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ترحب
الإفراج عن مجموعة ثانية من المراقبين الأوروبيين ومو�سكو
ّ

الرئي�س روحاني يدعو �إلى تعاون �إقليمي لمكافحة الإرهاب

بوتين يدعو الرئي�س الأوكراني �إلى تمديد وقف �إطالق النار

خامنئي :من يرتكب المجازر العراقية جهلة

دع��ا الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين أمس نظيره األوكراني بترو
بوروشنكو إلى تمديد وقف إطالق
النار الذي تنتهي مهلته اليوم االثنين
ف��ي ش���رق أوك��ران��ي��ا ،وذل���ك خ�لال
اتصال هاتفي ضم أيضا ً المستشارة
األلمانية أنغيال ميركل والرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند
وقال الكرملين في بيان نشر بعد
وجهت
االتصال الهاتفي إن «دع��وة ّ
إلى بوروشنكو كي يمدد العمل بوقف
إطالق النار لفترة أطول».
وأعلن االليزيه أن الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند والمستشارة األلمانية
أنغيال ميركل أجريا أم��س محادثة
هاتفية «ألك��ث��ر م��ن ساعتين» مع
الرئيسين الروسي فالديمير بوتين
واألوكراني بترو بوروشنكو ،وذلك
عشية انتهاء مهلة وقف إطالق النار
ف��ي أوك��ران��ي��ا .وأض��اف��ت الرئاسة
الفرنسية ف��ي بيان أن��ه خ�لال هذا
االتصال الهاتفي ،الثاني خالل أربعة
أيام ،تم التشديد على «أهمية تحقيق
تقدم ملموس نحو استقرار الوضع
األمني على األرض ،وتمديد وقف
إطالق النار ،وتطبيق خطة السالم»
التي قدمتها أوكرانيا.
وفي كييف أعلن الرئيس األوكراني
أن���ه س��ي��ب��ح��ث م���ج���ددا ً ال��ي��وم في
اتصال هاتفي مع نظيريه الفرنسي
وال��روس��ي وك��ذل��ك م��ع المستشارة
األلمانية الوضع في البالد .وأضاف
أنه ا ُتفق خالل مكالمة على إجراء هذا
االتصال الجديد قبل ساعات فقط
من انتهاء مهلة الهدنة التي أعلنتها
كييف مع المتمردين الموالين لروسيا
شرق البالد.
أعلن ديمتري تيمتشوك الخبير
العسكري ال��ب��ارز فى أوك��ران��ي��ا ،أن
الدفاع الجوي األوكراني أسقط طائرة
استطالع روسية من دون طيار كانت
تحلق فوق شرق أوكرانيا.
وت��ض��م ق��اع��دة ال��دف��اع ال��ج��وي
منظومات ص��واري��خ م��ن ط��راز «إز
أر ك��ي» ،وهي أنظمة ذاتية الحركة
للدفاع ال��ج��وي مصممة لمواجهة
أه��داف طائرة ق��ادرة على المناورة
ع��ل��ى االرت���ف���اع���ات ال��م��ن��خ��ف��ض��ة
والمتوسطة.
وأوضح الخبير أن الطائرة كانت
تتجسس على اإلق��ل��ي��م ال��ح��دودي
لوجانسك قبل أن يسقطها سالح
الدفاع الجوي األوكراني.
وأش�����ارت ه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ة على

بوقف إطالق النار هو إعداد للهجوم
المقبل» ،مشيرا ً إل��ى «أنهم ب��دؤوا
بنقل المعدات العسكرية عبر النهر».
ك��م��ا ك���رر ت��ص��ري��ح��ات ق��ائ��د جيش
«جمهورية دونيتسك الشعبية»
إيغور ستريلكوف بأن وقف إطالق
النار لن ينفذ إال بعد انسحاب القوات
األوك��ران��ي��ة  10كيلومترات ووق��ف
عملية نقل المعدات العسكرية.

