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في إطار تدريبات عسكرية بعد جتارب بيونغ يانغ الصاروخية

مقاتالت أميركية حتلق فوق شبه اجلزيرة الكورية 
أعلنت وزارة ال��دف��اع الكورية اجلنوبية ان 
أربع مقاتالت وقاذفتني تابعة جميعها للواليات 
املتحدة حلقت االثنني فوق شبه اجلزيرة الكورية، 
في عرض قوة أعقب التجارب النووية والبالستية 

االخيرة لكوريا الشمالية.
وأفادت الوزارة أن عملية التحليق التي شاركت 
فيها أربع مقاتالت شبح أميركية من طراز “اف-
35بي” وقاذفتان من طراز “بي1-بي” تهدف إلى 
“استعراض قدرة الردع لدى التحالف االميركي-
الكوري اجلنوبي في مواجهة التهديدات النووية 

والصاروخية لكوريا الشمالية«.
وتعد ه��ذه أول عملية حتليق اميركية فوق 
املنطقة منذ اجرت كوريا الشمالية في 3 ايلول/
سبتمبر جتربتها النووية السادسة واختبرت 
صاروخا بالستيا متوسط امل��دى ف��وق اليابان 
اجل��م��ع��ة، ف��ي حت��رك رف��ع منسوب ال��ت��وت��ر في 
املنطقة.  واوضح بيان الوزارة الكورية اجلنوبية 
ان الطائرات االميركية حلقت إل��ى جانب اربع 
مقاتالت كورية جنوبية من نوع “اف15- كاي” 
كجزء من تدريب “روتيني” مضيفا ان سيول 
وواشنطن ستواصالن هذا النوع من التدريبات 
“لتحسني قدراتهما في القيام بعمليات مشتركة 

في حاالت الطوارئ«. 
وتعود آخر عمليات حتليق من هذا النوع في 

املنطقة إلى 31 آب/اغسطس.
من جهة أخ��رى، بدأت كل من الصني وروسيا 
ت��دري��ب��ا بحريا مشتركا ش��رق شبه اجل��زي��رة 

الكورية. 
وستجري املناورة في املياه الواقعة بني ميناء 
فالديفوستوك الروسي واجلزء اجلنوبي من بحر 
أوخوتسك شماال، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع 

الصينية. 
وق���ال احمل��ل��ل العسكري الصيني املستقل، 
وي دونغخو، إن التدريب سيكون على مطاردة 
الغواصات مشيرا إل��ى أن��ه غير مرتبط بشكل 

مباشر بالوضع في شبه اجلزيرة الكورية. 
وأض��اف “إال أنه يظهر اإلص��رار املشترك على 
احملافظة على االستقرار اإلقليمي وردع قوات أو 
دول من محاولة التحرك إلى منطقة شمال شرق 

آسيا«. 

 »أقوى اجراءات ممكنة« 
وفرض مجلس األمن الدولي األسبوع املاضي 

رزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية 
على خلفية برامجها الصاروخية واملرتبطة 
باألسلحة الذرية، رغم تخفيف واشنطن من شدة 
اقتراحاتها األصلية بهدف كسب دع��م الصني 

وروسيا لالجراءات. 
وت��دع��م م��وس��ك��و اق���ت���راح ب��ك��ني ال��ق��اض��ي 
بوقف كوريا الشمالية الختباراتها النووية 
والصاروخية مقابل تعليق التدريبات املشتركة 
بني واشنطن وسيول، التي ترى الصني أنها تزيد 

التوتر في املنطقة. 
ورفضت مندوبة واشنطن لدى األمم املتحدة، 
نيكي هايلي االقتراح واعتبرته “مهينا” مهددة 
بانه في ح��ال شكلت بيونغ يانغ خطرا جديا 
على الواليات املتحدة أو حلفائها “فسيتم تدمير 

كوريا الشمالية«. 
وي��رج��ح أن تهيمن مسألة برنامج كوريا 
الشمالية التسلحي على خطاب الرئيس األميركي 
دونالد ترامب أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
في وقت الحق االثنني وعلى اجتماعاته مع القادة 

الكوريني اجلنوبيني واليابانيني هذا األسبوع. 
وت��ص��اع��دت ح��دة ال��ت��وت��رات عندما أج��رى 
نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون 
اختبارا ملا وصفت بأنها قنبلة هيدروجينية 

