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تايبيه :الصني ترسل حاملة طائراتها إلى مضيق تايوان

واألمن التركي يعتقل رجال أعمال بتهمة دعم غولن

أنقرة وموسكو تتعاونان في التحقيق بقضية اغتيال السفير

ص� ّرح نائب رئيس جلنة التحقيق الفيدرالية الروسية،
إيغور كراسنوف ،ام��س األرب�ع��اء ،ب��أن حلنته ومبشاركة
األج�ه��زة األمنية تتعاون بنشاط م��ع ال��زم�لاء يف تركيا
يف إطار التحقيق مبقتل السفري الروسي يف أنقرة أندريه
كارلوف.
وقال كراسنوف يف مقابلة مع صحيفة «كومريسانت»

هوالند يجتمع بمجلس الدفاع
لتقييم جهود مكافحة اإلرهاب
اجتمع الرئيس الفرنسى فرانسوا هوالند يوم األربعاء،
مبجلس الدفاع واألمن القومى لتقييم التدابري السارية
حلماية األراضى الفرنسية من التهديد اإلرهابى وتطورات
االوضاع فى العراق وسوريا ومنطقة الساحل االفريقى.
وذك��ر بيان للرئاسة الفرنسية (االل�ي��زي��ه) أن هوالند
استعرض سري العمليات التى يقوم بها اجليش الفرنسى
ف��ى اخل ��ارج ،مشيدا بتقدم ال�ق��وات العراقية ف��ى مدينة
املوصل بدعم من التحالف الدوىل.
وأضاف البيان أن هوالند تطرق ،أيضا ،إىل الوضع فى
سوريا وسبل استعادة ،فى أقرب وقت ،مدينة الرقة التى
تظل هدفا ذات أولوية لألمن القومى الفرنسى.
كما ت �ن��اول جملس ال��دف��اع واألم ��ن ال�ق��وم��ى الوضع
ف��ى منطقة ال�س��اح��ل وم ��اىل وذل ��ك قبل ان�ع�ق��اد القمة
األفريقية الفرنسية املرتقبة بباماكو بعد غد اجلمعة
والتى ستستمر أعماهلا ملدة يومني.
جدير بالذكر أن فرنسا بعد تعرضها هلجمات إرهابية
على مدى العامني املاضيني قامت بإعالن حالة الطوارىء
فى البالد ونشرت قوة عسكرية «احل��ارس» (من  7إىل 10
آالف جندى) لتأمني املواقع احلساسة.

غوتيريش يدعو إلى مقاربة
جديدة لتجنب الحروب

صورة وخبر

عرض األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييش،
الثالثاء  10يناير/كانون الثاني ،أم��ام جملس األم��ن
الدولي برناجمه للنهوض باألمم املتحدة والذي يركز
على «مقاربة جديدة» لتجنب احلروب.
وحت ��دث رئ�ي��س ال � ��وزراء ال�برت�غ��ال��ي األس �ب��ق ،وامل�ف��وض
األع �ل��ى ال�س��اب��ق ل �ش��ؤون ال�لاج �ئ�ين ،ل�ل�م��رة األوىل أم��ام
جملس األم��ن منذ توليه منصبه ،يف  1يناير/كانون
الثاني ،قائال« :حنتاج إىل مقاربة جديدة كليا».
واعترب أن كثريا من الوقت واإلمكانات ختصص إلدارة
األزمات بدال من جتنبها ،مؤكدا أن «الشعوب تدفع مثنا
باهظا» .وأع�ل��ن نيته إط�لاق م�ب��ادرة لتعزيز الوساطات
كجزء م��ن ال�ت��زام��ه «لتشجيع الدبلوماسية م��ن أجل
السالم» دون ذكر تفاصيل.
وأض��اف غوترييش «مت تفويت العديد من الفرص ملنع
(نزاعات) بسبب عدم توفر الثقة املتبادلة يف دوافع الدول
األع�ض��اء ،وبسبب القلق على السيادة الوطنية» ،وتابع
«اليوم علينا أن نتحلى بروح القيادة ،وأن نعزز مصداقية
األمم املتحدة وسلطتها عرب وضع السالم يف املقام األول».

