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كوريا الشمالية تطلق «مقذوفني» بعد دعوتها واشنطن الستئناف املفاوضات
أطلقت ك��وري��ا الشمالية صباح
أمس الثالثاء مقذوفني باجتاه البحر،
ب��ح��س��ب م��ا أف����اد اجل��ي��ش ال��ك��وري
اجلنوبي ،بعد س��اع��ات على إع�لان
اس��ت��ع��داده��ا إلج���راء م��ح��ادث��ات مع
الواليات املتحدة على مستوى فرق
العمل في وقت الحق هذا الشهر.
وامل��ف��اوض��ات ب�ين ب��ي��ون��غ يانغ
وواش��ن��ط��ن متوقفة منذ فشل قمة
ثانية بني الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ اون والرئيس األميركي
دونالد ترامب في فبراير انتهت من
دون اتفاق.
وأعلن اجليش الكوري اجلنوبي
أن كوريا الشمالية أطلقت “مقذوفني
غير محددين” من منطقة كايشون في
محافظة بيونغان اجلنوبية في وسط
ك��وري��ا الشمالية وسقطا ف��ي بحر
اليابان (بحر الشرق) بعدما اجتازا
مسافة  330كلم تقريبا ً.
وأض���اف���ت رئ��اس��ة األرك�����ان في
بيانها “نحثّ الشمال على وضع ح ّد
لهذه األعمال التي ت��ؤدّي إلى تفاقم
التوتّرات في املنطقة”.
ولم ترد تفاصيل اخرى في الوقت
احلاضر حول عملية اإلط�لاق ،لكنها
تأتي بعد سلسلة مناالستفزازات
منذ يوليو .وحُ ��ددت جتارب اإلطالق
السابقة بأنها ل��ص��واري��خ قصيرة
املدى.
وق���ال م��س��ؤول حكومي أميركي
رفيع املستوى “أخذنا علما بالتقارير
ع���ن إط��ل�اق م��ق��ذوف��ات م���ن ك��وري��ا
الشمالية” مضيفا “نواصل مراقبة
الوضع والتشاور عن كثب مع حلفائنا

كيم يشرف على جنربة صاروخية

في املنطقة” .وكان ترامب وكيم اتفقا
خالل لقاء لم يكن مقررا في املنطقة

املنزوعة السالح بني الكوريتني في
يونيو ،على استئناف املفاوضات على

مستوى فرق العمل .لكن احملادثات لم
تبدأ بعد.

وق��ال��ت نائبة وزي���ر اخلارجية
الكوري الشمالي تشوي سون هوي

هونغ كونغ حتذر واشنطن من أي تدخل في األزمة السياسية
حذرت رئيسة السلطة التنفيذية
في هونغ كونغ كاري الم أمس الثالثاء
واشنطن من أي تدخل في األزمة التي
تهز املستعمرة البريطانية السابقة،
في حني حض املتظاهرون املطالبون
بالدميوقراطية الواليات املتحدة على
تشديد الضغوط على بكني.
وتشهد ه��ون��غ ك��ون��غ منذ ثالثة
أشهر موجة احتجاجات وتظاهرات
شبه يومية غير مسبوقة منذ عودتها
إل��ى ال��ص�ين ع��ام  ،1997م��ا يطرح
حتديا كبيرا لبكني وحكومة املدينة
التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وجت��م��ع��ت ح��ش��ود غ��ف��ي��رة أم��ام
قنصلية الواليات املتحدة في هونغ
كونغ ملطالبة الكونغرس األميركي
بإصدار قانون يدعم احلركة املطالبة
بالدميوقراطية.
ومثل ه��ذا القانون قد يسيء إلى
العالقات التجارية املميزة بني هونغ
كونغ وال��والي��ات املتحدة ،بفرضه
تدابير مراقبة على السلطات احمللية
للتثبت من احترامها القانون األساسي
واحل��ري��ات الفريدة في ه��ذه املنطقة
الواقعة في جنوب الصني.
وأعلنت كاري الم التي تتركز عليها

