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وماتيس يتوعّ د بمنافسة قوية مع الصني

والية بافاريا األملانية تتحيز
للمسيحية على حساب اإلسالم

بحر الصني الجنوبي يُشعل مواجهة
جديدة بني بكني وواشنطن

حم�م��د أب ��و اجل ��داي ��ل /ال ��وف ��اق -ات�ه��م وزي��ر
الدفاع األمريكي «جيم ماتيس» يوم السبت،
بكني مبمارسة تصرفات تعسفية يف حبر الصني
اجلنوبي ول �وّح ب��أن وزارة الدفاع (البنتاغون)
ستنافس بقوة إذا اقتضت احلاجة ،األمر الذي
يشعل ش ��رارة م��واج�ه��ة ج��دي��دة ب�ين واشنطن
وبكني بعد ت��دخ�لات إدارة ت��رام��ب األخ�ي�رة يف
مياه الصني اجلنوبية.
وت� ��أت� ��ي ت� �ص ��رحي ��ات م ��ات �ي ��س خ �ل��ال ح� ��وار
ش��ان �غ��ري�لا ال �س �ن��وي يف س �ن �غ��اف��ورة يف وق��ت
يتصاعد فيه التوتر ب�ين أمريكا وال�ص�ين يف
حبر الصني اجلنوبي كما تسلط الضوء على
رؤي��ة إدارة الرئيس األم��ري�ك��ي دون��ال��د ترامب
للموازنة ب�ين ت�ع��اون ال�ص�ين يف ملف كوريا
الشمالية والتعامل مع أنشطة بكني يف البحر
املتنازع عليه.

صورة وخبر

تتأرجح القمة التارخيية املرتقبة بني
الزعيم ال�ك��وري الشمالي «كيم جونغ
أون» والرئيس األمريكي «دونالد ترامب»
بني تأكيد األخري عقدها يف سنغافورة
وب�ي�ن وردود ال �ف �ع��ل اإلق�ل�ي�م�ي��ة عليها
وامل �خ��اوف بشأنها ال�تي أث��اره��ا ك��ل من
وزير الدفاع االمريكي واليابان.
فبعد محلة دبلوماسية شاقة يبدو أن
القمة ح��ول السالح النووي بني ترامب
وكيم جونج أون يف طريقها لالنعقاد يف
سنغافورة لكن مدى جناحها ال ميكن أن
يعرف قبل أشهر وحتى سنوات.
وتوقعات اخل�براء تقول بأن القمة قد
تشهد ت��وق�ي��ع ات �ف��اق س�ل�ام ب�ين أمريكا
وك ��وري ��ا ال�ش�م��ال�ي��ة م ��ن ش��أن��ه متهيد
الطريق حن��و حتسن ح��ذر يف العالقات
بينهما ،وسأل ترامب «هل تصدقون بأننا
نتحدث عن إنهاء احلرب الكورية» معتدا
جبرأته الدبلوماسية.
يشار اىل أن كوريا اجلنوبية وجارتها
الشمالية يف ح��ال��ة ح ��رب م��ن الناحية
التقنية منذ عقود وإن مت جتميد النزاع
بهدنة قبل  65سنة .لكن الذي تسعى إليه
واشنطن فعال هو نزع السالح النووي يف
كوريا الشمالية.
وبعد حمادثات غري مسبوقة استمرت
أك �ث��ر م��ن س��اع��ة م��ع امل �ب �ع��وث ال �ك��وري
الشمالي يف البيت األبيض ،قال ترامب
إن القمة ستعقد يف موعدها و»الطرفان
يتجهان لبدء عالقة جديدة ابتداء من
 12يونيو/حزيران اجلاري لن ُتفرض أي
عقوبات على كوريا الشمالية طاملا أن
املباحثات معها مستمرة».
وبعد إع�لان ترامب أن القمة ستعقد
يف م��وع��ده��ا ،ح � � ّذر زع �ي��م اجل�م�ه��وري�ين
مب �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ األم�ي�رك ��ي ميتش

