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الزعيم كيم أشرف على عملية اإلطالق

مع استمرار تصاعد التوتر بين البلدين

كوريا الشمالية اختبرت بنجاح نظام
صواريخ متعددة

سيول بدأت تدريبات عسكرية
لحماية جزر دوكدو ...وطوكيو تحتج

�صاروخني يعتقد ب�أنهما �صواريخ
�أعلنت كوريا ال�شمالية �أم�س� ،أنها
بالي�ستية ق�صرية امل��دى قبالة
جنحت يف اخ��ت��ب��ار ن��ظ��ام �إط�لاق
�سواحلها ال�رشقية ،قائال �إن كليهما
�صواريخ متعددة «جديد» و�ضخم
حلقا على ارت��ف��اع  97كيلومرتًا
�أم�س الأول حتت �إ�رشاف الزعيم كيم
ب�رسعة ق�صوى  6.5م��اخ مل�سافة
جونغ�-أون.
تبلغ  380كيلومرتًا تقريبا.
و�أو�ضحت وكالة الأنباء املركزية
ونقلت وكالة �أنباء يونهاب الكورية
الكورية ال�شمالية �أن «خرباء علم
اجلنوبية عن مراقبني قولهم �إن
الدفاع وعمال �صناعة الدفاع حققوا
ال�شطر ال�شمايل ي�ستعد لتطوير
معجزة غري م�سبوقة ب�إجنازهم
الأ�سلحة اجلديدة املتميزة ب�رسعة
املتمثل يف تطوير �أق���وى قاذفة
التنقل ودق���ة الت�صويب كبديل
�صواريخ متعددة و�ضخمة يف العامل
ل�صواريخ �أ���س��ك��ود ال��ق��دمي��ة ،يف
اعتمادا على تقنيات حملية بحتة
الوقت الذي و�صلت فيه املفاو�ضات
وللحدث مغزى كبري يف تاريخ
ال��ن��ووي��ة ال��ك��وري��ة ال�شمالية
تعزيز قدرة الدولة الدفاعية».
والأمريكية �إلى طريق م�سدود.
وذكرت �أن كيم «قاد جتربة �إطالق
�إلى ذلك ،ذكر الرئي�س الأمريكي،
قاذفة �صواريخ متعددة وكبرية
دونالد ترامب �أنه «غري �سعيد» من
للغاية مت تطويرها حديثا �أم�س
االختبارات ال�صاروخية الأخرية
الأول ،و�أن اختبار الإط�لاق �أثبت
• الزعيم كيم يوا�صل حتدي املجتمع الدويل
لكوريا ال�شمالية.
�أن جميع املوا�صفات التكتيكية
والتكنولوجية للنظام قد و�صلت ب�شكل �صحيح �إلى املقايي�س املحددة وقال ترامب لل�صحافيني ،جال�سا بجوار رئي�س الوزراء الياباين �شينزو
�آبي يف قمة جمموعة ال�سبع يف فرن�سا�« ،إنني غري �سعيد من ذلك ،لكن مرة
�سال ًفا».
وعرب الزعيم كيم عن �سعادته الغامرة بـ«القدرة القتالية ال�ضخمة لنظام �أخرى هو ال ينتهك اتفاقا».
الأ�سلحة ،و�أ�شاد بعلماء الدفاع ال�شباب لقيامهم بت�صميم نظام الأ�سلحة و�أ�ضاف ترامب �أنه تلقى «خطابا جيدا للغاية» من زعيم كوريا ال�شمالية،
معتمدين فقط على ت�صورهم ولكنهم حققوا جناحا من �أول مرة لالختبار ،كيم جونغ �أون الأ�سبوع املا�ضي.
وتابع ترامب «�أعتقد يف النهاية� ،سوف يقوم بال�شيء ال�صحيح� .سرنى.
�إنه حدث كبري فعال».
يذكر �أن اجلي�ش الكوري اجلنوبي �أعلن �أم�س االول �أن كوريا ال�شمالية �أطلقت رمبا ال .رمبا .لكن �أعتقد �أنه �سيفعل ال�شيء ال�صحيح».

