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الترسانة النووية لبيونغ يانغ ستكون في صلب املباحثات

قمة تاريخية بني الكوريتني  تعزز  األمل بتحقيق السالم
يصل الزعيم ال��ك��وري الشمالي 
كيم ج��ون��غ اون اجلمعة القادمة 
ال��ى املنطقة املنزوعة ال��س��اح بني 
ال��ك��وري��ت��ني ل��ع��ق��د ق��م��ة تاريخية 
م��ع رئ��ي��س ك��وري��ا اجلنوبية مون 
ج���اي-ان، تعتبر تتويجا للتقارب 
الدبلوماسي ال��ذي ب��دأ مطلع العام 

على شبه اجلزيرة.
وس��ت��ك��ون ال��ت��رس��ان��ة ال��ن��ووي��ة 
لبيونغ يانغ ف��ي صلب املباحثات 
خ��ال ال��زي��ارة األول���ى م��ن نوعها 
لزعيمها إل��ى اجل��ن��وب منذ انتهاء 
احل��رب الكورية قبل 65 عاما، وقد 
تناقش ايضا معاهدة س��ام تنهي 

رسميا النزاع بينهما.
والقمة الذي ستنعقد في اجلانب 
اجلنوبي لقرية الهدنة بامنوجنوم، 
هو الثالث من نوعه فقط بعد لقاءين 
ف��ي بيونغ يانغ ك��ان آخرهما قبل 
11 عاما - يهدف إلى متهيد الطريق 
أمام قمة مرتقبة بني كيم والرئيس 

األميركي دونالد ترامب.
وت��أت��ي ه���ذا ال��ق��م��ة ب��ع��د جهود 
دبلوماسية حثيثة على شبه اجلزيرة 
في اعقاب االلعاب األوملبية الشتوية 

في اجلنوب.
وأرسل كيم وفدا رياضيا تقدمته 
شقيقته إلى األلعاب وعرض وضع 
موضوع نزع الساح النووي على 
ط��اول��ة املباحثات مقابل ضمانات 
أمنية. وواف��ق ترامب على مقترحه 
عقد قمة، وتوجه كيم إلى بكني في 

أول زيارة له إلى اخلارج كزعيم.
وت��أت��ي ال��ت��ط��ورات على نقيض 
صارخ ألحداث العام املاضي عندما 

نفذت بيونغ يانغ جتربتها النووية 
السادسة واالق��وى لها على اإلطاق 
حتى االن، واطلقت صواريخ قادرة 
على وص���ول االراض����ي األميركية 
فيما تبادل كيم وت��رام��ب االهانات 

الشخصية والتهديدات بشن حرب.
وف���رض مجلس األم���ن ال��دول��ي 
م��ج��م��وع��ات م���ن ال��ع��ق��وب��ات على 
ال��ش��م��ال، ومنها تدابير تستهدف 
ق��ط��اع��ات ال��ف��ح��م وص��ي��د األس��م��اك 

واألقمشة، وعلى واردات النفط.
ت��ط��ال��ب واش��ن��ط��ن ب��ي��ون��غ يانغ 
بالتخلي عن الساح ال��ذي امضت 
ع��ق��ودا ف��ي ت��ط��وي��ره وت��ق��ول إن��ه 
ض����روري ل��ه��ا حل��م��اي��ت��ه م��ن غ��زو 

أميركي.
في نهاية االسبوع املاضي أعلنت 
بيونغ ي��ان��غ وق��ف جت���ارب إط��اق 
ال��ص��واري��خ البالستية ال��ع��اب��رة 
ل��ل��ق��ارات، وق����ال ك��ي��م إن »م��وق��ع 
التجارب النووية في الشمال أجنز 

مهمته«.
ولم تعلن بيونغ يانغ التزامات 
اخ��رى لكن ذل��ك لم مينع ترامب من 
القول »لم نتخل عن شيء ووافقوا 
ع��ل��ى ن���زع ال��س��اح ال��ن��ووي )أم��ر 
رائ��ع للعالم( واغ��اق موقع ووقف 

التجارب«.
واالثنني اعتبر م��ون ذل��ك »ق��رارا 
مهما ن��ح��و ن���زع ال��س��اح ال��ن��ووي 

بالكامل من شبه اجلزيرة الكورية«.
غير أن الشمال أعلن في السابق 
عن وقف مثل تلك التجارب وحتدث 
أيضا عن نزع الساح النووي فيما 
قمة تاريخية مرتقبة بني الكوريتنيانهارت اتفاقيات سابقة بنهاية األمر.