تجدد قصف سالفيانسك

المراقبون المفرج عنهم
ال��ح��دود ف��ي كييف إل���ى اس��ت��م��رار
وصول تقنيات عسكرية من الجانب
الروسي إل��ى األراض��ي األوكرانية.
وك��ان��ت وزارة ال��دف��اع األوك��ران��ي��ة
أعلنت تمكن الجيش السبت الماضي
من االستحواذ على مدرعة روسية
طراز تي .64
وكانت منظمة األمن والتعاون في
أوروبا قد أكدت أول من أمس اإلفراج
عن مجموعة ثانية من مراقبيها كانت
قد احتجزت في نهاية أيار.
وك��ت��ب��ت ب��ع��ث��ة م��ن��ظ��م��ة األم���ن
وال��ت��ع��اون األوروب���ي ف��ي صفحتها
على موقع «فيسبوك»« :أفرج عن 4
من أعضاء من فريقنا الموجود في
لوغانسك بعد شهر من األسر» .ونقل
عن مصادر أوكرانية أن المراقبين
وهم ام��رأة و 3رج��ال ،ب��دوا متعبين
لكنهم يشعرون باالرتياح بعد إطالق
سراحهم .ووصل المراقبون إلى فندق
في مدينة دونيستك شرق أوكرانيا
حيث التقوا ممثلين عن منظمة األمن
والتعاون في أوروبا.
من جهة أخرى ،قال رئيس وزراء
«جمهورية دونيتسك الشعبية»
ألكسندر ب��وروداي« :لقد أفرجنا عن
آخر  4مراقبين كانوا محتجزين على
أراض���ي الجمهورية الشعبية في
لوغانسك» .وأض��اف« :نعتبر أننا
وفينا بالتزاماتنا».
ق��ال ألكسي دميتراشكوفسكي
ممثل ق��ي��ادة العملية العسكرية

الخاصة أن  5عسكريين من الجيش
األوك��ران��ي قتلوا وأص��ي��ب  17على
األق��ل ب��ج��روح ف��ي الساعات الـ24
األخيرة في شرق أوكرانيا .وأضاف:
«المسلحون قصفوا مرات عدة نقطة
تفتيش بالقرب من سالفيانسك ،ما
أدى إلى مقتل  3عسكريين وجرح 4
آخرين .وفيما بعد قاموا بهجوم على
قافلة حراسة في مقاطعة لوغانسك.
وأسفرت المعركة عن مقتل عسكريين
اثنين وجرح  8آخرين».
على صعيد العمليات الميدانية،
أع��ل��ن دي��م��ت��ري تيمتشوك الخبير
العسكري ال��ب��ارز في أوك��ران��ي��ا ،أن
الدفاع الجوي األوكراني أسقط طائرة
استطالع روسية من دون طيار كانت
تحلق فوق شرق أوكرانيا
وت��ض��م ق��اع��دة ال��دف��اع ال��ج��وي
منظومات ص��واري��خ م��ن ط��راز «إز
أر ك��ي» ،وهي أنظمة ذاتية الحركة
للدفاع ال��ج��وي مصممة لمواجهة
أه��داف طائرة ق��ادرة على المناورة
ع��ل��ى االرت���ف���اع���ات ال��م��ن��خ��ف��ض��ة
والمتوسطة .وأوض���ح الخبير أن
الطائرة كانت تتجسس على اإلقليم
الحدودي لوجانسك قبل أن يسقطها
سالح الدفاع الجوي األوكراني.
وأشارت هيئة الرقابة على الحدود
ف��ي ك��ي��ي��ف إل���ى اس��ت��م��رار وص��ول
تقنيات عسكرية من الجانب الروسي
إل��ى األراض���ي األوك��ران��ي��ة .وكانت
وزارة الدفاع األوكرانية أعلنت تمكن

الرئي�س ال�صيني يتعهد
بدعم «قوة بالده الناعمة» ال الع�سكرية

الكبرى أصبح من مفاهيم الماضي.
وقال إن «مفهوم السيطرة على الشؤون الدولية ينتمي
إلى عصر مختلف ،وإن مثل هذه المحاوالت محكوم عليها
بالفشل ».وأوض��ح أن «استعراض العضالت العسكرية
يكشف فقط غياب األرضية األخالقية والرؤية لمن يقوم بذلك
بدال ً من أن يعكس قوته».
ودعا شي كذلك إلى «هيكلة جديدة للشؤون األمنية آلسيا
والمحيط الهادئ».
وتخوض الصين نزاعات مع العديد من الدول المجاورة
بسبب مزاعم بأحقيتها في السيطرة على بحر الصين
الجنوبي ،وتسعى إلى التصدي لمحاوالت الواليات المتحدة
من أجل تعزيز وجودها في آسيا.
وبحسب تحليل ديميان غراماتيكوس مراس بي بي سي،
في بكين ،فإن خطاب حمل الرئيس الصيني هدفا ً واحدا ًجلياً؛
هو رسالة طمأنة لجيران الصين والبالد األخرى المتابعة
لنموها ،والتي تتساءل عما قد تنتهي إليه كقوة عظمى.
موجه باألساس
إال أن معظم رسالة الرئيس الصيني بدا ّ
للواليات المتحدة .وقال« :إن قانون الغابة الذي تسيطر فيه
أمة واحدة على المشهد الدولي ،أصبح من الماضي .وأضاف
أمني جديد آلسيا».
أنه «يرغب في تكوين ّ

