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كيم :قلق إزاء اجلمود الراهن في املفاوضات مع واشنطن

كوريا اجلنوبية :سنسعى حلل عقوبات بيونغ يانغ بأسرع وقت
أعلن رئيس كوريا اجلنوبية م��ون ج��اي-إن
أمس اخلميس أن الشروط “توفرت” الستئناف
املشاريع االقتصادية بني الكوريّتني ،متعهدا ً
من جهة ثانية السعي “حلل” مسألة العقوبات
املفروضة على بيونغ يانغ “بأسرع وقت ممكن”.
وق��ال مون للصحافيني ،في “البيت األزرق”،
مقر الرئاسة في سيول ،إن “الشروط املسبقة
الستئناف الكوريّتني األنشطة في مجمع كايسونغ
والسياحة في جبل كومغانغ توفرت بصورة
إجمالية”.
وأضاف أن كوريا اجلنوبية ستسعى من أجل
“حل” مسألة العقوبات الدولية املفروضة على
جارتها الشمالية “في أسرع وقت ممكن”.
ك��ذل��ك اع��ت��ب��ر رئ��ي��س ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة أن
“الشمالية” بحاجة التخاذ “خطوات شجاعة
وعملية” باجتاه نزع سالحها النووي ،معتبرا ً
من جهة أخرى أن القمة الثانية بني بيونغ يانغ
وواشنطن “وشيكة”.
وق��ال إن��ه يتعني على بيونغ يانغ أن تتخذ
“مزيدا ً من اخلطوات الشجاعة والعملية باجتاه
ن��زع ال��س�لاح النووي” ل��ل��خ��روج م��ن الطريق
امل��س��دود ال���ذي بلغته امل��ف��اوض��ات بينها وبني
واشنطن حول هذا امللف.
وأض��اف أن��ه باملقابل “يجب بلورة إج��راءات
مقابلة لتسهيل جهود ك��وري��ا الشمالية لنزع
السالح النووي” ،مشيرا ً إلى أنه ميكن للواليات
املتحدة على سبيل املثال أن توافق على “نظام
سالم” وعلى إعالن ينهي رسمياً احلرب الكورية
(.)1953-1950

وأع��ل��ن��ت ك��وري��ا الشمالية أنّ زعيمها كيم
يونغ-أون عبّر خالل لقائه الرئيس الصيني شي
جينبينغ في بكني عن “قلقه” إزاء اجلمود الراهن
في املفاوضات بني بيونغ يانغ وواشنطن حول
نزع السالح النووي من شبه اجلزيرة الكورية.
وقالت وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية
إنّ كيم أعرب عن “قلقه إزاء املأزق الراهن في عملية
حتسني العالقات بني الواليات املتحدة وجمهورية
كوريا الشعبية الدميوقراطية وفي محادثات نزع
السالح النووي” ،مشدّدا ً في الوقت نفسه على أنّ
“التوصل إلى
ّ
“املوقف املبدئي” لبالده واملتمثّل في
ح ّل سلمّي من خالل احلوار لم يتغيّر”.
في سياق متصل ،أبلغ الرئيس الصيني شي
جينبينغ الزعيم الكوري الشمالي أنّ بكني تدعم
القمّة الثانية احملتمل عقدها قريبا ً بني بيونغ يانغ
وواشنطن وتأمل أن يخطو كال الطرفني خطوة
باجتاه اآلخر لكي “يلتقيا في منتصف الطريق”،
بحسب ما أفادت شينخوا اخلميس.
وقالت وكالة أنباء الصني اجلديدة (شينخوا)
الرسمية إنّ شي أبلغ أيضاً كيم خالل اجتماع في
بكني في إطار الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري
الشمالي إلى الصني يومي الثالثاء واألربعاء أنّ
“التسوية السياسية (لقضية) شبه اجلزيرة
الكورية هي اليوم أمام فرصة تاريخية نادرة”.
م��ن جهته ق���ال ك��ي��م ،بحسب م��ا نقلت عنه
شينخوا ،إنّ ب�لاده ستبذل ج��ه��ودا ً خ�لال القمّة
الثانية املرتقبة بينه وب�ين الرئيس األميركي
دون��ال��د ت��رم��ب “لتحقيق نتائج تلقى ترحيب
املجتمع الدولي”.