مجلس الشيوخ األميركي يدعم  مايك بومبيو وزيرا للخارجية 
صوتت جلنة العاقات اخلارجية في مجلس الشيوخ األميركي 
اول امس  اإلثنني وبغالبية ضئيلة على دعم خيار الرئيس دونالد 
ترامب بتعيني مايك بومبيو وزيرا للخارجية، ومن املتوقع تأكيد 

هذا التعيني في املجلس هذا االسبوع.
وأعطى تأييد السناتور اجلمهوري ران��د ب��ول لبومبيو في 
اللحظة األخيرة بعد ان كان معارضا له بسبب مواقف متعلقة 
بحرب العراق وقضايا املراقبة والتنصت غالبية ضئيلة للمدير 
السابق لوكالة االستخبارات املركزية، وجّنب ترامب انتكاسة في 

سعيه لتعيني بومبيو على رأس الدبلوماسية األميركية.
وبعد تصويت شهد توترا كبيرا بسبب غياب أح��د أعضاء 
اللجنة وتغيير سناتور دميوقراطي لتصويته من »ال« الى دعم 
بومبيو، قال رئيس اللجنة السيناتور بوب كوركر »سوف نقدم 

تقريرا ايجابيا الى املجلس«. 
وق��ال ب��ول ان��ه غير موقفه بعدما حت��دث ال��ى ترامب »م��رات 
عدة« وإثر لقائه مع بومبيو، مضيفا ان الرئيس أكد له ان حرب 
العراق كانت خطأ وانه يريد انهاء الوجود االميركي هناك وفي 

افغانستان.
وشدد بول »لم أحصل على شيء أو على أي وعود«.

وب���ات تثبيت بومبيو ام���ام مجلس ال��ش��ي��وخ ممكنا في 
ح��ال حصل على تأييد ثاثة اعضاء دميوقراطيني. اذ يتمتع 
اجلمهوريون باغلبية ضئيلة حيث يشغلون 51 مقعدا مقابل 49 

للدميوقراطيني.. 
وكان بومبيو توجه سرا الى بيونغ يانغ في نهاية اذار/مارس 
ليقابل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون الذي يتوقع ان يعقد 

أحد اجتماعات مجلس الشيوخقمة مع ترامب في مطلع حزيران/يونيو. 

حاملة الطائرات الصينية تقود 
تدريبات في بحر الصني 

أجرى أسطول من السفن احلربية  الصينية بقيادة 
حاملة الطائرات الوحيدة التي متلكها الصني »تدريبات 
بالذخيرة احلية« في بحر الصني الشرقي، على ما ذكر 
اإلعام الرسمي امس الثاثاء، في أخر استعراض للقوة 

من جانب البحرية الصينية في املياه املتنازع عليها.
وذك��رت وكالة األنباء الرسمية شينخوا أن السفن 
احلربية، التي قادتها حاملة الطائرات ليواننغ »شاركت 
في تدريبات مضادة للطائرات ومضادة للغواصات« مع 

محاكاة »قوة معادية«.
وقالت الوكالة إن التدريبات التي متت األحد تضمنت 
عدة إقاعات ملقاتات من طراز جاي15- من على ظهر 
حاملة الطائرات وإن »السفن احمليطة بحاملة الطائرات 

أطلقت صواريخ مضادة للطائرات«.