ياباني ي�شعل النار في نف�سه
احتجاج ًا على الحكومة
أشعل رجل ياباني النار في نفسه
في العاصمة طوكيو اعتراضا ً على
سياسات الحكومة برئاسة شينزو
آبي.
وقال الشهود إن الرجل ألقى خطابا ً
عند محطة ق��ط��ارات شينجوكو في
طوكيو انتقد خاللها نية الحكومة
تغيير السياسات الدفاعية لليابان ثم
سكب بعض الوقود على نفسه وأشعل
النيران.

كييف تطالب
بوقف الهدنة

وأم���س نظمت ت��ظ��اه��رة بالقرب
من المقر الرئاسي في كييف طالب
ال��م��ش��ارك��ون فيها ب��وق��ف الهدنة
وفرض حالة الطوارئ.
وأفادت وكالة «أو أن أن» األوكرانية
أن ن��ح��و أل���ف ش��خ��ص ب��م��ن فيهم
المتطوعون من كتيبتي «دونباس»
و«آزوف» الخاضعة للسلطات في
كييف شاركوا في التظاهرة.
ودع����ا ال��م��ت��ظ��اه��رون ال��رئ��ي��س
األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو إلى
إلغاء الهدنة وفرض حالة الطوارئ
وتسليح العسكريين األوكرانيين.
كما طالبوا بمنح كتائب المتطوعين
الحق في «اتخاذ إج��راءات للقضاء
على اإلرهابيين».
وك���ان ال��م��ت��ط��وع��ون ال��ق��وم��ي��ون
ب��رئ��اس��ة م��س��ؤول ح��رك��ة «القطاع
األيمن» دميتري ي��اروش قد ش ّكلوا
بعد أن شنت السلطات األوكرانية
العملية العسكرية الخاصة ضد
أنصار االستقالل في شرق البالد ما
يسمى بـ«كتائب الدفاع اإلقليمي» بما
فيها كتيبة «دونباس».

بيونغ يانغ تطلق �صاروخين ق�صيري المدى
أعلنت كوريا الجنوبية أمس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري
المدى يعتقد أنهما من نوع سكود نحو بحر اليابان .وقالت هيئة األرك��ان
الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخين صباحا ً تباعاً ،وتقدر
أن مداهما يصل إلى  500كيلومتر.
وجاء إطالق كوريا الشمالية الصاروخين بعد  4أيام من إطالقها  3صواريخ
أخرى قصيرة المدى .وهذه هي المرة الرابعة التي تطلق فيها كوريا الشمالية
صواريخها البالستية ،منذ مطلع العام الحالي.
وقال مسؤول في الهيئة إن الصاروخين أطلقا نحو أجواء شمال شرقي شبه
الجزيرة الكورية ،ولم تعلن كوريا الشمالية حظر اإلبحار في المياه المعنية.
وترى السلطات العسكرية في سيؤول أن إطالق الصاروخين من كوريا
الشمالية جاء في إطار استعراض قوتها العسكرية قبيل زيارة الرئيس الصيني
شي جين بينغ إلى كوريا الجنوبية بداية شهر تموز.
من جهة أخرى ،قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية إن إطالق الصواريخ
البالستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان ج��رى في إط��ار المناورات
العسكرية التي تجريها البالد.
وأضافت الوزارة« :أجريت مناورات عسكرية روتينية» ،مضيفة أن إطالق
الصواريخ البالستية «لن يؤثر بأية ص��ورة» في المشاورات بين حكومتي
اليابان وكوريا الشمالية المقرر إجراؤها في األول والثاني من تموز في بكين.

