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باكستان :تجربة صاروخية لتعزيز
القدرات الدفاعية
�أعلن اجلي�ش الباك�ستاين عن
جن��اح��ه يف �إط��ل�اق ���ص��اروخ
بالي�ستي «�أر���ض�-أر���ض» قادر
على حمل ر�أ�س نووي ،يف �إطار
تعزيز قدرات البالد الدفاعية.
وكتب املتحدث با�سم اجلي�ش
الباك�ستاين اجلرنال �آ�صف غفور
على «ت��وت�ير» ام�س اخلمي�س:
«مت �إج��راء جتربة ناجحة على
�صاروخ بالي�ستي «�شاهني»2-
ق��ادر على حمل ر�أ���س ن��ووي �أو
ر�أ�س حربي عادي و�إ�صابة هدفه
على بعد  1500كيلومرت».
و�أو����ض���ح امل��ت��ح��دث �أن هذا
ال�صاروخ «يلبي �أهداف باك�ستان
اال�سرتاتيجية يف احلفاظ على
اال�ستقرار يف املنطقة».
واختربت باك�ستان للمرة الأولى
هذا ال�صاروخ �سنة  ،2004ودخل
�صاروخ «�شاهني »2-اخلدمة يف
اجلي�ش الباك�ستاين �سنة .2014
و�أعلنت الهند �أم�س الأربعاء �أنها
اختربت �أ��سرع ���ص��اروخ عابر
للقارات يف ال��ع��امل ،جنح يف
�إ�صابة هدف بري بعد �إطالقه
من طائرة «�سوخوي� 30-إم كي
�آي» مت تعديلها خ�صي�صا لهذا
الغر�ض.
وت�شهد ال��ع�لاق��ة ب�ين الهند
وب��اك�����س��ت��ان ت��وت��را ملحوظا
ي�ستمر منذ عقود ،ي�صل �أحيانا
�إلى حد اال�شتباك ب�سبب خالفات
متعددة� ،إال �أن ق�ضية �إقليم
ك�شمري تبقى ال�سبب الرئي�س
للنزاع الإقليمي بني البلدين.

• �صاروخ باك�ستاين مطور

كبير المستشارين يلتقي رجال أعمال من هونغ كونغ

الصين ألميركا :نحتج على عبور
سفينتين حربيتين مضيق تايوان

• مدمرة �أمريكية

قدمت ال�صني ،ام�س اخلمي�س،
احتجاجا �شديدا ل��دى الواليات
املتحدة الأمريكية ب�ش�أن عبور
امل��دم��رة الأم�يرك��ي��ة «بريبل»،
والناقلة «وول�ت�ر دي���ل» م�ضيق
تايوان.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة
اخلارجية ال�صينية «لو كانغ»،
خالل امل�ؤمتر ال�صحايف اليومي
مبقر ال���وزارة« :ن�أمل �أن تتجنب
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ات��خ��اذ �أي
�إجراءات من �ش�أنها تقوي�ض الو�ضع
يف م�ضيق تايوان ،و�إحلاق ال�رضر
بالعالقات الثنائية».
وحول �إمكانية ا�ستئناف املحادثات
التجارية مع الواليات املتحدة
قريبا� ،أكد كانغ �أن «باب ال�صني

مفتوح �إذا كانت �أمريكا م�ستعدة
ملحادثات قائمة على االح�ترام
وامل�ساواة واملنفعة املتبادلة»،
معتربا �أن الإجراءات التي اتخذتها
الواليات املتحدة بدوافع �سيا�سية
لتقوي�ض ال�رشكات ال�صينية لن
حتظى بدعم من املجتمع الدويل
�أو توفر مناخا جيدا للمحادثات
التجارية.
م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى ال��ت��ق��ى كبري
امل�ست�شارين ال�سيا�سيني وانغ يانغ
مع وفد زائر من الغرفة ال�صينية
العامة للتجارة يف هونغ كونغ.
وتعترب الغرفة منظمة وطنية
�أ�سا�سية يف ه��ون��غ ك��ون��غ حيث
لعبت دورا بناء يف احلفاظ على
االزده��ار واال�ستقرار يف املنطقة