كيم في الصني

متمردون أوغنديون غامضون يقتلون  7مدنيني و 3عسكريني

مفوضية االنتخابات تعلن فوز املعارض
تشيسكيدي برئاسة الكونغو
ناجنا في مؤمتر صحفي في الساعة الثالثة
ص��ب��اح��ا ( 0200ب��ت��وق��ي��ت ج��ري��ن��ت��ش) أن
تشيسكيدي حصل على  38.57في املئة من
األص��وات التي جت��اوزت  18مليونا .واختير
ذل��ك التوقيت فيما يبدو لتجنب أي رد فعل
فوري في الشوارع.
وذك��ر ناجنا أن تشيسكيدي حصل على ما
يربو على سبعة ماليني صوت مقارنة مع نحو
 6.4مليون لفيولو ،وهو زعيم آخر للمعارضة،
وزه���اء  4.4مليون ل��ش��ادري ال���ذي اخ��ت��اره
الرئيس جوزيف كابيال خلالفته.
وم��ن امل��ؤك��د أن تثير النتيجة م��زي��دا من
الشكوك في أن تشيسكيدي ،الذي أظهرت آخر
استطالعات ل��ل��رأي قبل االنتخابات تأخره
بفارق كبير عن فيولو ،أب��رم اتفاقا لتقاسم
السلطة مع كابيال.

أعلنت مفوضية االنتخابات في جمهورية
الكوجنو الدميقراطية أم��س اخلميس فوز
م��رش��ح امل��ع��ارض��ة ف��ل��ي��ك��س تشيسكيدي
بانتخابات ال��رئ��اس��ة ال��ت��ي أج��ري��ت ف��ي 30
ديسمبر.
وقد تقود النتيجة إلى أول انتقال دميقراطي
للسلطة منذ االستقالل عن بلجيكا في .1960
غير أن م��راق��ب�ين أب��ل��غ��وا ع��ن وق���وع سلسلة
من املخالفات خ�لال االنتخابات التي تقول
املعارضة إنها شهدت تزويرا.
ومي��ك��ن للمرشحني اخل��اس��ري��ن ،وبينهم
رج��ل األع��م��ال مارتن فيولو ومرشح احلزب
احلاكم إميانويل رامازاني شادري ،الطعن على
النتيجة أمام احملكمة الدستورية التي ميكنها
نظر أي طعون والفصل فيها خالل عشرة أيام.
وقال رئيس مفوضية االنتخابات كورنيلي

اعتقال «رجل الطرود
املشبوهة» في أستراليا

وأع��ل��ن اجل��ي��ش الكونغولي مقتل سبعة
مدنيني وث�لاث��ة عسكريني ،ف��ي بيني بشرق
البالد ،بعد هجوم حلركة التمرّد األوغندية
“القوات الدميوقراطية املتحالفة”.
وقال املتحدث باسم اجليش في منطقة بيني
الكابنت م��اك ه��ازوك��اي لوكالة فرانس برس
إن “موقعاً للجيش ك��ان هدفاً صباح اليوم
لهجوم شنته القوات الدميوقراطية املتحالفة،
لألسف ،فقدنا ثالثة جنود ،وقتل سبعة مدنيني،
وأص��ي��ب جنديان آخ���ران بجروح” .ب��دوره
قال دون��ات كيبوانا رئيس اإلدارة احمللية في
املنطقة لفرانس برس إن متمردين كونغوليني
“هاجموا موقع القوات املسلحة جلمهورية
الكونغو الدميوقراطية في ميساسي ،ما أسفر
عن مقتل سبعة مدنيني وثالثة جنود ،وإصابة
 10أشخاص بجروح ،بينهم جنديان”.

