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اعتقال مبرمج روسي مطلوب لدى الواليات المتحدة
قال��ت زوجة املربم��ج الرو�صي اإنه اعتق��ل للتحقيق يف تهم تتعل��ق بالقر�صنة 
عل��ى النتخاب��ات الرئا�صي��ة الأمريكية األق��ت ال�رشطة الإ�صباني��ة القب�ض على 
مربمج رو�صي عقب مزاعم يف الوليات املتحدة ب�صاأن حدوث عمليات قر�صنة 
اإليكرتوني��ة على نطاق وا�صع. وجرى توقيف املربمج الرو�صي بيوتر ليفا�صوف 
يف بر�صلونة وهو الآن رهن الحتجاز لدى ال�صلطات الإ�صبانية. وتقول ال�رشطة 
الإ�صبانية اإن ليفا�صوف اأدار �صبكة الكرتونية عملت على تنفيذ عمليات قر�صنة 

من خالل و�صع برامج �صارة يف ع�رشات الآلف من اأجهزة الكمبيوتر.
واأ�صاف��ت ال�رشط��ة اأن القب�ض على ليفا�صوف جاء يف اإط��ار "حتقيقات معقدة 
بالتن�صي��ق م��ع مكت��ب التحقيق��ات الفي��درايل". وقب���ض على املته��م الرو�صي 
مبوج��ب مذكرة اعتق��ال دولية اأ�صدرته��ا ال�صلطات الأمريكي��ة، وتنظر حمكمة 
اإ�صباني��ة يف م�صاألة ترحيله. وقالت ماري��ا ليفا�صوف، زوجة املربمج الرو�صي، 
لتلفزي��ون اآر ت��ي الرو�ص��ي، اإن زوجه��ا ُقب���ض علي��ه بتهمة ذات �صل��ة مبزاعم 
ممار�ص��ات قر�صن��ة الكرتونية خ��الل انتخابات الرئا�ص��ة الأمريكية. واأ�صافت 
اأن "ال�رشط��ة الإ�صباني��ة اأخربتن��ي اأن القب���ض عل��ى زوجي ج��اء للتحقيق يف 
اتهام��ات بتطويره فريو�ض مرتبط بفوز ترامب." لكن وكالة فران�ض بر�ض نقلت 
ع��ن م�صدر قريب من الق�صية يف وا�صنطن قول��ه اإن القب�ض على ليفا�صوف "ل 

عالقة له مبزاعم تدخل رو�صيا يف النتخابات الأمريكية".

 

انفجار في مدينة ديار بكر في تركيا

قوات األمن المصرية تقتل 7 أشخاص تابعين لتنظيم داعش

اأف��ادت الأنب��اء ال��واردة م��ن تركيا بوق��وع انفج��ار يف مدينة دي��ار بكر ذات 
الغالبي��ة الكردية يف تركي��ا. وذكرت وكالة فران�ض بر���ض لالأنباء اأن النفجار 
وق��ع بالقرب من املق��ر الرئي�صي ل�رشط��ة مكافحة ال�صغ��ب يف املدينة. ونقلت 
وكال��ة رويرتز عن م�صادر اأمنية قولها اإن النفج��ار اأ�صفر عن اإ�صابة عدد من 

الأ�صخا�ض.