وقال ماتيس الذي سيزور بكني هذا الشهر:
س �ي��اس��ة ال� �ص�ي�ن يف حب ��ر ال� �ص�ي�ن اجل �ن��وب��ي
تتناقض بشدة مع االنفتاح ال��ذي تقوم عليه
اسرتاتيجيتنا وتضع أهداف الصني األمشل يف
موضع تساؤل.
وتابع :ستواصل امريكا السعي لعالقة بناءة
مع الصني تركز على حتقيق النتائج وسيكون
التعاون قدر اإلمكان هو اهلدف وسننافس بقوة
عندما يتعني علينا ذلك ...ونقر بالطبع بأن
للصني دورا يف أي نظام مستدام باملنطقة.
وكانت القوات اجلوية الصينية قد أرسلت
ق��اذف��ات الشهر امل��اض��ي إىل ج��زر وتكوينات
م��رج��ان �ي��ة م �ت �ن��ازع ع�ل�ي�ه��ا يف حب ��ر ال�ص�ين
اجلنوبي يف إطار تدريبات مما أثار املخاوف
يف فيتنام والفلبني.
وأظ� � �ه � ��رت ص � ��ور ال �ت �ق �ط �ت �ه��ا األق � �م� ��ار

الصناعية يف  12مايو أيار أن الصني نشرت
فيما يبدو ص��واري��خ أرض ج��و أو صواريخ
موجهة مضادة للسفن على جزيرة وودي يف
البحر املتنازع عليه.
وق� ��ال م��ات �ي��س :وض ��ع ن �ظ��ام األس �ل �ح��ة ه��ذا
مرتبط ارتباطا مباشرا باالستخدام العسكري
ألغ � ��راض ال�تره �ي��ب وال �ت �ع �س��ف رغ ��م م��زاع��م
الصني اليت تقول عكس ذلك.
وادع ��ى وزي ��ر ال��دف��اع األم��ري�ك��ي ،أن ب�ل�اده ال
تسعى إىل التنافس م��ع روس�ي��ا وال �ص�ين ،بل
إىل التعاون معهما والتغلب على التناقضات
والعمل معا.
وق��ال ماتيس متحدثا يف سنغافورة :وجهة
نظرنا هي أنه من األفضل التعاون مع هاتني
ال��دول �ت�ين ،ه��ذه ال �ق��وى العظمى جي��ب أن ال
تنشغل بعملية التنافس ،إذا منت املنافسة ،هذا
ما ال نريده».
وأض � ��اف ،م ��ن وج �ه��ة ن �ظ ��ري ،ه ��ذه حقيقة
موضوعية ،روسيا لديها الكثري من القواسم
املشرتكة مع الغرب والواليات املتحدة أكثر
من الصني».
ووفقا لرئيس البنتاغون ،ف��إن ل��دى الصني
الكثري من القواسم املشرتكة مع دول احمليط
اهل ��ادئ وال��والي��ات املتحدة واهل�ن��د أكثر مما
لديها م��ن ق��واس��م م��ع روس �ي��ا ،مم��ا يشري إىل
«عدم تطابق طبيعي للمصاحل».
وأوض� ��ح« :رمب ��ا على امل ��دى القصري (ميكن
أن جي��دوا أرضية مشرتكة) يف احل��االت اليت
يريدون فيها مواجهة حمكمة دولية أو عرض
عضالتهما للجمهور يف ظروف خمتلفة».
*واشنطن ختلق صراعا جديدا يف حبر
الصني اجلنوبي
يف الواقع فتحت أمريكا من جديد جبهات
متعددة من االقتصاد والتجارة إىل السياسة
وال�ق�ض��اي��ا ال�ع�س�ك��ري��ة مل��واج�ه��ة ال �ص�ين حتت

