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روسيا تأسف لتوقف المفاوضات بين واشنطن والحركة

الرئيس األميركي :محادثات السالم مع «طالبان» ...ماتت
ق��ال الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ترامب� ،أول من �أم�س �إن حمادثات
ال�سالم مع حركة طالبان الأفغانية
�أ�صبحت «ميتة» ،وذل��ك بعد �أن
�أ�سفر تفجري وق��ع يف كابول عن
مقتل � 12شخ�صا ،من بينهم جندي
�أمريكي.
وعند �س�ؤاله عن حمادثات ال�سالم
مع طالبان ،قال ترامب متحدثا من
حديقة البيت الأبي�ض« :بالن�سبة
يل ،ف�إنها قد ماتت».
و�أ�ضاف ترامب« :لقد قلت لي�س
هناك خمرج لعقد لقاء على هذا
الأ�سا�س».
وت�شري ت�رصيحات الرئي�س ترامب
�إلى نهاية املحادثات التي �أحرز
خاللها اجلانبان تقدما من �أجل
�إن��ه��اء �أط����ول ح���رب يف تاريخ
الواليات املتحدة الأمريكية.
وكان الرئي�س ترامب قد �أعلن �أول
من �أم�س �إل��غ��اء حم��ادث��ات �سالم
كان خمطط لها مع حركة طالبان
الأفغانية عقب الهجوم الذي ا�سفر
عن مقتل الـ12جنديا من بينهم
جندي �أمريكي ،و�أعلنت طالبان
امل�س�ؤولية عنه.
من جانبها ،عربت وزارة اخلارجية
ال��رو���س��ي��ة �أم�������س ،ع��ن �أ�سفها
لت�رصيحات وا�شنطن الأخرية ب�ش�أن
املفاو�ضات مع «طالبان» ،معربة
عن �أملها يف �أن تكون املفاو�ضات
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قائد القيادة
المركزية األميركية
يرجح تكثيف
العمليات ضد الحركة
في أفغانستان

ب�ين اجلانبني «متوقفة ولي�ست
ميتة».
وق���ال مم��ث��ل ال��رئ��ي�����س الرو�سي
يف �أفغان�ستان ،رئي�س الدائرة
الآ�سيوية الثانية بوزارة اخلارجية
زامري كابولوف «ن�أ�سف لوقف هذه
العملية ،لكننا ن�أمل يف �أن تكون
املفاو�ضات بني الواليات املتحدة

ماليزيا للفلبين :والية صباح
جزء ال يتجزأ من بالدنا
رف�ضت وزارة اخلارجية املاليزية ،ب�شدة ،بيان وزير اخلارجية
الفلبيني ،تيودورو لوك�سني جونيور ،يف جل�سة �إحاطة امليزانية
التابعة للجنة االعتمادات لبالده ب�ش�أن والية �صباح ،م�شددة على
�أن ماليزيا لن تعرتف ولن تخ�ضع لأي مطالبات من �أي جهة جتاه
والية �صباح.
ونقلت وكالة �أنباء «برناما» املاليزية ،عن بيان �أ�صدرته الوزارة:
«والي��ة �صباح جزء ال يتجز�أ من ماليزيا ،وه��ذه هي احلقيقة
املعرتف بها من قبل الأمم املتحدة واملجتمع الدويل منذ ت�شكيل
احتاد ماليزيا يف � 16سبتمرب  ،1963لذلك� ،أي بيان ي�شار �إلى مثل
هذا الطلب فهو مرفو�ض ويعترب ا�ستفزازا ملاليزيا».
كانت تقارير قد �أف��ادت ب�أن وزير اخلارجية الفلبيني �أكد طلب
الفلبني جتاه والية �صباح يف رده على �س�ؤال حول ما �إذا كانت
وزارة اخلارجية الفلبينية تخ�ص�ص التمويل لوالية �صباح.
و�أ�ضاف البيان �أن ماليزيا تقدر عالقتها الثنائية مع الفلبني
اً
ف�ضل عن
ك�رشيكة يف رابطة دول جنوب �رشقي �آ�سيا «�آ�سيان»،
منظمات �إقليمية ودولية �أخ��رى ،قائلة« :العالقات املاليزية-
الفلبينية م�ستمرة وممتدة ،والتي جتلب منافع م�شرتكة لكال
البلدين ورعاياهما ال ت�ستحق مثل هذه الت�رصيحات اخلطرية».