ودف��ع التنمية الوطنية ،ح�سبما
ذك���ر وان����غ ،وه���و �أي�����ض��ا ع�ضو
باللجنة الدائمة للمكتب ال�سيا�سي
للجنة املركزية للحزب ال�شيوعي
ال�صيني ورئي�س املجل�س الوطني
للم�ؤمتر اال�ست�شاري ال�سيا�سي
لل�شعب ال�صيني.
وحث وانغ املنظمة على امل�ساهمة
يف جهود هونغ كونغ لدمج تنميتها
اخلا�صة يف التنمية الكلية للبالد.
ودع��ا �أي�ضا املنظمة �إل��ى الفهم
ال�شامل وال��دق��ي��ق مل��ب��د�أ «دول��ة
واح��دة ونظامان» ودعمه ب�شكل
فعال ،ودعم حكومة منطقة هونغ
كونغ الإدارية اخلا�صة ورئي�ستها
التنفيذية يف ممار�سة احلوكمة
القائمة على القانون.

الفلبين :رفض خطة كندا إلعادة المخلفات
يف الأيام املقبلة.
رف�ضت احلكومة الفلبينية،
وق��ال��ت وزي����رة البيئة
�أم�س اخلمي�س ،خطة كندا
الكندية كاثرين ماكينا،
اخلا�صة ب�إعادة املخلفات
يف بيان« :عملية الإزال��ة
ال��ت��ي مت �إل���ق���ا�ؤه���ا يف
�سوف تكتمل بحلول نهاية
البالد قبل �أكرث من خم�س
يونيو ،نظرا لأن��ه جتب
�سنوات.
معاجلة املخلفات ب�أمان
وكانت احلكومة الكندية
ال�ستيفاء متطلبات ال�سالمة
ق���د ق���ال���ت� ،إن املهمة
وال�صحة الكندية».
�سوف تنتهي بحلول نهاية
وج��اء يف البيان�« :سوف
يونيو.
حت�سب احلكومة الكندية
ولكن �سلفادور بانيلو،
ال��ت��ك��ال��ي��ف املرتبطة
املتحدث با�سم الرئي�س
ب��اال���س��ت��ع��دادات والنقل
الفلبيني ،قال �إن اجلدول
وال�شحن والتخل�ص من
الزمني طويل للغاية ،و�أن
املخلفات».
احلكومة �سوف تدفع بخطة
وج��اء �إع�لان كندا بعدما
ال�ستئجار �سفينة خا�صة
• رئي�س الفلبني
ق��ال بانيلو �إن الرئي�س
لإع��ادة كل املخلفات على
رودريجو دوتريتي وجه �أجهزة احلكومة بالبحث عن
الفور.
وق��ال لل�صحافيني« :ال نريد ه��ذا� .إنها فرتة طويلة �رشكة �شحن خا�صة ميكنها �إعادة املخلفات على الفور
للغاية ،لن ن�سمح لأنف�سنا ب�أن نكون � ً
أر�ضا للتخل�ص �إلى كندا.
وقال�« :إذا كانت كندا لن تقبل نفاياتها ،ف�سوف نرتكها
من النفايات».
و�أعلنت كندا� ،أن �رشكة «بولور لوجي�ستيك�س كندا» باملثل داخل مياهها الإقليمية �أو على بعد  12ميلاً
بحريا من اخلط ال�ساحلي لأي من �شواطئها».
للوجي�ستيات �سوف تبد�أ اال�ستعدادات لإعادة املخلفات
ً