ذريعة محاية مصاحلها القومية ،األمر الذي
ك��ان جليا يف تلويح وزي��ر ال��دف��اع االمريكي
«جيم ماتيس» ام��س السبت ،ب��أن البنتاغون
ستنافس بقوة بكني إذا اقتضت احلاجة.
يف ال ��واق ��ع ت �ع � ّد ت �ص��رحي��ات م��ات �ي��س ال�تي
أف�ض��ى عنها خ�لال ح ��وار شانغريال السنوي
يف سنغافورة مبثابة تهديد عسكري أمريكي
للصني يف حبرها اجلنوبي.
ماتيس ال��ذي س�ي��زور بكني ه��ذا الشهر قال
جبرأة :سياسة الصني يف حبر الصني اجلنوبي
تتناقض بشدة مع االنفتاح ال��ذي تقوم عليه
اسرتاتيجيتنا وتضع أهداف الصني األمشل يف
موضع تساؤل.
كما ي�ب��دو أن واشنطن اب ��رزت قضية حبر
ال �ص�ين اجل �ن��وب��ى م ��رة اخ� ��رى ع�ل��ى ال�س��اح��ة
الدولية ،بينما حت��اول حل أزمتها مع كوريا
الشمالية على اجلانب اآلخر.
وامل�ت��اب��ع مل��ا جي��ري سيصل اىل ان سياسة
أمريكا باتت مكشوفة أم��ام العلن فهي تثري
التوتر والنزاعات بل حتى الصراعات لتظهر
ب�ع��د ذل ��ك « ك��وس�ي��ط « او « ق��اض��ي» أو
طريق حل يف حماولة لتعظيم استفادتها
اىل احلد االقصى.
ومن الواضح أن إدارة ترامب تعتمد يف هذه
االي ��ام ذات األس �ل��وب القديم (سياسة فرق
ت�س��د) ال ��ذي اتبعته بريطانيا وغ�يره��ا من
الدول االستعمارية يف العامل العربي ،وهذا

قمة ترامب كيم تتأرجح بني التأكيدات واخملاوف والخيارات الصعبة

ماكونيل الرئيس ترامب مما مساه «فخ
كوريا الشمالية».
وعن القضايا املطروحة يف القمة ،قال
وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس «إن
مسألة القوات األمريكية املتمركزة يف
كوريا اجلنوبية ليست مطروحة على
الطاولة خالل القمة وال ينبغي أن تكون
كذلك».
وأض��اف ماتيس ي��وم السبت يف مؤمتر
ب �ش ��أن األم � ��ن يف س �ن �غ��اف��ورة «ال� �ق ��وات
األمريكية يف كوريا اجلنوبية موجودة
ه �ن��اك ك ��اع�ت�راف ب��ال �ت �ح��دي األم �ن�ي.
فإذا كان بإمكان الدبلوماسيني القيام
بعملهم ،واستطعنا تقليص التهديد
وت��وف�ير إج� ��راءات ب�ن��اء ال�ث�ق��ة ،ف��إن هذه
األن� ��واع م��ن ال�ق�ض��اي��ا مي�ك��ن أن تناقش
فيما بعد بني مجهورية كوريا الشمالية
والواليات املتحدة».

هو األس�ل��وب ال��ذي تنتهجه واشنطن اليوم
مع بعض النزاعات والصراعات على الساحة
الدولية.
فعلى مسافة عشرات آالف االميال من امريكا
نرى إدارة ترامب تتشدق بوجود مصاحل وطنية
هلا يف حبر الصني اجلنوبى ،واألمر الذي يبدو
واضحا لنا هو حماولة واشنطن للحفاظ على
«تسلطها الذى اتبعته طويال» يف منطقة غرب
احمليط اهل��ادي ،فلعدة عقود اعتربت أمريكا
نفسها قوة مهيمنة يف آسيا الشرقية ويعتقد
البنتاغون ان اي تغيري للوضع القائم ميثل
حتديا شديدا له وهو األمر الذي كان جليا
توعدات ماتيس مبواجهة بكني بالقوة
اليوم يف ّ
اذا دعت الضرورة.
أما عن املوقف الصيين حول كل ماجيري
يف هذه املنطقة فإن رؤية بكني واضحة فهي
تعترب حم ��اوالت ت��دوي��ل القضية ل��ن ي��ؤدي
إال اىل «ج�ع��ل االم ��ور اس ��وأ واحل ��ل أصعب»
وان «مم ��ارس ��ات ال �ت��دوي��ل ت�ظ�ه��ر ان افضل
طريقة حل��ل مثل ه��ذه ال �ن��زاع��ات بالنسبة
للدول املعنية هي ان تقوم مبفاوضات ثنائية
مباشرة» ،وباختصار فان التدخل اخلارجي
سوف يعقد فقط قضية حبر الصني اجلنوبي
وي �ع �ي��ق احل ��ل ال �س �ل��س للقضية ال�ش��ائ�ك��ة،
وأف�ض��ل ح��ل ه��و احل ��وار املباشر ب�ين الصني
وال��دول اجمل��اورة هلا اليت تطالب حبصة من
هذا البحر املتنازع عليها.