حتقيق في الكونغرس حول
اتهامات لترامب ومحاميه
«بالتصرف خارج» القانون
أعلنت جلنة ثالثية في مجلس النواب األمريكي أنها حتقق في
مزاعم حول ممارسة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ومحاميه
الشخصي رودي جولياني ضغوطا على أوكرانيا من أجل
احلصول على معلومات تساعده في الفوز باالنتخابات الرئاسية
املقبلة.
وأوضحت اللجان الثالثة في بيان مشترك أن “سجال عموميا
متناميا يشير حلوالي سنتني إلى أن الرئيس االمريكي ومحاميه
الشخصي يبدو أنهما تصرفا عبر القنوات القانونية املكلفة بإنفاذ
القانون والقنوات الدبلوماسية إلجبار احلكومة األوكرانية على
القيام بتحقيقني بدوافع سياسية حتت مظلة مكافحة الفساد”.
وأشار البيان املشترك للجنة االستخبارات وجلنة الشؤون
اخلارجية وجلنة الرقابة واالص�لاح إلى “محاوالت للتالعب
بالنظام القضائي األوكراني لصالح حملة اعادة انتخاب الرئيس
واستهداف خصم سياسي محتمل”.
وأضاف البيان أنه “مع اقتراب االنتخابات الرئاسية لسنة
 2020يبدو أن الرئيس ومحاميه الشخصي زادا الضغط على
احلكومة األوكرانية والنظام القضائي من أجل خدمة حملة اعادة
انتخاب الرئيس ترامب”.
واوض��ح��ت اللجان الثالثة إن هناك مزاعم ب��أن جولياني
ضغط م��ن أج��ل أن حتقق السلطات األوك��ران��ي��ة ف��ي أنشطة
جتارية قام بها في أوكرانيا ابن املرشح الدميوقراطي احلالي
لالنتخابات الرئاسية جو بايدن والذي يعتبر أحد أبرز املرشحني
الدميوقراطيني لالنتخابات الرئاسية املقبلة.

مقتل ستة دركيني بكمني
مسلّح شمال بوركينا فاسو
عناصر من القوات املسلحة في بوركينا فاسو ،التي تتعرض
الع��ت��داءات دم��وي��ة ،اث��ن��اء مترينات عسكرية ق��رب العاصمة
واغادوغو في  13ابريل .2018
أعلنت مصادر أمنية في بوركينا فاسو أنّ ستّة دركيني قتلوا
في كمني نصبه مسلّحون في شمال هذا البلد الفقير الواقع في
غرب إفريقيا والذي يشهد منذ حوالى خمس سنوات أعمال عنف
تنسب إلى جماعات جهادية.
وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنّ “وحدة من الدرك
كانت عائدة من مهمة إمداد تعرّضت لكمني نصبه مسلّحون عند
مدخل إيناتا”.
ب��دوره قال مصدر أمني آخر إنّ “الهجوم وقع في الصباح
وأسفر عن مقتل ستة عناصر” ،مؤكّدا ً أن املسلّحني الذين نصبوه
ينتمون إلى “جماعات مسلّحة إرهابية تنشط في املنطقة”.
ويأتي هذا الهجوم غداة مقتل  29شخصا ً في هجومني أحدهما
بعبوة ناسفة ،في بلدتني مبقاطعة سامناتينغا في شمال بوركينا
فاسو.
وتواجه بوركينا فاسو ،املستعمرة الفرنسيّة السابقة التي
تُع ّد إحدى أفقر دول العالم ،هجمات جهاديّة منذ أربعة أعوام،
خصوصاً في شمال البالد وشرقها .وقد أوقعت أكثر من 500
قتيل.

ان��ت��ق��ادات احمل��ت��ج�ين ،خ�لال مؤمتر
صحافي أن أي تغيير في العالقات
االق��ت��ص��ادي��ة م��ع واش��ن��ط��ن سيهدد
“املصالح املتبادلة”.
وق��ال��ت للصحافيني “من غير
املناسب إطالقا لبلد أن يتدخل في
ش��ؤون هونغ كونغ” .وأعربت عن
أملها في أال “يطالب أي كان بعد اآلن
ال��والي��ات املتحدة ب��إص��دار مثل هذا
القانون”.
وأع�����رب ع����دد م���ن ال��س��ي��اس��ي�ين
األم���ي���رك���ي�ي�ن م���ن دمي��وق��راط��ي�ين
وجمهوريني عن دعمهم للمتظاهرين.

وفي ظل اخلالف التجاري املتصاعد
مع الصني ،اعتمدت إدارة الرئيس
األم��ي��رك��ي دون���ال���د ت��رام��ب موقفا
براغماتيا.
ودع��ا ترامب إل��ى تسوية سلمية
لألزمة السياسية معتبرا أنه يعود
للصني أن تتعامل مع الوضع .ونفت
واش��ن��ط��ن ك��ل ات��ه��ام��ات ب��ك�ين ب��أن
الواليات املتحدة تدعم املتظاهرين.
ول����م ت���ق���دم ال���ص�ي�ن أي إث��ب��ات��ات
التهاماتها ،باستثناء تصريحات
دعم صدرت عن شخصيات سياسية
أميركية.