واشترت الصني حاملة الطائرات العائدة حلقبة 
احلرب الباردة من اوكرانيا في العام 2012 وجددتها 

قبل أن تدخل اخلدمة في ساحها البحري.
وحضر الرئيس الصيني ش��ي جيبينغ اخلميس 
الفائت مناورات عسكرية بحرية هي االضخم للصني 
في بحر الصني اجلنوبي شاركت فيها 48 بارجة و76 
ط��ائ��رة واك��ث��ر م��ن عشرة آالف م��ن عناصر البحرية 
الصينية، بحسب صحيفة رسمية تابعة للجيش 

الصيني.
وتؤكد بكني احقيتها بالسيادة على كل بحر الصني 
اجلنوبي الغني باملوارد، كما شيدت ارخبيل من اجلزر 
الصناعية القادرة على استضافة مرافق عسكرية رغم 

مزاعم مشابهة من عدد من الدول االسيوية. 

كيم اون »حزين« أثر مقتل
32 سائحا صينيا في بالده  

عبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون عن »حزنه« الشديد اثر مقتل 
عشرات السياح الصينيني في حادث سير حني سقطت احلافلة التي كانت تقلهم 

عن جسر االحد في جنوب بيونغ يانغ.
والتقى كيم جون اون السفير الصيني في بيونغ يانغ قبل ان يتوجه الى 
املستشفى لعيادة اجلرحى كما اوردت وكالة االنباء الكورية الشمالية الرسمية 
امس الثاثاء. وقتل 32 سائحا صينيا واربعة موظفني كوريني شماليني خال 
احلادث الذي وقع في مقاطعة هوانغهاي الشمالية الواقعة جنوب العاصمة 

بيونغ يانغ ومتتد حتى احلدود مع اجلنوب، فيما اصيب صينيان بجروح.
وتضم هذه املنطقة خصوصا مدينة كايسونغ املعروفة باحيائها القدمية 
ويقع فيها مجمع صناعي كبير كانت تشارك فيه كوريا اجلنوبية ويعمل فيه 
عمال كوريون شماليون. وقد اغلقت سيول هذا املجمع في 2016 ردا على 
جتربة نووية لبيونغ يانغ. واوردت صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم 
احلزب احلاكم في كوريا الشمالية اخلبر على صفحتها االولى ونشرت صور 

الزعيم الكوري الشمالي وهو يزور الناجني. 

 نقل جورج  بوش األب

زوجته دفن  غداة  املستشفى  إلى 
نقل الرئيس االميركي االسبق جورج بوش االب )93 عاما( الى املستشفى 
بعد ساعات فقط على دفن زوجته باربرا إثر اصابته ب«التهاب امتد الى الدم«.
وكان بوش الذي يعاني من مرض باركينسون الذي يضطره الى استخدام 
كرسي متحرك منذ سنوات، حضر السبت مراسم جنازة زوجته منذ 73 عاما 
في هيوسنت بوالية تكساس. ونقل الرئيس االسبق الى أحد مستشفيات املدينة 
للعاج من »التهاب امتد الى الدم، وهو يتجاوب مع العاج ويبدو في طور 
التحسن«، بحسب ما كتب املتحدث باسمه جيم ماكغراث في تغريدة اول امس  
االثنني. وتوفيت بوش في منزلها في تكساس الثاثاء عن 92 عاما.  وأعرب 
جورج بوش االب في بيان نشره مكتبه عن »حزنه العميق لوفاة محبوبته 
باربرا« وأنه »أمسك بيدها طيلة النهار وكان الى جانبها عندما فارقت احلياة«. 
وكان رؤساء سابقون وأفراد من العائلة واصدقاء شاركوا السبت في مراسم 

تشييع السيدة االولى السابقة التي توفيت في منزلها في تكساس.

