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طالبت بقرارات صارمة ألميركا

بيونغ يانغ :تفكيك «النووي»
مقابل رفع العقوبات
حثت وسائل اإلع�لام الكورية
ال��ش��م��ال��ي��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
األم��ي��رك��ي��ة على عمل تدريجي
وآني ،معلنة أن موقف بالدها من
قضية التفكيك النووي ثابت.
ووفقا لوكالة األنباء الكورية
اجلنوبية «يونهاب» ،أكد موقع
«م���ي���اري» امل��خ��ص��ص للدعاية
لسياسات كوريا الشمالية في
اخل���ارج ف��ي م��ق��ال حت��ت عنوان
«ال مي��ك��ن ك��ت��اب��ة ت��اري��خ جديد
في العالقات الكورية الشمالية
واألميركية ما لم متلك الدولتان
آراء ذاتية» ،على أن مطالب بالده
التي طرحتها في محادثات القمة
الكورية الشمالية واألميركية
الثانية برفع العقوبات جزئيا

مقابل تفكيك منشآت يونغبيونغ
ال��ن��ووي��ة ،ه��ي إج�����راءات أكثر
واقعية وأكبر خطوة نحو التفكيك
النووي.
وأض���اف امل��وق��ع «على الرغم
من ذل��ك ،ف��إن نتيجة احملادثات
األخيرة تبني أن��ه ال ميكن كتابة
ت��اري��خ جديد ف��ي ال��ع�لاق��ات بني
ك��وري��ا ال��ش��م��ال��ي��ة وال���والي���ات
املتحدة ما لم يكن هناك رأي ذاتي
وق��رار ص��ارم من قبل املسؤولني
األميركيني».
وكما حث املسؤولني األميركيني
على املضي قدما نحو طريق كتابة
ت��اري��خ جديد ف��ي ال��ع�لاق��ات بني
البلدين ،يلبي تطلعات العالم
نحو السالم واالستقرار بآرائهم

الذاتية وشجاعتهم بدون تأثرهم
من ادع��اءات اجلماعة السياسية
املعارضة ،معربا عن أن موقف
بالده الثابت هو التقدم نحو بناء
نظام السالم املستدام واملتني في
شبه اجلزيرة الكورية وحتقيق
التفكيك النووي.
يشار إلى أن كوريا الشمالية
ظلت توضح إرادتها في حتقيق
التفكيك ال��ن��ووي الكامل ابتداء
من  11م��ارس اجل���اري ،بعد أن
التزمت الصمت منذ انتهاء قمة
ه��ان��وي ال��ت��ي جمعت الرئيس
األميركي دونالد ترامب والزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون
في نهاية فبراير املاضي ،غير أنها
انتهت بدون أي اتفاق.

موقع نووي في كوريا الشمالية

أعلنت إنشاء  20مجموعة عسكرية على حدوده

إيران حتذر االحتالل الصهيوني إذا حترك ضد شحناتها النفطية
قال وزير الدفاع اإليراني أمير حامتي
يوم األربعاء إن ب�لاده سترد بحزم إذا
حتركت بحرية االحتالل ضد شحناتها
النفطية ،بعد أس��ب��وع م��ن ق��ول رئيس
الوزراء بنيامني نتنياهو إن البحرية قد
تتحرك ضد ”تهريب“ النفط اإليراني
لفرض العقوبات األميركية.
وق���رر ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د
ترامب االنسحاب من االتفاق النووي مع
إي��ران العام املاضي وأع��اد فرض بعض
العقوبات عليها بهدف وقف ص��ادرات
النفط اإليرانية .وقال نتنياهو لضباط
البحرية األس��ب��وع املاضي إن إي��ران ال
تزال تتبع إجراءات سرية لشحن الوقود.
ونقلت وكالة اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية لألنباء عن حامتي قوله إن
طهران متلك القدرات العسكرية ملواجهة
أي تدخل إسرائيلي مضيفا أن املجتمع
الدولي لن يقبل أيضا بهذا.
وقال حامتي إن أي مواجهة ستعتبر
”قرصنة“ وأض��اف ”إذا ح��دث فسنرد
بحزم“.