ووزير الداخلية ينوي طرد  500الف الجئ

للم شمل األسر املقسمة بني الجارتني
والكوريتان تسعيان ّ

*ط��وك �ي��و ت��دع��و ل �ع��دم م�ك��اف��أة
كوريا الشمالية
ويف املؤمتر نفسه الذي حتدث فيه وزير
ال��دف��اع األم��ري�ك��ي ،ق��ال نظريه الياباني
إي �ت �س��ون��وري أون ��ودي ��را «م ��ن امل �ه��م ع��دم
مكافأة كوريا الشمالية جملرد موافقتها
ع�ل��ى احل� ��وار وع�ل�ي�ه��ا أن ت�ت�خ��ذ إج ��راء
ملموسا لتفكيك كل براجمها النووية
والصاروخية».
وأش��ار الوزير الياباني إىل أن كوريا
الشمالية «دخ �ل��ت يف ات�ف��اق��ات إلنهاء
ب ��رن ��اجم �ه ��ا ال � �ن� ��ووي يف امل� ��اض� ��ي م��ن
أج��ل القيام بأنشطة إضافية لتطوير
أسلحتها فحسب.
أما كوريا اجلنوبية فرحبت بتأكيد
ت ��رام ��ب الن �ع �ق��اد ال �ق �م��ة ،وق� ��ال مكتب
الرئيس م��ون ج��ي يف بيان ص��در اليوم
«يبدو أن الطريق امل��ؤدي إىل قمة بني
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ك��وري��ا الشمالية وال ��والي ��ات املتحدة
اتسع وتعزز».
يذكر أن ترامب أعلن األسبوع املاضي
انسحابه ف�ج��أة م��ن ال�ق�م��ة ،م�ش�يرا إىل
العداء من جانب بيونغ يانغ .ومع ذلك،
وبعد س��اع��ات قليلة ،ق��ال ت��رام��ب إن��ه ال
يزال يفكر يف االجتماع مع كيم.
م� ��ن ج �ه �ت �ه �م��ا ات� �ف� �ق ��ت ال� �ك ��وري� �ت ��ان
اجلنوبية والشمالية على عقد اجتماع
للصليب األمح��ر يف  22يونيو مبنتجع
جبل كوجمانغ ،ملناقشة عقد اجتماع
مل مش��ل ال�ع��وائ��ل ال�تي فصلتها احل��رب
الكورية بني عامي  1950و .1953
وجاءت هذه االتفاقيات خالل حمادثات
رفيعة املستوى عقدت ،ي��وم اجلمعة ،يف
قرية اهلدنة احلدودية ملناقشة خطوات
تنفيذ االتفاقات اليت مت التوصل إليها
خالل قمة  27أبريل بني الرئيس الكوري
اجلنوبي مون جيه إن ،والزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون.
وق ��ال ��ت ال �ك��وري �ت��ان يف ب �ي��ان صحفى
مشرتك« :إن كوريا اجلنوبية والشمالية
ات�ف�ق�ت��ا ع�ل��ى اخت� ��اذ خ �ط��وات ج��وه��ري��ة
ل �ت �ع��زي��ز ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن�ه�م��ا ب�ط��ري�ق��ة
استباقية وهامة والدخول يف عهد جديد
للمصاحلة والسالم والرخاء».
كما اتفق اجلانبان على فتح مكتب
ات�ص��ال يف مدينة كيسونغ احل��دودي��ة
ال�ش�م��ال�ي��ة يف وق ��ت م�ب�ك��ر .وس�ي�ج��ري��ان
اتصاالت على مستوى العمل خبصوص
هذه املسألة.

