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وحاملة طائراتها تائهة في شبه الجزيرة الكورية

وترفض التظاهر ضد توسيع سلطات الرئيس

أنقرة تنتقد تقرير املراقبني
بشأن االستفتاء

تتوعد بالر ّد على أي هجوم لبيونغ يانغ
واشنطن ّ

نائب ترامب يتوعّد بالر ّد على أي هجوم كوري مشالي باألسلحة التقليدية أو النووية

أكد نائب الرئيس األمريكي مايك بينس
أن ب�لاده سرتد بشكل فعال وحاسم على أي
هجوم كوري مشالي سواء كان باألسلحة
التقليدية أو النووية.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة «أس��وش �ي �ت��د ب� ��رس» ي��وم
االربعاء عن بينس الذي يزور اليابان حاليا
ق ��ول ��ه :جي ��ب أن ي �ع��رف م ��ن ي �ت �ح��دان��ا أن�ن��ا
سنتصدى ألي هجمة سواء كانت باألسلحة
التقليدية أو النووية بشكل مذهل وفعال.
وي��رى نائب الرئيس األمريكي أن كوريا
ال�ش�م��ال�ي��ة ت�ع�ت�بر يف ال ��وق ��ت ال ��راه ��ن أش��د
املخاطر بالنسبة للسالم واألم��ن يف منطقة
آس�ي��ا واحمل �ي��ط اهل� ��ادئ .وأش ��ار إىل أن إدارة

ال��رئ �ي��س دون ��ال ��د ت��رام��ب س �ت��واص��ل العمل
املشرتك مع اليابان والصني والدول األخرى
م ��ن أج� ��ل مم ��ارس ��ة ال �ض �غ��ط االق �ت �ص ��ادي
والدبلوماسي على بيونغ يانغ.
وك� ��ان ب�ي�ن��س ق��د أع �ل��ن أم ��س أن « زم��ن
الصرب االسرتاتيجي» يف التعامل مع كوريا
الشمالية ،قد انتهى.
ويف وقت سابق أكد ترامب أنه لن يسمح
لكوريا الشمالية أن تنتج صواريخ ميكن أن
تصل إىل أراض ��ي ال��والي��ات املتحدة وش��دد
على استعداد بالده حلل هذه املشكلة بشكل
مستقل.
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا ع��رض��ت ك ��وري ��ا ال�ش�م��ال�ي��ة

