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أقارب ماكني يرفضون حضور ترامب جنازته في حال رحيله

في خطوة عدائية ..أمريكا تعيد إحياء
صاروخا بالستيا من حقبة الحرب الباردة

أجرت الواليات املتحدة اختبارا جديدا على الصاروخ الباليسيت العابر
للقارات  Minuteman IIIو ُن ِشر مقطع فيديو لعملية اإلطالق يف موقع
يوتيوب مساء أمس االول االثنني.
ومت إط�لاق القسم الرئيس للصاروخ من دون رأس حربي من قاعدة
«فاندنربغ» جنوبي والي��ة كاليفورنيا ،وقطع سبعة آالف كيلو مرت،
ووص ��ل إىل اهل ��دف يف ك��واج��ال�ين أت ��ول وس��ط احمل�ي��ط اهل� ��ادئ .وه��ذه
االختبارات على هذا النوع من الصواريخ العابرة للقارات كانت الثانية
يف العام اجلاري ،وقد أجريت االختبارات األوىل يف  26أبريل املاضي.
يذكر أن أسرة صواريخ  Minutemanواملوجودة يف ترسانة الواليات
امل�ت�ح��دة منذ ع��ام  ،1970تعد ال �ص��واري��خ ال�ع��اب��رة ل�ل�ق��ارات الوحيدة
املتمركزة على األرض لدى أمريكا.
وتأتي إع��ادة إنعاش ه��ذا ال�ص��اروخ االمريكي وس��ط تصاعد التوترات
العسكرية بني واشنطن وموسكو وبعد انسحاب الرئيس االمريكي دونالد
ترامب من االتفاق النووي مع ايران القرار الذي القى رفضا دوليا.
يف سياق آخر وعد ترامب ،بالكشف عن املتورطني يف تسريب تصرحيات
عن صحة جون ماكني من البيت األبيض  ،فيما أعلن أق��ارب ماكني
أنهم سريفضون حضور ترامب جنازة ماكني عند رحيله.
وكتب دونالد ترامب على «تويرت»« :هناك مبالغة كبرية يف احلديث

عما يسمى بالتسريبات من البيت األبيض .وتقوم وسائل اإلعالم بضخ
األنباء املزيفة عن ذلك لكي تصورنا يف صورة سيئة للغاية .ووفقا ملا قيل،
نرى أن أصحاب التسريبات خونة وجبناء جدا وسنعثر عليهم حتما» .ويف
األسبوع املاضي ذكرت وسائل اإلعالم نقال عن مصادر مطلعة أن كيلي
سادلر مساعدة ترامب ،اقرتحت خالل اجتماع يف البيت األبيض ،عدم
االهتمام مبعارضة السيناتور جون ماكني لرتشيح جينا هاسبل ملنصب
رئيس وكالة املخابرات املركزية ،وقالت« :موقف ماكني ليس مهما
ألنه سيموت قريبا».
وأث��ار ه��ذا التصريح امتعاض وغضب أق��ارب السناتور ج��ون ماكني
املريض بالسرطان ،ودعت ابنته إلقالة سادلر من منصبها ولكن البيت
األبيض مل يبد أي رد فعل على ذلك.
وظهرت تسريبات جديدة أعقبت ذلك ونشرت قناة  ،ABCنقال عن
مصدر يف إدارة ترامب تفاصيل لقاء املتحدثة باسم البيت األبيض سارة
ساندرز وبعض املوظفني وانتقادها التصريح خبصوص مرض ماكني
وتسريبه.
وعلى هامش احلدث ،نقلت صحيفة  New York Timesعن أقارب
ماكني أنهم ال يرغبون حضور ترامب جنازة ماكني عند وفاته وفضلوا
حضور نائب الرئيس مايك بينس.

