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ذك���رت ت��ق��اري��ر إخ��ب��اري��ة، أن البحرية 
األميركية قد توقف عملياتها في ميناء حيفا 
ب��إس��رائ��ي��ل، ف��ي ح��ال ت��ول��ت ش��رك��ة صينية 

اإلشراف على املنشأة بعد عامني.
وأوض��ح��ت صحيفة “جيرزولم بوست” 
اإلسرائيلية أن هذا املوقف دفع املجلس الوزراء 
املصغر ف��ي ت��ل أب��ي��ب إل��ى إع���ادة النظر في 

الترتيبات مع الشركة الصينية.
ويستضيف م��ي��ن��اء حيفا بشكل دوري 
تدريبات مشتركة بني إسرائيل وال��والي��ات 
املتحدة، كما ترسو فيه بانتظام قطع بحرية 
أميركية، من بينها حاملة الطائرات جورج 

بوش.
وف���ي ع���ام 2015، أب��رم��ت وزارة النقل 
في إسرائيل ومجموعة شانغهاي الدولية 
للموانئ، التي متتلك احلكومة الصينية حصة 

األسد فيها، اتفاقا إلدارة ميناء حيفا.
وتبلغ م��دة االت��ف��اق 25 عاما، وخصصت 
الشركة الصينية مبلغ ملياري دوالر من أجل 
امل��ش��روع، التي تسعى م��ن خاللها لتطوير 
امل��ي��ن��اء. وق����ال مم��ث��ل األس���ط���ول ال��س��ادس 
األم��ي��رك��ي، ال��ذي ينشط ف��ي البحر األبيض 
املتوسط، كايل رينز، إن الشراكة البحرية مع 

إسرائيل ال تزال “ثابتة”.

العمليات مستمرة ولكن
وأض���اف “في ال��وق��ت ال��راه��ن ، ال توجد 
تغييرات في عملياتنا في إسرائيل”، مستدركا: 
“ال أستطيع التكهن مبا قد يحدث أو ال يحدث 
في ع��ام 2021”، في إش��ارة للعام ال��ذي من 
املقرر أن تبدأ فيه الشركة الصينية ب��إدارة 

امليناء.
وق��ال��ت 3 م��ص��ادر مطلعة على القضية 
للصحيفة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة إن امل��س��ؤول��ني 
العسكريني األم��ي��رك��ي��ني أب��ل��غ��وا نظرائهم 
اإلسرائيليني بشأن مخاوفهم م��ن الوجود 
الصيني، مما دفع احلكومة اإلسرائيلية إلجراء 

مراجعة لالتفاقية مع الصني.

وطبقا ألحد املصادر، فقد أعرب العديد من 
أعضاء املجلس الوزاري املصغر عن قلقهم إزاء 
االتفاق، خصوصا إزاء مسألة البنية التحتية 
احلساسة، التي قيل إنه لم يتم التطرق لها 

بشكل مناسب من قبل إسرائيل أثناء االتفاق.

االتفاق له تداعيات
وأض��اف املصدر: “ال نريد اتفاقا بني على 
أسباب جتارية وأن يكون له تداعيات على 

عالقة إسرائيل بالبحرية األميركية”.
وقال ضابط كبير في اجليش اإلسرائيلي إن 
املراجعة جتري على قدم وساق، لكن ليس من 
الواضح إذا كان لدى إسرائيل وسيلة لتهدئة 
مخاوف واشنطن، بشأن الصفقة التي أعلنها 

وجرى اتخاذ خطوات بشأنها.
وم��ن ناحيته، ق��ال اخلبير ف��ي العالقات 
الصينية اإلسرائيلية، العقيد املتقاعد، آساف 
أوري��ون، إن إسرائيل سوف ترتكب خطأ في 
ح��ال قامت باألمرين أو كليهما: التخلي عن 
قدرات الصني في دفع اقتصاد إسرائيل قدما، أو 

القيام بذللك وعيونها مغمضة.
وأضاف: “يجب أن تبقى عيوننا مفتوحة، 
وندرك متاما متطلبات إدارة املخاطر وتأثيرها 
احملتمل على العالقات بني الواليات املتحدة 

وإسرائيل”.