السيد خامنئي خالل لقائه أهالي الشهداء
نبه مرشد ال��ث��ورة اإلسالمية في إي��ران السيد علي
خامنئي إلى أن العدو اليوم يعلق اآلمال على إشعال حرب
طائفية في المنطقة حتى يتخلص من مسألة الصحوة
اإلسالمية ،موضحا ً ان األعداء يخططون إلثارة الحروب
الداخلية في منطقتنا.
وخالل استقباله عددا ً من عوائل شهداء السابع من تير
( 28حزيران  )1981وحشدا ً من أسر شهداء العاصمة
طهران ،لفت إلى أن األعداء يعملون بشكل واضح إلثارة
الحرب الطائفية أو النزاع بين الشيعة والسنة.
وقال :ما يجري حاليا ً في العراق ليس حربا ً شيعية -
سنية وإنما حرب بين اإلرهابيين وأعداء اإلره��اب ،وهي
حرب الموالين للغرب ضد دعاة استقالل الشعوب ،مشددا ً
على أن العراق يشهد اليوم ارتكاب جرائم على يد حفنة من
بقايا نظام صدام وبعض الجهلة.
من جهة ثانية ،دع��ا خامنئي الشعب والمسؤولين
في إي��ران إل��ى التحلي باليقظة وع��دم االستهانة بكيد
األعداء .وأكد رئيس الجمهورية اإلسالمية في إيران حسن
روحاني ضرورة تعاون دول المنطقة في مكافحة اإلرهاب
واالضطرابات ،آمالً أن يدرك اإلرهابيون اإلرادة الحازمة
لحكومات الدول المسلمة في المنطقة في التصدي لإلرهاب
وأن يعلموا بأن العصر ليس عصر القتل واإلرهاب.
وأفاد الموقع اإللكتروني لرئاسة الجمهورية أن الرئيس

حسن روحاني أكد في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر
الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ضرورة تعاون
دول المنطقة في مكافحة اإلرهاب واالضطرابات وقال :آمل
أن يكون اإلرهابيون قد أدركوا اإلرادة الحازمة لحكومات
ال��دول المسلمة في المنطقة في التصدي لإلرهاب وأن
يعلموا بأن عصرنا ليس عصر القتل واإلرهاب.
وأعرب الرئيس روحاني عن أسفه لالضطرابات األمنية
الموجودة في المنطقة ومنها في العراق ،وأض��اف :أن
قضية التطرف واإلره��اب تعتبر معضلة كبرى لجميع
دول المنطقة ومن أجل أن تتخلص الشعوب اإلسالمية في
المنطقة من هذه المعضلة ينبغي على جميع المسلمين
وضع أيديهم بأيدي البعض والتعاون معا ً للتخلص من
هذه المعضلة.
وصرح الرئيس اإليراني أن على دول المنطقة مساعدة
ودعم بعضها بعضا ً إلرساء االستقرار واألمن عبر الحوار
واألخوة والصداقة.
وأكد الرئيس روحاني بأن انتشار اإلرهاب في المنطقة
إنما يخدم مصلحة الصهاينة وأع��داء العالم اإلسالمي،
وأض���اف :إننا مستعدون لوضع أيدينا بأيدي جميع
الدول الصديقة والشقيقة في المنطقة من أجل مكافحة
مشكلة عدم االستقرار واالضطراب األمني وأن نعيد السالم
واالستقرار لهذه المنطقة الحساسة.

البو�سنة تحيي الذكرى الـ100
النطالق �شرارة الحرب العالمية الأولى
أحيت ساراييفو من دون القادة
األوروب��ي��ي��ن ذك��رى االع��ت��داء ال��ذي
أشعل فتيل الحرب العالمية األولى
قبل مئة عام.
ي��ش��ار إل���ى أن مصير أوروب����ا،
التي كانت ف��ي أوج قوتها ،تحدد
ف��ي العاصمة البوسنية ف��ي 28
ح����زي����ران  1914ب��رص��اص��ت��ي��ن
أطلقهما الشاب الصربي البوسني
القومي غافريلو برانسيب على ولي
عهد النمسا األرش��ي��دوق فرنسوا
فرديناند وزوج��ت��ه صوفي ،وبعد
خمسة أسابيع دخلت القوى الكبرى
بخصوماتها ومخاوفها وتحالفاتها
في حالة حرب.
واس��ت��م��ر ال��ن��زاع أك��ث��ر م��ن أرب��ع
س��ن��وات وام��ت��د ال��ى جميع مناطق
العالم .خرجت أوروب��ا في نهايته
م��ن��ه��ك��ة ،إذ س��ق��ط ع��ش��رة ماليين
قتيل وع��ش��رون مليون جريح من

