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سيؤول وواشنطن :تحليل مشترك

حول تجربة بيونغ يانغ الصاروخية
تركز القوات الكورية اجلنوبية
والأمريكية جهودها على حتليالت
ل�ل��إط�ل�اق الأخ��ي��ر م���ن ك��وري��ا
ال�شمالية.
وقال م�س�ؤول يف اجلي�ش الكوري
اجلنوبي ام�س �إن �سي�ؤول ووا�شنطن
جتريان تقييما م�شرتكا وحتليال
م�شرتكا عن �إطالق بيونغ يانغ ما
اعتربه اجلي�ش �صاروخني ق�صريي
املدى ،غري �أنه يف هذه املرحلة
ال ميكن �أن يقول متى �ست�أتي
نتائج التحليالت.
و�أطلقت كوريا ال�شمالية بح�سب
االع��ت��ق��اد ���ص��اروخ�ين ق�صريي
املدى يف يوم  9مايو بعد مرور
� 5أيام فقط من �إطالق املقذوفات
امل��ت��ع��ددة يف ي��وم  4م��ن نف�س
ال�شهر.
ويعتقد خ�ب�راء ع�سكريون �أن
بيونغ يانغ �أطلقت �صاروخني من
الن�سخة الكورية ال�شمالية من
طراز �إ�سكندر الرو�سي.
و�أ�شار اخلرباء �إلى �أن ال�صاروخ
هو الن�سخة الكورية ال�شمالية
من طراز �إ�سكندر الرو�سي ،الذي
ي�ستخدم الوقود ال�صلب ،ميكن
له �أن يقطع م�سافة ت�صل �إلى 500
كيلومرت� ،أي �أن �شبه اجلزيرة
ال��ك��وري��ة ب��أك��م��ل��ه��ا ت��دخ��ل يف
نطاقها ،كما �أنه قادر على �إبطال
عمل منظومة الدفاع ال�صاروخي
الأم�يرك��ي امل��ت��ق��دم «ث���اد» ومن
امل�ستحيل تقريب ًا منع �إطالقه
ب�سبب حركته.
و�أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية
يف وقت �سابق عن �أن ما �أطلقته
كوريا ال�شمالية يف يوم  9مايو
هو �صاروخ بالي�ستي ،غري �أن
القوات الكورية اجلنوبية حتافظ
على موقفها القائم ب�ش�أن �صاروخ
ق�صري املدى.

الهند  :االنتخابات العامة في مرحلتها األخيرة

• رئيس الوزراء الهندي

• إطالق صاروخ كوري شمالي

وذك��ر امل�س�ؤول ال��ذي طلب عدم
الك�شف عن هويته �أن ت�رصيحات
وزارة ال��دف��اع الأم�يرك��ي لي�ست
تقييما ر�سميا ح�سب معرفته.

و�أ�ضاف �أنه مل يتم ر�صد احلركات
اخلا�صة لكوريا ال�شمالية ،و�أن
اجلي�ش الكوري اجلنوبي يراقب
الأمر عن كثب.

باكستان :رئيس الوزراء يستنكر
الهجوم على فندق
اعترب رئي�س وزراء باك�ستان عمران
خان ام�س �أن الهجوم على فندق
فخم يف ج��وادر حيث بنت ال�صني
مرف�أ يف �سياق خطة ا�ستثمارات
ثنائية وا�سعة النطاق ،يهدف �إلى
«تقوي�ض امل�شاريع االقت�صادية
واالزدهار» يف هذا البلد.
وق��ال �رشطي يف ج���وادر لوكالة
فران�س بر�س �إن «املهاجمني الأربعة
قتلوا ،وق���وات الأم���ن ا�ستعادت
ال�سيطرة بالكامل على املبنى»،
وهو ما �أكده م�صدر �أمني يف �إ�سالم
اباد.
و�أعلن اجلي�ش الباك�ستاين ال�سبت
مقتل حار�س قاوم «ثالثة �إرهابيني»
ارادوا «اقتحام مدخل «فندق» بريل
كونتيننتال» يف ج��وادر بجنوب
غرب البالد.
كذلك �أ�شار �رشطي يف املدينة يدعى
حممد �إ�سالم �إلى �سقوط ثالثة جرحى
جميعهم موظفون يف الفندق.
وتبنت جماعة انف�صالية هي «جي�ش
حترير بلو�ش�ستان» الهجوم على
تويرت.
وبلو�ش�ستان ه��و الإق��ل��ي��م ال��ذي
ي�شهد �أكرب قدر من اال�ضطرابات يف
باك�ستان.
وقال عمران خان يف بيان �إن «مثل
ه��ذه امل���ح���اوالت ،خ�صو�صا يف
بلو�ش�ستان ،هي م�سعى لتقوي�ض
م�شاريعنا االقت�صادية وازدهارنا»،
مكرما «القتلى واجلرحى يف �صفوف
قوات الأمن».
كما حيت ال�سفارة ال�صينية يف
�إ�سالم اباد «العمل البطويل» الذي
قامت به قوات الأمن الباك�ستانية،

