
قتل ثالثة مدنيني ماليني على األقل، وأصيب أربعة أجانب 
بجروح في هجوم انتحاري في مدينة غاو في شمال مالي، ضد 
شركة لنزع األلغام متعاقدة مع األمم املتحدة، وتبنته جماعة 

مرتبطة بالقاعدة، كما أفادت مصادر متطابقة.
وقالت وزارة األمن واحلماية املدنية: »قرابة الساعة الثامنة 
مساء، اقتحمت سيارة مفخخة رباعية الدفع باحة مسكن في 
احلي رقم ثمانية في غاو على طريق واباريا. وأسفر انفجار 
العبوة الناسفة داخل السيارة املذكورة عن مقتل ثالثة مدنيني 

وإصابة إثنني آخرين بجروح، وفقا حلصيلة مؤقتة«.
وأض��اف��ت أن »االن��ف��ج��ار أحل��ق أيضا أض���رارا ف��ي املنازل 

املجاورة«.
ب��دوره، ق��ال مسؤول منتخب محلي، إن »مدنيني ماليني 
يقطنون قرب املسكن املستهدف أو كانوا مارين بقربه قتلوا« 

في الهجوم، مؤكدا أن مدنيني إثنني على األقل ُفي الهجوم.
من جهته، قال مصدر دبلوماسي غربي، إن أربعة أجانب 
»كمبوديان وجنوب أفريقي وآخر من زميبابوي يعملون في 
شركة إلزالة األلغام متعاقدة مع دائرة األمم املتحدة لإلجراءات 
املتعلقة باأللغام، أصيبوا بجروح اإلثنني في هجوم إرهابي 

بغاو«.
وتبنت ال��ه��ج��وم م��س��اء اإلث��ن��ني جماعة ن��ص��رة اإلس��الم 
واملسلمني، التحالف املتطرف األبرز في منطقة الساحل املرتبط 

بتنظيم القاعدة.
وسيطرت مجموعات مرتبطة بالقاعدة في مارس وأبريل 
2012 على شمال مالي، قبل طردها بفضل تدخل عسكري في 

يناير 2013 مببادرة من فرنسا، وال يزال متواصال.
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قللت سيول من أهمية معلومات كشفتها دراسة جديدة 
في الواليات املتحدة االثنني بشأن تشغيل كوريا الشمالية 
13 قاعدة غير معلنة على األقل إلخفاء صواريخ متحركة 
وقادرة على حمل رؤوس نووية، مؤكدة أن هذه املنشآت 
معروفة منذ سنوات ولم تعرض بيونغ يانغ يوما التخلي 

عنها.
وك��ان الرئيس األميركي دونالد ترامب أش��اد بالقمة 
التي جمعته في يونيو بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون معتبرا أنها مهدت الطريق لنزع أسلحة بيونغ يانغ 
النووية وتخفيف التوترات التي كادت تتسبب باندالع 

حرب بني البلدين قبل أقل من عام.
ومنذ قمة سنغافورة، ل��م جت��ر ك��وري��ا الشمالية أي 
اختبارات نووية أو صاروخية وفككت موقعا الختبار 
الصواريخ بينما تعهدت كذلك بتفكيك املجمع النووي 
الرئيسي في البالد إذا قدمت الواليات املتحدة تنازالت في 

املقابل.
لكن باحثني من مركز الدراسات االستراتيجية والدولية 
في واشنطن قالوا إنهم رصدوا 13 قاعدة نشطة للصواريخ 
لم تعلن عنها احلكومة الكورية الشمالية، مشيرين إلى 

احتمال وجود عشرين قاعدة.
وكانت صحيفة »نيويورك تاميز« أول جهة تنشر 
الدراسة حتت عنوان »عملية خداع كبيرة« قامت بها بيونغ 

يانغ.
وقال فكتور تشا الذي يتولى األبحاث اخلاصة بكوريا 
الشمالية في املركز للصحيفة »لم يتم جتميد العمل في هذه 

