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اعتقال طفلة بتهمة إحراق العلم الصيني

هونغ كونغ :احتجاج يستهدف المطار
 ...والشرطة تنتشر في محطة السكك الحديدية!
�أعلنت هونغ كونغ فر�ض قيود جديدة
على ال�سفر بال�سكك احلديدية ،قبل �أحدث
حلقة من �سل�سلة االحتجاجات مزمع القيام
بها وت�ستهدف املطار ،بعد ليلة �شهدت
ا�شتباكات عنيفة.
وقالت هيئة املطار �إنه لن ُي�سمح لأحد
بركوب قطار املطار ال�رسيع �إال من و�سط
مدينة ه��ون��غ ك��ون��غ ،ولي�س م��ن �شبه
جزيرة كولون .و�أ�ضافت �أنه لن ُي�سمح
لأحد بدخول املحطة �إال ملن يحمل تذكرة
�سفر.
وينقل هذا القطار الركاب حتت امليناء
وعرب �سل�سلة من اجل�سور �إلى املطار على
�أر�ض م�ست�صلحة حول جزيرة نائية.
وا�ستهدفت احتجاجات مناه�ضة للحكومة
املطار من قبل ،حيث احتل حمتجون
�صالة الو�صول ،و�أغلقوا الطرق امل�ؤدية
للمطار و�أ�شعلوا حرائق يف ال�شوارع يف
بلدة تونغ ت�شونغ القريبة.
وب���د�أت االح��ت��ج��اج��ات يف ه��ون��غ كونغ
يف يونيو ب�سبب م�رشوع قانون ،قررت
ال�سلطات �سحبه بعدئذ ،كان من �ش�أنه
ال�سماح بت�سليم �أ�شخا�ص �إل��ى ال�صني
الربية ملحاكمتهم هناك .وات�سعت مطالب
املحتجني لت�صل �إل��ى دع���وات لإج��راء
انتخابات عامة.

وقد انت�رشت �رشطة هونغ كونغ �أم�س الأحد،
يف حمطة ال�سكك احلديدية الرئي�سية التي
تخدم املطار ،وذلك للحيلولة دون وقوع
احتجاجات جديدة مناه�ضة للحكومة
ت�ستهدف النقل اجلوي.
وذكرت قناة «احلرة» االمريكية �أن ال�رشطة
�صعدت من عمليات التفتي�ش يف حماولة
ملنع املتظاهرين م��ن ال��و���ص��ول �إل��ى
املطار ،ومن تعطيله عن العمل.
بدورها ،قالت هيئة املطار �إنه «لن ي�سمح
لأحد بركوب قطار املطار ال�رسيع �إال من
و�سط هونغ كونغ ،ولي�س من �شبه جزيرة
كولون».
وجتمع الآالف من املتظاهرين يف �أحد
املجمعات التجارية بهونغ كونغ ،وذلك
بعد فر�ض ال�سلطات القيود اجلديدة على
ال�سفر بال�سكك احلديدية.
وكانت االحتجاجات يف هونغ كونغ قد
بد�أت ،يف يونيو املا�ضي،ب�سبب م�رشوع
قانون ،قررت ال�سلطات �سحبه ،كان من
�ش�أنه ال�سماح بت�سليم �أ�شخا�ص �إلى ال�صني
ملحاكمتهم هناك.
و�أفادت �رشكة « »RTHKالتلفزيونية يف
هونغ كونغ ،ب�أن ال�رشطة اعتقلت الليلة
املا�ضية طفلة تبلغ من العمر  13عاما
لال�شتباه يف �إ�ساءة ا�ستخدام العلم الوطني

