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فشل مفاجئ لقمة ترامب مع جونغ أون  والسبب »العقوبات واملنشآت اجلديدة«
عواصم ـ وكاالت: انهارت 
القمة »النوويــة« الثانية بني 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
وزعيم كوريا الشــمالية كيم 
جونغ أون بشكل مفاجئ أمس، 
ما يزيد مــن متاعب الرئيس 

األميركي الداخلية.
واختصر الرئيس االميركي 
سلسلة االجتماعات التي كان 
مــن املفتــرض ان يعقدها مع 
جونغ اون أمــس لبحث نزع 
أسلحة بيونغ يانغ النووية، 
بلقاء واحد أعلــن في نهايته 
رفضه التوقيع على اي اتفاق.

وعلل ترامب قراره املفاجئ 
بانهاء القمة واالمتناع عن إبرام 
»اتفاق نووي« مع جونغ أون 
بســبب مطالب بيونــغ يانغ 
غير املقبولة برفع العقوبات 
األميركية، اضافة الى الكشف 
عن منشآ  نووية كورية جديدة.
وقــال ترامب فــي مؤمتر 
صحافي قبيل مغادرته هانوي: 
»كانــوا يريدون في األســاس 
رفــع العقوبات كليــا لكننا ال 

نستطيع فعل ذلك«.
وأوضح انه كان يرغب »في 
املضي أبعد من ذلك«، مؤكدا في 
الوقت نفسه أن بيونغ يانغ لن 
تســتأنف التجارب النووية، 

عليك االنسحاب وهذه واحدة 
من تلك املــرات«، مضيفا أنه 

»كان انسحابا وديا«.
وفيما يشــير الى الفشــل 
الذريع للقمة، أعلن ترامب أنه 

ال نية لعقد قمة أخرى.
من جهته، صرح كيم جونغ 
أون أنــه مــا كان ليحضر إلى 
هانوي لعقد قمة مع ترامب لو 

على كوريا الشــمالية إذا قدم 
الكثير وبسرعة شديدة.

فــي  مســؤولون  وقــال 
املخابــرات األميركيــة انه ال 
يوجــد أي مؤشــر علــى أن 
الشــمالية ســتتخلى  كوريا 
عن ترســانتها من األســلحة 
والتــي  بالكامــل  النوويــة 
تعتبرها عائلة كيم احلاكمة 

تنتظــره في واشــنطن بعد 
االعترافــات التــي أدلى بها 
محاميه السابق مايكل كوهني 
أمام الكونغرس والتي تدين 

الرئيس بشدة.
ناهيك عــن املواجهة التي 
يخوضها ترامب مع املشرعني 
قانــون  حــول  األميركيــني 
الطوارئ بعــد ان أقر مجلس 
النواب مشروع قرار بالغائه.

وكان البيت االبيض أعلن 
فــي بادئ االمر أنه ســيجري 
»حفل توقيع مشترك« وكذلك 
غــداء عمل بني كيــم وترامب. 
لكن الرئيس االميركي والزعيم 
الكوري الشمالي غادرا بدون 

توقيع أي شيء.
ورغــم ذلك، أصــر البيت 
االبيض على أن كيم وترامب 
»عقدا اجتماعــات بناءة جدا، 
وبحثا مختلف الطرق للمضي 
قدما في مواضيع تتعلق بنزع 
االسلحة النووية واالقتصاد«. 
وأضاف: »لكن لم يتم التوصل 
الى اي اتفاق في الوقت الراهن، 
اال أن فريقيهما يتطلعان إلى 

االجتماع في املستقبل«.
الفعل  على صعيــد ردود 
كوريــا  أعربــت  الدوليــة، 
اجلنوبيــة عــن خيبــة أملها 

لم يكن مستعدا لنزع السالح 
النــووي، لكنه بقــي غامضا 
بالنسبة ألي اجراءات ملموسة 

محتملة.
وعلى الرغم من أن ترامب 
ملح مبوقف أكثر مرونة قبيل 
اجتماع هانوي فإن منتقدين 
حذروا من أنه يخاطر بتبديد 
أوراق الضغط شديدة األهمية 

حيوية الستمراريتها.
فــي هذا الســياق، كشــف 
ترامــب عــن منشــآت نووية 

جديدة في كوريا الشمالية.
وقال: »توقعنا تفكيك كوريا 
الشــمالية للمنشآت النووية 
السيما في يونغبيون، فضال 
عــن اجــراءات اخــرى لكننا 
اكتشــفنا ان هناك اشــياء لم 
يتم الكشــف عنها«. واضاف 
ان »هــذه املنشــآت اجلديــدة 
متعلقة بتخصيب اليورانيوم 
ومعرفتنا بها ادهشت اجلانب 

