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كوريا الشمالية تختبر ثاني صاروخ
فرط صوتي في ٢٠٢٢ بإشراف «كيم»

عواصم ـ وكاالت: أشرف الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون شخصيا على جتربة 
صاروخ فرط صوتي، داعيا بالده إلى تعزيز 
ترسانتها العسكرية االستراتيجية، على ما 
ذكرت وســائل إعالم رسمية امس. وأظهرت 
صور نشرتها وسائل اإلعالم الرسمية الزعيم 
الكوري الشمالي مجهزا مبنظارين ومحاطا 
برجال بالزي العســكري وهو يتابع إطالق 
الصاروخ في ثاني اختبار من نوعه جتريه 

بيونغ يانغ في أقل من أسبوع.
وذكرت وســائل اإلعالم الرســمية العام 
املاضــي أن الصواريــخ فــرط الصوتية هي 
من بــني «األولويات القصوى» خلطة كوريا 
الشمالية اخلمسية. وميثل هذا السالح املتطور 
أحدث تقدم تكنولوجي في ترســانة النظام 

الستاليني.
وفــي ختــام التجربــة، حث كيــم بالده 
على «تســريع اجلهــود لتعزيز ترســانتها 
االستراتيجية العســكرية تدريجيا إن على 
صعيد النوعية أو الكمية ومواصلة تطوير 
جيشــها» على ما نقلــت «وكالة أنباء كوريا 

الشمالية املركزية» الرسمية.
وأطلق الصاروخ في الوقت الذي كان فيه 
مجلس األمن الدولي يعقد اجتماعا مغلقا بشأن 
التجربة التي اجرتها بيونغ يانغ األســبوع 
املاضي وقالت إنها لصاروخ فرط صوتي أيضا.

وقال املتحدث باسم اخلارجية األميركية 
نيد برايس إن التجربة الصاروخية اجلديدة 
«تنتهك قرارات عدة ملجلس األمن» وتشــكل 

«تهديدا للمجتمع الدولي». ودعت واشنطن 
بيونغ يانغ إلى «االمتناع عن االستفزازات».

وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض جني 
ساكي في تصريح للصحافيني على منت طائرة 
الرئيــس األميركي جو بايــدن امس: «ندين 
إطالق كوريا الشــمالية لصاروخ بالستي.. 
هذه العملية تعتبر انتهاكا للعديد من قرارات 
مجلس األمن الدولي وتشكل خطرا على جيران 

كوريا الشمالية واملجتمع الدولي».
وأشارت إلى أن إطالق الصاروخ لم ميثل 
خطرا مباشرا على العسكريني األميركيني، لكنه 
يدل على «التأثير املزعزع لالستقرار لبرنامج 

األسلحة الكوري الشمالي غير الشرعي».
وأضافت أن واشنطن تدعو كوريا الشمالية 
إلى االمتناع عن مزيد من االستفزازات وبدء 
حوار جدي، مشيرة إلى أن الواليات املتحدة 
جتري مشاورات مع حلفائها وشركائها حول 

الوضع في املنطقة.
وهذا ثالث اختبار من نوعه جتريه بيونغ 
يانغ على صاروخ فرط صوتي، بعد اختبار 

أول أجرته في سبتمبر ٢٠٢١.
وقالــت الوكالــة الكوريــة الشــمالية إن 
الصاروخ الذي أطلق امس االول حمل «رأسا 
حربية انزالقية فــرط صوتية أصابت هدفا 
في البحر يبعد ألف كيلومتر». وأفاد اجليش 
الكوري اجلنوبي إن عملية اإلطالق وصلت 
إلى ســرعة فرط صوتيــة وأظهرت عالمات 
واضحة على «تقدم» مقارنة بالتجربة التي 

أجرتها بيونغ يانغ األسبوع املاضي.

«الناتو»: نتحاور أمنيًا مع روسيا رغم «االختالفات الرئيسية» 
عواصمـ  وكاالت: قال األمني 
العام حللف شــمال األطلسي 
«الناتو» ينس ســتولتنبرغ 
أمس، إن «اختالفات رئيسية» 
مع موسكو التزال قائمة حول 
األمــن في أوروبا إال أن الدول 
األعضاء فــي احللف منفتحة 

على احلوار معها.
وأوضح ســتولتنبرغ في 
ختام اجتماع مجلس «الناتو» 
مع روســيا اســتمر أكثر من 
ثالث ســاعات في مقر احللف 
الكسندر  ببروكسل وحضره 
غروشكو نائب وزير اخلارجية 
الروســي «املباحثات لم تكن 
سهلة. املبادالت كانت صريحة 
حــول الوضــع فــي أوكرانيا 
وســجلنا اختالفات رئيسية 

