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باكستان :حالة طوارئ في المطار

بعد اصطدام طائرتين على األرض

• طائرة باك�ستانية

ا�صطدمت طائرة رك��اب تابعة للخطوط اجلوية
الدولية الباك�ستانية « »PIAبطائرة �أخرى كانت
متوقفة يف �إح��دى ور�شات مطار «جنة» الدويل
مبدينة كرات�شي جنوبي البالد ،ح�سب و�سائل �إعالم
حملية.
ونقلت قناة «جيو» التلفزيونية الناطقة بلغة
الأوردو ،عن م�صادر حملية قولها �إن حمرك
طائرة من طراز «�أي تي �آر» ا�شتغل فج�أة �أثناء
قيام ميكانيكي ب�إ�صالحه وهي يف ور�شة ل�صيانة
الطائرات ،ومل ي�ستطع ال�سيطرة عليها ،فتحركت

و�رضبت طائرة �أخرى كانت متوقفة على مقربة
منها.
و�أ�صيب �أحد حمركي الطائرة الأولى وخزان وقودها
ب�رضر بالغ ب�سبب احلادث.
وحل�سن احلظ ،مل ي�صب �أحد ب��أذى خالل حادث
اال�صطدام هذا ،و�أعلنت حالة طوارئ يف املطار،
ومت ا�ستدعاء فرق الإطفاء ،فيما مل تتعر�ض �أي من
الطائرتني الحتمال ن�شوب احلريق.
و�أ�شارت التقارير �إلى �أن الو�ضع حتت ال�سيطرة،
وبد�أت التحقيق لك�شف �أ�سباب احلادث.

الكوريتان :استثناء برفع العقوبات األميركية
ألجل إنشاء السكك الحديدية بينهما
ح�صلت الكوريتان على االعرتاف
با�ستثناء م�سحهما امل�شرتك
لإعادة ربط ال�سكك احلديدية عرب
ح��دوده��م��ا م��ن العقوبات التي
تفر�ضها الواليات املتحدة ب�شكل
منفرد على كوريا ال�شمالية.
و�أو�ضحت م�صادر حكومية بكوريا
اجلنوبية ام�س �أن كوريا اجلنوبية
وال��والي��ات املتحدة تو�صلتا من
خ�لال م�����ش��اورات بينهما� ،إل��ى
ا�ستثناء امل�سح امل�شرتك بني
الكوريتني لإع���ادة رب��ط ال�سكك
احلديدية ،من العقوبات الأمريكية
املنفردة.
وكانت كوريا اجلنوبية والواليات
املتحدة قد عقدتا �أول اجتماع
لفريق العمل امل�شرتك بينهما
بح�ضور املبعوث النووي الكوري
اجل��ن��وب��ي يل دو-ه����ون ونظريه

الأمريكي �ستيفن بيجون يف يوم
 20نوفمرب» احل��ايل املحلي» يف
وا�شنطن بالواليات املتحدة حيث
ناق�شتا ا�ستثناء ت�سليم املواد
الالزمة لإج��راء امل�سح امل�شرتك
بني الكوريتني �إل��ى ال�شمال من
العقوبات الأمريكية.
يذكر �أن الواليات املتحدة حتظر
ا�سترياد منتجات النفط املكرر �إلى
كوريا ال�شمالية ب�شكل كامل منذ
�شهر �أغ�سط�س من العام املا�ضي،
لهذا ال�سبب ف���إن ت�سليم النفط
لإجراء امل�سح امل�شرتك �إلى كوريا
ال�شمالية ،يتطلب احل�صول على
ا�ستثناء من العقوبات الأمريكية.
و�سبق �أن وافقت جلنة عقوبات
كوريا ال�شمالية التابعة ملجل�س
الأمن الدويل على ا�ستثناء امل�سح
امل�����ش�ترك لإع����ادة رب��ط ال�سكك

احلديدية ب�ين الكوريتني ،من
العقوبات يف يوم  23نوفمرب.
وم��ن امل��ق��رر �أن ت��ب��د�أ احلكومة
الكورية اجلنوبية اال�ستعدادات
لإج����راء امل�سح امل�����ش�ترك على
ال�سكك احلديدية يف ال�شمال يف
غ�ضون هذا الأ�سبوع.
وي�أتي م�رشوع ربط وحتديث ال�سكك
احلديدية والطرق بني الكوريتني
كجزء من االتفاقات بني الكوريتني
امل�ضمنة يف �إع�لان بامنوجنوم.
وكانت الكوريتان قد اتفقتا خالل
حمادثاتهما ملناق�شة التعاون يف
ال�سكك احلديدية يف �شهر يونيو
املا�ضي على بدء امل�سح امل�شرتك
ع��ل��ى خ���ط ك��ي��ون��غ��وي لل�سكك
احلديدية يف يوم  24يوليو �إال �أن
ق�ضية العقوبات ت�سببت يف ت�أخري
امل�رشوع.