باكستان تطالب بالتعامل مع أزمة

كشمير باألفعال وليس األقوال

دع������ت م���ن���دوب���ة
باك�ستان لدى الأمم
امل��ت��ح��دة مليحة
لودي� ،أم�س الأول،
املنظمة الدولية
�إل���ى التعامل مع
الأزم�����ة اخلطرية
القائمة يف �إقليم
ك�شمري بالأفعال
ولي�س بالأقوال.
وذكرت قناة «جيو»
�أن
الباك�ستانية
ل������ودي و���ص��ف��ت
الأو���ض��اع يف وادي
ك�����ش��م�ير املحتل
ب ��أن��ه��ا «خ��ط�يرة»
• مليحة لودي
ح����ي����ث ي���ع���اين
ال�سكان هناك من احلمالت الع�سكرية القمعية من جانب الهند
منذ �أكرث من �شهر.
و�أ�ضافت لودي «نحن يف حاجة �إلى �أفعال ولي�س جمرد �أقوال ،
فالتوتر بني الهند وباك�ستان ب�سبب النزاع حول ك�شمري و�صل
�إلى ذورته» ،حمذرة من �أن املوقف قد يتفاقم �إلى �أزمة �أكرب.
وقالت لودي «�إن هناك التزامات على املدى الطويل تقع على
عاتق الأمم املتحدة عالوة على وجود التزامات �أخرى فورية
تتمثل يف �رضورة �إنهاء انتهاكات حقوق الإن�سان امل�ستمرة يف
وادي ك�شمري املحتل».
وكانت الهند قد �ألغت يف اخلام�س من �شهر �أغ�سط�س املا�ضي
الو�ضع الذاتي لإقليم ك�شمري و�أر�سلت تعزيزات ع�سكرية وو�ضعت
ال�سيا�سيني الك�شمرييني رهن الإقامة اجلربية داخل منازلهم يف
موقف �آثار انتقادات �شديدة وراف�ضة من جانب باك�ستان.

االتحاد األفريقي يدين بشدة
هجومي بوركينا فاسو
�أدان االحتاد الأفريقي ب�شدة،
ال��ه��ج��وم�ين ال��ل��ذي��ن وقعا
�شمال بوركينا فا�سو ،و�أ�سفر
�أحدهما عن مقتل � 29شخ�ص ًا.
و�أعرب رئي�س مفو�ضية االحتاد
الأفريقي مو�سى فكي ،يف بيان
�أم�����س ،عن خال�ص تعازيه
لأ��س�ر ال�ضحايا وحكومة
ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���س��و ،متمني ًا
ال�شفاء العاجل للم�صابني.
ووق���ع ال��ه��ج��وم الأول عند
ا�صطدام �شاحنة نقل الأحد

مسلحون يقتحمون
منطقة يانجي
بشمال أفغانستان

امل��ا���ض��ي ب��ع��ب��وة نا�سفة
بدائية ال�صنع على طريق
يف
بار�سالوجو-جيندبيال
�إقليم �سامناتينجا ،ما �أ�سفر
عن  15قتيال و 6جرحى.
وعلى ُبعد نحو  50كلم من
بار�سالوجو �شن �إرهابيون
هجوما على موكب للم�ساعدات
الغذائية مر�سلة �إلى نازحني
على طريق داب��ل��و -كيلبو،
ما �أدى �إل��ى مقتل  14مدنيا
و�إحلاق �أ�رضار مادية كبرية.

وطالبان متوقفة ولي�ست ميتة،
�إن م�ستوى امل�شاعر مرتفع ،وهي
تتدحرج من كال اجلانبني ،لكن
يبدو لنا �أن الطرفني �سيعودان
يف ف�ترة م��ا و�سيوا�صالن عملية
املفاو�ضات و�إمتام ال�صفقة».
و�أ�شار �إلى �أن مو�سكو كانت تعترب
االتفاقية بني الواليات املتحدة

اقتحم م�سلحون تابعون حلركة طالبان
منطقة ياجني قلعة ،مبقاطعة تاخار �شمال
�أفغان�ستان ،وفقا ملا قاله حمليون وم�س�ؤول
حملي �أم�س.
و�رصح امل�س�ؤول «ب�أنه بعد هجوم وا�سع �شنه
متمردو طالبان ،وا�ستمر لأرب��ع وع�رشين
�ساعة ،متكنوا �أخ�يرا من ال�سيطرة على
ياجني قلعة ،فجر اليوم ،و�أج�بروا قوات
الأمن على االن�سحاب» ،م�ضيفا �أن م�سئولني
خمولني �سيتحدثون لو�سائل الإعالم.
ورغم هذا الرتاجع ،ولكن قوات الأمن عادت
للقتال من �أجل طرد امل�سلحني املهاجمني
من املنطقة ،وفقا لقوله.