مقتل إرهابيين خالل مواجهات بكشمير

ا�صطف الناخبون يف نيودلهي
ومناطق �أخ���رى يف �شمال الهند
يف ال�صباح الباكر ام�س ل�ل�إدالء
ب�أ�صواتهم يف املرحلة قبل الأخرية
م��ن االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة التي
جترى على �سبع مراحل مع بحث
املعار�ضة عن موقف موحد ملنع
رئي�س الوزراء ناريندرا مودي من
الفوز بوالية ثانية.
وي��ح��ق لأك��ث�ر م��ن  100مليون
�شخ�ص يف �سبع واليات الت�صويت
يف املرحلة ال�ساد�سة من العملية
االنتخابية التي جترى على مدى
 39يوما ،والتي بد�أها مودي يف
� 11أبريل باعتباره الأوف��ر حظا
يف الفوز بعد ت�صاعد التوتر مع
باك�ستان.
غري �أن �أحزاب املعار�ضة ت�شجعت

يف الآونة الأخرية ب�سبب ما تعتربها
م�ؤ�رشات على فقد حزب بهاراتيا
جاناتا الهندو�سي القومي بزعامة
م��ودي �شعبية وب���د�أت مفاو�ضات
حول حتالف بعد االنتخابات حتى
قبل انتهاء االنتخابات يف  19من
مايو.
و�سيتم فرز الأ�صوات يف  23من مايو
احل��ايل وق��ال بع�ض الناخبني يف
دلهي �إنهم يدعمون مودي �إعجابا
منهم مبوقفه ال�صارم ب�ش�أن الأمن.
وي��ق��ول حمللون �سيا�سيون �إن
الأح��زاب الإقليمية قد تقوم بدور
حا�سم يف حتديد �شكل احلكومة
القادمة بعدما ت�رضر حزب بهاراتيا
ج��ان��ات��ا نتيجة ق��ل��ة الوظائف
اجلديدة و�ضعف �أ�سعار املنتجات
الزراعية.

و�شهدت الأ�سابيع القليلة املا�ضية
�أي�����ض � ًا ت��را���ش��ق��ات �شخ�صية بني
الزعماء ،و�شمل ذلك تعليقات من
مودي ب�ش�أن �أ��سرة راه��ول غاندي
رئي�س حزب امل�ؤمتر و�سليل عائلة
نهرو-غاندي ال�سيا�سية.
فخالل جتمع انتخابي يف الآونة
الأخ��ي�رة ،و���ص��ف م���ودي رئي�س
ال��وزراء الراحل راجيف غاندي،
وال��د راه��ول ،ب�أنه «الفا�سد رقم
واحد».
ويقول حزب بهاراتيا جاناتا �إن
مودي كان يرد على و�صف راهول
له بالل�ص.
من ناحية �أخرى قتل �إرهابيان على
يد ال�رشطة الهندية خالل مواجهات
يف جامو ومنطقة �شوبيان بك�شمري
الهندية ،ح�سبما �أعلنت ال�رشطة.