الرئيس التشادي إلى فلسطين المحتلة
في مباحثات تاريخية مع نتنياهو
ا�ستقبل رئي�س الوزراء حكومة االحتالل الإ�رسائيلي
بينيامني نتنياهو ام�س الرئي�س الت�شادي �إدري�س
ديبي الذي يزور فل�سطني املحتلة يف زيارة تاريخية
هي الأولى من نوعها لرئي�س ت�شادي.
و�أق����رت احل��ك��وم��ة الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة خ�لال جل�ستها
الأ�سبوعية ام�س ،تعيني امليجر ج�نرال �أفيف

كوخايف رئي�سا ل�ل�أرك��ان العامة للجي�ش خلفا
للجرنال غادي �إيوزنكوت املنتهية واليته.
و�صادق رئي�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع بنيامني
نتنياهو ي��وم اخلمي�س املا�ضي على تو�صية
بتعيني امل��ي��ج��ر ج�ن�رال �أي����ال زام�ي�ر نائبا
لكوخايف.

تايوان :فوز ساحق ألكبر أحزاب المعارضة
على الحزب الحاكم
فاز حزب كيومينتانغ �أكرب �أحزاب
املعار�ضة بـ 15مقعدا يف انتخابات
ر�ؤ���س��اء  22بلدية ومقاطعة يف
تايوان ،بينما نال مناف�سه احلزب
احلاكم  6مقاعد فقط.
ودع��ي  19مليون ناخب الختيار
ممثليهم يف جمال�س القرى واملدن
واملقاطعات والتجمعات ال�سكنية
الكربى يف انتخابات ر�ؤ���س��اء 22
بلدية ومقاطعة ،وفاز �أكرب �أحزاب
املعار�ضة «كيومينتانغ» بـ 15من
املقاعد الـ ،22مقابل  6ك��ان قد
ح�صل عليها يف االقرتاع ال�سابق.
�أما احلزب احلاكم الذي كان ي�شغل
 13مقعدا ،فقد ح�صل على  6مقاعد
فقط ،وذه��ب مقعد واح��د ملر�شح
م�ستقل ،وفقا ملا ذكرته هيئة �ش�ؤون
االنتخابات يف اجلزيرة.
ودف��ع��ت اخل�����س��ارة التي مني بها
احل���زب احل��اك��م يف االنتخابات
املحلية يف تايوان الرئي�سة ت�ساي
اينغ-وين� ،إلى التخلي عن قيادة
احلزب.
وقالت ت�ساي لل�صحفيني« :ب�صفتي
رئي�سة للحزب احل��اك��م ،و�أحتمل
امل�س�ؤولية الكاملة ع��ن نتائج
االنتخابات املحلية �،أقدم ا�ستقالتي
من من�صب رئي�سة احلزب التقدمي
الدميوقراطي».
وتابعت« :جهودنا مل تكن كافية
و�سببنا خيبة �أمل لأن�صارنا الذين
كافحوا �إلى جانبنا� .أريد �أن �أعرب
عن اعتذاري ال�صادق».
وقال مكتب التحقيقات التايواين �إنه
يجري حتقيقا حول تدخل ال�صني
للت�أثري على االنتخابات عرب متويل

• حلظة �إعالن فوز احلزب املعار�ض

حمالت املر�شحني.
وي��ق��ول بع�ض املحللني �إن هذه
الهزمية �أخرجت ت�ساي من ال�سباق
الرئا�سي لعام  ،2020لكن �آخرين
اعتربوا �أن الطريق �أمامها ال تزال
مفتوحة للرت�شح يف غياب �أي مناف�س
وا�ضح لها ميكن �أن يخلفها.
ويعيد املراقبون النتائج املخيبة
لت�ساي �إلى غ�ضب التايوانيني من
خف�ض الرواتب التقاعدية و�إ�صالحات
قانون العمل وخف�ض �أي��ام العطل
الر�سمية� ،إ�ضافة �إل��ى املخاوف
من �أن ي�ؤدي التوتر مع ال�صني �إلى
الإ�رضار بالأعمال التجارية.
ومن اجلانب ال�صيني وتعليقا على