• تصاعد العنف تسبب في فشل محادثات السالم األفغانية

وط��ال��ب��ان خ��ط��وة ه��ام��ة تفتح
الطريق �إل��ى امل�صاحلة الوطنية
والت�سوية ال�شاملة املقبلة للأزمة
الأفغانية».
�إلى ذلك ،قال جرنال �أمريكي كبري
�أم�س االول� ،إن اجلي�ش الأمريكي
�سي�صعد على الأرج���ح من وترية
عملياته يف �أفغان�ستان ملواجهة

تزايد الهجمات التي ت�شنها حركة
طالبان وذلك بعد �أن �أوقفت وا�شنطن
حمادثات ال�سالم مع احلركة.
و�أ���ض��اف قائد القيادة املركزية
الأمريكية اجلرنال كينيث ماكنزي
خ�ل�ال زي����ارة لأف��غ��ان�����س��ت��ان �أن
طالبان بالغت يف تقدير قوتها يف
مفاو�ضات ال�سالم و�شنت �سل�سلة

من الهجمات على مناطق حيوية
مبا ي�شمل هجوما قتل فيه جندي
�أمريكي الأ�سبوع املا�ضي.
و�أحجم ماكنزي عن التعليق على
ت�رصيح طالبان لكنه �أ�شار �إلى
�أن �أف���راد ال��ق��وات الأم�يرك��ي��ة يف
�أفغان�ستان لي�سوا بال «دفاعات».
ولدى �س�ؤاله عما �إذا كان تكثيف

العمليات �ضد طالبان �سي�شمل
�رضبات جوية ومداهمات من قوات
خا�صة �أم�يرك��ي��ة و�أفغانية قال
ماكنزي ”�أعتقد �أننا نتحدث عن
منظور �شامل� ...أيا كانت الأهداف
امل��ت��اح��ة� ..أي �أه���داف ميكن �أن
ت�رضب ب�شكل م�رشوع و�أخالقي..
�أعتقد �أننا �سن�ستهدفها.

أكدت رغبتها في استئناف المحادثات النووية مع واشنطن

كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى في البحر الشرقي
قال اجلي�ش الكوري اجلنوبي �إن بيونغ
يانغ �أطلقت �أم�س ،مقذوفني ق�صريي
املدي جمهويل الهوية باجتاه البحر
ال�رشقي بحر اليابان.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية
اجلنوبية للأنباء عن هيئة الأركان
امل�شرتكة للقوات امل�سلحة الكورية
اجلنوبية تو�ضيحها �أن اجل��ارة
ال�شمالية �أطلقت امل��ق��ذوف�ين من
املنطقة الواقعة يف �إقليم «بيونغ
�آن» اجلنوبي.
و�أ�ضافت �أن اجلي�ش الكوري اجلنوبي
ي��راق��ب ال��و���ض��ع ع��ن كثب حت�سبا
الحتمال حدوث عمليات �إطالق �إ�ضافية
مع احلفاظ على و�ضعية اال�ستعداد
م�شرية الى �أن �سلطات املخابرات
الكورية اجلنوبية والأمريكية جتري
حتليال م�شرتكا ح��ول املقذوفني
للك�شف عن تفا�صيلهما.
و�أ���ش��ارت الوكالة ال��ى �أن عملية
الإط�ل�اق لكوريا ال�شمالية ت�أتي
بعد مرور  17يوما على �آخر �إطالق
ملقذوفات يف � 24أغ�سط�س املا�ضي
وتعد العا�رشة من نوعها خالل هذا
العام.

• وسائل إعالم في كوريا اجلنوبية تتابع الوضع في الشمال عن كثب

على �صعيد مت�صل ،قال نائب وزير
اخل��ارج��ي��ة يف ك��وري��ا ال�شمالية
ت�شوي �سون هوي� ،إن بالده ترغب
يف ا�ستئناف حمادثات نزع ال�سالح
النووي مع الواليات املتحدة يف
وقت الحق من هذا ال�شهر.