معلومات حساسة
وك���ان م��س��ؤول��ون عسكريون وأمنيون 
سابقون في إسرائيل وأميركا أثاروا القضية 
الصيف امل��اض��ي، مشيرين إل��ى أن اإلدارة 
الصينية للميناء قد تعرض عمليات البحرية 

األميركية للخطر.
وقالوا إنه سيكون بوسع مشغلي امليناء 
من الصينيني مراقبة حركة السفن العسكرية 
األميركية، كما سيكونون على علم بأنشطة 
الصيانة لهذه السفن، وف��ي مقدورهم أيضا 
الوصول إلى مواقع الصيانة، واالقتراب كثيرا 

حاملة طائرات أميركية ترسو في ميناء حيفامن طواقم البحرية األميركية.

تل أبيب تعيد النظر بالترتيبات مع الشركة الصينية 

الصني في ميناء حيفا.. واشنطن قلقة وإسرائيل تتحرك

وفاة »غير طبيعية« جلنرال باحلرس الثوري اإليراني

إيران تعترف بوفاة مدون محتجز في سجونها
ذكرت وكالة الطلبة اإليرانية لألنباء، أن السلطات 
اإلي��ران��ي��ة أك���دت وف���اة ن��اش��ط على وس��ائ��ل التواصل 
االجتماعي مسجون في اتهامات أمنية، وذلك بعدما قالت 
جماعات غربية معنية بحقوق اإلنسان، إنه توفي بعد 

إضراب عن الطعام ملدة 60 يوما في السجن.
وقال مركز حقوق اإلنسان في إيران ومقره الواليات 
املتحدة على موقعه اإللكتروني “توفي السجني السياسي 
وحيد صيادى نصيرى، املضرب عن الطعام منذ 13 
أكتوبر 2018 لالحتجاج على حرمانه م��ن حقه في 
االستعانة مبحام وظ��روف السجن غير اإلنسانية، في 
مستشفى الشهيد بهشتي في قم”. وق��ال مهدي كاهي 

املدعي العام في مدينة قم في وقت سابق، إن نصيري كان 
يقضي حكما بالسجن بتهمة “إهانة املقدسات اإلسالمية” 
على وسائل التواصل االجتماعي عندما أصيب باملرض 
وُن��ق��ل إل��ى املستشفى ال��ذي توفي فيه. ول��م يشر إلى 
اإلض��راب عن الطعام. ،توفي جنرال باحلرس الثوري 
اإليراني يقود قاعدة عسكرية في منطقة أمنية حساسة 
بشمال شرق البالد ، بعدما أصاب نفسه بالرصاص في 

رأسه بطريقه اخلطأ أثناء قيامه بتنظيف سالحه.
ونقلت روي��ت��رز، أن القائد العسكري ال��راح��ل هو 
اجلنرال ق��درة الله منصوري، ال��ذي ش��ارك في احلرب 

اإليرانية - العراقية خالل ثمانينيات القرن املاضي.

جنرال روسي: منشآت الدفاع الصاروخية األميركية بأوروبا في مرمى قواتنا

روسيا حتشد قواتها.. ورئيس أوكرانيا »قلق بشدة«
أع��ل��ن ال��رئ��ي��س األوك����ران����ي، ب��ت��رو 
ب��وروش��ن��ك��و، أن روس��ي��ا تبقي وج���ودا 
عسكريا ضخما على احل��دود مع ب��الده، 
وهي لم تسحب سوى “أقل من 10 باملئة” 
من جنودها منذ وصول التوتر بني البلدين 

