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لتحقيق نزع السالح النووي والسالم الدائم

كوريا الجنوبية تدعو جارتها «الشمالية»

وأميركا إلى اغتنام فرصة الحوار
دعا رئي�س كوريا اجلنوبية مون
جيه�-إن ال�شطر ال�شمايل والواليات
املتحدة �أم�س �إلى اغتنام الفر�صة
احل��ال��ي��ة لتحقيق ن��زع ال�سالح
النووي وال�سالم الدائم ،يف الوقت
الذي تختتم فيه �سيول ووا�شنطن
مناوراتهما الع�سكرية امل�شرتكة.
وذك��رت وكالة �أن��ب��اء «يونهاب»
ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة �أن �سيول
ووا�شنطن بد�أتا تدريبات «مركز
القيادة» يف � 5أغ�سط�س .وردا على
ذلك ،ا�ستعر�ضت كوريا ال�شمالية
قوتها النارية من خ�لال اختبار
�إطالق �صاروخ ق�صري املدى و�أنظمة
�صواريخ �أخرى.
وتخطط كوريا اجلنوبية والواليات
املتحدة لإن��ه��اء التدريب اليوم
ال��ث�لاث��اء ،وال���ذي م��ن املتوقع
�أن ي�ساهم يف تهدئة التوترات
املتجددة يف �شبه اجلزيرة الكورية.
وت�سعى بيونغ يانغ ووا�شنطن لعقد حمادثات على
م�ستوى العمل لقمة ثالثة ،وهي خطوة كانت ثمرة
ملحادثات عفوية بني الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
وزعيم ال�شمال كيم جونغ �أون يف قرية بانوجنوم
يوم  30يونيو املا�ضي.و�شدد مون يف بداية اجتماعه
الأ�سبوعي مع كبار م�ساعديه يف الق�رص الرئا�سي ،الذي
كان مفتوحا لو�سائل الإع�لام� ،أن��ه «�إذا �ضاعت هذه
الفر�صة ،لن يعرف �أحد متى �سنكون قادرين على خلق

• مون جيه-إن

مثل هذه الفر�صة جمددا».
و�أ�ضاف «لذلك ،ينبغي على الكوريتني والواليات
املتحدة اغتنام هذه الفر�صة» ،م�شريا �إلى �أن «مرحلة
احلوار» احلالية مل تكن �سهلة.
ويعود الف�ضل �إلى مون يف بدء عملية ال�سالم الكورية،
متوقعا.وقال مون« :تو�صلنا
التي كانت �أبط�أ مما كان
ً
�إلى هذه املرحلة ب�صعوبة وك�أنها معجزة يدعمها عزم
وقرار قادة الكوريتني والواليات املتحدة».

لالطالع على خطة معالجة المياه الملوثة إشعاعي ًا

سيول تستدعي دبلوماسي ًا ياباني ًا
ا�ستدعت كوريا اجلنوبية �أم�س،
دبلوما�سيا من ال�سفارة اليابانية
لبحث تفا�صيل خ��ط��ة احلكومة
اليابانية املزعومة بتفريغ املياه
امل��ل��وث��ة �إ���ش��ع��اع��ي��ا يف حمافظة
فوكو�شيما يف مياه املحيط الهادئ.
وذك���رت وك��ال��ة �أن��ب��اء «يونهاب»
الكورية اجلنوبية �أن هذه اخلطوة
جاءت و�سط م�ساعي �سيول ملواجهة
ق��ي��ود ال��ت�����ص��دي��ر الأخ��ي��رة التي
فر�ضتها طوكيو من خ�لال احلوار
الثنائي وال�ضغط ،وترى �سيول �أن
هذه القيود التجارية تعد انتقاما
�سيا�سيا لقرارات حمكمتها العليا
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ���ض��د ال�رشكات
اليابانية ب�سبب العمل الق�رسي يف
زمن احلرب.
وا�ستدعى املدير العام امل�س�ؤول

عن تغري املناخ وال�ش�ؤون البيئية
يف وزارة اخلارجية يف �سيول كوون
���س��ي��ه-ج��ون��غ ،م�����س ��ؤول ال�ش�ؤون
االقت�صادية من ال�سفارة اليابانية
توموفومي ني�شيناجا ،و�سلم كوون
وثيقة دبلوما�سية �إل��ى ني�شيناجا
لت�سليط ال�ضوء على خماوف �سيول
ب�ش�أن امل��ي��اه امل�شعة وملطالبة
ط��وك��ي��و بالتحقق م��ن التقارير
واملطالبات ب�ش�أن خطة الت�رصيف
وتو�ضيح خطة التخل�ص امل�ستقبلية
ومعاجلة املياه الإ�شعاعية امللوثة
من خ�لال الوثيقة.وجاء يف بيان
�صحايف للخارجية الكورية اجلنوبية
�أن «حكومتنا ت��درك ب�شدة الت�أثري
الذي قد حتدثه نتائج التخل�ص من
املياه امللوثة �إ�شعاعيا من حمطة
فوكو�شيما على �صحة و�سالمة مواطني