ال�صيني.
و�شهد حي ت��ون م��ون يف هونغ كونغ،
�أثناء مظاهرة احتجاج جديدة حادثا قام
املحتجون خالله ب�إ�سقاط العلم ال�صيني
من مبنى حكومي ثم ب��د�أوا الدو�س عليه
وقاموا ب�إحراقه .و�أدان��ت حكومة هونغ
كونغ �أعمال املتطرفني هذه ب�شدة.
وقال ممثل للحكومة�« :إنهم قاموا بقطع
احلركة يف ال�شوارع و�إح���راق ممتلكات
الغري ،ورمي الزجاجات احلارقة ،كما
�أحلقوا ��ضررا مبحطات امل�ترو وعطلوا
عمله .فيما قام عدد من املحتجني بهجوم
على �ضابط �رشطة وحاولوا �أن ي�سلبوا
�سالحه ،بينما قام �آخ��رون بدو�س العلم
الوطني ال�صيني و�إحراقه ،الأمر الذي يعد
حتدي ًا ل�سيادة الدولة».
وبعد منت�صف الليل �شملت مظاهرات
االحتجاج حي يوين لون ال�سكني البعيد
ل��ه��ون��غ ك��ون��غ ح��ي��ث ن��ظ��م املحتجون
عمليات الإح��راق وكانوا يقومون برمي
الزجاجات احلارقة .و�إ�ضافة �إل��ى ذلك
حاولت جمموعات منف�صلة من املحتجني
اقتحام مراكز ال�رشطة يف حيي مانوغكوك
و���س�ين خ���وان �أو ،وا���ض��ط��رت ال�رشطة
ال�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع لتفريق
املتظاهرين.

• جانب من االحتجاجات

كوريا الجنوبية :الرئيس مون إلى األمم المتحدة

• زعيما ال�صني و�أوغندا

عالقات دبلوماسية مع جزر سليمان

الصين وأوغندا :تعزيز العالقات الشعبية
�أق��ام��ت �أوغ��ن��دا م�سابقات تهدف �إل��ى اختبار معرفة
املتناف�سني بالعالقات بني ال�صني و�أوغندا والعالقات
بني ال�صني و�أفريقيا ،حيث ن�رش �أكرث من � 300شخ�ص
ق�ص�صهم عن العي�ش �أو العمل �أو التفاعل يف املجتمع
ال�صيني .وقد فازت هيلدا �أييبار ،معلمة اللغة ال�صينية
يف �إحدى املدار�س الثانوية الأوغندية ،بال�سفر �إلى
ال�صني.وحتقق حلم �أييبار بعد �إعالنها واح��دة من
الفائزين الع�رشة يف م�سابقتني عن ال�صني يف �صحيفة
«نيو فريجني» اليومية املحلية اململوكة للدولة.
وت�سافر �أييبار برفقة ت�سعة �آخرين �إلى ال�صني يف وقت
الحق العام احلايل يف رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل.
وتعد هذه امل�سابقة ال�سنوية ،التي متولها ال�صحيفة
الأوغندية وال�سفارة ال�صينية� ،إحدى الطرق التي يعمق
بها البلدان العالقات بني ال�شعبني.
وخالل كلمة �ألقاها خالل هذا احلدث ،قال ت�شنغ ت�شو
ت�شيانغ ،ال�سفري ال�صيني لدى �أوغندا� ،إن العالقات
ال�صينية  -الأوغندية يف الوقت احل��ايل متر ب�أف�ضل
حاالتها على مدار التاريخ .و�أو�ضح ت�شنغ �أن البلدين
افتتحا ف�صال جديدا من العالقات يف يونيو من العام
احلايل عندما قرر زعيما البلدين االرتقاء بالعالقات
الثنائية نحو �رشاكة تعاونية �شاملة.
و�أ�شار ال�سفري �إلى �أن التبادالت ال�شعبية ت�شكل �أ�سا�سا
جوهريا لل�رشاكة بني البلدين ،م�ضيفا �أن «ال�صداقة،
املنبثقة عن االت�صال الوثيق بني ال�شعوب ،املفتاح
الرئي�سي للعالقات بني الدول».
و�إلى جانب امل�سابقات ،تعمل �أوغندا وال�صني �أي�ضا على
تعميق التبادالت ال�شعبية من خالل عدة طرق.
وفاز هذا العام �أكرث من � 100أوغندي مبنح درا�سية تقدمها
احلكومة ال�صينية ،حيث يعد هذا �أكرب عدد من الطالب
احلا�صلني على منح درا�سية ،وفقا لل�سفارة ال�صينية،