إلى أوجه في نوفمبر املاضي.
وبعد مواجهة بحرية بني البلدين في 
البحر األس��ود في نوفمبر امل��اض��ي، اتهم 
بوروشنكو روسيا بتعزيز قواتها بشكل 
كبير على احلدود بني البلدين، وتخوف من 
نشوب “حرب شاملة”، وإثر هذه املواجهة 
اعلنت أوكرانيا قانون الطوارئ ملدة 30 

يوما.
وخالل مؤمتر صحفي خصصه للكالم 
ع��ن ال��وج��ود ال��ع��س��ك��ري ال��روس��ي على 
احل��دود مع أوكرانيا، قال بوروشنكو إن 
“القسم األكبر ال ي��زال هنا، ول��م يسحب 

سوى أقل من 10 باملئة من اجلنود”.
وت��اب��ع الرئيس األوك��ران��ي “إن خطر 

قيام القوات املسلحة الروسية باجتياح 
األراض��ي األوكرانية ال يزال قائما. وال بد 
لنا بالتأكيد من أن نكون مستعدين ملواجهة 
هذا األمر”، وأوضح أنه ال يجد ما يبرر رفع 

حالة الطوارئ في بالده.
وكانت روسيا اعترضت 3 قطع بحرية 
عسكرية أوك��ران��ي��ة قبالة ال��ق��رم ف��ي 25 
نوفمبر املاضي، واحتجزت 24 بحارا كانوا 
على متنها بعدما اتهمتهم بدخول املياه 

اإلقليمية الروسية.
واعتبر هذا احلادث األخطر بني البلدين 
منذ قيام روس��ي��ا ع��ام 2014 بضم شبه 
جزيرة القرم، وان��دالع النزاع الدامي في 
ش��رق أوك��ران��ي��ا ب��ني ال��ق��وات احلكومية 

وانفصاليني أوكرانيني موالني لروسيا.
ومطلع ديسمبر احلالي ظهرت إشارات 
تهدئة، وأعلنت كييف أن موسكو سمحت 

جزئيا بالدخول إلى بحر آزوف.
ووض���ع ال��ب��ح��ارة األوك���ران���ي���ون في 

احلجز املوقت في روسيا، وهم ينتظرون 
محاكمتهم بتهمة الدخول غير الشرعي إلى 

املياه اإلقليمية الروسية.
وقال قائد عسكري روسي، أمس اإلثنني، 
إن منشآت الدفاع الصاروخي األمريكية 
في أوروبا، تقع في مرمى الصواريخ التي 

متلكها بالده.
جاء ذلك في تعليق من جانب اجلنرال 
س��ي��رج��ى ك��اراك��اي��ي��ف، ق��ائ��د ال��ق��وات 
الصاروخية االستراتيجية في اجليش 
الروسي، على نشر منشآت دفاع صاروخي 

أمريكية في رومانيا وبولندا.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية لألنباء، 
عن كاراكاييف، قوله: “يجب أال ننسى أن 
منشآت الدفاع الصاروخي األوروبية تقع 

في مرمى قواتنا املسلحة”.
وتعترض روسيا على قيام واشنطن 
بنشر منصات إط��الق من ن��وع “إم كي- 
41”، في رومانيا وبولندا، ق��ادرة على 

إط��الق ص��واري��خ ك��روز مجنحة من نوع 
“توماهوك”.

وتعتبر روسيا اخلطوة األمريكية، بأنها 
انتهاٌك ملعاهدة القوى النووية متوسطة 
املدى، املبرمة مع واشنطن، حسب املصدر 

نفسه.
وف��ي أك��ت��وب��ر امل��اض��ي، ه��دد الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، بانسحاب بالده 

من املعاهدة، متهما موسكو بانتهاكها.
وتنفي روسيا انتهاك املعاهدة وتقول 

إنه ال يوجد دليل على ذلك. 
ووق���ع ال��ب��ل��دان امل��ع��اه��دة ف��ي 1987، 
وتهدف بالدرجة األول��ى إل��ى تعزيز أمن 
ال��والي��ات املتحدة وحلفائها في أوروب��ا، 

والشرق األقصى.
ومتنع االتفاقية واشنطن وموسكو 
من امتالك أو تصنيع أو جتريب صواريخ 
ك��روز متوسطة امل��دى )300 إل��ى 3400 

ميل(.