أقوى بكثير مما قبلها. 
وأطلقت بيونغ يانغ كذلك صاروخا بالستيا 
حلق ف��وق اليابان قبل أن يسقط ف��ي احمليط 
الهادئ اجلمعة في ما بدا أنه أطول مدة حتلق بها 

صواريخها، ردا على العقوبات األممية بحقها.
وتعهد كل من ترامب ورئيس كوريا اجلنوبية 
م��ون ج����اي-ان خ��الل مكاملة هاتفية السبت 
ب�”تشديد الضغوط” على بيونغ يانغ، حيث 
حذر مكتب مون من أن أي استفزاز آخر سيقود 

الدولة املعزولة إلى “االنهيار«. 
من ناحيته، لم يستبعد الرئيس األميركي 
اخل��ي��ار ال��ع��س��ك��ري ال����ذي ق��د ي��ت��رك ماليني 
األش��خ��اص ف��ي س��ي��ول -- و28500 جندي 
أميركي فيكوريا اجلنوبية -- عرضة لهجوم 

انتقامي محتمل. 
وأكد مستشار ترامب لألمن القومي، هربرت 
رميوند ماكماستر، أنه سيتعني على الواليات 
املتحدة “حتضير جميع اخليارات” في حال مت 
اثبات أن العقوبات غير كافية لكبح جماح كوريا 

الشمالية.    

املقاتالت األميركية فوق شبه اجلزيرة الكورية
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كوريا الشمالية: العقوبات تشجعنا على تسريع اخلطط النووية
ذكرت وكالة األنباء املركزية الكورية الشمالية، أمس 
اإلثنني، نقالً عن متحدث باسم وزارة اخلارجية قوله »إن 
فرض الواليات املتحدة وحلفائها املزيد من العقوبات على 
كوريا الشمالية سيدفعها إلى العمل بسرعة أكبر من أجل 

استكمال خططها النووية«.

وقال املتحدث اليوم “إن العقوبات األخيرة التي فرضها 
مجلس األمن الدولي التابع لألمم املتحدة متثل أكثر عمل 
عدواني غير أخالقي ووحشي وغير إنساني يستهدف 
إبادة شعب جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ناهيك 

عن حكومتها ونظامها”.

واألسبوع املاضي وافق مجلس األمن الدولي باإلجماع 
على مشروع ق��رار أمريكي بفرض عقوبات جديدة أكثر 
صرامة على بيونغ يانغ تضمنت حظراً على وارداتها 
من الغزل والنسيج وتقييد صادراتها من النفط اخلام 

والوقود.

السجن مع األشغال 
المرأتني بتهمة التخطيط 

العتداء في روسيا
أصدرت محكمة روسية أمس احكاما بالسجن على 
امرأتني بعد ادانتهما بالتخطيط لتنفيذ اعتداء في أحد 
أكبر املراكز التجارية الكبرى في جنوب البالد، بحسب 

ما أعلنت جلنة التحقيق الروسية.
وتابعت جلنة التحقيق في بيان ان القضاء حكم 
على تاتيانا كاربنكو وناتاليا غريشينا بالسجن تباعا 
ال14 عاما وستة أشهر وتسع سنوات مع االشغال 
حول مخطط االعتداء املقرر في روستوف-نا-دونو 

)جنوب( والذي يعود الى 2016-2015.
ي��ق��ول احمل��ق��ق��ون ان امل��رأت��ني م��ن م��ؤي��دي “امارة 
القوقاز” االسالمية اجلهادية التي أعلنت والءه��ا 
لتنظيم ال��دول��ة االس��الم��ي��ة. وكانتا ت��ع��دان العتداء 
انتحاري داخل مركز تسوق كبير في روستوف-نا-
دونو. وتابع املصدر نفسه ان القضاء حكم قبال على 
متهمة ثالثة في القضية بالسجن ثالث سنوات بعد 

اقرارها بالذنب.
وك���ان اجل��ه��ادي��ون ه���ددوا م���رارا روس��ي��ا بتنفيذ 
اعتداءات منذ تدخلها في سوريا في ايلول/سبتمبر 

.2015

االحتاد الدولي للصحافيني 
يطالب بإطالق سراح 

صحافيني معتقلني في إيران
طالب االحت���اد ال��دول��ي للصحفيني أم��س االثنني 
باطالق سراح صحفيني اعتقلتهم السلطات االيرانية 

في اغسطس املاضي بتهمة العمل ضد االمن القومي.
وق��ال السكرتير ال��ع��ام ل��الحت��اد ال��دول��ي انتوني 
ب��ي��الجن��ر للصحفيني إن “هذه االع��ت��ق��االت تشكل 
انتهاكا جسيما حلقوق االنسان واحلقوق املمنوحة 
للصحفيني” مضيفا ان��ه “على السلطات االيرانية 

اطالق سراحهم فورا”.
وكانت السلطات االيرانية اعتقلت الصحفي ساسان 
اغاتي في ال13 من اغسطس املاضي والصحفي وياغما 
فاشاخمي يوم 22 من الشهر ذاته بتهمة تهديد االمن 

القومي.