بشأن الحد من التوترات العسكرية

تقرير :منذ عام  1979وأميركا تسعى لمحادثات

رفيعة المستوى مع الكوريتين
�سعت الواليات املتحدة لإجراء
حم��ادث��ات رفيعة امل�ستوى مع
الكوريتني ب�ش�أن احلد من التوترات
الع�سكرية يف �أواخر ال�سبعينيات ،
ح�سبما �أظهرت وثائق دبلوما�سية
رفعت عنها ال�رسية ام�س.
واختارت �إدارة الرئي�س الأمريكي
الأ���س��ب��ق جيمي ك��ارت��ر جاكرتا
كمكان لالجتماع الثالثي املخطط
لكبار امل�س�ؤولني.
وجاء يف برقية دبلوما�سية يف ذلك
الوقت�« ،إن جاكارتا  ،مالئمة
ب�شكل خا�ص للأطراف الثالثة،
حيث ان لكل منها متثيلاً ر�سم ًيا يف
العا�صمة ميكن �أن يخدم يف دعم
الوفود لإجراء حمادثات ثالثية».
ولعبت احلكومة الإندوني�سية دور
الو�سيط بني الواليات املتحدة
وكوريا ال�شمالية يف ذلك الوقت.
ويف خطاب �شخ�صي �أعرب كارتر
عن امتنانه للرئي�س االندوني�سي
�سوهارتو للدعم من بالده.
وقال كارتر يف وثيقة عام 1979
ال��ت��ي ع�ثر عليها وك�شف عنها
جيم�س ف .بار�سون وهو باحث
�أمريكي« :لقد �سمحت لفتتكم كرجل

• حمادثات للحد من التوتر الع�سكري

دولة ببدء عملية ال تقت�رص على
تخفيف حدة التوتر يف �آ�سيا فقط
 ،بل ت�سهم يف ال�سالم العاملي».
يذكر �أن الربوفي�سور بري�سون
�أ�ستاذ الدرا�سات الكورية يف كلية
جون هوبكنز للدرا�سات الدولية
م�رشوعا بحث ًيا عن
املتقدمة ،يقود
ً
الوثائق الدبلوما�سية الأمريكية

بعد مرور  40عام ًا على تجربة اإلصالح واالنفتاح

الصين مثال يحتذى عند مساعد الرئيس السوداني
قال في�صل ح�سن �إبراهيم ،م�ساعد
الرئي�س ال�����س��وداين ن��ائ��ب رئي�س
امل�ؤمتر الوطني ل�ش�ؤون احلزب،
يف بكني لوكالة �أنباء �شينخوا� ،إن
ال�سودان ميكن �أن ي�ستفيد من جتربة
الإ���ص�لاح واالن��ف��ت��اح بال�صني ،وال
�سيما يف جم��االت التقنية والتبادل
التجاري .و�أو�ضح �إبراهيم �أنه رغم
�أن التجربة ال�صينية خال�صة وقد
ال ت�صلح بكل خ�صائ�صها ل�سائر
البلدان� ،إال �أنه ميكن اال�ستفادة منها
يف عدة جوانب ،م�شريا �إلى �أن �سيا�سة
االنفتاح هي واحدة من التجارب التي
تعني الكثري من ال��دول وم��ن بينها
ال�سودان.
وي�����ص��ادف ال��ع��ام احل���ايل الذكرى
الـ 40لإطالق ال�صني �سيا�سة الإ�صالح
واالنفتاح ،التي تعد من �أهم الأ�سباب
لتنمية ال�صني ال�شاملة وال�رسيعة
خالل العقود الأربعة املا�ضية .واعترب
�إبراهيم �أن من �أهم �أ�رسار هذا النجاح
ه��و و���ض��وح ال��ر�ؤي��ة ،حيث يتبنى
احلزب ال�شيوعي ال�صيني اال�شرتاكية
ذات اخل�صائ�ص ال�صينية ،وهو ما
�ساهم يف توطني الأفكار ح�سب ظروف
ال�صني واملعرفة بالواقع احلقيقي
ومتطلبات التنمية يف ال�صني.
و�أ�ضاف �أن متا�سك احلزب ال�شيوعي