المقاتلين ،وماليين المدنيين الذين
قتلتهم المعارك أو الجوع أو األمراض
أو االضطرابات الدامية التي بقيت
تهز أوروبا من بولندا إلى تركيا مرورا ً
بروسيا والمجر حتى عام .1923
وهذه «الكارثة األصلية» على حد
قول األلمان ،أدت بعد عشرين عاما ً
إلى الحرب العالمية الثانية التي
كرست غياب أوروب��ا ودُم��رت للمرة
الثانية لمصلحة ق��وة عظمى في
العالم هي الواليات المتحدة.
واقتصرت فعاليات إحياء ذكرى
ان��دالع الحرب في مدينة سراييفو
على حفل موسيقي تقيمه األوركسترا
الفيالرمونية النمساوية ،وتنظيم
نشاطات ثقافية ورياضية متنوعة
يمول االتحاد األوروب��ي ج��زءا ً كبيرا ً
منها.
وكان القادة األوروبيون اختاروا
إحياء ه��ذه ال��ذك��رى في مكان آخر

وقبل يومين من تاريخها ،فأقاموا
مراسم الخميس الماضي في مدينة
اي��ب��ر ش��م��ال غ��رب��ي بلجيكا على
هامش مجلس االتحاد االوروبي في
بروكسيل.
ون��ق��ل��ت م���ص���ادر ع���ن ال��م��ؤرخ
والدبلوماسي الصربي البوسني
سلوبودان سويا قوله إنه طرحت
أوال ً ف��ك��رة ع��ق��د ق��م��ة أوروب��ي��ة في
س��اراي��ي��ف��و لمناسبة ذك���رى م��رور
مئة ع��ام على ان��دالع ال��ح��رب ،لكن
جرى التخلي عن الفكرة خصوصا ً
بسبب الخالفات التي أججتها هذه
الذكرى بين مختلف المجموعات في
البوسنة.
وأوض����ح س��وي��ا أن���ه «ك���ان من
المستحيل جمع الصرب والمسلمين
وال��ك��روات معا ً في  28حزيران في
ساراييفو» ،وهذا «ما كان سيجعل
هذه القمة مستحيلة».

م�سلحو«بوكو حرام»
يقتلون � 10أ�شخا�ص في نيجيريا

الرئيس الصيني خالل استقباله قادة الهند وبورما
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين لن تسعى
أبدا لفرض إرادتها على الدول األخرى ،مهما بلغت قوتها.
وتأتي تصريحات شي في بكين خالل استقباله رؤساء
الهند وبورما لعقد جولة من محادثات نهاية األسبوع.
ويخوض العديد من ال��دول المجاورة للصين نزاعات
إقليمية مع بكين.
وتعرب تلك الدول عن قلقها إزاء حجم اإلنفاق العسكري
المتزايد للصين ،وما يعتبره البعض جرأة متزايدة في هذا
الشأن.
وجاء خطاب الرئيس الصيني خالل االحتفال بمناسبة
مرور  60عاما ً على توقيع اتفاقية عدم االعتداء وعدم التدخل
المتبادل بين الصين والهند وبورما ،كما كان يطلق عليها في
ذلك الوقت.
وأضاف شي أن «الصين ال تدعم فكرة أنه يجب على أي
دولة أن تسعى إلى الهيمنة متى أخذت قوتها في النمو».
وتابع أن «الهيمنة أو النزعة العسكرية ليست من مكونات
الصينيينالجينية.فالصينستواصلبثباتتقدمهاالسلمي،
ألنه الخيار األفضل بالنسبة للصين وآلسيا وللعالم».
وأش��ار شي خالل حديثه ال��ذي رآه البعض أنه يحمل
انتقادات للواليات المتحدة إلى أن مفهوم هيمنة القوى

