرار رئي�س الوزراء من اجتماع

قوات باك�ستانية تهاجم الحدود الأفغانية وتقتل رجل �شرطة
قال مسؤول أفغاني إن قوات باكستانية قتلت عنصرا ً من قوات
حرس الحدود األفغانية جنوب البالد أمس.
وأوضح المتحدث اإلقليمي باسم الشرطة ضياء الرحمن دوران:
«هاجمت قوات أمن باكستانية نقطة أمنية أفغانية فى منطقة معروف
بإقليم قندهار ،وقتلت أحد عناصر شرطة حرس الحدود» .وأضاف:
«بدأوا الهجوم وحاولوا السيطرة على نقاط التفتيش الشرطية على
أرض أفغانية ،ولكنهم واجهوا مقاومة من الجانب األفغاني».
وأفادت بعض التقارير اإلعالمية أن االشتباك اندلع عقب مطالبة
القوات األفغانية الباكستانيين بوقف بناء نقطة تفتيش حدودية
جديدة ،ولكن مسؤوال ً أمنيا ً باكستانيا ً نفى بناء أي نقطة تفتيش.
وذكر مسؤول رفض اإلفصاح عن هويته «أفراد الجيش األفغاني
أطلقوا النار من دون سبب على نقطة تفتيش باكستانية في منطقة
لوي بوند .وردت القوات الباكستانية بصورة فعالة على إطالق نار
القوات األفغانية» .وأض��اف« :أنه لم تقع أي خسائر بشرية حتى
اآلن».
يأتى هذا الحادث بعد يوم من قيام طائرات أميركية من دون طيار
من تنفيذ هجمات ع��دة على جانبي الحدود الهشة بين باكستان
وأفغانستان ،ما أسفر عن مقتل  11مسلحاً.

«�أوك�سفام» تحذر من مجاعة كارثية بجنوب ال�سودان
حذرت منظمة أوكسفام اإلنسانية
أمس من أن األزمة بلغت «مستوى
حرجاً» في جنوب ال��س��ودان حيث
ت��ه��دد م��ج��اع��ة «ك��ارث��ي��ة» ماليين
األشخاص فيما دخل النزاع في البلد
شهره السادس من دون وجود أي
إشارة على وقف االقتتال.
وق�������ال ال���م���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي
لـ»أوكسفام» مارك غولدرينغ «إما
أن نتحرك ال��ي��وم أو أن الماليين
سيدفعون الثمن» .وأضاف« :نواجه
مهمة صعبة ج���داً ،وه��ي إيصال
المساعدات إل��ى السكان في أسوأ
وقت من السنة حين تجعل األمطار
الوصول إل��ى العديد من المناطق
أكثر صعوبة وتحول الطرقات إلى
أنهار من الحول».
ودعا غولدرينغ إلى «زيادة كبرى
وسريعة للمساعدة لمنع وصول
المجاعة إلى مستويات كارثية .ال
يمكننا أن نسمح ألنفسنا باالنتظار
أكثر ،ال يمكن أن نسمح بالفشل».
وي��ش��ار إل���ى أن رئ��ي��س جنوب
السودان سلفاكير ميارديت ونائبه
ال��س��اب��ق ري���اك م��ش��ار ق��د وق��ع��ا -
بضغط م��ن ال��م��ج��م��وع��ة ال��دول��ي��ة
 -اتفاقا ً جديدا ً لوقف إط�لاق النار

األسبوع الماضي ،هو الثاني خالل
خمسة أشهر من النزاع لكن من دون
أن يتم االلتزام بأية هدنة.
واالت���ف���اق ال��م��وق��ع ف��ي  9أي��ار
الجاري في أديس أبابا ينص على
وقف األعمال الحربية من أجل إنهاء

األزم���ة ف��ي ج��ن��وب ال��س��ودان ،لكن
المعارك استؤنفت بعد  24ساعة
من توقيعه.
واالتفاق األول الذي وقع في 23
ك��ان��ون الثاني الماضي ل��م يطبق
أبداً.