وق��ال ت�شوي �سون هوي �إنهم على
ا�ستعداد ال�ستئناف املناق�شات
«ال�شاملة» يف �إط���ار يتفق عليه
اجلانبان.
وج���اء ت�رصيح وزي���ر اخلارجية
الكوري ال�شمايل بعد �أن عرب وزير

اخلارجية الأمريكي مايك بومبو عن
�أمله يف ا�ستئناف املحادثات.
ويف اج��ت��م��اع��ه��م الأول ،العام
املا�ضي ،واف��ق الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب وكوريا ال�شمالية كيم
جونغ �أون على «نزع ال�سالح النووي

حذرت مجلس العموم من التصريحات «غير المسؤولة» بشأن هونغ كونغ

الصين تندد بـ «نهج االستعمار» البريطاني
ات��ه��م �سفري ال�صني ل��دى اململكة
املتحدة ليو �شياو مينغ� ،أم�س،
ال�سيا�سيني الربيطانيني بالتحلي
مبا و�صفه بـ «نهج اال�ستعمار» نظرا
لإعرابهم عن دعمهم للمتظاهرين يف
�إقليم هونغ كونغ �أو لقلقهم �إزاء �رشكة
«ه��واوي» �أو بحرية املالحة يف بحر
ال�صني اجلنوبي.
وق���ال مينغ �إن «ن����واب ال�برمل��ان
الربيطاين لديهم احلرية الكاملة يف
التعبري عن �أرائهم حول �أزمة هونغ
كونغ لكن يجب �أن يدركوا �أن لديهم
حدودا و�إن التعليقات النقدية لي�ست
بالأزمة طاملا مل تتدخل يف ال�ش�ؤون
هونغ كونغ الداخلية».
و�أو���ض��ح الدبلوما�سي ال�صيني �أن
بع�ض ال�سيا�سيني الربيطانيني مازال
لديهم عقلية «اال�ستعمار» ،م�شريا �إلى
�أن الأمر �سيعد مبثابة �أزمة يف حال
�إ�صدارهم ت�رصيحات غري م�س�ؤولة
لإبداء دعمهم فيما و�صفه باملتظاهرين
و�أعمال ال�شغب يف �إقليم هونغ كونغ.
ويف �سياق مت�صل� ،أعلن ملحق الدفاع
ال�صيني يف اململكة املتحدة �سو
جوانغي �أن حاملة طائرات امللكة
�إليزابيث التابعة للبحرية امللكية
�أو �أي من ال�سفن احلربية الربيطانية
ميكن �أن يواجهوا ردا م�سلحا يف حال
�إبحارهم يف املياه املتنازع عليها يف
بحر ال�صني اجلنوبي.
وكانت ال�صني قد انتقدت ما و�صفته بـ
«التدخل ال�صارخ» لأمريكا وبريطانيا
واالحت��اد الأوروب��ي يف �ش�ؤون هونغ
كونغ يف وق��ت �سابق ،وذل��ك عقب
وقوع مظاهرات عنيفة يف الإقليم �شبه
ذاتي احلكم.
و�شهدت هونغ كونغ احتجاجات على
مدى �شهور حتولت �إلى �أعمال عنف

الخارجية اليابانية
تحث على الحوار من
أجل إنهاء مظاهرات
هونغ كونغ
• ليو شياو مينغ

يف بع�ض الأحيان ،رف�ضا مل�رشوع
قانون يق�ضي بت�سليم املطلوبني
لل�صني ،ات�سعت مت�أثرة مبخاوف
كثريين م��ن �سكان ه��ون��غ كونغ
من ت�آكل احل��ري��ات يف ظل احلكم
ال�شيوعي يف البالد.
ع��ل��ى �صعيد مت�صل ،ح��ث وزي��ر

اخلارجية الياباين «ت��ارو كونو»
�أم�������س ،الأط�����راف ال�����ض��ال��ع��ة يف
االحتجاجات التي ت�شهدها هونغ
ك��ون��غ ،على �ضبط النف�س وحل
خالفاتهم ب�شكل �سلمي عن طريق
احلوار.
وق��ال كونو �إن��ه يجب العمل على

�ضمان �سالمة �أك�ث�ر م��ن � 25ألف
مواطن ياباين يقيمون ويعملون يف
هونغ كونغ ،م�شريا �إلى �أن االزدهار
االقت�صادي لهونغ كونغ يف �إطار
«دول��ة واح��دة ونظامان» يعد �أمرا
بالغ الأهمية لي�س فقط لل�صني بل
للمنطقة ب�أ�رسها.

