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أكدت أنه ال نية للرضوخ لمطالب واشنطن

مجلس األمن يوافق على تمديد بعثة األمم المتحدة  6أشهر

كوريا الشمالية تدرس تعليق
المفاوضات النووية مع أميركا

أفغانستان :مقتل  9من طالبان في غارات جوية

• خماوف من �إنهاء حالة التقارب بني ترامب وكيم

تدر�س بيونغ يانغ تعليق حمادثاتها النووية مع
وا�شنطن بعد انتهاء قمة هانوي بني الزعيم الكوري
ال�شمايل كيم جونغ �أون والرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب بدون اتفاق.
وقالت م�ساعدة وزير اخلارجية الكوري ال�شمايل ت�شوي
�سون هوي «ال نية لدينا للر�ضوخ ب�أي طريقة لطلبات
الواليات املتحدة ،كما �أننا ل�سنا م�ستعدين لالنخراط
يف مفاو�ضات من هذا النوع».
و�أ�ضافت يف ت�رصيح �أم��ام �صحافيني ودبلوما�سيني
�أجانب يف بيونغ يانغ� ،أن كيم جونغ �أون �سيديل قريبا
بت�رصيح ر�سمي بهذا ال�صدد.
وي�أتي التحذير الكوري ال�شمايل بينما مت م�ؤخرا ر�صد
�أن�شطة يف موقع كوري �شمايل لإطالق ال�صواريخ ،الأمر
الذي �أثار قلقا دوليا ب�ش�أن احتمال �أن تكون بيونغ
يونغ ت�ستعد لإطالق �صاروخ بعيد املدى.
وف�شل كيم وترامب يف قمتهما الثانية نهاية فرباير
بهانوي يف التو�صل الى اتفاق ب�ش�أن نزع ال�سالح
النووي لكوريا ال�شمالية.
وانتقدت م�ساعدة وزير اخلارجية الكوري ال�شمايل
موقفي وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو وم�ست�شار
الأمن القومي للبيت االبي�ض جون بولتون ،معتربة
�أنهما «�أ�شاعا مناخا من العداء والتحدي» ما «يعرقل
اجلهود البناءة» لكيم وترامب.
وتابعت ت�شوي �سون هوي التي كانت حا�رضة يف هانوي
�أن ذلك �أدى �إلى «انتهاء القمة دون نتيجة تذكر».
وت�شكل ه��ذه الت�رصيحات تغريا يف لهجة كوريا
ال�شمالية يف حني عرب الطرفان عن نيتهما موا�صلة
املباحثات بعد القمة.

من جانبها ،حاولت الرئا�سة الكورية اجلنوبية
التقليل من �أهمية هذه الت�رصيحات ،معتربة �أنه «من
ال�سابق لأوانه تقييم الو�ضع احلايل فقط اعتمادا على
ت�رصيحات ت�شوي» ،م�ضيفة �أن كوريا اجلنوبية م�ستمرة
يف العمل من �أجل ا�ستئناف املباحثات.
وتريد وا�شنطن «اتفاقا كبريا» يتيح «نزعا لل�سالح
النووي لكوريا ال�شمالية ب�شكل نهائي وميكن التثبت
منه بالكامل»مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقت�صاد
بيونغ يانغ.
وخ�لال قمة هانوي اق�ترح الزعيم الكوري ال�شمايل
تفكيك جممع «يونغبيون» النووي مقابل رفع العقوبات
الرئي�سية .لكن ترامب رف�ض املقرتح ،معتربا �أنه غري
كاف.
�إلى ذلك� ،أعربت الواليات املتحدة �أم�س الأول ،عن
�أملها با�ستمرار مفاو�ضات نزع الأ�سلحة النووية مع
كوريا ال�شمالية بعد ورود تقارير �أن بيونغ يانغ
تدر�س تعليق املحادثات.
وقال وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو لل�صحافيني
يف وا�شنطن «ن�أمل �أن نكون قادرين على اال�ستمرار يف
عقد هذه املحادثات».
و�أكد بومبيو «يف هانوي ويف منا�سبات خمتلفة حتدث
كيم مبا�رشة �إل��ى الرئي�س والتزم �أن��ه لن ي�ست�أنف
التجارب النووية �أو ال�صاروخية».
و�أ�ضاف «لدينا �أمل كبري يف �أنه �سيفي بالتزامه».
ويتوقع �أن تن�سف �أي عملية �إطالق �صواريخ املحادثات
ب�ش�أن نزع �أ�سلحة كوريا ال�شمالية النووية بعدما بدت
املفاو�ضات على حافة االنهيار عندما انتهت القمة
الثانية بني ترامب وكيم بدون اتفاق قبل �أ�سبوعني.