بزيادة بن�سبة  59باملئة مقارنة بالعام املا�ضي.
و�إلى جانب املنح الدرا�سية ،ف�إن نحو � 500أوغندي
يتلقون دورات تدريبية ق�صرية الأجل يف ال�صني ،بح�سب
ال�سفارة .و�أدرج��ت وزارة التعليم الأوغندية يف �أوائل
العام احلايل تدري�س املاندرين يف املدار�س الثانوية،
حيث جاء ذلك بعد تلقي �أكرث من  35معلما متخ�ص�صا
تدريبات ا�ستمرت ت�سعة �أ�شهر.
وهناك  35مدر�سا �آخر متخ�ص�صا يف جمال اللغة يتلقون
التدريبات حاليا و�سيمثلون �إ�ضافة ملعلمي املاندرين.
يدر�س
ويف �أف�ضل جامعة يف �أوغندا ،جامعة ماكرييريّ ،
معهد كونفو�شيو�س �أي�ضا املاندرين ،حيث يتوافد طالب
اجلامعة و�أ�شخا�ص من خ��ارج احل��رم اجلامعي على
املعهد ملعرفة كيفية التحدث بلغة املاندرين� ،إذ يهدف
هذا �إلى فهم ال�صني ب�شكل �أكرب وتو�سيع فر�ص الطالب،
من ناحية اخرى �أقامت ال�صني عالقات دبلوما�سية مع
جزر �سليمان ،بعد �أن قطعت الدولة الواقعة يف جنوب
املحيط الهادئ عالقاتها مع تايوان.
وينظر �إلى هذا التحرك على �أنه خطوة �أخرى للأمام من
ُ
قبل بكني يف حملتها لعزل تايوان .وقد التقى وزيرا
خارجية ال�صني وجزر �سليمان يف بكني ووقعا بيانا
م�شرتكا بالقول �إن حكومتيهما �أقامتا عالقات دبلوما�سية.
وقال وزير اخلارجية ال�صيني واجن يي �إن جزر �سليمان
�أقرت ب�أنه ال يوجد �سوى �صني واحدة يف العامل ،و�أن
تايوان جزء ال يتجز�أ من �أرا�ضي ال�صني.
وكانت دولة كرييباتي وهي دولة �أخرى من دول جنوب
املحيط الهادئ قد قررت يوم ال�سبت املا�ضي �إنهاء
عالقاتها الدبلوما�سية مع تايوان و�إقامة عالقات مع
ال�صني .وقد انخف�ض الآن عدد الدول التي تقيم عالقات
دبلوما�سية مع تايوان �إلى خم�س ع�رشة دولة ،وهو رقم
غري م�سبوق باالنخفا�ض.

الكاميرون :قراصنة يطلقون سراح
بحارة روس بعد اختطافهم
�أك��د م�صدر يف �رشكة «ماركون�سولت �شيفاهارت»
امل�شغلة ل�سفينة النقل «مارمااليتا» �أن القرا�صنة
الذين اختطفوا بحارة رو�س و�أملان بالقرب من �ساحل
الكامريون� ،أطلقوا �رساحهم ومت نقلهم �إلى �أملانيا.
ونقلت وكالة �أنباء �سبوتنك الرو�سية ام�س الأحد عن
امل�صدر ،الذي مل ت�سمه ،القول �إنه «من غري املعلوم
موعد عودة املواطنني الرو�س �إلى بالدهم» ،مو�ضحا
�أنه من املنتظر �أن تتم عملية عودتهم �إلى بالدهم
الأ�سبوع املقبل.
وكانت وزارة اخلارجية الرو�سية قد �أعلنت ،خالل بيان
�صدر يف � 16أغ�سط�س املا�ضي� ،أن قرا�صنة اختطفوا
ثالثة مواطنني رو�س قبالة �ساحل الكامريون ،و�أن
الدبلوما�سيني الرو�س يعملون على �إطالق �رساحهم.
ووفقا لبيان نُ �رش على املوقع الإلكرتوين للخارجية
الرو�سية ،ف�إنه يف � 15أغ�سط�س ،تعر�ضت �سفينة
ال�شحن «مارمااليتا» الدامناركية التابعة ل�رشكة
«ولرتابالك» بالقرب من ميناء «دواال» بجمهورية
ال��ك��ام�يرون ،لهجوم م��ن جانب جمهولني قاموا
باختطاف ثمانية من �أفراد الطاقم؛ من بينهم ثالثة
مواطنني رو�س وخم�سة مواطنني �أملان.

