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حزب رئيسة كوريا اجلنوبية يطالبها مبغادرة السلطة
سيئول ـ وكاالت: طلب احلزب احلاكم في كوريا اجلنوبية امس من الرئيسة بارك غيون- هي 
املتورطة في فضيحة فساد، ان توافق على مغادرة السلطة في ابريل املقبل متهيدا الجراء انتخابات 
مبكرة في يونيو 2017. ووافق النواب الـ128 حلزب بارك »ساينوري« )احلدود اجلديدة(، باالجماع 
على فكرة امهال الرئيسة اسبوعا واحدا لتقبل هذا العرض واال ستخضع الجراءات اقالة مهينة. 
ونقلت وكالة االنباء الكورية اجلنوبية »يونهاب« عن زعيم كتلة احلزب في البرملان شونغ جني-سوك 
قوله ان »كل برملانيي احلزب وافقوا على هذا البرنامج الزمني باالجماع«.

مشرّعان في الكونغرس األميركي يرغبان في تعديل قانون »جاستا«

السعودية ترصد هجمات إلكترونية خارجية تستهدف منشآت حيوية
عواصــم - وكاالت: قــال مركز األمــن اإللكتروني التابع 
لــوزارة الداخلية الســعودية إنه رصد هجمــات إلكترونية 
منظمة على عدة جهات حكومية في اململكة، منها قطاع النقل 

ومنشآت حيوية.
وقــال املركز في بيان لــه بثته وكالة األنباء الســعودية 
الرسمية »واس« امس ان هذه الهجمة االلكترونية تهدف إلى 
تعطيل جميع اخلوادم واألجهزة للمنشــأة بحيث يؤثر ذلك 
على جميع اخلدمات املقدمة من تلك املنشــأة، ومن ثم يقوم 
املهاجم باالســتيالء على معلومــات الدخول للنظام ثم زرع 

برمجية خبيثة لتعطيل بيانات املستخدم.
وتظهــر املؤشــرات أن مصدر هذا الهجــوم هو من خارج 
اململكــة ضمن عدة هجمات إلكترونية مســتمرة تســتهدف 

اجلهات احلكومية والقطاعات احليوية.
ولم يحدد املركز، توقيت الهجمات وعددها، وما إذا كانت 
تلك الهجمات أسفرت عن أي أضرار أم انه مت إحباطها جميعها.

وقــام مركز األمن اإللكتروني من قبل بإرســال حتذيرات 
عن تهديد يســتهدف تعطيل اخلدمات لبعض اجلهات في 19 
نوفمبــر الفائت، ومتت مشــاركة عدد من اجلهات احلكومية 
واملرافق املهمة هذه التحذيرات التي تضمنت املعلومات الالزمة 
لتجنب اإلصابة بالهجمة وســبل احلمايــة منها واخلطوات 

التقنية لتالفي تبعات االختراق.
ويوصي املركز باتباع أفضل املمارسات في حماية األنظمة 
اإللكترونيــة، وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق باحلد من 
الوصول عن بعد عن طريق الشبكة االفتراضية VPN وخدمة 

.RDP الوصول لسطح املكتب عن بعد
وفي سياق ذي صلة، قالت شركات أميركية ألمن اإلنترنت، 
إن نسخة من »شــامون« وهو ڤيروس كمبيوتر مدمر عطل 
عشــرات اآلالف مــن أجهــزة الكمبيوتر في شــركات الطاقة 
بالشــرق األوســط قبل أربع سنوات اســتخدم في منتصف 
نوفمبر املاضي ملهاجمة أجهزة كمبيوتر في السعودية ودول 

أخرى باملنطقة وفق ما نقلته »العربية.نت«.
وحذرت شــركات كراود ســترايك وبالو ألتو نيتوركس 
وسيمانتك كورب من الهجمات اجلديدة االربعاء. ولم حتدد 
أي ضحايا للنسخة اجلديدة من ڤيروس شامون الذي يعطل 
أجهزة الكمبيوتر عن طريق محو الســجالت الرئيسية التي 
تستخدمها األجهزة لتبدأ في العمل. كما لم تفصح عن حجم 

الضرر أو من يقف وراء الهجمات.
وقالت شــركة فايــر آي ألمن االنترنت فــي تدوينة على 
»تويتر« إن وحدتها مانديانت »تعاملت مع حوادث متعددة 

في مؤسسات أخرى في املنطقة«.
وعودة ظهور شــامون أمر يســترعي االنتبــاه إذ لم تقع 
سوى بضعة هجمات كبيرة حملو البيانات من على األقراص 
الصلبة من بينها هجمات عام ٢014 على شركة الس فيجاس 
ساندس كورب التابعة لشيلدون أديلسون وهوليوود ستديو.
علــى صعيــد آخر، قال اثنان من كبــار أعضاء مجلس 