أعلنت السلطات األسترالية أمس اخلميس أنّ
الشرطة اعتقلت رجالً لالشتباه بإرساله عشرات
الطرود املشبوهة إلى بعثات دبلوماسية في أنحاء
مختلفة من البالد.
وأوضحت السلطات أن املوقوف يبلغ من العمر
 48عاماً ،وقد اعتقل في منزله في والية فيكتوريا
ف��ي ج��ن��وب ش��رق ال��ب�لاد لالشتباه ب��إرس��ال��ه ما
مجموعه  38طردا ً مشبوها ً إلى سفارات وقنصليات
في العاصمة كانبيرا ومدينتي سيدني وملبورن.
وقالت الشرطة في بيان إن الرجل اتهم بإرسال
“مواد خطيرة عبر خدمة البريد” وإن العقوبة
القصوى للجرمية هي السجن ملدة 10سنوات.
وتسلمت ع��دد من القنصليات األجنبية في
مدينة م��ل��ب��ورن األس��ت��رال��ي��ة ،بينها املصرية
واألميركية ،طرودا ً مشبوهة األربعاء بثت رعباً
بالعاملني فيها ،وجميعها ممهورة برسم لقناع،
مرفق بكلمة  Asbestosاملعروف عربيا باسم
“أسبست” الكامنة فيه معدنيات مسببة سريعا ً
للسرطان ،واملستخدم في البناء كعازل عادة
لنيران احلرائق.

نائب أردوغان :زيارتي احلالية لفنزويال
فرصة لتقييم العالقات الثنائية
وص��ل ف��ؤاد أوق��ط��اي ،نائب الرئيس
التركي ،العاصمة الفنزويلية ،للمشاركة
في مراسم تنصيب الرئيس ،نيكوالس
م���ادورو لوالية رئاسية ثانية مدتها 6
سنوات .
وشدد فؤاد أوقطاي أن زيارته احلالية
لفنزويال للمشاركة في تنصيب الرئيس،
نيكوالس مادورو لوالية جديدة“ ،ستكون
فرصة بالنسبة لنا للنظر في العالقات
الثنائية بني البلدين”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى
بها املسؤول التركي ،عقب وصوله مطار
“سيمون بوليفار” بالعاصمة كاراكاس،
وك���ان باستقباله وزي����را اخل��ارج��ي��ة،
خورخى أرياسا ،والتخطيط ،ريكاردو
مينديز.
ولفت أوق��ط��اي إل��ى أن العالقات بني

أنقرة وكاراكاس شهدت في اآلونة األخيرة
تقدمًا كبيرًا ،معربًا عن ترحيب تركيا مبثل
هذه التطورات.
واتفقت تركيا وبوليفيا على افتتاح
األخيرة سفارة لها في أنقرة في النصف
األول م��ن ال��ع��ام اجل�����اري ،ف��ض�ًل�اً عن
زي��ادة التعاون في الصناعات الدفاعية
والقطاعات األخرى.
وق��ال م��راس��ل األن��اض��ول إن أوقطاي
وموراليس أكّدا خالل اللقاء على حتقيق
تقدم مهم في العالقات بني البلدين مع
افتتاح تركيا سفارة لها في بوليفيا العام
املاضي.
وأوض����ح أن اجل��ان��ب�ين ات��ف��ق��ا خ�لال
اللقاء على افتتاح بوليفيا سفارة لها في
العاصمة التركية أنقرة في النصف األول
من .2019

ترمب الغاضب« :مع السالمة ..ال فائدة!»