واقتحام مكتب وكالة روسية في كييف

الصني تحمي ميانمار من أي
تحرك ضدها في األمم املتحدة

بوتني يعبر جسر القرم-روسيا بشاحنة وأوكرانيا تدين

وجهت أمريكا ان�ت�ق��ادا غ�ير مباشر للصني
قائلة إن بكني حتمي ميامنار من أي حترك
ق��وي ضدها يف جملس األم��ن ال��دول��ي بسبب
محلة عسكرية على الروهينغا املسلمني تصفها
واشنطن وغريها بأنها تطهري عرقي.
ومل ت��ذك��ر نيكي هيلي س �ف�يرة ال��والي��ات
املتحدة يف املنظمة الدولية الصني باالسم لكن
بكني اقرتحت تعديالت واسعة األسبوع املاضي
على بيان جمللس األمن بشأن ميامنار وضعت
بريطانيا مسودته .واتفق اجمللس املكون من 15
دولة يف نهاية املطاف على بيان أقل حدة.
واجتمع جملس األمن االثنني ملناقشة زيارة
مبعوثني مليامنار وبنغالدش قبل أسبوعني.
وبعد هجمات شنها مسلحون من الروهينغا
على مواقع أمنية يف والي��ة راخ�ين يف ميامنار
أغسطس آب من العام املاضي انطلقت محلة
عسكرية دفعت قرابة  700ألف من الروهينغا
ل�ل�ف��رار إىل خم�ي�م��ات يف ك��وك��س ب� ��ازار يف
بنغالدش .وق��ال��ت هيلي :ح��ال بعض أعضاء
اجمللس دون أن نتخذ حتركا ألسباب هزلية
تتعلق باملصاحل الذاتية ...قوض البعض وحدة
اجمللس ال�تي ظهرت خ�لال ال��زي��ارة بتعديالت
غ�ي�ر م �ف �ي��دة مل ت�ن�ج��ح إال يف ج �ع��ل رس��ال��ة
اجمللس أضعف.

عرب الرئيس الروسي فالدميري بوتني ،امس الثالثاء ،اجلسر اجلديد الذي يربط القرم بروسيا
خلف مقود شاحنة برتقالية اللون ،مفتتحا هذا اجلسر ذو القيمة الرمزية العالية للكرملني،
حبسب مشاهد نقلها التلفزيون يف بث مباشر.
وق��اد بوتني الشاحنة مرتديا س��روال جينز وس�ترة س��وداء ،متقدما موكبا من عشر شاحنات
برتقالية اللون أيضا وسيارات أخرى ،وعرب «جسر القرم» الذي يربط شبه جزيرة تامان يف جنوب
روسيا بشبه جزيرة كريتش يف منطقة القرم اليت ضمتها روسيا إليها يف مارس .2014
ويربط اجلسر الذي بلغت كلفة بنائه  228مليار روبل ( 3.7مليارات دوالر) منطقة كراسنودار
اجلنوبية مبدينة كريتش يف القرم فوق املضيق بني البحر األسود وحبر أزوف.
وأدانت أوكرانيا املشروع الذي أيده بوتني شخصيا ،وقالت إنه أحلق أضرارا بالبيئة ،مؤكدة ان
السفن الكبرية لن تتمكن بعد اليوم من عبور مرافئها على حبر أزوف.
من ناحية اخرى دهم جهاز األمن األوكراني الثالثاء مكاتب وسيليت إعالم رمسيتني روسيتني
يف كييف واعتقل صحفيا ،يف إجراءات قالت رئيسة التحرير يف قناة روسيا اليوم التلفزيونية إنها
مرتبطة بتدشني اجلسر.
وكتبت رئيسة حترير القناة اليت ميوهلا الكرملني مرجريتا سيمونيان على تويرت :إن «كييف
قررت الثأر منا بشأن جسر القرم» بعد دهم مكاتب وكالة ريا نوفوسيت احلكومية اليت تنتمي مع
روسيا اليوم للمجموعة اإلعالمية نفسها.
واستهدفت عقوبات أوروبية وأمريكية اجلهات املشاركة يف بناء اجلسر ،وخصوصا حليف بوتني
رجل األعمال أركادي روتنربج الذي فازت شركته سرتويغازمونتاج بعقد البناء ،وأثار ضم شبه
اجلزيرة يف  2014إدانة كييف ودول الغرب .ومن الصعب الوصول حاليا إىل شبه اجلزيرة من
املناطق اجلنوبية لروسيا .وتنتظر طوابري السيارات أمام العبارات اليت ال ميكنها اإلحبار دائما
خالل العواصف ،لذا فإن الطريقة األسهل للوصول هي جوا.
من جهة اخرى اقتحم عناصر جهاز األمن األوكراني مكتب وكالة «نوفوسيت اوكرانيا»
يف كييف ،يوم الثالثاء ،واعتقلت السلطات الصحفي كرييل فيشينسكي مراسل الوكالة يف
أوكرانيا ،حيث انقطع التواصل مع الصحفي.