الجيش أول من أمس من االستحواذ
على مدرعة روسية طراز تي .64
وسبق أن ق��ال رئيس مجموعة
«ال��م��واج��ه��ة اإلع�لام��ي��ة» دميتري
تيمتشوك إن مواقع الجيش األوكراني
تعرضت إلطالق النار من قبل قوات
الدفاع الشعبي ليل أمس.
وك��ت��ب ف��ي م��وق��ع «ف��ي��س��ب��وك»:
«تع ّرض مطار كراماتورسك للقصف
مرتين .وجرى إطالق النار من مقبرة
المدينة والجزء الشمالي منها .كما
تع ّرضت نقطة تفتيش تقع على
تقاطع الطريقين إل��ى سالفيانسك
وكراسني ليمان إلطالق النار أيضاً.
وتع ّرضت نقطة الجيش األوكراني
ب��ال��ق��رب م���ن ال��ن��ق��ط��ة ال��ح��دودي��ة
«بيريوكوفو» للقصف» .وأض��اف
أن هذه الحوادث لم تسفر عن وقوع
ضحايا بين العسكريين.
وكانت قوات الدفاع الشعبي أعلنت
أن وقف إطالق النار في المنطقة لم
ينفذ .ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن
ميروسالف رودينكو نائب المجلس
األع��ل��ى ل��ـ«ج��م��ه��وري��ة دونيتسك
الشعبية» أول من أم��س قوله« :ال
تزال المعارك في مدينة كراماتورسك
مستمرة .أوق��ف الجيش األوكراني
إط�لاق ال��ن��ار بالقرب م��ن كراسني
ليمان ونهر سيفيرسكي دونيتس
من أجل نقل قواته إلى الشاطئ اآلخر
للنهر».
وعبّر عن اعتقاده بأن «ما يسمى

على صعيد آخر ،أفادت إدارة مدينة
سالفيانسك أن القوات األوكرانية
أطلقت النار على المدينة من جديد،
ما أسفر عن وقوع ضحايا.
ونقلت وك��ال��ة «نوفوستي» عن
اإلدارة أن القذائف أصابت أمس سوق
المدينة ما أدى ال��ى وق��وع ضحايا
وإصابات ،مضيفة أنه يجري حاليا ً
تحديد عدد الضحايا .وأعلن المصدر
قصف بعض األحياء األخرى ،مشيرا ً
إل��ى أن قذائف سقطت على محطة
للقطارت .وأكد مصدر أن قوات الدفاع
الشعبي ردت بإطالق النار على جبل
كاراتشون المجاور الذي تتركز فيها
القوات األوكرانية.

وق���د ت�����داول م��س��ت��خ��دم��و م��واق��ع
التواصل االجتماعي ص��ورا ً ومقاطع
فيديو تصور الحادث.
وق��ال��ت المتحدثة ب��اس��م شرطة
المنطقة إن الرجل في عقده الخامس
أو ال��س��ادس م��ن ال��ع��م��ر و ن��ق��ل إل��ى
المستشفى لتلقي العالج.
وقالت وكالة أنباء «جي» اليابانية
إن الرجل تسلق س��ور أح��د الجسور
المخصصة للمشاة وتحدث للناس من

خالل مكبر للصوت نحو ساعة كاملة
قبل أن يشعل النار في نفسه.
وانتقد ال��رج��ل مساعي الحكومة
توسيع استخدامات الجيش الياباني
في مناح عدة.
وتسعى الحكومة إلى إعادة تفسير
مواد الدستور الياباني للسماح للجيش
بخوض معارك دفاعا ً عن دول حليفة
وهو ما يراه البعض قد يورط البالد في
حروب خارجية دعما ً لدول أخرى.

قتل مسلحو حركة بوكو حرام اإلسالمية المتشددة أمس عشرة أشخاص على
األقل في هجوم على قرية تقع على مقربة من شيبوك شمال شرقي نيجيريا ،حيث
اختطفت الحركة  200تلميذة مدرسة في نيسان الماضي.
وفي هجوم منفصل ،قتل مسلحو الحركة سبعة جنود نيجيريين في قرية
غونيري التي تقع في والية يوبي ،بحسب ما أفادت مصادر أمنية وشهود .ونقلت
مصادر عن شهود قولهم إن المسلحين هاجموا عددا ً من الكنائس التي تقع في
محيط شيبوك ،وعن أحد سكان المنطقة قوله« :هاجم المسلحون الكنائس بالقنابل
واألسلحة النارية ،ما أسفر عن مقتل عدد من المصلين بينهم نسوة واطفال».
وقال اينوخ مارك وهو ناشط من شيبوك إن الجيش النيجيري لم يستجب
لنداءات االستغاثة مضيفا ً إن «الجيش فضل الهرب إلى األحراش واالحتماء بها».
وكانت أسر التلميذات المختطفات قد اتهمت الجيش بالتقاعس في البحث
عنهن.