وأض����اف ”متلك ال���ق���وات املسلحة
اإليرانية قطعا القدرات حلماية خطوط
الشحن اخلاصة بالبالد بأفضل ما ميكن
ضد أي تهديد محتمل“.
وق����ال خ��ب��راء ب��ح��ري��ون إن إي���ران
اس��ت��خ��دم��ت إج�����راءات ش��ت��ى ل��ت��ف��ادي
العقوبات مب��ا ف��ي ذل��ك تغيير أسماء
السفن أو تسجيلها لدى دول أخ��رى أو
إيقاف أجهزة حتديد املواقع في السفن أو
نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في
عرض البحر وبعيدا عن املراكز التجارية
الكبيرة.
وبسطت البحرية اإليرانية انتشارها
في األعوام القليلة املاضية حيث أرسلت
سفنا إلى احمليط الهندي وخليج عدن.
وتصدت يوم اجلمعة لقراصنة هاجموا
ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن.
وقال قائد في احلرس الثوري اإليراني
إن األعداء سيندمون على أي مواجهة مع
اجلمهورية اإلسالمية.
ونقلت وكالة تسنيم لألنباء عن امليجر
جنرال غالم علي رشيد قوله ”ال نرحب

حاكم كاليفورنيا يعلق
تنفيذ حكم اإلعدام
أعلن حاكم والي��ة كاليفورنيا غافن نيوزوم ق��رارا بتعليق
تنفيذ عقوبة اإلعدام في واليته ،ما مينح أمال مؤقتا لـ 737سجينا
محكومني باإلعدام ،وهو العدد األكبر في أي والية أميركية.
وتسلّم نيوزوم املنتمي إلى احلزب الدميوقراطي منصبه في
يناير الفائت ،وهو معارض لعقوبة اإلع��دام التي نفذت للمرة
األخيرة في الوالية الواقعة في غرب الواليات املتحدة في العام
.2006
وج��اء في كلمة معدة مسبقا سيلقيها نيوزوم أنّ «عقوبة
اإلعدام تتنافى مع قيمنا األساسية وتضرب صميم ما يعنيه أن
يكون املرء كاليفورنيا».
وسيقول أيضا إنّ «القتل العمد لشخص آخر أمر خطأ ،وكحاكم
(لكاليفورنيا) ،لن أشرف على إعدام أي فرد».
وقال مكتبه إنّ «نيوزوم يخطط لتوقيع أمر تنفيذي لوقف
تنفيذ عقوبة اإلعدام ،ما سيعني إلغاء بروتوكول احلقن املميتة
في كاليفورنيا ،وكذلك إغ�لاق غرفة اإلع���دام في سجن سان
كوينتني» .وال يتضمن القرار اإلف��راج عن أي سجني محكوم
باإلعدام .وبحسب مكتب حاكم الوالية ،فإن ربع الذين يواجهون
حكم اإلعدام في الواليات املتحدة هم في كاليفرونيا ،واستنفد 25
شخصا يواجهون العقوبة في الوالية جميع إمكانات استئناف
احلكم الصادر بحقهم.
وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن قرار احلاكم
يعني أن كاليفورنيا ستمضي في االجت��اه الذي بات رائجا في
الواليات املتحدة باالبتعاد عن حكم اإلعدام.

أب��دا ب��أي ح��رب لكننا مستعدون للرد
على أي غزو .نأمل أال يكون املعتدون في
حاجة لفهم هذه النقطة باإلقدام على هذا
األمر ودفع ثمن باهظ“.
وتنشط البحرية اإلسرائيلية غالبا في
البحر املتوسط والبحر األحمر.
ومتلك إي��ران أكبر أسطول للناقالت
في العالم .وفي نوفمبر تشرين الثاني،
وصف املبعوث األميركي اخلاص إليران
برايان هوك السفن اإليرانية بأنها عبء
قائال إن العقوبات األميركية متنعها من
دخول أسواق التأمني العاملية مما يجعلها
تشكل خطورة على املوانئ واملمرات التي
تسمح لها بالعبور.
ويهدد املسؤولون اإليرانيون بإغالق
مضيق هرمز ،وهو ممر رئيسي لشحن
النفط في اخلليج ،إذا حاولت الواليات
املتحدة وقف صادرات طهران النفطية.
كما قال مسؤول عسكري إيراني رفيع
املستوى ،إن بالده متكنت من إنشاء 20
مجموعة من امليليشيات املسلحة املوالية
لطهران على احلدود مع إسرائيل ،وفقا