الشيوخ األميركي إنهما يرغبان في تعديل قانون »جاستا« 
املثير للجدل الذي يســمح برفع دعاوى قضائية بســبب 
هجمات 11 سبتمبر وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية 

احملتملة.
وقال لينزي جراهــام وجون مكني وهما اثنان من زعماء 
السياسة اخلارجية بالكونغرس ومن احلزب اجلمهوري إنهما 
سيقدمان تعديال على القانون حتى ال ميكن مقاضاة حكومة 

إال إذا كانت تتعامل »عن عمد« مع منظمة إرهابية.
وقال جراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ »كل ما نقوله 
ألي حليــف للواليات املتحدة هــو انه ال ميكن مقاضاتك في 
الواليات املتحدة عن عمل يتعلق باإلرهاب ما لم تشارك فيه 

عن علم وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم«.
وفي سبتمبر الفائت رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب 
بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس األميركي باراك أوباما على 

تشريع »جاستا«، وبهذا الرفض أصبح التشريع قانونا.

أعاليوف لـ »األنباء«: 4 مرشحني
يتنافسون على رئاسة أوزبكستان بعد غد

أسامة دياب

أكد سفير أوزبكستان لدى 
البالد د.بهرمجان أعاليوف إن 
انتخابات الرئاسة اجلديدة في 
بالده ســتجرى األحــد املقبل 
املوافق 4 اجلاري، نظرا خللو 
املقعــد الرئاســي بعــد وفــاة 
الرئيس إســالم كرميوف إثر 
ســكتة دماغية بعــد أن حكم 
البالد ملــدة ٢7 عاما، الفتا إلى 
بالده ستحتفل بيوم الدستور 
والذكرى الـ ٢4 لتأسيســه في 

8 اجلاري.
وأشــار اعاليــوف - فــي 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« - 
إلى أن قواعد االقتراع احلديثة 
فــي جمهوريــة أوزبكســتان 
وضعت وفقا ملبادئ القوانني 
الدوليــة املعترف بها بصورة 
عامة، والتي تلتزم كليا باملعايير 
االنتخابية الدولية، التي تراعي 
مختلف حقوق اإلنسان وتشمل 
املذكــورة كال مــن  القوانــني 

وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان والعهد الدولي اخلاص 
املدنية والسياسية  باحلقوق 
واالتفاقيــة الدوليــة للقضاء 
علــى جميــع أشــكال التمييز 
العنصــري، واتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة، واتفاقية بشأن احلقوق 
السياسية للمرأة وإعالن األمم 
املتحدة بشأن مبادئ املراقبة 
الدولية لالنتخابات، واتفاقية 
أوروبا حلماية حقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية، وميثاق 
باريــس ألوروبــا اجلديــدة، 
ووثيقــة اجتمــاع كوبنهاجن 
للمؤمتر على البعد اإلنساني.
االنتخابــات  ان  وبــني 
الرئاســية يتنافــس فيهــا 4 
مرشــحني، وهــم زعيم حزب 
النهضة الوطني الدميوقراطي 
أطامــرادوف«،  »ســارور 
ورئيس احلزب الدميوقراطي 
االجتماعي )العدالة( »نارميان 
عمروف«، وزعيم حزب الشعب 

الدميوقراطــي »هوتامجــون 
كتمانوف«، إضافة إلى رئيس 
احلــزب  رئيــس  الــوزراء، 
الدميوقراطي الليبرالي »شوكت 

ميرزيويوف«.

السفير د.بهرمجان أعاليوف  

اجليش العراقي يدرس تنفيذ إنزال جوي باملوصل 
بعد تعثر العمليات العسكرية

»بريكست« وراء االعتداءات العنصرية في بريطانيا

بغــداد - وكاالت: توغلت القــوات العراقية 
داخل املوصل محررة املزيد من القرى ومقتربة 
مــن ضفة نهر دجلة، فيما يرجح تنفيذ عمليات 
إنزال جوي في وسط املدينة وجنوبها ملساعدة 
القوات املقاتلة هناك وجتاوز العقبات التي تواجهها 

في بعض احملاور.
وقالت القيادة العراقية املشتركة انها تناقش 
هذا اخليار بعد وصول قائد قوات التحالف الدولي 

اجلنرال ستيفن تاونسند إلى العراق مؤخرا.
وحتــاول القوات العراقية وقــوات التحالف 
الدولي، شل قدرة تنظيم داعش على التحرك داخل 
املوصل، وبالتالي تطويق انتحارييه وسياراته 