كوريا اجلنوبية تؤكد تدمير جارتها الشمالية نقاط حراسة حدودية

بيونغ يانغ حتذر واشنطن: العقوبات قد تعيق مسار نزع »النووي«
استنكرت كوريا الشمالية اإلج��راءات 
العقابية اجلديدة للواليات املتحدة ضدها، 
محذرة من أن مثل هذه السياسة قد “تعيق 
م��س��ار ن��زع األس��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة ف��ي شبه 

اجلزيرة الكورية إلى األبد”.
وجاء هذا التحذير، بعد أيام على إعالن 
الواليات املتحدة فرض عقوبات ضد ثالثة 
مسؤولني كوريني شماليني كبار بسبب 
انتهاكات تتعلق بحقوق اإلنسان. وتضم 
الئحة املسؤولني املعاقبني اسم تشو ريونغ 
هاي، الذي يعد ال��ذراع اليمنى للزعيم كيم 

يونغ أون.
وفي بيان نشرته وكالة األنباء املركزية 
الكورية الشمالية، أثنت كوريا الشمالية 
على اجلهود، التي يبذلها الرئيس األميركي، 
دونالد ترمب، لتحسني العالقات مع بيونغ 
ي��ان��غ، لكنها ق��ال��ت إن وزارة اخلارجية 
األميركية “مصممة على إع���ادة عالقات 
جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية 
م��ع ال��والي��ات امل��ت��ح��دة إل��ى احل��ال��ة التي 
كانت عليها العام املاضي والتي متيزت 

باالشتباك”.
والبيان، الذي أصدره مدير قسم األبحاث 
السياسية في معهد الدراسات األميركية 
التابع لوزارة اخلارجية الكورية الشمالية، 
ات��ه��م ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب�”االستفزاز 
املتعّمد” بسبب العقوبات التي فرضت على 

املسؤولني الثالثة.
وأض��اف أن��ه إذا كانت واشنطن تعتقد 
أن سياسة زيادة العقوبات والضغوط من 
شأنها أن جتبر كوريا الشمالية على التخلي 
عن أسلحتها النووية، فإن هذا سيعد “أكبر 
خطأ ف��ي التقدير، وسيعيق م��س��ار نزع 
السالح النووي في شبه اجلزيرة الكورية 

إلى األبد”.
وفي قمة تاريخية بسنغافورة في يونيو 
املاضي، وّقع الزعيمان ترمب وكيم بياناً 
ب��دون تفسيرات واضحة عن عملية نزع 

سالح بيونغ يانغ النووي.
لكن منذ ذلك احلني لم يتحقق أي تقدم 

ي��ذك��ر، م��ع س��ع��ي واش��ن��ط��ن لالستمرار 
بسياسة العقوبات ض��د ال��ش��م��ال، حتى 
“النزع النهائي والكامل واملتحقق منه 
للسالح النووي”، وإدان��ة بيونغ يانغ في 
املقابل ملطالب واشنطن التي تشبه أسلوب 

“العصابات”.
وأعلنت إدارة ترمب، أمس االثنني، أنها 
ستحتجز أي أص��ول أميركية للمسؤولني 
الكوريني الشماليني الثالثة، بسبب دورهم 

في قمع حرية التعبير.
ويأتي ذلك فيما حتيي كوريا الشمالية 
االثنني الذكرى السابعة لرحيل والد الزعيم 
احلالي، كيم جونغ ايل، والذي أجرت بيونغ 

يانغ خالل عهده أول جتربتني نوويتني.
وم��ع تنظيم ع��دة فعاليات في مختلف 
أنحاء ال��ب��الد، نشرت صحيفة “رودونغ 
سنمون”، الناطقة باسم ح��زب العمال 
احل��اك��م، افتتاحية طويلة أش���ادت فيها 
بجهود كيم لتأمني “ضمانات عسكرية قوية 

