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ترامب وآبي يلعبان الغولف

مرشحة فائزة في االنتخابات تفقد مساعدها بالرصاص

صواريخ كيم األخيرة لم تقلق واشنطن

الهند :رئيس الوزراء يواجه تحديات

ق��ال الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ت��رام��ب� ،إن عمليات الإط�ل�اق
ال�صاروخية الأخرية التي نفذتها
كوريا ال�شمالية مل تقلقه ،معربا
ع��ن ثقته ب���أن الزعيم الكوري
ال�شمايل كيم جونغ �أون� ،سوف
يفي بوعده.
وك��ت��ب ت��رام��ب ع��ل��ى ت��وي�تر« :
�أطلقت كوريا ال�شمالية بع�ض
الأ�سلحة ال�صغرية �أقلقت عددا من
رجايل ،ف�ضال عن �آخرين ،لكنها
مل تقلقني ،كوين على ثقة من �أن
الرئي�س كيم �سينفذ وعده».
وك��ان��ت هيئة �أرك����ان ال��ق��وات
امل�سلحة الكورية اجلنوبية �أعلنت
يف وقت �سابق �أن كوريا ال�شمالية
�أطلقت عدة �صواريخ تراوح مداها
بني  70كيلومرتا و 200كيلومرت،
وهي املرة الأولى التي تطلق فيها
بيونغ يانغ �صواريخ منذ نوفمرب
 2017قبل قد �أن تبد�أ حمادثات
مبا�رشة مع كوريا اجلنوبية،
والواليات املتحدة.
ه��ذا وانتهت القمة ب�ين ترامب
وكيم ،التي عقدت يف هانوي يف
 28-27ف�براي��ر املا�ضي ،دون
توقيع الوثيقة امل�شرتكة التي
كان خمططا لها م�سبقا.
وكان من املتوقع �أن يتم التوقيع
خالل قمة هانوي على اتفاقيات
تهدف �إل��ى نزع ال�سالح النووي
وتعزيز ال�سالم الإقليمي يف �شبه
اجل��زي��رة ال��ك��وري��ة ،وحت�سني
العالقات بني وا�شنطن وبيونغ
يانغ� ،إال �أن ترامب �أ�شار �إلى �أن
الطرفني ف�ضال ت�أجيل ذلك.
وقال ترامب �أثناء زيارته لليابان:
«�أطلقت كوريا ال�شمالية بع�ض
الأ�سلحة ال�صغرية  ،الأم��ر الذي
بع�ضا من �شعبي وغريهم ،
�أزعج
ً
لكن لي�س �أنا».
وكانت هناك تقييمات غري متنا�سقة
من �سيول ووا�شنطن حول كيفية

ت�صنيف �إط�ل�اق ال�صواريخ .يف
حني �أن اجلي�ش الكوري اجلنوبي
مل يحدد ر�سميا �أنواع ال�صواريخ ،
�إال �أن البنتاغون و�صفها يف وقت
�سابق ب�أنها �صواريخ بالي�ستية
حمظورة مبوجب ق��رارات جمل�س
الأمن الدويل.
وخ�لال م��ؤمت��ر �صحايف ُعقد يف
طوكيو  ،ق��ال م�ست�شار الأم��ن
القومي الأمريكي جون بولتون �إنه
«ال �شك» يف �أن اختبارات ال�صواريخ
انتهكت قرارات جمل�س الأمن  ،رغم
�أنه قال �إن الواليات املتحدة ال
ت��زال م�ستعدة لإج��راء حمادثات
مع كوريا ال�شمالية و�أن الأمر

• الزعيمان األميركي والكوري الشمالي

مرتوك لقائدها كيم جونغ �أون ،
لـ «امل�شي» عرب هذا الباب.
وت�صاعدت ح��دة التوترات بعد
�أن قالت احلكومة الأمريكية �إنها
ا�ستولت على �سفينة �شحن كورية
�شمالية لال�شتباه يف قيامها ب�شحن
الفحم والب�ضائع الأخرى يف انتهاك
للعقوبات التي فر�ضتها الواليات
املتحدة والواليات املتحدة على
النظام.
ويف ث��اين ي��وم م��ن زي��ارت��ه �إلى
ال��ي��اب��ان ت��وج��ه دون��ال��د ترامب
وم�ضيفه الرئي�س الياباين �إلى
ملعب الغولف يف منطقة �شيبا «60
كيلومرتا جنوب �رشقي طوكيو»