املفخخة التي يواجه بها تقدم القوات.
جاء ذلك، فيما واصلت قوات مكافحة االرهاب 
املعروفة باسم الفرقة الذهبية توغلها الستعادة 

حي القادسية في شرق املوصل.
وأمكن سماع دوي إطالق نار متقطع وانفجارات 

بينما تصاعد الدخان من احلي.
واكد قادة عســكريون أن القوات اســتعادت 
بالفعل 11 حيا في املناطق الشرقية للمدينة وتتوغل 

في محاولة للوصول إلى ضفة نهر دجلة. 
في غضون ذلك، اســتكملت القوات العراقية 
امس عملية تطهير حي االنتصار بالساحل األيسر 
جنوب شــرقي املوصل مقتربة من حي الصحة 

لتحريره من قبضة مسلحي تنظيم »داعش«. 
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية إن 
قوات الفرقة املدرعة التاســعة، املتمثلة باللواء 
مشاة اآللي )37(، وبإسناد من اللواء الثالث بالفرقة 
األولى باجليش، تعمل على حترير أحياء جنوب 
شرقي مدينة املوصل مع اإلبقاء على سكانها في 
منازلهم. وأشار إلى أن القوات تتقدم لتحرير حي 
»جديدة املفتي« املجاور حلي الصحة وتطهير ما 
تبقى من حي »النســابة«، الفتا إلى أنه بتحرير 
هذه املناطق ســتلتقي قوات هذا احملور مبحور 
الزاب املتمثل بقوات اللواءين )37( و)35( للفرقة 

املدرعة التاسعة.
الى ذلك، كشف مدير عام الرقابة على الصيرفة 
في البنك املركزي العراقي، إحسان الشمري، عن 
استمرار تدفق االموال الى عناصر داعش داخل 
املوصــل، على الرغم من االجراءات التي اتخذت 
ملنع نقل األموال عبر مكاتب الصيرفة إلى اخلارج.
واوضح انه بقيت بعض اجلهات والشركات 
اخلارجية تعمل على نقل األموال لداعش في داخل 

العراق عبر الطرق البرية من احلدود.
وبــني أن األجهزة األمنيــة العراقية »زودتنا 
مبعلومات تفيد بأن عناصر داعش هم بأنفسهم 
من يديرون شركات الصرافة، وما تزال األموال 

تصلهم بطرق يصعب اختراقها«.

لندنـ  وكاالت: قالت دراسة بريطانية حديثة: 
ان احلــملة من اجل اخلروج من االحتاد االوروبي 
»بريكـــست« وراء االعتداءات العنصرية التي 
تشــــهدها اململكة املتحدة منذ االستفتاء على 

عضــوية البالد في االحتاد.
فقد ســجلت الشــرطة البريطانية ارتفاعا 
في االعتداءات العنصرية في االيام التي تلت 
االستفتاء في ٢3 يونيو املاضي واحلملة التي 
سبقته والتي تركزت الى حد كبير على قضايا 

الهجرة.
وحلل معهد العالقــات العرقية 134 حادثا 
عنصريا نقلته وسائل االعالم خالل الشهر الذي 
تلى االستفتاء، و51 من هذه احلوادث مرتبطة 

بالتحديد باالستفتاء او باحلملة.
وقال التقرير ان رجال ســئل ما اذا كان من 
مواطنــي االحتاد االوروبي، قيــل له »عد الى 
بلدك«. واضاف ان رجال قال لسيدة من اوروبا 
الشــرقية »اذهبي الى بلدك. صوتنا لترحلي. 

سيكون عليك مغادرة البالد بسرعة«.

وتعــرض مؤيدو البقاء فــي االحتاد ايضا 
العمال عنف مماثلة.

وقال املعهد ان املعتدي كان في 93 من هذه 
احلوادث بريطانيا ابيض وفي 39 حالة انتماؤه 

االتني مجهول وفي حالتني كان اسود.
واضاف ان جذور هذه االعتداءات العنصرية 
بعد االستفتاء تعود الى سياسات احلكومات 
احملافظــة والعمالية على حد ســواء، وكذلك 
معاجلة وســائل االعــالم البريطانية لقضايا 
الهجرة. وقال املعهد »نفترض ان هذه اجلرائم 
العنصريــة هي نتيجــة مباشــرة للمعاجلة 
السياســية لقضايــا مثــل العــرق والديانــة 

والهجرة«.
وال يتنــاول التحقيــق ســوى احلــوادث 
العنصرية التي وردت في وسائل االعالم بينما 
احصى املجلس الوطني ملفوضي الشرطة اكثر 
من ثالثة آالف شكوى حلوادث عنصرية بني 16 
و30 يونيو املاضي. وهذا الرقم يشــكل زيادة 
نسبتها 4٢% باملقارنة مع الفترة نفسها من ٢015.