تأجيل محاكمة رئيس الوزراء
الماليزي السابق في فضيحة فساد

• جنيب عبد الرزاق

�أج��ل قا�ض� ،أم�����س ،حماكمة
ي��ت��ورط فيها رئي�س وزراء
ماليزيا ال�سابق جنيب عبد
ال�����رزاق ،تتعلق ب�صندوق
التنمية احلكومي ،املعروف
با�سم «� 1إم دي بي» ،يف �أكرب
حماكمة حتى الآن مرتبطة
بف�ضيحة ف�����س��اد مبليارات
الدوالرات.
و�سيمثل جنيب �أمام املحكمة
يف  21تهمة تتعلق بغ�سل
الأموال ،و 4تهم ب�سوء ا�ستخدام
ال�سلطة ،ب�سبب مزاعم تفيد

ب�أنه اختل�س  2.3مليار رينجت
ماليزي « 551مليون دوالر» من
ال�صندوق.ويتعر�ض �صندوق
التنمية احل��ك��وم��ي لتحقيق
دويل للف�ساد ،يف دول تت�ضمن
���س��ن��غ��اف��ورة وه��ون��غ كونغ
و�سوي�رسا ،ب�سبب �شكوك ب�أن
 4.5مليارات دوالر من املال
العام قد اختل�سها م�س�ؤولون
ماليزيون رفيعو امل�ستوى،
م��ن بينهم رئ��ي�����س ال����وزراء
ال�سابق و�أقرب م�ساعديه و�أفراد
�أ�رسته.

مقتل  4جنود نيجيريين

في هجوم إرهابي

لقي اربعة جنود نيجرييني م�رصعهم يف هجوم �شنه م�سلّحون
تابعون للتنظيم االرهابي �شمال �رشق البالد بح�سب ما �أفادت
م�صادر ع�سكرية.
وق��ال �ضابط يف اجلي�ش النيجريي لوكالة ال�صحافة
يرجح �أنهم عنا�رص يف
الفرن�سية �أم�س � ّإن املهاجمني الذين
ّ
التنظيم الإرهابي يف غرب �إفريقيا �أطلقوا النار على دورية
ع�سكرية يف قرية موغوال بالقرب من احلدود مع الكامريون
ّما �أ�سفر عن مقتل �أربعة جنود وا�ستيالء الإرهابيني على
مدفعني ر�شا�شني.
بدوره قال �ضابط ثان ان اجلي�ش خ�رس �أربعة عنا�رص يف
الهجوم و� ّإن امل�سلحني ا�ستولوا على �سيارتني ع�سكريتني
�صغريتني لكنهم �رسعان ما ا�ضطروا للتخلّي عنهما ب�سبب
احلالة ال�سيئة للطريق التي بطّ �أت من �رسعتهم.
و�أ�سفر النزاع يف �شمال نيجرييا منذ  2009عن �أكرث من � 27ألف
وامتد �إلى ت�شاد والكامريون
قتيل ونحو  1,8مليون نازح،
ّ
والنيجر ،البلدان املجاورة لنيجرييا والواقعة على �ضفاف
بحرية ت�شاد.

البلدين ،وبالتايل على كامل الدول
املرتبطة بطول املحيط الهادئ».
و�أ�ضاف البيان �أن «حكومة �سيول
طالبت �أي�ضا احلكومة اليابانية
بتقدمي ��شرح �أك�ث�ر �شفافية �إل��ى
املجتمع الدويل حول االجراءات ذات
ال�صلة مبا يف ذلك كيف �ستتعامل
ط��وك��ي��و م��ع م��ف��اع��ل فوكو�شيما
النووي».يذكر �أن «�شون بورين»
من منظمة ال�سالم الأخ�رض  -منظمة
دولية تعنى بالبيئة � -سبق و�أعلن
�أن ال��ي��اب��ان تخطط لتفريغ �أكرث
من مليون طن من املياه امللوثة
الإ�شعاعية امل��وج��ودة يف املفاعل
النووي رقم  1يف حمافظة فوكو�شيما
يف املحيط الهاديء ،م�ضيفا �أنه من
ال�صعب �أن تخرج كوريا اجلنوبية من
نطاق املخاطر.