مقاطع فيديو تظهر إطالق صواريخ مزيفة
م��ن جانبه كشف البنتاغون أن حاملة ج��ورن��ال» أن البيت األب �ي��ض تلقى بيانات
ص��وب ال��والي��ات املتحدة وحتيلها إىل قطع الطائرات األمريكية «كارل فينسون» اليت غري دقيقة من البنتاغون حول مكان «كارل
من اللهب.
أعلن الرئيس دون��ال��د ترامب عن انطالقها فينسون».
وات��ه ��م م��س ��ؤول آخ���ر يف ال �ب �ي��ت األب �ي��ض
وج��اء ع��رض الفيديو خ�لال حفل غنائي قاصدة السواحل الكورية ،ال تزال بعيدة جدا
البنتاغون بتزويد اإلدارة األمريكية ببيانات
بعيد ميالد مؤسس الدولة الشيوعية كيم عن شبه اجلزيرة الكورية.
وذك � ��رت ق� �ي ��ادة ال� �ق ��وات األم��ري �ك �ي��ة يف خاطئة ،مشريا إىل أن وزارة الدفاع األمريكية
إي��ل س��ون��غ ،وح�ض��ر احل�ف��ل الزعيم ال�ك��وري
مل ت ��درك خطأها إال ي��وم أمس
الشمالي كيم جونغ أون ،وف��ق ما
الثالثاء.
أوردت «رويرتز» األربعاء.
*ت ��رام ��ب ي��أم��ل يف أن يكون
ويظهر الفيديو لقطات لتجربة
كيم جونغ أون مريدا للسالم
صاروخية أجريت يف فرباير ،وأخرى
خت� ��ص إط� �ل ��اق ص � ��واري � ��خ جت �ت��از
وب �ع �ي��دا ع��ن ال �ع �س �ك��رة ،أع��رب
احمليط اهلادي وتنفجر يف الواليات
ت��رام��ب ع��ن أم �ل��ه ب��ال�ت�س��وي��ة يف
املتحدة ،لتتحول إىل كرات عمالقة
شبه اجلزيرة الكورية ،حيث قال
من اللهب.
يف ت�ص��ري��ح ب �ه��ذا ال� �ص ��دد :آم��ل
يف أن ي �ك��ون /ال��زع �ي��م ال �ك��وري
وان �ت �ه��ى ال �ف �ي��دي��و ب �ص ��ورة للعلم
الشمالي /مريدا للسالم ،الذي
األمريكي وهو حيرتق.
حنن متمسكون به كذلك مبا
وق��ال��ت وك��ال��ة األن�ب��اء املركزية
يضمن التسوية النهائية ،وحنن
الكورية اليت تديرها الدولة عندما
يف انتظار ما سيحدث.
انتهى العرض دخل كل املشاركون
ف� �ي ��ه ويف ال � �ع� ��رض ال� �ع� �س� �ك ��ري يف حاملة الطائرات «كارل فينسون» ال تزال بعيدة جدا عن شبه اجلزيرة الكورية وأض� ��اف :حب��وزت��ه س�لاح ن��ووي
وعلينا معاجلة هذا األمر .القلق
نوبة محاسية م��ن هتافات التأييد
احمل �ي��ط اهل� ��ادئ أن احل��ام �ل��ة امل �ش��ار إليها واج��ب على ال ��دوام ،حيث ال ميكننا التكهن
واالستحسان.
وأظ �ه��رت اللقطات التلفزيونية الزعيم اض �ط��رت إلن �ه��اء م �ن��اورات �ه��ا م��ع البحرية ب�ت�ص��رف��ات م��ن ن�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��م .ل�ق��د ك��ان
االسرتالية قبل موعدها ،وانطلقت قاصدة اللقاء ال��ذي مجعين بالرئيس الصيين شي
كيم وهو يبتسم ويلوح للمشاركني.
وق��ال��ت ك��وري��ا الشمالية يف ف�براي��ر إنها غرب احمليط اهلادئ.
جني بينغ رائعا جدا ،واستخلصت الكثري من
وس�ب��ق للرئيس األم��ري�ك��ي وأع �ل��ن مؤخرا هذا اللقاء.
اختربت بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ
وت��اب��ع :للصينيني تأثري كبري يف كوريا
أن��ه قد أرس��ل «جيشا عرمرما» إىل سواحل
الباليستية من متوسط إىل طويل املدى.
وخالل العرض العسكري السبت ،عرضت كوريا تتقدمه جمموعة من السفن الضاربة الشمالية ،وسوف نرى ماذا سيحدث ،والوضع
ك ��وري ��ا ال �ش �م��ال �ي��ة م ��ا ب� ��دا أن �ه��ا ص��واري��خ والغواصات بقيادة حاملة «كارل فينسون» .على هذا الصعيد معقد للغاية.
وخ�ت��م ب��ال�ق��ول :ك��ان م��ن احل ��ري ب�ب��اراك
ويف تعليق ع�ل��ى ال �ت �ض��ارب ب�ين م��ا ص��رح
باليتسية جديدة عابرة للقارات ،وأج��رت يف
اليوم التالي جتربة صاروخية فاشلة القت ب��ه ت��رام��ب وال ��واق ��ع ،ك�ش��ف م �س��ؤول رفيع أوباما ،أو سلفه جورش بوش االبن «معاجلة
يف البيت األب�ي��ض لصحيفة «وول سرتيت هذه املشكلة» عوضا عن تأجيلها.
انتقادات دولية.