من أجل السالم واالزدهار”.
واك��دت كوريا اجلنوبية أم��س  االثنني 
أن جارتها الشمالية أجرت عمليات تدمير 

وتعطيل لبعض نقاط احلراسة احلدودية.
وذك����رت وك��ال��ة )ي��ون��ه��اب( ال��ك��وري��ة 
اجلنوبية لألنباء ان قيادة األركان املشتركة 
للجيش ال��ك��وري اجلنوبي أعلنت نتائج 
أع��م��ال أجرتها ف��ي 12 ديسمبر اجل��اري 
للتحقق من تدمير كوريا الشمالية 10 نقاط 

حراسة حدودية وتعطيل اخرى.
ونقلت الوكالة عن مدير العمليات في 
هيئة األرك��ان سوه ووك تأكيده ان وزارة 
الدفاع وقيادة األركان املشتركة في كوريا 
اجلنوبية توصلتا الى استنتاج مفاده أن 
النقاط احلدودية محل التحقق في اجلارة 
الشمالية ال ميكنها بعد اآلن االضطالع بأي 
مهام بصفتها نقاطا عسكرية مضيفا “أننا 

بذلك حققنا هدف تعطيلها”.
وأشار سوه ووك الى ان كوريا الشمالية 

سحبت جميع القوات واملعدات العسكرية 
م��ن ه��ذه النقاط احل��دودي��ة وفقا مل��ا نص 
عليه اتفاق عسكري بني اجلانبني في 19 
سبتمبر املاضي.ويهدف االتفاق الى احلد 
من التوترات العسكرية بني الكوريتني 
وبناء الثقة بينهما ووافقت سيؤول وبيونغ 
يانغ مبدئيا وفقا له على هدم 11 موقعا 
للحراسة في كل جانب لكنهما ق��ررا فيما 
بعد أن يحافظ كل ط��رف على واح��د منها 
فقط شريطة ان يكون غير مسلح في ضوء 

قيمتهما التاريخية.
ووقع القادة العسكريون في الكوريتني 
هذا االتفاق بعد القمة الثالثة بني الرئيس 
الكوري اجلنوبي مون جاي - ان والزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ 
يانغ. وأج��رت كوريا الشمالية عمليات 
حتقق مماثلة ف��ي 12 ديسمبر اجل��اري 
للتأكد من تدمير نقاط حدودية مماثلة في 

اجلارة اجلنوبية.

عرض عسكري في كوريا الشمالية

ترامب يرفض املثول أمام مولر.. 
ومحاميه: »على جثتي«

أك��د رودي جولياني محامي الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، أن األخير سيرفض متاما املثول أمام 
املدعي اخل��اص، روب��رت مولر، املكلف التحقيق في 
احتمال قيام تنسيق معني بني روسيا وفريق حملة 

ترامب خالل االنتخابات الرئاسية األخيرة.
وقال جولياني في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” 
ردا على سؤال عن احتمال موافقة ترامب على املثول 
أم��ام املدعي اخل��اص: “لن يحصل ه��ذا األم��ر إال على 

جثتي”.
وينتقد محيط ترامب بشدة التحقيق، الذي يجريه 

املدعي اخلاص مولر ويشكك في شرعيته.
وكان ترامب أجاب الشهر املاضي خطيا عن أسئلة 
مكتب مولر، ولم يكن معروفا بعد ما إذا كان واردا لديه 

املثول شخصيا أمامه.

وخالل الربيع املاضي، قال جولياني إنه قد يكون 
من املمكن االستماع إلى موكله ترامب في حال تأكد 

“عدم وجود فخ” ينصب له.
ومنذ تلك الفترة أص��در القضاء أحكاما على عدد 
من املقربني من ترامب، بينهم محاميه السابق مايكل 

كوهني.
وأدي��ن األخير لقيامه بتنظيم دفع مبلغ 280 ألف 
دوالر لعشيقتني سابقتني مفترضتني لترامب العام 
2016، ليضمن سكوتهما قبيل االنتخابات الرئاسية 

األخيرة.
وأكد كوهني أن ترامب “أمره بدفع هذه األموال” ما 
يشكل خرقا لقوانني متويل احلمالت االنتخابية، فيما 
يؤكد الرئيس األميركي على ال��دوام عدم إقامته أي 

عالقة مع هاتني املرأتني.