القواعد )...( إنه مستمر«.
وأض��اف تشا ال��ذي كان من املرشحني لتعيينه سفير 
ال��والي��ات املتحدة ل��دى سيول أن »م��ا يقلق اجلميع هو 
احتمال قبول ترامب اتفاقا سيئا -- هم فقط يعطوننا 
موقع جتارب واح��دا ويفككون أشياء أخرى قليلة، وفي 

املقابل يحصلون على اتفاق سالم«.
لكن احلكومة الكورية اجلنوبية واحملللني قللوا من 

أهمية التقرير مشيرين إلى أنه ال يقدم أي جديد.
وأفاد املكتب الرئاسي في سيول أن أجهزة االستخبارات 
الكورية اجلنوبية واألميركية كانت على علم باملعلومات 
املذكورة في التقرير. وأض��اف أن موقع ساكامنول الذي 
رك��ز عليه البحث »ال عالقة له بالصواريخ البالستية 

العابرة للقارات«.
وأكد املتحدث باسم الرئاسة في سيول كيم اي-كيوم 

للصحافيني إن »كوريا الشمالية لم تتعهد يوما بالتخلص 
من الصواريخ قصيرة املدى أو إغالق القواعد الصاروخية 

املرتبطة بها«.
ففي وق��ت يسعى الرئيس ال��ك��وري اجلنوبي مون 
ج��اي-ان إل��ى االن��خ��راط سياسيا مع اجل��ارة الشمالية، 
أوض��ح الناطق باسمه أن وج��ود املنشآت يظهر احلاجة 
إلى عقد محادثات مع كوريا الشمالية لوضع حد للتهديد 
العسكري، محذرا من أن »معلومات مضللة« كهذه قد 

»تعرقل احلوار« بني بيونغ يانغ وواشطن.
وق��ال احملاضر في جامعة »ت��روي« في سيول داميال 
بينكستون »ال أرى معلومات مهمة للغاية أو جديدة« في 
البحث، مضيفا أن موقع ساكامنول »معروف منذ زمن 

بعيد، 20 عاما على األقل«.
ب��دوره، كتب فيبني نارانغ من معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا على »تويتر« أن »كيم أمر حرفيا بإنتاج 
أع��داد ضخمة من الصواريخ البالستية يوم رأس السنة 

عام 2018«.
وأضاف »لم يعرض يوما التوقف عن إنتاجها أو التخلي 
عنها« مشيرا إلى أن »وصف ما يجري بأنه +خ��داع+ هو 

مضلل للغاية. ال يوجد اتفاق في األصل ليتم انتهاكه«.
وبحسب تقرير مركز الدراسات، فإن القواعد الكورية 
الشمالية موزعة في أنحاء البالد وتقع في منشآت حتت 
األرض في ودي��ان ضيقة. وق��ال الباحثون إنها مصممة 
بحيث تتمكن منصات إط��الق الصواريخ املتحركة من 
اخل��روج بسرعة من حتت األرض والتحرك إل��ى مواقع 

إطالق معدة سابقا.
وأضافوا أن قواعد األسلحة االستراتيجية على غرار 
الصواريخ العابرة للقارات -- التي تتعرض بيونغ يانغ 
إلى عقوبات بسبب تطويرها -- مخبأة في مناطق داخلية 

في البالد.
وذكروا أن الصواريخ متوسطة املدى القادرة على ضرب 
اليابان وجميع أنحاء كوريا اجلنوبية مت نشرها في حزام 

على بعد 90 إلى 150 كلم شمال املنطقة املنزوعة السالح.
واستندت نتائج البحث إل��ى ص��ور أق��م��ار صناعية 
وم��ق��اب��الت م��ع منشقني وم��س��ؤول��ني ف��ي االستخبارات 

واحلكومة.
من جهته، يؤكد ترامب بأنه يأمل عقد لقاء قريب مع 
كيم، لكن هناك مؤشرات على وجود توترات متزايدة في 
املفاوضات مع املسؤولني الكوريني الشماليني والتي يبدو 

أنها توقفت.
وكان يفترض أن يلتقي وزير اخلارجية مايك بومبيو 
كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ شول، 
في نيويورك األسبوع املاضي ملناقشة جهود نزع األسلحة 
النووية والتحضير لقمة ثانية محتملة، بحسب وزارة 

