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أعنف عاصفة تشهدها املنطقة منذ عقود

اإلعصار فلورنس يقترب من الساحل الشرقي للواليات املتحدة
يستعد عدد كبير من سكان الساحل
الشرقي ل��ل��والي��ات املتحدة لوصول
االعصار فلورنس املتوقع ان يترافق مع
رياح عاتية وأمطار غزيرة حيث امتالت
املتاجر وازدحمت الطرقات السريعة
في كاروالينا اجلنوبية والشمالية فجر
االربعاء باالشخاص الهاربني من أعنف
عاصفة تشهدها املنطقة منذ عقود.
وشملت أوام��ر االج�لاء  1,7مليون
ش��خ��ص ف���ي ك���اروالي���ن���ا اجل��ن��وب��ي��ة
وك��اروالي��ن��ا الشمالية وفرجينيا.
وه���ذه ال��والي��ات ال��ث�لاث ه��ي امل��ه��ددة
أكثر باالعصار فلورنس ال��ذي يتقدم
نحو غرب وشمال غرب البالد بسرعة
تبلغ  28كلم في الساعة على ان يصل
اخل��م��ي��س ال���ى ال��س��واح��ل االميركية
بحسب املركز الوطني لالعاصير.
وفيما ال��ت��زم كثيرون ف��ي املناطق
الساحلية بأوامر االجالء فضل آخرون
البقاء وحتدي العاصمة التي يرتقب ان
تتسبب بفيضانات.
وح��ذر حاكم ك��اروالي��ن��ا الشمالية
روي كوبر من أن البقاء سيشكل خطأ
فادحا قائال إن السكان في املناطق التي
دع��ي سكانها الخ�ل�اء منازلهم يجب
ان «ي��خ��رج��وا ف���ورا» .وأض���اف «ه��ذه
العاصفة تاريخية وق��د حتصل مرة
واحدة فقط».
ويتوقع خبراء األرص��اد أن تتراجع
قوة االعصار إلى الفئة الثالثة عندما
يصل كاروالينا الشمالية وكاروالينا
اجلنوبية ليل اخلميس أو في ساعة
مبكرة اجلمعة.
لكن االعصار الذي كان ال يزال عند
الساعة اخلامسة صباحا بالتوقيت
احمللي ( 11,00ت غ) في الفئة الرابعة
(م��ن أص��ل خمسة) م��ع ري���اح بلغت
سرعتها  220كلم ف��ي الساعة ميكن
أن يصل حتى بنسلفانيا كما حذرت
ال��وك��ال��ة ال��ف��درال��ي��ة الدارة االوض���اع
الطارئة.
وك���ان م��رك��زه على بعد  925كلم
شرق-جنوب شرق كيب فير بكاروالينا

الشمالية ويتوجه بسرعة  28كلم
ب��ال��س��اع��ة ف��ي اجت���اه ال��غ��رب-ش��م��ال
الغرب.
وف���ي ت��ص��ري��ح��ات ل��ه ف��ي املكتب
ال��ب��ي��ض��اوي ح��ض ال��رئ��ي��س دون��ال��د
ت��رام��ب االه��ال��ي على االمتثال ألوام��ر
االجالء قائال «إذا طلبت منكم املغادرة،
غادروا».
واضاف «هذه العاصفة ستكون أكبر
بكثير مما شاهدنا في عقود رمبا».
وأعلن اجليش االميركي انه يستعد
للمساهمة م��ع ال��وك��ال��ة «مل��س��اع��دة
الواليات الواقعة على طريق االعصار
فلورنس».
وق��ال ب��روك لونغ رئيس الوكالة
الفدرالية الدارة األوض���اع الطارئة
الذي كان يتحدث إلى جانب ترامب في
املكتب البيضاوي ،إن فلورنس قد يكون
«عاصفة مدمرة جدا».
وق���ال ل��ون��غ «ستنقطع الكهرباء
ألسابيع  ...ستنزحون من منازلكم في
املناطق الساحلية ،وستحدث فيضانات
في املناطق الداخلية أيضا».
ف��ي منتجع رايتسفيل بيتش في
كاروالينا الشمالية ،ق��ام العديد من
السكان بنصب أل���واح خشبية على
نوافذهم ووض��ع أكياس رم��ل حتسبا
لرياح عنيفة وفيضانات.
وف���ي ف��رج��ي��ن��ي��ا مت ن��ق��ل ع���دد من
املساجني الى سجن في داخل الوالية.
لكن في كاروالينا اجلنوبية سيبقى ألف
آخ��رون في مركز االعتقال املتواجدين
فيه «حفاظا على سالمتهم» بحسب ما
اف��ادت وسائل االع�لام احمللية نقال عن
متحدث باسم مصلحة السجون.
وتوجه ع��دد كبير من السكان الى
املتاجر الكبرى للتمون باملواد الغذائية
واملياه واالحتياجات االولية.
كما طلبت الوكالة الفدرالية املكلفة
ضبط االسلحة النارية في الواليات
املتحدة ايضا من بائعي االسلحة ابقاء
مخزوناتهم من االسلحة واملتفجرات
والذخائر في أماكن آمنة.