الروسية « :خ�لال عملية التحقيق ومبشاركة األجهزة
األمنية التعاون قائم مع زمالئنا األت��راك ،ونقوم بتنفيذ
إج��راءات التحقيق يف أراض��ي البالد» .وأكد كراسنوف،
أن « املنظمني واحمل��رض�ين اإلي��دي��ول��وج�ي�ين وال�ع�م�لاء يف
اجلرمية املرتكبة ال يقلون خطراً عن الشخص الذي سحب
الزناد ،أي قاتل أندريه كارلوف ال��ذي كان واقفاً خلف

السفري الروسي ،ومهمتنا أن نعلم من يقف خلف القاتل».
ي��ذك��ر أن السفري ال��روس��ي ،أن��دري��ه ك��ارل��وف ،يف أنقرة
تعرض هلجوم مسلح يف الـ  19من كانون األول/ديسمرب
 ،2016أثناء افتتاح معرض للصور حيمل عنوان «روسيا
يف عيون األت��راك» ،حينما أطلق القاتل عدة طلقات على
السفري الروسي من اخللف.
يف سياق آخر ألقت السلطات الرتكية القبض على 60
م��ن رج ��ال األع �م��ال بشبهة االرت �ب��اط ب��رج��ل ال��دي��ن ال��ذي
حتمله أنقرة املسؤولية عن حماولة االنقالب الفاشلة يف
ّ
يوليو .2016
وميثل  110من رجال األعمال أمام حمكمة يف إسطنبول،
األربعاء ،ليتم القبض عليهم رمسيا بتهمة «االنتماء إىل
منظمة إرهابية» .حصل  50منهم على اإلف��راج املشروط،
على الرغم من أن النيابة العامة سوف تستأنف ،وفقا ملا
ذكرت «أسوشيتد برس» نقال عن وكالة األناضول.
وي��واج��ه املشتبه فيهم تهمة االنتماء إىل حركة رجل
ال��دي��ن املقيم يف ال��والي��ات املتحدة فتح اهلل غ��ول��ن ،ال��ذي
تتهمها تركيا بتدبري حماولة االنقالب .وينفي غولن أي
ت��ورط .يشار إىل أن السلطات الرتكية اعتقلت وفصلت
عشرات اآلالف لتطهري القطاعني العام واخلاص من أتباع
احلركة.
وك ��ان رج ��ال األع �م��ال ال � �ـ 110م��ن ب�ين  380شخصا مت
إص ��دار أم��ر باعتقاهلم ك�ج��زء م��ن التحقيق يف متويل
حركة غولن.