إسرائيل تعتبر عباس »عدواً« بعد تلويحه بسحب االعتراف بها

مسؤولو »سي.أي.آيه« ينتقدون جتاهل ترامب لألمن القومي

عواصم ـ وكاالت: وصف 
الطاقــة اإلســرائيلي  وزيــر 
الرئيس  يوفال شــتانيتس، 
الفلسطيني محمود عباس بأنه 
العدو األكبر إلسرائيل، وذلك 
بعد يوم واحد من تهديد عباس 
بسحب االعتراف بإسرائيل إذا 

لم تعترف بدولة فلسطني.
وقــال يوفال شــتانيتس 
لإلذاعة اإلسرائيلية إن عباس 
»هو العدو األكبر إلسرائيل« 
وانه والســلطة الفلسطينية 
بشــكل عــام »يســعيان إلى 
تقويــض دولــة إســرائيل 

ومحوها من الوجود«.
وكان عبــاس قــال أمــس 
االول، في خطاب مطول أمام 
أعضاء املؤمتر السابع حلركة 

فتح
في رام اهلل، إن »ســالمنا 
لن يكون استســالما أو بأي 
ثمن«، مطالبا بـ»إنهاء االحتالل 
العسكري اإلسرائيلي ألرض 
فلســطني الذي بدأ عام 1967 
واعتبــار عام ٢017 عام إنهاء 

االحتالل«.
وأضاف »نتمسك بثوابتنا 
بضرورة جتسيد إقامة دولة 
فلسطني املستقلة بعاصمتها 
القدس الشــرقية على حدود 
الرابع من حزيران عام 1967، 
لتعيش بأمن وسالم إلى جانب 
دولة إســرائيل، وإيجاد حل 
عــادل ومتفق عليــه لقضية 
لقــرار  اســتنادا  الالجئــني 
اجلمعية العامة 194 وكما حدد 
في مبادرة السالم العربية لعام 

.»٢00٢
 وأكد الرئيس الفلسطيني 
على »رفض احللول االنتقالية 
أو املرحلية واملجتزأة، والدولة 
ذات احلــدود املؤقتــة، ومــا 

عــواصـــم - وكـــــاالت: 
تواصلت االنتقادات للرئيس 
األميركــي املنتخــب دونالــد 
التعامــل  ترامــب لتجاهلــه 
بجدية مع قضايا األمن القومي 
والسياســة اخلارجية، فيما 
أعلن عن مرشحيه حلقيبتي 

اخلزانة واالقتصاد.
أربعة مســؤولني  وأكــد 
أميركيــني ان عضــوا واحدا 
فقط بفريق الرئيس املنتخب 
دونالد ترامب املشرف على 
انتقال السلطة، وهو جيفري 
كان، يتولــى التواصــل مع 
وكالــة املخابــرات املركزية 
األميركيــة )ســي.آي.إيه( 
وأجهــزة املخابرات الســتة 

عشر األخرى.
وقال مسؤول باملخابرات 
إن امللفات التي حتتوي على 
معلومات أعدها مكتب مدير 
الوطنيــة ووكالة  املخابرات 
األمن القومي واملركز القومي 
ملكافحة اإلرهــاب و13 وكالة 
وجهــازا آخــر »بانتظار من 
يقرأهــا«. وأضاف املســؤول 
الذي طلب عدم نشــر اســمه 
»يبدو هذا التوقيت غريبا أن 
يتم فيه تأجيــل التعامل مع 
قضايا مثل األمن اإللكتروني 

واإلرهاب الدولي.«
اإلدارات  أن  وأضــاف 
السابقة كانت أسرع في تعيني 
أطقــم املخابرات اخلاصة بها 
ألسباب من بينها أنها اعتبرت 
قضايــا املخابرات أساســية 
لتحديد السياسة اخلارجية 
وأولويات الدفاع وامليزانية.