قُ ��ت��ل ت�سعة م��ن م�سلحي حركة
طالبان يف غارات جوية على مركز
عمليات ت��اب��ع للحركة مبدينة
تارينكوت ب�إقليم �أوروزجان جنوبي
�أفغان�ستان.
وق��ال��ت م�صادر ع�سكرية مطلعة
�أم�س� ،إنه مت تنفيذ الغارات اجلوية
�أم�س الأول والتي �أ�سفرت �أي�ض ًا عن
تدمري مركز العمليات.
و�أ�ضافت امل�صادر «بعد عدة �ساعات
من مراقبة وتتبع مقاتلي طالبان
ل��دى دخولهم املبنى املعروف
ب�أنهم يخططون فيه ل�شن هجمات
�ضد املدنيني الأفغان ،مت تدمري
املبنى من خالل عدة غارات جوية
دقيقة».
ومل تعلق اجل��م��اع��ات امل�سلحة
املناه�ضة للحكومة ،من بينها
طالبان ،على ال��غ��ارات اجلوية
حتى الآن.
و�إقليم �أوروزج����ان م��ن الأقاليم
امل�����ض��ط��رب��ة ن�سبي ًا يف جنوب
�أفغان�ستان.
وين�شط امل�سلحون املناه�ضون
للحكومة يف بع�ض مناطقه وغالبا
ما يحاولون تنفيذ هجمات �ضد
احلكومة وامل�ؤ�س�سات الأمنية.
من جهة �أخرى ،وافق جمل�س الأمن
الدويل بالإجماع على متديد والية
بعثة الأمم املتحدة للم�ساعدة يف
�أفغان�ستان «يوناما» ملدة � 6أ�شهر.
وتبنى املجل�س امل��ك��ون م��ن 15

• اجلي�ش الأفغاين يوا�صل ا�ستهداف م�سلحي طالبان

دولة ،قرارا رقم  2460الذي يق�ضي
بتمديد والي���ة البعثة حتى 17
�سبتمرب املقبل.
يذكر �أنه مت متديد والية بعثة الأمم
املتحدة لتقدمي امل�ساعدة �إلى
�شهرا من قبل.
�أفغان�ستان ملدة 12
ً
على �صعيد مت�صل ،ذكر حاكم �إقليم
خو�ست �رشق �أفغان�ستان ،يف بيان،
�أن �صحافي ًا �أفغاني ًا تويف بعد �أن
تعر�ض لإط�لاق ن��ار من م�سلحني
جمهولني يف الإقليم� ،أم�س الأول.
و�أ����ض���اف ال��ب��ي��ان �أن م�سلحني

بكين :سنواصل لعب دور بناء في جنوب السودان
�أكد القائم ب�أعمال بعثة ال�صني
الدائمة لدى الأم��م املتحدة وو
هاي تاو ا�ستعداد بالده ملوا�صلة
لعب دور بناء يف حتقيق ال�سالم
واال�ستقرار والتنمية يف جنوب
ال�سودان.
وق��ال تاو يف كلمة �أم��ام جمل�س
الأم��ن ال��دويل بعد تبنيه القرار
رق��م  2459بتمديد والي��ة بعثة

الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
«يومني�س» ونقلتها و�سائل �إعالم
�صينية �أم�س �إن��ه منذ ن�رشها،
لعبت «يومني�س» دور ًا مهم ًا يف
احلفاظ على ال�سالم واال�ستقرار
يف جنوب ال�سودان ،ويتعني على
املجتمع ال��دويل موا�صلة دعم
البعثة يف تنفيذ واليتها.
و�أ�ضاف �أنه يتعني على املجتمع

اختبارات الحمض النووي لضحايا الطائرة اإلثيوبية تستغرق  6أشهر
�أع��ل��ن��ت ��شرك��ة اخل��ط��وط اجلوية
الإث��ي��وب��ي��ة ،ام�����س� ،أن اختبارات
احلم�ض النووي التي جت��رى على
�أ���ش�لاء  157راكبا كانوا على منت
الرحلة رقم  302رمبا ت�ستغرق ما
ي�صل �إلى �ستة �أ�شهر.
وبد�أ فريق من املحققني يف باري�س
فح�ص ال�صندوقني الأ�سودين للطائرة
بوينغ  737ماك�س  ،8التي حتطمت
الأح���د امل��ا���ض��ي بعد �إق�لاع��ه��ا من
العا�صمة الإثيوبية �أدي�س �أبابا،
وكان على منت هذه الطائرة ركاب من
�أكرث من  30جن�سية.
ومع انتظار عائالت ال�ضحايا لنتائج
التحقيق تعتزم �رشكة اخلطوط اجلوية
الإثيوبية �إقامة قدا�س اليوم الأحد
ب�إحدى الكاتدرائيات يف �أدي�س �أبابا.
و�أفادت �أوراق �سلمتها ال�سلطات �إلى

