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بيونغ يانغ تطلق مقذوفين جديدين في البحر الجنوبي

وسط تصاعد التوتر في البحر الجنوبي

ترامب :زعيم كوريا الشمالية يحب إطالق الصواريخ

بكين توسع أنشطتها بالقرب

 ...وال أرى مشكلة

قالت وكالة يونهاب الكورية
اجلنوبية للأنباء نقال عن هيئة
الأركان امل�شرتكة للجي�ش الكوري
اجلنوبي �إن ك��وري��ا ال�شمالية
�أطلقت مقذوفني مل حتدد طبيعتهما
جتاه البحر.
ويعد هذا �سابع �إطالق يف �أقل من
�شهر.
وج�����رى �إط���ل��اق امل���ق���ذوف���ات
�صباح �أم�س من مقاطعة جنوب
ه��اجم��ي��ون��غ ،ب����شرق��ي كوريا
ال�شمالية ،وفقًا لهيئة الأركان
امل�شرتكة.
وقالت الهيئة يف بيان ن�رشته
وكالة يونهاب« :يراقب جي�شنا
الو�ضع يف حالة حدوث عمليات
�إط�لاق �إ�ضافية مع احلفاظ على
و�ضعية اال�ستعداد».
من جانبه� ،أفاد الرئي�س االمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب� ،أم�����س ،ب ��أن
الواليات املتحدة تربطها عالقة
طيبة فعلاً بكوريا ال�شمالية،
وب ��أن الزعيم الكوري ال�شمايل
كيم جونغ �أون «وا���ض��ح ج � ًدا»
معه.
وقال ترامب لل�صحافيني يف البيت
الأبي�ض �إن «كيم جونغ �أون كان
وا�ضحا ج ًدا معي».
ً
و�أ�ضاف ترامب� ،إنه ال يرى وجود
م�شكلة مع ال�صواريخ البالي�ستية
التي �أطلقتها كوريا ال�شمالية
م�ؤخرا.
و�أ�ضاف ترامب يف ت�رصيح �أدلى به
قبيل توجهه �إلى فرن�سا للم�شاركة
يف قمة الدول ال�صناعية ال�سبع،

• ترامب يؤكد متسكه باحلوار مع الزعيم كيم رغم التجارب الصاروخية

ح�سبما ذك��رت �شبكة «�إن �إت�ش
كيه» اليابانية � -أن زعيم كوريا
ال�شمالية كيم جونغ �أون يحب
�إج���راء اخ��ت��ب��ارات لل�صواريخ،
م�شريا �إلى �أن بالده ال تفر�ض قيودا
على ال�صواريخ البالي�ستية ق�صرية

امل��دى ،الفتا �إلى �أن العديد من
الدول يجرون هذه االختبارات.
يذكر �أن و�سائل الإعالم الر�سمية
يف ك��وري��ا ال�شمالية ،ن�رشت
الأ�سبوع املا�ضي� ،صورا للزعيم
كيم جونغ �أون �أث��ن��اء مراقبته

لأح��دث اختبار �إط�لاق �صورايخ
جتربة بيونغ يانغ ،وو�صفتها
ب�أنها �أحدث �سالح يف تر�سانتها.
وج��اءت ت�رصيحات ترامب بعد
�إطالق كوريا ال�شمالية �صاروخني
بالي�ستيني ق�صريي امل��دى على
ما يبدو لي�سقطا يف البحر قبالة
�ساحلها ال�رشقي ،طبقًا ملا قاله
اجلي�ش الكوري اجلنوبي.
من جانبها ،قالت متحدثة با�سم
قوات الدفاع الذاتي اليابانية �إن
ال�صواريخ التي �أطلقتها كوريا
ال�شمالية �أم�����س مل ت�سقط يف
�أرا�ضي اليابان �أو داخل منطقتها
االقت�صادية.
و�أدان وزي��ر ال��دف��اع اليابانية
تاكي�شي �أواي���ا �أم�����س ،عمليات
اطالق كوريا ال�شمالية ملقذوفات
�صاروخية ،معتربا �إياها «انتهاك ًا
وا�ضحاً» لقرارات جمل�س الأمن
ال��دويل التي حتظر على بيونغ
يانغ اختبار هذه ال�صواريخ.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة �أن���ب���اء كيودو
اليابانية عن �أوايا قوله« :عمليات
االط�ل�اق متثل انتهاكا �رصيحا
لقرارات جمل�س الأمن ،ون�ستنكر
ب�شدة ه��ذه التحركات املثرية
للتوتر».
م��ن ج��ان��ب��ه� ،أب��ل��غ ن��ائ��ب وزي��ر
ال�ش�ؤون اخلارجية يف الربملان
الياباين كيوتو ت�سوجي ،نواب
احلزب احلاكم �أم�س ب�أن طوكيو
احتجاجا �شديد اللهجة
قدمت
ً
�ضد كوريا ال�شمالية ب�ش�أن �إطالق
ال�صواريخ.