ونقلت قناة «�سكاي نيوز» الإخبارية
ام�س ،عن ال�رشطة قولها �إن العملية
مازالت م�ستمرة ،و�أنها عرثت على
كمية هائلة من الأ�سلحة ،حيث كان
الإرهابيون يخبئونها.
وتعر�ضت الهند  -اخريا  -لهجوم
انتحاري تبنته «جماعة جي�ش
حم��م��د» امل�صنفة �إره��اب��ي��ة يف
باك�ستان ،والتي �أعلنت م�س�ؤوليتها
عن هجوم قتل خالله  40على الأقل
من القوات �شبه الع�سكرية الهندية
يف ك�شمري.
يذكر ان اقليم ك�شمري املتنازع
عليه قد �شهد ال�شهر املا�ضي تباد ًال
لإط�لاق النار وال�صواريخ ما بني
اجلانب الباك�ستاين والهندي،
حتى مت التو�صل لهدنة لوقف
اطالق النار بني اجلانبني.

سريالنكا :أول قداس أحد منذ الهجمات الدامية

• عمران خان

يف بيان منف�صل نددت فيه «ب�شدة»
بالهجوم.وا�ستهدفت العملية موقعا
رمزيا هو الفندق الفخم الوحيد يف
جوادر والذي تنزل فيه وفود رجال
الأعمال الباك�ستانيني والأجانب
وكذلك الوفود الدبلوما�سية لدى
زيارة املدينة.
ويطل الفندق على م��رف��أ �أقامته
ال�صني ليكون نقطة حمورية يف
م����شروع «امل��م��ر االق��ت�����ص��ادي بني
ال�صني وباك�ستان» ،وقد ا�ستثمرت
فيه بكني ع�رشات مليارات اليورو.
ّ
جزءا
ي�شكل
ويهدف امل�رشوع الذي
ً
من خطة «ط��رق احلرير اجلديدة»
ال�صينية� ،إل���ى رب���ط حمافظة
�شينجيانغ يف غرب ال�صني مبرف�أ
جوادر ،ومن املقرر يف هذا ال�سياق
�إقامة العديد من البنى التحتية
من طرقات عامة وحمطات كهرباء

وم�ست�شفيات وغريها.
و�سيعطي «املمر االقت�صادي بني
ال�صني وباك�ستان» بكني منفذا
م��ب��ا��شرا ملنتجاتها �إل����ى بحر
العرب.
ويطرح ه��ذا امل����شروع لباك�ستان
حتديا هائال وال �سيما على ال�صعيد
الأمني �إذ مير عرب حمافظات تن�شط
فيها جمموعات م�سلحة ،وخ�صو�صا
يف بلو�ش�ستان.
و�إق��ل��ي��م بلو�ش�ستان امل��ح��اذي
لأفغان�ستان و�إي����ران ،ه��و �أفقر
�أقاليم باك�ستان الأربع بالرغم من
احتوائه على حقول من املحروقات
واملعادن .كما �أنه الأكرث ا�ضطرابا
�إذ ي�شهد حركة مت��رد انف�صالية
و�أعمال عنف تقوم بها جمموعات
�إ�سالمية �أوقعت مئات القتلى يف
ال�سنوات الأخرية.

�أقامت الكني�سة الكاثوليكية يف �رسيالنكا
ام�س �أول قدا�س �أح��د منذ هجمات عيد
الف�صح الدامية التي ا�ستهدفت كنائ�س
وفنادق يف العا�صمة كولومبو وحميطها،
و�أودت بحياة �أكرث من � 250شخ�صا.
وذك����رت �شبكة «�إي����ه ب��ي ���س��ي نيوز»
الإخبارية الأمريكية� ،أن عنا�رص من قوات
اجلي�ش وال�رشطة مزودة ببنادق هجومية
جتوب ال�شوارع امل�ؤدية �إلى الكنائ�س،
وتقوم بحرا�سة املجمعات ،م�ضيفة �أنه
مت ت�شديد الإجراءات الأمنية للم�شاركني
يف القدا�س ،حيث يتوجب عليهم �إظهار
بطاقات الهوية ال�شخ�صية قبل الدخول
�إلى الكنائ�س؛ �إ�ضافة �إلى تفتي�شهم ذاتي ًا،
وحظر �إي��ق��اف ال�سيارات واملركبات
بالقرب من الكنائ�س ،و�إح�ضار احلد
الأدنى من احلقائب والأمتعة.
يذكر �أن �سبعة تفجريات انتحارية قد
ا�ستهدفت ثالث كنائ�س ،وثالثة فنادق
فاخرة يف عيد الف�صح ،وقد �أعلن تنظيم
�إرهابي م�س�ؤوليته عن هذه الهجمات.