• قارب م�سلح

توجه الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جيه�-إن �أم�س الأحد �إلى الواليات
املتحدة حل�ضور اجتماعات الأم��م املتحدة وحمادثات قمة مع نظريه
االمريكي دونالد ترامب.
ومن املتوقع �أن تعقد حمادثات القمة بني كوريا اجلنوبية والواليات
املتحدة اليوم يف نيويورك.
وتعترب القمة بني مون وترامب التا�سعة منذ تويل مون الرئا�سة ،وت�أتي
بعد مرور نحو � 3أ�شهر من قمتهما الأخرية يف يونيو يف �سيول.
وتلتفت الأنظار �إلى عقد حمادثات القمة بني مون وترامب و�سط توقعات
با�ستئناف املفاو�ضات النووية على م�ستوى العمل بني كوريا ال�شمالية
والواليات املتحدة خالل ال�شهر احلايل ،والتي توقفت منذ انهيار قمة
هانوي يف فرباير املا�ضي.
ويتطلع املكتب الرئا�سي يف �سيول �إلى �أن ت�ؤدي حمادثات القمة بني �سيول
ووا�شنطن �إلى ت�رسيع املفاو�ضات بني بيونغ يانغ ووا�شنطن.
ومن املنتظر �أن ت�صبح حمادثات القمة بني مون وترامب منا�سبة حللحلة
الق�ضايا الراهنة املختلفة مثل �إزالة املخاوف من �ضعف التحالف الكوري
 االمريكي ب�سبب انتهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات الع�سكرية معاليابان التي متثل عن�رصا �أ�سا�سيا يف التعاون الأمني الثالثي بني الدول
الثالث ،واملفاو�ضات ب�ش�أن تقا�سم تكلفة الدفاع مع الواليات املتحدة
وغريها.
ومن املنتظر �أن يعقد الرئي�س مون حمادثات قمة مع نظرائه من كل من
بولندا والدمنارك و�أ�سرتاليا على التوايل �أثناء زيارته �إلى الواليات
املتحدة.
ومن املخطط �أن يلقي مون خطابا رئي�سيا يف جل�سة الأمم املتحدة املنعقدة
غد ًا حول جهود �سيول من �أجل ال�سالم يف �شبه اجلزيرة و�سعيها ال�ستمرار
الدعم الدويل.

• الرئي�س مون جيه �إن وعقيلته

بوينغ يانغ تندد بجارتها الجنوبية بشأن
المفاوضات مع الواليات المتحدة

• الزعيم الكوري ال�شمايل

ا���س��ت��أن��ف��ت و���س��ائ��ل الإع��ل�ام الكورية
ال�شمالية التي كانت متتنع ع��ن نقد
كوريا اجلنوبية� ،أم�س الأح��د التنديد
ب��ك��وري��ا اجلنوبية و���س��ط اال�ستئناف
املتوقع ملحادثات نزع ال�سالح النووي
على م�ستوى العمل بني كوريا ال�شمالية
والواليات املتحدة.
وقالت �صحيفة رودونغ �شينمون الناطقة
با�سم ح��زب العمال احل��اك��م الكوري
ال�شمايل ام�س �إن كوريا اجلنوبية لن
تتمكن من التن�صل من م�س�ؤوليتها عن
تفاقم الو�ضع يف �شبه اجلزيرة الكورية،
يف �إ�شارة �إلى الت�رصيحات الأخرية لكبار
امل�س�ؤولني الكوريني اجلنوبيني.