ذوي ال�ضحايا بفندق �سكاي اليت،
ام�س ،ب�أن �شهادات الوفاة �ست�صدر
خالل �أ�سبوعني وب�رصف دفعة �أموال
مبدئية لتغطية نفقاتهم احلالية.
وقال خرباء �إنه من ال�سابق لأوانه
معرفة �سبب حتطم الطائرة ،لكن
�سلطات الطريان يف �أنحاء العامل
حظرت ت�سيري طائرات بوينغ 737
ماك�س.
و�أو�ضحت بيانات الطائرة املنكوبة
بع�ض الت�شابه مع ما حدث لطائرة
من نف�س النوع تابعة ل�رشكة ليون
�إير حتطمت يف �أكتوبر.
وقتل كل من كان على تلك الطائرة
�أي�ضا وعددهم � 189شخ�صا ،وحتطمت
الطائرتان بعد دقائق من �إقالعهما
وعقب �إب�لاغ قائديهما عن حدوث
م�شكالت.

الكاميرون وكوريا الجنوبية:
تعزيز التعاون الثنائي
�أعربت الكامريون وكوريا اجلنوبية
عن رغبتهما يف ال�سعي من �أجل تعزيز
عالقات التعاون بني البلدين.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده رئي�س
الوزراء الكامريوين جوزيف جنوت مع
وفد برملاين من كوريا اجلنوبية برئا�سة
نائب رئي�س الربملان يل جو يونغ الذي
زار الكامريون م�ؤخر ًا.
وقال يل يونغ� :إن الهدف من زيارة الوفد
للكامريون هو تعزيز عالقات التعاون
بني البلدين ،ويتوقع زيادة اال�ستثمارات
بني كوريا اجلنوبية والكامريون خالل
العام احل��ايل ،م�شري ًا �إل��ى �أن��ه يف ظل
اخلطط االقت�صادية التي تبعث على
ال�شعور بالتفا�ؤل يف الكامريون ،ف�إن
كوريا اجلنوبية م�ستعدة للتعاون مع
الكامريون يف جمال التنمية.
و�أ�ضاف «�أنه فيما يتعلق بهدف تعميق
العالقات الدبلوما�سية مع الكامريون،
ف�إن كوريا اجلنوبية تطلب فتح �سفارة
للكامريون يف كوريا من �أج��ل تكثيف
التعاون بني البلدين» ،م�شري ًا �إلى قيامه
ب��زي��ارة مركز ال��ط��وارئ يف العا�صمة
ال��ك��ام�يرون��ي��ة «ي����اون����دي» ،ومركز
التدريب املهني اللذين �ساعدت وكالة
التعاون الدولية الكورية على �إن�شائهما
و�إدارت��ه��م��ا ،ويتطلع �إل��ى بحث �سبل
تو�سيع نطاق التعاون يف هذا املجال.

• �صدمة �أهايل ال�ضحايا بعد �سقوط الطائرة الإثيوبية

الصومال يدعو الجهات المانحة إلى دعم عمليات اإلغاثة
دعت احلكومة ال�صومالية ووكاالت املعونة
العاملة يف ال�صومال اجلهات املانحة �إلى
تقدمي الدعم الكايف لعمليات الإغاثة هناك
خالل العام احلايل.
وق���ال من�سق العمليات الإن�سانية يف
ال�صومال بيرت دي كلريك�« :إنه �إذا مل تتمكن
وكاالت املعونة من القيام بعملياتها يف
املناطق املنكوبة باجلفاف ،ف�إن التقدم
الذي مت �إحرازه حتى الآن �سيكون معر�ض ًا
للتهديد ،نظر ًا لأن ال�صومال مازال يعاين

من �أزم��ة تعترب واح��دة من �أكرث الأزمات
تعقيد ًا يف العامل ،حيث يعاين من �آثار
ال�صدمات املناخية وال�رصاع امل�ستمر
وعمليات الت�رشد وتدمري �سبل املعي�شة».
ونا�شد املجتمع الدويل اال�ستمرار يف تقدمي
التمويل الكايف لدعم عمليات الإغاثة
الإن�سانية يف وقت مبكر ،من �أجل �إنقاذ
�أرواح املواطنني وال�سماح لهم بالعي�ش يف
كرامة ،بالإ�ضافة �إلى دعم اال�ستثمار.
من جانبها� ،أعربت احلكومة ال�صومالية