أميركا وإسرائيل ..قلق بشأن شركات االتصاالت الصينية
ذكر مسؤول أمريكي أن جون بولتون
مستشار األمن القومي للرئيس األمريكي
دونالد ترامب عبر عن مخاوف الواليات
املتحدة بشأن استخدام أجهزة اتصاالت
صينية في قطاعات حساسة خالل اجتماع
ف��ي مطلع األس��ب��وع م��ع رئ��ي��س ال���وزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو.
وق��ال املسؤول الكبير في اإلدارة الذي
اطلع على احملادثات ”نحن جميعا قلقون
ب��ش��أن س��رق��ة امللكية الفكرية وش��رك��ات
االتصاالت الصينية التي تستغلها الصني
ألغراض جمع معلومات املخابرات“.
واتخذت إدارة ترامب سلسلة خطوات
ت��س��ت��ه��دف احل���د م���ن اخ���ت���راق ه���واوي
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز و(زد.ت��������ي.إي) ل��ل��س��وق.
وال��ش��رك��ت��ان م��ن أك��ب��ر مصنعي م��ع��دات
شبكات االت��ص��االت ف��ي ال��ص�ين .وتنفي
كلتاهما أن تكون منتجاتهما تستخدم في
التجسس.
وأبلغ املسؤول الكبير الصحفيني قبيل
االجتماع ب��أن اإلدارة ال تريد أي عوائق
متنعها من تبادل معلومات حساسة مع
اإلسرائيليني ،في إشارة إلى مخاوف بشأن
التكنولوجيا واالستثمارات الصينية في
ميناء حيفا.
وق��ال املسؤول ”وضعنا ه��ذا األم��ر في
موقع متقدم على جدول األعمال“.
وأعطت حكومة نتنياهو الضوء األخضر
ملجموعة شنغهاي إنترناشيونال بورت
الصينية عام  2013لتشغيل ميناء خاص
في حيفا وهو مرسى كبير لسفن األسطول

االتفاق على افتتاح سفارة بوليفيا في تركيا 2019

«النواب األميركي» يقر تشريع ًا من
شأنه أن ينهي إغالق ًا جزئي ًا للحكومة
جولياني :الرئيس لن يجيب عن أي أسئلة أخرى من احملقق مولر

بولتون و نتنياهو

السادس األمريكي.
وف���ي ع�لام��ة محتملة ع��ل��ى االس��ت��ي��اء
األمريكي من عمل الصني في حيفا ،رست
إحدى بوارج األسطول السادس في ميناء
أسدود اإلسرائيلي على البحر املتوسط ،في
أول زيارة من نوعها في نحو  20عاما.
وف��ي ديسمبر ع��ام  2016استحوذت
ه����واوي ع��ل��ى ه��ك��س��ا ت��ي��ر اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة

املتخصصة في تأمني قواعد البيانات مقابل
 42مليون دوالر .وج��اء ذلك عقب زيارة
الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا
الصينية العمالقة إلسرائيل .واستحوذت
في نفس الشهر على شركة توجا نتووركس
ألبحاث تكنولوجيا املعلومات مقابل مبلغ
لم يكشف النقاب عنه.
وتشير وس��ائ��ل إع�لام إسرائيلية إلى

أملانيا :بداية إضراب أطقم األمن في املطارات
أكدت نقابة أملانية ،أمس اخلميس ،بدء إضراب
مخطط له ألطقم األم��ن في مطارات دوس��ل��دورف،
وكولونيا ،وبون.
وأع��ل��ن احت��اد امل��ط��ارات األمل��ان��ي األرب��ع��اء ،أن
اإلضراب سيؤثر على نحو  111ألف مسافر.
وأعرب االحتاد عن خوفه من قرار نقابة “فيردي”
للعاملني في قطاع اخلدمات في أملانيا ،في التعامل
مع خالف حول زيادة األجور بالنسبة ألطقم األمن
في املطارات.
وق��ال رئيس االحت��اد رال��ف بايزل ،إن اإلض��راب
ل��ي��وم ك��ام��ل إج����را ٌء “مبالغ فيه وم��ت��ه��ور وغير
مسؤول” ،موضحاً أنه سينجم عنه أض��رار بالغة
ليس فقط بالنسبة للمطارات ،التي ليست طرفاً
شريكا ً في املفاوضات ،ولكن “لصورة أملانيا” أيضا ً.
وسيتضرر من اإلضراب نحو  58600مسافر في
مدينة دوس��ل��دورف وحدها ،حسب بيانات املطار