الهند :نجاح تجربة جديدة لصاروخ
فوق صوتي
�أعلنت الهند �أن �أ�رسع �صاروخ عابر
للقارات يف العامل اجتاز جتربة
جديدة ،وجنح يف �إ�صابة هدف بري
بعد �إطالقه من طائرة مقاتلة».
وقالت وزارة الدفاع الهندية �إن
طائرة مقاتلة من طراز «�سوخوي
� 30إم كي �آي» مت تعديلها خ�صي�صا
ل��ه��ذا ال��غ��ر���ض� ،أط��ل��ق��ت بنجاح
ال�صاروخ الذي يزن  2.5طن ومداه
نحو  300كيلومرت « 185ميال».
و�أفاد بيان للوزارة ب�أن الإطالق من
الطائرة كان �سل�سا و�أن ال�صاروخ
تابع امل�سار املحدد قبل �إ�صابة
الهدف الأر�ضي مبا�رشة.
و�أ�شارت ال��وزارة �إلى �أن �صاروخ
«برامو�س» يوفر للقوات اجلوية
الهندية القدرة لتوجيه �رضبات
بعيدة على �أي هدف يف البحر �أو
على الأر�����ض ،بدقة بالغة ،يف
النهار �أو الليل ويف جميع الأحوال
اجلوية.
ومل يذكر مكان التجربة �أو تفا�صيل
�أخ��رى ،ع��دا عن �إج��راء تعديالت
ميكانيكية وكهربائية وبرجمية
«معقدة للغاية» على الطائرة
املقاتلة رو�سية ال�صنع.
وتقوم الهند مع رو�سيا بتطوير
���ص��اروخ «ب��رام��و���س» الأ��س�رع من
ال�صوت� ،إذ تبلغ �رسعته الق�صوى
 3450كيلومرتا « 2140ميال» يف
ال�ساعة ،وتفيد تقارير و�سائل

• �صواريخ فوق �صوتية

�إعالم ب�أن الهند تعتزم البدء ببيعه
قريبا يف اخلارج.
ويعد ال�صاروخ �أ�رسع مبرة ون�صف
مرة من طائرة «كونكورد» ال�سابقة
الأ�رسع من ال�صوت.
و�أجري �أول اختبار لل�صاروخ على
هدف بحري ،يف نوفمرب ،2017

وقالت الهند �آنذاك �إنها �أول دولة
«تطلق بنجاح �صاروخا هجوميا
من هذا الطراز من اجلو ب�رسعة 2.8
ماخ على هدف بحري».
وقد طلبت الهند بالفعل ن�سخا من
ال�صاروخ تطلق من البحر لقواتها
البحرية ،وذكرت تقارير �إعالمية

دفاعية متخ�ص�صة �أنه ميكن �أن يبد�أ
تزويد القوات اجلوية ب�صاروخ
«برامو�س» يف عام .2020
و«برامو�س» هو م�رشوع م�شرتك بني
الهند ورو�سيا ،وقد �سمي ال�صاروخ
تيمنا با�سم ن��ه��ري «مو�سكفا»
الرو�سي و»براهمابوترا» الهندي.