صورة وخبر

الأربعاء � 29شعبان 2018/5/16 - 1439

وزير الخارجية
الفرنسي يصف رئيس
الشيشان بالدكتاتور
ع ّلق وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف
ل��ودري��ان على تصريح رئ�ي��س الشيشان
مح��ل السلطات
رم�ض��ان ق��دي��روف ال��ذي ّ
الفرنسية مسؤولية تبلور وجهات النظر
املتشددة لدى اإلرهابي حسن عظيموف.
ون �ق �ل��ت جم �ل��ة  Le Pointع ��ن ج��ان
إيف لودريان قوله« :ال نريد أي مواعظ
وتعاليم من دكتاتور ال حيرتم يف بالده
أبسط قيم دولة القانون .هو يعلم جيدا
ب��وج��ود آالف الشيشان ال��ذي��ن يقاتلون
إىل ج��ان��ب «داع� ��ش» ،وه ��ذا امل��وق��ف غري
مقبول».
ويف  13م ��اي ��و ت� �ط ��رق ق� ��دي� ��روف إىل
ال�ع�م��ل اإلره ��اب ��ي ال� ��ذي ق ��ام ب��ه م��ؤخ��را
حسن عظيموف ذو األص��ول الشيشانية
ومح ��ل ق ��دي ��روف ،السلطات
يف ف��رن�س��ا ّ
الفرنسية املسؤولية عن وصول عظيموف
إىل م��ا وص ��ل إل �ي��ه ،وق� ��ال« :ه ��و ول ��د يف
الشيشان ،ولكنه ترعرع وتربى وتبلورت
شخصيته وآراؤه يف اجملتمع الفرنسي».
عظيموف م��ن م��وال�ي��د الشيشان عام
 1997ون ��ال اجلنسية الفرنسية سنة
 2010ومنذ عدة سنوات بات مراقبا من
جانب األمن الفرنسي الذي اعتربه يشكل
تهديدا على األمن الوطين.
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واألمن التركي يعتقل  54داعشيا