هناك .يُذكر أن نقابة “فيردي” للعاملني بقطاع
اخل��دم��ات في أملانيا ،دع��ت في وق��ت سابق أمس،
إلى إضرابات حتذيرية جديدة في املطارات الثالثة
اخلميس.
وذك����رت ال��ن��ق��اب��ة أن���ه م��ن امل��ت��وق��ع اض��ط��راب
حركة الطيران نتيجة هذا اإلض��راب ،موضح ًة أن
اإلض��راب��ات اجل��دي��دة تأتي على خلفية غياب رد
فعل االحتاد األملاني لشركات السالمة اجلوية على
اإلض��راب التحذيري األخير ال��ذي نُظم مطلع هذا
األسبوع ،في مطاري تيغل ،وشونفيلد ،في برلني.
وب��اءت مفاوضات األج��ور بني النقابة واالحتاد
بالفشل ،م��ا دف��ع النقابة للدعوة إل��ى إض��راب��ات
حتذيرية على خلفية خالف حول أجور نحو  23ألف
عامل في السالمة اجلوية.
وتطالب النقابة بزيادة رواتب العاملني في األطقم
األمنية إلى  20يورو في الساعة.

أن (زد.ت������ي.إي) أب���دت اهتماما بقطاع
التكنولوجيا في إسرائيل منذ إرسالها وفدا
رفيع املستوى إليها عام .2013
وذك��رت صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية
في  2016أن إسرائيل لديها سياسة غير
معلنة بعدم استخدام التكنولوجيا اخلاصة
بهواوي أو (زد.ت���ي.إي) خشية تعرضها
الختراقات أمنية.

انسحب ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رم��ب من
محادثات مع ق��ادة الكونغرس الدميقراطيني بسبب
متويل اجلدار احلدودي مع املكسيك ،قائالً على تويتر
إن االجتماع الذي عقد في البيت األبيض إلنهاء إغالق
احلكومة األميركية كان “مضيعة للوقت متاما ً”.
وفي اليوم التاسع عشر لإلغالق احلكومي اجلزئي،
اجتمع ترمب لفترة قصيرة مع زعيم الدميقراطيني في
مجلس النواب تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب
نانسي بيلوسي وغيرهما من القادة الدميقراطيني
لكن االجتماع انتهى بشكل حاد ودون أي إشارة على
التوصل إلى حل .وكتب ترمب على تويتر “سألت عما
سيحدث في غضون  30يوماً إذا أحدثت أنا انفراجة
سريعة لألمور ..هل ستوافقون على (تشريع) ألمن
احل��دود يتضمن بناء ج��دار أو سياج حديدي؟ ردت
نانسي (بيلوسي رئيسة مجلس النواب) بالرفض.
فقلت لهم مع السالمة .ال فائدة!”.
ووصف النواب الدميقراطيون املستاءون تصرف
ترمب بأنه “نوبة غضب” وقالوا إن االجتماع توقف
عندما رفضوا االلتزام بتمويل اقتراحه بشأن اجلدار
احلدودي مع املكسيك.
وق��ال رودي جولياني محامي الرئيس دونالد
ترامب إن الفريق القانوني لترامب أبلغ احملقق اخلاص
روبرت مولر بأن الرئيس األمريكي لن يجيب عن أي
أسئلة أخرى في التحقيق اخلاص بالتدخل الروسي

الرئيس الفنزويلي :واشنطن تتآمر ضدنا

فنزويال :مادورو يؤدي اليمني الدستورية
في غياب معظم رؤساء أمريكا اجلنوبية
حذر الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو ،من وجود
مخطط لإلطاحة بحكومته االشتراكية.
وقال مادورو إن “من املفترض أن يكون هناك انقالب
ضد حكومة دستورية أترأسها أن��ا ،وذل��ك بأوامر من
واشنطن” .وأضاف مادورو“ :لن نغض الطرف عندما
يتم التآمر ضدنا ،وعلى من يرعى دائماً خطط اإلطاحة،
أن ي��ع��رف أن��ه س��وف ينتهي ب��ه امل��ط��اف م��ع القضاء
والدستور والسلطة العسكرية واملدنية”.
وادى الرئيس الفنزويلي نيكوالس م��ادورو أمس
اخلميس اليمني الدستورية إيذاناً ببدء فترة رئاسية
ج��دي��دة ،ف��ي م��راس��م يُقاطعها معظم رؤس���اء أمريكا