الحكومة اإليطالية تؤدي اليمني بعد
مفاوضات مضنية
أدى رئيس الوزراء اإليطالي املكلف جوزييب كونيت ( 54عاما) وباقي
أع�ض��اء الفريق احلكومي اليمني الدستورية ي��وم السبت أم��ام رئيس
اجلمهورية سريجو ماتاريال ،ليدشنوا والدة احلكومة ال�ـ  65يف تاريخ
اجلمهورية اإليطالية ،وذلك بعد مفاوضات مضنية استمرت لشهور.
وك��ون�تي ه��و أس�ت��اذ جامعي مل ��ادة ال�ق��ان��ون اخل ��اص بكلييت احلقوق
جبامعيت فلورنسا (وسط) ،ولويس غويدو كارلي اخلاصة يف روما .كما
يعمل يف احملاماة مبحكمة النقض ،وال ينتمي ألي تنظيم سياسي ،غري
أنه أحد املقربني من حركة مخس جنوم.
وحتل حكومة كونيت خلفا حلكومة باولو جينتيلوني الذي استقال يف
 24مارس/آذار املاضي ،وواصل مهمة تصريف األعمال حتى اليوم.
ويف االنتخابات التشريعية اليت جرت يف م��ارس/آذار املاضي ،حصلت
مخس جنوم على  %32.66من مقاعد جملس النواب وعددها  ،630وعلى
 %32.22من مقاعد جملس الشيوخ وعددها .320
ومتكن ميني الوسط الذي يقوده حزب فورتسا إيتاليا بزعامة رئيس
ال ��وزراء األس�ب��ق سيلفيو برلسكوني م��ن حتقيق نسبة  %37يف النواب
و %37.49يف الشيوخ ،وهو االئتالف ال��ذي يشارك فيه كل من حركة
رابطة الشمال اليمينية املتطرفة وحزب إخوة إيطاليا اليميين املتطرف.
يذكر أن الرئيس م��ات��اري�لا رف��ض اختيار كونيت وزي��ر اقتصاد يف
التشكيلة األوىل بسبب مناهضته لسياسات االحت��اد األوروب ��ي ،واختار
جيوفاني تريا املؤيد لالستمرار يف منطقة اليورو.
وبعد حنو ثالثة أشهر من املفاوضات توصلت مخس جنوم والرابطة إىل
تسوية مع الرئيس الذي طالب بضمانات بشأن بقاء إيطاليا يف منطقة
اليورو .وتتألف احلكومة من  18وزيرا بينهم مخس نساء ،موزعني بشكل
شبه متساو بني احل��زب�ين ،مع أن الرابطة مل حتصل إال على  %17من
األصوات يف االنتخابات التشريعية.
من جانبه هدد وزير داخلية إيطاليا اجلديد ،ماتيو سالفيين ،وهو من
اليمني املتطرف ،بطرد املهاجرين غري الشرعيني و»غري الطيبني» من
البالد ،قائال إن هذه القضية ستكون إحدى أولويات احلكومة اجلديدة.
وق��ام سالفيين ،وه��و زعيم ح��زب «راب�ط��ة الشمال» اليميين املتطرف،
حبملة من أجل ترحيل حوالي  500ألف مهاجر غري شرعي يف إيطاليا.