قالت وزارة الداخلية امل�رشية اإن قوات الأمن قتلت 7 اأ�صخا�ض ي�صتبه يف اأنهم 
تابع��ن لتنظيم الدولة الإ�صالمية يف تبادل لإط��الق نار يف مدينة اأ�صيوط يف 
�صعي��د م���رش. وياأتي ذلك بعد ي��وم واحد من اإعالن عن فر���ض حالة الطوارئ 
لثالثة اأ�صهر عقب مقتل 45 �صخ�صا يف تفجري كني�صتن الأحد املا�صي. واأعلن 
م��ا يعرف بتنظيم الدولة الإ�صالمية م�صوؤوليته عن التفجريين اللذين وقعا يف 
مدينة طنطا بدلتا م���رش والأ�صكندرية �صمايل البالد. وبح�صب وزارة الداخلية، 
ف��اإن امل�صتب��ه به��م الذين قتل��وا خططوا لهجم��ات على ت�صته��دف امل�صيحين. 
واأكدت اأنهم "بادروا قوات الأمن باإطالق النار فور اقرتابها منهم. واأ�صار بيان 
الداخلية اإىل اأن الق��وات �صبطت بحوزة امل�صتبه بهم اأ�صلحة وذخائر ودراحات 
بخاري��ة، وبع���ض الكت��ب التي ت��روج لفكر تنظي��م الدول��ة. وكان وافق جمل�ض 
ال��وزراء قد وافق على ق��رار الرئي�ض، عبد الفتاح ال�صي�صي، اإعالن حالة الطوارئ 
يف جمي��ع اأنح��اء البالد مل��دة 3 اأ�صهر اعتبارا م��ن ال�صاعة الواح��دة من م�صاء 
الثن��ن. وم��ن املقرر اأن ينظ��ر جمل�ض الن��واب يف قرار فر�ض حال��ة الطوارئ 
الثالث��اء. وي�صرتط الد�صت��ور موافقة اأغلبي��ة اأع�صاء جمل�ض الن��واب على حالة 
الطوارئ يف غ�صون �صبعة اأيام من اإعالنها، ملدة حمددة ل جتاوز ثالثة اأ�صهر، 
ول يج��وز متديده��ا اإل ملدة اأخرى مماثل��ة بعد موافقة ثلث��ي اأع�صاء املجل�ض. 
وت�صمح حالة الط��وارئ للرئي�ض واحلكومة باتخاذ اإجراءات ا�صتثنائية مبوجب 
تطبي��ق قانون الطوارئ، من بينها اإحالة املتهم��ن ملحاكم اأمن الدولة وحظر 
التج��ول يف بع���ض املناطق وم�صادرة ال�صحف، ف�ص��ال عن متكن اجلي�ض من 

فر�ض الأمن.

قت��ل �صت��ة اأ�صخا���ض عل��ى الأق��ل يف ا�صتب��اكات يف 
خمي��م ع��ن احلل��وة لالجئ��ن الفل�صطيني��ن جنوبي 
لبن��ان واأ�صيب نحو اأربعن اآخرين منذ اندلع اأعمال 
العن��ف اجلمعة، ح�صبما قال��ت م�صادر طبية. ووقعت 
ال�صتباكات بن ق��وات اأمن حملية وجماعة متطرفة 
يف املخي��م، ح�صبم��ا قال��ت فران���ض بر���ض. ومن بن 
امل�صاب��ن ثالثة يف حالة حرج��ة وطفل يف الرابعة. 
واأدى القت��ال اإىل تعزي��زات اأمنية خارج املخيم الذي 
ل يدخل��ه اجلي�ض اللبناين وفقا لتف��اق قائم منذ اأمد 
طويل. واأغلق الطريق ال�رشيع املجاور ونقل املر�صى 

م��ن امل�صت�صفى احلكوم��ي القريب. وطلب��ت الف�صائل 
م��ن اجلماعات الإ�صالمية يف املخي��م، التي يتزعمها 
بالل بدر، ن��زع �صالحها. وقالت و�صائل اإعالم حملية 
اإنه ميكن �صماع انفجارات واإطالق نار ع�رش الثنن 
بع��د فرتة من اله��دوء �صباحا. وقال��ت وكالة الأنباء 
اللبناني��ة الر�صمي��ة اإن حرك��ة فت��ح، الت��ي يتزعمه��ا 
حمم��ود عبا���ض رئي�ض ال�صلط��ة الفل�صطيني��ة، رف�صت 
اتفاق��ا اقرتح��ه و�صط��اء بال�صم��اح لب��الل باله��رب 

والختفاء اإذا قبل �رشوط القوة امل�صرتكة.
ويقي��م يف املخيم نح��و 61 األف �صخ���ض، من بينهم 