واشنطن تخشى من تدخّ ل روسيا
باالستفتاء في مقدونيا
أعلن وزي��ر ال��دف��اع األميركي جيم
ماتيس الثالثاء أنّه يخشى من أن تتدخّ ل
روسيا في االستفتاء املقرّر إجراؤه في
مقدونيا ح��ول التسمية اجلديدة لهذا
البلد املتوقّف انضمامه إلى كل من حلف
شمال األطلسي واالتحّ اد األوروبي على
اعتماد االسم اجلديد.
وق����ال م��ات��ي��س «أن����ا ق��ل��ق ب��ش��أن»
االس��ت��ف��ت��اء ال�����ذي س��ي��ق��ول خ�لال��ه
املقدونيون ما إذا كانوا يوافقون أم ال
على تغيير اسم بلدهم إلى «جمهورية
مقدونيا الشمالية» تنفيذا لالتفاق الذي
توصلت إليه سكوبيي مع أثينا حللّ
خالف مزمن بني الطرفني.
ومن املقرّر أن يزور الوزير األميركي
مقدونيا األسبوع املقبل لدعم مهندس
هذا االتفاق رئيس الوزراء االشتراكي-
الدميوقراطي زوران زاييف وحكومته.
واستخدمت اليونان طوال سنوات
حق الفيتو ملنع انضمام مقدونيا إلى
كل من حلف شمال األطلسي واالحتاد
األوروب����ي بسبب رفضها أن يحمل
ه��ذا البلد نفس اس��م اإلقليم اليوناني
توصلت
ّ
الشمالي .وف��ي  17يونيو
سكوبيي وأثينا إلى اتفاق حلل خالفهما
املستمر منذ  27عاما ،ولكن هذا االتفاق
ال ب��د م��ن إق���راره ف��ي استفتاء يشرّع
ف��ي نفس ال��وق��ت األب����واب األطلسية
واألوروب��ي��ة أم��ام جمهورية مقدونيا
الشمالية.
وفي االستفتاء سيجيب الناخبون
املقدونيون على ال��س��ؤال التالي «هل