حول األمن في أوروبا».
وأجــرت الواليات املتحدة 
األوروبيــون  وحلفاؤهــا 
محادثات مع موســكو بهدف 
جتنيــب املنطقة مــا تعتبره 
واشــنطن تهديــدا روســيا 
باجتيــاح أوكرانيــا، غير أن 
موســكو لم تبــد أي عالمات 

تهدئة في هذه املرحلة.
وجاء االجتمــاع في إطار 
حــول  احملادثــات  متابعــة 
الضمانات األمنية بني روسيا 
والواليات املتحدة، والتي عقدت 
يومي ٩ و١٠ يناير اجلاري في 
جنيــڤ.  ومثلت نائبة وزير 
اخلارجية األميركــي ويندي 
شيرمان الواليات املتحدة في 
هــذا االجتماع، فيما أرســلت 
فرنســا فرانسوا دوالتر وهو 
املدير العام لوزارة اخلارجية 

الفرنسية.
وكانت روســيا قد طالبت 
واشنطن وحلفاءها بتطمينات 
واســعة النطاق مبــا في ذلك 

هجومية فــي أوكرانيا، لكنها 
نفت أن تكون لديها نية بنزع 
السالح في أوروبا، حسبما أكد 

الديبلوماسي األوروبي.
في هذه األثنــاء، صرحت 
اخلارجيــة  وزارة  وكيــل 
األميركية للشؤون السياسية 
فيكتوريا نوالند بأن روســيا 
أعدت خطة لزعزعة االستقرار 

الداخلي في أوكرانيا.
واتهمت موسكو بأنها هي 
التي أطلقت معلومات مضللة 
وأكاذيب عن أوكرانيا والواليات 
املتحدة وحلف شمال األطلسي 

لتبرير أفعالها.
في املقابل، قــال الكرملني 

مباشرة مع أوكرانيا شريطة 
الوفــاء باالتفاقــات احلالية، 
مضيفــا أن التدريبــات التي 
الروســية  القــوات  أجرتهــا 
بالذخيــرة احليــة والدبابات 
بالقرب من احلدود األوكرانية 
امس األول ليســت لها صلة 
باحملادثات مع حلف األطلسي.
وردا علــى ســؤال عمــا 
إذا كانــت هنــاك عالقــة بني 
التدريبات العسكرية الروسية 
واملشاورات مع حلف الناتو، 
قال بيسكوف - في تصريح 
نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) 
مجــرد  إنهــا   - الروســية 

ممارسات تدريبية عادية.

إن روســيا، ال توجه إنذارات 
نهائيــة فــي مفاوضاتهــا مع 
الغرب لكنها حتتاج إلى إجابات 
شافية فيما يتعلق مبخاوفها 

األمنية.
وقال دميتري بيســكوف 
الكرملــني  املتحــدث باســم 
للصحافيني امس «لقد وصل 
الوضع إلى نقطة حرجة فيما 
يتعلــق باألمــن فــي أوروبا 
الوطنيــة لبلدنا..  واملصالح 
لــذا ال ميكننــا أن نؤخر أكثر 
من ذلك كما أن املخاوف التي 
عبرنا عنها حتتاج إلى إجابات 
شــافية». وقال بيسكوف إن 
روســيا مســتعدة للتفاوض 

مجلس «األطلسي - روسيا» يجتمع في بروكسل.. وموسكو مستعدة للتفاوض مباشرة مع كييڤ بشروط

أمني عام حلف االطلسي ينس ستولتنبرغ  ونائب وزير اخلارجية الروسي الكسندر غروشكو وممثلة اخلارجية ويندي شيرمان خالل محادثات على هامش 
اجتماع «الناتو- روسيا» امس                   (ا.ف.پ)

ضمانات ملموسة بعدم انضمام 
إلــى حلف شــمال  أوكرانيــا 
األطلســي. وقالــت املتحدثة 
باســم البيــت األبيــض جني 
ساكي «ال يزال من املبكر جدا 
لنقول إذا كان الروس جديني 
أم ال في املسار الديبلوماسي أو 
إذا كانوا مستعدين للتفاوض 
بشــكل جــدي». وتابعت «إن 
عالقة حلف شــمال األطلسي 
مــع أوكرانيــا هي مســألة ال 
تعنــي إال أوكرانيــا واحللفاء 
الـ٣٠ ضمن الناتو، وال تعني 