�إلى اتفاق قبل زيارته �إلى اليابان يف
مايو.وت�أمل طوكيو يف جتنب فر�ض
الواليات املتحدة ر�سوما �إ�ضافية على
ال�سيارات يابانية ال�صنع.
ومع تباط�ؤ االقت�صاد ال�صيني منذ �صيف
أ�سا�سا
العام املا�ضي ،وال��ذي يرجع � ً
�إلى �آثار النزاع التجاري مع الواليات
املتحدة ،انت�رش الركود التجاري �إلى
بع�ض دول �آ�سيا ،ما �أثر على ال�صادرات
اليابانية املتجهة �إلى �آ�سيا.
وت�شعر ال�رشكات اليابانية �أي�ضا بالقلق
من احتمال ا�ستمرار احلرب التجارية بني
الواليات املتحدة وال�صني لوقت �أطول،
بعد تطبيق وا�شنطن زيادة على الر�سوم
اجلمركية يوم اجلمعة املا�ضي.
ويتخذ العديد من ال�رشكات امل�صنعة
اليابانية خطوات لنقل خطوط الإنتاج من
ال�صني لتقليل ت�أثري الر�سوم اجلمركية
الأمريكية على املنتجات ال�صينية،
وي�أمل اليابانيون يف �أن يكون الت�أثري
املبا�رش ل��زي��ادة الر�سوم اجلمركية
على ال�رشكات اليابانية حم��دودا مع
اجلهود التي تبذلها ال�رشكات امل�صنعة

• آثار التفجيرات الدامية

أفغانستان :تحذير من االنسحاب المبكر للقوات األميركية
�أعرب وزير الدفاع الأمريكي ال�سابق روبرت جيت�س عن خماوفه من «اخلطر
احلقيقي» املتمثل يف ا�ستيالء مقاتلي طالبان على �أفغان�ستان يف حالة
ان�سحاب القوات الأمريكية من الدولة التي مزقتها احلرب.
ونقلت وكالة �أنباء باجفاك الأفغانية عن جيت�س ت�أكيده على �رضورة
�ضمان وا�شنطن حلكومة �أفغانية م�ستقرة قبل �سحب القوات الأمريكية
البالغ عددها � 12ألف جندي ،و�أ�ضاف�« :أعتقد �أن حماولة �إعطاء احلكومة

اليابان  :قلق من تشدد أميركا في المحادثات التجارية المشتركة
�أعربت اليابان عن القلق من احتمال
تبني �إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد
نهجا مت�شد ًدا يف املحادثات
ترامب
ً
التجارية الثنائية بعد تفاقم حالة
الغمو�ض ب�ش�أن امل�سار امل�ستقبلي
للمفاو�ضات التجارية بني وا�شنطن
وبكني.
وواجهت املحادثات التجارية بني �أكرب
اقت�صادين يف العامل �أزمة مطلع الأ�سبوع
عندما �أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب عن ر�سوم جديدة على ال�سلع
ال�صينية.
وما �أثار املخاوف اليابانية هو ت�سارع
الواليات املتحدة �إل��ى حتقيق نتائج
يف مفاو�ضاتها التجارية مع اليابان
وت�أثريات ذلك على االقت�صاد الياباين.
وك��ان الرئي�س الأم�يرك��ي قد ع�ّبررّ عن
ا�ستيائه من عجز ب�لاده التجاري مع
اليابان خالل قمة مع رئي�س الوزراء
الياباين �شينزو �آبي يف �أواخ��ر �أبريل
امل��ا���ض��ي ،م�شري ًا �إل��ى �أن حمادثات
التجارة مع اليابان ت�سري قدما ب�شكل
جيد ،ورمبا يكون بالإمكان الو�صول