اخلارجية في واشنطن

لكن مندوبة واشنطن لدى األمم املتحدة نيكي هايلي 
أعلنت اخلميس أن بيونغ يانغ أرجأت االجتماع »ألنهم غير 

جاهزين«.
وف��ي ه��ذه األث��ن��اء، أخ��رت ال��والي��ات املتحدة املوافقة 
على ع��دة طلبات الستثناء عمليات إي��ص��ال اجل���رارات 
وقطع الغيار واملساعدات اإلنسانية لكوريا الشمالية من 

العقوبات األممية، وفق وثائق اطلعت وكالة فرانس برس 
عليها األسبوع املاضي.

وأقر مسؤولون أميركيون أنه بينما ال تزال العقوبات 
األميركية مفروضة على كوريا الشمالية، خفت تطبيقها 
من قبل شركاء بيونغ يانغ التجاريني التقليديني -- 

روسيا والصني -- منذ قمة سنغافورة.

الواليات املتحدة تتهم كوريا الشمالية بإخفاء قواعد صاروخية

أكدت أن هذه املنشآت معروفة منذ سنوات

»سيول« تقلل من أهمية دراسة أميركية تتهم بيونغ يانغ بإخفاء قواعد صاروخية
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م����ن����ع امل������ع������ارض ال���ي���ك���س���ي 
روسيا  مغادرة  من  نافالني 

للتوجه إلى ستراسبورغ
أك��د امل��ع��ارض ال��روس��ي اليكسي نافالني الثالثاء أنه 
منع على احل���دود م��ن م��غ��ادرة بلده للتوجه إل��ى مدينة 
ستراسبورغ الفرنسية حيث يفترض أن تبت احملكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان اخلميس في عدد من الشكاوى 

املقدمة ضد الدولة الروسية.
وكتب نافالني على حسابه في تويتر أن »حرس احلدود 
قالوا لي إنني ممنوع من مغادرة روس��ي��ا«، موضحا أن 
»هناك رسالة تفيد أن خروجي من البالد ممنوع لكنه ال 

يوضح ملاذا«.
وتابع أنه كان يستعد ليستقل طائرة إلى فرانكفورت 
ليتوجه منها إل��ى ستراسبورغ حيث يفترض أن تنظر 
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان في عدد من الشكاوى 

التي تقدم بها املعارض الروسي.
ويطالب نافالني القضاة ال17 في الغرفة العليا للمحكمة 
االعتراف »بالدوافع السياسية« لتوقيفه املتكرر في روسيا.
ونظم نافالني الذي أصبح أهم معارض للكرملني، في 
السنوات األخيرة تظاهرات في روسيا. ويلقى خطابه الذي 
يركز على مكافحة الفساد شعبية بشكل خاص لدى الشباب 

الذين يتابعون قنواته عبر االنترنت ومدوناته.
وسبق أن أوقف مرات عدة وصدرت عليه أحكام بالسجن 

وبدفع غرامات.

الرئيس األميركي يعلن حالة الكوارث في كاليفورنيا

ارت����ف����اع ح��ص��ي��ل��ة احل��ري��ق 
42 قتيال الهائل إلى 

ارتفع ع��دد ضحايا حريق »كامب فاير« الهائل في 
شمالي كاليفورنيا إل��ى 42 شخصا، م��ا يجعله أكثر 
احل��رائ��ق دم��وي��ة ف��ي ت��اري��خ ال��والي��ة، منذ ب��دء حفظ 

السجالت.
وأعلن قائد شرطة مقاطعة ب��وت، ك��وري هونيا، في 
مؤمتر صحافي مساء اإلث��ن��ني، العثور على 13 ميتا، 

والتعرف على ثالثة من إجمالي 42 ضحية.
وأض��اف هونيا أن السلطات جتلب م��وارد إضافية، 
مشيرا إلى بذل اجلهود للتوصل إلى نظام سريع لتحديد 