من ساحل فيتنام
�أظهرت بيانات تعقب ال�سفن �أن
�سفينة ا�ستك�شاف �صينية و�سعت
�أن�شطتها �أم�س لت�صل الى منطقة
اك�ثر ق��رب� ًا م��ن �ساحل فيتنام،
بعد ان عربت الواليات املتحدة
وا�سرتاليا عن قلقهما ازاء �أفعال
ال�����ص�ين يف امل���م���رات املائية
املتنازع عليها.
كانت ال�سفينة «هايانغ ديت�شي
 »8قد دخلت املنطقة االقت�صادية
احل�رصية لفيتنام للمرة الأولى
�أوائل ال�شهر املا�ضي حيث بد�أت
م�سحا زلزاليا على مدى �أ�سابيع
مما �أثار مواجهة م�شوبة بالتوتر
بني ال�سفن التابعة للجي�ش وخفر
ال�سواحل من اجلانبني.

و�أو�ضحت بيانات ملوقع مارين
ترافيك الإل��ك�تروين ال��ذي يتابع
حت��رك��ات ال�سفن �أن ال�سفينة
ال�صينية وا�صلت م�سح املنطقة
االقت�صادية احل�رصية لفيتنام
ام�س ال�سبت ترافقها �أرب��ع �سفن
على الأق��ل وكانت على بعد نحو
 102ك��ي��ل��وم�تر ج��ن��وب �رشقي
جزيرة فو كوي الفيتنامية و185
كيلومرتا من �شواطئ مدينة فان
تيت اجلنوبية.
و�أظهرت البيانات �أن اثنتني على
الأقل من �سفن البحرية الفيتنامية
تتابعان حتركات جمموعة ال�سفن
ال�صينية.
ومل ت����رد وزارة اخل��ارج��ي��ة

الفيتنامية على الفور على طلب
من رويرتز للتعليق.
ومت��ت��د امل��ن��ط��ق��ة االقت�صادية
احل�رصية لفيتنام ملا ي�صل �إلى
 200ميل بحري « 370كيلومرتا
�أو  230ميال» من �ساحلها طبقا
ملعاهدة دولية للأمم املتحدة،
وب��ذل��ك ي��ك��ون لفيتنام حقوق
�سيادية تتمثل يف ا�ستغالل �أي موارد
طبيعية داخل تلك املنطقة.
وت��ت��ن��ازع فيتنام وال�صني منذ
�سنوات على منطقة مائية يحتمل
�أن تكون غنية مب��وارد الطاقة
وع��ل��ى مم��ر م�لاح��ي ت��ع�بر منه
الكثري من ال�سفن يف بحر ال�صني
اجلنوبي.

رغم فرض قيود مشددة ضد سكان اإلقليم

احتجاجات عنيفة في كشمير
ضد القمع الهندي

الهجوم على قافلة تابعة للقوات األميركية قرب قاعدة «باغرام»

مقتل  25مسلح ًا من «طالبان» شمال أفغانستان
�أعلنت القوات الأفغانية� ،أم�س ،عن
م�سلحا من جماعة «املال
مقتل 25
ً
�شعيب»� ،أحد قادة حركة طالبان
يف والية بلخ �شمال �أفغان�ستان.
ونقلت وكالة �أنباء «خاما بر�س»
الأفغانية ،عن بيان �أ�صدره فيلق
�شاهني  209يف اجلي�ش الأفغاين،

�أن ق��وات الأم���ن قتلت امل�سلحني
خالل العمليات يف قرى �أ�سيا خان
و�أ�سياب جورج يف منطقة �شمتال،
كما قتلت مت�شد ًدا �آخر من طالبان
يف قرية �سبزيكار يف منطقة �شهار
بوالك ،كما �أ�صابت مت�شد ًدا �آخر من
احلركة خالل العملية نف�سها.

�إل��ى ذل��ك ،قال قائد �رشطة �إقليم
«ب���روان» الأف��غ��اين حممد حمفوظ
زاده� ،أن قافلة تابعة للقوات
الأجنبية تعر�ضت لهجوم ب�سيارة
مفخخة بالقرب من قاعدة «باغرام»
الع�سكرية �شمال ��شرق البالد؛
دون �أن ي�سفر الهجوم عن �سقوط

• قوات أفغانية تواصل العمليات العسكرية في والية بلخ

�ضحايا.
ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية
�أم�س عن وايل زاده قوله �إن احلادث
وقع م�ساء �أم�س الأول يف حوايل
ال�ساعة العا�رشة والن�صف م�ساء
حيث انفجرت �سيارة مفخخة �أمام
قافلة للقوات الأجنبية التي كانت
تقوم بدورية يف املنطقة ،و�أ�ضاف
�أن الهجوم ،ال��ذي تبنته حركة
طالبان ،مل ي�سفر عن وق��وع �أي
م�صابني يف �صفوف املدنيني.
من جانبه� ،أك��د املتحدث با�سم
القوات الأمريكية يف �أفغان�ستان
الكولونيل ���س��وين جليت وقوع
احلادث ،م�شريا �إلى �أنه مل ي�سفر
ع��ن �سقوط �ضحايا �أو م�صابني
م��ن ال��ق��وات الأم�يرك��ي��ة �أو قوات
التحالف.
من جهة �أخ��رى� ،أعلن م�س�ؤولون
حمليون يف �أفغان�ستان �أم�س،
م����صرع � 6أ���ش��خ��ا���ص ع��ل��ى الأق���ل
و�إ�صابة � 12آخرين يف حادث �سري
ب�إقليم قندهار جنوبي البالد.
ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية
ع��ن ن��ائ��ب رئي�س �إدارة امل��رور
بالإقليم ��سردار حممد النا�رصي
قوله �إن احل��ادث وق��ع يف منطقة
«مايواند» ب�سبب رعونة ال�سائق
و�سوء حالة الطرق.
و�أ���ض��اف امل�����س��ؤول الأف��غ��اين �أن
ثالث ن�ساء وطفلني من بني قتلى
احلادث.

بدء تدريبات جوية مشتركة بين الصين وباكستان
ب��د�أت القوات اجلوية ال�صينية والباك�ستانية
تدريبا م�شرتكا �شمال غربي ال�صني.
وذكرت وزارة الدفاع الوطني ال�صينية ،يف بيان

�أم�س� ،أن التدريب امل�شرتك «�شاهني  »8يعد
الثامن من نوعه بني الدولتني منذ بدايته يف
مار�س .2011و�أ�شار �إلى �أن التدريب ال�سنوي

امل�شرتك ال ي�ستهدف �أي طرف ثالث ،ويهدف �إلى
حت�سني معايري التدريب للقوات اجلوية للبلدين
من خالل التعلم املتبادل.

• إقليم كشمير يشهد تظاهرات غير مسبوقة ضد إجراءات الهند

ا�ستخدمت ق���وات الأم���ن الهندية
ال��غ��از امل�سيل ل��ل��دم��وع لتفريق
�سكان ر�شقوها باحلجارة يف مدينة
�رسيناجار الرئي�سية يف �إقليم ك�شمري
�أم�س الأول يف ثالث �أ�سبوع على
التوايل من االحتجاجات يف منطقة
�سورا على الرغم من فر�ض قيود
م�شددة.
وحاولت ق��وات الأم��ن دخ��ول �سورا
التي �أ�صبحت حمور االحتجاجات مع
م�شاركة املئات من ال�سكان املحليني
يف م�سرية لالحتجاج على قرار رئي�س
الوزراء الهندي ناريندرا مودي يف
اخلام�س من �أغ�سط�س �إلغاء الو�ضع
اخلا�ص جلامو وك�شمري والذي كان
مينح الإقليم قدرا من احلكم الذاتي.
وظهرت مل�صقات هذا الأ�سبوع يف
�رسيناجار ،املدينة الرئي�سية يف
املنطقة التي ت�سكنها �أغلبية م�سلمة،
ت��دع��و �إل���ى م�سرية ملكتب فريق
مراقبي الأم��م املتحدة الع�سكريني
يف الهند وباك�ستان ،لالحتجاج على
القرار الهندي.
وتلك هي املرة الأول��ى التي يدعو
فيها االنف�صاليون الذين ي�سعون
ال�ستقالل ك�شمري ع��ن الهند ملثل
تلك امل�سرية .وفر�ضت ال�سلطات
الهندية بالتزامن مع القرار قيودا
على االت�����ص��االت وال�سفر ال يزال
معظمها �ساريا .وع��ادت اخلدمة