لبوكو  اع���ت���داءات  ع���دة  ف��ي  قتيال   21
حرام شمال شرق نيجيريا

قتل 21 شخصا في عدة اعتداءات متفرقة يشتبه ان مسلحني من بوكو 
حرام نفذوها في منطقة نائية في شمال شرق نيجيريا، على ما أفاد مسؤولون 

امنيون وشهود لوكالة فرانس برس االثنني.
 وفتح املسلحون النار على 18 عامل كانوا يجمعون احلطب في والية 
برونو قرب بلدة غامبورو على احلدود مع الكاميرون، حسب ما قال عضو 
ميلشيا حتارب املسلحني في املنطقة. وقال عضو أخر في امليلشيا لفرانس 
برس إن »اجلثث تناثرت على مسافة مئات االمتار ومعظمها مصابة في الرأس 

او الظهر«.

تايلند تعرض استضافة القمة
 بني ترامب وكيم

أعربت تاياند عن استعدادها الستضافة القمة 
املرتقبة بني الرئيس االميركي دون��ال��د ترامب 
وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، مع تزايد 

التكهنات بشأن املكان الذي ستعقد فيه القمة. 
وص���رح وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ت��اي��ان��دي دون 
برامودويناي للصحافيني ان »تاياند مستعدة 
لتسهيل احملادثات واستضافتها« إال أنه أكد على 

أن اململكة لم تتلق اي اتصال بها بهذا الشأن. 
ورف��ض��ت ال��س��ف��ارة االم��ي��رك��ي��ة ف��ي بانكوك 

التعليق على ذلك. 
ومن املقرر ان يلتقي كيم بزعيم كوريا اجلنوبية 
مون جاي-اين اجلمعة، في حدث يعتبر خطوة 

مهمة باجتاه القمة مع ترامب.

وف��ي وق��ت سابق من نيسان/ابريل احلالي 
قال ترامب انه جتري دراسة خمسة مواقع للقمة 
»التي من املرجح ان تعقد مطلع حزيران/يونيو«، 
والتي يأمل في أن تثمر عن اتفاق لنزع االسلحة 

مع كوريا الشمالية. 
إال أنه لم يحدد مكان عقد القمة. 

وتاياند هي حليف تاريخي للواليات املتحدة 
كما أن لها عاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية. 
وي��زور ب��راوي��ت ونغسوون، الرجل الثاني 
في املجلس العسكري احلاكم في تاياند، حالياً 
الواليات املتحدة حيث التقى وزير الدفاع جيمس 
ماتيس وكبار مسؤولي وزارة االم��ن القومي، 

بحسب وزارة الدفاع التاياندية. 

18 قتيال في صالة حلفالت 
الكاريوكي ب� »بكني«

ش��ب حريق ف��ي صالة حلفات 
ال��ك��اري��وك��ي ف��ي ج��ن��وب الصني 
امس الثاثاء ما ادى الى مقتل 18 
شخصا واصابة 5  آخرين، في حني 
أوقفت السلطات مشتبه به قام بسد 

املخرج بدراجة نارية على ما يبدو.
وان��دل��ع احل��ري��ق بعد منتصف 
الليل ف��ي مبنى م��ؤل��ف م��ن ثاث 
طبقات في مدينة تشينغيوان في 
مقاطعة غواندونغ ومت اخماده قبل 
الواحدة صباحا بالتوقيت احمللي، 

وفق الشرطة.
وكشفت ادارة األم��ن العام في 
تشينغيوان على حسابها في موقع 
ويبو ان التحقيق األولي يشير الى 
ان احلريق »مفتعل«. واشارت الى 
ان »سلطات األمن العام تتوسع في 

حتقيقاتها«. 

وأوردت قناة »سي سي تي في« 
الرسمية ان املشتبه به دخ��ل في 
ج��دال ث��م استخدم دراج���ة نارية 
الع��ت��راض ب��واب��ة املبنى قبل ان 

يضرم النار.
وأعلنت الشرطة توقيف مشتبه 
ب��ه ف��ي قرية بعد وق��ت قصير من 
عرضها مكافأة بقيمة مئتي الف 
ي���وان )32 ال��ف دوالر( ل��ق��اء أي 
معلومات م��ن أج��ل القبض على 
املشتبه ب��ه ال��ذي قالت ان��ه رجل 
في ال32 له عامات ح��روق على 

وركيه.
وأوردت وكالة شينخوا الرسمية 
نقا عن سلطات املدينة إن املشتبه 
به والذي عرفته باسم ليو شانهو، 
اقر بارتكابه اجلرمية بعد توقيف 

في منزله.