أنت مع االنضمام إلى االحتاد األوروبي
وحلف شمال األطلسي عبر املوافقة
على االت��ف��اق ب�ين جمهورية مقدونيا
وجمهورية اليونان».
وبالنسبة الى وزير الدفاع األميركي
�وس��ع
ف���إنّ روس��ي��ا ال��ت��ي ت��ع��ارض ت� ّ
األطلسي ب��اجت��اه ح��دوده��ا الغربية
وال��ت��ي دع��م��ت امل��ع��ارض��ة القومية
املقدونية الرافضة لالتفاق مع أثينا،
لديها ك ّل احلقّ بأن تعبّر عن هذا املوقف
عالنية.
ولكن ماتيس شدّد على أن الواليات
املتّحدة لن تقبل بحمالت تضليلية عبر
وسائل التواصل االجتماعي مماثلة
لتلك التي حصلت في الواليات املتحدة
خالل حملة االنتخابات الرئاسية في
 ،2016ولن تقبل كذلك بأي جهود قد
تبذلها روسيا لزعزعة استقرار مقدونيا
على غرار ما فعلت في أوكرانيا.
وق���ال «أع��ت��ق��د أن��ه يجب أن نترك
الدميوقراطية تقوم بعملها».
وأضاف «إذا أراد السفير (الروسي)
أن يدلي بتصريح في صحيفة ما فهذا
شيء .أما األذى الذي مارسته روسيا
من إستونيا إلى الواليات املتحدة ومن
أوكرانيا إل��ى مقدونيا اآلن ،فهذا أمر
( )...يتخطّ ى كل احلدود».
وأض��اف «لهذا السبب سأذهب إلى
ه��ن��اك ألوض���ح أن��ن��ا نقف م��ع الشعب
املقدوني».
وم��ن امل��ق��رر أن يصل ماتيس إلى
سكوبيي االثنني في زيارة خاطفة.

مخاوف من أمطار غزيرة وفيضانات نتيجة إعصار فلورانس

وق��ال جيفري ب��ي��ارد امل��س��ؤول في
ال��وك��ال��ة ال��ف��درال��ي��ة الدارة االوض���اع
الطارئة «إن��ه اعصار ق��وي سيضرب

سواحل كاروالينا كما لم يشهد السكان
منذ عقود».وحذر من ان��ه من املتوقع
انقطاع الكهرباء وح��ص��ول دم��ار في

املباني والطرقات واجل��س��ور وكذلك
فيضانات واسعة النطاق واضرار ميكن
«ان تتسبب بضحايا».

وبعدما أعلنت الواليات الساحلية
الثالث وماريالند والعاصمة الفدرالية
واشنطن حالة الطوارئ ،تسود مخاوف

من هطول أمطار غزيرة بسبب االعصار
ميكن أن تؤدي الى فيضانات مفاجئة
بعد االمطار التي هطلت منذ عدة ايام.

طالب «بضمانات» أمنية لبيونغ يانغ مقابل نزع األسلحة النووية

بوتني يقترح على اليابان توقيع معاهدة سالم بدون شروط مسبقة
اقترح الرئيس الروسي فالدميير بوتني على
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي توقيع معاهدة
سالم هذه السنة «بدون شروط مسبقة» ،في عرض
شكل مفاجأة من أجل طي صفحة احلرب العاملية
الثانية الذي يعرقله النزاع حول جزر الكوريل.
وت��ق��دم الرئيس ال��روس��ي بهذا ال��ع��رض ال��ذي
جاء رد طوكيو عليه أقرب إلى الفتور ،أمام منتدى
اقتصادي تستضيفه بالده في مدينة فالديفوستوك
(أقصى شرق روسيا) حيث كان رئيس ال��وزراء
الياباني شينزو آبي نداء جديدا الى توقيع معاهدة
من هذا النوع تشكل موضع مناقشات في السنوات
األخيرة بني موسكو وطوكيو.
وأوض���ح بوتني ال��ذي ب��دا ح��ذرا ج��دا ف��ي هذه
القضية التي تسمم العالقات التي تشهد تطورا
كبيرا في جوانب أخ��رى ،أن «الفكرة خطرت في
باله».
وق��ال بوتني «منذ سبعني عاما نسعى الى ح ّل
خالفاتنا ومنذ سبعني عاما جن��ري مفاوضات.
شينزو قال +لنغير الطريقة .+بالفعل ،لنقم بذلك!
لنوقع معاهدة سالم ،ليس اآلن ،لكن بحلول نهاية
العام .بدون أي شرط مسبق» .وتلت تصريحاته
ه��ذه تصفيقا من احلضور ال��ذي يضم خصوصا
رجال أعمال آسيويني وخصوصا يابانيني.
وأض��اف الرئيس الروسي «وبعد ذل��ك ،وعلى
أس��اس ات��ف��اق ال��س�لام ه��ذا ،وك��أص��دق��اء ،ميكننا
مواصلة تسوية كل القضايا اخلالفية .يبدو لي أن
ذلك سيجعل من األسهل تسوية كل املشاكل التي ال
ميكننا حلها منذ سبعني عاما».
وتتناقض تصريحات ب��وت�ين ه��ذه م��ع تلك
التي أدلى بها حول القضية نفسها خالل لقاءاته
االخيرة مع شينزو آب��ي .وقد صرح االثنني «من
السذاجة االعتقاد أن اخلالف (حول جزر الكوريل