15 قتيال في اعتداءات 
انتحارية شمال

شرق نيجيريا
قتل 15 شخصا على االق��ل أمس االثنني في ثالثة 
اعتداءات انتحارية وقعت اثناء عملية توزيع مواد 
غذائية في مخيم للنازحني في شمال شرق نيجيريا 
حيث تشن جماعة ب��وك��و ح���رام هجمات بانتظام 
كما اف��ادت مصادر متطابقة. وق��ال عامل في منظمة 
م��س��اع��دات انسانية رف��ض الكشف ع��ن اسمه “لقد 
وقع انفجاران انتحاريان عند الساعة 10،10 ت غ 
في قرية ماشاالري )والي��ة بورنو( ما ادى الى مقتل 
15 شخصا واصابة 43 آخرين بجروح” مضيفا ان 
انتحارية فجرت نفسها بعد دقائق بالقرب من املكان 
بدون ان يتسبب ذلك بسقوط ضحايا. واكد عناصر من 

ميليشيات مدنية تقاتل بوكو حرام، هذه احلصيلة.

»هيمومن رايتس ووتش« تطالب قادة العالم بفرض عقوبات 

دعوات ملعاقبة اجليش البورمي جراء »الفظائع« بحق الروهينغا
ازدادت الضغوطات على بورما أمس اذ 
حثت منظمة »هيومن رايتس ووت��ش« قادة 
ال��ع��ال��م على ف��رض ع��ق��وب��ات على اجليش 
البورمي املتهم بدفع أكثر من 400 ألف من 
مسلمي الروهينغا إل��ى ال��ف��رار ف��ي حملة 

»تطهير عرقي« منظمة.
وجاءت الدعوة في وقت تستعد اجلمعية 
العامة التابعة لألمم املتحدة إلى االلتئام في 
نيويورك، حيث اعتبرت األزمة في بورما بني 

أكثر القضايا إحلاحا. 
وحت��ول��ت ال��ه��ج��رة ال��واس��ع��ة لالجئي 
الروهينغا إلى بنغالدش املجاورة إلى حالة 
طوارئ إنسانية مع محاولة منظمات اإلغاثة 
مساعدة القادمني اجلدد الذين يتدفقون بشكل 

يومي والذين يشكل األطفال أكثر من نصفهم. 
وهناك نقص كبير في مختلف أنواع اإلغاثة 
تقريبا حيث يقي العديد من الروهينغا أنفسهم 
من األمطار املوسمية حتت أغطية تعد مصدر 

حمايتهم الوحيد. 

وأحملت احلكومة البورمية األحد الى عدم 
موافقتها على عودة جميع الفارين حيث تتهم 
الالجئني باالرتباط باملسلحني الذين تسببت 
الهجمات التي نفذوها ضد مواقع الشرطة في 

آب/اغسطس بالرد العسكري. 
ويرجح أن تثير أي محاولة ملنع عودة 
الالجئني غضب رئيسة وزراء بنغالدش 
شيخة حسينة، التي يتوقع أن حتث اجلمعية 
العامة على زيادة الضغوطات الدولية على 
بورما إلعادة جميع الروهينغا الذين جتمعوا 

في البلدات احلدودية.
ودعت منظمة »هيومن رايتس ووتش« إلى 
»العودة اآلمنة والطوعية« للنازحني بينما 
حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على 
اجليش البورمي بسبب »الفظائع املستمرة« 

التي يرتكبها بحق الروهينغا. 
وقال بيان للمنظمة إن »على مجلس األمن 
الدولي والدول املعنية فرض عقوبات محددة 
وحظرا للسالح على اجليش البورمي إلنهاء 

حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق 
مسلمي الروهينغا«. 