اقتصادية

فلي�س فقط املحادثات الر�سمية
والربوتوكوالت هي التي جمعت
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
ورئي�س ال��وزراء الياباين �شينزو
�آب���ي ،خا�صة و�أن الرجلني من
ع�شاق لعبة الغولف.
وو�صل الرئي�س الأمريكي مع عقيلته
ميالنيا ترامب �إلى طوكيو يف زيارة
ر�سمية �ست�ستمر � 4أي��ام ،يبحث
خاللها ملفات اقت�صادية والو�ضع
يف �شبه اجلزيرة الكورية ،ويلتقي
الإم�ب�راط���ور ال��ي��اب��اين اجلديد
ناروهيتو ،كما �أقيمت م�أدبة ع�شاء
يف الق�رص الإمرباطوري على �رشف
ال�ضيف الأمريكي.

بعد وقف التدريبات المشتركة مع أميركا

كوريا الجنوبية تبدأ أول تدريب منفرد اليوم

ي��واج��ه رئي�س ال����وزراء الهندي
ناريندرا مودي عد ًدا من التحديات
االقت�صادية وهو يبد�أ فرتة واليته
الثانية ،من �أهمها الإ�صالحات ففي
واليته الأول��ى ،كان مودى مدي ًنا
على نطاق وا�سع ملحاولة تغيري
ثقافة الر�أ�سمالية املحببة يف
جميع �أنحاء احلكومة والعديد من
الإ�صالحات ،مبا يف ذلك �رضيبة
ال�سلع واخل��دم��ات على م�ستوى
البالد ،وقد مت الف�ضل يف ذلك يف
م�ساعدة الهند على رفع ت�صنيف
البنك الدويل ل�سهولة العمل بن�سبة
ً
مكانا �إلى  77بني عامي 2017
23
و.2018
ويف دي�سمرب� ،أعلنت احلكومة
ع��ن قيود مفاجئة على التجارة
الإلكرتونية من �ش�أنها �أن حتد من
كيفية عمل ال�رشكات الأجنبية مثل
 Walmartو.Amazon
قال براديب �شاه ،رئي�س م�ست�شاري
ال�صناديق� ،إند�سايا ،لوكالة
فران�س بر�س« :يحتاج مودي �إلى
الرتكيز على تن�شيط االقت�صاد
والعمل على حت�سني �سهولة ممار�سة
الأعمال التي ميكن �أن تعزز النمو
االقت�صادي وجت��ذب امل�ستثمرين
الأجانب» وحتى الآن ،ف�شلت حكومة
م��ودي يف خلق وظائف لأك�ثر من
مليون هندي يدخلون �سوق العمل
كل �شهر ،كما يقول اخلرباء.
ؤخرا
وقد ن�رشت �إحدى ال�صحف م� ً
تقريرا حكوم ًيا مت ت�رسيبه� ،أن ن�سبة
ً
البطالة و�صلت يف الهند ،%6.1
وهي �أعلى ن�سبة منذ ال�سبعينات.
وت��ق��دم  19مليون �شخ�ص بطلب
للح�صول على  63000وظيفة يف
ال�سكك احلديدية الهندية العام
املا�ضي ،ما يربز التباين ال�صارخ
ب�ين الباحثني ع��ن عمل وفر�ص
العمل.
وت�ستورد الهند �أك�ث�ر م��ن %80
من احتياجاتها من النفط اخلام
وتوقفت عن ال����شراء من فنزويال
و�إيران حتت ال�ضغط الأمريكي.
وقد ح�صلت نيودلهي يف ال�سابق
على �إعفاءات من وا�شنطن ل�رشاء
النفط الإيراين ،لكن هذه العقوبات