الرئيس الروسي فالدميير بوتني ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

بني البلدين) ميكن حلّه في ساعة واح��دة» .لكنه
أكد ببساطة أنه «مستعد للبحث عن حلول تناسب
روسيا واليابان معا».
ورد الناطق باسم احلكومة اليابانية يوشيهيدي
سوغا بفتور على اقتراح بوتني .فقد رفض «التعليق

على نواياه» وذكر «باملبدأ البسيط» الذي يقضي
بأال توقع طوكيو أي معاهدة «قبل تسوية مشكلة
ملكية» اجلزر املتنازع عليها.
من جهة أخرى ،طالب الرئيس الروسي فالدميير
بوتني االربعاء ب»ضمانات» أمنية دولية لكوريا

الشمالية مقابل ن��زع االسلحة ال��ن��ووي��ة ال��ذي
تعهدت به خالل قمة يونيو التي عقدت بني الرئيس
االميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ اون.
وق����ال ب��وت�ين خ�ل�ال م��ن��ت��دى اق��ت��ص��ادي في
فالديفوستوك ف��ي أقصى ال��ش��رق ال��روس��ي «ان
كوريا الشمالية تلقت وعودا بضمانات أمنية مقابل
أعمالها الهادفة لنزع االسلحة النووية».
وأضاف «لكن ال يبدو لي أمرا بناء أن تتم مطالبة
كوريا الشمالية بالقيام بكل شيء وال يتم تقدمي لها
شيء في املقابل» ،واقترح تقدمي «ضمانات دولية»
خصوصا من القوى النووية.
وك��ان الزعيم الكوري الشمالي تعهد ب»نزع
شامل للسالح النووي» من شبه اجلزيرة الكورية
لقاء حصوله على «ضمانات أمنية» وذل��ك خالل
القمة التاريخية مع ترامب في سنغافورة في
12يونيو.
لكن احملادثات حول شروط حتقيق ذلك وأيضا
جدول االعمال ال حترز تقدما منذ ذلك احلني.
وت��اب��ع بوتني «لقد ات��خ��ذت ك��وري��ا الشمالية
اج��راءات بصدد نزع السالح النووي ...لكن يبدو
أنها تنتظر اشارات في املقابل».
ومضى يقول «اذا كانت كوريا الشمالية راضية
عن الضمانات االميركية فنحن نرحب بذلك لكن
يبدو لي من املناسب تقدمي ضمانات دولية».
وتأتي تصريحات بوتني قبل أسبوع على قمة
جديدة بني الكوريتني مقررة بني  18و 20سبتمبر
احلالي في بيونغ يانغ.
وص���رح رئ��ي��س ال����وزراء ال��ك��وري اجلنوبي
ل��ي ن��اك ي��ون خ�لال منتدى فالديفوستوك «أي��ا
تكن الصعوبات التي تنتظرنا على هذا الطريق
فاجلنوب والشمال لن يعودا الى املاضي».