ملا ذكرته وكالة أنباء تسنيم التابعة
للحرس الثوري.
ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن ق��ائ��د ال��ق��وات
ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ح��رس ال��ث��وري
اإلي��ران��ي العميد علي ف��دوي ،قوله إنه
”بعد احل��رب التي استمرت  33يوما
ف��ي مت��وز  2006ب�ين جيش االح��ت�لال
اإلسرائيلي وح��زب الله اللبناني ،مت
إنشاء  20مجموعة مسلحة مقاومة على
احلدود مع نظام الكيان الصهيوني“.
وأض���اف العميد ف��دوي ”قبل حرب
متوز  2006لم يكن لدينا جناح مقاوم
ضد إسرائيل في لبنان إال ح��زب الله،
ل��ك��ن ب��ع��د ه���ذه احل���رب مت إن��ش��اء 20
مجموعة مثل حزب الله على حدودهم
(إسرائيل)“.
ورأى القائد العسكري اإليراني أنه
”لو لم يتصرف اإلسرائيليون بحماقة
وال��ه��ج��وم ع��ل��ى ل��ب��ن��ان وح����زب الله
بحرب الـ  33يوما ،رمبا لم نقم بإنشاء
 20مجموعة مسلحة على مقربة من
حدودهم“.

إثيوبيا تقرر نقل الصندوقني
األسودين للطائرة املنكوبة إلى اخلارج
قال متحدث باسم اخلطوط اجلوية اإلثيوبية
يوم األربعاء إن الصندوقني األسودين لطائرة
ال��ش��رك��ة امل��ن��ك��وب��ة س��ي��رس�لان إل���ى اخل���ارج
لفحصهما ألن البالد ال متلك القدرة على ذلك.
وأض����اف ”ال إم��ك��ان��ي��ات ه��ن��ا ل���ذا سينقل
الصندوقان األسودان إلى مكان آخر للفحص“.
وأودى احل���ادث ي��وم األح���د بحياة ك��ل من
كانوا على منت طائرة الركاب من طراز بوينج

مقتل مسلح وسط روسيا كان يخطط لعمل إرهابي
أعلنت جلنة مكافحة اإلرهاب الروسية مقتل
مسلح ،في عملية خاصة في مقاطعة سامارا
وسط البالد ،كان يخطط للقيام بعمل إرهابي.
ونقلت وك��ال��ة «سبوتنيك» ال��روس��ي��ة عن
اللجنة ،أن عناصر األمن الروسي حصلوا على
معلومات عن مكان وجود مسلح يخطط للقيام
بعمل إرهابي.
وقالت اللجنة في بيان« :طُ لب من املسلح

غوايدو يتعهد بإطاحة مادورو وسط تظاهرات آلالف الفنزويليني

تعهد زعيم املعارضة خوان غوايدو
الثالثاء بأخذ موقع الرئيس الفنزويلي
نيكوالس م���ادورو ف��ي قصر الرئاسة
«قريبا جدا» ،فيما شارك آالف الفنزويليني
في تظاهرات مناهضة للزعيم االشتراكي
في اليوم اخلامس من االنقطاع الهائل في
التيار الكهربائي.
وقال غوايدو «نحتاج إلى مكتب للعمل
منه ،لذا قريبا جدا وحني تكون القوات
املسلحة بالكامل ف��ي صفنا ،سنذهب
ملكتبي هناك في ميرافلوريس (حيث يقع
القصر الرئاسي) ،قريبا جدا».
وعمد املتظاهرون إل��ى ق��رع األوان��ي
وأطلقوا أب���واق ال��س��ي��ارات م��ع انطالق
تظاهرة في شرق العاصمة كراكاس .وقد
لوّح كثر بالفتات ضخمة تطالب برحيل
مادورو.
وق��ال املتظاهر ميغيل غونزاليس إن
«األوضاع صعبة جدا ،نحن نأمل بتغيير
ه��ذه احل��ك��وم��ة .لقد ضقنا ذرع���ا بهذه
الفوضى».