هوية الضحايا عبر فحص احلمض النووي.
كما أعلن الرئيس االميركي دونالد ترامب ان والية 
كاليفورنيا تواجه كارثة كبيرة ام��را بتقدمي املساعدة 
الفيدرالية لها الستكمال جهود االن��ع��اش في املناطق 
املتضررة من حرائق الغابات التي بدأت في الثامن من 

نوفمبر احلالي.
وقال البيت االبيض في بيان مساء االثنني ان اخلطوة 
التي اتخذها الرئيس ترامب جتعل التمويل الفدرالي 
متاحا لألفراد املتضررين في مقاطعات )بوتي( و)لوس 

أجنلوس( و)فينتورا( بالوالية«.
وفي سياق متصل قال الرئيس ترامب في تغريدة على 
حسابه الرسمي مبوقع التواصل االجتماعي )تويتر( انه 
وافق على طلب عاجل إلعالن رئيسي عن حالة الكوارث 

في والية كاليفورنيا.
واضاف »اريد االستجابة بسرعة لهذه الكارثة من اجل 

التخفيف من املعاناة التي ال تصدق لسكان الوالية«.
وكان ترامب قال ايضا في تغريدة منفصلة في وقت 
سابق انه »ال يوجد سبب لهذه احلرائق الضخمة واملميتة 
في غابات كاليفورنيا باستثناء ان ادارة الغابات سيئة 
للغاية« مضيفا »يتم صرف مليارات ال��دوالرات للوالية 
كتمويل فدرالي كل عام مع خسارة العديد من االرواح وكل 

ذلك بسبب سوء ادارة الغابات«.
وح��ذر م��ن ان��ه »اذا ل��م يتم معاجلة ح��رائ��ق غابات 

كاليفورنيا اآلن لن يتم دفع املزيد من التمويل الفدرالي«.

اتهمتها بتكريس انتهاكات حقوق اإلنسان

منظمة العفو الدولية جترد 
زعيمة ميامنار من جائزة الضمير

  
سحبت منظمة العفو الدولية جائزتها املرموقة في مجال حقوق اإلنسان 
من زعيمة ميامنار أونغ سان سو كي، متهمة إياها بتكريس انتهاكات حقوق 
اإلنسان من خالل التقاعس عن التحدث علنا عن العنف ضد أقلية الروهينجا 

املسلمة.
وبعد أن ك��ان ينظر لها ذات ي��وم على أنها نصير ف��ي الكفاح م��ن أجل 
الدميقراطية، جرى جتريد سو كي من عدة أوسمة دولية فيما يتعلق بالنزوح 

اجلماعي للروهينجا الذي بدأ في أغسطس عام 2017.
وفر أكثر من 700 ألف من الروهينجا عبر احل��دود الغربية مليامنار إلى 
بنغالديش املجاورة بعد أن شن جيش ميامنار حملة عسكرية ردا على هجمات 
ملسلحني من الروهينجا على قوات األمن، ويتهم احملققون املفوضون من األمم 
املتحدة جيش ميامنار باالنخراط في حملة قتل واغتصاب وحرق بنية اإلبادة 

اجلماعية.
ورفضت حكومة سو كي النتائج باعتبارها منحازة وقالت إن اجليش يقوم 
بعملية شرعية ملكافحة اإلرهاب. وكانت منظمة العفو الدولية املعنية بحقوق 
اإلنسان اختارت سو كي عام 2009 لتلقي جائزة سفيرة الضمير عندما كانت 
ال تزال قيد اإلقامة اجلبرية العتراضها على املجلس العسكري القمعي في 

ميامنار.
وخالل األعوام ال� 8 التي أعقبت اإلفراج عنها قادت سو كي حزبها للفوز في 
انتخابات عام 2015 وشكلت حكومة في العام التالي لكن عليها أن تتقاسم 

السلطة مع اجلنراالت وليس لديها رقابة على قوات األمن.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان اإلثنني إن »زعيمة ميامنار تقاعست 
عن التحدث عالنية عن العنف ضد الروهنيجا ووفرت احلماية لقوات األمن من 
املساءلة«، واصفة ذلك بأنه خيانة مخزية للقيم التي كانت تناضل من أجلها 
يوما ما. وكتب األمني العام ملنظمة العفو كومي نايدو، رسالة إلى سو كي أول 
األحد إلبالغها بأن »املنظمة ستسحب اجلائزة بعد أن شعرت باستياء شديد 

ألنك لم تعودي رمزا لألمل والشجاعة والدفاع اخلالد عن حقوق اإلنسان«.
ولم يرد املتحدث باسم حكومة ميامنار زاو هاتاي، على اتصاالت للحصول 

على تعليق.