الدول األخرى».
وأكدت واشــنطن ملوسكو 
أنهــا ال تنوي نشــر أســلحة 

اجليش اليمني يتقدم جنوب مأرب 
ويحاصر ميليشيات احلوثي

عواصمـ  وكاالت: واصل اجليش اليمني 
عمليته العســكرية وتقدمه على اجلبهات 
اجلنوبية حملافظــة مأرب، وذلك بعد يوم 
من إعالن حتالف دعم الشرعية في اليمن 
بدء عملية «حرية اليمن السعيد»، انطالقا 
من محافظة شبوة االستراتيجية التي مت 

حتريرها مؤخرا من ميليشيات احلوثي.
وأفادت قناة «العربية/ احلدث» اإلخبارية 
الفضائيــة امس بأن قوات اجليش اليمني 
ســيطرت علــى مواقع جديدة فــي «عقبة 
ملعاء» مبديرية حريب، الفتة إلى أن بضع 
كيلومترات تفصل بني اجليش اليمني وبني 

معسكر أم ريش االستراتيجي.
وعــزل اجليــش اليمنــي امليليشــيات 
احلوثيــة املتمركــزة فــي سلســلة جبال 
البلــق واملناطق احمليطة بهــا، بعد تقدمه 
في موقــع اللجمة، وفقا لقنــاة «العربية/ 

احلدث» اإلخبارية.
بالتزامن، أظهرت مشاهد تقدم اجليش 
اليمني على بعض التالل في منطقة ملعاء.

وشدد أحد القادة امليدانيني على األرض 
أن معنويات اجليش اليمني مرتفعة، الفتا 
إلى أن مقاتلي ألوية العمالقة الذين أتوا من 
مديرية عســيالن في شبوة أمنوا الناحية 
الشمالية للجيش. وكانت ألوية العمالقة 
واجليش اليمني حققا إجنازات عديدة خالل 
األيام املاضية سواء في شبوة التي حررت 
كاملة أو مأرب، حيث التزال املعارك والتقدم 
مستمرا، وسط ضربات جوية لتحالف دعم 
الشــرعية ملواقع احلوثيني، فيما ســجلت 
خسائر فادحة في صفوف امليليشيات على 

اجلبهات اجلنوبية.
وأتت تلك التطــورات امليدانية بعد أن 
كثفت امليليشيات منذ بداية العام احلالي 
هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز 
علــى الرغم مــن كل التحذيــرات الدولية 
واألمميــة من املخاطر احملدقة بحياة آالف 
النازحني. ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما 
يقارب ثالثة ماليني شخص، من بينهم نحو 

مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

(رويترز) أطفال مينيون يلتمسون الدفء أمام موقد نار في مدينة تعز 

كازاخستان.. مزيد من االعتقاالت ومطالب أممية بحماية حقوق اإلنسان
عواصــم - وكاالت: زار 
الرئيس الكازاخستاني قاسم 
جومرت توكاييڤ امس أملاتي 
للمرة األولى منذ االحتجاجات 
التي عمت البالد وراح ضحيتها 
العشرات واعتقل اآلالف، ووعد 
بإصالح األضرار في عاصمة 

البالد االقتصادية.
وقال خالل اجتماع حكومي، 
بحسب بيان صدر عن مكتب 
الكازاخستانية «إن  الرئاسة 
املهمــة اآلن هــي إعــادة بناء 
املدينــة في أقل وقت ممكن ال 
شــك لدي بأن املدينة سيعاد 
إعمارهــا». وأعــرب الرئيس 
الكازاخســتاني عــن امتنانه 
الروســية واحلليفة  للقوات 
التــي اعتبر أنها «لعبت دورا 
مهما جدا فيما يخص استقرار 
وضع البــالد». وأضاف «من 
دون أدنى شك، كان لديها أهمية 
معنوية كبيــرة لردع هجوم 
الطرق.  اإلرهابيــني وقطــاع 
ميكننــا اعتبار املهمة ناجحة 

جدا».
والتقى توكاييف، بحسب 
وسائل إعالم محلية، بأقرباء 
عناصر األمن الذين قتلوا خالل 
أعمال الشغب، وعاد اجلرحى 

في املستشفيات.
من جهته، أصــدر رئيس 

من جهتــه، اعتمــد البنك 
الوطني ووكالة املراقبة املالية 
ووكالة تنظيم وتنمية السوق 
املالية أمرا يهدف إلى تعزيز 
الرقابــة علــى الســحب غير 