الكوري الشمالي«.
وأكد بومبيو خالل املؤمتر 
الصحافــي ان هناك منشــآت 
نووية ضخمة غير منشــآت 
يونغبيون النووية ولم تدرج 

في نظام االسلحة نووية.
وقــال بومبيــو: »لهــذا لم 
نتوصل الى اتفاق ولم نتفق 
على قائمة االســلحة النووية 
واالبالغ عنها وغيرها من االمور 

املتعلقة بها«.
ويزيد هــذا االخفاق من 
الضغــوط علــى ترامب في 
هذا امللف الذي فشل فيه كل 
أسالفه. وكان حتقيق اختراق 
ديبلوماسي ليتيح له حتويل 
االنتباه عــن العاصفة التي 

النهيار املباحثات بني ترامب 
وجونغ أون.

ومــع ذلــك، أعــرب مكتب 
الكــوري اجلنوبي  الرئيــس 
مون جــاي ان عــن ثقته بان 
الواليــات املتحــدة األميركية 
وكوريا الشمالية ستواصالن 

احلوار.
وقال متحدث باسم الرئيس 
الكــوري اجلنوبــي »إنه ألمر 
مخيب لآلمــال أن يخفق كيم 
وترامب في التوصل التفاق«.
بــدوره، قال رئيس وزراء 
اليابان شــينزو آبي انه يدعم 
الرئيــس  دعمــا تامــا قــرار 
األميركي إنهاء القمة مع زعيم 
كوريــا الشــمالية، مــن دون 
توقيع اتفاق. وأعلن آبي عن 
موقفه الداعم مبكاملة هاتفية 
مــع ترامب قال له فيها »أدعم 
متامــا قرار عــدم اإلقدام على 

اخليار السهل«.
 وأضاف: »أنا مصمم على 
الزعيــم كيم  ضــرورة رؤية 

الحقا«.
وذكر أن ترامب أثار خالل 
اجتماعه مع كيــم في ڤيتنام 
مســألة املواطنــني اليابانيني 
الذين خطفهم ضباط من كوريا 

الشمالية.

الرئيس األميركي يغادر هانوي دون التوقيع على االتفاق وال موعد لقمة أخرى

)أ.ف.پ الرئيس االميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في قمتهما أمس 

وقــال ترامب نقال عن الزعيم 
الكــوري الشــمالي: »لقد قال 
إنــه لــن يقوم بتجــارب على 
صواريخ أو أي شــيء متعلق 

بسالح نووي«.
وغــادر الزعيمــان مقــر 
احملادثات في فندق متروبول 
دون حضور غداء كان مقررا.

وقال ترامب: »أحيانا يتعني 

ملشاهدة الڤيديو

ترامب يعلن وصول مساعدات بالده 
إلى ڤنزويال رغم احلظر

عواصم - وكاالت:  اعلن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب امس، عن وصول بعض اإلمدادات 
واملساعدات األميركية الى األراضي الڤنزويلية 
على الرغم من حظر الرئيس الڤنزويلي مادورو 
دخولها. وقــال ترامب خالل مؤمتر صحافي 
في ڤيتنام بعد انتهاء القمة الثانية مع الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون: »نقوم بإرسال 
اإلمــدادات الى ڤنزويال وقــد وصلت بعضها 
وهذا ليس امرا ســهال« دون ان يوضح حجم 
هذه املساعدات.وانتقد ترامب رفض مادورو 
لدخــول املســاعدات قائــال: »ما الفــرق الذي 
ســيحدثه ذلك انه ألمر رائع لشعبه اذا سمح 

مبرور املساعدات«، مؤكدا ان الواليات املتحدة 
تسعى الى ارسال الكثير من املساعدات للشعب 

الڤنزويلي.
فــي غضون ذلــك، وصل زعــم املعارضة 
الڤنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفســه 
رئيســا بالوكالة، واعترفت به نحو خمسني 
دولة، إلى البرازيل امس، للقاء الرئيس جاير 
بولسونارو، حسب وسائل اإلعالم البرازيلية. 
وكان الناطق باســم الرئاســة البرازيلية 
اوتافيو هيغو باروس صرح أمس األول بأن 
الرئيس بولسونارو »سيستقبل غوايدو خالل 
زيارة شخصية في قصر بالنالتو الرئاسي«.