• جانب من ح�ضور االحتفاالت ال�صينية

ال�صيني وقيادته يعد من �أهم �أ�سباب
جن��اح ال�صني يف حتقيق التنمية
الكبرية ،عالوة على القيم والنزاهة
ومكافحة الف�ساد ،م�شريا �إلى �أن هذه
التجارب ال�صينية مفيدة لكل دول
العامل الثالث ال�ستقاء الدرو�س منها
ب�ش�أن رعاية القيم والأخالق من �أجل
حتقيق النمو والتقدم.

وتعد ه��ذه ه��ي ال��زي��ارة ال�سابعة
لإبراهيم �إل��ى ال�صني ،حيث �شارك
خاللها يف ال��دورة الثانية مل�ؤمتر
احلوار بني احلزب ال�شيوعي ال�صيني
و�أح��زاب الدول العربية ،الذي عقد
ي��وم اخلمي�س يف مدينة هانغت�شو
�رشقي ال�صني .و�أثنى �إبراهيم على
امل�ؤمتر قائال �إن مو�ضوعاته كانت

انتخابات ت��اي��وان ،ق��ال املتحدث
با�سم مكتب �ش�ؤون تايوان مبجل�س
الدولة ال�صيني ،ما �شياو قوانغ« :الرب
الرئي�سي �أي ال�صني �ستوا�صل تعزيز
الت�ضامن مع مواطني تايوان و�ستتبع
م�سار التنمية ال�سلمية للعالقات
عرب امل�ضيق البحري» ،الفتا �إلى
�أن االنتخابات تعك�س الإرادة القوية
ملواطني تايوان �إزاء تقا�سم منافع
التنمية ال�سلمية عرب م�ضيق تايوان
والرغبة يف حت�سني اقت�صاد اجلزيرة
ورفاهية املواطنني.
وتابع�« :سنوا�صل التم�سك بتوافق
 ،1992و�سنعار�ض بقوة العنا�رص
االنف�صالية التي تدعو �إلى ا�ستقالل

تايوان ،و�سنت�صدى لأن�شطتها بكل
حزم ...حماوالت ا�ستقالل تايوان
حمكوم عليها بالف�شل».
وت��خ��و���ض ال�صني وت��اي��وان منذ
ع�رشات ال�سنني نزاعا دبلوما�سيا،
�إذ تعترب بكني تايوان جزءا ال يتجز�أ
من �أرا�ضيها ،وال ت�ستبعد اللجوء
ل�ضمها.
للخيار الع�سكري
ّ
وخالفت الرئي�سة التايوانية،
ت�ساي اي��ن��غ-وي��ن ،توجه �سلفها
م��ا يينغ جيو ،املنتمي للحزب
القومي املقرب من النظام ال�صيني،
برف�ضها اعتبار تايوان ج��زءا من
«�صني واحدة» ،مثرية بذلك غ�ضب
بكني.

مرتبة ومل�ست الق�ضايا الأ�سا�سية
ال��ت��ي ت��ه��م ال��ت��ع��اون ب�ين ال�صني
والبلدان العربية ،خا�صة فيما يتعلق
بالتنمية والتجربة ال�صينية يف النمو
واال�ستقرار .كما �أ�شار �إلى �أن امل�ؤمتر
دعم �أي�ضا الق�ضية الفل�سطينية وثمن
مواقف ال�صني يف املنابر الدولية
و�سعيها لإقامة نظام عاملي يتمتع