مركز أبحاث أسترالي يحذر من ترسانة بكين

الصواريخ الصينية قادرة على شل قدرات
الجيش األميركي في «الهادئ»
اعترب مركز �أب��ح��اث �أ�سرتالى �أن
تر�سانة ال�صني املتنامية من
ال�صواريخ بعيدة امل��دى الدقيقة
ت�شكل تهديدا رئي�سيا ،جلميع
ال��ق��واع��د الأم�يرك��ي��ة واحلليفة
وال�رشيكة واملهابط واملن�ش�آت
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف غ���رب املحيط
الهادئ».
و�أو�ضح التقرير الذي �أ�صدره �أم�س،
مركز درا�سات الواليات املتحدة
بجامعة �سيدين �أن��ه «مبا �أن هذه
املن�ش�آت ميكن �شلها ب�رضبات دقيقة
يف ال�ساعات الأول��ى من ال�رصاع،
ف�إن تهديد �صاروخ جي�ش التحرير
ال�شعبي «اجلي�ش ال�صيني» يتحدى
قدرة �أمريكا على تفعيل قواتها من
املواقع الأمامية يف املنطقة» ،وفقا
ملوقع قناة «احلرة» الأمريكية.
و�أو�صى التقرير ب�أن على �أ�سرتاليا،
وه���ي حليف رئي�سي للواليات
امل��ت��ح��دة« ،زي����ادة املخزونات
و�إن�شاء ق��درات �سيادية يف جمال
تخزين و�إن��ت��اج الذخائر الدقيقة
والوقود واملواد الأخرى ال�رضورية

ملوا�صلة �رصاع مكلف».
ورغم �أن ال�صني �أكرب �رشيك جتاري
لأ�سرتاليا ،تختلف الدولتان يف
ع��دد م��ن الق�ضايا ،مب��ا يف ذلك
حظر احل��ك��وم��ة الأ���س�ترال��ي��ة على

• الصني تواصل تطوير صواريخها الباليستية

�رشكة ه��واوي التكنلوجية تقدمي
عطاءات لعقود  5Gواتهامها لبكني
بالـ«تدخل» يف �ش�ؤونها الداخلية.
وح���ذر التقرير م��ن �أن ع��ق��دا من
«التمويل املت�أخر وغري املتوقع»

للميزانية الع�سكرية للواليات
املتحدة ،قد �أفقد وا�شنطن تفوقها
يف غ��رب املحيط ال��ه��ادئ ،ومنح
ال�صني امل��ت��ط��ورة ب�شكل متزايد
فر�صة التفوق.

بكين تطالب أوتاوا بالتوقف فوراً عن التدخل
في شؤون هونغ كونغ
طالبت �سفارة ال�صني يف اوت��اوا من كندا �أن
تتوقف فورا عن التدخل يف �ش�ؤون هونغ كونغ
وذلك بعد يوم من �إ�صدار كندا بيانا م�شرتكا
مع االحتاد الأوروبي دفاعا عما �أ�سماه باحلق
الأ�سا�سي يف التجمع ملواطني هونغ كونغ
واملطالبة مبمار�سة �ضبط النف�س ورف�ض العنف
واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة املوقف.
وقالت ال�سفارة يف بيان لها �أم�س على موقعها
على االنرتنت �إن كندا يجب �أن تتوقف فورا

عن التدخل يف �ش�ؤون هوجن كوجن وال�ش�ؤون
الداخلية لل�صني ،م�ضيفة انه يف ظل الو�ضع
احلايل يتعني على اجلانب الكندي �أن يتوخى
احل��ذر يف �أق��وال��ه و�أف��ع��ال��ه ب�ش�أن الق�ضية
املتعلقة بهونغ كونغ.
وق��ال البيان �إن االحتجاجات واملظاهرات
ذات ال�صلة يف هونغ كونغ تدهورت بالفعل
وتطورت لت�صبح عنفا �شديدا ،م�ؤكدا �أنه يف
مواجهة هذا العنف ال�شديد واجلرائم لن تقف

�أي حكومة لديها �شعور بامل�س�ؤولية مكتوفة
الأيدي.
ووقعت كندا يف نزاع دبلوما�سي مع ال�صني منذ
احتجازها للم�س�ؤولة املالية ل�رشكة هواوي
ال�صينية لتكنولوجيا االت�صاالت العمالقة مينج
وانزهو يف دي�سمرب املا�ضي وقامت ال�صني يف
املقابل باحتجاز رجلني كنديني �أحدهما رجل
�أعمال والثاين دبلوما�سي �سابق كما منعت
ال�صني واردات بع�ض ال�سلع الكندية.