نصب نفسه رئيسا
وقال غوايدو ،الذي ّ
انتقاليا واعترفت به أكثر من خمسني
دولة« ،بالشجاعة والقوة اطلب منك ان
تؤمنوا بانفسكم وبأن فنزويال ستخرج
من الظالم وأن نهاية اغتصاب السلطة
قريب جدا».
وت��أت��ي ال��ت��ظ��اه��رات اجل��دي��دة بعد
ساعات من اتّخاذ واشنطن قرار سحب
كافة ممثليها الدبلوماسيني املتبقني من
البالد.
في األثناء قال النائب العام الفنزويلي
ط��ارق وليام صعب إنه سيفتح حتقيقا
نصب نفسه رئيسا
بحق غوايدو ،الذي ّ
انتقاليا واعترفت به أكثر من خمسني
دول��ة« ،لالشتباه بتورّطه في تخريب
نظام الكهرباء الفنزويلي».
وه����و اإلج�������راء األول ل��ل��ح��ك��وم��ة
ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة ب��ح��ق غ���واي���دو امل��دع��وم
م��ن ال��والي��ات املتحدة منذ ع��ودت��ه إلى
ال��ب�لاد األس��ب��وع امل��اض��ي خ��ارق��ا حظر
سفر م��ف��روض عليه ل��زي��ارة ق��ادة دول

أميركية التينية .واتّهم مادورو الواليات
املتحدة بـ»تخريب» احملطة الكهرومائية
األساسية في البالد.
ولطاملا تعرّضت احلكومة الفنزويلية
الن��ت��ق��ادات بسبب التقصير ف��ي إج��راء
الصيانة الالزمة لشبكة الكهرباء.
وسعى غوايدو ( 35عاما) للتعويل
على غضب الشارع إزاء انقطاع في التيار
الكهربائي فاقم معاناة الفنزويليني الذين
يواجهون من سنوات أزم��ة اقتصادية
ونقصا حادا في املواد الغذائية واألدوية.
وامل��واج��ه��ة ب�ين غ��واي��دو وم���ادورو
متواصلة منذ  23يناير ،وقال غوايدو إن
وقف «اغتصاب السلطة» من قبل مادورو
يتوقّف على «تظاهرنا بشكل حاشد
ومنظّ م في الشوارع».
ويرفض م��ادورو منذ أشهر الرضوخ
للضغوط ال��دول��ي��ة املطالبة ب��إج��راء
انتخابات ج��دي��دة بعد أن حقق ف��وزا
ساحقا في انتخابات مايو التي اعتبرت
مزوّرة.

خوان غوايدو

إندونيسيا :زوجة وإبن متشدد مشتبه به فجرا نفسيهما

قالت السلطات اإلندونيسية
إن زوج���ة واب���ن متشدد مشتبه
ب��ه ف��ج��را نفسيهما ف��ي منزلهما
على ج��زي��رة سومطرة ف��ي وقت
مبكر ي��وم األرب��ع��اء بعد ساعات
من املفاوضات املتوترة مع ضباط
مكافحة اإلرهاب.
وبذلت إندونيسيا ،أكبر دولة
إسالمية من حيث ع��دد السكان،
ج��ه��ودا ك��ب��ي��رة خ�ل�ال ال��س��ن��وات
املاضية الح��ت��واء ع��ودة التشدد
ال��ذي استلهم جزئيا نهج تنظيم
الدولة اإلسالمية.
وح��اص��رت الشرطة وخبراء
املفرقعات املنزل في سيبوجلا في
إقليم سومطرة الشمالية بعد إلقاء
القبض على ال��زوج يوم الثالثاء
بسبب االشتباه في صالته بخطط
للهجوم على مقر للشرطة احمللية.
وبقيت الزوجة والطفل في املنزل.
وقال ديدي براسيتيو املتحدث
باسم الشرطة الوطنية ”الشرطة

ال��ذي ك��ان محاصرا في منزل أن يلقي السالح
ويستسلم للسلطات ،إال أنه فتح النار على رجال
األم��ن واستخدم قنبلة يدوية ،وبعد االشتباك
مت حتييده» ،ومت العثور على أسلحة وذخيرة
وأجهزة متفجرة في املنزل.
ولفتت اللجنة إلى أن املسلح كان من مؤيدي
إحدى املنظمات اإلرهابية الدولية ،وكان على
اتصال باإلرهابيني في اخلارج.