أميركا والسعودية وبريطانيا تدعو إلى »ائتالف عاملي« لدعم األردن
وكاالت:   - عواصــم 
استضافت العاصمة البريطانية 
لنــدن أمــس، أعمــال مؤمتر 
»النمــو والفــرص« اخلــاص 
التنميــة فــي األردن  بدعــم 
مبشــاركة وزراء خارجيــة 
ووزراء ماليــة عدد من الدول 
الغربية واآلسيوية والعربية 
من ضمنهــا الكويت واليابان 
املتحــدة واالحتاد  والواليات 
األوروبي بجانب ممثلي هيئات 
دولية. وترأســت املؤمتر كل 
من رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي والعاهل األردني 

امللك عبداهلل الثاني.
مــن جانبــه، قــال وزيــر 
اخلزانــة األميركــي ســتيفن 
منوتشــني امس إنه ال يوجد 
أي التباس بشأن دعم الواليات 
املتحدة حللفاء رئيســيني في 
الشرق األوسط مثل األردن، كما 
تعهد وزير املالية الســعودي 
أيضا بتقدمي املزيد من الدعم.
»ال  منوتشــني  واضــاف 
أعتقد أنه يوجــد أي التباس 
بشأن الدعم األميركي«. وقال 
وزير املالية السعودي محمد 
اجلدعان: إن اململكة ستواصل 
تقدمي املساعدة والدعم املالي 
لــأردن من خالل مشــروعها 
العمالق )نيوم( البالغة قيمته 

األردني والالجئني السوريني 
اللغــة اإلجنليزيــة وتقــدمي 
برامــج تأهيليــة توظيفيــة 
لهم. وشــارك في مؤمتر دعم 
االقتصــاد واالســتثمار فــي 
األردن 45٠ ممثال من اكثر من 
6٠ دولة وممثلني عن القطاع 
اخلاص وعدد من املؤسسات 
االستثمارية واملنظمات الدولية 
بهدف تشجيع االستثمار في 

القطاع اخلاص في األردن.
وقال العاهــل األردني في 
كلمتــه أمام املؤمتر، إن النمو 

كبرى، وقادة ملؤسسات مالية 
دوليــة ومن القطــاع اخلاص 
على مستوى العالم. لن ننتظر 
الظروف احلالية حتى تنفرج 
من تلقاء نفسها، هذا املؤمتر 
يشكل نقطة البداية لبرنامج 
وجهد جديد للنمو االقتصادي 

في األردن«.
لنــدن،  وتهــدف مبــادرة 
لتشــكيل حتالــف دولــي من 
األعمــال والشــركات  قــادة 
واملستثمرين العامليني، لدعم 
وحتفيــز مســار األردن نحو 
التحول االقتصادي. ويتبنى 
األردن، استراتيجية اقتصادية 
متتد على مدار خمسة أعوام، 
مــن أجل ضمــان االســتدامة 

واالستمرارية في االقتصاد.
ويسلط املؤمتر الضوء على 
4 قطاعــات في األردن، حتمل 
ميزة نسبية في منطقة الشرق 
األوســط، وهــي: الســياحة، 
والتكنولوجيــا، واخلدمــات 
اللوجستية، واخلدمات املهنية.
وقد أعلنت أنييس بانييه 
روناشير وزيرة الدولة بوزارة 
االقتصاد واملالية الفرنســية 
امس، إن بالدها ستقدم مليار 
يورو لأردن في صورة قروض 
ومنــح علــى مدى الســنوات 

األربع املقبلة. 

االقتصادي احلالي في السوق 
احمللية، بطيء، وال يوفر فرص 

عمل كافية.
وأضــاف امللــك عبــداهلل: 
»لــن نتمكــن مــن الوصــول 
إلى املســتقبل الواعد، والذي 
نعلم أنــه ممكن، في ظل منو 
اقتصــادي بطــيء.. فهــو لن 
يوفر فرص العمل ولن يؤمن 
املعيشة الكرمية التي ينشدها 

ويستحقها األردنيون«.
وزاد: »يجتمع هنا ممثلون 
عن 6٠ دولة ومؤسسات دولية 

خالل مؤمتر دعم االقتصاد واالستثمار في األردن مبشاركة أكثر من ٦٠  دولة

امللكة إليزابيث الثانية مســتقبلة العاهل االردني امللك عبداهلل الثاني وامللكة رانيا وولي العهد االردني االمير حســن 
)أ.ف.پ( واألميرة البريطانية آن في لندن امس 

