
ق����ال م���س���ؤول ك��ب��ي��ر ب�����اإلدارة 
األميركية اجلمعة، إن م��ن املرجح 
عقد اجتماع القمة املقبل بني الرئيس 
دون��ال��د ت��رام��ب وال��زع��ي��م ال��ك��وري 
الشمالي كيم جونغ أون أوائل العام 

املقبل.
وعقد اجلانبان محادثات بشأن 
االجتماع الثاني بني الزعيمني بعد 
اجتماعهما األول غير املسبوق الذي 

ُعقد في سنغافورة في يونيو.
وقال املسؤول األميركي ملجموعة 
ص��غ��ي��رة م��ن الصحفيني، إن »م��ن 
املرجح عقد اجتماع في وقت ما بعد 

أول العام«.
وأك��د وزي��ر اخلارجية األميركي 
مايك بومبيو يوم اجلمعة، إنه يأمل 
بلقاء نظيره الكوري الشمالي قريبا 
لوضع األس��اس »خلطوة كبيرة إلى 
األم��ام« بشأن نزع السالح النووي 

خالل اجتماع القمة املقبل.
وق����ال ب��وم��ب��ي��و ف��ي م��ق��اب��ل��ة مع 
»صوت أميركا« خالل زيارة ملكسيكو 
سيتي، إن كيم أبلغه قبل أسبوعني 
إنه ملتزم بالوعود التي قدمها لترامب 

خالل اجتماعهما األول.
والتقى بومبيو مع وزير اخلارجية 
الكوري الشمالي ري يونغ هو في 
اجلمعية العامة ل��أمم املتحدة في 

نيويورك في سبتمبر.
وامتنعت متحدثة باسم وزارة 
اخلارجية األميركية عن توضيح ما 
إذا كان بومبيو يقصد أنه سيلتقي مع 
نظيره في واشنطن وقالت إنه ليس 

لديها اجتماعات تعلنها.
وأعلنت الواليات املتحدة وكوريا 
اجلنوبية اجلمعة، تعليق التدريبات 
الدفاعية اجلوية املشتركة املقبلة 
في محاولة لضمان استمرار اجلهود 

الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.
وعقدت الكوريتان ثالثة لقاءات 

قمة هذا العام.
من جهته، أعرب وزير اخلارجية 
األم��ي��رك��ي م��اي��ك بومبيو اجلمعة 
عن أمله باستقباله نظيره الكوري 
ال��ش��م��ال��ي خ���الل ع��ش��رة أي����ام في 
واشنطن من اجل متابعة التحضير 
لقمة ج��دي��دة جتمع دون��ال��د ترامب 

وكيم جونغ اون.
وف��ي رد على س���ؤال خ��الل لقاء 
أجرته معه إذاعة صوت اميركا حول 
احتمال عقد قمة ب��ني ت��رام��ب وكيم 
»في املستقبل القريب«، أجاب بومبيو 

»نعم«.
وأوض��ح على هامش زيارته إلى 
مكسيكو »ال ميكنني أن أقول متى ألن 
التاريخ لم يحدد بعد« مضيفا »إننا 
نعمل على اي��ج��اد ت��واري��خ وأمكنة 

مالئمة للرئيسني«.
وت��اب��ع بومبيو »يعتريني أمل 
كبير بامكانية عقد اجتماعات بني 
م��س��ؤول��ني رف��ي��ع��ني« ف��ي واشنطن 
»بيني وب��ني نظيري خ��الل أسبوع 
ون��ص��ف تقريبا م��ن أج���ل متابعة 
احل��وار كي يتمكن الرئيسان خالل 
القمة من حتقيق خطوة كبيرة نحو 

نزع السالح النووي«.
ولم توضح وزارة اخلارجية على 
الفور عن اي نظير يتحدث، وذلك ردا 

على سؤال لوكالة فرانس برس. 
وحتى اآلن، اج��رى مفاوضات، 
بشكل أس��اس��ي، مع مساعد الزعيم 
الكوري الشمالي، كيم يونغ تشول 
ال����ذي زار ال���والي���ات امل��ت��ح��دة في 
الربيع، إال أنه في سبتمبر، اجتمع 
وزير اخلارجية األميركي مع  وزير 

الرئيس األميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أثناء قمة سنغافورةاخلارجية ري-يونغ في نيويورك.