ارتفاع ضحايا هجوم »ستراسبورغ« إلى خمسة قتلى
ارتفع عدد قتلى الهجوم االرهابي الذي وقع في سوق 
عيد امليالد مبدينة )ستراسبورغ( الى خمسة اشخاص 
بعد االعالن عن وفاة احد اجلرحى. وذكرت وسائل االعالم 
الفرنسية ان 11 شخصا آخرين ال يزالون يعاجلون في 
املستشفيات جراء اجلروح التي تعرضوا لها بسبب هذا 
الهجوم االرهابي. وكانت الشرطة الفرنسية قد اعلنت 
عن متكنها مؤخرا من قتل منفذ الهجوم الذي يدعى شريف 

شيكات )29 عاما( بعد أن مت تعقبه والتأكد من هويته . 
وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير رفض 
رفضا قاطعا تبني ما يسمى تنظيم الدولة االسالمية 
)داع��ش( للهجوم واصفا اي��اه ب”االنتهازي”.ويعتقد 
املسؤولون الفرنسيون ان شيكات كان يعمل لوحده رمبا 
مع بعض الدعم احمللي فيما مت اعتقال سبعة اشخاص 

كانوا على اتصال وثيق به.
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تقرير مرتقب عن حجم 
التدخل الروسي في 

االنتخابات األميركية
قالت صحيفة واشنطن بوست، إن مجلس الشيوخ 
األميركي سينشر هذا األسبوع تقريراً يوضح بشكل 
مفصل النطاق ال��واس��ع حلملة املعلومات املغلوطة 
الروسية، التي أحاطت بحملة االنتخابات األميركية 

عام 2016.
وهذا أول بحث يدرس ماليني التعليقات التي وردت 
على وسائل التواصل االجتماعي وقدمتها شركات 
تويتر وفيسبوك وغوغل للجنة املخابرات مبجلس 
الشيوخ. وحصلت واشنطن بوست على مسودة من هذا 
البحث. كما يقدم البحث، بحسب الصحيفة، تفاصيل 
أكثر عن اجلهود املعروفة لوكالة أبحاث اإلنترنت 
التابعة للحكومة الروسية لتعزيز احلملة االنتخابية 
للمرشح اجلمهوري، دونالد ترمب، عام 2016 وبث 
الشقاق بني الناخبني األميركيني من خالل نشر قضايا 

مثيرة للجدل مثل العنف الناجم عن األسلحة النارية.

»األركان التركية«: حتييد 
7 مسلحني من حزب العمال 

الكردستاني شمالي العراق
أعلنت رئاسة األرك��ان التركية أمس  االثنني 
حتييد سبعة مسلحني من منظمة حزب العمال 
ال��ك��ردس��ت��ان��ي االنفصالية شمالي ال��ع��راق.
وأوضحت رئاسة األركان في بيان أن مقاتالت 
تركية شنت غارات على مواقع ملسلحي منظمة 
ح��زب العمال الكردستاني مبنطقة )غ���ارا - 
ه��اك��ورك( أسفرت عن حتييد سبعة مسلحني 
من عناصر املنظمة االنفصالية كانوا يعتزمون 
ال��ق��ي��ام بعمل “إرهابي” ض��د مخافر تركية 

حدودية.
واعلنت وزارة الدفاع التركية أيضا حتييد 
10 مسلحني في غارات ضد منظمة حزب العمال 
الكردستاني شمالي العراق.يذكر ان السلطات 
التركية تستخدم كلمة حتييد للداللة على عملية 

قتل أو استسالم أو اعتقال.


