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واشنطن وسيول :اتفاقية التجارة الحرة

كوريا الجنوبية تلغي الدعم اإلنساني لجارتها الشمالية
من املقرر �إلغاء الدعم الإن�ساين بقيمة 8
ماليني دوالر الذي خ�ص�صته كوريا اجلنوبية
لتقدميه الى كوريا ال�شمالية بعد �أن ف�شلت
اخلطة للعام الثاين على ال��ت��وايل و�سط
العقوبات الدولية املفرو�ضة على بيونغ
يانغ.
وق���ررت حكومة �سيول يف �سبتمرب من
العام املا�ضي �إر�سال م�ساعدات �إلى كوريا
ال�شمالية من خالل وكاالت عاملية ،لكنها
�أجلت تنفيذ اخلطة و�سط العقوبات الدولية
املفرو�ضة على بيونغ يانغ.
لكن من املقرر �إلغاء ميزانية الدعم يف
العام اجلديد.
ومبوجب القانون ،ميكن للحكومة ت�أجيل
ا�ستخدام �أموال الدولة املخ�ص�صة لهذا العام
امل��ايل �إذا مل تنفق لأ�سباب ال مفر منها،
ولكن ال ميكن �أن حتفظ �أكرث من مرتني �إلى
ال�سنة التالية.
وق��ال املتحدث با�سم ال���وزارة بيك تيه-
ه��ي��ون ف��ى م ��ؤمت��ر �صحايف دوري ام�س
االثنني «اذا �أردنا تقدمي امل�ساعدة يف ال�سنة

اجلديدة ،نحن بحاجة �إلى موافقة جديدة
من جمل�س ت�شجيع التبادالت والتعاون بني
الكوريتني».
وقال بيك �إنه يتوقع �أن يتم التعاون الإن�ساين
وفقا للو�ضع الإن�ساين لكوريا ال�شمالية.
ومتت مناق�شة الق�ضية �أي�ضا خالل اجتماع
جمموعة العمل ب�ين ك��وري��ا اجلنوبية
وال��والي��ات امل��ت��ح��دة ه��ذا ال�شهر ،لكن
اجلانبني ف�شال يف التو�صل �إل��ى نتيجة
تذكر.
وق��ال �ستيفن بيغون ،املبعوث االمريكي
اخلا�ص ل�ش�ؤون كوريا ال�شمالية عقب
االجتماع «�ستتخذ بع�ض اخلطوات للأمام
يف العام املقبل» ،يف �إ�شارة �إل��ى الدعم
الإن�ساين الى كوريا ال�شمالية.
ي�شار ال��ى �أن امل��ح��ادث��ات النووية بني
الواليات املتحدة وكوريا ال�شمالية و�صلت
الى طريق م�سدود ب�ش�أن مطالب بيونغ يانغ
بتخفيف العقوبات و�إ��صرار وا�شنطن على
�إبقاء العقوبات يف مكانها حتى نزع ال�سالح
النووي لكوريا ال�شمالية.

تدخل حيز التنفيذ
قالت كوريا اجلنوبية ام�س االثنني�،إن
اتفاقية التجارة احل��رة املعدلة مع
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��ن امل��ق��رر �أن
تدخل يف حيز التنفيذ هذا الأ�سبوع،
وه��ي خطوة ميكن �أن حت�سن التجارة
واال�ستثمار ،وتعميق العالقات الثنائية
بني البلدين.
ومن املقرر �أن يتبادل اجلانبان اليوم
الثالثاء �إخطارا خطيا يفيد ب�أنهما �أكمال
الإج����راءات املحلية لتنفيذ الرتتيب
املنقح ،وفقا ملا ذكرته وزارة التجارة
وال�صناعة والطاقة.
وت�أتي هذه اخلطوة بعد �أن �أجرت �سيول
ووا�شنطن مفاو�ضات حول كيفية تنقيح
اتفاقية التجارة احلرة الأ�صلية ،التي
دخلت حيز التنفيذ يف عام  .2012وركزت
الواليات املتحدة ب�شكل رئي�سي على
معاجلة عجزها يف قطاع ال�سيارات.