عن تقديرها لوكاالت املعونة لإعطائها
الأولوية لإنقاذ �أرواح املواطنني ،وقال
وزي��ر ال�ش�ؤون االن�سانية حمزة �سعيد
حمزة «�إن خطة االغاثة االن�سانية لهذا
العام تتما�شى مع موقف احلكومة ،وهو
�أنه الميكن معاجلة االحتياجات االن�سانية
يف ال�صومال من خالل تقدمي امل�ساعدات
فقط ،ولكن يجب �إتاحة فر�ص للوكاالت
املخت�صة للم�ساهمة يف حتقيق التنمية
بال�صومال».

توقيع اتفاق سالم بين الحكومة اإلثيوبية وحركتين معارضتين

• املوقعون على اتفاق ال�سالم

جمهولني �أطلقوا النار على �سلطان
حم��م��ود خ�ير خ����او ،يف مدينة
خو�ست ،عا�صمة الإقليم الذي
يحمل نف�س اال�سم ،ونقل على الفور
�إلى م�ست�شفى حملي لتلقي عالج ًا
�أولي ًا بعد احلادث.
وكان خري خاو �صحافي ًا لدى قناة
تلفزيونية حملية منذ عدة �سنوات
يف الإقليم.
وق��ال جميب خيلواجتار ،رئي�س
جمموعة «ناي» املحلية التي ت�ؤيد
الإعالم املفتوح� ،إنه كان من املقرر

�أن يتم نقله بطائرة �إلى العا�صمة
الأفغانية ،كابول ،لتلقي املزيد
من العالج ،لكنه تويف.
ومل يتم اعتقال �أحد على الفور،
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة احل�����ادث ،ح�سب
البيان.
وكان �صحايف حملي ب�إقليم هلمند
جنوب �أفغان�ستان �أ�صيب ،الثالثاء
املا�ضي ،عندما انفجرت قنبلة
مغناطي�سية كانت مربوطة يف
�سيارته يف مدينة ال�شكار جاه،
عا�صمة الإقليم.

وقّ عت احلكومة الإثيوبية يف العا�صمة الإريرتية «�أ�سمرا»،
اتفاق �سالم مع حركتي حترير عفار وغامبيال امل�سلحتني،
واللتني تتخذان �إريرتيا مقر ًا لها.
وجرى توقيع اتفاق ال�سالم بح�ضور وزيرة الدفاع الإثيوبية
عائ�شة حممد مو�سى ونائب رئي�س والية عفار عثمان حممد
ورئي�س والية غامبيال �أمود وال�سفري الإريرتي لدى �إثيوبيا
ر�ضوان ح�سني وممثلي بع�ض املنظمات احلقوقية.
وهذه االتفاقية �ستمكن احلركات امل�سلحة من دخول البالد
ب�سالم وم�شاركتهم يف ال�سيا�سة ،بح�سب ما ذكرته وكالة
الأنباء الإثيوبية.
وقال وزير الإعالم الإريرتي مياين م�سكل �إن الدبلوما�سية
الإريرتية جنحت يف توقيع اتفاق م�صاحلة بني �أدي�س
�أبابا وحركة حترير عفار املعار�ضة وحركة غامبيال،
يف �أ�سمرا ،م�ضيف ًا �أن «اتفاقات امل�صاحلة بني احلركتني
واحلكومة الإثيوبية حتدد الأطر لكال احلركتني ملتابعة
ممار�سة ن�شاطهما ال�سيا�سي من خالل الو�سائل ال�سلمية».

ال��دويل ،وخا�صة جمل�س الأمن،
الإق��رار الكامل ب�أهمية االتفاق
املعاد تن�شيطه ب�ش�أن حل النزاع
يف جنوب ال�����س��ودان وال���ذي مت
توقيعه بني احلكومة واملعار�ضة
الرئي�سية يف �سبتمرب املا�ضي،
م���ؤك��د ًا �أه��م��ي��ة �أن ت��رك��ز بعثة
«يومني�س» على ت�سهيل تنفيذ
االت��ف��اق من �أج��ل امل�ساعدة يف

احل��ف��اظ على ال��زخ��م الإيجابي
احلايل يف جنوب ال�سودان.
وك���ان جمل�س الأم���ن م��دد �أم�س
االول ،والي��ة «يومني�س» ملدة
ع���ام �إ���ض��ايف ح��ت��ى  15مار�س
 ،2020حيث ح�صل القرار ،الذي
�صاغته الواليات املتحدة ،على
� 14صوت ًا يف حني امتنعت رو�سيا
عن الت�صويت.