لتشجيع توظيف األمريكيني

ترامب يبدأ مشروع «أمريكا أوال» ويأمر بمراجعة
برنامج التأشيرات

صورة وخبر

أص��در الرئيس األمريكي دون��ال��د ت��رام��ب أم��را
لوكاالت احتادية بدراسة تشديد برنامج مؤقت
للتأشريات يستخدم جللب عمال أجانب مهرة
إىل الواليات املتحدة يف الوقت الذي حياول فيه
تنفيذ تعهداته خالل محلته االنتخابية بوضع
«أمريكا أوال».
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يوم الثالثاء مبراجعة
ب��رن��ام��ج ال�ت��أش�يرات م��ن فئة (إت ��ش1-ب ��ي) ،اليت
تستخدمها صناعة التكنولوجيا ،أثناء زيارة ملقر
شركة سناب أون يف كينوشا بويسكونسن.
ويف الوثيقة املعروفة يف البيت األبيض باسم
«اشرت األمريكي ووظف األمريكي» يسعى ترامب
إىل إج� ��راء ت�ع��دي�لات ع�ل��ى م�ش�تري��ات احلكومة
من شأنها أن تعزز ش��راء املنتجات األمريكية يف
العقود االحتادية بهدف واحد وهو مساعدة صناع
الصلب األمريكيني.
وت��وض��ح ه ��ذه اخل �ط��وة م ��رة أخ ��رى اس�ت�خ��دام
ت ��رام ��ب ل�س�ل�ط��ة إص� � ��دار األوام � � ��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
يف حم ��اول ��ة ل �ل��وف��اء ب �ت �ع �ه��دات��ه خ �ل�ال محلته
االنتخابية العام املاضي ويف هذه احلالة يتعلق
األم��ر التنفيذي ب��إص�لاح سياسات اهل�ج��رة إىل
الواليات املتحدة وتشجيع شراء املنتج األمريكي.
ومل يكشف مسؤولون كبار سوى عن تفاصيل
قليلة بشأن األم��ر لكن معاونون لرتامب عربوا
عن قلقهم من أن معظم ت��أش�يرات (إت��ش1-ب��ي)
متنح للوظائف األقل راتبا يف شركات التعهيد،
وكثري منها مقره اهلند ،وه��و أم��ر يقولون إنه
حيرم األمريكيني من فرص.
ويسعون لوضع مراجعة أمشل ملنح التأشريات
للعمال املهرة .وقال ترامب :اآلن هناك انتهاكات
ك�ب�يرة لنظام اهل�ج��رة اخل ��اص بنا مم��ا يسمح
بإحالل العمال األمريكيني من كل اخللفيات
بعمال من دول أخرى.
ومع اقرتابه من إمتام مئة يوم على تولي مهام
منصبه مل حيقق ترامب بعد أي اجناز تشريعي
كبري إذ مل تأت حماوالته لتعديل قانون الرعاية

الصحية وق��ان��ون الضرائب بثمارها حتى اآلن
يف الكوجنرس ال��ذي يهيمن عليه اجلمهوريون
من حزبه ومن ثم فهو يعتمد بشكل أكرب على
األوام� ��ر التنفيذية سعيا إلج� ��راء ت�غ�ي�يرات يف
االقتصاد األمريكي.
وت�س�ت�ه��دف ت��أش�يرات (إت ��ش1-ب ��ي) امل��واط�ن�ين
األج��ان��ب يف وظ��ائ��ف تتطلب ع ��ادة ق ��درا أعلى
من التعليم يف جم��االت منها العلوم واهلندسة
وبرجمة الكمبيوتر .وتستخدم احلكومة قرعة
ملنح  65ألف تأشرية كل عام وتوزع عشوائيا 20
ألفا أخرى لطالب الدراسات العليا.
*  FBIاس �ت �خ��دم م �ل��ف جت �س��س لتربير
مراقبة مستشار ترامب السابق
يف س �ي��اق آخ ��ر اس �ت �خ��دم م�ك�ت��ب التحقيقات
الفيدرالي م��ا يسمى بامللف اخل��اص بالرئيس
دون��ال��د ت��رام��ب ،ال ��ذي أع ��ده ج��اس��وس بريطاني
سابق ،لتربير مراقبة كارتر بيج مستشار ترامب
السابق.
أفادت قناة  CNNنقال عن مصادر أمريكية بأن
 FBIالذي تقدم يف العام املاضي بطلب مراقبة
بيج ،كان قد نفذ حتقيقات حول املوضوع ولكنه
مل يستخدمها لتربير طلب املراقبة.
جدير بالذكر أن العميل السابق لالستخبارات
الربيطانية «م��ي »6-كريستفور ستيل سلم يف
يناير  2017ملكتب التحقيقات الفيدرالي وثائق
تتعلق مبجموعة كاملة من األشخاص ،وذلك
بهدف العثور على دليل على وجود عالقات تربط
الرئيس املنتخب وفريقه مبوسكو.
وجرت اإلشارة خالل ذلك إىل أن ستيل كان
قد باشر جبمع املعلومات عن ترامب يف البداية
بطلب م��ن خ�ص��وم األخ�ي�ر السياسيني ال��ذي��ن،
ووفقا لوسائل اإلع�لام الربيطانية ،مل يلجأوا
الستخدامها وه��و م��ا دف��ع العميل الربيطاني
مل��واص�ل��ة ال�ع�م��ل مب �ف��رده متوقعا أن املعلومات
س �ت �ث�ير اه �ت �م ��ام األج � �ه� ��زة األم �ن �ي ��ة امل�خ�ت�ص��ة
األمريكية والربيطانية.