مع اقتراب موعد االنتخابات

ارتفاع حصيلة الهجوم االنتحاري ضد متظاهرين في أفغانستان إلى  68قتيال

جرحى أفغان يتلقون العالج بعد الهجوم االنتحاري الثالثاء املاضي

ارت��ف��ع��ت حصيلة ال��ه��ج��وم االن��ت��ح��اري
ال����ذي اس��ت��ه��دف م��ت��ظ��اه��ري��ن ال��ث�لاث��اء في
ش��رق أفغانستان ال��ى  68قتيال بحسب ما
أع��ل��ن م��س��ؤول��ون االرب��ع��اء ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
تصاعدت أعمال العنف في البالد مع دنو موعد
االنتخابات.
وكان الهجوم االنتحاري الثالثاء في والية
ننغرهار (شرق) االخير في سلسلة اعتداءات
دامية راح ضحيتها مئات املدنيني وعناصر
قوات االمن في أفغانستان.
وق��ال املتحدث باسم حاكم والي��ة ننغرهار
لوكالة فرانس ب��رس إن التفجير أوق��ع 165
جريحا.
وص��رح عطاء الله خوياني أن  68شخصا
قتلوا وأص��ي��ب  165آخ���رون ب��ج��روح عندما
فجر انتحاري سترته الناسفة وسط حشد من
املتظاهرين على بعد  70كلم من ج�لال اب��اد.
وك��ان��ت حصيلة سابقة أف���ادت ال��ث�لاث��اء عن
سقوط  32قتيال و 128جريحا.
ولم تتنب أي جهة الهجوم لكن تنظيم الدولة
االسالمية الذي نفذ معظم االعتداءات االنتحارية
في افغانستان ،ينشط في تلك املنطقة.

وأك��دت دائ��رة الصحة في والي��ة ننغرهار
احلصيلة.
وكان متظاهرون الثالثاء يغلقون الطريق
السريع بني جالل اباد ،عاصمة الوالية ومعبر
حدودي رئيسي يؤدي إلى باكستان احتجاجا
على تعيني قائد محلي للشرطة ،عندما فجر
االنتحاري نفسه.
ومت ن��ق��ل ال��ق��ت��ل��ى وامل��ص��اب�ين ال���ى ع��دة
مستشفيات على م�تن ش��اح��ن��ات وس��ي��ارات
إسعاف فيما واجهت الطواقم الطبية صعوبات
في معاجلة تلك االعداد الكبرى من اجلرحى.
وقد أحد اجلرحى ويدعى زار خان ،لوكالة
فرانس برس إنه شاهد شابا يخرج من سيارة
ويركض باجتاه املتظاهرين وهو يصرخ «الله
أكبر».
وأض��اف في املستشفى ال��ذي كان يرقد فيه
للعالج «ثم وقع االنفجار ووجدت نفسي وسطة
بركة من الدم واألشالء البشرية».
وه��ذا الهجوم هو االكثر دموية منذ تفجير
سيارة إسعاف مفخخة في ش��ارع مكتظ في
وسط كابول في يناير والذي أدى الى مقتل أكثر
من  100شخص معظمهم من املدنيني.

وأدت موجة من اعمال العنف في مختلف
أنحاء افغانستان في االسابيع املاضية الى
مقتل مئات املدنيني وعناصر االمن حيث حتقق
حركة طالبان مكاسب ميدانية وبعدما شن
تنظيم الدولة االسالمية هجمات دامية.
وح��رك وقف غير مسبوق إلط�لاق النار في
يونيو تاله لقاء بني مسؤولني أميركيني وممثلني
عن طالبان في قطر في يوليو ،آماال في أن تنهي
املفاوضات امل��ع��ارك .وأش��ارت تقارير إل��ى أن
الطرفني سيلتقيان مجددا هذا الشهر.
وتصر طالبان على عقد مفاوضات مباشرة
مع واشنطن وترفض اجراء اي مفاوضات مع
احلكومة االفغانية املعترف بها دوليا والتي
تعتبرها غير شرعية.
وأث���ار ال��ق��ت��ال العنيف م��خ��اوف م��ن ق��درة
السلطات على إج��راء االنتخابات التشريعية
التي تأجلت كثيرا واملقررة في  20أكتوبر املقبل.
وخ�ل�ال ال��ي��وم�ين امل��اض��ي�ين ،قتل نحو 60
عنصرا من ق��وات األم��ن األفغانية في سلسلة
هجمات في شمال البالد ملقاتلي حركة طالبان
الذين هاجموا عاصمة محلية للمرة الثانية في
خالل أشهر.