مودي بائع الشاي صار زعيم ًا قومي ًا
هيمنت على الهند منذ اال�ستقالل قبل �سبعة
�شق ن��اري��ن��درا م��ودي امل��ع��روف بذكائه
عقود.
وفطنته وحنكته ،طريقه يف احلياة ليتحول
وق��ال يف �أح��د تلك التجمعات «�إن��ه��م ال
من �صبي فقري يبيع ال�شاي يف ال�شوارع �إلى
يحبونني لأنني من �أ�صول متوا�ضعة ،كيف
اكرث القادة الهنود �شعبية و�إثارة لالنق�سام
ميكن حلزب �أن ينحدر �إلى �أكرث من ذلك
واال�ستقطاب يف البالد.
امل�ستوى؟».
كان مودي الذي �أعلن حزبه ال�شعب الهندي
و�أ�ضاف «نعم ،لقد �أ�صبح �شخ�ص ينتمي
«بهاراتيا جاناتا» فوزه يف االنتخابات
�إلى عائلة فقرية رئي�سا للوزراء� ،إنهم ال
الت�رشيعية الأخرية ،ي�ساعد والده يف بيع
ي�ستطيعون اخفاء امتعا�ضهم من هذا .نعم
ال�شاي عند حمطة �سكة حديد عندما كان
كنت �أبيع ال�شاي ،ولكنني مل �أبع �أمة».
�صبيا قبل �أن ينطلق يف حياته ال�سيا�سية
تفيد م�صادر �أن مودي ان�ضم �إلى جماعة
مع القوميني.
«را�شرتيا �سوايام�سيفاك �سنغ» القومية يف
وقد فر�ض نف�سه يف الهند البلد العمالق
عامه الثامن ،وترك منزل عائلته عندما
يف جنوب �آ�سيا ال��ذي ي�ضم  1.3مليار
ك��ان مراهقا وتخلى عن زواج رتبته له
ن�سمة بح�سه ال�سيا�سي العايل و�شخ�صنته
عائلته لي�صبح نا�شطا يف اجلماعة.
الكبرية لل�سلطة� ،إلى درجة �أن االنتخابات
وترقى مودي ،املعروف بجده واجتهاده،
الت�رشيعية حتولت �إل��ى حد كبري �إلى
يف �صفوف اجلماعة وحزب ال�شعب الهندي
ا�ستفتاء على �شخ�صه.
«بهاراتيا جاناتا» ال�رشيك لي�صبح رئي�س
وال يخجل م��ودي « 68ع��ام��ا» م��ن ك�شف
حكومة والية غوجارات م�سقط ر�أ�سه ،يف
ما�ضيه املتوا�ضع بل ي�صور نف�سه على
.2001
�أنه �شخ�ص �صلب يحمي �أمن الهند القومي
وجنح مودي يف تعزيز اقت�صاد غوجارات
والقيم الهندو�سية وي�ؤكد �أن الهند هي
• الزعيم الهندي
وتبنى ق�ضايا قومية ما وف��ر له من�صة
القوة ال�صاعدة يف العامل.
ان��ط�لاق لقيادة «ب��ه��ارات��ا ج��ان��ات��ا» يف
وواجهت ا�صالحاته االقت�صادية ت�شكيكا
بينما ال تزال ال�رشكات ت�شكو من االلغاء املفاجئ للأوراق املالية ذات انتخابات  2014العامة .و�سحر اجلماهري بق�صة حياته وحقق حزبه �أكرب
القيمة العالية يف  ،2016الذي مت ملحاولة مواجهة اقت�صاد ال�سوق ن�رص يف تاريخ الهند.
ولكن تاريخ مودي لي�س خاليا من العيوب.
ال�سوداء.
�إال �أن قالئل ي�شككون يف �أن مودي هو املحرك لأجندة الهند القومية ،فيما فبعد ا�شتعال النار يف قطار يقل حجاجا هندو�سا ومقتل نحو � 60شخ�صا
يف  ،2002اندلعت �أعمال �شغب �أدت �إلى مقتل الف �شخ�ص معظمهم من
يواجه بخربة عالية باك�ستان.
ويحظى مودي ب�شعبية هائلة بحيث بلغ عدد اتباعه على تويرت �أكرث من  46امل�سلمني ،ومت اتهام مودي بالتواط�ؤ يف ا�شعال �أعمال ال�شغب� ،إال �أن
حمكمتني مل تقوما ب�إدانته.
مليون �شخ�ص ما يجعله �أحد �أكرث قادة العامل متابعة.
بلحيته البي�ضاء امل�شذبة وجمموعته الوا�سعة من العمائم امللونة ،ي�شعل ويجد ال�صحافيون �صعوبة يف التعامل مع مودي الذي مل يعقد �أي م�ؤمتر
مودي التجمعات االنتخابية بق�ص�ص عنه وكيف �أنه «رجل ب�سيط» مقارنة �صحايف يف واليته الأول��ى ،ويقول معار�ضون �إن مقابالته التلفزيونية
براهول غاندي الذي ي�صفه ب�أنه ال�شخ�ص املدلل ابن العائلة العريقة التي النادرة يتم ترتيبها ب�شكل دقيق.