مدبّر هجوم بفرنسا مطلوب أيضا لدى
السلطات البلجيكية
ق��ال االدع��اء االحت��ادي يف بلجيكا إن رج�لا اعتقل يف فرنسا
لتخطيطه هلجوم قبل اجلولة األوىل من االنتخابات الفرنسية
كان مطلوبا أيضا لدى السلطات البلجيكية.
وكان كليمو بور ( 23عاما) أحد شخصني اعتقال يوم األحد

يف مرسيليا وقالت السلطات إنه كان خيطط «هلجوم وشيك
وعنيف».
وقال االدع��اء االحت��ادي يف بلجيكا يوم األربعاء «كليمو ب.
مطلوب الستجوابه .ولكن مل يكن له أي أث��ر يف بلجيكا منذ
نهاية عام ».2015
وأضاف أن بلجيكا تعاونت مع السلطات الفرنسية يف البحث
ع��ن ب��ور إال أن��ه مل ي��ذك��ر امل��زي��د م��ن التفاصيل .ومل يوضح
االدعاء أيضا سبب وضع بور يف قائمة املطلوبني يف بلجيكا.

مع نهاية محادثات الخروج عن االتحاد

ماي :االنتخابات املبكرة تحول دون خوض انتخابات عامة
قالت رئيسة ال ��وزراء الربيطانية ترييزا م��اي يوم
األربعاء :إن إجراء االنتخابات املبكرة يف الثامن من
يونيو بدال من االنتظار حتى  2020سيجنبها موقفا
ستكون خالله يف ذروة املفاوضات مع االحتاد األوروبي
بينما تواجه انتخابات عامة يف الوقت نفسه .ومن
املتوقع أن تغادر بريطانيا االحتاد األوروبي يف مارس
آذار  2019وفقا للجدول الزمين احلالي.
ويف حال إجراء االنتخابات املبكرة فلن تضطر ماي

إىل مواجهة الناخبني جمددا حتى  2022ما يعطيها
هامشا أوسع للمناورة يف نهاية حمادثات اخلروج.
وقالت ماي يف مقابلة مع هيئة اإلذاعة الربيطانية
(بي.بي.سي) «إذا اطلعتم على اجلدول الزمين وإذا
ظلت االنتخابات يف موعدها ع��ام  2020فسنكون
حينها بصدد اجلزء األكثر حسما من املفاوضات..
نهاية املفاوضات ،فيما سيكون بداية للمرحلة اليت
تسبق انتخابات عامة”.