عناصر من الشرطة املالية في مكان الهجوم

تبنته جماعة مرتبطة بالقاعدة
3 مدنيني في هجوم انتحاري ضد مقاولني لألمم املتحدة مالي: مقتل 

بعد أسبوع من بدء تنفيذ العقوبات عليها

جون بولتون يتوعد إيران ب� »أقصى درجات الضغط«
تعهد مستشار األمن القومي األميركي جون 
بولتون الثالثاء مبمارسة »أق��ص��ى درج��ات 
الضغط« على إي���ران بعد أس��ب��وع م��ن دخ��ول 
سلسلة جديدة من العقوبات القاسية بحق 

اجلمهورية اإلسالمية حيز التنفيذ.
وكثف الرئيس األميركي دونالد ترامب بشدة 
الضغوط على طهران، معلنا انسحابه من اتفاق 
دولي يهدف إلى وضع حد لبرنامجها النووي 
وف��ارض��ا ع��دة ح��زم م��ن العقوبات األميركية 
أحادية اجلانب. واعتبرت احلزمة األخيرة من 
العقوبات األقسى حتى اآلن وتهدف إلى خفض 
صادرات النفط اإليرانية بشكل كبير وحرمان 
مصارف اجلمهورية اإلسالمية من الوصول 
إلى األسواق املالية الدولية. وقال بولتون من 
سنغافورة حيث يحضر القمة السنوية لرابطة 
دول جنوب ش��رق آسيا )آس��ي��ان( »نعتبر أن 
احلكومة تواجه ضغوطا حقيقية وهدفنا هو 
الضغط عليهم بشكل ق��وي للغاية« وحتى 
»ممارسة أقصى درج��ات الضغط«. وأض��اف 
»سنزيد تطبيق العقوبات بشكل كبير كذلك«. 
وع��ارض��ت األط����راف األخ����رى امل��وق��ع��ة على 
االتفاق النووي اإليراني الذي أبرم في 2015 
-- بريطانيا وفرنسا وأملانيا والصني وروسيا 
--ب��ش��دة إع���ادة ف��رض العقوبات وتعهدت 
بالعمل على إنقاذه. وأض��اف بولتون »ال شك 
في أن إيران بدأت حتاول ايجاد وسائل لتفادي 
العقوبات في قطاع النفط بالتحديد وأسواق 

املال«.
بدورهم، يؤكد مفتشو األمم املتحدة أن إيران 

تفي بالتزاماتها الواردة في االتفاق.
لكن بولتون قال إن »معظم الدول األوروبية 

م��رت بحالة من اإلن��ك��ار والغضب بينما قبل 
آخرون أننا لم نعد طرفا في االتفاق«.

وفي وجه املعارضة الواسعة للعقوبات، 
أعفت واشنطن ثماني دول من االلتزام باحلظر 

الذي فرضته على شراء النفط من إيران.
وتطالب واشنطن اجل��ه��وري��ة اإلسالمية 
ب��إن��ه��اء سياساتها ال��ت��ي ت��ع��ود إل��ى ال��ث��ورة 
اإلس��الم��ي��ة ع��ام 1979، مب��ا ف��ي ذل��ك دعمها 

للجماعات التي تخوض حروبا بالوكالة على 
غرار حزب الله اللبناني إلى جانب تطويرها 
للصواريخ. ولم يأت الدعم للموقف األميركي إال 
من خصوم إيران اإلقليميني ال سيما السعودية 
واسرائيل. وتوقع صندوق النقد الدولي أن 
تتسبب العقوبات بانكماش االقتصاد اإليراني 
بنسبة 1،5 باملئة هذا العام و3،6 باملئة العام 

املقبل.

مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون


