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حتالف واشنطن  وإسالم آباد على احملك بسبب »مالذات اإلرهاب«
عواصم- أ.ش.أ: ذكرت صحيفة فاينانشال تاميز    البريطانية، أن واشنطن  تنظر في إسقاط 
باكستان من قائمة حلفائها وسط ضغوط متنامية بشأن »املالذات اآلمنة« لإلرهاب التي لم  متس 
رغم الدعوات األميركية املتكررة التخاذ إجراءات بشأنها.
  ونقلت الصحيفة عن حسني حقاني السفير الباكستاني السابق إلى الواليات املتحدة 
قوله:»صناع السياسة األمريكيون فاض بهم الكيل بشأن ما يرونه عدم اكتراث من طرف 
 باكستان«. 

كوريا الشمالية: اقتربنا من  »موازنة« أميركا نووياً.. وترامب: خياراتنا »قوية« 
عواصــم - وكاالت: بعد 
ساعات فقط على تنديد األمم 
املتحدة »احلــازم« بتجربة 
بيونــغ يانــغ الصاروخية 
األخيرة، أكد الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ - اون أن 
بالده شارفت على استكمال 
النووية مشددا على  قوتها 
أن الهدف النهائي من حيازة 
السالح الذري هو »حتقيق 
توازن قــوى حقيقــي« مع 

الواليات املتحدة.
وقال كيــم جونغ-اون، 
امس، متجاهال البيان الصادر 
عن مجلس االمن الدولي إن 
»الهدف النهائي هو حتقيق 
تــوازن قــوى حقيقــي مع 
الواليــات املتحــدة وجعــل 
القادة االميركيني ال يتجرؤون 
حتــى علــى التفكيــر بعــد 
اليوم بخيار عســكري ضد 
جمهورية كوريا الشــعبية 
الدميوقراطيــة«، كما نقلت 
عنه وكالــة األنباء الكورية 

الشمالية الرسمية.
وأوضح أن إطالق صاروخ 
هواسونغ-١٢ امس األول كان 
ناجحا وأتاح زيادة القدرات 
العســكرية للبالد، مضيفا 
»علينــا أن نظهــر بوضوح 

الشمالي يشرف على عملية 
إطالق الصاروخ. وظهر كيم 
وهو يبتسم أثناء مشاهدته 
الصــاروخ يطير من منصة 
إطالق متحركــة وقد أحاط 

به عدة مسؤولني.
صحيفــة  وخصصــت 
»رودونغ سينموم« التابعة 
نصــف  احلاكــم  للحــزب 
صفحاتهــا لصــور إطــالق 

الصاروخ.
من جهته، وجه الرئيس 
االميركــي دونالــد ترامب، 
حتذيــرا جديدا الــى كوريا 
أن  مؤكــدا  الشــمالية، 
الواليــات املتحــدة متتلــك 
خيارات عســكرية »قوية« 
للــرد على بيونــغ يانغ إن 
النووية  واصلت جتاربهــا 

والصاروخية البالستية.
وقــال ترامب في خطاب 
القاه في قاعدة اندروز اجلوية 
العسكرية وقد وقفت خلفه 
ثلة من العسكريني ووراءهم 
قاذفة شبح من طراز بي-٢ 
»بعدما رأيــت قدراتكم، انا 
واثق اكثر من اي وقت مضى 
مــن ان خياراتنــا املختلفة 
ليست فعالة فحسب وامنا 

ايضا قوية«.

)..( كيف تبلغ دولتنا هدف 
استكمال قوتها النووية رغم 

عقوباتهم وحصارهم«.

ألحدث جتربــة صاروخية 
أجرتها بيونغ يانغ وصورا 
الكــوري  للزعيــم  ثابتــة 

وفي ســياق متصل، بث 
التلفزيون الرسمي في كوريا 
الشــمالية لقطــات مصورة 

القضاء األميركي »ُيفرمل« حملة 
ترامب ملعاقبة مدن »املالذ«

شــيكاغو - رويترز: حظر قاض احتادي أميركي على 
وزارة العدل وقف تقدمي إعانــات للمدن التي يطلق عليها 
اسم »مدن املالذ« ما ميثل حتديا حلملة إدارة الرئيس دونالد 

ترامب على الهجرة غير الشرعية.
وأصدر قاضي احملكمة اجلزئية األميركية هاري لينينفيبر 
هذا احلكم املبدئي ردا على طعن قضائي قدمته شــيكاغو 
ثالث أكبر مدن الواليات املتحدة، ولكن القاضي قرر أن هذا 

احلكم سيطبق على أساس عام.
وأقامت شــيكاغو دعوى في أغسطس املاضي بعد أن 
أعلن وزير العدل جيف سيشــنز أن الوزارة ستحرم املدن 
من احلصول على منح معينة إذا لم تسمح لسلطات الهجرة 
االحتادية بدخول السجون احمللية دون قيود وإعطاء إخطار 
قبل 48 ساعة من اإلفراج عن أي شخص مطلوب النتهاكه 
قوانني الهجرة. ورحب رئيس بلدية شيكاغو راهم اميانويل 
بقرار احملكمة خالل مؤمتر صحافي عقده مبجلس املدينة 

امس، وقال انه »تأكيدا لسيادة القانون«.
واتخذ ترامب موقفا متشددا إزاء الهجرة وجعل ذلك أحد 
محاور حملته االنتخابية ورئاسته بعد ذلك إلى جانب تعهد 

ببناء جدار على احلدود بني الواليات املتحدة واملكسيك.
وفي إطار هذه السياسة، حاولت وزارة العدل معاقبة املدن 
والسلطات احمللية األخرى التي تنضم إلى حركة متصاعدة 
تهدف إلى حماية املهاجرين غير الشــرعيني من محاوالت 

الترحيل املتزايدة.

قتلى وجرحى بانفجار »مفخخة« في كركوك

بارزاني: احلديث عن بديل لالستفتاء »فات أوانه« 
والعبادي: »لعب بالنار« وقد نتدخل عسكرياً

بنغالديش حتّذر ميامنار من »عواقب وخيمة«
بعد اختراق أجوائها وسط أزمة الروهينغا

إسبانيا: بلديات »كاتالونيا« تتظاهر دعماً الستقالله

عواصم - وكاالت: جدد رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي حتذيره من اجراء اقليم كردستان 
استفتاء على االستقالل في ٢5 اجلاري، واصفا 

هذه اخلطوة بأنها »لعب بالنار«.
وقال العبادي في تصريحات إعالمية، نقلتها 
قنــاة »الســومرية نيوز« مســاء امــس، ان هذا 
االســتفتاء ســيفتح الباب علــى مصراعيه أمام 
دول العالم لعدم احترام حدود ودستور العراق.
وشــدد رئيس الوزراء العراقي على أنه على 
اســتعداد للتدخل عســكريا في كردستان حال 
أدى االســتفتاء املزمع علــى انفصاله عن بغداد 

إلى أعمال عنف.
وأضــاف العبادي في مقابلــة أجرتها وكالة 
»أسوشييتد برس« مســاء امس: »حال تعرض 
العراقيني للخطر من خالل استخدام القوة خارج 

إطار القانون، عندها سنتدخل عسكريا«.
وجاءت حتذيرات العبادي، بعدما صرح رئيس 
إقليم كردستان مســعود بارزاني، بأن احلديث 
عن بديل الســتفتاء االنفصال عن العراق »فات 
أوانه«، مشيرا الى انه بعد إجراء االستفتاء»لن 
يكون اإلقليم دولة قومية لألكراد فقط بل جلميع 

مكوناته«.
وقــال بارزاني في كلمة خالل لقائه عددا من 
الشخصيات من مكونات سهل نينوى في مدينة 
دهوك امس إن »االستفتاء وسيلة وليس هدفا، 
وقلنــا إذا كان هناك بديل أفضل فأهال وســهال، 

ولكــن الوقت فات على احلديث عن بديل، وبعد 
االستفتاء نحن مستعدون لعقد اجتماعات جدية«.

جاء ذلك بعد ساعات من حث الواليات املتحدة 
األميركيــة الســلطات في اقليم كردســتان على 
إلغاء االستفتاء والدخول في مفاوضات جادة مع 
احلكومة املركزية في بغداد ملناقشــة اخلالفات، 
معربة عن استعداد واشنطن على تنسيق وتنظيم 

هذه املفاوضات.
الى ذلك، قتل شخصان على األقل وأصيب ما 
ال يقل عن ثمانيــة آخرون بجروح اثر انفجرت 
سيارة مفخخة اســتهدفت متاجر لبيع الكحول 

في مدينة كركوك.
واسفر التفجير الذي وقع في شارع الكورنيش 
فــي حي عدن جنوبي كركوك، عن احتراق ثالث 

مركبات وأضرار مادية.
على صعيد آخر، أعلنت القوات العراقية أنها 
طردت تنظيم داعش من منطقة »عكاشات« غرب 

محافظة األنبار قرب احلدود مع سورية.
وكانت قيادة العمليات املشتركة العراقية قد 
أعلنت في وقت سابق من امس انطالق عمليات 
عسكرية متهيدية الستعادة مناطق يسيطر عليها 

تنظيم داعش في غرب العراق.
وقال قائمقام قضاء الرطبة عماد مشــعل إن 
»حترير منطقة عكاشــات سيســاهم باحلد من 
الهجمات اإلرهابية التي ينفذها داعش ضد املدنيني 

واألجهزة األمنية بالرطبة«.

عواصم - وكاالت: اســتدعت الســلطات في 
بنغالديش مبعوث ميامنار لديها لالحتجاج على 
ما وصفته بانتهاك مجالها اجلوي وســط تدفق 
مئــات اآلالف من أقلية الروهينغا املســلمة إلى 
بنغالديش فرارا من العنف الدائر غربي ميامنار.
وحــذرت بنغالديش جارتهــا ميامنار من أن 
أي »أعمال اســتفزازية« أخــرى ميكن أن تكون 

لها »عواقب وخيمة«.
وفــر نحــو 4٠٠ ألف شــخص من مســلمي 
الروهينغــا إلــى بنغالديش بســبب العنف في 
ميامنار، حيث يعيشــون هناك في مخيمات في 

ظل أوضاع قاسية.
وذكرت السلطات في دكا ان طائرات بال طيار 
وطائرات هيليكوبتر من ميامنار خرقت مجالها 
اجلوي 3 مرات في ١٠ و١٢ و١4 اجلاري واستدعت 

أحد كبار مسؤولي سفارة ميامنار في داكا لتقدمي 
شكوى بهذا الشأن.

وقالــت وزارة اخلارجية البنغالديشــية في 
بيان في ساعة متأخرة من مساء امس االول إن 
»بنغالديش تبدي قلقها العميق إزاء تكرار مثل 
هــذه التصرفات االســتفزازية وتطالب ميامنار 
باتخاذ اإلجــراءات الفورية لضمان عدم حدوث 

مثل هذه االنتهاكات للسيادة مرة أخرى«.
وفي املقابل، قال املتحدث باســم الرئاسة في 
ميامنــار زاو هتاي: ليســت هناك دالئل على أي 
انتهــاكات، مشــيرا إلى أنه كان يجــب على داكا 
محاولــة التواصل معها ملناقشــة األمر بدال من 
إصــدار بيانات عامة. وأضاف هتــاي أنه بينما 
ينفي اجليش في ميامنار اختراق املجال اجلوي 
في بنغالديش، إال أنه يجري حتقيق في هذا األمر.

برشلونة - أ.ف.پ: تظاهر في برشلونة 
امس أكثر من ٧٠٠ رئيس بلدية في كاتالونيا 
وهم يرددون »سنصوت« و»استقالل« إلظهار 
عزمهم على تنظيم االستفتاء على استقالل 
االقليم مطلع اكتوبر املقبل رغم تهديد النيابة 

العامة بتوقيفهم.
ويشــكل ذلك حتديــا جديــدا للحكومة 
االســـــبانية التــي تعــــهدت منــــع إجراء 
االســتفتاء بعدما اعتبره القضاء االسباني 

غير دستوري.
لكن رغم تهديدات مدريد، أعلن اكثر من 
ثلثي رؤساء بلديات كاتالونيا الـ 948 انهم 
عازمون على فتــح ابواب املقار البلدية من 
اجل التصويت في االستفتاء الذي ستجريه 

احلكومة الكاتالونية في املنطقة الواقعة في 
شمال شرق اسبانيا.

وتظاهر رؤساء البلديات أمام مقر احلكومة 
احمللية رافعني العصي التي ترمز للسلطات 
املمنوحة لهم، وادوا النشيد الكاتالوني وسط 
صيحــات »نحن معكم« التي اطلقها حشــد 
من املتظاهرين جتمعوا خارج املقر رافعني 

اعالم االستقالل.
وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق 
املدعني العامني في كاتالونيا باستدعاء رؤساء 
البلديات الذين اعلنوا استعدادهم للمشاركة 
في »تنظيم االســتفتاء املخالــف للقانون« 
للمثــول أمامها. كما طلبــت النيابة ان يتم 

توقيف من لم ميتثل منهم لقرارها.