املشروع لألموال من البالد.
وفي السياق، أفادت تقارير 
إخبارية في كازاخستان امس 

اإلضافية، التي أبلغت السلطات 
أنها أجرتها في مدينة أملاتي، 
أدت إلى رفع العدد اإلجمالي 
لالعتقاالت إلى حوالي ١٢ ألف 

شخص.
من ناحيــة اخرى، أعلنت 
الروســية،  الدفــاع  وزارة 
إجالء ٢٠٩٥ مواطنا روســيا 

الســنة في رحالت سياحية، 
الوضــع  لتفاقــم  ونتيجــة 
وإغالق مطــار أملاتي الدولي، 
بقي السياح الروس في فنادق 
املدينة، مشــيرا إلى أن هؤالء 
املواطنني ناشدوا قيادة الوحدة 
الروسية لقوات حفظ السالم 
بطلب املســاعدة في إعادتهم 

إلى روسيا.
الــى ذلــك، طالبــت األمم 
فــي  الســلطات  املتحــدة 
كازاخستان بتعزيز وحماية 
حقــوق اإلنســان واحلريات 
األساسية في سياق مكافحة 
اإلرهــاب، داعيــة إلــى إجراء 
حتقيقــات فورية ومســتقلة 
ومحايدة فــي عمليات القتل 
والتي ستشــمل مــا إذا كانت 
قــوات األمــن قد اســتخدمت 
القوة غيــر الضرورية وغير 

املتناسبة.
وبحسب مركز إعالم األمم 
املتحدة، أكدت املتحدثة باسم 
املفوضيــة الســامية حلقوق 
اإلنســان «ليز ثروسيل» أنه 
مبوجب القانون الدولي، يحق 
الســلمي  للنــاس االحتجاج 
واحلق في التعبير عن آرائهم. 
وال ينبغي احتجازهم ملجرد 
التعبير عن آرائهم، وشددت 
علــى ضــرورة أن يحصــل 

بأنه جرى إلقاء القبض على 
١٧٠٠ شخص آخرين في مدينة 
أملاتي، أكبر مدن البالد ومركز 
االضطرابات األخيرة. ووصفت 
التقارير املعتقلني بـ «املخربني 

واملجرمني».
وذكرت قناة «آسيا نيوز» 
اإلخبارية، امس أن االعتقاالت 

وأجنبيا من كازاخستان إلى 
روسيا بواسطة طائرات النقل 
العســكرية التابعــة للقوات 
الروسية،  الفضائية  اجلوية 
وقالت إن األشــخاص، الذين 
مت إجالؤهــم، هــم املواطنون 
الــروس الذين توجهــوا إلى 
«أملاتي» لقضــاء عطلة رأس 

جميع املعتقلني على محامني، 
كجزء من حقوقهم اإلنسانية 

األساسية.
كما أكدت «ليز ثروسيل» 
علــى أهمية أن تكــون أمينة 
املظالم في كازاخستان قادرة 
على الوفــاء الكامل بواليتها 
املتعلقــة مبا تســمى باآللية 
الوطنيــة والتــي  الوقائيــة 
تتعلق مبســألة التعذيب من 
خالل زيارة أماكن االحتجاز.

وفــي ذات الســياق، دعــا 
خبراء حقوقيون مســتقلون 
الســلطات فــي كازاخســتان 
وقــوات األمــن «إلــى وقــف 
استخدامها غير املقيد للقوة، 
مبا فــي ذلك القــوة املميتة» 
املوجهــة ضــد املتظاهريــن، 
ودعــوا إلى إجــراء حتقيقات 
مســتقلة وقائمة على حقوق 
اإلنســان فــي الطريقــة التي 
استخدمت فيها احلكومة القوة 
في األيام األخيرة من أجل قمع 
االحتجاجــات. وقال اخلبراء 
فــي بيــان لهــم، إنهــم كانوا 
قلقــني للغاية مــن أن رئيس 
كازاخستان أعطى أوامر لقوات 
األمن واجليش بحسب ما ورد 
«بفتح النار بقوة مميتة» على 
املتظاهريــن الذيــن وصفهم
بـ «قطاع طرق وإرهابيني».