قال وزير اخلارجية الرتكي مولود تشاووش أوغلو يوم األربعاء:
إن تقريرا للمراقبني األوروب�ي�ين محل انتقادات لالستفتاء على
توسيع سلطات الرئيس تضمن العديد من األخطاء اليت عرب عن
اعتقاده بأنها متعمدة.
وقال مراقبون من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجملس أوروبا
إن استفتاء يوم األحد مل جير يف أجواء تنافسية عادلة.
وأضاف تشاووش أوغلو يف مؤمتر صحفي يف أنقرة «تقرير منظمة
األم��ن والتعاون يف أوروب��ا غري ذي مصداقية الفتقار مالحظاتهم
(املراقبني) إىل املوضوعية وكانت متحيزة للغاية.
*يلدريم :الطعن يف االستفتاء حق لكن التظاهر ضده ليس
كذلك
من جانبه قال رئيس الوزراء الرتكي بن علي يلدريم يوم األربعاء:
إن الطعن يف نتيجة االستفتاء الذي جرى يوم األحد حق لكن دعوة
الناس للتظاهر ليست كذلك.
وق��ال يلدريم للصحفيني يف أن�ق��رة إن ح��زب العدالة والتنمية
احلاكم تلقى رسالة من األمة من خالل التصويت الذي فاز فيه
معسكر «نعم» بأغلبية أقل مما كان يتوقع وهي أنه جيب عليه
االنتباه أكثر إىل بعض املوضوعات.
*ترامب يلتقي إردوغان يف مايو قبل قمة الناتو
من جانب آخر قال مولود تشاووش أوغلو وزير اخلارجية الرتكي
يوم األربعاء :إن الرئيس رجب طيب إردوغ��ان سيلتقي مع الرئيس
األمريكي دون��ال��د ترامب يف مايو أي��ار قبل اجتماع حللف مشال
األطلسي.
وكانت مصادر يف القصر الرئاسي الرتكي قالت ي��وم االثنني
إن ترامب اتصل هاتفيا بإردوغان لتهنئته بنتيجة استفتاء يوسع
صالحياته.
*إيطاليا تدعو إىل إطالق سراح صحفي هلا حمتجز يف تركيا
من ناحية أخرى دعت إيطاليا إىل إطالق سراح صحفي إيطالي
حمتجز يف تركيا منذ أكثر من أسبوع بعد القبض عليه وهو
جيري حبثا من أجل كتاب.
وألقي القبض على الصحفي جابرييل ديل جراندي يف التاسع
من أبريل نيسان قرب احلدود الرتكية مع سوريا ونقل إىل مركز
للمهاجرين يف مدينة موجال.
وذك� ��رت وزارة اخل��ارج �ي��ة اإلي�ط��ال�ي��ة أن �ه��ا تعمل ع�ل��ى ضمان
حصول ديل جراندي الذي مل توجه إليه أي اتهامات على املساعدة
القانونية وال�س�م��اح للقنصلية اإليطالية ب��زي��ارت��ه وال�س�م��اح له
باالتصال بأسرته.
وأض��اف��ت يف بيان يف وق��ت متأخر ليل ال�ث�لاث��اء :لكن ه��ذا ليس
كافيا كما هو واض��ح ألن وزارة اخلارجية تطلب إط�لاق سراح
ديل جراندي مع االحرتام الكامل للقانون .ومل يصدر رد من وزارة
اخلارجية الرتكية يوم األربعاء.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها مهتمة بوضع ديل جراندي وإن
إيطاليا مل تبذل جهودا كافية يف سبيل إطالق سراحه.

*أمل ��ان� �ي ��ا :االن� �ت� �خ ��اب ��ات ل ��ن ت ��ؤث ��ر على
حمادثات اخلروج

اىل ذل ��ك ذك� ��رت امل �س �ت �ش��ارة األمل��ان �ي��ة أجن�ي�لا
مريكل يوم األربعاء أن انتخابات مبكرة مزمعة يف
بريطانيا أعلنت عنها رئيسة الوزراء ترييزا ماي يوم
الثالثاء لن تؤثر على املفاوضات بشأن انسحابها من
االحتاد األوروبي.
وق��ال��ت امل�ت�ح��دث��ة احل�ك��وم�ي��ة «أول��ري �ك��ه دمي ��ر»:
احلكومة األملانية ال تتوقع أن تتداخل االنتخابات
مع عملية املفاوضات مع بريطانيا بشأن اخلروج من
االحتاد األوروبي.