شينزو آبي ثاني أكثر رئيس وزراء ياباني يستمر في منصبه
�أ�صبح رئي�س وزراء الياباين �شينزو �آبي ثاين �أكرث �شخ�ص �شغال للمن�صب
متفوقا على اي�ساكو �ساتو عمه الأكرب الذي �شغل املن�صب ملدة  2798يوما
خالل ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن املا�ضي.
و�أ�صبح بي الذي يعد �أكرث رئي�س وزراء �شغال للمن�صب يف فرتة ما بعد
احلرب العاملية الثانية ،ميلك فر�صة ليكون �أكرث رئي�س وزراء �شغال
للمن�صب على الإطالق يف �شهر نوفمرب القادم ،ليتفوق على تارو كات�سورا
الذي ميلك الرقم القيا�سي حيث �شغل من�صب رئي�س الوزراء الياباين مدة

 2886يوما.
وبعد �شغله املن�صب لفرتة ق�صرية عامي  2006و ،2007ف�إن �آبي �ضمن
دعم الر�أي العام بقوة منذ عودته ل�شغل املن�صب يف عام  2012يف ظل
�سيا�ساته االقت�صادية لتعزيز االقت�صاد الذي يعاين من �ضعف �شديد يف
معدالت الت�ضخم.
ومع ذلك ف�إن �آبي مازال بعيدا عن حتقيق هدف رئي�سي له بتعديل د�ستور
اليابان بعد احلرب الذي دخل حيز التنفيذ للمرة الأولى عام .1947

تظاهرة للروهينغا في بنغالديش
إلحياء ذكرى فرارهم من ميانمار

• جانب من االحتجاجات يف بنغالدي�ش

نظم ع����شرات الآالف م��ن م�سلمي الروهينغا يف
بنغالدي�ش� ،أم�س ،تظاهرة لإحياء الذكرى الثانية
لفرارهم من ميامنار بعد ت�صاعد �أعمال العنف �ضدهم
يف  ،2017وحددوا بع�ض املطالب قبل موافقتهم على
العودة منها منحهم املواطنة يف ميامنار.
ونقت �شبكة «�إيه بي �سي» الأمريكية عن م�سعود ح�سني
رئي�س �رشطة مدينة كوك�س ب��ازار التي ت�ست�ضيف
خميمات الروهينغا ببنغالدي�ش ،قوله �إن � 50ألف

غوتيريس :نراقب بانزعاج

تطورات األوضاع في كشمير
�أع��ل��ن ال�����س��ك��رت�ير ال��ع��ام للأمم
املتحدة ،انطونيو غوتريي�س� ،أن
املنظمة الدولية تتابع بانزعاج
تطورات الأو�ضاع الراهنة يف �إقليم
ك�شمري املتنازع عليه بني الهند
وباك�ستان.
وذكرت قناة جيو الباك�ستانية �أن
غوتريي�س �أو�ضح يف ات�صال هاتفي
جرى �أم�س الأول مع وزير اخلارجية
الباك�ستاين� ،شاه حممود قري�شي،
�أنه يراقب املوقف عن كثب ..و�أن
الأمم املتحدة �ستوا�صل اال�ضطالع
بدورها يف هذه الأزمة.
من جانبه� ،رصح قري�شي  -خالل
االت�صال  -ب ��أن الإج����راءات التي
جانب واحد
متار�سها نيودلهي من
ً
فى ك�شمري� ،أدت �إلى خلق موقف
حمفوف باملخاطر بالن�سبة لل�سالم
يف املنطقة.
وكانت باك�ستان �أحالت �إلى جمل�س
الأم��ن ال��دويل �إع�لان الهند م�ؤخرا
�إلغاء الو�ضع اخلا�ص لك�شمري،
حيث طالب �أع�ضاء املجل�س الأطراف
املعنية بالنزاع يف ك�شمري ب�رضورة
الكف عن اتخاذ اية �إجراءات �أحادية
اجلانب.

الجئ على الأقل تظاهروا ب�شكل �سلمي ل�ساعات داخل
املخيمات ...م�ؤكدا �أن الو�ضع كان حتت ال�سيطرة
حتى انتهاء التظاهرة.
وت�أتي التظاهرة بعد �أي��ام من حماولة بنغالدي�ش
مب�ساعدة الأم��م املتحدة� ،إع��ادة  3450من الجئي
الروهينغا �إلى ميامنار والذين رف�ضوا العودة خوفا
على �أمنهم� ،إال �أنها ف�شلت للمرة الثانية بعد حماولتها
يف نوفمرب املا�ضي.