• رئيس الوزراء الهندي

انتهت يف  1مايو.
ودفع هذا الهند �إلى احل�صول على
النفط من �أماكن �أخرى ،مبا يف ذلك
من اململكة العربية ال�سعودية،
مما دفع م�صايف التكرير �إلى �إنفاق
املزيد بالدوالر.
كما �أبرزت �أزمة ال�سيولة الناجمة
عن انهيار �رشكة  IL&FSاملالية
ال��ع��ام املا�ضي كيف عجز قطاع
البنوك الظل يف الهند عن �سداد
املدفوعات.
و�سيطر مودي على ال�رشكة الحتواء
الأزمة و�أن�ش�أ البنك املركزي هيئة
�إ�رشافية وتنظيمية منف�صلة لتخفيف
�أزمة ال�سيولة.
وت�شري تقارير ال�صحف اليومية
الهندية �إل��ى �أن البنك املركزي
�سيجتمع مع وزير املالية ملناق�شة
ق�ضايا ال�سيولة والقطاع امل�رصيف
يف ال��ظ��ل مب��ج��رد ت�شكيل م��ودي
وزارته.
م��ن جهة �أخ���رى ق��ال��ت ال�رشطة
الهندية ام�س الأح��د� ،إن م�ساعدا
ملر�شحة للحزب احلاكم فازت يف
االنتخابات الربملانية الأخرية ُقتل

بالر�صا�ص �أثناء الليل.
وك��ان �سوريندرا �سينغ م�ساعدا
ل�سمريتي �إيراين املمثلة التلفزيونية
ال�سابقة والوزيرة يف حكومة رئي�س
الوزراء ناريندرا مودي.
ويف واح���دة م��ن �أك�ب�ر املفاج�آت
يف االنتخابات التي منحت حزب
بهاراتيا جاناتا احلاكم الذي ينتمي
له مودي فرتة والية ثانية ،تغلبت
�إيراين على راهول غاندي يف دائرة
�أميتي لتنتزع منه املقعد الربملاين
ال��ذي احتفظت ب��ه عائلته طوال
العقود الأربعة املا�ضية تقريبا يف
والية �أوتار برادي�ش.
وق��ال �أق��ارب �سينغ لوكالة «�إي��ه.
�إن�.آي» ال�رشيكة ل��روي�ترز �إنه
عمل ع��ن كثب م��ع �إي����راين وك��ان
يوزع احللوى وي�شارك يف مواكب
االح��ت��ف��االت ال��ت��ي نظمها �أن�صار
�إي��راين يوم اجلمعة ،بعد يوم من
�إعالن النتائج.
وقال راجي�ش كومار مفت�ش ال�رشطة
يف �أميتي �إن �سينغ كان نائما يف
�رشفة منزله عندما �أطلق م�سلحون
جمهولون النار عليه.

نيجيريا :هجوم على قافلة

يسفر عن عشرات القتلى

• جانب من التدريبات

�أع��ل��ن��ت وزارة الأم����ن والإدارة
الداخلية الكورية اجلنوبية� ،أنها
�ستبد�أ اليوم ،تدريبات «�أوجلي
تيجوك» الهادفة الختبار قوةالدولة يف مواجهة �أزم��ة ناجمة
عن كوارث �أو اندالع حرب ،والتي
�ست�ستمر حتى اخلمي�س املقبل.
وذك��رت وكالة �أن��ب��اء «يونهاب»
الكورية اجلنوبية ام�س� ،أن هذه

التدريبات عبارة عن جمع تدريبني
بعد �أن �أوقفت التدريبات الع�سكرية
امل�شرتكة بني القوتني الكورية
اجلنوبية والأمريكية املتمركزة
يف كوريا اجلنوبية ،حيث �ستجرى
ال��ت��دري��ب��ات لأول م��رة ب�صورة
م�شرتكة بني احلكومة واجلي�ش
مب�شاركة � 4آالف و� 800شخ�ص.
و�أ���ض��اف��ت �أن ه���ذه التدريبات