وبوتني لن يشارك فى مؤتمر ميونخ لألمن

ترامب :روسيا أعلنت افتراء تقارير
عن امتالكها معلومات خاصة بي
قال الرئيس األمريكي املنتخب دونالد ترامب ،يف تغريدات عرب
حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي «تويرت»:
إن روس �ي��ا ق��ال��ت ع�م��ا ذك ��ر ع��ن ام�ت�لاك�ه��ا م�ع�ل��وم��ات ختص
حياته الشخصية ،جم��رد تقارير مدفوعة من قبل املعارضني
السياسيني ،وأنها جمرد اف�تراء كامل ،وحمض اف�تراء ،وغري
عادلة.
من جهة اخرى قال املتحدث باسم الرئاسة الروسية دميرتي
بيسكوف ،يوم األربعاء ،أن الرئيس الروسي فالدميري بوتني ليس
لديه أي خطط للمشاركة يف مؤمتر ميونيخ لألمن ال��ذي
سيعقد يف فرباير القادم.
وأش ��ارت وكالة أنباء ت��اس الروسية ،إىل أن بوتني اعتاد أن
حي�ض��ر ه ��ذا امل��ؤمت��ر مم�ث�لا ع��ن اجل��ان��ب ال��روس��ى م�ن��ذ أواخ ��ر
تسعينيات القرن املاضى.
ويعترب مؤمتر ميونيخ لألمن ملتقى مهما للحوارات األساسية
والصرحية حيث جيتمع فيه رؤس��اء دول ،ووزراء ،ومسئولون
كبار ،وجنراالت جيش ،مجيعهم يثمنون عاليا هذه الفرصة
التى تتيح هلم احلوارات املتعددة األطراف واألحاديث الثنائية
غ�ير ال��رمس�ي��ة .ويعترب امل��ؤمت��ر جم��رد ملتقى للحوار وت�ب��ادل
األفكار ،وال يتمتع املشاركون فيه بأية صالحيات الختاذ أية
قرارات.
*زاخاروفا ألوباما :اهلل خلق الكون يف  7أيام وأنت ستدمره يف 9
من جانب آخر انتقدت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الروسية
ماريا زاخاروفا ،بشدة ،اإلدارة األمريكية املنتهية واليتها ،قائلة:
إن الرئيس ،ب��اراك أوب��ام��ا ،يتخذ يف األي��ام املتبقية له ق��رارات
مدمرة للعامل.
وك�ت�ب��ت زاخ ��اروف ��ا يف ح�س��اب�ه��ا ع�ل��ى م��وق��ع «ال�ف�ي�س�ب��وك»
للتواصل االجتماعي ،يوم األربعاء  11يناير/كانون الثاني:
أق ��رأ ك��ل ي��وم أن�ب��اء واردة م��ن واشنطن ح��ول ف��رض عقوبات
جديدة على روسيا ،وتوريد منظومات حممولة للدفاع اجلوي
إىل سفاحني يف سوريا – وهي خطوات عدمية اجل��دوى متاما،
لكنها خطوات ضارة يف كل جماالت السياسة اخلارجية.
وأضافت :خلق اهلل العامل خالل  7أي��ام ،وتبقى إلدارة أوباما
فرتة أطول بيومني لتدمريه.
وكانت زاخاروفا قد علقت الثالثاء على انتقادات وجهها وزير
الدفاع األمريكي ،آشتون كارتر ،إىل روسيا حول دورها يف حماربة
تنظيم «داع��ش» ،قائلة :حسب منطق العسكريني األمريكيني،
تعد روسيا مذنبة ألنها ال تصلح األخطاء األمريكية.
وتابعت أن هذه التصرحيات األخ�يرة ،قد تدل على أن كبار
املسؤولني يف إدارة الرئيس األمريكي ال يتحدثون وال يتعاملون
مع بعضهم البعض ،أو ميكن اعتبار تلك التصرحيات ببساطة
«سخافة كارثية.
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت
ح��ام�ل��ة ال �ط��ائ��رات ال�ص�ي�ن�ي��ة ،ص �ب��اح ام��س
األربعاء  11يناير/كانون الثاني يف مضيق
تايوان يف وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بني
بكني وتايبيه.
وق��ال��ت ال � ��وزارة يف ب �ي��ان إن «ل�ي��اون�ي�ن��غ»،
ح��ام�ل��ة ال �ط��ائ��رات ال��وح �ي��دة ال�ت�ي متلكها
بكني ،مل تدخل املياه اإلقليمية التايوانية،
لكنها أحب��رت داخ��ل منطقة الدفاع اجلوية
التايوانية .وحبسب وسائل إعالم اجلزيرة،
فإن اجليش التايواني أرسل مساء الثالثاء
مقاتالت أف 16-لرصد مسار احلاملة ،يف
معلومة مل تؤكدها الوزارة يف بيانها.
وي��أت��ي إحب ��ار احل��ام�ل��ة يف مضيق ت��اي��وان
بعيد توقف رئيسة تايوان تساي انغ  -وين
يف ال��والي��ات املتحدة ،قبل مواصلة رحلتها
إىل أمريكا الوسطى ،حيث التقت السناتور
اجل��م��ه ��وري ت �ي��د ك � ��روز يف اج �ت �م��اع أث ��ار
«احتجاجا شديدا» من جانب الصني.
ويف ح��دي��ث ل��ه ع�ق��ب ال�ل�ق��اء ال ��ذي ج��رى
األحد  8يناير/كانون الثاني ،يف هيوسنت
يف والي ��ة ت�ك�س��اس ،ق��ال ك ��روز ال ��ذي خسر
أم ��ام ال��رئ�ي��س املنتخب دون��ال��د ت��رام��ب يف