اجتماع دولي في طوكيو حول م�ستقبل �أفغان�ستان
شاركت حوالى ستين دول��ة ومنظمة دولية ،أم��س ،في
طوكيو في اجتماع حول مستقبل افغانستان وذل��ك قبيل
الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية االفغانية واالنسحاب
المرتقب للقوات العسكرية الغربية في نهاية .2014
وبدأ اجتماع مجموعة االتصال الدولية حول افغانستان
وباكستان بحضور مساعد وزير الخارجية االفغاني إرشاد
أحمدي.
وقال أحمدي عند بدء النقاشات «من المهم أن نلفت أن
الحرب لم تنت ِه بعد ،من الضروري أن تواصل المجموعة
الدولية دعمها والتزامها في أفغانستان».
وكان مسؤول ياباني أعلن أول أمس أن االجتماع ال يهدف
الى جمع أموال لمصلحة افغانستان لكنه يشكل «مناسبة

للمجموعة الدولية لتأكيد مساعدتها ألفغانستان».
ونتائج االنتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة االربعاء،
أعلنت أول أمس الخميس وأظهرت أن وزير الخارجية السابق
عبدالله عبدالله والخبير االقتصادي السابق في البنك الدولي
أشرف غني سيخوضان الدورة الثانية في  14حزيران.
وهذه االنتخابات التي تشكل أول انتقال للسلطة لرئيس
ديموقراطي منتخب ،تعتبر اختبارا ً رئيسيا ً ألفغانستان التي
تدخل مرحلة جديدة مجهولة بعد انسحاب قوة حلف شمال
االطلسي بحلول نهاية السنة.
وال يحق للرئيس المنتهية واليته حميد كرزاي الذي يتولى
رئاسة البالد منذ سقوط نظام طالبان في  2001الترشح
لوالية ثالثة بحسب الدستور.

«بوكو حرام» تحرق قرية بنيجيريا وتقتل بع�ض �سكانها
أفادت األنباء الواردة من والية (بورنو) شمال شرقي
نيجيريا ،بأن مسلحين يشتبه بانتمائهم لجماعة «بوكو
حرام» المتشددة هاجموا خالل الساعات الماضية قرية
(نجاوا فاتي) وقاموا بإشعال النيران فى معظم منازل
القرية.
وقال بعض سكان القرية الذين فروا منها حفاظا ً على
حياتهم ،في تصريحات ظهر أم��س ،إن معظم السكان
تمكنوا من الفرار بعد قيام المسلحين بحرق منازلهم
وقتل وإصابة العديد من المواطنين وحرق العديد من
السيارات.
وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق بأن سكان قرية

(ران) بمنطقة (كاال بالجا) بالوالية ذاتها ،وبالتعاون مع
سكان بعض القرى المجاورة ،تصدوا لهجوم على قريتهم
من جانب عناصر مسلحة يعتقد أنها تابعة للجماعة
وقتلوا نحو  200من المسلحين.
وق��ال سكان محليون في تصريحات اول من أمس
األربعاء إن المسلحين الذين بلغ عددهم نحو  300هاجموا
القرية ليلة الثلثاء ،وتمكنوا من قتل عدد من القرويين
وأشعلوا النيران في بعض المنازل ،مشيرين إلى نجاح
القرويين فى التصدى بأسلحتهم البدائية للمسلحين
بسبب الحصول على معلومات مسبقة بأن القرية ستتم
مهاجمتها.

وأدت الحرب في جنوب السودان
إل��ى مقتل اآلالف وتشريد أكثر من
 1.2مليون شخص من منازلهم.
واندلع النزاع في منتصف كانون
األول  2013على خلفية خصومة
بين سلفاكير ومشار وزاد من حدة

الصراع السياسي بينهما تحول إلى
ع��داوة بين قبيلتيهما الدينكا التي
ينتمي إليها سلفاكير والنوير التي
ينتمي إليها مشار وهما أكبر قبيلتين
في البالد.
ونددت األمم المتحدة ومنظمات
إنسانية بارتكاب الفريقين جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية منها
م��ج��ازر بحق مدنيين ذوي طابع
قبلي ،وتجنيد تسعة آالف طفل،
وهجمات على مدارس ومراكز عالج،
وخطف واغتصاب جماعي لنساء
وفتيات.
وحذر األمين العام لألمم المتحدة
ب��ان كي م��ون من انتشار المجاعة
في جنوب السودان إذا لم تتوقف
المعارك.
وكانت منظمة األغذية والزراعة
التابعة لألمم المتحدة (فاو) حذرت
السبت الماضي من انتشار المجاعة
ف��ي ج��ن��وب ال��س��ودان ،كما ح��ذرت
منظمة ال��ع��ف��و ال��دول��ي��ة األس��ب��وع
الماضي من أن الحرب األهلية في
جنوب السودان تتحول إلى دوامة
أعمال انتقامية خارجة عن سيطرة
القادة السياسيين.