حكومية؛ ا�ستعدا ًدا لتعر�ض الدولة
حلاالت من الأزمة غري الع�سكرية
م��ث��ل ح����وادث �ضخمة وهجمات
�إره��اب��ي��ة وغ�يره��ا م��ن العوامل
غري الع�سكرية التي تهدد الأمن
الوطني؛ لرفع قدرات الدولة لإدارة
الكوارث.
كانت التدريبات امل�شرتكة بني
ال��ق��وت�ين ال��ك��وري��ة اجلنوبية

بوينغ يانغ تنتقد سيول :الدعم الغذائي
وحده ال يحل مشاكلنا
انتقدت و�سائل الإع�ل�ام يف كوريا
ال�شمالية �أم�س حترك كوريا اجلنوبية
ل��ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات الإن�سانية
وجتاهل الأن�شطة الأ�سا�سية الالزمة
لتخفيف التوترات يف �شبه اجلزيرة
الكورية ،وقالت �إن��ه يتعني على
�سيول اتخاذ خطوات حلل امل�شاكل
«الأ�سا�سية» لتح�سني العالقات بني
الكوريتني.
وج��اء امل��وق��ف الناقد يف املجلة
ال��دع��ائ��ي��ة الأ�سبوعية يف كوريا
ال�شمالية « تونغ�-إيل �سينبو» ك�أول
رد فعل على ق��رار �سيول بالتربع
مببلغ  8م�لاي�ين دوالر للحوامل
والأطفال يف كوريا ال�شمالية عرب
وكاالت الإغاثة الدولية.
وقالت املجلة الأ�سبوعية« :تعتزم
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ال��ت��ب��اه��ي...

والتالعب ب��ال��ر�أي العام ب��د ًال من
حت�سني العالقات بني الكوريتني».
واتهمت املجلة كوريا اجلنوبية
ب��ال�تراج��ع ع��ن وع��وده��ا ال�سابقة
وموا�صلة القيام ب�أعمال عدائية �ضد
ال�شمال ،مثل «التدريبات الع�سكرية
امل�شرتكة مع القوات الأجنبية».
وت�����س��اءل��ت امل��ج��ل��ة« :ه���ل الدعم
الإن�����س��اين ال��ث��ان��وي املتوا�ضع
والتعاون والتبادل غري ال�سيا�سي
يجعل الأمور يف امل�سار ال�صحيح؟».
وقال املقال�« :إن �سيول يجب ان ت�رشع
يف الق�ضايا الأ�سا�سية املقرتحة يف
�إعالنات ال�شمال واجلنوب ب�صور ة
خمل�صة».
وق��د ن�رش موقع الدعاية لكوريا
«�أورميينجوككريي»
ال�شمالية
اً
مقال ،وقال «�إذا كانت حكومة كوريا

اجلنوبية ت�أمل يف التنمية امل�ستدامة
للعالقات بني الكوريتني ،فعليها �أن
تعلن بو�ضوح عن قرارها وت�صميمها
على تنفيذ �إع�لان��ات الكوريتني
ب�أمانة».
ؤخرا
�
م
اجلنوبية
�ا
�
�وري
�
ك
وب���د�أت
ً
مناق�شات م��ع وك����االت املعونة
الدولية ،مبا يف ذل��ك اليوني�سف
وبرنامج الأغذية العاملي ،للتربع
ب�أموال �إلى كوريا ال�شمالية مل�ساعدة
الن�ساء احل��وام��ل والأط��ف��ال الذين
يعانون من �سوء التغذية هناك.
و�إل���ى جانب خطة ال��ت�برع ،تقوم
�سيول �أي�ض ًا ب�صياغة م�ساعدات
غذائية �إن�سانية �إلى كوريا ال�شمالية
يف مواجهة النق�ص احلاد يف الغذاء
يف االقت�صاد اخلا�ضع للعقوبات
الدولية.