االنتخابات التمهيدية للحزب اجلمهوري،
إنه حبث مع رئيسة تايوان مبيعات األسلحة،
والعالقات الدبلوماسية واالقتصادية.
وكانت بكني قد طلبت من واشنطن منع
طائرة تساي من عبور األج ��واء األمريكية
يف ط��ري��ق ال ��ذه ��اب وال� �ع ��ودة إىل أم�يرك��ا
الوسطى .وكتبت صحيفة «غلوبال تاميز»
الصينية أن بكني «مستعدة متاما» لقطع
عالقاتها مع الواليات املتحدة يف حال ختلى
ترامب عن سياسة «الصني الواحدة”.
وأث� ��ار ت��رام��ب غ�ض��ب ال�ص�ين ع�ن��دم��ا قبل
ات �ص��اال هاتفيا م��ن ت�س��اي لتهنئته بفوزه
باالنتخابات ،خمالفا بذلك تقاليد البيت
األبيض ال��ذي ختلى عن التواصل مباشرة
مع زعماء تايوان اليت تعتربها الصني جزءا
منها .ولكن ترامب استبعد لقاء تساي قائال
إن��ه سيكون «م��ن غ�ير ال�لائ��ق ن��وع��ا م��ا» أن
يلتقي أي��ا ك��ان قبل تسلم منصبه ،يف 20
كانون الثاني/يناير.
ومل ت �ت �خ��ل ال��ص�ي�ن ي ��وم ��ا ع ��ن إم�ك��ان�ي��ة
اس��ت��خ ��دام ال� �ق ��وة ل��ف ��رض س �ي��ادت �ه��ا على
اجل��زي��رة ،ال�تي انفصلت سياسيا ع��ن الرب
الصيين يف .1949

إضراب يخلق حالة من الفوضى داخل مترو لندن

كازاخستان تحدد أولوياتها
في مجلس األمن
أعلن الرئيس الكازاخستاني نورسلطان نزاربايف أن
ب�لاده س��وف تصب جهودها خ�لال عضويتها املؤقتة يف
جملس األمن الدولي على الوقاية من احلرب العاملية
وإزالة أخطار احلرب املاثلة.
ويف كلمة وجهها إىل أعضاء جملس األمن األربعاء
 11يناير/كانون الثاني أك��د ن��زارب��اي��ف أن ب�لاده يف
ه��ذا االجت ��اه ،س��وف ت�ب��ذل ك��ل م��ا يف وسعها م��ن أجل
احل��د من املواجهة على املستويني الدولي واإلقليمي.
وأضاف« :حنن على قناعة تامة بأن التخلي عن احلروب
كوسيلة لتسوية املشاكل اإلقليمية ،ميثل القضية
املركزية لبقاء اإلنسانية يف القرن الـ .21وانطالقا من
ذلك ،تعتزم كازاخستان املطالبة بتنفيذ بيان «العامل
يف القرن الـ »21الصادر عين شخصيا وحيدد اخلطوات
املشرتكة املطلوبة لفض النزاعات ووقف العنف».
وت��اب��ع :كما نعتزم خ�لال عضوية ب�لادن��ا يف جملس
األم ��ن ،اإلس�ه��ام مب��ا يف وسعنا خدمة لتسوية الصراع
بني فلسطني والكيان اإلسرائيلي ،والنزاعات يف الشرق
األوسط وأفغانستان وضمن فضاء رابطة الدول املستقلة،
وخدمة لنزع فتيل التوتر يف شبه اجلزيرة الكورية وفض
األزمات يف آسيا وإفريقيا.
«ون �ن ��وي أي �ض��ا االس �ت �م��رار يف ح�ش��د ج �ه��ود اجملتمع
الدولي لتخليص األرض من السالح النووي عرب ترسيخ
وتوسيع نظام حظر االنتشار النووي وتنفيذ قرار جملس
األمن الدولي رقم  1540ذي الشأن».
ورحب نزاربايف يف كلمته باتفاق تسوية ملف طهران
النووي ،مؤكدا أن «بالده سوف تطالب بتعميم االتفاق
ال �ن��ووي ب�ين ال�س��داس�ي��ة ال��دول�ي��ة وط �ه��ران على مجيع
األزمات من هذا القبيل».
وتابع« :القضية األهم على هذا الصعيد تكمن حسب
رؤية مجهورية كازاخستان ،يف إجياد احلل البناء ملشكلة
السالح النووي يف شبه اجلزيرة الكورية عرب استئناف
املفاوضات متعددة األطراف ويف أسرع وقت ممكن .وندعو
يف هذه املناسبة مجيع بلدان العامل ويف طليعتها البلدان
الـ 5دائمة العضوية يف جملس األمن إىل ختليص العامل
من السالح النووي حتى حلول الذكرى ال �ـ 100لقيام
األمم املتحدة ،أي سنة .»2045
وع �ل��ى صعيد م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب ،ك�ت��ب ن��زارب��اي��ف:
«يتوسط اإلره ��اب ال��دول��ي والتطرف اليوم التحديات
الرئيسية للسلم واألم��ن الدوليني ،واألزم��ات يف الكثري
م��ن مناطق ال�ع��امل نابعة ب��ال��درج��ة األوىل م��ن نشاط
عصابات اإلره��اب ال��دول��ي ،وال ميكن لنا إنهاء األزم��ات
والقضاء على ه��ذا الشر إال جبهود ال ��دول واملنظمات
الدولية واإلقليمية وغريها من الشركاء الرئيسيني
جمتمعة على هذه احللبة».

