
أعربت اخلارجية البريطانية، أمس 
الثالثاء، عن “قلقها البالغ” إزاء اختفاء 
أحد موظفي قنصليتها في مقاطعة هونغ 
كونغ ذاتية احلكم، عقب دخوله الصني 

في رحلة عمل، بحسب بيان صادر عنها.
وذكر البيان أن اخلارجية البريطانية 
تطلب معلومات من حكومة هونغ كونع 
و)محافظة( غواندونغ، بشأن مصير 
املوظف الذي مت احتجازه أثناء عبوره من 
مدينة شنجن الصينية إلى هونغ كونغ، 

دون مزيد من التفاصيل.
وق��ال��ت وس��ائ��ل إع���الم م��ح��ل��ي��ة، إن 
املوظف املختفي يدعى سيمون شنغ مان 
كيت، وهو مسؤول التجارة واالستثمار 
في قسم التنمية االسكتلندية الدولية 

بالقنصلية.
م��ن جانبها ق��ال��ت ك���اري الم زعيمة 
ه��وجن ك��وجن أم��س  الثالثاء إنها تأمل 
أن يكون االحتجاج السلمي ال��ذي شهد 
نزول مئات اآلالف إلى الشوارع في مطلع 
األسبوع في مسيرة مناهضة للحكومة 
بداية جلهود استعادة السالم في املدينة 

اخلاضعة حلكم الصني.
وكان احتجاج هو األكثر سلمية منذ 

تصاعد امل��ظ��اه��رات األخ��ي��رة اعتراضا 
على نفوذ بكني املتزايد على املستعمرة 

البريطانية السابقة في منتصف يونيو. 
وق��ال��ت الم أيضا إنها ستقوم بإنشاء 

منصة إلج���راء ح��وار م��ع أش��خ��اص من 
مختلف التيارات.

اج��رى الرئيس ال��روس��ي فالدميير 
بوتني مباحثات مع نظيره الفرنسي 
اميانويل ماكرون تناولت ابرز القضايا 
الدولية وامل��وض��وع��ات ذات االهتمام 

املشترك.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريحات صحفية 
ادلى بها الرئيسان عقب لقائهما في مقر 
اإلق��ام��ة الصيفية للرئاسة الفرنسية 
في بريغانسون جنوبي فرنسا وذلك 
قبل ايام من انعقاد اجتماعات مجموعة 

السبع )جي7(.
ووص���ف م��اك��رون ل��ق��ائ��ه بنظيره 
الروسي بانه “حلظة تاريخية” للبحث 
ف��ي س��ب��ل م��ع��اجل��ة االزم����ات ال��دول��ي��ة 
الراهنة وتعزيز التعاون مع موسكو في 

حفظ االمن في العالم.
ودعا بوتني الى عقد قمة تشارك فيها 
فرنسا واملانيا وروسيا واوكرانيا في 
االسابيع القليلة املقبلة لبحث الوضع 
في اوكرانيا معربا عن امله في ايجاد 
“ارضية جديدة” لبناء الثقة بني موسكو 

وكييف.
وإلى ذلك، أبلغ بوتني نظيره الفرنسي 
ماكرون أنه ال يرى بديال حملادثات ما 
يسمى صيغة نورماندي على مستوى 
رؤساء الدول بشأن أزمة أوكرانيا، لكنه 
أحجم، االثنني، عن املوافقة على املشاركة 

في قمة جديدة حول األزمة.
كما اع���رب ال��رئ��ي��س الفرنسي عن 
امله ب��ان تكون ه��ذه االلية “وسيلة” 
للتهدئة بني االحتاد االوروبي وروسيا 
بشان الوضع في اوكرانيا.وفي الشان 

االي��ران��ي اك��د م��اك��رون ض���رورة انهاء 
االزم��ة مع اي��ران ونزع فتيل التوتر في 

منطقة اخلليج.
وح����ول س���وري���ا اع����رب ال��رئ��ي��س 
الفرنسي عن قلقه البالغ ازاء استمرار 
ال��ه��ج��م��ات ال��ص��اروخ��ي��ة ع��ل��ى ادل��ب 
وامل��ن��اط��ق احمل��ي��ط��ة ب��ه��ا مضيفا ان 
“السكان املدنيني االب��ري��اء يعيشون 
حتت القصف ويتعرضون للقتل مبن 
فيهم األطفال” م��ش��ددا على ض��رورة 