اتهمت مجاعات مسلمة يف أملانيا حكومة والية بافاريا،
ب ��ازدواج املعايري مع سريان أم��ر جديد يفرض على كل
مبنى من املباني احلكومية بالوالية الواقعة جبنوب البالد
وضع صليب يف مدخله.
وال حتظر أملانيا على النساء ارتداء احلجاب ،لكن هناك
قيود يف عدد من الواليات على احلجاب وبعض املالبس
ذات الصبغة اإلسالمية يف احملاكم واملدارس.
ووف �ق��ا ل�ق�ن��اة بلجيك  24البلجيكية ،ط ��رح م��ارك��وس
سودر رئيس وزراء بافاريا املنتمي حلزب االحتاد االجتماعي
املسيحي احملافظ أمر وضع الصلبان يف أبريل املاضي مما أثار
رد فعل غاضبا من سياسيني معارضني ورجال دين بارزين.
وقال برهان كيسيجي رئيس منظمة اجمللس اإلسالمي
ل��وك��ال��ة «روي �ت�رز» ل�لأن�ب��اء« ،نعتقد أن ال��رم��وز والقيم
الدينية مهمة للمجتمع”.
وأش ��ار إىل أن األم��ر مثل ال��ذي ص��در يف ميونيخ عاصمة
ب��اف��اري��ا وح�ظ��ر احل �ج��اب يف احمل��اك��م وق ��ال إن النظر إىل
احلجاب كأمر سليب مع االحتفاء بفرض وضع الصلبان يف
األماكن العامة يصل إىل حد «ازدواجية املعايري”.
وق ��ال أمي��ن م��زي��ك رئ�ي��س اجمل�ل��س األع�ل��ى للمسلمني
يف أملانيا لرويرتز «حنن املسلمون ليس لدينا مشكلة مع
الصليب أو مع رفع شأن الدين يف احلياة االجتماعية .لكن
جيب محاية حيادية احلكومة”.
وأض��اف «األم��ر غري املقبول هو قبول الرموز املسيحية
فيما يتم حظر رموز إسالمية أو يهودية أو أي رموز أخرى
يف األماكن العامة” .ويعيش حنو أربعة ماليني مسلم يف
أملانيا مبا جيعلهم أكرب أقلية دينية يف البالد.
ومب��وج��ب ال�ق��واع��د اجل��دي��دة يتعني على ك��ل املكاتب
احلكومية واإلدارات يف بافاريا ،تعليق صليب يف مدخلها
فيما توصي القواعد اجلديدة املدارس واملتاحف واملسارح
بوضع صلبان.

امرأة تنافس أردوغان على كرسي
الرئاسة بتركيا
ت�ب��دو ال�ق��وم�ي��ة م�ي�رال أك�ش�ي�ن��ار امل���رأة ال��وح�ي��دة ال�تي
تتحدى رجب طيب أردوغان يف االنتخابات الرئاسية اليت
ستجري يف يونيو اجلاري ،مرشحة جدية بعد مثانية أشهر
فقط على انشاء حزبها ،لكن عليها خوض معركة قاسية
لتحقيق التفاف املعارضة حوهلا.
واكشينار أول امرأة ترتشح النتخابات رئاسية يف تركيا،
انشقت عن حزب العمل القومي الذي هيمن على الساحة
السياسية الرتكية ألكثر من نصف قرن ،لتنشئ حزب
«ايي بارتي» (احل��زب الصاحل) يف أكتوبر  .2017وبينما
شكل حزب العمل القومي حتالفا مع أردوغان لالنتخابات
الرئاسية والتشريعية اليت ستجري يف  24يونيو ،اختذت
أكشينار موقع املعارضة املباشرة لرئيس الدولة الرتكي.
وك��ان تأسيس حزبها هز املشهد السياسي الرتكي.
فحجم قاعدة الناخبني القوميني يف تركيا دفع عددا من
احملللني إىل القول أن أكشينار متلك فرصة حقيقية
إلثارة قلق أردوغان.
لكن نظرا لضيق ال��وق��ت ،ت��واج��ه أكشينار صعوبة يف
احلصول على الدعم ،خصوصا يف مواجهة مرشح أكرب
أح��زاب املعارضة ح��زب الشعب اجلمهوري حم��رم اينجه
الذي يبدو انه يصعد تدرجييا.
إىل ذلك ،تقلص مسعتها كقومية متشددة وماضيها
على رأس وزارة الداخلية يف تسعينات القرن املاضي ،فرص
حتقيقها أي اخ�تراق داخ��ل األقلية الكردية ال�تي تشكل
مخس الناخبني.

حكومة كتالونيا الجديدة تؤدي
اليمني الدستورية
أدت احلكومة الكتالونية اجلديدة يوم السبت ،اليمني
الدستورية لينتهي بذلك حكم إسبانيا املباشر لإلقليم،
والذي فرض عقب احملاولة الفاشلة الستقالل اإلقليم عن
السيادة اإلسبانية.
وذك��رت شبكة «إي��ه بي سي نيوز» األمريكية أن زعيم
احلزب االشرتاكي اإلسباني بيدرو سانشيز أدى اليمني
كرئيس جديد للحكومة اإلسبانية يف وقت سابق من يوم
السبت ،وذلك بعد اإلطاحة مباريانو راخوي الذي ينتمي
إىل تيار ميني الوسط من املنصب يف تصويت على حجب
الثقة يف الربملان اإلسباني أجري يوم اجلمعة.
جت ��در اإلش � ��ارة إىل أن راخ� ��وي خ�س��ر ال�ت�ص��وي��ت على
خلفية إدانات بالفساد ألعضاء سابقني يف حزبه «احلزب
الشعيب» احملافظ.

 4قتلى وجرحى بانفجار إرهابي في كابول

هجوم يودي بحياة  6عناصر شرطة وسط املكسيك

مقتل  18شخصا جراء العواصف شمال الهند

ميانمار تنوي استقبال جميع الالجئني الروهينغا

أعلن مسؤولون أفغان يوم السبت ،مقتل وإصابة  4أشخاص على األقل جراء
انفجار سيارتهم يف العاصمة األفغانية (كابول) .ونقلت وكالة أنباء «خاما
برس» األفغانية ،عن املسؤولني األمنيني قوهلم ،أن أحد علماء اآلثار ُقتل إثر
االنفجار ،فيما أصيب  3أشخاص آخرين بينهم قائد املركبة  .وقال مسئول أن
الضحايا كانوا يف طريقهم إىل إقليم لوجار ،عندما مت استهداف سيارتهم.
جدير بالذكر أن مسلحي طالبان الذين أنفقت قيادة أمريكا املليارات يف
سبيل هزميتهم ،يسيطرون أو يهددون  %70من البالد.

قتل مسلحني ستة من رجال شرطة املرور بالرصاص يف مدينة سالمنكا بوسط
املكسيك ،يوم اجلمعة ،يف أحد أعنف اهلجمات اليت تستهدف قوات األمن
يف الشهور املاضية .وقال مسؤول كبري يف املدينة يف بث فيديو بالتلفزيون
املكسيكي إن رجال األمن الستة كانوا يقومون بعمليات تفقد دورية عندما
قتلوا ،ومل يتضح الدافع وراء اهلجوم الذي وقع يف وقت مبكر من النهار .وقالت
حمطة (تليفيزا) إن ثالثة مسلحني على األقل كانوا يستقلون سيارة بيضاء
فتحوا النار على الضحايا.

لقي  18شخصا على األق��ل حتفهم يف مش��ال اهلند ج��راء عواصف جديدة
ضربت البالد يف جنوب آسيا وسببت دمارا كبريا ،حسب ما أعلنت السلطات
يوم السبت .وضربت هذه العواصف اجلديدة اليت جتاوزت سرعتها  100كلم
ف��ى الساعة مساء اجلمعة والي��ة أوت ��ار ب��رادي��ش وأسقطت أش�ج��ارا وأعمدة
كهرباء ودم��رت م�ن��ازل .وك��ان قد  16شخصا يف ال��والي��ة معظمهم بسبب
سقوط األشجار واجلدران ،وقتل شخص جراء عواصف يف نيودهلي وأخر يف
مدينة شانديغاره يف مشال البالد.

قال ثونج تون مستشار األمن القومي يف ميامنار ،يوم السبت ،إن بالده مستعدة
الستقبال مجيع الالجئني الروهينغا املسلمني البالغ عددهم  700ألف شخص
الذين فروا إىل بنغالديش إذا عادوا طواعية .أدىل ثونج تون بتصرحيه يف حوار
شانغريال لألمن يف سنغافورة ردا على س��ؤال عما إذا كان الوضع يف والية
راخني حيث يعيش غالبية الروهينغا قد يستوجب اللجوء إلطار مسؤولية
احلماية اخلاص باألمم املتحدة .وتبنت القمة العاملية لألمم املتحدة ما يطلق
عليه إطار مسؤولية احلماية يف عام .2005