�صتة اآلف �صخ�ض فروا من احلرب الدائرة يف �صوريا
واأ�ص��درت وزارة التعلي��م اأمرا الثنن ق��رارا باإغالق 

�صي��دا  يف  واخلا�ص��ة  احلكومي��ة  املدار���ض  جمي��ع 
واملناط��ق املجاورة كاإجراء احرتازي. واندلع القتال 
اجلمع��ة بع��د انت�صار ف�صائ��ل فل�صطيني��ة يف املخيم 
�صمن ق��وة اأمني��ة م�صرتكة تهدف للت�ص��دي جلماعة 
مت�ص��ددة يف املخيم. ووزع��ت جماعات خريية داخل 
املخيم اخلبز واملاء عل��ى �صكان املخيم املت�رشرين 
بع��د اأن اأحدث��ت ال�صتب��اكات ا���رشارا يف خزان��ات 
املياه يف عدد من املناطق. ويعاين عن احللوة، الذي 
توج��د فيه عدد من الف�صائل امل�صلحة، من ا�صتباكات 
متفرقة فيما بن الف�صائل ومع اجلماعات املت�صددة. 
ويقي��م يف املخيم نح��و 61 األف �صخ���ض، من بينهم 
�صتة اآلف �صخ�ض فروا من احلرب الدائرة يف �صوريا.

ق��ال وزي��ر الدف��اع الأمريك��ي جيم���ض ماتي���ض اإن 
ال�رشب��ة ال�صاروخية التي ا�صتهدف��ت قاعدة جوية 
�صوري��ة اأحلقت ���رشرا اأو دمارا ب���20 يف املئة من 

الطائرات الع�صكرية يف �صوريا.
وح��ذر ماتي�ض احلكومة ال�صورية م��ن مغبة التفكري 

يف ا�صتخدام اأ�صلحة كيماوية مرة اأخرى.
وتق��ول الولي��ات املتح��دة اإن طائ��رات حكومي��ة 
�صوري��ة نف��ذت هجوم��ا كيماوي��ا عل��ى بل��دة خان 

�صيخون باإدلب الأ�صبوع املا�صي، وهو ما اأ�صفر عن 
مقت��ل 89 �صخ�صا. لكن دم�صق نفت تنفيذ اأي هجوم 

كيماوي.
خارطة

وا�صتهدفت ال�رشبة ال�صاروخية الأمريكية اخلمي�ض 
قاع��دة ال�صع��ريات، اإذ توؤك��د وا�صنط��ن اأن الطائرات 

التي هاجمت بلدة خان �صيخون انطلقت منها.
وح��ذر املتحدث با�صم البيت الأبي�ض �صون �صباي�رش 
م��ن اأن الولي��ات املتح��دة قد ترد م��رة اأخرى حال 

ا�صتخدمت احلكومة ال�صورية اأ�صلحة كيماوية.

وو�صف��ت رو�صي��ا ال�رشب��ة ال�صاروخي��ة الأمريكية 
باأنها انتهاك للقانون الدويل.

ويجتم��ع وزراء خارجي��ة جمموع��ة ال��دول ال�صب��ع 
الكربى يف اإيطاليا بغية التو�صل اإىل موقف م�صرتك 

ب�صاأن الأزمة ال�صورية.
وق��ال وزير اخلارجية الربيط��اين بوري�ض جون�صون 
اإن املجموع��ة، الت��ي ت�ص��م كن��دا وفرن�ص��ا واملانيا 
وايطالي��ا واليابان وبريطاني��ا والوليات املتحدة، 
تدر���ض فر���ض عقوب��ات عل��ى م�صوؤول��ن �صورين 

طل��ب مغني راب كمية كب��رية من الطعام مبطعم ورو�ض.
للماأك��ولت البحري��ة، ث��م ف��ر يف اجت��اه البح��ر 
لله��رب م��ن �ص��داد ثمن وجبت��ه، بح�ص��ب ما ذكر 
وقال��ت  اأ�صرتالي��ا.  يف  حماكم��ة  جل�ص��ة  خ��الل 
و�صائل اإع��الم حملية اإن ال�رشطة طاردت املغني 
تريي بيك، الذي ادعى بعد اإلقاء القب�ض عليه اأنه 
هرع مل�صاعدة اإحدى �صديقاته التي كانت ت�صع 

مولودها على ال�صاطئ.
و�صمل��ت الوجبة الت��ي تناولها املغن��ي �رشطان 
بحر واأخطبوط �صغري، وفقا ملزاعم وردت مذكرة 

التهام. وبلغت قيمة الفاتورة 450 دولرا.
ويق��ول املغن��ي اإن الطع��ام الذي تناول��ه مل ُيعد 

ب�صكل جيد.
ومث��ل بي��ك، البال��غ م��ن العم��ر 33 �صن��ة، اأمام 

املحكمة، حيث اتهم بال�رشقة والعتداء.
ورف���ض مارك هانيبان، وه��و م�صوؤول باملطعم، 
النتق��ادات التي وجهها بي��ك لطريقة الطهي يف 
املطع��م قائ��ال لقن��اة اأيه ب��ي �صي ني��وز: "نفخر 

باأننا نطهو �رشطان البحر بطريقة مثالية."

قتلى في اشتباكات عنيفة بمخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان

مغني راب أسترالي واشنطن: الضربة الصاروخية دمرت 20 في المئة من الطائرات العسكرية السورية
يهرب إلى البحر "كي ال 

يدفع ثمن الطعام"
موسكو - متابعة

بكين - متابعة

القدس -وكاالت

الصراع في سوريا: الدول السبع الكبرى تسعى إليجاد موقف موحد للتعامل مع األسد وروسيا

يعق��د وزراء خارجي��ة جمموعة ال��دول ال�صبع الكربى 
اجتماع��ا يف ايطالي��ا يتوقع اأن تهيم��ن على جل�صاته 
ق�صي��ة اإيج��اد موقف موح��د من ال���رشاع يف �صوريا 
عقب الهجوم الكيماوي الذي وقع يف �صوريا الأ�صبوع 
املا�ص��ي. ويرك��ز املجتمع��ون عل��ى كيفي��ة ممار�صة 
ال�صغ��ط على رو�صيا للن��اأي بنف�صها عن نظام الرئي�ض 
ال�ص��وري ب�ص��ار الأ�صد، كم��ا �صيطل��ب وزراء اخلارجية 
تو�صيح��ات م��ن الولي��ات املتح��دة ح��ول �صيا�صتها 
يف �صوري��ا، بع��د ما بدا اأنه ر�صائ��ل متناق�صة ترد من 
وا�صنط��ن. وق��ال وزي��ر اخلارجية الربيط��اين بوري�ض 
�صتج��ري مناق�ص��ة فر���ض عقوب��ات  اإن��ه  جون�ص��ون 
حمتملة �ص��د امل�صوؤولن الع�صكري��ن الرو�ض. وع�صية 
الجتم��اع، وج��ه وزي��ر اخلارجي��ة الأمريك��ي ريك�ض 
تيلر�ص��ون انتقادا حادا لل�صيا�ص��ة الرو�صية، اإذ قال اإن 
رو�صي��ا ف�صلت يف منع وقوع الهج��وم الكيماوي على 
بل��دة خان �صيخ��ون الواقعة حتت �صيط��رة املعار�صة 
ال��ذي راح �صحيته 89 قتيال من بينهم اأطفال. وقالت 
رو�صي��ا اإن املعار�صة هي امل�صوؤولة عن الهجوم لأنها 
كان��ت تخ��زن اأ�صلح��ة كيماوي��ة يف خم��زن لالأ�صلحة 
ا�صتهدفت��ه غ��ارة جوي��ة �صوري��ة، بينما تته��م جهات 
اأخ��رى احلكومة ال�صوري��ة با�صتهداف البل��دة باأ�صلحة 
كيماوي��ة. وق��ال تيلر�ص��ون فيم��ا بع��د اإن��ه ل تغي��ري 
للموق��ف الع�صك��ري يف �صوري��ا واإن اأولوي��ة الوليات 
املتح��دة هي هزمية تنظي��م الدول��ة الإ�صالمية. وقال 
تيلر�ص��ون اإنه "ل يوج��د تغري يف موقفن��ا الع�صكري" 
يف �صوري��ا اثر هجوم �صاروخ��ي اأمريكي على قاعدة 
�صورية ردا عل��ى الهجوم الكيماوي يف خان �صيخون، 
واإن "الأولوية الأوىل" لوا�صنطن يف �صوريا هي هزمية 
تنظي��م الدولة الإ�صالمية وج��اءت هذه التعليقات بعد 
اأن �رشح��ت ال�صف��رية الأمريكي��ة ل��دى الأمم املتحدة 
نيك��ي هايلي باأن��ه ل �صبي��ل اإىل ا�صتق��رار �صوريا مع 
بقاء الرئي�ض ب�صار ال�صد يف ال�صلطة. وكانت املندوبة 
قد �رشحت الأ�صبوع املا�صي باأن اإ�صقاط نظام الأ�صد 
مل يع��د اأولوية اأمريكي��ة. وقبيل الجتم��اع يف مدينة 
ل��وكا يف تو�صكاين الثنن �صارك تيلر�صون يف مرا�صم 

و�ص��ع الزه��ور اإحياء لذك��رى الذين قتل��وا يف مذبحة 
نازي��ة ل�ص��كان قري��ة �صان��ت اآن��ا دي �صاتزمي��ا ع��ام 
1944. وق��ارن تيلر�صون بن املذبحة وهجوم خان 
�صيخ��ون قائال "نعيد تكري�ض اأنف�صنا ملحا�صبة اأي من 
وكل م��ن يرتكب��ون جرائم �صد الأبري��اء يف اأي مكان 
يف الع��امل. وقال جون�ص��ون اإن الر�صالة من الجتماع 

يج��ب اأن تكون وا�صحة: يج��ب تخلي الرئي�ض الور�صي 
فالدمي��ري بوتن عن دعمه لالأ�ص��د. واأ�صاف جون�صون 
"اإنه ي�صمم �صمعة رو�صيا ب�صلته امل�صتمر مع �صخ�ض 
�صمم �صعبه" مو�صحا اأن الجتماع "�صيناق�ض امكانية 
فر���ض عقوب��ات اإ�صافي��ة عل��ى بع���ض ال�صخ�صي��ات 
الع�صكريةالرو�صي��ة، وبع���ض ال�صخ�صي��ات الع�صكري��ة 

الرو�صي��ة الت��ي �صارك��ت يف ت�صيق اجله��ود الع�صكرية 
ال�صوري��ة". وت�ص��م جمموع��ة ال��دول ال�صب��ع الك��ربى 
كال م��ن كن��دا وفرن�ص��ا واملاني��ا وايطالي��ا واليابان 
وبريطاني��ا والوليات املتحدة اإ�صاف��ة اإىل ممثل عن 
الحتاد الأوروبي ي�صارك يف اجتماعات تو�صكاين يف 

ايطاليا.

طنطا - متابعة

حظ��رت ال�صن ا�صترياد الفحم م��ن كوريا ال�صمالية، 
وذل��ك �صمن خطوات لتكثي��ف �صغوطها على بيونغ 
الأخ��رية.  ال�صاروخي��ة  جتربته��ا  عل��ى  ردا  يان��غ، 
واأعلن��ت وزارة التجارة ال�صيني��ة اأن احلظر �صي�صتمر 
حت��ى نهاي��ة الع��ام احل��ايل 2017. وتاأت��ي ه��ذه 
اخلط��وة بع��د اأنب��اء اأف��ادت ب��اأن ال�ص��ن رف�ص��ت 
الأ�صب��وع املا�ص��ي �صحنة فحم من كوري��ا ال�صمالية 
بقيمة مليون دولر. ويقرِّب هذا احلظر ال�صن، وهي 
احلليف الوحيد لكوريا ال�صمالية، من التطبيق الكامل 