الرئيس األميركي عن بيع مقاتالت أف  16 -لتايوان :نعم نعم نعم
�أكد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �أنه وافق على �صفقة بيع مقاتالت
� 16- Fإلى تايوان ،على الرغم من احتجاج ال�سلطات ال�صينية.
ونقلت و�سائل �إعالم عن ترامب قوله« :نعم ،نعم ،نعم� ،إنه كذلك ،هذا
يعني �أنا وافقت على ال�صفقة».
و�أ�شار الرئي�س الأمريكي �إلى �أنه يجب الآن موافقة جمل�س ال�شيوخ على

االتفاقية ذات ال�صلة� ،إذا متت املوافقة عليها ،ف�ستح�صل وا�شنطن على
نحو  8مليارات دوالر.
و�أ�ضاف ترامب�« :إنها �أموال كثرية� ،إنها �أماكن عمل كثرية» ،معربا
عن ثقته يف �أن تايوان �ست�ستخدم املقاتالت مب�س�ؤولية« ،و�إال فلن يتم
بيعها».

قتيالن في مواجهات بالمنطقة الحدودية لإلقليم

باكستان تتحدى الهند بإجراء استفتاء في كشمير
�أعلن وزير اخلارجية الباك�ستاين
�شاه حممود قري�شي� ،أنه يتحدى
رئي�س ال��وزراء الهندي ،ناريندرا
م��ودي ،ب�أن يجري ا�ستفتاء عاما
يف �إقليم ك�شمري لالطالع على ردود
�أفعال �سكانه بخ�صو�ص قرار الهند
ب�إلغاء «الو�ضع اخلا�ص للإقليم».
وقال قري�شي خالل م�ؤمتر �صحايف،
نقلته �صحيفة «�إك�سرب�س تريبيون»
الباك�ستانية �أم�س� ،إن «م��ودي مل
ِ
يف بعهد الأمم املتحدة ،ولكن �إذا
�أراد �أن يخترب مدى �شعبية قراره
بتجريد الإقليم من و�ضعه اخلا�ص،
فيجب �أن يجري ا�ستفتاء و�سيت�ضح
له كل �شيء».
و�أ�شار �إلى �أن الأمني العام للأمم
املتحدة �أنطونيو غوتريي�س قال-
يف وقت �سابق� -إن املنظمة تعترب
�إقليم ك�شمري منطقة متنازع عليها،
و�إن حل هذا النزاع يكمن يف ميثاق
الأم��م املتحدة والقرارات الأممية
وااللتزام بالقوانني الدولية.
ولفت قري�شي �إل��ى �أن ت�رصيحات

• شاه محمود قريشي

انت�صارا ديبلوما�س ًيا
غوتريي�س تعد
ً
�ضخما لباك�ستان ،غري �أنه ت�ساءل
ً
عن �سبب �إ��صرار املجتمع الدويل
على �إج���راء حم��ادث��ات بني الهند
وباك�ستان ،م�ؤك ًدا �أن �إ�سالم �أباد
مل تعرت�ض قط على �إج��راء حوار
ثنائي.

و�أو���ض��ح �أن هناك ثالثة �أط��راف
منغم�سون يف النزاع على الإقليم،
وه��م الهند وباك�ستان وال�شعب
ريا �إلى �أن �إ�سالم
الك�شمريي ،م�ش ً
�آب��اد ونيودلهي ال ت�شاركان على
الإط�لاق يف ق��رارات جمل�س الأمن،
بينما يخ�ضع الك�شمرييون لقيود

وحظر جتول من جانب الهند.
و�أك��د �أن الك�شمرييني يتعر�ضون
ملعاناة هائلة ،وذلك مع ا�ستمرار
�إطالق النار على خط املراقبة الذي
يف�صل بني �شطري ك�شمري ،يف حني
تتحلى باك�ستان بال�صرب وتتعهد
مبوا�صلة م�ساندة ك�شمري.
على �صعيد ال��و���ض��ع امل��ي��داين،
�أعلنت ال�رشطة� ،أم�س� ،أن �شخ�صني
على الأق��ل لقيا حتفهما يف تبادل
لإطالق النار بني القوات احلدودية
الباك�ستانية والهندية �أم�س الأول
يف منطقة ك�شمري املتنازع عليها.
وقد �أطلقت القوات الهندية النار
عرب خط ال�سيطرة ،احلدود الفعلية
التي تف�صل ك�شمري جلز�أين �أحدهما
يخ�ضع ل�سيطرة الهند والآخ���ر
ل�سيطرة باك�ستان يف منطقة بون�ش
يف وقت مت�أخر من �أم�س الأول.
وقال م�س�ؤول يف ال�رشطة املحلية
حممد عزيز« ،لقي �شخ�صان حتفهما
�إثر �سقوط قذيفة بالقرب من مكان
انعقاد مرا�سم زفاف يف وادي دارا