بكين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع نيبال
�أكدت ال�صني ونيبال �أهمية تعزيز التعاون الثنائي
وتنمية العالقات الودية بني اجلانبني.
وقال ع�ضو جمل�س الدولة وزير اخلارجية ال�صيني
وانغ يي يف ت�رصيحات خالل لقائه رئي�س وزراء
نيبال «كيه بي �شارما �أويل» نقلتها و�سائل �إعالم
�صينية �أم�س �إن العالقات ال�صينية النيبالية منوذج
يحتذى به يف املعاملة املت�ساوية والتعاون متبادل
النفع بني الدول ال�صغرية والكبرية ،عرب جهود
يبذلها اجلانبان.
و�أكد �أن ال�صني تعتزم موا�صلة دعم نيبال بقوة يف

احلفاظ على ا�ستقاللها الوطني و�سيادتها ووحدة
�أرا�ضيها ،ويف ا�ستك�شاف طريقها نحو التنمية مبا
يتوافق مع ظروفها الوطنية.
و�أ���ض��اف وان��غ �أن��ه يتعني على اجلانبني العمل
بجد على تنفيذ التوافق الذي تو�صل �إليه زعيما
البلدين ،وال��دع��م امل�����ش�ترك مل��ب��ادرة احل��زام
والطريق ،وتعزيز ال��رواب��ط الربية واجلوية
وروابط ال�سكك احلديدية بني البلدين ،ف�ضال عن
التعاون يف الق�ضايا اخلا�صة باحلدود والطاقة
والتبادالت الثقافية.

الكامل» ل�شبه اجل��زي��رة الكورية
 ولكن دون حتديد معنى ذلك �أوكيفية حتقيق ذلك ،بينما انهارت
املناق�شات حول التفا�صيل الدقيقة
يف فرباير ،خالل قمتهم الثانية يف
هانوي.
�إلى ذلك� ،أعلنت اللجنة املوحدة
لر�ؤ�ساء �أركان كوريا اجلنوبية� ،أن
مدى حتليق ال�صواريخ التي �أطلقتها
كوريا ال�شمالية �صباح �أم�س ،يف
حمافظة بخونان نامدو باجتاه بحر
اليابان ،بلغ  330كيلومرتا.
وقالت اللجنة املوحدة �إن كوريا
ال�شمالية قامت ب�إطالق �صاروخني
�صباح ال��ي��وم ،م�ضيفة �أن مدى
التحليق بلغ  330كيلومرتا.
�إلى ذلك ،قال م�س�ؤول بوزارة الدفاع
اليابانية �أم�س� ،إن��ه ال يوجد �أي
ت�أكيد على �أن �صاورخا بالي�ستيا دخل
�أرا�ضي البالد ،م�ضيفا �أنه ال يوجد
خطر فوري على �أمنها القومي.
وقال جي�ش كوريا اجلنوبية يف وقت
�سابق �إن كوريا ال�شمالية �أطلقت
مقذوفني غ�ير حم��ددي��ن م��ن �إقليم
بيوجنان اجلنوبي �صوب ال�رشق.

جنوب أفريقيا:

المجتمع المدني

يشكل جبهة لمكافحة
أعمال العنف

قررت املنظمات غري احلكومية
يف ج��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ا توحيد
�صفوفها وت�شكيل جبهة موحدة
ملكافحة �أعمال العنف املناه�ضة
للأجانب يف البالد املتكررة منذ
عام .2008
وذك��ر رادي��و «فرن�سا ال��دويل»
�أم�س� ،أن النقابات والنا�شطني
واجل��م��ع��ي��ات بينهم منظمة
املحامني للدفاع ع��ن حقوق
الإن�سان� ،أعربوا عن ا�ستيائهم
م��ن ه��ذا ال��و���ض��ع ،م�ضي ًفا �أن
العنف �ضد الرعايا الأجانب
وخا�صة يف مدينة جوهان�سربغ
م�ستمر حيث �أ�سفرت الهجمات
التي وقعت م�ساء الأحد املا�ضي
عن مقتل �شخ�صني ومت تخريب
املتاجر مرة �أخرى.
و�أف���اد ال��رادي��و ب���أن نيجرييا
تخطط لإع��ادة  600مواطن لها
من جنوب �إفريقيا غ ًدا الأربعاء
«� 11سبتمرب احلايل» جراء هذه
الأعمال.
ومن جانبه ،قال ع�ضو مبنظمة
املحامني للدفاع ع��ن حقوق
الإن�����س��ان تبوهو ما�شوتا �إن
«ن�شعر باخلجل لأنه بعد مرور
 25عاما على الدميقراطية يف
ال��ب�لاد ،ه��ذا ه��و م��ا نحن فيه
الآن حيث نوا�صل قتال بع�ضنا
البع�ض» ..م�شريا �إل��ى �أن��ه ال
ميكن �أن يحدث ذلك م�شددا على
�رضورة وقف هذه الأعمال.