لعقوب��ات �صارمة تهدف اإىل وقف الربنامج النووي 
لالأخرية. ويعد الفحم اأبرز �صادرات كوريا ال�صمالية، 
فيم��ا تع��د �صادرات��ه اإىل ال�ص��ن العم��ود الأ�صا�صي 
لقت�ص��اد بيون��غ يانغ اله�ض. وياأت��ي التطور الأخري 
بع��د اأيام فق��ط من مقتل "كيم يونغ ن��ام"، الأخ غري 
ال�صقي��ق للزعيم الك��وري ال�صمايل "كي��م يونغ اأون"، 
باأح��د مطارات ماليزيا. وكان كي��م منف�صال اإىل حد 
كبري ع��ن عائلته، وق�صى معظم وقت��ه خارج البالد 
يف اإقلي��م م��اكاو بال�صن، حيث متت��ع بحماية ذلك 
البلد ح�صبم��ا اأفادت بع�ض امل�ص��ادر. وقالت وكالة 
اأنباء يونهاب الكورية اجلنوبية الأ�صبوع املا�صي اإن 

�صحنة فحم بقيمة مليون دولر قد اأوقفت، يف ميناء 
"وينزهو" على ال�صاحل ال�رشقي لل�صن، يف الثالث 
ع�رش من فرباير/ �صباط اجلاري. وكانت بيونغ يانغ 
ق��د اختربت اليوم نف�صه �صاروخ��ا بالي�صتيا متو�صط 
امل��دى، يف حتد لق��رارات جمل�ض الأم��ن الدويل التي 
حتظ��ر عليها ذلك. وتعد التجربة ال�صاروخية لكوريا 
ال�صمالي��ة الأوىل م��ن نوعه��ا، من��ذ ت��ويل الرئي���ض 
الأمريك��ي دونال��د ترام��ب من�صبه ال�صه��ر املا�صي. 
وكان ترام��ب قد قال، قب��ل توليه من�صبه ر�صميا، اإن 
الولي��ات املتحدة يجب اأن ت�صغ��ط على ال�صن من 
اأج��ل و�صع كوريا ال�صمالية "حت��ت ال�صيطرة". وقال 

ترام��ب، يف مقابلة مع قن��اة فوك�ض نيوز، يف الرابع 
م��ن يناي��ر/ كانون الث��اين املا�صي: " ل��دى ال�صن 
�صيط��رة كاملة عل��ى كوريا ال�صمالي��ة، ومن ثم يجب 
عليه��ا اأن حتل هذه الق�صية". واأ�صاف: "واإذا مل يحل 
ال�صيني��ون تل��ك الق�صي��ة ينبغ��ي اأن نفر���ض عليهم 
قي��ودا جتاري��ة �صارم��ة". وتعه��دت ال�ص��ن الع��ام 
املا�صي بوقف وارداتها من الفحم الكوري ال�صمايل 
م��ع بع�ض ال�صتثناءات، ورغم ذلك اأظهرت البيانات 
التجاري��ة لل�ص��ن اأن �صادرات كوري��ا ال�صمالية اإىل 
بكن من الفحم قد ارتفعت، بنحو 12 يف املئة خالل 

العام املا�صي.