عنصر سابق في المخابرات األميركية
يقر بالتخابر لصالح الصين
�أعلنت وزارة العدل الأمريكية،
يف بيان� ،أن عن�رص ًا �سابق ًا
يف امل��خ��اب��رات الع�سكرية
الأمريكية ،اعرتف �أم�س الأول
بالتج�س�س ل�صالح ال�صني.
واعتُقل رون روكويل هان�سن،
 58عاما ،يف  4يونيو بينما
ك���ان يف ط��ري��ق��ه �إل���ى مطار
�سي�سافر منه
�سياتل الذي كان ُ
�إلى ال�صني ويف حوزته وثائق
دفاعية �رسية.
ويتكلم هان�سن املتقاعد من
اجلي�ش الأم�يرك��ي اللغتني
امل��ن��دري��ن��ي��ة وال��رو���س��ي��ة
بطالقة ،وقد �أقر ب�أن عمالء يف

املخابرات ال�صينية ات�صلوا
به يف عام  ،2014بح�سب ما
�أو�ضحت الوزارة.
واعرتف هان�سن ب�أنه زودهم
مبعلومات،وبخا�صة معلومات
ذات طبيعة �صناعية ،يف مقابل
«مئات الآالف من الدوالرات».
ويف ع��ام � ،2016سعى �إلى
جت��ن��ي��د زم��ي��ل م���ن وك��ال��ة
املخابرات الع�سكرية ميلك
م��ع��ل��وم��ات م��ث�يرة الهتمام
ال�صينيني تتعلق بـ «اال�ستعداد
الع�سكري للواليات املتحدة»
يف منطقة مل ت�أت الوزارة على
ذكرها.

الفلبين تأمل انخفاض
النشاطات اإلرهابية
قال اجلي�ش الفلبيني �إنه يعتقد �أن جهود الإرهابيني� ،سوف
تتال�شى تدريجي ًا ،عقب مقتل «�أبو دار» زعيم �إحدى اجلماعات
املتطرفة الإرهابية يف مينداناو ،يف الفلبني.
فيما تتوا�صل التحقيقات ملعرفة من هم املتمردون الأربعة،
الذين قتلوا يوم اخلمي�س املا�ضي ،يف �إقليم الناو ديل �سور،
والذي يعتقد �أن من بينهم «�أبو دار».
يذكر �أن اجلماعات املتطرفة الإرهابية ،قد دخلت الفلبني من
عام  ،2017وقد قادوا العديد من الغارات اجلوية واملعارك يف
�شوارع الفلبني،التي �أ�سفرت عمن مقتل و�إ�صابة املئات.

تحذير أممي من تزايد أعمال
العنف ضد الجئين نيجيريين
حذرت املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني التابعة للأمم املتحدة من
خطورة تزايد �أعمال العنف يف والية «بورونو» الواقعة �شمال �رشق
نيجرييا ،م�شرية �إلى �أن �آالفا من الالجئني النيجرييني فروا �إلى
ت�شاد هرب ًا من �أعمال العنف التي تتزايد يف الوالية.
و�أو�ضحت املفو�ضية يف بيان �أن حوايل � 6آالف الجئ نيجريي فروا
من ديارهم خالل �شهر دي�سمرب املا�ضي ،و�أن الكثريين منهم هربوا
عرب بحرية ت�شاد بحث ًا عن ال�سالمة ،م�ضيفة �أن معظم الالجئني
اجلدد كانوا من الن�ساء والأطفال ،و�إن ال�سلطات الت�شادية طلبت من
املفو�ضية نقل الالجئني بعيد ًا عن املنطقة احلدودية لدواع �أمنية.
وتابعت املفو�ضية قائلة� :إنها نقلت حوايل  4200الجئ �إلى خميم يقع
على بعد حوايل  45كيلومرتا ،وقررت نقل الالجئني �إلى منطقة بعيدة
من �أجل �ضمان �سالمتهم والتمكن من تلبية احتياجاتهم ،م�شرية �إلى
�أنها يف �سباق مع الزمن من �أجل توفري امل�أوى الالزم اليواء الالجئني
وتقدمي امل�ساعدات الأخرى �إليهم ،ومن بينها الوجبات ال�ساخنة
والأغطية.