• املتحدث باسم الوزارة الكورية اجلنوبية

وقالت الوزارة،ان دور اتفاقية التجارة
احلرة بني كوريا اجلنوبية والواليات
املتحدة �سيكون لتعزيز الإطار الأ�سا�سي
للعالقات القوية بالفعل.
ومبوجب االتفاقية املعدلة� ،ستحتفظ
الواليات املتحدة بالتعريفة اجلمركية
البالغة  %25على ال�شاحنات ال�صغرية
الكورية ال�صنع ملدة � 20سنة �أخرى حتى
عام  .2041كما تلزم االتفاقية �سيول
مب�ضاعفة �سقف ال�سيارات الذي يبلغ 25
�ألف �سيارة لواردات ال�سيارات االمريكية
التي ال يتعني عليها اخل�ضوع لقوانني
ال�صناعة املحلية ،الأمر الذي �سيمكن
� 50ألف �سيارة من الدخول �إلى كوريا
اجلنوبية ب�سهولة �أكرب.
كما �ستطبق �سيول املعايري املخففة
النبعاثات ال�سيارات للتي مت �شحنها
خالل الفرتة من  25-2021عند و�ضع

الشيخة حسينة تفوز في انتخابات

العاصفة الفلبينية تودي بحياة  68شخص ًا

ح��ق��ق ال��ت��ح��ال��ف ال���ذي
تتزعمه رئي�سة وزراء
ب��ن��غ�لادي�����ش ال�شيخة
ح�سينة ،ف��وزا ب�أغلبية
كبرية ،يف االنتخابات،
لتفوز بذلك بفرتة ثالثة
على ال��ت��وايل يف �أعقاب
انتخابات برملانية قالت
املعار�ضة �إنها مزورة.
و�أع����ل����ن����ت م��ف��و���ض��ي��ة
االنتخابات يف بنغالدي�ش
يف ���س��اع��ة م��ب��ك��رة من
�صباح ام�س االثنني ،فوز
التحالف ال��ذي تتزعمه
• الشيخة حسينة
ال�شيخة ح�سينة ويهيمن
عليه حزبها «رابطة عوامي» بـ  287مقعدا من بني  298مقعدا
�أعلنت نتائجها يف الربملان امل�ؤلف من  300ع�ضو.
وح�صل حزب «بنغالدي�ش الوطني» الذي يعد حزب املعار�ضة
الرئي�سي يف البالد على �ستة مقاعد ،وكان احلزب قد قاطع
االنتخابات ال�سابقة ،التي جرت يف .2014
وعزز فوز ح�سينة حكمها الذي بد�أ قبل ع�رش �سنوات لبنغالدي�ش،
حيث ُين�سب �إليها ف�ضل حت�سني االقت�صاد وت�شجيع التنمية،
ولكنها تواجه �أي�ضا اتهامات بارتكاب انتهاكات حلقوق الإن�سان
و�شن حملة على و�سائل الإعالم وقمع املعار�ضة.
ودع��ا كمال ح�سني زعيم حتالف «جبهة الوحدة الوطنية»
املعار�ض الذي يقوده «حزب بنغالدي�ش الوطني» ،دعا مفو�ضية
االنتخابات �إلى �إ�صدار �أمر ب�إجراء انتخابات جديدة حتت
�إ�رشاف �إدارة حمايدة «ب�أ�رسع ما ميكن» زاعما ب�أن االنتخابات،
التي جرت يوم الأحد �شابها ق�صور.
وج��رت االنتخابات الربملانية هذه و�سط �أج��واء م�شحونة
بالتوتر والعنف حيث قُ تل ما ال يقل عن � 17شخ�صا ،وزعمت
املعار�ضة ب ��أن احلكومة حرمتها من احل�صول على فر�صة
مت�ساوية فيها.