مالحقة شركة الفارج الفرنسية بتهمة تمويل داعش
طلبت منظمتان غري حكوميتني كانتا رفعتا قضية ضد شركة الفارج الفرنسية املتهمة بتمويل
جمموعات مسلحة يف سوريا بينها تنظيم داعش االرهابي ،من القضاة ان يوجهوا اىل الشركة
تهمة «التواطؤ يف جرائم ضد االنسانية» ،حبسب ما علمت فرانس برس من املنظمتني.
ويف مذكرة احيلت مؤخرا على القضاة ،اعتربت منظمتا «شريبا» و»املركز األوروبي للحقوق
الدستورية وحقوق اإلنسان» أن الف��ارج اقرتفت جرمية «التواطؤ يف جرائم ضد اإلنسانية» من
خالل متويل جهاديني لتتمكن من احلفاظ على نشاط مصنعها يف جالبيا مشال سوريا بدون
االهتمام بأمن موظفني حمليني.
واعتربت اجلمعيتان يف بيان مشرتك انه يف هذه املرحلة من التحقيق القضائي ،يبدو توجيه
االتهام اىل الف��ارج ال�تي اندجمت مع هولسيم السويسرية يف  ،2015بالتواطؤ يف جرائم ضد
اإلنسانية «امرا حتميا».
وقالت ساندرا كوسار مديرة شريبا يف البيان :ان الشركات متلك وسائل تأجيج النزاعات من
خالل التعاون مع االنظمة او اجملموعات املسلحة اليت ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية.
ومكافحة افالت الشركات املتعددة اجلنسية من العقاب جيب ان مير عرب حتميلها املسؤولية.
وأشار البيان اىل حصول عمليات خطف موظفني وفظاعات حبق السكان املدنيني وجرائم حمددة
حبق أقليات إيزيدية او مسيحية.
ورأت اجلمعيتان أن الفارج ومسؤوليها ال ميكنهم جتاهل انهم «ساهموا» ماليا يف جرائم ضد
االنسانية نسبت لتنظيم داعش «يف منطقة املصنع (التابع للشركة بني  2012و )2015ويف باقي
العامل» .والتمويل «البالغ عدة ماليني من اليورو» والذي سهله وسطاء اختذ ،حبسب احملققني،
شكل دفع «رسوم» إلتاحة مرور موظفني وسلع وشراء مواد اولية بينها النفط من مزودين مقربني
من اجلهاديني .ويضاف اىل ذل��ك ،حبسب اجلمعيتني« ،مصدر جديد مهم» يتمثل يف «بيع
االمسنت مباشرة» للجهاديني.
وكانت اجلمعيتان مع  11موظفا سابقا يف الشركة ،اول من تقدم بالشكوى ضد الفارج بتهمة
«متويل اإلرهاب» وايضا «التواطؤ يف جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب».
من جهة أخرى قالت الشرطة الرتكية يوم أمس الثالثاء :إن السلطات اعتقلت  54شخصا
يشتبه يف انتمائهم لتنظيم داعش ويعتقد أنهم كانوا يستعدون للسفر إىل مناطق قتال يف سوريا.
وقالت الشرطة إن مجيع املعتقلني أجانب ومل توضح متى اعتقلوا .ونفذ تنظيم داعش العديد من
التفجريات يف خمتلف أحناء تركيا يف السنوات القليلة املاضية منها هجوم على ملهى ليلي يف
اسطنبول قتل فيه  39شخصا وتفجري يف منطقة آثار تارخيية باملدينة قتل فيه  12شخصا.
وتكثفت عمليات تركيا اليت تستهدف تنظيم الدولة اإلسالمية يف نهاية العام املاضي يف ذكرى
إطالق النار يف امللهى الليلي.

وكيم جونغ أون يكسب احترام العالم وثقة شعبه

كوريا الشمالية تواصل عملية تفكيك موقع للتجارب النووية وسط إشادات دولية
ك�ش�ف��ت ص ��ور ح��دي�ث��ة ملتقطة ب��األق�م��ار
االصطناعية أن عملية تفكيك موقع التجارب
النووية الوحيد املعروف يف كوريا الشمالية
«تتقدّم يف شكل جيد» ،حبسب ما أفاد موقع
أمريكي متخصص قبل قمة تارخيية مرتقبة
بني الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون
والرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وك��ان��ت بيونغ ي��ان��غ أعلنت خ�لال عطلة
نهاية األسبوع املاضي أنها ستدمر «بالكامل»
م��وق��ع ب��ان�غ��ي-ري يف مش��ال ش��رق ال �ب�لاد ،يف
حضور الصحافة األجنبية بني  23و 25مايو.
وش �ه��د م��وق��ع ب ��ان� �غ ��ي-ري ك ��ل ال �ت �ج��ارب
ّ
الست اليت أجرتها كوريا الشمالية
النووية
مبا يف ذلك اقوى جتاربها يف سبتمرب املاضي.
وكتب موقع « 38نورث» املتخصص ،التابع
جلامعة جونز هوبكنز ،يف واشنطن ّ
أن صور
األقمار االصطناعية املؤرخة  7مايو تظهر
«أوّل أدل ��ة ال ج ��دال فيها على ّ
أن تفكيك
موقع االختبار يتقدّم يف شكل جيد».
ومت تدمري العديد من املباني التشغيلية
املهمة ،باإلضافة إىل مبان أصغر يف حميط
املوقع .وأزيلت السكك اليت تربط األنفاق
ب��أك��وام ن�ف��اي��ات احل �ف��ر ،حبسب م��ا أض��اف
امل��وق��ع .ك�م��ا مت ت��وق�ي��ف أع �م��ال ح�ف��ر نفق
جديد منذ مارس.
كذلكُ ،تظهر الصور أعماال حتضريية
حلفل تفكيك املوقع ،مع منصة مثبتة بني
ن�ف��اي��ات التنقيب ،يف م��ا ي�ب��دو أن��ه حماولة
الستقبال الصحفيني املدعوين.
«ي �ك��ن أن يكون
وك�ت��ب « 38ن ��ورث» أن��ه ُ
اهل � ��دف وض� ��ع ك ��ام�ي�رات ل �ت �ص��وي��ر إغ�ل�اق
البوابة الغربية».
ويف حتول كبري منذ تبادل كيم وترامب
ال�ت�ه��دي��دات بشن ح��رب وإه��ان��ات شخصية،
تعهد الزعيم ال�ك��وري الشمالي العمل على
نزع األسلحة النووية خالل قمة عقدها مع
نظريه الكوري اجلنوبي مون ج��ي-إن الشهر
املاضي.
وتعهد وزي��ر اخلارجية األم�يرك��ي مايك
بومبيو ،اجلمعة ،أن تعمل الواليات املتحدة
على إع ��ادة ب�ن��اء اقتصاد ك��وري��ا الشمالية