ودع��ت اجلمعية العامة إل��ى اعتبار هذه 
األزمة أولوية حيث حضت دول العالم على 
إص���دار ق���رارات حظر سفر وجتميد أص��ول 

الضباط البورميني املتورطني في االنتهاكات.
وُفرضت عقوبات على اجليش البورمي في 
املاضي خالل سنوات حكمه اخلمسني للبالد، 
مت رف��ع معظمها خ��الل األع���وام األخ��ي��رة مع 
سماح املؤسسة العسكرية بالتحول اجلزئي 

إلى الدميوقراطية.
ورج��ح جون سيفتون، مدير املنظمة في 
آسيا، أن »ميتثل كبار قادة اجليش البورمي 
ل��دع��وات املجتمع ال��دول��ي في ح��ال واجهوا 

عواقب اقتصادية حقيقية«.

آخر فرصة« لسو تشي 
وتستعد أول حاكمة مدنية لبورما منذ 
عقود، أون��غ س��ان سو تشي، إللقاء خطاب 

متلفز ال��ث��الث��اء تتطرق ألول م��رة فيه إلى 
أزم��ة الروهينغا.  وكانت الزعيمة احلائزة 
على جائزة نوبل للسالم أث��ارت امتعاض 
املجتمع الدولي ازاء  صمتها شبه التام أمام 
معاناة الروهينغا وفشلها في إدانة انتهاكات 
اجل��ي��ش، ال���ذي توصلت معه إل��ى ترتيب 

حساس لتقاسم السلطة. 
وفي حديث أدلى به لشبكة »بي بي سي« 
خ��الل عطلة نهاية األس��ب��وع، وص��ف األمني 
ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة انطونيو غوتيريش 
خطابها املرتقب ب�«الفرصة األخيرة« لوضع 

حد للكارثة اإلنسانية في بالدها. 
وحتى اآلن، دافعت حكومتها عن العملية 
العسكرية التي اعتبرتها حملة شرعية ضد 
مسلحي الروهينغا -- الذين ظهروا ألول 
مرة كقوة مقاتلة في تشرين األول/اكتوبر 

املاضي. 
األح���د، اتهمت جلنة اإلع���الم البورمية 
األشخاص الذين ف��روا إلى بنغالدش، وهم 

أكثر من ثلث الروهينغا، بالتواطؤ مع مسلحي 
األقلية الذين يستخدمون أسلحة بدائية. 

وأف��اد بيان اللجنة أن »األشخاص الذين 
فروا من القرى عبروا إلى بلد آخر )بنغالدش( 
خوفا من تعرضهم إلى االعتقال اثر تورطهم 

في هجمات عنيفة«.
وأض��اف »سيتم توفير حماية قانونية 

للقرى التي لم يهرب سكانها«.  
وتسبب العنف بتدمير أجزاء واسعة من 
والي��ة راخ��ني )شمال غ��رب( خ��الل أكثر من 
ثالثة أسابيع حيث شوهدت احلرائق مندلعة 
بشكل شبه يومي عبر احل��دود من املخيمات 

في بنغالدش. 
ونزح نحو 30 ألفا من البوذيني والهندوس 

كذلك في راخني بسبب االضرابات. 
وفيما يتابع العالم برعب أزمة الالجئني 
الروهينغا، حتظى األقلية بالنزر اليسير 
من التعاطف في بورما التي يهيمن عليها 

البوذيون. 

احتجاجا على تبرئة شرطي أبيض قتل شابا أسود

اعتقال العشرات أثناء تفريق الشرطة تظاهرة في سانت لويس
اعتقلت الشرطة في مدينة سانت لويس 
األمريكية أكثر من 80 شخصا فجر أمس 
االثنني على خلفية مشاركتهم في احتجاجات 
اتخذت منحى عنيفا لليلة الثالثة على التوالي 
بعدما ب���رأت احملكمة شرطيا أب��ي��ض قتل 

بالرصاص شابا أسود.
واستخدمت الشرطة املجهزة مبعدات 
م��ك��اف��ح��ة ال��ش��غ��ب رذاذ ال��ف��ل��ف��ل لتفريق 
املتظاهرين واعتقلت عددا ممن حتدوا األوامر 

بالتفرق بعد مظاهرة سلمية احتجاجية.
وب��ع��د أن خيم ال��ظ��الم مكثت مجموعة 
صغيرة من املتظاهرين وحت��ول املكان إلى 
فوضى كما ج��رى يومي اجلمعة والسبت. 
وحطم املتظاهرون الواجهات وحاولوا إغالق 
طريق جانبي يؤدي إلى طريق سريع وفق ما 

قالت الشرطة والشهود.
واشتبكت الشرطة مع عدد من املتظاهرين 
ات��س��م��وا بالعنف ق��ب��ل أن ت��ب��دأ االع��ت��ق��ال 