مقتل و�إ�صابة � 121شخ�ص ًا
في ا�ضطرابات و�سط فيتنام
قتل  21شخصا ً وأصيب نحو  100آخرين في اضطرابات
اندلعت منذ أول أمس وسط فيتنام.
وأفادت مصادر طبية محلية بأن الحوادث وقعت بعد أن حاول
مئات من المتظاهرين اقتحام مصنع لصب الفوالذ («Formosa
 )»Plastics Groupالذي تملكه شركة تايالندية ،مضيفة أن 5
من بين القتلى فيتناميون بينما يعتقد أن البقية صينيون.
وجاء ذلك بعد يوم من قيام نحو  20ألف متظاهر بالهجوم على
 15شركة أجنبية كانت يعتقد أنها صينية في جنوب البالد بسبب
وضع الصين منصة حفر في بحر جنوب الصين .ودعت الخارجية
الصينية فيتنام إلى ضبط النفس واحترام سيادة الصين.
وكانت العالقات بين الصين وفيتنام تدهورت في  2أيار بعد
وصول منصة حفر صينية إلى منطقة جزر باراسيل بمرافقة السفن
الحربية الصينية .وحاولت السفن الفيتنامية آنذاك منع وضع
المنصة ،األمر الذي أدى إلى تصادم سفينة صينية بسفينتين
فيتناميتين .ويذكر أن السلطات الفيتنامية تعتبر هذه الجزر
منطقة اقتصادية خاصة لها بينما تعلن بكين أنها ضمن المياه
اإلقليمية الصينية.
وتتنازع على جزر سبراتلي وجزر باراسيل الواقعة في بحر
جنوب الصين  5دول وهي :الصين وفيتنام وماليزيا والفيليبين
وب��رون��اي .وكانت بكين ح��ذرت أكثر من م��رة من أن أي نشاط
اقتصادي ألية دولة أو شركة في هذه المنطقة بال إذنها يعد غير
شرعي.

لقي شخصان على األقل مصرعهما
في هجومين على محتجين مناهضين
للحكومة في العاصمة التايلندية
أمس في أحدث أعمال عنف تشهدها
بانكوك منذ أن بدأ المتظاهرون حملة
لإلطاحة بالحكومة قبل ستة أشهر.
ووف��ق مركز إي���راوان الطبي في
بانكوك ال��ذي يرصد ضحايا مثل
هذه األح��داث ،فإن ما ال يقل عن 22
شخصا ً أُصيبوا بجروح في الهجوم
األول م��ن الهجومين اللذين وقعا
قبيل فجر أم��س بالقرب من نصب
الديمقراطية التذكاري حيث يُخيِّم
بعض المحتجين.
وف��ي هجوم ث���انٍ  ،أُلقيت قنبلة
يدوية على المخيم ال��ذي يعتصم
فيه المتظاهرون مما أسفر عن إصابة
شخصين آخرين.
وتزامن الهجومان مع حدث آخر
شهد ف��رار رئيس ال���وزراء الموقت

نيواتومرونغ بونسونغ بيسان من
مقر سالح الجو حيث كان مجتمعا ً
مع لجنة االنتخابات عندما اقتحمه
محتجون معارضون للحكومة.
وتدفق مئات المحتجين من مدخل
جانبي للمجمع مما أج��ب��ر رئيس
الوزراء ووزراء آخرين على اإلسراع
بمغادرة المكان.
وك����ان ال��م��ح��ت��ج��ون ق��د ع��رق��ل��وا
ان��ت��خ��اب��ات ف��ي ال��ث��ان��ي م��ن شباط
والتي قضت محكمة في وقت الحق
ببطالنها ،ويقولون إنهم لن يقبلوا
انتخابات عامة جديدة لحين إجراء
إصالحات سياسية.
وأدى عزل رئيسة الوزراء ينغالك
شيناواترا م��ن منصبها ب��ق��رار من
ال��م��ح��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة األس��ب��وع
ال��م��اض��ي إل��ى زي���ادة ح��دة التوتر
في هذه الدولة الواقعة في جنوب
شرقي آسيا ،والتي ظلت لسنوات