احترام الهدنة في منطقة ادلب.
واكد ان “وضع إدلب مصدر قلق كبير 
لفرنسا منذ عدة أشهر ومن الضروري 
التوصل الى وقف إلطالق النار في تلك 

املنطقة”.
من جهته قال بوتني ان “إدلب كانت 
منطقة يسيطر عليها اإلره��اب��ي��ون 
مشيرا الى ان موسكو تدعم الهجمات 
ال��ت��ي يشنها اجل��ي��ش ال���س���وري ضد 

“االرهابيني”.
وح��ول لبيبيا دع��ا بوتني إل��ى بذل 
اجلهود حلل النزاع في ليبيا مشيرا الى 
ان هذا الصراع ادى إلى عرقلة التقدم 

السياسي في البالد.
وفيما يتعلق بالعالقات االقتصادية 
الثنائية أع��رب الرئيس ال��روس��ي عن 
ارتياحه ملستوى التجارة بني فرنسا 

وروسيا.
وقال ان االستثمار التجاري الروسي 
ف��ي فرنسا وص��ل ال��ى ثالثة مليارات 
دوالر وأن الشركات الفرنسية استثمرت 

بوتني وماكروننحو 17 مليار دوالر في روسيا.

الرئيسان الفرنسي والروسي يبحثان أبرز القضايا الدولية قبيل اجتماعات »جي7«

ماكرون لبوتني: ال بديل حملادثات »نورماندي« حلل أزمة أوكرانيا

123 مصابا  عدد املصابني بتفجيرات جالل اباد ارتفع إلى 

أفغانستان: مسلحون يضرمون 
النيران مبدرسة بنات في كابل

توترات في هونغ كونغ
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الواليات املتحدة: نأسف 
لالفراج عن ناقلة النفط 

»1 اإليرانية »غريس 
اع��رب وزي��ر اخلارجية االمريكي مايك بومبيو عن اسفه 
الشديد لالفراج عن ناقلة النفط االيرانية )غريس 1( احملتجزة 

في مضيق جبل طارق.
وقال بومبيو خالل مقابلة مع قناة )فوكس نيوز( االمريكية 
ان “ايران اذا جنحت في جني األرباح من شحنة ناقلة النفط 
فإن احلرس الثوري سيحصل على املزيد من األموال والثروة 

واملوارد ملواصلة حملته اإلرهابية”.
واضاف ان “ذلك ما حتاول الواليات املتحدة ايقافه لذلك 

يعد اطالق سراح الناقلة امر مؤسف للغاية”.
وكانت سلطات جبل طارق اعلنت في وقت سابق اإلفراج 
عن ناقلة النفط اإليرانية )غريس 1( احملتجزة لديها منذ 
الرابع من يوليو املاضي عقب اق��دام البحرية البريطانية 

باعتراضها في مياه املتوسط.
وتسبب القرار في أزمة دبلوماسية بني بريطانيا وايران 
السيما بعد قيام األخيرة باعتراض ناقلة النفط البريطانية 

)ستينا امبيرو( التي ما تزال حتتجزها الى اليوم.
وابحرت ناقلة )غريس 1( على الرغم من ام��ر أصدرته 
محكمة احتادية امريكية لالستيالء عليها بدعوى انها تنتهك 

القانون الدولي.

ترامب يؤكد أهمية 
تخفيف التوتر بني

الهند وإسالم آباد
اكد الرئيس األمريكي دونالد ترامب أهمية تخفيف حدة 
التوتر بني الهند وباكستان واحلفاظ على السالم في املنطقة.  
وقال البيت األبيض في بيان إن ذلك جاء في اتصال هاتفي بني 

ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي .
وذكر البيان ان الطرفني ناقشا أيضا التطورات اإلقليمية 
والشراكة االستراتيجية بني الواليات املتحدة والهند .ووفقا 
للبيان اعرب الطرفان أملهم في تعزيز العالقات االقتصادية 

بني الواليات املتحدة والهند من خالل زيادة التبادل التجاري.
وطردت باكستان في وقت سابق من الشهر اجلاري السفير 
الهندي املعتمد لديها وعلقت التجارة مع الهند واغلقت املجال 

اجلوي امام الطيران الهندي في ضوء اخلالف حول كشمير .