دم��ر حري��ق خميم��ا لالجئ��ن �صم��ايل فرن�صا 
كان ي��وؤوي 1500 �صخ�ض. وقال م�صوؤولون اإن 
احلريق اندلع خالل �صج��ار بن لجئن اأفغان 
واأك��راد. واأ�صي��ب ع���رشة اأ�صخا�ض عل��ى الأقل 
بفعل الن��ريان التي اندلع��ت يف املخيم املكتظ 
والواق��ع بالق��رب من ميناء دونك��ريك. وكانت 
ال�صلط��ات الفرن�صية اأعلن��ت يف ال�صهر املا�صي 
اأنها تعتزم تفكي��ك املخيم ب�صبب ال�صطرابات 
التي تندل��ع فيه بكرثة. ويتجه معظم الالجئن 
اأم��ل  اإىل ال�صاح��ل ال�صم��ايل يف فرن�ص��ا عل��ى 
الو�ص��ول اإىل بريطانيا من هناك. وقال مي�صيل 
للن��د حمافظ املقاطع��ة ال�صمالي��ة يف فرن�صا 

"مل يتب��ق من املخيم �ص��وى كومة من الرماد، 
و�صيكون من امل�صتحيل اإعادة بناء الأكواخ يف 
مكانه��ا ال�صابق". وق��د ازداد ع��دد ال�صكان يف 

خميم غراند �صينت من��ذ اأكتوبر/ ت�رشين الأول 
املا�ص��ي حن مت تفكيك خمي��م اآخر يف كاليه، 
كان معروفا با�صم "الغابة"، على بعد نحو 40 

كيلومرتا. واأدى و�صول عدد متزايد من الأفغان 
اإىل تاأج��ج التوت��ر م��ع الأك��راد القاطن��ن يف 
املخي��م، ح�صب ما ورد يف تقري��ر لوكالة اأنباء 
فران�ض بر�ض. و�صري�صل �صكان املخيم اإىل �صكن 
موؤقت، حي��ث و�صعت مدر�صت��ان ثانويتان يف 
اجلوار حتت ت�رشفهم. وقد وقعت عدة �صجارات 
يف املخي��م ال��ذي اقي��م يف �صه��ر مار���ض/اآذار 
م��ن العام املا�صي. واأ�صي��ب 6 اأ�صخا�ض بفعل 
وق��ع  ال��ذي  ال�صج��ار  يف  بال�صك��ن  �رشب��ات 
قبل ان��دلع الن��ريان. وتدخلت ال�رشط��ة ال�صهر 
املا�ص��ي بع��د اأن اأ�صي��ب خم�ص��ة اأ�صخا�ض يف 
�صج��ار اآخ��ر، وطعن �صخ�ض يف �صه��ر نوفمرب/ 
ت�رشي��ن الث��اين ح�صب م��ا ورد يف تقرير وكالة 

فران�ض بر�ض.

قال��ت كوري��ا ال�صمالي��ة اإنه��ا �صتدافع ع��ن نف�صها 
ن���رش  عل��ى  ردا  الأ�صلح��ة"،  م��ن  �صدي��دة  "بق��وة 
الوليات املتحدة ملجموع��ة �صاربة من بحريتها 
يف �صب��ه اجلزي��رة الكوري��ة. ونقلت وكال��ة الأنباء 
الر�صمي��ة، كي �ص��ي اإن اإي��ه، ع��ن وزارة اخلارجية 
قوله��ا اإن ن���رش ال�صف��ن احلربي��ة الأمريكي��ة يظهر 
"بلغ  "حت��ركات متهورة نح��و الغ��زو" واإن الأمر 
مرحل��ة خط��رية". وتقول قي��ادة املحي��ط الهادئ 
يف اجلي���ض الأمريك��ي اإنه��ا ته��دف اإىل احلف��اظ 
عل��ى ا�صتعداداته��ا يف املنطق��ة. وق��ال الرئي���ض 
الأمريك��ي، دونالد ترام��ب، اإن الولي��ات املتحدة 
م�صتعدة لأن تت�رشف مبفردها للتعامل مع تهديد 
كوريا ال�صمالي��ة النووي. وحذرت كوريا اجلنوبية 
وال�ص��ن، وهي اأقرب حلفاء كوري��ا ال�صمالية، من 
عقوب��ات �صارمة اإذا نف��ذت بيونغيانغ املزيد من 
اختب��ارات ال�صواريخ. وتتكون املجموعة البحرية 
الأمريكي��ة كارل فين�ص��ن ال�صارب��ة م��ن حامل��ة 
طائ��رات و�صفن حربية اأخرى. وكان من املفرت�ض 
اأن تر�ص��و يف اأ�صرتالي��ا، لكنها غ��ريت م�صارها من 
�صنغاف��ورة اإىل غ��رب املحيط، حي��ث جتري حاليا 
من��اورات ع�صكري��ة م��ع الق��وات البحري��ة لكوريا 
اجلنوبي��ة. وق��ال بي��ان وزارة اخلارجي��ة الكورية 
ال�صمالي��ة "�صنحمل الوليات املتح��دة امل�صوؤولية 
الكامل��ة ع��ن التبع��ات الفادح��ة املرتتب��ة عل��ى 