5٠٠ مليار دوالر والذي ميتد 
عبــر حــدود الســعودية إلى 
األردن ومصر. وقالت رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي، 
إن املجتمع الدولي بحاجة إلى 
تشكيل »ائتالف عاملي ملساندة 

األردن«.
من جانبها، أعلنت وزارة 
التنمية الدوليــة البريطانية 
انهــا ســتوقع مــع احلكومة 
األردنيــة على هامش املؤمتر 
مذكــرة تفاهم لدعم مشــروع 
بريطاني يهدف لتعليم الشباب 

الهند وباكستان في حالة تأهب »قصوى« رغم وعد عمران خان باإلفراج عن الطيار
وكاالت:   - عواصــم 
التوتر بن  تراجعــت حــدة 
اجلارتــن النوويتــن، الهند 
وباكســتان »نسبيا«، كما بدا 
أطلقها  التي  التصريحات  في 
البلدين، وتراوحت  مسؤولو 
بن التهدئة تارة والتهديد تارة 
أخرى. لكن اجلانبن أبقيا حالة 

التأهب إلى أعلى درجاتها.
وكمبــادرة لتخفيف حدة 
األجواء املشحونة، أعلن رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان 
امس، أن بالده ستطلق اليوم 
الهندي األسير  الطيار  سراح 

لديها.
وقال في كلمة أمام البرملان: 
»سنقوم بإطالق سراح الطيار 
الهنــدي األســير كمبادرة 

للسالم«.
وطالب خان بحسب قناة 
»جيو نيوز« الباكستانية امس، 
الهند على عدم تصعيد املوقف 
كي ال يأخذ بعدا أكبر من ذلك، 
معربا عــن أمله في أن يلعب 
املجتمع الدولي دوره لضمان 
عدم تصعيــد املوقف إلى ما 

بعد ذلك.
وفي محاولة إلدخال وسطاء 
لتهدئــة املوقف، قال خان انه 
سيتصل بالرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ليلعب دورا في 

خفض التوتر مع الهند.
وأصبح الطيار الكوماندور 
ابهيناندان فارثامان بطال في 
بالده ووجها للنزاع بعد إسقاط 
طائرته في اشتباك جوي نادر 
بن البلدين فوق أجواء إقليم 

كشمير املتنازع عليه.

الغضب في  ومع تصاعد 
الهند بسبب القبض عليه، يقول 
محللــون إن الطيار ميكن أن 
يصبح ورقة مقايضة في يد 

إسالم آباد.
وصرح خان: »كمبادرة 
سالم ســنفرج عن الطيار 

الهندي« اليوم.
وضرب أعضــاء البرملان 
أرجلهم بــاألرض داللة على 
موافقتهم على إعالن عمران، 
في أول مؤشــر على إمكانية 
انخفاض التوتر بن البلدين بعد 
سلسلة من احلوادث اخلطيرة 

إلى تصاعد  أدت  البلدين  بن 
التوتر بن اجلانبن.

»أنا أخشــى  وقال خان: 
حدوث خطأ في احلسابات.. 
أال نفكر حتى باحلرب  يجب 
املدمرة  للقــوة  خاصة نظرا 

لألسلحة التي منلكها«.

إال أنه أكد ان على نظيره 
أال  نارينــدرا مودي  الهندي 
يفســر رغبته فــي خفض 

التصعيد على أنه »ضعف«.
وأضاف: »يجب على الهند 
أن تعلم أننا سنكون مجبرين 
الرد بقوة ضد أي عمل  على 

هندي في املستقبل«.
وقال اجليش الباكستاني إن 
جنوده في حالة تأهب قصوى 
على طــول اخلــط الفاصل 
الهندي  بن جزئي كشــمير 

والباكستاني.
الغضب في  ومع تصاعد 
الهند بسبب أســر باكستان 
للطيار، دعــا مودي مواطنيه 
أمس إلى »الوقوف كاحلائط« في 
وجه »هجوم العدو الذي يسعى 

إلى زعزعة استقرار الهند«.
وبحســب محللن فإن ما 
سيحدث للطيار ميكن أن يكون 
التصعيد في  مهما خلفــض 
واحدة من أخطر املواجهات بن 
اجلارتن النوويتن منذ عقود.
وأضــاف: »البالد برمتها 
إلــى جانب  متحــدة وتقف 
إلى  جنودنا، والعالــم ينظر 
إرادتنا املوحدة، ونحن نؤمن 
بقدرات قواتنا«. إال ان مودي 
لم يذكر باكستان باالسم خالل 

كلمته أمام أعضاء احلزب.