واشنطن تدعو أطراف 
النزاعات املسلحة لاللتزام 

بالقانون اإلنساني
دع��ت ال��والي��ات املتحدة مبناسبة ال��ي��وم العاملي للعمل 
اإلنساني جميع أط��راف النزاعات املسلحة في العالم إلى 

اإليفاء بالتزاماتها مبوجب القانون اإلنساني.
وقالت وزارة اخلارجية األمريكية في بيان إن الواليات 
املتحدة تواصل دعم املبادئ املتفق عليها دوليا بشأن حماية 
العاملني في املجال اإلنساني وتدعو أطراف النزاع املسلح إلى 

اإليفاء بالتزاماتها مبوجب القانون اإلنساني الدولي.
وأشادت الوزارة باجلهود الدؤوبة التي يبذلها العاملون 
في املجال اإلنساني على الرغم من املخاطر التي يواجهونها 
وهم يساعدون في حماية أشد الفئات ضعفا في جميع أنحاء 

العالم.
وأض��اف��ت أن المريكا ت��اري��خ طويل ومتميز ف��ي تقدمي 
املساعدات اإلنسانية لألشخاص احملتاجني بسبب النزوح 
والنزاع املسلح والكوارث الطبيعية موضحة انها قدمت في 
السنة املالية 2018 أكثر من ثمانية مليارات دوالر أمريكي 
للطعام واملأوى والرعاية الصحية والتعليم واملياه النظيفة 
والصرف الصحي استفاد منها عشرات املاليني من الناس في 

جميع أنحاء العالم.
وأكدت أنها تستجيب في الوقت احلالي إلى جانب شركائها 
لألزمات في جميع أنحاء العالم وتقدم املساعدة ألكثر مواطني 
العالم ضعفا مشيرة إلى أنها تعتمد في تنفيذ هذا العمل على 

العاملني الشجعان في مجال املساعدات اإلنسانية.
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قالت وزارة الداخلية األفغانية إن 
مسلحني من طالبان أضرموا النيران 
فجر أمس الثالثاء في مدرسة للبنات 
بالعاصمة ك��اب��ل، فيما نفت احلركة 

ضلوعها باألمر.
ونقلت قناة طلوع نيوز احمللية عن 
نصرت رحيمي، املتحدث باسم وزارة 
الداخلية قوله إن حركة طالبان حرقت 
ثانوية “بويا زار” للبنات، في وقت 

متأخر ، في قرية نصيري بالعاصمة.
ون��ف��ت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان، ف��ي بيان، 
ضلوعها في احل��ادث، بحسب املصدر 

نفسه. وق��ال مسؤولون محليون إن 
مئات الفتيات ك��ّن يتلقني التعليم في 
املدرسة التي مت حرقها. ول��م يوضح 
املصدر أية تفاصيل عن وجود إصابات 
بشرية، فضال عن حجم األضرار املادية 

التي حلقت باملدرسة.
من ناحياته قال مسؤولون أفغان إن 
عدد املصابني في تفجيرات مبدينة جالل 
اباد ارتفع إلى 123 مصابا بعد يوم من 
انفجار 14 قنبلة ف��ي س��اح��ات عامة 
وأس���واق ومطاعم خارجية باملدينة 

الشرقية.

موسكو تتهمها بإذكاء التوتر بسبب التجربة الصاروخية

أميركا جتري اختبارا ناجحًا
لصاروخ كروز في كاليفورنيا

ذكرت وكالة تاس لألنباء أن روسيا 
اتهمت الواليات املتحدة أمس  الثالثاء 
بإذكاء التوتر العسكري باختبارها 
ص��اروخ ك��روز أطلقته من البر، لكنها 

قالت إنها لن تنجرف إلى سباق تسلح.
ك��ان��ت وزارة ال���دف���اع األم��ري��ك��ي��ة 
)البنتاجون( قد قالت إنها اختبرت 
ص����اروخ ك���روز تقليديا وإن���ه جنح 
ف��ي إص��اب��ة هدفه بعدما قطع مسافة 
جتاوزت 500 كيلومتر، في أول جتربة 
من نوعها بعدما انسحبت الواليات 
املتحدة هذا الشهر من معاهدة نووية 