تعاني اضطرابات سياسية.
و ُق��ت��ل  24ش��خ��ص �ا ً ع��ل��ى األق��ل
وأُص��ي��ب ال��م��ئ��ات ف��ي أع��م��ال عنف
مرتبطة ب��االح��ت��ج��اج��ات م��ن��ذ 30
تشرين الثاني عندما اندلعت أول
مواجهة بين المتظاهرين من أنصار
ومعارضي الحكومة في التظاهرات
التي دخلت شهرها السادس حاليا ً
وت���ه���دف إل���ى اإلط���اح���ة ب�����اإلدارة
الحاكمة.
ويعتبر المحتجون أن الحكومة
فقدت شرعيتها بالكامل ،ويريدون
تغييرها برئيس وزراء «محايد»
يشرف على إص�لاح��ات انتخابية
تهدف إلى إقصاء ينغالك وشقيقها
ثاكسين ش��ي��ن��اوات��را ال���ذي تتهمه
المعارضة ب���إدارة ش��ؤون الحزب
الحاكم من خارج البالد منذ االنقالب
عليه عام .2006

االنتخابات الرئا�سية الأفغانية تنتقل �إلى جولة ثانية

غني

عبدالله
انتقلت االنتخابات الرئاسية االفغانية ال��ى جولة
ثانية بعد إعالن النتائج النهائية.
وأظهرت النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية
االفغانية أمس أن وزي��ر الخارجية السابق عبدالله
عبدالله والخبير االقتصادي السابق في البنك الدولي
أش���رف غ��ن��ي س��ي��خ��وض��ان ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة ف��ي 14
حزيران.
وق���ال اح��م��د ي��وس��ف ن��ورس��ت��ان��ي رئ��ي��س اللجنة
االنتخابية المستقلة «بعد مراجعة معمقة ،من الواضح
ان اي مرشح لم يتمكن من الحصول على نسبة تفوق 50
في المئة وبالتالي ستنظم دورة ثانية» لالنتخابات.

ونال عبدالله  45في المئة من االصوات في االنتخابات
التي أجريت في  5نيسان فيما نال منافسه غني 31.6
في المئة وفق النتائج النهائية التي تأتي بعد أسابيع من
اتهامات بالتزوير قدمها المرشحون.
وه��ذه االنتخابات التي تشكل أول انتقال للسلطة
لرئيس ديموقراطي منتخب ،تعتبر اختبارا ً رئيسيا ً
الفغانستان التي تدخل مرحلة جديدة مجهولة بعد
انسحاب قوة حلف شمال االطلسي بحلول نهاية السنة.
وال يحق للرئيس المنتهية واليته حميد كرزاي الذي
يتولى رئاسة البالد منذ سقوط نظام طالبان في 2001
الترشح لوالية ثالثة وفق الدستور.

منظمة معاهدة الأمن الجماعي:
التدخل في الأزمة الأوكرانية يزيد التوتر
أعلن األمين العام لمنظمة معاهدة
األمن الجماعي نيكوالي بورديوجا،
أنه يجب على هذه المنظمة اإلقليمية
أو حلف الناتو عدم التدخل في األزمة
األوكرانية.
وقال بورديوجا أمس «أعتقد أنه
على منظمة األمن الجماعي أو الناتو
أال يحاوالن على اإلطالق التأثير في
الوضع بأوكرانيا بأي شكل كان .ألن

ذلك سيكون أمرا ً مضرا ً من شأنه أن
يزيد من تصعيد التوتر».
وأشار األمين العام لمنظمة معاهدة
األم��ن الجماعي ،إلى أنه يجب على
األوكرانيين انفسهم تسوية األزمة
الحالية من دون أي تتدخل خارجي.
وأكد بورديوجا أن الوضع في أوكرانيا
يهدد أمن الدول األعضاء في المنظمة،
مشيرا ً إل��ى وج��ود ح��دود مشتركة

وع�لاق��ات وثيقة معها .وأض��اف أن
تصريحات ممثلين عن الناتو حول
تعزيز القوات على الحدود مع روسيا
االتحادية تثير التوتر وتنعكس سلبا ً
على األجواء العامة.
وت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أن منظمة
معاهدة األمن الجماعي تضم روسيا
وبيالروسيا وكازاخستان وقرغيزيا
وطاجيكستان وأرمينيا.