اجلماعي.
وفي مؤمتر صحفي في ساعة متأخرة من 
ليل األحد قالت ليدا كروسون رئيسة بلدية 
املدينة إن ”األغلبية الساحقة من املتظاهرين 
ليسوا عنيفني“ متهمة ”مجموعة من مثيري 

الشغب“ بإثارة املشاكل.
وات��خ��ذ ل��ورن��س أوت���ول ال��ق��ائ��م بأعمال 
مفوض الشرطة موقفا حازما وق��ال ”نحن 
نسيطر )ع��ل��ى ال���وض���ع(. ه���ذه مدينتنا 

وسنحميها“.
وقالت شرطة سانت لويس على تويتر 

”هذه لم تعد تظاهرة سلمية“.
وشارك في جتمع يوم األحد، وهو األكبر 
ب��ني الليالي ال��ث��الث، أكثر م��ن أل��ف محتج 
مما دفع الشرطة إلى نشر أكبر قوة لها كما 

جابت عناصر منها حتمل معدات ملكافحة 
الشغب الشوارع. وأمرت الشرطة مجموعة 
من املصورين الصحفيني باالصطفاف على 
احل��ائ��ط وم��ن بينهم كيني ب��ار ال���ذي كان 
يقوم بتغطية لصالح رويترز وبث الوقائع 
مباشرة على ال��ه��واء عبر موقع فيسبوك 

وكبلته الشرطة ب��األص��ف��اد عندما أوق��ف 
التسجيل. وأطلقت الشرطة سراح املصورين 

بعد حوالي 30 دقيقة.
وبدأت التظاهرات في سانت لويس بعد أن 
برأت محكمة رجل الشرطة السابق جيسون 
ستوكلي )36 عاما( يوم اجلمعة من تهمة 

القتل م��ن ال��درج��ة األول���ى ف��ي واق��ع��ة قتل 
أنتوني المار سميث )24 عاما( عام 2011.

وقالت السلطات إنه مت إطالق الرصاص 
خمس م��رات على سميث في سيارته أثناء 
محاولته الفرار من ستوكلي وزميله في 20 
ديسمبر كانون األول عام 2011 أثناء تتبع 

جرمية تتعلق باملخدرات.
وق��ال االدع���اء إن��ه ك��ان ب��اإلم��ك��ان سماع 
صوت ستوكلي وهو يقول عبر كاميرا فيديو 
داخلية في سيارة الشرطة إنه سيقتل سميث.

وأوض���ح���ت وث��ائ��ق احمل��ك��م��ة أن زميل 
ستوكلي ال��ذي ك��ان يقود س��ي��ارة الشرطة 
صدمها بسيارة سميث وتوقفت السيارتان 
وبعد ذلك اقترب ستوكلي من سيارة سميث 

وفتح النار من مسدسه.
وقال محامو الدفاع إن الشرطي السابق 
كان يعتقد أن سميث مسلح وأنه كان يوجد 
سالح في السيارة. لكن ممثلي االدعاء قالوا 
إن ستوكلي هو الذي وضع هذا السالح وإنه 
ل��م يكن يحمل حمضا ن��ووي��ا يخص أح��دا 
غيره ولكن القاضي اعتبر أن السالح يخص 

سميث.
احلكم بالسجن 9 سنوات على صحافي 

اذربيجاني معارض
حكم أمس على صحافي اذربيجاني يدأب 
على توجيه انتقادات الى السلطة بالسجن 
تسع س��ن��وات بتهمة االب��ت��زاز، ف��ي اعقاب 
محاكمة انتقدها محاميه ووصفها بأنها ملفقة 

من أجل اسكاته.
وقد أصدرت محكمة اقليمية على إلتشني 
اسماعيلي، مؤسس موقع انترنت ينتقد 
فساد السلطات األذربيجانية، والعضو في 
حزب اجلبهة الشعبية املعارض، حكما بتهمة 

االبتزاز واستغالل السلطة والفساد.
وفي تصريح لوكالة فرانس ب��رس، قال 
محاميه إلتشني ساديغوف، ان »هذا احلكم ال 
يستند الى أي اساس، وهو غير قانوني. وقد 
ُلفقت هذه القضية من اساسها« موضحا ان 

موكله أوقف بسبب نشاطه املهني.

حتطم زجاج أحد احملاالت في مدينة سانت لويس نتيجة أعمال الشغب بعد تبرئة الشرطي