بقدر �أكرب من العدالة.
و�أ�ضاف�« :أن امل�ؤمتر عك�س التوافق
ب�ين احل���زب ال�����ش��ي��وع��ي ال�صيني
والأحزاب العربية» ،م�ؤكدا �أن «جميع
القوى امل�شاركة يف امل�ؤمتر تتمتع
ب�أيديولوجيات خمتلفة ولكنها ال
تتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية لبع�ضها،
ولذلك كان هناك توافق على الق�ضايا
التي طرحت ب�شكل رئي�سي».
وعلى �صعيد التبادل والتعاون بني
ح��زب امل ��ؤمت��ر الوطني ال�سوداين
واحل���زب ال�شيوعي ال�صيني� ،أكد
�إبراهيم �أنه مت طرح بع�ض الق�ضايا
املهمة التي تتعلق بتدريب وتفعيل
العمل التطوعي وعمل املنظمات
يف ال�����س��ودان وخا�صة يف املناطق
املت�أثرة باحلرب ،وتو�سيع عملها
لي�شمل دوال �إفريقية �أخرى ،بالإ�ضافة
�إل��ى الوفود ال�سودانية التي ت�أتي
�إلى ال�صني للتدريب وتبادل اخلربات
والتي بلغ عددها  35وفدا خالل ثالث
دورات للتدريب.
وك�شف �إبراهيم �أن امل�ؤمتر الوطني
قد وج��ه الدعوة للحزب ال�شيوعي
ال�صيني للح�ضور وامل�شاركة يف
امل����ؤمت���ر ال��ع��ام اخل��ام�����س حلزب
امل�ؤمتر الوطني والذي �سينعقد يف
ابريل املقبل.

املتعلقة بكوريا.
و�أ�شارت وثيقة �أخرى �إلى �أن كارتر
اق�ترح ه��ذه اجلل�سة الثالثية يف
الأ�شهر الأول��ى من واليته يف عام
.1977
و�أر�سل م�ست�شاره للأمن القومي
مذكرة
بريجن�سكي
زبيغنيو
بتاريخ � 5أغ�سط�س � 1977إلى

وزير اخلارجية �سايرو�س فان�س
 ،ج��اء فيها« :لقد ق��ر�أ الرئي�س
ورقتكم فيما يتعلق باملناق�شات
الثالثية املحتملة بني الكوريتني
وال��والي��ات امل��ت��ح��دة» .و�أ�شار
�إلى �أنه يجب عليك متابعة تنفيذ
اخلطوات املقرتحة».
كما كان لدى الواليات املتحدة
خطة تدعو ال�صني �إلى عقد «م�ؤمتر
�سيا�سي» رباعي �إما كع�ضو كامل
الع�ضوية �أو جمرد مراقب.
وج���اء يف ال��ر���س��ال��ة «ب���دال من
ذل��ك� ،إذا اختار ال�صينيون عدم
امل�شاركة على الإط�لاق  ،ف�إننا
�سنكون م�ستعدين لالن�ضمام �إلى
املناق�شات الثالثية مع الكوريني
ال�شماليني واجلنوبيني للنظر يف
الأم��ور ذات االهتمام امل�شرتك ،
مبا يف ذلك م�ستقبل قيادة الأمم
املتحدة وغريها من التدابري للحد
من التوترات يف �شبه اجلزيرة
الكورية».
لكن جهود حكومة كارتر ملثل هذه
املحادثات مل تثمر  ،ويبدو �أن
كوريا ال�شمالية �أظهرت ا�ستجابة
فاترة.

موزمبيق :نزوح اآلالف إلى تنزانيا
بعد مقتل  12شخص ًا على أيدي
مسلحين

�أعلنت �رشطة موزمبيق ام�س
عن مقتل � 12شخ�صا �شمايل
البالد بهجوم �شنه م�سلحون
اجل��م��ع��ة امل��ا���ض��ي� ،أك���دت
م�صادر �صحفية �أنهم قتلوا
بال�سواطري �أو حرقا.
وقال م�س�ؤول يف ال�رشطة يف
�إقليم كابو ديلغادو لوكالة
«فران�س بر�س» طالبا عدم
ك�شف هويته� ،إن «الهجوم
وق��ع فجر اجلمعة يف �إقليم
نانغاين يف منطقة ال ت�سيرّ
فيها قوات الأمن دورياتها».

و�أ�ضاف« :املهاجمون قتلوا
� 12شخ�صا معظمهم من الن�ساء
والأطفال يف اعتداء �شنوه على
قرية ت�شيكوايا فيلها القريبة
من احلدود مع تنزانيا».
ك��م��ا �أف����ادت ال����شرط��ة ب���أن
ال��ه��ج��وم �أدى �إل����ى ن��زوح
�آالف القرويني �إلى تنزانيا
املجاورة عرب نهر روفوما.
و�أ�شار �صحايف حملي �إلى �أن
ال�ضحايا �إما قتلوا بال�سواطري
�أو حرقا داخل بيوتهم بعد �أن
�أ�رضم املهاجون فيها النار.

• احلكومة تتدخل لإنقاذ الأبرياء