وسط إجراءات أمنية مشددة ..بدء الجولة الثانية من انتخابات حاكم جاكارتا

ت ��وج ��ه ال� �ن ��اخ� �ب ��ون يف ال �ع��اص �م��ة
اإلن��دون �ي �س �ي��ة ج��اك��رت��ا ص �ب��اح ي��وم
األربعاء ،إىل مراكز االقرتاع لإلدالء
بأصواتهم يف اجلولة الثانية النتخاب
حاكم املدينة ،وسط إج��راءات أمنية
مشددة.
وذك��رت هيئة اإلذاع ��ة الربيطانية
(ب � ��ي.ب � ��ي.س � ��ي) ي � ��وم األرب � � �ع� � ��اء ،أن
اس��ت��ط�ل�اع ��ات ال� � ��رأي ت �ش�ير إىل أن
امل�ن��اف�س��ة حم�ت��دم��ة ب�ين «ب��اس��وك��ي
تيهاجا ب��ورن��ام��ا» احل��اك��م احل��ال��ي،
وهو مسيحي من أصل صيين ،وانيسي
راسيد باسويدان ،وهو مسلم.
وأش ��ارت (ب��ي.ب��ي.س��ي) إىل أن��ه على
الرغم من تشديد اإلج��راءات األمنية
يف م��راك��ز االق �ت��راع ،إال أن احل��ال��ة
امل��زاج�ي��ة يف جاكرتا ليست متوترة
واليزال هناك جو احتفالي.
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اإلن��دون �ي �س �ي��ون ي��دل��ون
ب��أص��وات �ه��م يف ان�ت�خ��اب��ات
ح � � � ��اك � � � ��م ج� � ��اك� � ��رت� � ��ا
اإلن ��دون� �ي� �س� �ي ��ون ي ��دل ��ون
ب��أص��وات �ه��م يف ان�ت�خ��اب��ات
حاكم جاكرتا
ومن جانبه ،قال بورناما،
ع �ق��ب اإلدالء ب �ص��وت��ه يف
مش� ��ال ج ��اك ��رت ��ا :أن��اش��د
امل���واط ��ن �ي�ن يف ج��اك��رت��ا
التوجه لإلدالء بأصواتهم
ألن م�س�ت�ق�ب��ل امل��دي �ن��ة يف
أيديهم ،وال يتعني عليهم
ال � �ش � �ع� ��ور ب � ��اخل � ��وف ألن
ال�ش��رط��ة هنا ت��وف��ر األم� ��ن ..وب ��دوره،
ق��ال باسويدان ،عقب اإلدالء بصوته
يف ج� �ن ��وب ج ��اك ��رت ��ا ،إن� ��ه م�ت�ف��ائ��ل
باالنتصار.

ي � �ش� ��ار إىل أن ب� ��ورن� ��ام� ��ا امل �ل �ق��ب
ب �ـ»أه��وك» ،ه��و أول حاكم مسيحي
م��ن أص ��ل ص�ي�ني جل��اك��رت��ا م�ن��ذ 50
ع��ام��ا ،وسبق أن دع��ا سكان العاصمة
يف سبتمرب املاضي بأال ينخدعوا مبن

ي�س�ت�خ��دم��ون ال��ق ��رآن للفوز
عليه يف االنتخابات ،وهو ما
اع� �ت�ب�ره ن��اش �ط��ون ت�ص��رحي��ا
«م �س �ي �ئ��ا» ل �ل �ق ��رآن وت�س�ب��ب
خبروج العديد من املظاهرات
الغاضبة.
ورغ� ��م اع� �ت ��ذار أه� ��وك ع��دة
م ��رات ق��ائ�لا :إن تصرحياته
أس ��يء فهمها ،إال أن ��ه أحيل
للمحاكمة ،ومع ذلك فإن
القانون اإلندونيسى ال مينعه
من االستمرار يف منصبه ومن
الرتشح لالنتخابات.
ي��ذك��ر أن اجل��ول��ة األوىل
أج��ري��ت يف  15ف�براي��ر امل��اض��ي ،وتقرر
عقد جولة ثانية نتيجة عدم حصول
أي م� ��ن امل ��رش� �ح�ي�ن ع��ل ��ى  %51م��ن
األصوات.

الصني تشكل  84وحدة
عسكرية جديدة

أع �ل �ن��ت وزارة ال ��دف ��اع ال�ص�ي�ن�ي��ة أن
الرئيس الصيين «شي جني بينغ» وقع
مرسوما رئاسيا خاصا بتشكيل  84وحدة
عسكرية يف إطار إصالح جيش التحرير
الشعيب الصيين.
وأك ��د ب�ي��ان ص ��ادر ع��ن وزارة ال��دف��اع
الصينية أن مرسوم الرئيس الصيين هو
خطوة جديدة ومهمة يف اسرتاتيجيتنا
بشأن إصالح وتعزيز اجليش.
وقال جني بينغ إن الوحدات اجلديدة
تتحمل م�س��ؤول�ي��ة ك�ب�يرة ع��ن محاية
س� �ي ��ادة ال��ص�ي�ن وأم �ن �ه ��ا وم �ص��احل �ه��ا،
م��ؤك��دا أن�ه��ا جي��ب أن ت�ك��ون مستعدة
خل � � ��وض احل � � � ��رب «يف أي حل� �ظ ��ة»
وال�ترك �ي��ز ع�ل��ى دراس� ��ة ال�ف��ن احل��رب��ي
ورف � ��ع م �س �ت��وى اجل ��اه ��زي ��ة ال�ق�ت��ال�ي��ة
والتقنية وإجراء املزيد من التدريبات.
وذك ��رت م �ص��ادر إع�لام�ي��ة يف الوقت
ذات��ه أن اجليش الصيين لن يلجأ على
األرجح إىل توظيف كوادر جديدة.
جت��در اإلش ��ارة يف ه��ذا السياق إىل أن
ال��رئ�ي��س ال�ص�ي�ني أع �ل��ن يف ع ��ام 2015
أن ب�لاده ستقوم بتخفيض عدد قواتها
املسلحة بنحو  300أل ��ف ج�ن��دي على
ح �س��اب ال ��ك���وادر غ�ي�ر ال �ق �ت��ال �ي��ة .وم��ع
ذل ��ك ي�ب�ق��ى اجل �ي��ش ال �ص �ي�ني أك�ث��ر
جيوش العامل عددا ،إذ يبلغ عدد القوات
مليوني فرد.