وقال اثنان من املسؤولني 

يسمى الوطن البديل، أو إبقاء 
األوضاع على مــا هي عليه، 

ورفض الدولة اليهودية«.
وتعهــد عبــاس »بالعمل 
باجتــاه مراجعــة االتفاقيات 
املوقعــة كافــة مــع اجلانب 
اإلســرائيلي، نتيجة النتهاء 
مددها، وتغيير الظروف وعدم 
التكافؤ بــني الطرفني، وعدم 
التزام اجلانب اإلسرائيلي بتلك 

االتفاقات«.
وأضــاف »ســنظل نعمل 
بــكل إصرار لتنال فلســطني 
الدائمــة والكاملة  عضويتها 
في األمم املتحدة، وسيستمر 
ســعينا ونضالنــا إلنهــاء 
االحتــالل، وحتقيــق حريــة 
شــعبنا، واســتقالل دولــة 
القدس  فلســطني بعاصمتها 

إنــه كان علــى اتصال دوري 
بوكالــة املخابــرات املركزية 
وأضافــا أنهمــا ال يعلمان ما 
إذا كان أجــرى اتصــاالت مع 

أجهزة مخابرات أخرى.
وباإلضافــة إلــى فحــص 
املرشحني احملتملني للمناصب 
الكبيرة فإنه كان مسؤوال أيضا 
عن تنسيق إطالع املرشحني 
املعلومــات  أحــدث  علــى 
أعدادهــم  فــي  واملســاعدة 
الشــيوخ  جللســات مجلس 

للتصديق على تعيينهم.

الشرقية«.
وأكــد ان »اعترافنا بدولة 
مجانيــا،  ليــس  إســرائيل 
ويجــب أن يقابلــه اعتــراف 
مماثل، ونؤكد أن الدول التي 
تعترف بحل الدولتني عليها 
أن تعترف بالدولتني وليس 

بدولة واحدة«.
وشــدد علــى أن »تطبيق 
مبادرة السالم العربية يجب 
أن يتــم دون تعديــل، وأن 
التعاون اإلقليمي ال ميكن أن 
ينجح، بل ان السالم واألمن ال 
ميكن أن يعم املنطقة دون حل 

للقضية الفلسطينية أوال«.
وأشــار عباس الى عزمه 
علــى حتقيــق املصاحلة بني 
حركتي فتح وحماس، موجها 
»من جديد نداء مخلصا حلركة 

فــي غضون ذلــك، اختار 
ترامب، امللياردير ويلبر روس 
امللقب بـ»ملك اإلفالس« وزيرا 

لالقتصاد.
وروس مستثمر ملياردير 
يعرف باستحواذه على شركات 
الصلب والفحم املفلسة وبيعها 
بعد ذلك بوقت قصير مقابل 

ربح كبير.
الــى ذلك، أبــدى الرئيس 
الروســي فالدمييــر بوتــني 
لهجة تصاحلية غير معتادة 
جتاه الواليات املتحدة، وقال 

حماس، إلنهاء االنقسام عبر 
بوابة الدميوقراطية الوطنية، 
ومبشــاركة جميــع فصائــل 
منظمة التحرير الفلسطينية 
وحركــة اجلهــاد اإلســالمي، 
من خالل إجــراء االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية، التي 
نراهــا أقصر الطــرق إلجناز 

الوحدة الوطنية«.
من جهــة اخــرى، اقترح 
الفلســطيني فــي  الرئيــس 
كلمته »خطة شاملة للتعامل 
التاريخيــة  األخطــاء  مــع 
التــي ارتكبت بحق الشــعب 
الفلسطيني بهدف تصحيحها 
مثــل وعد بلفور )عــام 1917 
والذي يعد أول خطوة يتخذها 
الغرب إلقامة كيان لليهود في 

فلسطني( وغيره«.

خــالل خطابه الســنوي عن 
حالة االحتاد امس، إن بالده 
مستعدة للتعاون مع اإلدارة 
األميركيــة اجلديدة وتتطلع 
الكتساب أصدقاء وليس أعداء.
للنخبــة  بوتــني  وقــال 
السياســية الروســية التــي 
جتمعت فــي واحدة من أكبر 
قاعات الكرملني »نحن ال نريد 
مواجهة مع أحد. لسنا بحاجة 
لهذا. ال نسعى ولم نسع قط 
ألن يكون لنا أعداء. بل نحتاج 

أصدقاء.«

)أ.ف.پ( أعضاء من »فتح« يصفقون تأييدا للرئيس عباس عقب القائه كلمته امام املؤمتر العام السابع للحركة امس االول 

)أ.ف.پ(  طالب بجامعة هارفارد يرفعون الفتات منددة بعنصرية إدارة ترامب خالل مسيرة أمس األول 

الرئيس 
الفلسطيني 
اقترح خطة 

لتصحيح »األخطاء 
التاريخية« التي 

ارتكبت بحق 
الفلسطينيني

روسيا تبدي 
استعدادها

للتعاون مع إدارة 
ترامب

السفير األوزبكي أكد التزام بالده باملعايير الدولية لالنتخابات