مهمة أبرمت خالل فترة احلرب الباردة.
وان��س��ح��ب��ت واش��ن��ط��ن رس��م��ي��ا من 
م��ع��اه��دة ال��ق��وى ال��ن��ووي��ة املتوسطة 
امل��دى املبرمة م��ع روس��ي��ا ف��ي الثاني 
من أغسطس آب متهمة إياها بانتهاك 
املعاهدة، وهو ما نفاه الكرملني. وكانت 
املعاهدة لتمنع التجربة الصاروخية 

األمريكية.
وقالت وزارة الدفاع األمريكية إنها 
اختبرت ص��اروخ كروز تقليديا وذلك 
في أول جتربة من نوعها بعد انسحاب 
ال��والي��ات املتحدة من معاهدة القوى 

النووية املتوسطة املدى.
وأضاف الوزارة في بيان أن التجربة 
ن��ف��ذت ب��ج��زي��رة س���ان ن��ي��ك��والس في 
كاليفورنيا مبينة ان الصاروخ اطلق من 
االرض وجنح في إصابة هدفه بعدما 

قطع مسافة جتاوزت 500 كيلومتر.
وانسحبت الواليات املتحدة رسميا 
هذا الشهر من معاهدة القوى النووية 
املتوسطة املدى التي كانت أبرمتها مع 
روسيا ع��ام 1987 وذل��ك بعد أن رأت 
أن موسكو تنتهك املعاهدة وهو ما نفاه 

الكرملني. 

مطار كيسمايو 
في جنوب 

الصومال يرفض 
السماح لطائرة 

إثيوبية بالهبوط
قال شاهد إن مطار كيسمايو 
ف��ي ج��ن��وب ال��ص��وم��ال رفض 
ال��س��م��اح ل��ط��ائ��رة إث��ي��وب��ي��ة 
بالهبوط وسط تصاعد للتوتر 
ب���ني احل���ك���وم���ة االحت���ادي���ة 
ورئاسة والية جوبا الند قبيل 
انتخابات مقررة يوم اخلميس.

وقالت احلكومة املركزية 
في الصومال إنها لن تعترف 
بنتيجة االنتخابات الرئاسية 
ف��ي ج��وب��ا الن���د ال��ت��ي تشهد 
عمليات ملكافحة اإلره���اب، 
اختيار  عملية  أن  مضيفة 
امل��رش��ح ان��ت��ه��ك��ت ال��دس��ت��ور 

الوطني.
وذك������������رت م���ف���وض���ي���ة 
االن��ت��خ��اب��ات ف��ي ج��وب��ا الن��د 
أن االنتخابات سُتجرى يوم 

اخلميس.
وقال محللون أمنيون إن هذا 
اخلالف رمبا يسفر عن شقاق 
بني كينيا وإثيوبيا املجاورتني 
واملتحالفتني معا منذ أمد بعيد 
ولكل منهما عدد كبير من قوات 

حفظ السالم في الصومال.
وق����ال م��وظ��ف ف���ي م��ط��ار 
كيسمايو يدعى إسماعيل إن 
الطائرة أقلعت من بلدة جودي 
ف��ي جنوب ش��رق إثيوبيا ثم 
هبطت في آخ��ر املطاف ببلدة 
ب��ي��دوة ف��ي ال��ص��وم��ال. وليس 
معروفا حتى اآلن ما إذا كانت 
هذه الطائرة مدنية أم عسكرية.
وأضاف إسماعيل لرويترز 
عبر الهاتف ”كانت )الطائرة( 
ت���ري���د ال���ه���ب���وط ف���ي م��ط��ار 
كيسمايو لكنها لم حتصل على 
تصريح بذلك ألنها لم ترسل 
معلومات )ب��ش��أن رحلتها( 

مسبقا“.
وي���س���ع���ى أح���م���د م��ح��م��د 
م��ادوب��ي رئيس والي��ة جوبا 
الند إلعادة انتخابه مرة أخرى 
هذا األسبوع. ومادوبي شريك 
أم��ن��ي رئيسي لكينيا بينما 
سعت إثيوبيا لتوثيق عالقاتها 
م��ع احل��ك��وم��ة االحت��ادي��ة في 

مقديشو العام املاضي.