لبع�ض خطوط الهاتف الأر�ضي هذا
الأ�سبوع.
وت�شكل فريق مراقبي الأمم املتحدة
الع�سكريني يف الهند وباك�ستان يف
عام  1949بعد اندالع �أول حرب بني
البلدين ب�سبب ك�شمري الذي تطالب
البلدان بال�سيادة الكاملة عليه لكن
تدير كل منهما �شطرا منه .ويراقب
الفريق انتهاكات وقف �إطالق النار
على احلدود بني البلدين.
ور�شق ال�سكان قوات الأمن باحلجارة
يف زق��اق �ضيق يف ���س��ورا بعد �أن
�أغلقوه باحلجارة والألواح املعدنية
ملنعهم من دخ��ول املكان املحيط
مب�سجد الذي امتلأ بامل�صلني وقت
�صالة اجلمعة.
وردت ق��وات الأم��ن ب��إط�لاق الغاز
امل�سيل للدموع وقنابل الفلفل لكن
الع�رشات من الرجال اللذين ر�شقوهم
باحلجارة �أجربوهم على التقهقر.
و�أ�صيب بع�ض الرجال ب�سبب طلقات
بنادق الر�ش.
وق��ال �سكان يف املنطقة �إن قوات
الأم��ن حاولت م��رارا دخ��ول �سورا
با�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع
وبنادق الر�ش.
وتدفق م�صلون على امل�سجد بعد ذلك
ل�صالة الع�رص وهتف الإمام مطالبا
باحلرية ع��دة م��رات و�أع��ل��ن والء
ك�شمري لباك�ستان وردد امل�صلون

وراءه هتافات الت�أييد.
وق���ال م�����س ��ؤول ك��ب�ير يف الإدارة
الأمريكية اخلمي�س املا�ضي �إن من
املقرر �أن يناق�ش الرئي�س دونالد
ترامب م�س�ألة ك�شمري عندما يجتمع
م��ع م���ودي ع��ل��ى ه��ام�����ش اجتماع
جمموعة ال�سبع يف فرن�سا مطلع
الأ���س��ب��وع.و�أ���ض��اف امل�����س ��ؤول �أن
ترامب ،الذي عر�ض الو�ساطة بني
الهند وباك�ستان� ،سي�س�أل مودي
عن كيفية اعتزامه تهدئة التوتر يف
املنطقة بعد �إلغاء الو�ضع اخلا�ص
جلامو وك�شمري و�سي�شدد على �رضورة
احلوار.
وذك��رت تقارير يف بع�ض و�سائل
الإع�لام الهندية �أم�س الأول ،نقال
عن م�س�ؤولني حكوميني مل ت�سمهم
�أن «�إرهابيني» حاولوا دخول الهند
من �أفغان�ستان.ورد رئي�س الوزراء
الباك�ستاين عمران خان على تويرت
�أم�س بالقول �إن مثل تلك املزاعم
تهدف �إل��ى «��صرف االنتباه» عما
و�صفه بانتهاكات حقوق الإن�سان يف
ك�شمري.
و�أظهرت بيانات من �أكرب م�ست�شفيني
يف املنطقة �أن ما ال يقل عن 152
�شخ�صا �أ�صيبوا ب�سبب الغاز امل�سيل
للدموع وطلقات بنادق الر�ش منذ
�شنت ق��وات الأم��ن احلملة الأمنية
الوا�سعة.