الذي أنهكته العقوبات الدولية يف حال وافقت
األخرية على التخلي عن ترسانتها النووية.
من جانبه قال اخلبري يف الشؤون الكورية،
ال��دك�ت��ور أمح��د س��امل أب��و اجمل ��د ،إن اتفاق
ك��وري��ا الشمالية وج��ارت�ه��ا اجلنوبية على
عقد حمادثات رفيعة املستوى خالل الشهر
اجل��اري ،هو خطوة النفتاح بيونغ يانغ على
ال�ع��امل م��ن ج��دي��د ،بعد س�ن��وات طويلة من
العزلة.
وأوض � � � � ��ح أب� � � ��و اجمل � � � ��د ،يف ت� �ص ��رحي ��ات
لـ»سبوتنيك» يوم الثالثاء  15مايو /أيار،
أن كوريا الشمالية اختذت عدة خطوات يف
عالقاتها اخلارجية ،منها التواصل مع دول
يف أوروب� ��ا ،ب��اإلض��اف��ة إىل ال��والي��ات املتحدة
األمريكية ،ولكن كوريا اجلنوبية هي املعيار
ال ��ذي ميكن القياس عليه يف ك��ل عالقات
بيونغ يانغ اخلارجية.
وأض � � ��اف األك � ��ادمي � ��ي امل � �ص� ��ري أن ه ��ذا
االجتماع املنتظر سوف يكون النواة احلقيقية
خل��روج كوريا الشمالية بشكل كامل من
عزلتها ،وبدء إقامة عالقات طبيعية مع عدد
كبري من دول العامل ،باإلضافة إىل حتقيق

اهل��دف األك�بر من مساعي الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون ،وهو محاية بالده
بشكل كامل من العقوبات اليت تقع عليها.
واق�ترح��ت ك��وري��ا الشمالية على جارتها
اجل �ن��وب �ي��ة ،ي ��وم أم� ��س ،ع�ق��د اج �ت �م��اع رفيع
املستوى اليوم األرب�ع��اء ،يف نقطة حمادثات
بامنوجنوم عند حدود الدولتني.
وذكرت وكالة «يونهاب» ،أنه من املتوقع
خ�ل�ال االج �ت �م��اع أن ي �ت��م ال �ت �ط��رق ملسائل
اس�ت�ئ�ن��اف احل� ��وار م��ن خ�ل�ال خ��ط الصليب
األمح ��ر ،ول�ق��اء األق� ��ارب ال��ذي��ن ت�ف��رق��وا بني
اجل�ن��وب وال�ش�م��ال نتيجة لالنقسام ،كما
ال يستبعد أن يناقش ال�ط��رف��ان املشاركة
امل��وح��دة للرياضيني م��ن الكوريتني يف دورة
األلعاب اآلسيوية.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال م�س�ت�ش��ار األم� ��ن ال�ق��وم��ي
اخل��اص يف كوريا اجلنوبية «م��ون تشونج-
إن» يوم الثالثاء :إن تعامل الشمال بأسلوب
تدرجيي مع ن��زع السالح النووي خ�لال قمة
م�ق��ررة ي��وم  12يونيو ح��زي��ران م��ع الرئيس
األم��ري�ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ل��ن ي�ك��ون مقبوال
لرتامب وال لشعب كوريا اجلنوبية.