مطلق  تعتقل  األميركية  السلطات 
النار املفترض في تينيسي

اعتقلت شرطة تينيسي  اول 
ام��س االث��ن��ني رج��ا يشتبه بأنه 
قتل أربعة اشخاص وأصاب اثنني 
آخرين بجروح عندما فتح النار من 
بندقية شبه آلية في مطعم بالقرب 
من ناشفيل والذ بالفرار وهو شبه 
عار بعدما متكن أحد الزبائن من 

انتزاع ساحه.
واع��ُت��ق��ل ت��راف��ي��س راينكنغ -
- ال��ذي يعاني م��ن »اض��ط��راب��ات 
عقلية« ومت توقيفه العام املاضي 
بعد محاولته دخول منطقة تابعة 
للبيت االبيض، بعد ظهر االثنني 
في ختام عملية مطاردة استمرت 

24 ساعة.
وق���ال رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ناشفيل 
ديفيد برايلي في مؤمتر صحافي 
إن »معلومات من االهالي أفضت 

إلى اعتقاله«.

ويواجه الرجل البالغ من العمر 
29 عاما أربعة اتهامات بالقتل 
في عملية اطاق النار التي وقعت 
قبيل فجر االحد وأسفرت أيضا عن 

جرح شخصني.
ومت حت��دي��د ال��ك��ف��ال��ة مببلغ 
مليوني دوالر، ومن املقرر أن ميثل 

أمام احملكمة االربعاء.
ومت ت��وق��ي��ف راي��ن��ك��ن��غ دون 
مقاومة ف��ي منطقة غ��اب��ات قرب 
منزله، ورفض التكلم إلى السلطات 
وطلب محام، بحسب الشرطة التي 
اض��اف��ت بأنها عثرت على ساح 
شبه آلي وذخيرة في حقيبة ظهر 

كان يحملها.
وبعد توقيفه نشرت الشرطة 
صورا له في سيارة الشرطة وكان 
مظهره غير مرتب ويرتدي قميصا 

ممزقا وسروال جينز.
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أرم��ي��ن��ي��ا حت��ي��ي ذك�����رى اإلب�����ادة 
غداة استقالة رئيس حكومتها

يحيي كبار قادة ارمينيا امس الثاثاء ذكرى ابادة االرمن 
كما يحدث في 24  ابريل من كل سنة، غ��داة االستقالة غير 
املتوقعة لرئيس ال��وزراء سيرج سركيسيان بعد احد عشر 

يوما من التظاهرات االحتجاجية.
وزار الرئيس االرميني ارمني سركيسيان الذي ال تربطه 
صلة قرابة برئيس ال���وزراء املستقيل سيرج سركيسيان، 
ورئيس الوزراء بالنيابة كارين كارابيتيان والسلطات الدينية 
العليا في الباد نصب ضحايا املجازر التي وقعت بني 1915 
و1917 في عهد السلطنة العثمانية. ويقع النصب على تلة 

تشرف على يريفان.
وبعد ليلة من االحتفاالت بعد االستقالة التي لم تكن 
متوقعة لرئيس الوزراء سيرج سركيسيان الرئيس السابق، 
كانت شوارع يريفان هادئة. ويفترض ان يتجمع احملتجون 
من جديد عند الساعة 15،00 )11،00 ت غ( من الثاثاء الحياء 
ذكرى االبادة. واعلن نيكول باشينيان النائب املعارض الذي 
قاد احلركة االحتجاجية ضد سيرج سركيسيان، مساء االثنني 
انه سيلتقي رئيس الوزراء بالوكالة كارين كارابيتيان  الجراء 
مفاوضات. ومبا ان الرابع والعشرين ابريل يوم عطلة في 

ارمينيا، سيعقد اللقاء االربعاء.