�أعلنت �سلطات الفلبني �أن ح�صيلة �ضحايا العا�صفة التي �رضبت
و�سط البالد الأ�سبوع املا�ضي ارتفعت �إلى  68قتيال.
وجاء يف ح�صيلة جديدة ن�رشتها �سلطات البالد �أن � 57شخ�صا لقوا
حتفهم يف منطقة بيكول اجلبلية يف جنوب �رشق مانيال ،و11
�آخرين يف جزيرة �سمر .وق�ضى معظم ال�ضحايا ب�سبب الغرق �أو
االنهيارات الأر�ضية .وحتدثت احل�صيلة ال�سابقة عن  22قتيال.
وقال مدير الدفاع املدين يف منطقة بيكول ،كالوديو يوكوت:
«�أخ�شى من ارتفاع �أكرب «للح�صيلة» ،لأننا النزال مل ن�صل �إلى
الكثري من املناطق».
و�رضبت العا�صفة التي �أطلق عليها ا�سم «�أو�سمان» الفلبني
ال�سبت املا�ضي .ومل تكن م�صحوبة برياح قوية كما هي احلال
مع الأعا�صري� ،إال �أنها ت�سببت ب�أمطار غزيرة �أدت �إلى في�ضانات
وزع��زع��ت الأرا���ض��ي ،وبالتايل �سببت الكثري من االنهيارات
الأر�ضية.
ومل يتخذ عدد كبري من ال�سكان االحتياطات الالزمة يف الأرخبيل
املعتاد على الظواهر املناخية الق�صوى وذلك فقط لأن العا�صفة
مل تكن م�صنفة على �أنها �إع�صار.
ونقلت وكالة «�أ ف ب» عن ت�رصيح يوكوت« :كان النا�س مرتاحني
جدا ،لأنهم كانوا يف عطلة عيد امليالد ولأنه مل ي�صدر �أي حتذير
من �إع�صار».
واليزال � 17شخ�صا حتى الآن يف عداد املفقودين ،فيما نزح �أكرث
من � 40ألف �شخ�ص ب�سبب العا�صفة.

بنغالديش  ...والمعارضة :مزورة

• جانب من آثار العاصفة

الجيش األفغاني ينتقم من «داعش»
ويقتل  28عنصراً منهم
�أفادت وزارة الدفاع الأفغانية،
ب�أن غارات جوية نفذها اجلي�ش
بوالية ننكرهار يف �رشق البالد،
�أ�سفرت عن م�رصع  28م�سلح ًا على
الأق��ل من عنا�رص تنظيم داع�ش
الإرهابي.
وقالت ال��وزارة يف بيان ن�رشته
على تويرت� ،إن ال�رضبات اجلوية،
ا�ستهدفت �أح��د املالجئ ال�رسية
للم�سلحني يف قرية �شاخلي مبنطقة
�أكني بوالية ننكرهار.
و�أو�ضحت ال��وزارة الأفغانية� ،أن
من بني القتلى ك��ان هناك  3من

كيم يصالح ترامب برسالة
بعث الزعيم الكوري ال�شمايل
ك��ي��م ج��ون��غ �أون «ر�سالة
م�صاحلة» للرئي�س االمريكي
دونالد ترامب ،بعد توقف
املفاو�ضات النووية وذلك
ح�����س��ب��م��ا ذك�����رت �صحيفة
«ت�شو�سون �إل��ب��و» الكورية
اجلنوبية ،ام�س االثنني.
وق��ال��ت ال�صحيفة نقال عن
م�صدر دبلوما�سي �إن ر�سالة
كيم �إل��ى ترامب ُ�سلمت عرب
ق��ن��اة مل ي��ت��م حت��دي��ده��ا،
وكانت الر�سالة ت�صاحلية.
ومل يت�ضمن التقرير تفا�صيل
ب�ش�أن م�ضمون الر�سالة،
ول��ك��ن��ه ق���ال �إن��ه��ا تتعلق
ب��امل��ح��ادث��ات االم�يرك��ي��ة
الكورية ال�شمالية.
وك���ان مكتب رئي�س كوريا
اجلنوبية ،م��ون جيه �إن،
قد ذكر �أم�س الأول الأح��د �أن
كيم بعث بر�سالة �إلى نظريه
الكوري اجلنوبي ،قائال �إنه
يريد عقد مزيد من لقاءات
القمة بني الكوريتني العام

املقبل ب��ه��دف �إخ�ل�اء �شبه
اجلزيرة الكورية من ال�سالح
النووي.
و�أو�ضح متحدث با�سم مون:
«هناك قناة حوار بني كوريا
ال�شمالية والواليات املتحدة
تتبادالن من خاللها ات�صاالت
ف��ع��ال��ة ،ول��ك��ن ال ميكنني
معرفة ما �إذا كانت قد اتخذت
�شكل ر�سائل �أو �شيء �آخر».
وك��ان كيم قد تعهد بالعمل
على ن��زع ال�����س�لاح النووي
يف �شبه اجل��زي��رة الكورية
خالل لقاء قمة مع ترامب يف
�سنغافورة يف �شهر يونيو.
ولكن كال من الطرفني يواجه
�صعوبة يف حتقيق تقدم يف
ه��ذا الأم��ر .ومل يحدد �أي�ضا
اجلانبان بعد موعدا جديدا
الج��ت��م��اع وزي���ر اخلارجية
االم�ي�رك���ي م��اي��ك بومبيو
وامل�س�ؤول الكوري ال�شمايل
الكبري ،كيم يونغ ت�شول،
بعد �إلغائه ب�شكل مفاجئ يف
نوفمرب.