الرئيس توكاييڤ يعد بإعادة إعمار أملاتي.. ورئيس الوزراء اجلديد يوعز بخطة إلصالح القوات املسلحة واالستخبارات

(أ.ف.پ) جنود تابعون ملنظمة معاهدة األمن اجلماعي يحرسون أراضي في أملاتي بكازاخستان 

وزراء كازاخســتان اجلديــد 
اســماعيلوف،  علــي خــان 
تعليماتــه لــوزارة االقتصاد 
بصياغة مشروع برنامج عمل 
حكومي للعام احلالي بحلول 
٢٠ اجلــاري، وأوعــز بوضع 
القوات  مقترحــات إلصــالح 

املسلحة واالستخبارات.
الذي  وأشار اسماعيلوف 
مت تعيينــه مؤخــرا، إلــى أن 
رئيس الدولة قاسم جومارت 
توكاييــف أصــدر تعليماته 
بصياغة برنامج عمل حكومي 
لعام ٢٠٢٢ في غضون ثالثة 

أسابيع.
ووفقا السماعيلوف، فإن 
اإلجــراءات املخطــط لها في 
البرنامج يجب أن تكون قابلة 
للتنفيذ هذا العام، والعمل على 
مســتوى عالي مــن اجلودة. 
وقال: «إنني أوعز إلى وزارة 
االقتصاد الوطني مع هيئات 
الدولــة بوضع  ومؤسســات 
مشروع برنامج وتقدميه إلى 
احلكومــة بحلــول ٢٠ يناير 

اجلاري».
مــن ناحيــة أخــرى، قال 
وزيــر الصناعــة، كايربيــك 
مطــار  إن  أوســكينباييف، 
أملاتي جاهز من الناحية الفنية 

الستئناف عمله.

مقتل مسّن فلسطيني قّيده جنود االحتالل واعتدوا عليه
عواصمـ  وكاالت: عثر على 
مسن فلسطيني في الثمانني 
من العمر ميتــا في قرية في 
شمال الضفة الغربية احملتلة 
امــس بعدما احتجــزه جنود 
إســرائيليون وتركوه مكبل 

اليدين.
وأكد رئيس املجلس احمللي 
فــؤاد مطيع لوكالــة فرانس 
بــرس أن وحدة تضم ٣٠ إلى 
٤٠ جنديا إســرائيليا نصبت 
كمينا وســط قرية جلجليا، 
حيث أوقفوا السيارات وسط 
القرية واعتقلوا ركابها وقيدوا 

أيديهم.
واضــاف مطيــع، إن عمر 
عبداملجيــد أســعد كان عائدا 
إلى منزله بعد زيارة ألقاربه، 
عندما مت اعتقاله وتقييد يديه 
وضربه وتركه في مبنى قيد 

اإلنشاء.
وعثر على أسعد ميتا في 
الســاعات األولــى من صباح 
امــس بعــد مغــادرة اجلنود 

القرية، وفقا ملطيع.

أحــد املراكز الطبيــة القريبة 
من املــكان ثم نقل إلى مجمع 
الطبــي ووصــل  فلســطني 

متوفى».
وتأتي هــذه الواقعة غداة 
مواجهات بني طالب من جامعة 

فلسطينيا، بينهم أسير محرر، 
من مناطــق متفرقة بالضفة 

الغربية.
وأفــادت مصــادر أمنيــة 
فلسطينية بأن محافظة اخلليل 
جنوب الضفة الغربية تصدرت 
قائمة االعتقاالت، إذ مت اعتقال 
٧ مواطنني فلسطينيني خالل 
حملة مداهمة وتفتيش نفذتها 
في مدينة اخلليل وبلدتي يطا 
وحلحــول، أما فــي محافظة 
جنني شمال الضفة، فتم اعتقال 
٣ فلسطينيني من بلدة السيلة 
احلارثية بعــد اقتحام قوات 
االحتالل للبلدة ومداهمة عدد 

من املنازل.
القــدس احملتلــة،  وفــي 
اعتقلت قوات االحتالل مواطنني 
خالل اقتحام عدد من املنازل 
في بلدة العيسوية، فيما قامت 
قوات أخــرى باعتقال املعلم 
إياد إلياس ربيع، وهو أسير 
محــرر، بعد أن داهمت منزله 
وفتشــته في بلدة بيت عنان 

الواقعة شمال غرب القدس.

بيرزيت شمال رام اهللا وجنود 
إســرائيليني، نتج عنها عدة 
إصابات وفــق جمعية الهالل 

األحمر الفلسطيني.
من جهة اخــرى، اعتقلت 
قوات االحتالل االسرائيلي، ١٣ 

(رويترز) قوات االحتالل تعتقل رجال بدويا خالل مظاهرة ضد تشجير قرية ساو األطرش الصحراوية 

وأكــدت وزارة الصحــة 
الفلســطينية الرواية وقالت 
إن احلادثة تســببت بإصابة 

أسعد بـ «نوبة قلبية».
وقالــت الــوزارة في بيان 
مقتضــب «نقل (أســعد) إلى 