العثور على  17مقبرة جماعية وسط الكونغو الديمقراطية

مراسم حرق جثمان ملك تايالند في أكتوبر

مقتل  14من طالبان باشتباكات مع القوات األفغانية

 4قتلى بتحطم مروحية شمالي اليونان

قالت األمم املتحدة يوم األربعاء :إن حمققني تابعني هلا عثروا على  17مقربة
مجاعية جديدة يف وسط مجهورية الكونغو الدميقراطية لريتفع بذلك العدد
اإلمجالي للمقابر اجلماعية املوثقة يف منطقة تشهد اشتباكات بني اجليش
وميليشيا حملية إىل  .40وجاء يف بيان املنظمة الدولية أن أنباء أفادت بأن
جنودا من الكونغو حفروا املقابر بعدما اشتبكوا مع ميليشيا كاموينا نسابو
يف إقليم كاساي بوسط البالد الشهر املاضي ،والتزال تتكرر االشتباكات بني
الطرفني حتى الوقت الراهن.

قال مسؤول حكومي إن مراسم حرق جثمان ملك تايالند الراحل بوميبون
أدول�ي��ادي��ج ستجرى يف  26أكتوبر ،مضيفا أن جنازة امللك ستجرى على
م��دار مخسة أي��ام .ويضع موعد ح��رق اجلثمان إط��ارا زمنيا لتتويج امللك
فاجريالوجنكورن الذي اعتلى العرش يف ديسمرب ،لكن تتوجيه الرمسي توقف
حلني إجراء جنازة والده .ويقول مراقبون سياسيون إن تتويج امللك اجلديد
سيبدأ رمسيا يف أعقاب فرتة حداد مدتها عام ،وجيب أن تتبعها انتخابات عامة
بعد ذلك.

أعلن مسؤولون أفغان مقتل  14من مقاتلي طالبان ،بينهم حاكم الظل
إلقليم باغالن يف مشال البالد ،وذلك يف قتال عنيف مع القوات األفغانية.
ونقلت شبكة «إي��ه.ب��ي.س��ي» األمريكية ي��وم األرب�ع��اء ،عن أم�ير ج��ول حسني
نائب رئيس شرطة اإلقليم قوله :إن قوات األمن األفغانية ش ّنت هجوما واسع
النطاق على املتمردين الليلة املاضية يف اجلزء الغربي من اإلقليم ،ما أدى إىل
اندالع قتال كثيف استمر  5ساعات وأسفر عن مقتل حاكم الظل لطالبان
«ماواليف الل حممد».

أعلن مسؤولون عسكريون يف اليونان مقتل  4من ضباط اجليش وإصابة
آخ��ر جب��روح يف ح��ادث حتطم مروحية تابعة لقوات ح��رس احل��دود يف
مشال اليونان .وذكرت شبكة «ايه بي سي» األمريكية يوم األربعاء ،أن
احلادث وقع يف مشال مدينة ايالسونا اليت تبعد حوالي  450كيلومرتا
مش��ال غربي اثينا .وق��د ب��دأت عملية حبث واسعة النطاق يف املنطقة
الوعرة بعد أن فقد اجليش االتصال باملروحية اليت أقلعت من مدينة
الريسا بوسط البالد.