ل��وائ��ح ا�سترياد ج��دي��دة .وق��د ا�شتكى
م�صنعون ام�يرك��ي��ون م��ن �أن اللوائح
البيئية تعمل كحاجز غ�ير جماعي
ل�سياراتهم.
وقالت ال��وزارة �إن االتفاقية اجلديدة
ب�ش�أن بند ت�سوية ن��زاع امل�ستثمرين
وال���دول ،و�إج���راءات مكافحة الإغ��راق
والر�سوم التعوي�ضية من �ش�أنها �أن
ت�ساعد على حت�سني ال�شفافية يف عمليات
ت�سوية النزاعات.
ويف حني ميكن للم�ستثمرين مقا�ضاة
الدول من خالل هيئات التحكيم الدولية
ب�سبب املمار�سات التمييزية املزعومة
مبوجب �أحكام  ISDSاحلالية� ،أ�ضاف
اجلانبان بنودا ملنع �إ�ساءة ا�ستخدام
نظام التحكيم املحتمل من قبل ال�رشكات
متعددة اجلن�سيات ول�ضمان حماية حق
اجلمهور ب�شكل �أف�ضل.

• طائرة افغانية تطارد اإلرهابيني

اليابان تمدد حبس
رئيس «نيسان»

إثيوبيا والسودان

 ...مباحثات ثنائية

ر�ؤو�س داع�ش يف �أفغان�ستان.
وت�شهد �أفغان�ستان ،على مدى عدة
�سنوات ،مواجهات م�سلحة دامية،
بني القوات احلكومية وم�سلحي
اجلماعات الإره��اب��ي��ة ،وخا�صة
طالبان ،التي ا�ستولت على م�ساحة
كبرية من الأرا���ض��ي يف املناطق
الريفية و�أخ���ذت ت�شن هجمات
دورية على املدن الكربى.
وتعاظم �أي�ضا يف الفرتة الأخرية،
نفوذ تنظيم داع�ش يف هذه الدولة،
بعد هزمية التنظيم يف �سورية
والعراق.

و�صل ،ام�س الإثنني ،وزير اخلارجية االثيوبي ورقنه غبيهو الى العا�صمة
ال�سودانية ،اخلرطوم ،يف زيارة ر�سمية تتناول بحث العالقات الثنائية
بني البلدين ،و�آخر تطورات املنطقة وحظي غبيهو لدى و�صوله الى
مطار اخلرطوم با�ستقبال حار من قبل وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية
والتعاون الدويل يف ال�سودان� ،أ�سامة في�صل.
وخالل زيارته ،من املتوقع �أن يجتمع وزير اخلارجية االثيوبي مع
م�س�ؤولني حكوميني �سودانيني رفيعي امل�ستوى وعقد مناق�شات معهم
تتناول العالقات بني البلدين و�سبل تعزيزها وتفعيل كل امل�سارات
االقت�صادية وال�سيا�سية.

ج��ددت حمكمة طوكيو اجلزئية
حب�س رئي�س �رشكة «ني�سان موتور»
املقال كارلو�س غ�صن لع�رشة �أيام
�أخرى.
وي��واج��ه غ�صن اللبناين الأ�صل
اتهامات ب�أنه كبد �رشكة «ني�سان»
ل�صناعة ال�سيارات خ�سائر بلغ
حجمها  1.85مليار ي��ن «16.8
مليون دوالر» ،نتيجة ال�ستثمارات
�شخ�صية .ويعني هذا التمديد �أن

غ�صن �سيظل يف مركز االحتجاز
الرئي�سي بطوكيو املحبو�س فيه
منذ �إل��ق��اء القب�ض عليه يف 19
نوفمرب ب�سبب اتهامات بارتكاب
خمالفات مالية.
وال��ق��رار ال��ذي اتخذته املحكمة
�سيطلق �رساحه
ال يعني �أن غ�صن ُ
تلقائيا يف  11يناير �أو يف اليوم
التايل ،ذلك �أنه ميكن للمدعي من
الناحية النظرية �أن ميدد توقيفه.

• رئيس «نيسان موتورز»

الهند :مسؤول جامعي يدعو طالبه لالقتتال
 ...وسكان « بيالسبور» يقدسون طفلة!