هيمنت عليها مشاهد الفوضى ومزاعم الفساد

فوضى وتزوير وفلتان أمني في انتخابات أفغانستان البرملانية
أدل��ي األف��غ��ان بأصواتهم، أم��س السبت، في 
انتخابات برملانية هيمنت عليها مشاهد الفوضى، 
وم��زاع��م ال��ف��س��اد، وك��ذل��ك العنف ال��ذي اضطر 
السلطات لتأجيل االنتخابات في إقليم قندهار، 

االستراتيجي جنوب البالد.
وتوجه الرئيس األفغاني، أش��رف غني، إلى 
أح��د مراكز االق��ت��راع ل��إدالء بصوته ودع��ا »كل 

أفغانية وكل أفغاني ملمارسة حق االنتخاب«.
وشعر املسؤولون بقلق من أن يؤدي العنف 
إلى إحجام الناخبني عن املشاركة في التصويت 
ال سيما في ِأعقاب اغتيال قائد شرطة قندهار، يوم 
اخلميس، مما دفع السلطات لتأجيل االنتخابات 

في اإلقليم أسبوعا.
وأص���درت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان، سلسلة بيانات 
دعت فيها إلى عدم املشاركة في عملية تعتبرها 
مفروضة من اخلارج، وحذرت من احتمال تعرض 

مراكز االنتخابات لهجمات.
ونشرت السلطات آالالف من أف��راد الشرطة 
واجليش عبر البالد في أج��واء شهدت اغتيال 9 
مرشحني وسقوط مئات بني قتيل وجريح في 

هجمات لها صلة باالنتخابات.
وفتحت مراكز االق��ت��راع أبوابها في الساعة 
السابعة صباحا بالتوقيت احمللي، 0230 بتوقيت 
غرينتش، ومن املقرر أن يستمر التصويت حتى 

الرابعة مساء.
ونظرا لصعوبة إحصاء األصوات في مختلف 
أنحاء أفغانستان، لن تعرف النتائج النهائية قبل 

أسبوعني على األقل.
ووقعت ح��وادث أمنية منفصلة منها إطالق 
صواريخ في العاصمة كابول، ومدينة قندوز، 

شمال البالد.
كما ه��زت ع��دة ان��ف��ج��ارات، ال��س��ب��ت، مراكز 
تصويت في كابول موقعة ضحايا لم يتضح 
عددهم بعد، فيما تنظم أفغانستان انتخابات 

تشريعية.
كما شوهد ناخبني يفرون بعد وقوع انفجار في 
مركز تصويت، شمال العاصمة، فيما أفاد آخرون 
عن ح��دوث انفجارات في مواقع أخ��رى أوقعت 
قتلى وجرحى، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة 

الصحة في العصمة كابول.
كما وردت تقارير أمنية عن إطالق نار خارج 
مدينة غزنة، بوسط أفغانستان، وانفجارات 
صغيرة ف��ي إقليم كابيسا، وم��ن��اط��ق خ��ارج 
العاصمة لكن دون تقارير عن سقوط عدد كبير 

من الضحايا.
وقالت جلنة االنتخابات املستقلة التي تشرف 
على التصويت إن »السلطات االنتخابية كانت 
تعتزم فتح 7355 مركز اقتراع ولكن لن يتسنى 

سوى فتح 5100 مركز فقط العتبارات أمنية.
وتأجلت االنتخابات أيضا في إقليم غزنة، 
بسبب خالفات بشأن متثيل اجلماعات العرقية 

املختلفة.
ومع بدء التصويت، أبلغ ناخبون ومراقبون 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ع��ن ح���دوث م��ش��اك��ل ف��ي بعض 

األماكن شملت تأخر فتح عدد من مراكز االقتراع، 
وصعوبات في استخدام أجهزة التحقق من هوية 

الناخبني باالستدالل البيولوجي.
وقال محمد محقق أحد زعماء قومية الهزارة 
ال��ت��ي يعيش ع��دد كبير م��ن أبنائها ف��ي غرب 
العاصمة: »ما زالت هناك مراكز كثيرة في اجلزء 
الغربي م��ن ك��اب��ول ل��م تفتح.. أنتظر هنا منذ 
ساعتني ونصف الساعة لكن موظفي االنتخابات 

يقولون إنهم ينتظرون قوائم الناخبني«.
وهناك أيضا ناخبون يأملون في أن تساعد 

العملية االنتخابية في حتسني حياتهم.
وق��ال عبد الله، وه��و ناخب في مدينة هرات 
غرب البالد كان يجلس على كرسي متحرك، »أريد 
أن يخدم املرشحون البلد وأن يسمعوا أصوات 

املعاقني والفقراء«.
ويبلغ ع��دد الناخبني املسجلني حوالي 8.8 
مليون شخص ولكن من املعتقد أن ع��ددا، يقدره 
البعض مب��ا يصل إل��ى %50 أو أك��ث��ر، مسجل 

بطريق التحايل أو بشكل غير سليم.
ويتنافس نحو 2450 مرشحا على مقاعد 

مجلس النواب البالغ عددها 250 مقعدا من بينها 
مقعد مخصص ألقلية السيخ.