• قوات كورية جنوبية خالل املناورات

بد�أ اجلي�ش الكوري اجلنوبي ب�صورة
مفاجئة تدريبات ع�سكرية حلماية
جزر دوكدو التي تقع �أق�صى �رشق
�شبه اجلزيرة الكورية قبل ظهر
�أم�س ،بعد �أن مت ت�أجيلها �سابقا
خوفا من ت�أثريها على العالقات
الثنائية مع اليابان التي تطالب
ب�أحقيتها يف ال�سيطرة على اجلزر،
طبقا ملا ذكرته وكالة «يونهاب»
الكورية اجلنوبية للأنباء �أم�س.
وذكرت القوات احلربية يف ر�سالة
مكتوبة «تنطلق تدريبات حماية
�أرا�ضي الوطن يف البحر ال�رشقي
ابتداء من �أم�س.
وي�شارك يف التدريبات �سفن القوات
ال��ب��ح��ري��ة وال����شرط��ة البحرية

مقتل  14من «طالبان» في عمليات عسكرية بإقليم أوروزجان

الرئيس األفغاني يصر على إجراء
االنتخابات الرئاسية في موعدها
االنتخابات الوطنية� ،أنه �سيتم فتح �ألفي مركز
ذكرت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» الأمريكية� ،أم�س،
اق�تراع فقط من �أ�صل � 7آالف و 400مركز على
�أنه مع اق�تراب حمادثات ال�سالم بني الواليات
م�ستوى البالد يف يوم �إج��راء االنتخابات؛ نظرا
املتحدة وحركة طالبان امل�سلحة من مراحلها
لأنه ال ميكن حمايتهم.
النهائية ،ي�ضاعف الرئي�س الأفغاين �أ�رشف عبد
بينما هددت طالبان مبهاجمة مواقع االنتخابات
الغني جهوده من �أجل �إجراء انتخابات رئا�سية
يف جميع �أنحاء البالد ،و�أكدت احلكومة �أن معظم
بعد خم�سة �أ�سابيع من الآن ،كما هو مقرر ،يف
مراكز االقرتاع املغلقة �ستكون يف الأقاليم التي
حني ي�ستعد م�ساعدوه للقاء ق��ادة طالبان يف
ي�سيطر عليها املتمردون ،حيث �إن طالبان ت�سيطر
�أقرب وقت ممكن �إذا مل يتم التو�صل �إلى اتفاق مع
على ما يقرب من ن�صف �أحياء البالد البالغ عددها
امل�سئولني الأمريكيني.
.400
وقالت ال�صحيفة �إن عبد الغني ،الذي ي�سعى لفرتة
و�أب���رزت (وا�شنطن بو�ست) �أن معلقني �أفغان
والية ثانية مدتها خم�س �سنوات ،رف�ض املخاوف
خمتلفني اتهموا عبد الغني ،البالغ من العمر
التي �أثارها جمموعة متنوعة من النقاد ،والذين
 70عاما ،بو�ضع طموحاته ال�سيا�سية قبل وفوق
يقولون �إن ال�سالم �أولوية �أعلى من االنتخابات،
رغبة اجلمهور يف ال�سالم ،فيما يقول البع�ض
و�أنه ال ميكن ال�سماح لل�سيا�سة بالتدخل يف �أول
�إن��ه يريد ال�سيطرة على حمادثات ال�سالم بني
فر�صة حقيقية للبالد لإنهاء  18عاما من احلرب
الأفغان لأنه مت تهمي�شه يف حمادثات الواليات
التي ح�صدت مئات الآالف من الأرواح.
املتحدة-طالبان ب�إ�رصار من املتمردين ،وتهدف
ومبوجب م�سودة االتفاق احلالية� ،سيغادر 5
املحادثات بني الأطراف الأفغانية �إلى و�ضع �إطار
�آالف جندي �أمريكي يف الأ�شهر املقبلة ،و� 9آالف
• �أ�رشف عبدالغني
لتقا�سم ال�سلطة يف امل�ستقبل.
جندي �إ�ضايف بحلول العام املقبل ،ويف املقابل
�ستقطع طالبان عالقتها مع تنظيم القاعدة ،غري �أنه ما زال غري وا�ضح ما �إذا ميدانيا ،قتلت القوات اخلا�صة الأفغانية  14م�سلحا من حركة طالبان
كان املتمردون �سيوافقون على وقف دائم لإطالق النار ،وعلى �إجراء حمادثات ودمرت العديد من الأنفاق وجممعات تابعة للحركة يف �إقليم �أوروزجان و�سط
�أفغان�ستان ،طبقا ملا ذكرته وكالة «خاما بر�س» الأفغانية للأنباء �أم�س.
مع م�سئويل كابول.
و�أكد عبد الغني� ،أنه لن يقبل �أي ت�أخري يف انتخابات � 28سبتمرب حتى لو �أعلن وذكر فيلق العمليات اخلا�صة يف بيان �أن القوات اخلا�صة قتلت امل�سلحني يف
املتمردون وقف �إطالق النار ،وقال «�إن طالبان جزء من هذا البلد ،غري �أنهم ال قرية مرياباد مبنطقة تارينكوت.
يحددون م�صريه» ،و�أ�ضاف �أن وظيفته كرئي�س هي «�إنقاذ جمهورية �أفغان�ستان و�أ�ضاف البيان �أن القوات اخلا�صة �صادرت �أي�ضا  11عبوة نا�سفة ودمرت
 12موقعا قتاليا وخم�سة �أنفاق و 15جممعا و�أربع دراجات بخارية خا�صة
الإ�سالمية ...وحفظ النظام ب�أي ثمن».
وج��اءت تعليقات عبد الغني ،يف الوقت ال��ذي �أعلن فيه م�سئولو جلنة بامل�سلحني.