• املسؤول الهندي حرض الطالب على االقتتال

ح��ث م�س�ؤول كبري يف جامعة حكومية
يف الهند الطالب على قتل زمالئهم �إذا
ت�شاجروا معهم بدال من تقدمي �شكوى �إليه،
وذلك و�سط �أنباء عن تف�شي موجة عنف يف
والية �أوتار برادي�ش مقر اجلامعة.
ويف ت�سجيل م�صور بثته وكالة «�إي��ه �إن
�آي» ،التي تربطها �رشاكة بوكالة رويرتز،
ظهر راجا رام ياداف نائب رئي�س جامعة
بورفانت�شال وه��و يقول يف خطبة�« :إذا
كنت طالبا يف ه��ذه اجلامعة ،فال ت�أت
�إيل باكيا»�« ..إذا دخلت مرة يف �شجار
فا�رضبهم و�إذا �سنحت لك الفر�صة اقتلهم..
�سنعتني بالأمر الحقا».

وكان ياداف يتحدث �أمام ح�شد من الطلبة
يف غازي بور ب�أوتار برادي�ش �أكرث واليات
الهند اكتظاظا بال�سكان.
و�شهدت تلك املدينة مقتل �رشطي ر�شقا
باحلجارة �أثناء احتجاجات عنيفة ،وال
يوجد ما ي�شري �إلى وجود �صلة بني هذا
احلادث وخطاب ياداف.
وقتل م�س�ؤول كبري يف ال�رشطة ورجل
�آخر يف واقعة عنف �أخرى هذا ال�شهر بعد
احتجاج �سكان قالوا �إنهم ر�أوا �أ�شخا�صا
يذبحون بقرة وه��ي حيوان مقد�س عند
الهندو�س ،ووقع هذا احل��ادث يف منطقة
بوالند�شهر يف الوالية ذاتها.

من ناحية �أخرى حازت والدة طفلة بثالث
�أياد اهتمام �سكان منطقة هندية ،ف�أ�صبحوا
يقد�سونها ك�إله يتربكون به.
وبح�سب �صحيفة امريكية ،حتولت هذه
الطفلة �إلى �إله يعبده �سكان هذه املنطقة
الهندية ،النها ولدت بثالث �أياد� ،إذ تتوفر
على يد �صغرية �إ�ضافية يف اجلانب الأمين
من �صدرها ،والطفلة ال�صغرية تتمتع
ب�صحة جيدة.
و�أ�شار موقع �صحيفة «ديلي ميل» �إلى �أن
راديكا �ساهو �أم الطفلة ال�صغرية� ،أخذتها
�إلى املركز املحلي ال�صحي من �أجل �إجراء
فحو�صات لها .و�أ�ضاف املوقع الربيطاين

�أن يد الطفلة ال�صغرية الإ�ضافية ال ت�سبب
لها �أي �أذى.
و�أكد موقع «� »tw.newsأن الطفلة ال�صغرية
يتم الآن تقدي�سها ك�إله ،حيث ُينظر �إليها
كتج�سيد لإله هندو�سي .و�أردف ب�أن �سكان
منطقة بيال�سبور ي��زورون الطفلة يومي ًا
من �أجل احل�صول على الربكة منها ،فيما
�أكد موقع «� »newsbeastأن عائلة الطفلة
ال�صغرية ال تريد القيام بعملية جراحية
لها من �أجل �إزالة يدها الثالثة لأن الطفلة
�أ�صبحت تتمتع بالقدا�سة يف نظر �سكان
هذه املنطقة الهندية.
وتابع امل�صدر ب�أن الدكتور �سينغ رئي�س

معهد ت�شاتي�سجار للعلوم الطبية ،اقرتح
القيام بعملية جراحية للطفلة بهدف �إزالة
يدها الثالثة ،حيث �أو�ضح الدكتور الهندي
�أن القيام بذلك من �ش�أنه �أن ي�سمح للطفلة
ال�صغرية بالعي�ش حياة طبيعية.
يف املقابل� ،أفاد نف�س امل�صدر ب�أنه غالب ًا
ما ُيعبد الأطفال الذين ُيولدون ب�أطراف
�إ�ضافية يف الهند� ،إذ ُينظر �إلى ذلك على
�أنه تنا�سخ للآلهة الهندو�سية .و�أ�ضاف
�أنه يتم غالب ًا ت�صوير الآلهة الهندو�سية
بعدة �أذرع للت�أكيد على قوتهم اخلارقة،
وقدرتهم على �أداء العديد من املهام دفعة
واحدة.