ومبوجب الدستور يراجع البرملان القوانني 
ويصدق عليها ولكن ليس له سلطة حقيقة تذكر.

وف��ي محاولة لضمان نزاهة االق��ت��راع، تقرر 
إدخ���ال تقنية تسجيل الناخبني ب��االس��ت��دالل 

البيولوجي.
لكن يخشى كثيرون من أن تزيد التقنية التي 
أدخلت على عجالة والتي لم تختبر من قبل من 

االرتباك دون أن تقضي على التزوير.

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات األفغانية من أمام أحد مراكز االقتراع

عشرات 
اآلالف 

يتظاهرون 
من أجل 

استقالل 
تايوان

ن��زل ع��ش��رات آالف االشخاص 
السبت الى شوارع تايبيه للمطالبة 
بتنظيم استفتاء ح��ول استقالل 
تايوان في حتد غير مسبوق احلجم 

للصني.
وب��ح��س��ب امل��ن��ظ��م��ني ف���ان ع��دد 
املشاركني في التجمع بلغ نحو مئة 
الف، وتعذر احلصول على الفور 

على رقم من الشرطة.
وجتمع املتظاهرون أم��ام مقر 
احلزب الدميقراطي التقدمي احلاكم 
ملوحني برايات والفتات تطالب 
ب »اس��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى االس��ت��ق��الل« 
وم��رددي��ن ش��ع��ارات منها »نريد 

استفتاء« و«ال للضم« للصني.
واعتبرت هذه التظاهرة االكبر 
حجما للمطالبة باستفتاء على 
اع��الن االستقالل منذ أكثر من 20 

عاما.
ونظمت التظاهرة ب��دع��وة من 
التحالف اجلديد فورموسي املدعوم 
من الرئيسني السابقني لي تينغ 
هوي وشني شوي بيان، في وقت 
ش��ددت فيه بكني سياستها جتاه 
سلطات تايوان. اما رئيسة تايوان 
تساي اينغ وي��ن فهي ف��ي وضع 
دقيق بني مطرقة العمالق االسيوي 

وسندان االستقالليني.
وتعتبر الصني تايوان جزءا من 
أراضيها في حني تعتبر تايوان 
نفسها دول��ة ذات سيادة لكنها لم 
تعلن أبدا استقاللها. وحذرت بكني 
من أنها ستستخدم القوة اذا حاولت 

تايوان االنفصال رسميا.

مهلة دولية جديدة إليران ملكافحة 
متويل اإلرهاب وتبييض األموال

أعطت مجموعة العمل املالي اجلمعة إيران مهلة جديدة 
حتى فبراير املقبل للتقّيد باملعايير الدولية ملكافحة 
تبييض األم��وال ومتويل اإلره���اب، وم��ّددت بذلك فترة 

تعليق العقوبات بحّق ايران السارية منذ نحو سنتني.
وأعلنت مجموعة العمل املالي على هامش اجتماعها 
املنعقد في باريس أنها تعرب عن »خيبة أمل« إزاء موقف 
إي��ران، البلد الوحيد مع كوريا الشمالية على الئحتها 

السوداء للدول غير املتعاونة.
والهدف األساسي لهذه املجموعة هو تنسيق مكافحة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
وقال األميركي مارشال بيلينغسليا الذي يتسلم حاليا 
الرئاسة الدورية لهذه املجموعة في مؤمتر صحافي عقده 
في العاصمة الفرنسية، إن طهران التزمت بتطبيق »خطة 

عمل انتهت في يناير املاضي«.