في بيان نشرته وكالة األنباء الكورية
الشمالية الرسمية “لدينا استعداد

االتحّ اد األوروبي يدعو تونس لتمكني
القروي من القيام بحملته االنتخابية
دع��ت بعثة االتحّ ���اد األوروب���ي
ملراقبة االنتخابات الرئاسية في
السلطات الح��ت��رام “مبدأ
تونس ّ
تكافؤ الفرص” م��ن خ�لال متكني
نبيل ال���ق���روي ،امل��رش��ح ال��ب��ارز
املوقوف بتهمة تبييض أموال ،من
القيام بحملته االنتخابية.
وال���ق���روي ه���و م��ؤس��س ق��ن��اة
“نسمة” التلفزيونية وزع��ي��م
وجهت
ح��زب “قلب تونس” وق��د ّ
السلطات له ولشقيقه غ��ازي في

 8يوليو تهمة “تبييض األموال”،
لكنّ السلطات االنتخابية أكّدت أن
ترشيحه ال يزال سارياً على الرّغم
من توقيفه.
وكان القروي دعي للمشاركة في
املناظرة التلفزيونية التي نظمها
التلفزيون احلكومي للمرشحني
للرئاسة ،لكنّ القضاء التونسي
لم يتمكّن من إيجاد مخرج يتيح
للمرشح اخلمسيني املشاركة في
املناظرة.

مجلس العموم البريطاني يرفض إجراء
انتخابات مبكرة للمرة الثانية

رف��ض مجلس العموم البريطاني مجددا ً
طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء
انتخابات تشريعية مبكرة ،وذلك في تصويت
جرى فجر أمس الثالثاء في ختام جلسة هي
األخيرة للمجلس قبل تعليق البرملان أعماله
ملدة خمسة أسابيع.
ولم حتز املذكرة التي تقدّمت بها احلكومة
إلجراء االنتخابات املبكرة إال على موافقة 293
نائباً ،أي أق ّل بكثير من أغلبية الثلثني الالزمة
إلقرارها ،في صفعة جديدة تضاف إلى سلسلة
الصفعات القوية التي سدّدها مجلس العموم
لرئيس ال����وزراء ف��ي غضون أس��ب��وع واح��د
بسبب استراتيجيته بشأن بريكست.
وك���ان ج��ون��س��ون أ ّك���د  ،قبيل التصويت
على املذكّرة ،أ ّن��ه لن يطلب “تأجيالً جديدا ً”
لبريكست على ال�رّغ��م م��ن ق��ان��ون أق�� ّر لتوّه
ويلزمه بذلك.
وقال جونسون للنواب “لن أطلب تأجيالً
إضافياً” لتاريخ خروج بريطانيا من االتحّ اد
األوروب��ي املقرّر في  31أكتوبر ،على الرّغم
من أنّ القانون الذي أقرّه البرملان ودخل حيّز
التنفيذ يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء
بريكست مل��دة ثالثة أشهر .وأض��اف رئيس
الوزراء مخاطباً زعيم حزب العمال املعارض
جيرميي كوربن “إذا أردمت تأجيالً فصوّتوا
إلجراء انتخابات عامة” مبكرة.
واتّهم جونسون زعيم املعارضة بالتهرّب
من االنتخابات املبكرة خوفاً من الهزمية ،لكنّ

جونسون خالل اجللسة

األخير ر ّد عليه بالقول إنّه يريد االنتخابات
لكنّه يرفض “املخاطرة بكارثة” اخلروج من
االحتاد األوروبي من دون اتفاق.
وقبل أي انتخابات ،تريد املعارضة ضمان
أنّ ال��ط�لاق ب���دون ات��ف��اق ل��ن يحصل بتاتاً
وبالتالي هي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا
من االحت��اد األوروب��ي ملدة ثالثة أشهر ،وهو