احلوثيون ينذرون حليفهم »صالح« ألول مرة بالسجن
عدن ـ إياد أحمد ووكاالت 

طالبت هيئة مكافحة الفســاد في العاصمة 
اليمنية صنعاء، اخلاضعة لسيطرة ميليشيات 
احلوثي، الرئيس السابق علي عبداهلل صالح، 
بتقدمي إقرار بذمته املالية، للكشــف عن حجم 
األمالك واألموال التي استحوذ عليها خالل 33 

عاما من احلكم.
وهــدد خطــاب، وجهته الهيئــة الى صالح 
بالســجن، إذا تخلــف عن تنفيذ تقــدمي إقرار 
الذمــة املالية، في حترك جديــد من احلوثيني 
ضد حليفهم، مع تصاعد التوتر بني الطرفني.

وذكر اخلطاب املؤرخ في ١١ سبتمبر اجلاري، 
صالح، بأنه هو من أصدر قانونا بشأن اإلقرار 
بالذمة املالية عام ٢٠٠6، أثناء فترة حكمه، في 
تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته وسيعاقب 
مبوجب اجلزاءات املفروضة على املخالفني في 
نص القانون، مشيرة إلى أنه لم يسبق لصالح 

تقدمي أي إقرار بالذمة املالية.

وحتدثت قيادات حوثية، منذ تفجر اخلالف 
مع صالح في أغســطس املاضي، عن فســاده 
املالي الكبير خالل 33 عاما من احلكم، وكشفت 
عن مشاريع وشركات وأمالك وعقارات تابعة 
لــه في اخلارج، قالت إنهــا »منهوبة من أموال 

الشعب«، ويجب محاسبته عليها.
ويقدر تقرير أممي نشــر في وقت ســابق، 
حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 6٠ مليار دوالر.
في غضون ذلك، وفي عملية تعد أخطر من 
احلرب على مستقبل اليمن، أجبرت ميليشيات 
احلوثي اآلالف من األطفــال اليمنيني ممن هم 
دون ســن الـ١8 عاما على خلع زيهم املدرســي 
وحمــل الســالح والتوجه إلى جبهــات القتال 
بدال من صفوف التعليم، تارة جبرا وبالتهديد 
والوعيد لهم وألسرهم وتارة أخرى طوعا وبشتى 
األساليب واإلغراءات املالية والتوظيف مستغلني 

الوضع املعيشي املتردي. 
وفي هذا الصدد، أكد وزير حقوق اإلنســان 
في احلكومة اليمنية محمد عسكر إن احلوثيني 

جنــدوا أكثر من ٢٠ ألــف طفل وزجوا بهم في 
جبهات القتال في انتهاك صارخ حلقوق الطفل، 
فيما أكد تقرير صادر عن منظمة األمم املتحدة 
للطفولــة »اليونيســيف« أن اليمــن هي أكثر 
املناطــق التي شــهدت ظاهرة جتنيــد األطفال 
خالل العام املاضي، السيما من جانب احلوثيني 
حيــث ارتفع عدد األطفال الذين يتم جتنيدهم 
من قبل احلوثيني خلمسة أضعاف خالل العام 
املاضي، مقارنة بنفس النســبة في عام ٢٠١5، 

وهي نسبة يجب عدم االستهانة بها. 
وفي سياق متصل، امر زعيم جماعة احلوثيني 
عبدامللــك احلوثي بإعــادة التجنيد الرســمي 
اإلجباري جلميع خريجي الثانوية العامة لرفد 
جبهات القتال، حيث تســعى جماعة احلوثي 
لفرض التجنيد اإلجباري واخلدمة العسكرية 
اإللزامية على الطالب من خريجي الثانوية العامة 
لتحقيق تعبئة عســكرية وتعويض أي نقص 
في أعداد املقاتلني أثناء املواجهات، واستدعاء 

املجندين عند احلاجة.

بريطانيا تعتقل مشتبهاً به في تفجير »مترو لندن«

فرنسا تخشى هجمات »تخرج قطارات عن سكتها«
عواصم - وكاالت: أعربت 
الشرطة الفرنسية عن قلقها 
مــن إقــدام متطرفــني على 
»اخراج قطارات عن سكتها 
احلديدية« في اطار دعوات 
أطلقت لشــن اعتداءات في 
اوروبا، ليضاف هذا األسلوب 
الى استخدام السيارات لصدم 
احلشود واســتهداف قوات 

األمن.
العامــة  وقالــت اإلدارة 
للشرطة الوطنية الفرنسية 
في مذكرة نشــرتها مؤخرا 
وكشــفتها صحيفــة »لــو 
انــه »بســبب  باريزيــان« 
الدعاية املتطرفة  تشــجيع 
اخيرا على التخطيط إلخراج 
قطار عن ســكته، يجب ان 
ينصــب اهتمام خاص على 
تداول اي معلومات تتصل 
بعمليــة تســلل او محاولة 
تخريب فــي مناطــق عمل 