سبب إض ��راب العمال يف م�ترو ل�ن��دن يوم
الثالثاء اىل خلق أج ��واء م��ن املعاناة ملئات
األل� ��وف م��ن س �ك��ان ل �ن��دن ل�ت��وق��ف حركة
ال �ق �ط��ارات ب�ع��د ي ��وم م��ن ت�ع�ط��ل ك�ب�ير يف
حركة مرتو األنفاق.
ف�ق��د ب ��دأ س��ائ�ق��ون يعملون ل ��دى شركة
س��اذرن ريل اليت تدير خدمة القطارات من
وس��ط لندن إىل مطار جاتويك وبرايتون
على الساحل اجلنوبي إض��راب��ا يستمر 48
ساعة يف إطار خالف بشأن حتديد املسؤول
عن مهمة فتح أبواب القطارات وإغالقها وهو
اخلالف الذي أدى بالفعل إىل إضرابات زادت
عن  25يوما.
وق��ال��ت ش��رك��ة س� ��اذرن ال�ت��اب�ع��ة لشركة
جوفيا تيمزلينك أك�بر ش��رك��ة تشغيل
ق �ط��ارات يف بريطانيا إن خدماتها كلها
تقريبا املتمثلة يف  2284خ��دم��ة ستتوقف
ونصحت العمالء بعدم السفر.
ويأتي اإلضراب بعد يوم تضرر فيه املاليني
من توقف شبكة مرتو األنفاق بسبب إضراب
أدى إىل إغالق أغلب احملطات يف وسط لندن
مما تسبب يف تكدسات مرورية يف الشوارع.

وبدأ خالف شركة ساذرن يف ابريل نيسان
املاضي بسبب خطط توسعة نطاق استخدام
القطارات اليت تعمل بسائق فقط والتخلي
ع��ن ال� ��دور امل��رت�ب��ط ب��ال�س�لام��ة ال ��ذي ك��ان
يلعبه موظف آخر.
وتقول الشركة إن العديد من القطارات
على شبكتها ويف خمتلف أرجاء بريطانيا ال
حتتاج سوى لسائق وتضيف أن هذا التغيري
ل ��ن ي� ��ؤدي إىل ت �س��ري��ح ع��ام �ل�ين أو خفض
األجور وأنها تريد زيادة عدد العاملني على
القطارات.
وتقول احتادات العمال اليت متثل السائقني
وغريهم من العاملني على القطارات إنها
مسألة خطرية تتعلق بالسالمة .أما الركاب
الغاضبون ف�لا يكتفون بإلقاء ال�ل��وم على
الطرفني ب��ل على احلكومة كذلك اليت
يتعني عليها مب��وج��ب ات�ف��اق م��ع الشركة
أن تتحمل تعويضات الركاب لكنها ترفض
التدخل حتى اآلن حلل اخلالف.
وه� ��ذا أك�ب�ر ن� ��زاع ع�م��ال��ي م�ن��ذ خصخصة
السكك احلديدية يف منتصف تسعينات القرن
املاضي وليس هناك ما يشري إىل قرب حله.

بيونغ يانغ تستطيع صنع  10قنابل نووية جديدة
حذرت كوريا اجلنوبية ،امس األربعاء ،من أن جارتها الشمالية متلك ما يكفي من مادة
البلوتونيوم املشعة لصناعة عشر قنابل نووية ،وذلك بعد  10أيام من إعالن بيونغ يانغ عن
نيتها يف اختبار صاروخ باليسيت عابر للقارات قريبا.
ويعتقد عدد كبري من اخلرباء أن كوريا الشمالية ،اليت قامت بتجارب نووية وأطلقت
عدة صواريخ خالل العام  ،2016ختطط لزيادة نشاطها النووي يف  ،2017يف ظل سعيها
لتطوير نظام أسلحة «قادر على ضرب األراضي األمريكية» .وأفادت وزارة الدفاع يف سيول
أن بيونغ يانغ قد تكون متلك حنو  50كيلوغراما من البلوتونيوم القابل لالستخدام
عسكريا حتى أواخ��ر العام  ، 2016وهو ما يكفي لصناعة حوالي عشرة أسلحة ،مقابل 40
كيلوغراما قبل مثانية أع��وام ،وفق ما نقلت «فرانس ب��رس» .وأضافت ال��وزارة ،يف تقرير
يصدر كل عامني ،أن كوريا الشمالية متلك قدرة «كبرية» على إنتاج أسلحة تعتمد على
اليورانيوم عالي التخصيب .وقدر معهد العلوم واألمن الدولي األمريكي يف يونيو أن ترسانة
كوريا الشمالية فاقت  21قنبلة نووية ،مقارنة حبوالي  10إىل  16يف .2014