• مدرعة ملواجهة اإلرهارب

اليابانية لنقل �أن�شطة الإنتاج �إلى خارج
ال�صني مقارنة بالعام املا�ضي.وقال
م�س�ؤول من �رشكة �سوميتومو لل�صناعات
الثقيلة« :لقد غرينا �سل�سلة توريد
قطع الغيار هذا العام» .و�إذا تو�سعت
الر�سوم اجلمركية الأمريكية على ال�صني
فوق ن�سبة  % 25لت�شمل جميع الواردات
الأمريكية من ال�صني ،ف�سوف ينخف�ض
الناجت املحلي الإجمايل لل�صني بن�سبة
 ،% 1.5وال��ن��اجت املحلي الإجمايل
للواليات املتحدة بن�سبة  % 0.6وفقا
لتقديرات �صندوق النقد الدويل.
وق��ال امل�����س��ؤول التنفيذي يف �رشكة
ميت�سوبي�شي موتورز �أو�سامو ما�سوكو:
«ال نعرف ماذا �سيحدث بعد ذلك ..هذا
الغمو�ض �أربكنا للغاية فيما يتعلق
بو�ضع خطة عملنا لل�صني».
وتقاوم اليابان �ضغوطا �أمريكية لربط
التجارة بق�ضايا العملة قبل املحادثات
التجارية بني البلدين املتحالفني،
وم��ن املتوقع �أن تتطرق املباحثات
�أي�ضا �إلى ملف كوريا ال�شمالية وق�ضايا
�أخرى ذات اهتمام متبادل.

• الزعيمان الياباني واألميركي

الأفغانية �أف�ضل فر�صة ممكنة للبقاء على قيد احلياة مهمة حقًا مل�ستقبل
�أفغان�ستان».
جاءت هذه الت�رصيحات يف الوقت الذي تتفاو�ض فيه الإدارة الأمريكية
حالي ًا مع جماعة طالبان الإرهابية يف حماولة لإنهاء احلرب املدمرة يف
�أفغان�ستان ،على الرغم من �أن ممثلي احلكومة الأفغانية مل ي�شاركوا يف
املحادثات ،ما زاد من حدة اخلالف بني وا�شنطن وكابول.

الصين تتلقى دعوة من واشنطن
إلبرام صفقة معها

دعا الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب ،ال�صني ،ام�س ،للإ�رساع يف
�إبرام اتفاقية جتارية مع �إدارته وعدم انتظار بديل له يف االنتخابات
الرئا�سية عام  ،2020ولو �أنه يحب الر�سوم الثقيلة.وف�شلت �أحدث
جولة من املفاو�ضات التجارية بني الواليات املتحدة وال�صني هذا
الأ�سبوع يف وا�شنطن ،يف حتقيق �أي نتائج �أو التحرك نحو الأمام ،ب�سبب
فر�ض وا�شنطن باقة جديدة من ال�رضائب على الب�ضائع ال�صينية.
وغرد ترامب عرب ح�سابه على موقع «تويرت» وكتب�« :أعتقد �أن ال�صني
�شعرت ب�رضب مربح يف املفاو�ضات الأخرية ،حتى �إنهم رمبا ينتظرون
االنتخابات املقبلة  ،2020ملعرفة ما �إذا كان احلظ �سيحالفهم بفوز
دميقراطي ،ويف هذه احلالة �سي�ستمرون يف نهب  500مليار دوالر �سنويا
من الواليات املتحدة» ،يف �إ�شارة �إلى حجم العجز التجاري الأمريكي
مع ال�صني ال�شعبية.وتابع مغردا« :امل�شكلة الوحيدة هي �أنهم يعلمون
�أنني �س�أفوز «�أف�ضل الأرقام يف االقت�صاد والتوظيف يف تاريخ الواليات
املتحدة و�أكرث من ذلك بكثري» ،و�إذا مت �إبرام ال�صفقة يف فرتة واليتي
الثانية ،ف�سيكون الأمر �أ�سو�أ بالن�سبة لهم» ،وخل�ص ترامب �إلى �أنه
بالن�سبة لل�سلطات ال�صينية «�سيكون من احلكمة الت�رصف الآن»،
على الرغم من �أنه «يحب جمع الر�سوم الثقيلة».وت�صاعد التوتر بني
وا�شنطن وبكني بعد �أن �أقدم ترامب فج�أة على رفع الر�سوم وال�رضائب
على �صادرات �صينية بقيمة  300مليار دوالر من � % 10إلى  % 25ما
عر�ض املفاو�ضات بني البلدين النتكا�سة كبرية الأ�سبوع املا�ضي.