للجلوس مع اجلانب األميركي إلجراء
م��ح��ادث��ات ش��ام��ل��ة ب��ش��أن املسائل
التي ناقشناها حتى اآلن ،في مكان
وزمان يتم االتفاق عليهما في أواخر
سبتمبر”.
وج��اءت تصريحات املسؤولة في
أعقاب حتذيرها في أواخ��ر أغسطس
من أن “احتماالت احلوار مع الواليات
امل��ت��ح��دة تتالشى تدريجيا” ،بعد
أن أج��رت بيونغ يانغ جت��ارب على
أس��ل��ح��ة اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى التمارين
ال��ع��س��ك��ري��ة األم��ي��رك��ي��ة ال��ك��وري��ة
اجلنوبية املشتركة.
وردا على سؤال حول مقترح إجراء
م��ح��ادث��ات على مستوى أدن���ى في
سبتمبر قال ترامب للصحافيني “لدي
عالقة جيدة جدا مع الزعيم كيم .دائما
أقول إن عقد االجتماعات شيء جيد.
سنرى ما سيحدث”.
وي��ت��زام��ن امل��وع��د ال���ذي اقترحته
ك��وري��ا ال��ش��م��ال��ي��ة م��ع اج��ت��م��اع��ات
اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وأشارت شوي إلى تصريحات كيم
عن أن الشمال سينتظر حتى نهاية
ال��ع��ام ك��ي تقوم واشنطن “بإعادة
النظر في حساباتها احلالية”.
وكررت دعوة بيونغ يانغ للواليات
املتحدة بأن تأتي بعرض “مقبول” من
جانبنا” أو تخاطر بتعريض العملية
الدبلوماسية برمتها للفشل.
وردا على سؤال من وكالة فرانس
برس بشأن العرض الكوري الشمالي
األخ��ي��ر أج���اب م��س��ؤول ف��ي وزارة
اخلارجية “ليس لدينا أي لقاءات
نعلن عنها في هذا الوقت”.

مطلب أصبح قانونا ً نافذا ً.
و ُي��ل��زم ه��ذا القانون رئيس ال���وزراء بأن
يطلب من بروكسل ه��ذا التأجيل إذا لم يتم
التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19
أي مباشرة بعد القمة األوروب��ي��ة .وصادقت
امللكة إليزابيث الثانية على هذا النص ليصبح
بذلك قانونا ً ساريا ً.

احلكومة اإليطالية اجلديدة
تنال ثقة مجلس النواب
لتستكمل صالحياتها الدستورية

إقليم «كتالونيا» اإلسباني
يحتفل بيومه الوطني وسط
انقسام سياسي عميق

حازت احلكومة االيطالية االئتالفية اجلديدة بقيادة رئيس الوزراء
جوزيبي كونتي على ثقة مجلس النواب بأغلبية كبيرة قبيل التوجه
لنيل ثقة مجلس الشيوخ استكماالت صالحياتها الدستورية.
وفي ختام النقاش البرملاني حول بيان احلكومة الذي القاه كونتي
اليوم منح  343نائبا الثقة للحكومة اجلديدة بينما حجبها  263نائبا
وامتنع عن التصويت  3ن��واب ممن حضروا اجللسة من مجموع
اعضاء مجلس النواب البالغ  630عضوا بينما تغيب عن اجللسة 29
نائبا .وبنيل ثقة مجلس النواب تتوجه احلكومة االئتالفية اجلديدة
الح��زاب (اخلمس جن��وم) و(الدميقراطي) و(اح���رار ومتساوون)
الى مجلس الشيوخ أمس الثالثاء لطلب ثقة ثاني مجلسي البرملان
االيطالي الستيفاء الصالحيات الدستورية للحكومة رقم  66منذ قيام
اجلمهورية وثاني حكومات الدورة التشريعية رقم  18احلالية بعدما
ادى اعضاؤها القسم اجلمعة املاضي.

يحتفل إقليم (كتالونيا) االسباني اليوم األربعاء بالعيد الوطني
القومي املعروف باسم (دي��ادا) الذي يعد الواجهة السنوية للمطالب
االنفصالية ون��اف��ذة إلظهار ق��وة التيار االنفصالي الكتالوني على
الصعيدين األوروبي والدولي.
لكن االح��ت��ف��ال ال���ذي يعد منذ سبع س��ن��وات أق��ص��ى مظاهر قوة
االنفصاليني في (كتالونيا) يأتي هذا العام وسط انقسام عميق بني
األحزاب السياسية االنفصالية التي ما انفك زعماؤها يدعون خالل األيام
القليلة املاضية إلى إظهار وحدة املوقف واملشاركة بغزارة في املسيرة
التي تنظمها مؤسسة (اجلمعية الوطنية الكتالونية) االنفصالية
منذ عدة سنوات في هذه املناسبة .كذلك دعا رئيس اإلقليم تورا إلى
إقامة جبهة موحدة ومواصلة استراتيجية املواجهة مع حكومة مدريد
لكن خطابه أظهر في الواقع االنقسام العميق بني القوى السياسية
االنفصالية وبني هذه واملنظمات السياسية والثقافية االنفصالية .