وتابع قائال »نحن اآلن في اكتوبر ومجموعة العمل 
املالية وجدت أن ايران لم تلتزم بتسع نقاط من أصل عشر 

مدرجة في خطة العمل هذه«.
وأع��رب بيلينغسليا عن األم��ل بأن تلتزم طهران بها 

بحلول فبراير املقبل.
وأضاف »في حال لم تقّر إيران هذه اإلجراءات بحلول 
فبراير املقبل، سنّتخذ قرارات حلماية أنفسنا من املخاطر 
التي قد تنجم من الثغرات اإليرانية«.وسارعت طهران إلى 

الترحيب باملهلة اجلديدة التي حصلت عليها.
وقالت وزارة اخلارجية اإليرانية في بيان إّنها »ترّحب 
بقرار مجموعة العمل املالي« وتعتبره »انتصارا آخر 

لدبلوماسية اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية«.
لكن ال��وزارة حرصت في بيانها على »انتقاد« إعالن 
مجموعة العمل املالي أّن »االجراءات التي اّتخذتها إيران 

لم تكن مكتملة«، مطالبة املجموعة بالعمل على »مقاومة 
الضغوط السياسية«.

وكان البرملان اإليراني صّوت في السابع من أكتوبر 
املاضي على مشروع قانون ضد متويل »اإلرهاب« اعتبر 
أساسيا إلنقاذ االّت��ف��اق ح��ول امللف النووي مع شركاء 

طهران الغربيني بعد انسحاب الواليات املتحدة منه.
ومشروع القانون هذا ال��ذي أق��ّر هو واح��د من أربعة 
قّدمتها احلكومة اإليرانية ال��ى البرملان خ��الل االشهر 
القليلة املاضية للتجاوب مع طلبات مجموعة العمل 

املالية.
وأنشئت مجموعة العمل املالية عام 1989 بهدف تنقية 
النظام املالي الدولي عبر حّض الدول األعضاء، أو التي 
ترغب باالنضمام إليها، على إق��رار قوانني ضد تبييض 

األموال ومتويل اإلرهاب.

موسكو تتهم واشنطن بـ »اختالق« تهمة 
التدخل في انتخابات منتصف الوالية

دان��ت موسكو السبت توجيه 
واشطن التهمة إلى امرأة روسية 
بالتدخل في انتخابات منتصف 
ال���والي���ة األم��ي��رك��ي��ة ق��ائ��ل��ة إن 
االتهامات »اختلقت« بهدف فرض 

مزيد من العقوبات على روسيا.
وق���ال ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية 
سيرغي ريابكوف في بيان »نفهم 
أن واشنطن تختلق ذريعة بهدف 
ف��رض عقوباتها سيئة السمعة 

مجددا على بلدنا«.
وأض���اف أن��ه بعد االت��ه��ام��ات 
السابقة املتعلقة باالنتخابات 
الرئاسية لعام 2016 التي فاز 
بها دونالد ترامب، »يحاولون في 

واشنطن اآلن لعب نفس الورقة 
م��ع اق��ت��راب م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات 
األميركية« في السادس من نوفمبر 
ح���ني ي��ص��وت األم��ي��رك��ي��ون في 
انتخابات الكونغرس في منتصف 

والية الرئيس اجلديد.
وجهت وزارة العدل األميركية 
اجل��م��ع��ة االت���ه���ام ال����ى اي��ل��ي��ن��ا 
اليكسيفنا خوسيانوفا )44 عاما( 
بتمويل حملة دعاية عبر مواقع 
التواصل االجتماعي للتأثير في 
مجريات االنتخابات التشريعية 
واحمل��ل��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة. ل��ت��ك��ون أول 
ش��خ��ص ي��ت��ه��م ف���ي ال���والي���ات 
املتحدة مبحاولة التدخل في هذه 

االنتخابات احلاسمة.
واُتهمت الروسية بأنها كانت 
امل��دي��رة املالية ف��ي عملية نفذت 
ان��ط��الق��ا م��ن س���ان بطرسبورغ 
ومولها رج��ل االع��م��ال إيفغيني 
ب��ري��غ��وج��ني، وف���ق ب��ي��ان وزارة 

العدل األميركية.
وات���ه���م ري���اب���ك���وف »ب��ع��ض 
السياسيني األم��ي��رك��ي��ني« بشن 
»حملة تشهير معيبة« م��ن أجل 
تسجيل تقدم سياسي و«في الوقت 

نفسه الضغط على روسيا«.
وح��ذرت موسكو واشنطن من 
أنه »من خالل إبداء العداء« فإنها 

»لن حتصل سوى على رد أقوى«.

بعد اجتماعهما في سنغافورة

2019 قمة ترامب وكيم »الثانية« مطلع 
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