الحكومة تتمكن من صد هجوم لطالبان

أفغانستان:غارات جوية تخلف  14قتي ً
ال
ذك����رت الأم�����م امل��ت��ح��دة ،ام�س
اخلمي�س� ،أن الغارات اجلوية يف
�إقليمي هلمند وكونار بجنوب و�رشق
�أفغان�ستان على التوايل خلفت مقتل
 14مدنيا على الأقل.
وقالت مهمة الأمم املتحدة لتقدمي
امل�ساعدة يف �أفغان�ستان «يوناما»،
يف بيان� ،إن �سبعة �أطفال من بني
ه����ؤالء ال��ذي��ن قتلوا يف الغارات
اجلوية التي وقعت يف مقاطعتي
جريي�شيك بهلمند وت�شاوكي يف
كونار يومي االثنني والأربعاء.
وجاء يف البيان �أن �أعداد ال�ضحايا
املدنيني جراء الغارات اجلوية ما
زالت ترتفع ،فيما تدعو كل الأطراف
�إل��ى «اح�ترام االلتزامات الدولية
حلماية املدنيني من الأذى».
ومل تك�شف «يوناما» عن معلومات
ب�ش�أن من نفذ الغارات اجلوية.
وقالت يوناما ،يف تقريرها الربع
�سنوي يف �أب��ري��ل� ،إن العمليات
اجلوية بني الأول من يناير و31
م��ار���س م��ن جانب ك��ل م��ن القوات
الأف��غ��ان��ي��ة وال��ق��وات الع�سكرية
الدولية خلفت  145حالة وفاة،
ما يعزى لنحو  %25من �إجمايل
الوفيات.
و�شكلت الن�ساء والأطفال ن�صف كل
تلك ال�ضحايا « 145حالة وفاة و83
�إ�صابة» ،ح�سب يوناما.
يذكر �أنه يف نف�س الفرتة من العام
املا�ضي ت�سببت الغارات اجلوية يف
 67حالة وفاة و� 75إ�صابة.

• �آثار ق�صف جوي

من جهة �أخرى �أعلن اجلي�ش الأفغاين
�أنه متكن من �صد هجوم من�سق �شنه
م�سلحون تابعون حلركة طالبان
على نقاط تفتي�ش �أمنية تابعة
للجي�ش يف �إقليم ك��ون��ار �رشقي
البالد ،ما �أ�سفر عن مقتل و�إ�صابة 3
من م�سلحي طالبان.
وق��ال فيلق «�سيالب  »201التابع
للجي�ش -يف بيان نقلته وكالة

�أنباء «خامة بر�س» الأفغانية ام�س
اخلمي�س� -إن جمموعة من امل�سلحني
هجوما
التابعني لطالبان �شنت
ً
من�س ًقا على نقاط �أمنية تابعة
للجي�ش املحلي الأفغاين يف بلدة
�أ�سمار التابعة لإقليم كونار ،م�ضي ًفا
�أن القوات متكنت من �صد الهجوم
واندلعت ا�شتباكات �أ�سفرت عن مقتل
اثنني من امل�سلحني و�إ�صابة �آخر.

من ناحية �أخرى� ،رصحت م�صادر
ع�سكرية مطلعة ،ب����أن القوات
اخلا�صة الأفغانية نفذت عمليات
�أمنية منف�صلة يف �إقليمي قندهار
وهلمند ،ما �أ�سفر عن مقتل اثنني
من م�سلحي طالبان والقب�ض على
ثالثة �آخرين ،وتدمري كميات من
الأ�سلحة واملتفجرات يف مواقع
تابعة للحركة.