القطارات«.
املهــم  وأضافــت »مــن 
اإلشارة الى الدعوات األخيرة 
التــي وجهتهــا املنظمــات 
االرهابية للذئــاب املنفردة 
وحضتهم فيها على التسبب 
بخروج قطارات عن سكتها 
في اوروبا وإشعال حرائق 
غابــات او تســميم مــواد 

غذائية«.
وتابعت ان وسائل النقل 
»تنطوي على مواطن ضعف 
بنيويــة عديدة« و»تشــكل 
هدفا مفضــال«، وخصوصا 
احملطات حيث ينبغي تعزيز 
الوجود املنظور لقوات األمن 
بهدف تدعيم »الطابع الرادع« 

لهذه القوات.
ودعت ايضا الى التحلي 
باليقظة في املواقع السياحية 
والثقافية كونها قد تشــهد 
ســقوط عــدد كبيــر مــن 
البشــرية اضافة  الضحايا 

الــى تداعيات كبيــرة على 
النشــاط السياحي في حال 

وقوع هجوم.
من جهة اخــرى، ذكرت 
أن  الفرنســية  الســلطات 
الشرطة وقوات الدرك تطارد 
رجال هاجم امرأتني مبطرقة 
في بلدة شــالون - ســور 

ساون.
وقال شهود عيان لوسائل 
املهاجــم هتــف  إعــالم إن 
»اهلل أكبر« قبل ان يصيب 

السيدتني.
الشــرطة عن  وتبحــث 
الرجــل لالشــتباه فــي أنه 
كان يحاول ارتكاب جرمية 
القتل، واشار ممثلو االدعاء 
إلى أنه ال يتــم التعامل مع 
احلادث على إنه عمل إرهابي، 
مرجحــني ان يكون املهاجم 

غير متزن عقليا.
وفي بريطانيــا، أعلنت 
الســلطات رفــع مســتوى 
التهديد األمني إلى مستوى 

التفجيــر  »حــرج«، غــداة 
الذي تبناه تنظيم »داعش« 
وأوقع 3٠ جريحا على األقل 
في إحــدى محطــات مترو 
العاصمة عند ساعة الذروة، 
فيما اعتقلت الشرطة مشتبها 

به في االعتداء.
الســلطات  وأعــادت 
البريطانية فتح محطة مترو 
أنفاق »بارســونس غرين« 
التي شــهدت االعتداء، فيما 
قالت الشــرطة انها أوقفت 
»مشتبها به وهو رجل يبلغ 
من العمــر ١8عامــا«، الفتة 
الى انه »على عالقة بوقائع 

إرهابية«.
وألقي القبض على الشاب 
وفقــا لقانــون اإلرهاب في 
منطقــة دوفــر الســاحلية 

اجلنوبية.
وفي وقت سابق، قررت 
رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريــزا ماي رفع مســتوى 
التهديد األمني إلى مستوى 

»حــرج« والذي يشــير إلى 
أنه رمبا يكون هناك هجوم 
وشيك. كما تقرر نشر أفراد 
من اجليش ومن الشــرطة 
املواقــع  املســلحة لتأمــني 
االســتراتيجية ومالحقــة 
اجلناة. وفيما رفضت شرطة 
لنــدن تغريــدات الرئيــس 
األميركي دونالد ترامب بشأن 
احلادث، وقالت انها »تكهنات 
غير مفيدة«، وبخت رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي، الرئيس 
ترامــب، وقالــت: »ال أعتقد 
أنه من املفيد ألي شــخص 
التكهــن بشــأن حتقيقــات 
مســتمرة«. وأكدت ماي ان 
العبوة الناسفة »كان القصد 
منها التسبب بأضرار كبيرة« 
ووصفت االعتداء بـ»الهجوم 
اجلبان«. وكان ترامب غرد 
تعليقا على االعتداء قائال ان 
»إرهابيني فاشلني« نفذوه، 
مضيفــا انهــم كانوا »حتت 
مراقبة« الشرطة البريطانية.

ماي »توبخ« 
ترامب على 

تغريدته: ليس من 
املفيد ألي شخص 

التكهن بشأن 
التحقيقات

)أ.ف.پ(  الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- اون مبتهجاً حلظة جناح اطالق الصاروخ الباليستي االخير امس االول 