كاري الم : نأمل أن يضع االحتجاج السلمي املدينة على طريق السالم

بريطانيا تعلن اختفاء أحد موظفي قنصليتها في هونغ كونغ

80 مهاجر  خفر السواحل يضبط 
غير نظامي غربي تركيا

»األوروبي للروهنغيا« قلق من 
محاوالت إعادة مسلمي أراكان مليامنار

ضبطت السلطات األمنية التركية، 80 
مهاجرا غير نظامي بينهم 31 طفاًل، كانوا 
يحاولون التوجه إل��ى أوروب��ا بطرق غير 
قانونية في والية إزمير غربي البالد. وذكرت 
مصادر في خفر السواحل لألناضول، أمس 
ال��ث��الث��اء، أنها تلقت ب��الغ��اً ب��وج��ود ق��ارب 

مطاطي على متنه مهاجرين غير نظاميني 
يحاولون التوجه إل��ى أوروب��ا بطرق غير 
قانونية قبالة سواحل قضاء “ديكيلي” 
التابع للوالية. وأضافت املصادر أن فرق 
خفر السواحل توجهت إلى املنطقة وضبطت 

القارب الذي كان على متنه 34 مهاجراً.

أع������رب امل���ج���ل���س األوروب�������ي 
ل��ل��روه��ن��غ��ي��ا، ع���ن م���خ���اوف���ه من 
إع��ادة مسلمي أراك���ان الذين جلئوا 
لبنغالديش هرًبا من القمع والظلم 
ب��أراك��ان، إل��ى دي��اره��م دون توفير 
ال��ظ��روف ال��الزم��ة ل��ذل��ك. ج��اء ذلك 
بحسب ب��ي��ان ص���ادر ع��ن املجلس، 

وصل األناضول نسخة منه.
وقال البيان إنه “حتى اآلن لم تقدم 
خطة ع��ودة شفافة واستيراتيجية 
ومبتكرة وصريحة من أجل مليون 
مسلم أراك��ان��ي تقريًبا ه��رب��وا من 

اإلبادة في بلدهم ميامنار”.
وأوضح البيان أن حكومة ميامنار 
كانت قد صادقت على ع��ودة 3500 
مسلم أراك��ان��ي، مشدًدا على أن هذه 
العودة املخطط لها “سابقة آلوانها” 
بسبب عدم توفير الظروف الالزمة 

لعودتهم.

املجلس أشار في بيانه إلى شعوره 
بالدهشة “حيال نهج ميامنار اخلادع 
وغير ال��ص��ادق بخصوص العودة 
للوطن”، مضيًفا “فالعودة غير 
ممكنة في وق��ت ال ي��زال فيه مسلمو 
أراك���ان بالداخل يعانون من الظلم 
واالضطهاد، ومن قيود مفروضة على 
حرية حتركهم، وأخ���رى مفروضة 

على التعليم وتوفير سبل العيش”.
وتابع “فهناك مئات من مسلمي 
أراك��ان بالداخل ال زال��وا محتجزين 
في مخيمات يقيم فيها املهجرين من 

أماكنهم بالبالد”.
وناشد البيان كال من بنغالديش، 
واملفوضية العليا لشؤون الالجئني 
التابعة لألمم املتحدة، وكافة األطراف 
املعنية ال��ع��م��ل وت��ق��دمي امل��س��اع��دة 
الالزمة من أجل عودة مسلمي أراكان 

“بشكل آمن وكرمي”.

لندن: سنلغي التنقل احلر لألوروبيني 
في حال »بريكسيت« دون اتفاق

اعلنت احلكومة البريطانية انها ستلغي 
مبدأ التنقل احل��ر للمواطنني االوروب��ي��ني 
الى بريطانيا في حال خروجها من االحتاد 
االوروب��ي )بريكسيت( دون اتفاق بنهاية 
اكتوبر املقبل. واك���دت وزارة الداخلية 

البريطانية في بيان صحفي ان “احلكومة 
ستعتمد بعد )بريكسيت( نظاما جديدا 
للهجرة يكون اكثر عدال ويقوم على اختيار 
الكفاءات التي تساهم في خدمة البالد عوضا 

عن تفضيل من يأتون من دول معينة”.