�شري خان» ،م�ضيفا �أن �صبيا �أ�صيب
عقب �إ�صابته ب�شظايا قذيفة.
وق��ال اجل��ن��اح الإع�لام��ي للجي�ش
الباك�ستاين �إن اجلي�ش قام بالرد
عقب �أن �أطلقت ال��ق��وات الهندية
�صواريخ وق��ذائ��ف على املدنيني
بدون �سبب ،وقد وردت تقارير تفيد
مبقتل اثنني على الأقل من اجلنود
الهنود.
وكان ثالثة جنود باك�ستانيني على
الأقل ومدنيان اثنان قد لقوا حتفهم
يف ك�شمري اخلمي�س املا�ضي ،يف
�أول تبادل لإطالق النار بني القوات
منذ �أن �ألغت الهند الو�ضع اخلا�ص
باجلزء الذي يخ�ضع ل�سيطرتها من
ك�شمري.
و�أث��ار ق��رار الهند ب�إلغاء الو�ضع
اخلا�ص بك�شمري يف اخلام�س من
�أغ�سط�س احلايل وفر�ض �إج��راءات
�أمنية م�شددة على املنطقة ،توترات
ج��دي��دة ب�ين ال��دول��ت�ين ،اللتني
خا�ضتا حربني ب�سبب ك�شمري يف
ال�سابق.

بهدف إبرام اتفاق سالم يسمح بسحب القوات األميركية

ترامب :المحادثات مع الحكومة األفغانية
وطالبان ...جيدة جداً
�أك��د الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد ترامب
�أم�س الأول� ،أن الواليات املتحدة �أجرت
«مناق�شات جيدة ج��دا» م��ع احلكومة
الأفغانية وحركة طالبان بهدف �إبرام
اتفاق �سالم يتيح للواليات املتحدة
�سحب قواتها من هناك.
وق��ال ترامب يف ت�رصيح لل�صحافيني
«جن���ري حم��ادث��ات ج��ي��دة م��ع حكومة
�أفغان�ستان وحركة طالبان و�سوف نقرر
ما �إذا كنا �سوف نبقى لفرتة �أط��ول �أم
ال».
ويف �س�ؤال له عن ثقته بطالبان �أجاب
«�أن��ا ال �أثق ب�أي �شخ�ص» م�ضيفا «نحن
هناك ل�سبب واحد �إذ ال ميكن �أن تكون
�أفغان�ستان خمتربا لالرهاب والو�ضع

هناك فظيع منذ �سنوات عديدة».
وك���ان ت��رام��ب عقد اجلمعة املا�ضي
اجتماعا مع �أع�ضاء فريق الأمن القومي
التابع له ملناق�شة و�ضع املفاو�ضات من
�أجل ال�سالم وامل�صاحلة يف �أفغان�ستان.
وكانت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» ذكرت
�أن ترامب �سيجتمع مع كبار امل�ست�شارين
«للبدء يف التخطيط لالن�سحاب التدريجي
من �أفغان�ستان».
وعلى �صعيد الو�ضع امليداين� ،أ�صيب
ما ال يقل عن � 17شخ�صا� ،إث��ر وقوع
عدة انفجارات ،ب�سبب انفجار عبوات
نا�سفة جرى زرعها يف وقت �سابق ب�إقليم
ناجنارهار ب�رشق �أفغان�ستان.
وقال املكتب الإعالمي حلاكم الإقليم �إن

انفجار وقع يف منطقتني مبدينة جالل
�آب���اد ،عا�صمة الإق��ل��ي��م� ،أث��ن��اء توجه
املواطنني ملكان لالحتفال بالذكرى
ال�سنوية ال�ستقالل �أفغان�ستان عن
بريطانيا.
و�أ�ضاف البيان �أن  6انفجارات وقعت،
يف حني عرثت القوات الأمنية الأفغانية
على  6عبوات نا�سفة مت زرعها يف ال�سابق
وقامت ب�إبطال مفعولها.
و�أو�ضح البيان �أن  10من بني امل�صابني
تلقوا العالج وعادوا ملنازلهم.
ي��ذك��ر �أن التنظيم الإره��اب��ي وحركة
طالبان ين�شطان يف الإقليم ،ويعرف
�إقليم ناجنارهار ب�أنه موطن التنظيم منذ
ظهوره يف �أفغان�ستان مطلع عام .2015

• دونالد ترامب