ويف مطلع ال�شهر احلايل ،ذكر وزير الدفاع
الكوري اجلنوبي جونغ كيونغ-دو �أن
�سل�سلة عمليات �إطالق املقذوفات من قبل
كوريا ال�شمالية ت�صعد من حدة التوتر
الع�سكري يف �شبه اجلزيرة الكورية.
وذك����رت ال�����ص��ح��ي��ف��ة �أن امل�����س ��ؤول�ين
اجلنوبيني �أك���دوا على �أن بيونغ يانغ
ت�شكل توترا رغم �أنهم يحاولون موا�صلة
احلوار معها ،وا�صفة ت�رصيحاتهم ب�أنها
«�سلوك وقح».
ويبدو �أن كوريا ال�شمالية تهدف من وراء
هذه اخلطوة �إلى تعزيز نفوذها التفاو�ضي
قبل ا�ستئناف املفاو�ضات على م�ستوى
العمل مع الواليات املتحدة.

الحكومة سيطرت على مقاطعة شرقي البالد

أفغانستان :القوات الخاصة تقتل  7مسلحين من طالبان
لقي  7م�سلحون من حركة طالبان امل�سلحة م�رصعهم على يد القوات
اخلا�صة الأفغانية التي دمرت عدة خمابئ للأ�سلحة خالل عمليات �أمنية
نفذتها يف � 3أقاليم.
وقال م�س�ؤولون ع�سكريون ،يف ت�رصيحات نقلتها وكالة �أنباء «خامة
بر�س» الأفغانية �أم�س الأح��د� ،إن القوات اخلا�صة قتلت  7من مقاتلي
طالبان خالل دورية يف منطقة «ت�شاريكار» ب�إقليم باروان.
و�أ�ضاف امل�س�ؤولون �أن القوات اخلا�صة �ألقت القب�ض على  5من مقاتلي
طالبان ودمرت خمب�أ للأ�سلحة خالل نف�س العملية ،عالوة على ذلك،
دمرت القوات اخلا�صة خمب�أ للأ�سلحة تابع لطالبان يف منطقة «�سيد �آباد»
يف �إقليم ورداك.
وتابع امل�س�ؤولون «�إن القوات اخلا�صة دمرت �أي�ض ًا ،خمب�أ �آخر للأ�سلحة
تابعة جلماعة خرا�سان الإرهابية يف منطقة �أ�شني مبقاطعة ناجنارهار».
وقد متكنت قوات احلكومة الأفغانية ،بعد �أيام من القتال ال�ضاري ،من
ا�ستعادة ال�سيطرة على منطقة جاغاتو مبقاطعة غزين �رشقي البالد،
و�أجربت امليلي�شيات امل�سلحة على الفرار ،وفقا لبيان ع�سكري �صدر
الأحد.
وح�سبما جاء يف البيان ،ف�إن قوات الأمن متكنت من ال�سيطرة التامة على
منطقة جاغاتو ،وتوا�صل عملية مت�شيط ل�ضمان ال�سالم الدائم هناك.
وحتى الآن ،مل ت�صدر ميلي�شيات طالبان ،التي �سيطرت على جاغاتو قبل
نحو �سنتني� ،أي تعليق على الو�ضع.
ومل يتطرق البيان الع�سكري لأية �إ�صابات �أو �ضحايا.
و�شنت القوات الأفغانية عمليات وا�سعة يف �أج��زاء من مقاطعة غزين
امل�ضطربة ن�سبيا ،قبل �أ�سابيع ،ومتكنت وفقا للبيان الع�سكري ،من ت�أمني

• قوات �أفغانية

عدة قرى ،و�أجربت امل�سلحني على الفرار.
وا�ستعادت قوات الأمن ال�سيطرة على  7مناطق ،من �ضمنها  3يف مقاطعة
باداخ�شان �شمايل البالد ،خالل الأيام الع�رشة املا�ضية ،وفقا مل�س�ؤولني
�أمنيني.