اأفعالها ال�صادمة".
واأ�ص��اف البيان اأن "جمهورية كوريا الدميقراطية 
ال�صعبي��ة م�صتع��دة للرد عل��ى اأي �صكل م��ن اأ�صكال 

احلرب التي ترغب فيها الوليات املتحدة".
واأ�ص��ار البي��ان اأي�ص��ا اإىل اأن ن�رش القط��ع البحرية 
الأمريكي��ة اأظه��ر اأن كوريا ال�صمالي��ة كانت حمقة 

يف تطوير قدراتها النووية ل�صتخدامها يف الدفاع 
عن النف�ض، اأو يف اأي �رشبة وقائية.

والتق��ى الثن��ن مبع��وث ال�ص��ن ل�صب��ه اجلزي��رة 
الكوري��ة، وو داواي، بوزي��ر اخلارجي��ة يف كوريا 

اجلنوبية، ومببعوث خا�ض بالأ�صلحة النووية.
واأف��اد م�صوؤولون كوريون باأن البلدين اتفاقا على 
اتخ��اذ "اإجراءات قوية اإ�صافي��ة"، اإذا نفذت كوريا 
ال�صمالي��ة اأي اختبارات �صواريخ، اأو اأي اختبارات 

نووية اأخرى.
وق��د فر�صت ال�صن، التي تعد �رشيان حياة كوريا 
ال�صمالي��ة القت�ص��ادي، عقوب��ات اقت�صادية، من 
بينه��ا حظ��ر جمي��ع واردات الفح��م م��ن كوري��ا 

ال�صمالية منذ فرباير/�صباط.
وترت��ب كوري��ا اجلنوبي��ة، والولي��ات املتح��دة، 
والياب��ان للقاء يف وقت لحق م��ن ال�صهر احلايل، 
لتن�صي��ق رد م�صرتك على كوري��ا ال�صمالية، بح�صب 
ما اأفادت به وكالة اأنباء كوريا اجلنوبية الر�صمية، 

يونهاب.
وكانت بيونغيانغ قد نفذت عدة اختبارات نووية، 
ويتوق��ع خ��رباء اأن تك��ون اختب��ارات اأخ��رى يف 
مراحله��ا الأخ��رية، يف الوق��ت الذي تط��ور كوريا 
الولي��ات  راأ�ص��ا نووي��ا ميكن��ه بل��وغ  ال�صمالي��ة 

املتحدة.
وهن��اك اإ�صارات م��ن كوريا ال�صمالي��ة اإىل اأنها قد 
جتري اختب��ارا ل�ص��اروخ عابر للق��ارات، بالرغم 
من احلظر الذي فر�صته قرارات الأمم املتحدة على 

اإجراء اأي اختبار.
وتق��ول كوريا ال�صمالي��ة اإن املن��اورات الع�صكرية 
التي تنفذها الوليات املتحدة مع كوريا اجلنوبية 

ت�صتفزها، وترى فيها اإعدادا للغزو. 

دمشق - متابعة

عواصم - متابعة

الصين تحظر استيراد الفحم من كوريا الشمالية ردًا على تجربتها الصاروخية

حريق يلتهم مخيمًا كبيرًا لالجئين في فرنسا

بيونغ يانغ تهدد برد قوي على نشر قطع بحرية 
أميركية في شبه الجزيرة الكورية