«فارك» تنزع سالحها خالل ستة أشهر

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايالند لـ  30قتيال

وزير الخارجية البولندي يكتشف دولة جديدة

سيئول :استجواب رئيس سامسونغ في فضيحة تتصل بالرئيسة

أعلنت احلكومة الكولومبية يوم الثالثاء  10يناير/كانون الثاني أن حركة
«فارك» املتمردة ستقوم بنزع سالحها متاما يف غضون  180يوما وستعيد دمج
أعضائها يف احل�ي��اة املدنية لتشكل حزبا سياسيا .وأك��د اجل �ن��رال ،خافيري
فلوريس ،قائد القيادة االنتقالية االسرتاتيجية خالل مؤمتر صحفي أن اجلدول
الزمين لنزع سالح أكرب مجاعة متمردة يف البالد يسري بشكل جيد .وكانت
احلكومة بقيادة الرئيس ،خوان مانول سانتوس ،وقعت مؤخرا اتفاق سالم مع
القوات املسلحة الثورية الكولومبية «فارك» إلنهاء مخسة عقود من القتال.

أعلنت السلطات التايالندية ،ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات واألمطار
الغزيرة اليت جتتاح البالد إىل  30شخصا خالل األيام الثمانية املاضية ،حيث
مل تشهد البالد مثل تلك الفيضانات منذ  30عاما  .وأض��اف��ت السلطات ؛
حسبما ذكرت قناة «احلرة» األمريكية يوم األربعاء «أنه تعذر الوصول برا إىل
جنوب البالد بعد انهيار جسرين ،فيما توقفت حركة القطارات على بعد 300
كيلومرت جنوب العاصمة بانكوك  .واستعانت احلكومة باجليش لتوزيع الغذاء
على السكان ،وإخالء مئات العالقني يف املناطق املنكوبة.

متكن وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة ال�ب��ول�ن��دي ،فيتولد فاشيكوفسكي ،م��ن ال�ع�ث��ور على
دول��ة جديدة يف القارة األمريكية ،ليواصل بذلك فتوحات ،فاسكو دي غاما،
وكولومبوس يف ال�ع��امل اجل��دي��د .وأث ��ار ال��وزي��ر موجة م��ن السخرية يف شبكة
اإلنرتنت ،إثر تصريح خالل زيارته إىل الواليات املتحدة ،عن نيته لقاء نظريه من
دول «سان إسكوبار» ألول مرة يف تاريخ الدبلوماسية البولندية .وقال لقناة« «�Pol
 »satالبولندية« :تلقينا اقرتاحات حول عقد حنو  20لقاء مع خمتلف الوزراء من
دول حبر الكارييب ،وقد يصبح بعض تلك اللقاءات ،األول يف تاريخ دبلوماسيتنا.

ق��ال مكتب م��دع خ��اص يف كوريا اجلنوبية ي��وم األرب�ع��اء إن��ه استدعى جاى
واى ىل رئيس جمموعة سامسونج بوصفه مشتبها به فى فضيحة استغالل
نفوذ تتصل برئيسة البالد بارك كوين-هيه .ويدرس االدع��اء ما إذا كان دعم
سامسونج لشركة ومؤسسات تدعمها تشوى س��ون إي��ل صديقة ب��اك مرتبطا
بقرار صندوق ملعاشات التقاعد فى  2015تأييد صفقة اندماج مثرية للجدل بني
مؤسستني تابعتني للمجموعة .وأقرت سامسونج بتقديم مساهمات ملؤسستني
وكذلك استشارة شركة هلا صلة بتشوى.