بسبب صعوبة منافسة الحزب الحاكم

المعارضة اإلثيوبية ترفض تعديل قانون االنتخابات
�أقر النواب الإثيوبيون �أم�س الأول ،تعديالت
على قانون االنتخابات متهد الطريق �أمام
االق�تراع ال��ذي �سيجرى العام املقبل لكن
بع�ض �أح���زاب املعار�ضة قالت �إن تلك
التعديالت �ست�صعب عليهم مناف�سة االئتالف
احلاكم.
ومن بني التعديالت الرئي�سية زي��ادة عدد
التوقيعات املطلوبة لت�سجيل حزب على
م�ستوى البالد من � 1500إل��ى ع�رشة �آالف
ولت�سجيل حزب حملي من � 750إلى �أربعة
�آالف.
وي��ق��ول م����شروع القانون «م��ن ال�رضوري
للغاية �أن تكون الأج���واء مهي�أة الندماج
الأحزاب ال�سيا�سية وت�شكيلها جبهة».
وقال  57حزبا من املعار�ضة �إنهم اقرتحوا
تعديالت على م�رشوع القانون لكن االئتالف
احلاكم الذي يهيمن على كل مقاعد الربملان
جتاهلها.
وق��ال اثنان من كبار �سيا�سيي املعار�ضة
ل��روي�ترز بعد �إق���رار ال�برمل��ان مل�رشوع
القانون �إن التعديالت �سوف ت�ضعف موقف
الأح��زاب املعار�ضة التي ت�سعى ملناف�سة
ائتالف اجلبهة الدميقراطية الثورية ال�شعبية

وطائرات القوات البحرية واجلوية
وجنود من القوات الربية وقوات
املارينز».
و�أ�ضافت �أنه متت ت�سمية التدريبات
بـ«تدريبات حماية �أرا�ضي الوطن
يف البحر ال�رشقي نظرا ملغزى
التدريبات وحجمها».
م��ن جانبها ،احتجت احلكومة
اليابانية �أم�س على التدريبات
الع�سكرية لكوريا اجلنوبية،
التي قالت �سيول �إنها تهدف �إلى
«الدفاع» عن جمموعة من اجلزر
ال�صخرية ،التي تتنازع الدولتان
على ملكيتها ،وا�صفة التدريبات
ب�أنها «غري مقبولة» ،وذلك بعد
�أيام قليلة من �إعالن كوريا اجلنوبية

�أنها �ستن�سحب من اتفاق رئي�سي
لتبادل املعلومات اال�ستخباراتية.
وذكرت �صحيفة «ذا جابان تاميز»
اليابانية �أن وزارة اخلارجية
قويا
احتجاجا
اليابانية �أ�صدرت
ً
ً
�ضد اجلانب ال��ك��وري اجلنوبي،
وو�صفت التدريبات ب�أنها «غري
مقبولة»  ،وح��ث��ت على �إلغاء
التدريبات.
وقال املدير العام ملكتب ال�ش�ؤون
الآ���س��ي��وي��ة ب�����وزارة اخلارجية
اليابانية كينغي كانا�سوغي «يف
�ضوء احلقائق التاريخية والقانون
الدويل ،ف�إن هذا التدريب الع�سكري
الكوري على الأرا�ضي اليابانية �أمر
غري مقبول».