طالبان تهاجم والية فرآه غربي أفغانستان

هجوم عنصري على عائلة سورية بأملانيا

حبس رئيس تايوان السابق  4شهور لتسريبه معلومات

إندونيسيا تداهم مسكن متورطني في التفجيرات

أف��ادت مصادر حملية أفغانية يوم الثالثاء بأن مسلحي حركة طالبان شنوا
هجوما ضخما ،الليلة قبل املاضية ،بغية السيطرة على والي��ة ف��راه ،وح��ذرت
املصــادر ذاتـــها بأنه إذا مل تصل تعزيــزات عسكريـــة فوريــة ،هناك احتمال أن
تستولي طالبان عليها ،حسبما نقلت وسائل إعالم أفغانية .ونقلت حمطة «طلوع
نيوز» اخلاصة عن عضو اجمللس احمللي يف ف��راه ،داداهلل قانع قوله« :مسلحو
طالبان بدأوا الساعة الثانية ليال هجومهم على فراه؛ وحاليا تدور معارك يف عدة
نقاط مبا يف ذلك قرب مبنى األمن الوطين وجممع حاكم الوالية».

ذكرت تقارير إعالمية أن شابا أملانيا وجه «شتائم عنصرية» لعائلة من
الالجئني السوريني قبل أن يطلق على رب األسرة كلبني ليعضاه ،يف مدينة
ماغديبورغ ،يف والية ساكسونيا أنهالت .وأوضح موقع جملة «فوكس»،
األملانية ،االثنني ،أن كلبني شرسني هامجا رب األسرة السوري 29 ،عاما،
وق��ام��ا بعضه أك�ث��ر م��ن م ��رة ،مم��ا خلف إص��اب��ات وص�ف��ت ب�ـ»اخل�ط�يرة».
وحبسب مصادر يف الشرطة فإن تلك اإلصابات استدعت نقل الرجل إىل
املستشفى .وأضافت الشرطة أن املهاجم ،وهو شاب يبلغ من العمر  23عاماً.

قضت حمكمة يف تايوان ،يوم الثالثاء ،حببس رئيس البالد السابق ما يينج جيو ملدة
أربعة شهور لتسريبه معلومات سرية متعلقة باألمن القومي .وذكرت شبكة «يورو نيوز»
األوروبية أن الرئيس السابق تعهد باالستئناف ضد احلكم ،الفتة إىل أنه ميكنه جتنب
احلبس عرب دفع غرامة مالية قدرها  120ألف دوالر تايواني ،وفق قرار احملكمة .وصرحت
احملكمة أن الرئيس السابق خرق قانون االتصاالت واملراقبة بتسريبه معلومات متعلقة
باألمن القومي وبأحد املعارضني ،واليت كان من املفرتض أن تكون سرية .وتعد تلك
أوىل اإلدانات يف سلسلة من القضايا تواجه ما يينج جيو منذ تركه السلطة عام .2016

داه�م��ت ف��رق��ة ش��رط��ة مكافحة اإلره ��اب « »88 Densusيف إندونيسيا ،يوم
الثالثاء ،منطقة سكنية حيث تقيم عائلة يشتبه يف مشاركتها يف التفجريات
االن�ت�ح��اري��ة األخ�ي�رة ال�تي شهدتها مدينة س��وراب��اي��ا ،ث��ان��ي أك�بر مدينة يف
إندونيسيا ،واستهدفت خالهلا  3كنائس ومركز للشرطة .وعلى جانب آخر،
أجرت الشرطة املسلحة عملية تفتيش واسعة يف شوارع مدينة سواربايا ،كما
أقامت نقاط ارت�ك��از أم�ني يف حميط مركز شرطة يف مدينة م�ي��دان ،مشال
مقاطعة سومطرة ،وخضع املارة يف تلك املناطق للتفتيش الذاتي.