الصين أفرجت عن موظف بالقنصلية البريطانية بعد توتر بين البلدين

تظاهرات جديدة مناهضة للحكومة في هونغ كونغ
نظم املناه�ضون حلكومة هونغ كونغ
احتجاجا يف منطقة �صناعية باملدينة
اخلا�ضعة حلكم ال�صني حت��ت �أع�ين
ال�رشطة التي ارتدى بع�ض �أفرادها �أقنعة
�سوداء جديدة ،يف حني �أفرجت ال�صني
عن موظف بالقن�صلية الربيطانية �أثار
اعتقاله املزيد من التوتر.
وكان املطار يعمل ب�شكل طبيعي وكذلك
الطرق وخطوط ال�سكك احلديدية امل�ؤدية
�إلى �إليه رغم خطط املحتجني لتطبيق
«اخ��ت��ب��ار �ضغط» على �شبكات النقل
وتعطيل حركة املرور بعد اال�ضطرابات
التي ت�شهدها املدينة منذ �أ�سابيع.
وح�صلت ال�سلطات على �أمر ق�ضائي بعدم
التظاهر يف املطار الذي �أُغلق لبع�ض
الوقت الأ�سبوع املا�ضي بعد �أن احت�شد
املحتجون يف املبنى الرئي�سي لعدة

�أيام مما ت�سبب يف عدم �إقالع نحو 1000
رحلة جوية و�أثار ا�شتباكات متقطعة مع
ال�رشطة.وجرى �إغالق حمطات قطارات
الأنفاق القريبة من منطقة كوان تونغ
املكتظة بال�سكان والواقعة ب�رشق �شبه
جزيرة كولون لكن الآالف احت�شدوا يف
ال�شوارع رغم هذا وكان معظمهم يحمل
مظالت واقية من ال�شم�س مع �أن الأجواء
كانت �ضبابية يف امل�ستعمرة الربيطانية
ال�سابقة.
وجل�س بع�ض املحتجني على الأر�ض ملنع
البوابات املعدنية من �إغالق حمطة كوان
تونغ يف حني وبخ �آخ��رون املوظفني
لإيقافهم حركة القطارات .و�أقام بع�ض
املحتجني حواجز على الطرق با�ستخدام
�سقاالت من اخليزران .و�أغلقت املحال
التجارية مبحطات الأنفاق.

ومل يت�ضح على الفور ال�سبب يف ارتداء
ال�رشطة الأقنعة وت�ساءل بع�ض املارة �إن
كانت للحماية من �أ�شعة الليزر اخل�رضاء
التي ي�ستخدمها املحتجون مع حلول
الغ�سق �أم �أنها داللة على ا�شتباك و�شيك.
وي�أتي �إغ�لاق حمطات قطارات الأنفاق
من قبل ال�رشكة امل�س�ؤولة عن ت�شغيل
القطارات بعد تعر�ضها النتقادات يف
و�سائل الإعالم ال�صينية الر�سمية ومنها
�صحيفة ال�شعب الناطقة بل�سان احلزب
ال�شيوعي ل�سماحها «ملثريي �شغب»
للهرب على منت قطارات بعد ا�شتباكات
مع ال�رشطة.
وقالت ال�رشكة �أي�ضا �إنها ح�صلت على
�أمر ق�ضائي مبنع املحتجني من تعطيل
خدمات القطارات .و�أ�ضافت ال�رشكة
�أن��ه �إذا وقعت «ا�شتباكات �أو تخريب

�أو �أي عمل من �أعمال العنف الأخرى»
فقد تتوقف فورا خدمات القطارات يف
املحطات التي ت�شهد تلك الأعمال.
ع��ل��ى ج��ان��ب �آخ����ر ،ق��ال��ت ال�رشطة
ال�صينية �إن��ه مت �أم�����س ،الإف���راج عن
موظف بالقن�صلية الربيطانية يف هونغ
كونغ كان قد اعتقل يف مدينة �شنت�شن
احلدودية ال�صينية التهامه بالتدخل يف
االحتجاجات.وقالت ال�رشطة يف �شنت�شن
على ح�سابها على ويبو ال��ذي ي�شبه
تويرت �إن �ساميون ت�شغ كان قد احتجز
ملدة  15يوما خلرقه قوانني �إدارة الأمن
العام.و�أ�ضافت ال�رشطة �أنه مت الإفراج
عن ت�شنغ وفقا ملا هو مقرر و�أنه متت
مراعاة حقوقه وم�صاحله القانونية.
وقالت �أي�ضا �إن ت�شنغ اعرتف باالتهامات
املوجهة له.

• استمرار التظاهرات العنيفة في هونغ كونغ