احلاكم.
ويف وقت �سابق ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية
الر�سمية �أن الربملان �أقر م�سودة م�رشوع
قانون االنتخابات والأح���زاب ال�سيا�سية
ليمهد الطريق �أمام االنتخابات التي �ستكون
الأولى يف عهد رئي�س الوزراء الإ�صالحي �أبي
�أحمد.
وقال االئتالف احلاكم يف التا�سع من �أغ�سط�س
�إن االنتخابات �ستجرى يف  2020على الرغم
من �أن خماوف ب�ش�أن الأمن والنازحني ت�سببت
يف تكهنات باحتمال ت�أجيل االقرتاع.
وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية «�أقر الربملان
بالإجماع م�رشوع القانون املعدل».
وت�أجل �إج��راء تعداد عام يف البالد مرتني
بالفعل مما قد ي�ضعف من اال�ستعدادات
اللوجي�ستية للت�صويت مبا ي�شمل حتديد
الدوائر االنتخابية يف ثاين �أكرب دول القارة
من حيث تعداد ال�سكان.
و�صوت الربملان مبجل�سيه يف يونيو ب�أغلبية
�ساحقة لت�أجيل �إج��راء التعداد مرة �أخرى
ملدة عام ب�سبب ت�صاعد ال�رصاعات العرقية
التي �أجربت  2.4مليون �إثيوبي على النزوح
من منازلهم وفقا لبيانات الأمم املتحدة.

• �أبي �أحمد

قلق أممي بشأن تطبيق اتفاقية
السالم في جنوب السودان
�أع���رب ف��ري��ق م��ن  3خ�ب�راء �أمميني
يدر�س حالة حقوق الإن�سان يف جنوب
ال�سودان ،يف تقرير ن�رش �أم�س االول،
عن «قلق �شديد �إزاء التقدم املحدود يف
االلتزام باتفاقية ال�سالم التي توجه
البالد حتى الآن».
وقالت رئي�سة جلنة الأم��م املتحدة
حلقوق الإن�سان يف جنوب ال�سودان،
يا�سمني �سوكا ،يف تقدميها لتقرير
عن املهمة امليدانية ال�سابعة للجنة،
�إن «املدنيني الذين حتدثنا معهم ما
زالوا يعربون عن عدد من املخاوف
التي ي�شعرون �أنها تقف عائ ًقا �أمام
ال�سالم امل�ستدام».
وا�ستمع املفو�ضون الثالثة ،خالل
زيارتهم للبلد ،للعديد من مواطنيه
الذين �أعربوا عن خماوف متنوعة،
مب��ا يف ذل��ك بخ�صو�ص النزاعات
املرتبطة بالأر�ض واملوارد والأبقار،
و�أوجه الق�صور يف تنفيذ اتفاق ال�سالم
املعاد تن�شيطه والذي وقعته الأطراف
املتحاربة يف �سبتمرب .2018
كذلك �أعرب فريق اخلرباء عن بالغ
القلق �إزاء «تدهور الظروف املعي�شية
للنازحني داخ��ل� ًي��ا وت��ده��ور الأم��ن

وا�ستمرار تقل�ص م�ساحة امل�شاركة
املدنية» �ضمن عدد من املخاوف التي
عرب عنها املواطنون.
من ناحية �أخ��رى ،قالت �سوكا �إن
ظاهرة الإفالت من العقاب يف ق�ضايا
العنف اجلن�سي واجلن�ساين «والذي ال
يزال يف �أعلى م�ستوياته على الإطالق»
ال تزال �شاغلاً رئي�س ًيا للجنة.
وت�شمل املهمة امليدانية ،التي ي�ستمر
عملها حتى � 27أغ�سط�س ،ع��د ًدا من
املدن يف جنوب ال�سودان ،بالإ�ضافة
�إلى عقد موظفيها لقاءات مع مواطني
البلد املقيمني يف �أوغندا و�إثيوبيا
وكينيا.
وي�شار �إلى �أن جلنة حقوق الإن�سان
التابعة للأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان هي هيئة م�ستقلة مفو�ضة
من قبل جمل�س حقوق الإن�سان ومقره
جنيف .ومن مهامه حتديد الوقائع
والإب�لاغ عنها وتو�ضيح امل�س�ؤولية
عن االنتهاكات اجل�سيمة املزعومة
وانتهاكات حقوق الإن�سان واجلرائم
ذات ال�صلة ،مب��ا يف ذل��ك العنف
اجلن�سي ،بهدف �إنهاء الإف�لات من
العقاب وتوفري امل�ساءلة.