تبادال االتهامات بشأن أزمة الكهرباء

بعد ساعات من املفاوضات معهما
ورجال الدين وأق��ارب املشتبه به
كانوا يتفاوضون مع املشتبه بهما
وطلبوا منهما االستسالم لكنهما
ظال بالداخل“.
وخالل املواجهة التي استمرت
 12ساعة تقريبا تردد أن الزوجة
ألقت عبوة ناسفة على قوات األمن
فأصابت ضابط شرطة ومدنيا.
وذكر براسيتيو ”الساعة 1.25
صباحا فجرت زوج��ة اإلرهابي
وابنها نفسيهما داخ��ل املنزل“
مضيفا أن قوة االنفجار تسببت في
تطاير احلطام إلى مبنى مجاور.
وذك����رت ت��ق��اري��ر إع�لام��ي��ة أن
ال��ش��رط��ة ع��ث��رت ع��ل��ى ن��ح��و 30
ك��ي��ل��وج��رام��ا م��ن امل��ت��ف��ج��رات في
املوقع .ولم توضح التقارير عمر
االبن.
وتعتقد السلطات أن ال��زوج
ينتمي جلماعة أنصار الدولة وهي
أكبر جماعة على صلة بتنظيم
الدولة اإلسالمية في البالد.

 737ماكس وع��دده��م  157شخصا .وج��رى
انتشال الصندوقني األسودين من موقع احلطام
على بعد  60كيلومترا من العاصمة اإلثيوبية
أديس أبابا يوم االثنني .وقال الرئيس التنفيذي
للخطوط اجلوية اإلثيوبية لقناة (س��ي.إن.إن)
ي��وم األرب��ع��اء إن��ه ب��دال من إرس��ال الصندوقني
األسودين إلى الواليات املتحدة فإن من املمكن
نقلهما إلى ”دولة أقرب في أوروبا“.

الشرطة اإلندونيسية من مكان احلادث

منظمة حقوقية فرنسية:
احلريات املدنية في خطر
قالت منظمة (مدافعون عن حقوق اإلنسان) الفرنسية
إن تعامل الشرطة الذي اتسم باالستخدام املفرط للقوة مع
مظاهرات أصحاب ”السترات الصفراء“ ،التي اعتقل خاللها
اآلالف وأصيب كثيرون ،يعكس تراجع احلريات املدنية
في فرنسا .ودع��ت املنظمة املستقلة إلى حتديث أساليب
الشرطة ،مستشهدة بالتغييرات في أملانيا وبريطانيا في
تقرير نشر في اليوم ال��ذي من املتوقع أن يصوت مجلس
الشيوخ فيه على مشروع قانون مينح الشرطة سلطات أكبر
في التعامل ضد احملتجني.
وقال جاك توبون مدير املنظمة إن السلطات التي حصلت
عليها الشرطة مبوجب حالة الطوارئ في أعقاب هجمات
نفذها متشددون إسالميون في  2015حتولت إلى ممارسات
شائعة.
وكتب توبون في التقرير ” مثل األق��راص املسمومة،
أصابت حالة الطوارئ التي فرضت لعامني قوانينا العامة
بالتلوث شيئا فشيئا وقوضت حكم القانون باإلضافة إلى
احلقوق واحلريات“.
وأض��اف ”ساعد ذل��ك في وض��ع حجر األس��اس لنظام
قانوني جديد يستند إلى االشتباه وأص��اب ذلك احلقوق
واحلريات األساسية بالضعف بطريقة ما“.
ويقول معارضو الرئيس إميانويل ماكرون إن حملة
الرئيس على مظاهرات السترات الصفراء التي أحيانا ما
تتسم بالعنف أعطت األولوية للنظام العام على حساب
احلقوق الفردية.