لوبان تطالب بو�ضع حد الزدواجية
الجن�سية في فرن�سا
دعت مارين لوبان إلى وضع حد الزدواجية الجنسية ،بالتزامن مع أحداث
شغب رافقت احتفاالت الجالية الجزائرية والعربية بتأهل المنتخب الجزائري
إلى الدور الثاني من كأس العالم.
وأكدت رئيسة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا مارين لوبين أمس أنه يجب
وضع حد الزدواجية الجنسية ووقف الهجرة ،وذلك بعد األحداث التي رافقت
تأهل منتخب الجزائر إلى الدور الثاني من مونديال البرازيل الجمعة الماضي.
وقالت لوبان لوسائل إعالم فرنسية إن هذه األح��داث تبيّن «الفشل التام
لسياسة الهجرة والرفض الذي عبّر عنه عدد من األشخاص الذين ال يستوعبون
ثنائية الجنسية» ،مضيفة «يجب االختيار ،أن تكون فرنسيا أو شيئا ً آخر».
وكانت الشرطة الفرنسية قد أوقفت  28جزائريا ً بعدما شهدت مدن فرنسية
أعمال شغب ،إثر خروج الجالية الجزائرية لالحتفال بفوز المنتخب الجزائري
على نظيره الكوري الجنوبي في مونديال البرازيل.
وذكر بيان للداخلية الفرنسية االثنين الماضي أن «االحتفاالت بفوز المنتخب
الجزائري شهدت تجاوزات في بعض المناطق».
وأكد البيان أن االحتفاالت في غالبيتها لم تشهد أعمال شغب أو تجاوزات
خطيرة ،غير أن بعض المناطق شهدت أحداثا مؤسفة ،حيث دخل مشجعون
في مواجهات مع الشرطة في مدينة ليون.
كما شهدت منطقة ال��رون أعمال شغب ،حيث اقتحم أشخاص مجهولون
متاجر عدة وقاموا بنهبها وتخريبها.

مواطنون بوسنيون ُيحيون ذكرى الحرب الثانية

طالب جامعة نيفادا يدعون هيالري كلينتون
�إلى �إعادة � 225ألف دوالر للجامعة
دع��ا ط�لاب جامعة نيفادا ف��ي الس فيغاس وزي��رة
الخارجية األميركية السابقة هيالري كلينتون إلى التخلي
عن أجرها وق��دره  225ألف دوالر لقاء كلمة ألقتها في
اجتماع ممولي الجامعة.
وكتبت صحيفة «دي��ل��ي ميل» البريطانية أم��س أن
مجموعة من طالب الجامعة وجهت رسالة إلى صندوق
كلينتون في نيويورك تدعو فيها المرشحة المحتملة
للرئاسة األميركية عام  2016إلى التضحية بهذا المبلغ
لمصلحة الجامعة.
ونقلت الصحيفة عن واح��د من المجموعة الطالبية:
«سيسعدنا فعالً أن يجمع شخص ما األموال لجامعتنا.
لكن إذا حصل «ه��ذا الشخص» على  225أل��ف دوالر
لقاء كلمة واحدة فهذا غير معقول .نحن نريد من وزيرة
الخارجية أن تعيد النقود للجامعة» .وأض��اف أن هذه
األموال ستكون كافية لدفع منح دراسية لـ  225طالباً،
األمر الذي سيسمح بتسهيل عبء التعليم المدفوع.
وكانت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري األميركي
قد نشرت يوم الجمعة الماضي بيانا ً أفادت فيه أن أجر
هيالري كلينتون لقاء المحاضرة الواحدة يتجاوز بمقدار 4
مرات متوسط األجر السنوي لسكان والية نيفادا.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد كتبت أن كلينتون
بعد مغادرتها منصب وزي��رة الخارجية في بداية عام
 2013بدأت بقراءة المحاضرات مثل زوجها وتحصل على
نحو  200ألف دوالر مقابل كل محاضرة .وأفادت أن هذا
المبلغ يزيد عن دخلها السابق مرات عدة .إذ كانت تحصل
كوزيرة على  185ألف دوالر سنوياً.