وقالت بعثة االحت��اد األوروب��ي
ف��ي ب��ي��ان إ ّن��ه��ا وإذ “تشدّد على
اح��ت��رام��ه��ا ال��ك��ام��ل الستقالليّة
تسجل
ّ
السلطة القضائيّة ،فإنّها
ّ
املترشحني الذين كان من
ّ
أنّ أحد
املفترض أن ي��ش��ارك ف��ي مناظرة
املترشح نبيل
ّ
يوم  7سبتمبر ،وهو
ال��ق��روي ،ل��م يتمكّن م��ن التّعبير
ب��اع��ت��ب��ار وض��ع��ه حت��ت اإلي��ق��اف
التّحفّظي من قبل العدالة منذ يوم
 23أغسطس”.

طالبان تتوعد مبواصلة
القتال بعد إعالن ترامب
أن احملادثات بحكم «امليتة»
توعدت حركة طالبان أم��س الثالثاء مبواصلة القتال
ضد القوات األميركية في أفغانستان غداة إعالن الرئيس
األميركي دونالد ترامب أن احملادثات مع املتمردين باتت
بحكم “امليتة” ،مؤكدة أن واشنطن ستندم لتخليها عن
املفاوضات.
وق��ال املتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة
فرانس برس “كان لدينا طريقان إلنهاء احتالل أفغانستان،
األول اجلهاد والقتال ،والثاني احملادثات واملفاوضات”
وأضاف “إن أراد ترامب وقف احملادثات ،سنسلك الطريق
األول وسيندمون قريبا”.
وج��اء بيان طالبان بعد س��اع��ات على إع�لان ترامب
أم��ام الصحافيني تخلي الواليات املتحدة عن املفاوضات
بعد قرابة عام من احملادثات الهادفة لتمهيد الطريق أمام
انسحاب أميركي من أفغانستان بعد  18عاما من احلرب.
وقال ترامب في البيت األبيض “انها بحكم امليتة .في ما
يخصني هي بحكم امليتة”.
وجاء هذا اإلعالن بعد إلغاء ترامب خطة بالغة السرية
تقضي بنقل قادة طالبان جوا الى الواليات املتحدة الجراء
محادثات مباشرة معهم في منتجع كامب ديفيد الرئاسي
قرب واشنطن.
وبعدما بدت املفاوضات على وشك التوصل إلى اتفاق،
أعلن ترامب أن القوات األميركية تشن حملة على املتمردين
هي األشرس منذ عقود.
وق��ال في تغريدة “خالل االي��ام األربعة املاضية ،كنا
نضرب عدونا بشدة أكثر من اي وقت مضى في السنوات
العشر األخيرة”.

مقتل  10أشخاص في
هجوم مسلح جنوبي نيجيريا
لقي  10أش��خ��اص مصرعهم ،ف��ي هجوم مسلح نفذه
مجهولون جنوبي نيجيريا.
وق��ال ديفيد أوم��اه��ي ،حاكم والي��ة إب��ون��ي (ج��ن��وب)،
للصحفيني ،إن  10أشخاص قتلوا في هجوم مسلح نفذه
مجهولون .وأض��اف أوم��اه��ي ،أن الهجوم وق��ع اليوم في
منطقة جنبو بوالية إبوني وأدى ملقتل  10أشخاص وإصابة
عدد كبير بجروح.
ولفت إل��ى أن س��ي��ارات اإلس��ع��اف نقلت اجل��رح��ى إلى
املستشفى ال��وط��ن��ي ،فيما ب��اش��رت ق���وات األم���ن إج��راء
التحقيقات للوقوف على طبيعة الهجوم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد ،غير أن
املنطقة تشهد من وقت آلخر ،صراعات مسلحة بني الرعاة
واملزارعني.
ونهاية  ،2018قالت منظمة العفو الدولية ،إن أكثر من 3
آالف و 600حالة قتل سجلت جراء االشتباكات الدامية التي
وقعت في نيجيريا بني الرعاة واملزارعني خالل السنوات
الثالث املاضية.