الســلطات  ميدانيا، بدأت 
الباكستانية امس، في إخالء 
قرى حدودية في منطقة كشمير 

املتنازع عليها.
وقــال مشــتاق مينهاس 
وزير اإلعالم في اجلزء الذي 
يخضع لسيطرة باكستان من 
املئات  إنه جرى نقل  كشمير 
من األســر ألماكن آمنة عقب 
تبادل إطالق النار واملدفعية بن 
القوات الباكستانية والهندية.

وقد أعلنت باكستان تعليق 
عمل خط للســكك احلديدية 
مع الهند، مما أدى إلى تقطع 
السبل بالعشرات من املدنين 
الهنود في مدينة الهور بشرق 

باكستان.
وعلى اجلانب الهندي، 

أعلن كبار قــادة اجليش 
الهنــدي أن القــوات الهندية 
ســتبقى فــي حالــة تأهب 
»قصوى« رغم وعد باكستان 

باإلفراج عن الطيار. 
وصــرح اجلنــرال في 
اجليش ســوريندرا ســنغ 
ماهال في مؤمتــر صحافي 
»نحن مستعدون متاما وعلى 
أقصى درجات اجلاهزية للرد 
على أي استفزاز من باكستان«. 
وأصدرت الســلطات احمللية 
أوامرها بإغالق جميع املدارس 

على نطاق 5 كيلومترات من 
الدوليــة »كإجراء  احلــدود 

احترازي«.
وفي منطقة بونش، قال 
املســؤولون انه يجرى بناء 
1200 مــن املالجئ احملصنة 
حلماية األسر التي تعيش على 

احلدود.
وقال نائب مفوض املنطقة 
راهول ياداف: »نحن نأخذ رأي 
ســكان القرى بالنسبة ملا إذا 
كان يريدون االنتقال، سنصدر 
قرارنا بشأن اإلجالء الحقا«.

الرئيس  من جهته، أعرب 
األميركي دونالد ترامب امس، 
عن أمله في التوصل إلى حل 
الدائرة بن اخلصمن  لألزمة 
النووين باكستان والهند والتي 
أثارت مخاوف من اندالع نزاع 

شامل في جنوب آسيا.
وقال ترامــب في مؤمتر 
صحافي في هانوي عقب قمته 
مع زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ اون، إنه تلقى »أخبارا 
جيدة نســبيا من باكســتان 
والهند«. وصرح بأن الواليات 
املتحدة: »تبذل جهودا حملاولة 
جعل البلديــن يتوقفان« عن 
التصعيد. وأضــاف: »لدينا 
أخبار جيدة نسبيا ونأمل في 

أن ينتهي« النزاع.

مودي: سنقف كالصخرة في وجه »هجوم األعداء«

األمم املتحدة: إسرائيل ارتكبت جرائم 
حرب ضد مسيرات كسر احلصار

عواصم - وكاالت: أكدت جلنة األمم املتحدة 
املستقلة للتحقيق في االنتهاكات املرتكبة في 
األراضي الفلسطينية احملتلة امس، ان إسرائيل 
أفرطت في استخدام العنف ضد املتظاهرين 
الفلسطينيني أثناء مســيرات العودة وكسر 
حصار غزة. وقال رئيس اللجنة ســانتياغو 
كانتون في التقرير إن »اللجنة ترى أن هناك 
أسبابا معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن اجلنود 
اإلسرائيليني ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي 
اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان خالل 

مظاهرات مسيرة العودة الكبرى«.

وأضاف انه »من املمكن أن تشــكل بعض 
هــذه االنتهاكات جرائم حــرب أو جرائم ضد 
اإلنسانية«، داعيا إسرائيل إلى مباشرة التحقيق 
فيها على الفور خاصة إطالق قناصة اجليش 
النار على أكثر من 6 آالف متظاهر أعزل على 
مدى أسابيع متتالية في مواقع االحتجاجات 

على امتداد السياج الفاصل.
وشــمل التحقيق الفترة املمتدة من بداية 
االحتجاجات وحتى 3١ ديســمبر ٢٠١8 اذ بلغ 
عدد الفلسطينيني الذين قتلوا خالل التظاهرات 

في هذه الفترة ١8٩ شخصا.

اطفال هنود يحملون صورة الطيار الهندي املأسور لدى اسالم أباد والفتات تشكر رئيس وزراء باكستان عمران خان على وعده باطالق سراحه        )رويترز(