والأم�ي�رك���ي���ة «ح��م��اة احل��ري��ة»
ق��د �أل��غ��ي��ت ،حيث حت��ول��ت �إلى
تدريبات منفردة يقوم بها اجلي�ش
ال��ك��وري اجلنوبي ،وتركز على
ا�ستعداد الدولة حلالة نقل حق
ق��ي��ادة العمليات الع�سكرية يف
وقت احلرب �إلى اجلي�ش الكوري
وو�ضع التدريبات بحيث ال تت�أثر
بالظروف الأمنية حول الدولة.

�أك���د �شهود ع��ي��ان �أن
ع����شرات الأ�شخا�ص
قتلوا �أو فقدوا بهجوم
ع��ل��ى ق��اف��ل��ة ت�ضم
ع�سكريني ومدنيني
يف والية بورنو �شمال
�رشقي نيجرييا.
و�أف���ادوا ب ��أن القافلة
ال���ت���ي ك���ان���ت ت�ضم
ن��ازح�ين يف منطقة
دامبوا تعر�ضت لكمني
ن�صبه م�سلحون.
وقال �سائق حملي �إنه
�شاهد نحو ع�رشين
ج��ث��ة وال���ع���دي���د من
العربات املحروقة يف
موقع الهجوم ،فيما
ناج يف احلادث
�أ�شار ٍ
�إلى �أن القافلة �ضمت
مئات املدنيني وب�ضع
ع�رشات من aاجلنود،
لكن ع��دد ًا قليال منهم
و�صلوا دام��ب��وا ،وال
ي��زال الغمو�ض يلف
م�صري الآخرين.
ووق�����ع ال��ه��ج��وم يف
منطقة تن�شط فيها
جماعة «بوكو حرام»
وت��ن��ظ��ي��م �إره���اب���ي
�شهري.

• جنود نيجيريون

غرق سفينة شحن بالقرب من السواحل اليابانية

• السفينة الغارقة

ُفقد  4بحارة يابانيني� ،أم�س ،بعد غرق �سفينة �شحن جراء ا�صطدامها
ليلاً ب�سفينة �أخرى قبالة �سواحل اليابان ،وفق ما �أعلن م�س�ؤول يف
خفر ال�سواحل.وا�صطدمت ال�سفينتان «�سين�شومارو» و«�سيموهامارو»،
اللتان ترفعان العلم الياباين ،الأحد ،يف مياه املحيط الهادئ،
قبالة حمافظة �شيبا يف �رشق اليابان.وقال م�س�ؤول حملي يف خفر
ال�سواحل ،هريوميت�سو كاواغو�شي ،لوكالة فران�س بر�س« :يبدو �أن
�سفينة �سين�شومارو غرقت يف مكان اال�صطدام� ..أنقذت �سفينة تابعة
خلفر ال�سواحل هي «مات�سوهيما» قبطان �سين�شومارو ،لكن �أربعة
بحارة �آخرين -باقي �أف��راد الطاقم -يف عداد املفقودين».والأفراد
الأربعة من طاقم ال�سفينة الأخرى «�سيموهامارو» ،ب�صحة جيدة ،ومل
يعرف مدى الأ�رضار التي حلقت بهذه ال�سفينة على الفور.
و�أو�ضح كاواغو�شي �أن �ضبا ًبا كثي ًفا كان يغطي املنطقة حلظة وقوع
ريا �إلى �أن ت�رسب نفط لوحظ يف مكان اال�صطدام.
احلادث ،م�ش ً
وقال �إن �سين�شومارو كانت تنقل  1600طن من الفوالذ من مدينة
كا�شيما يف �رشق اليابان �إلى مدينة �أو�ساكا ،وهي مركز جتاري
كبري يف غرب الأرخبيل الياباين.ون�رش خفر ال�سواحل خم�سة زوارق
دورية ومروحية ووحدة خا�صة للبحث واالنقاذ ملحاولة العثور على
املفقودينُ ،
وكلفت وحدة خا�صة �أخرى باحتواء بقعة النفط ،وفق
كاواغو�شي.