اجلنوبية .وبدالً من أداء اليمني أمام اجلمعية الوطنية،
(البرملان الذي تسيطر عليه املعارضة ،وفقاً ملا ينص
عليه الدستور ،سيؤدي م��ادورو اليمني أم��ام احملكمة
العليا ،التي ينظر لها على أنها تضم العديد من املوالني
له .وقبل أيام من مراسم أداء اليمني ،فر قاضي احملكمة
العليا كريستيان زيربا إلى الواليات املتحدة ،قائالً إنه ال
يعترف بحكومة مادورو.
واتهم خ��وان غ��واي��دو ،رئيس اجلمعية الوطنية،
م��ادورو بـ”اغتصاب السلطة” ،بينما طعنت  13دولة
أمريكية ،تنتمي إلى “مجموعة ليما” ،في شرعية الوالية
الثانية ملادورو.

في االنتخابات الرئاسية عام .2016
كان ترامب قد سلم أجوبة مكتوبة على أسئلة من
مولر في أواخر نوفمبر تشرين الثاني املاضي .وفي
مقابلة مع رويترز قال جولياني إن مولر أثار احتمال
إرس��ال أسئلة أخ��رى ملتابعة التحقيق لكن الفريق
القانوني للرئيس أبلغ احملقق اخلاص قبل عيد امليالد
بأن ترامب لن يجيب.
وتابع جولياني أنه لم حتدث أي اتصاالت منذ ذلك
احلني بني فريق محامي ترامب وفريق مولر.
وقال جولياني لرويترز ”بالنسبة إلينا كل شيء
انتهى ...لسنا مقتنعني بأن لديهم أسئلة ال يعرفون
إجاباتها“.
وأقر أعضاء مجلس النواب األمريكي تشريعا من
شأنه أن ينهي إغالقا جزئيا ل��وزارة اخلزانة وبعض
ال��وك��االت األخ��رى لكن دون أن يخصص أي أم��وال
للجدار الذي يعتزم الرئيس دونالد ترامب بناءه على
احلدود مع املكسيك.
وب��واق��ع  240ص��وت��ا مقابل  ،188أق��ر املجلس
املشروع وأرسله إلى مجلس الشيوخ ال��ذي يسيطر
عليه اجلمهوريون في إطار أحدث استراتيجية إلنهاء
اإلغ�لاق اجلزئي للحكومة في العديد من الوكاالت
االحتادية والذي بدأ يوم  22ديسمبر.
ولم يبد زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ ميتش
مكونيل استعدادا لطرح املشروع للتصويت.

إيران تقر باحتجاز جندي
أمريكي سابق كان يزور خطيبته
أقرت بأنها حتتجز عسكريا ً امريكيا ً سابقا ً اعتقل العام املاضي ،إال
أنها نفت تعرضه ألي معاملة سيئة.
وقال املتحدث باسم اخلارجية االيرانية بهرام قاسمي في حسابه
على تلغرام “اعتقل مواطن أمريكي يدعى مايكل وايت قبل فترة في
مشهد ،وقد أبلغت احلكومة األمريكية بهذا االعتقال عبر مكتبها لرعاية
املصالح في طهران”.
ويبلغ مايكل وايت  46وهو من كاليفورنيا ،وكان اعتقل في يوليو
في إي��ران التي زاره��ا للقاء بخطيبته ،بحسب ما صرحت والدته
لصحيفة “نيويورك تاميز” هذا االسبوع.
وقالت وزارة اخلارجية االمريكية إنها “اطلعت على املعلومات”
الصحافية ح��ول اعتقال املواطن األمريكي ،إال أنها رفضت تقدمي
تفاصيل ،مشيرة إلى ضرورة احلفاظ على احلياة اخلاصة.
كما نفى قاسمي معلومات وسائل اإلعالم األمريكية حول إساءة
معاملة مايكل وايت ،ووصفها بأنها “خاطئة”.

