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ترامب رحب بذلك قبيل القمة املرتقبة بينه والزعيم الكوري

كوريا الشمالية تتعهد بوقف التجارب النووية والبالستية وإغالق موقع نووي
اتخذت كوريا الشمالية قرارا الفتا باعالنها  
امس السبت وقف التجارب النووية واطالق 
ص��واري��خ بالستية واغ���الق موقع للتجارب 
النووية، في موقف س��ارع الرئيس االميركي 
دونالد ترامب الى الترحيب به قبل لقائه قريبا 

مع الزعيم الكوري الشمالي.
وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون 
»اعتبارا من 21 أبريل ستوقف كوريا الشمالية 
التجارب النووية واطالق الصواريخ البالستية 
العابرة للقارات«، بحسب ما نقلت عنه وكالة 

االنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وأض��اف كيم خالل اجتماع للجنة املركزية 
للحزب االوح���د احل��اك��م ان »الشمال سيغلق 
موقعا للتجارب النووية في شمال البالد اثباتا 

اللتزامه وقف التجارب النووية«.
ومضى يقول ان »اعمال تثبيت رؤوس نووية 

على صواريخ بالستية انتهى«.
ويأتي هذا التطور الكبير في موقف بيونغ 
يانغ قبل أقل من اسبوع من القمة املرتقبة بني 
الكوريتني والتي تسبق قمة تاريخية مرتقبة 
في غضون اسابيع بني الزعيم الكوري الشمالي 

والرئيس االميركي دونالد ترامب.
وس��ارع ترامب ال��ى الترحيب بإعالن كيم، 
معتبرا اي��اه »نبأ س��اراً ج��داً لكوريا الشمالية 

والعالم«.
وق��ال ترامب في تغريدة على تويتر »تقدم 
كبير! نتطلع إل��ى قمتنا« املرتقبة في غضون 

اسابيع بينه وبني نظيره الكوري الشمالي.
ب��دوره��ا رح��ب��ت س��ي��ول ب��االع��الن ال��ك��وري 
الشمالي، معتبرة اياه »تقدما مهما« نحو نزع 

السالح النووي من شبه اجلزيرة الكورية.
وق��ال مكتب ال��رئ��اس��ة ال��ك��وري��ة اجلنوبية 
في بيان ان ال��ق��رار سيساهم ايضا في »خلق 
بيئة ايجابية للغاية لنجاح القمتني املقبلتني: 
قمة الكوريتني وقمة الواليات املتحدة-كوريا 
الشمالية«. من جهتها، رحبت بكني بالقرار 
معتبرة ان »ق���رار وق��ف ال��ت��ج��ارب النووية 
وال��ت��رك��ي��ز على تطوير االق��ت��ص��اد وحتسني 
مستوى معيشة السكان سيسهل الوضع بشكل 
أكبر في شبه اجلزيرة الكورية وسيعزز عملية 
نزع االسلحة النووية ومساعي التوصل الى 

تسوية سياسية«.

واعتبرت وزيرة خارجية االحتاد االوروبي 
فيدريكا موغيريني ان االعالن دليل على رغبة 
الزعيم الكوري الشمالي باحترام »واجباته 
الدولية« وبااللتزام بقرارات مجلس االم��ن«، 
معتبرة انه »مرحلة ايجابية منتظرة منذ وقت 

طويل«.
كما أشاد رئيس احلكومة الياباني شينزو آبي 
باعالن بيونغ يانغ لكنه قال إن »النقطة املهمة 
هي معرفة ما اذا كان القرار سيؤدي الى التخلي 
بشكل تام عن تطوير سالح نووي وصواريخ 

بشكل ميكن التحقق منه وال رجوع فيه«.
لكن وزي��ر ال��دف��اع ايتسونوري اون��ودي��را 
كان طالب قبال مبمارسة ضغوط قصوى على 
بيونغ يانغ  قائال »ال ميكن ان نكون راضني« 
الن كوريا الشمالية لم تأت على ذكر »التخلي 
عن الصواريخ البالستية القصيرة واملتوسطة 

املدة«.

»املهمة اجنزت« 
وص��رح الزعيم الكوري الشمالي »مبا انه مت 
التحقق من الطابع العمالني لالسلحة النووية 
فنحن لم نعد بحاجة الى اج��راء جت��ارب نووية 
او اط��الق صواريخ متوسطة او بعيدة امل��دى او 

صواريخ بالستية عابرة للقارات«.
واك���د ال��زع��ي��م ال��ك��وري الشمالي ان »موقع 

التجارب النووية في الشمال اجنز مهمته«.
وكانت بيونغ يونغ منذ تولي كيم مهامه حققت 
تقدما سريعا في برنامج التسلح رغم تعرضها 
لعدة عقوبات مشددة خصوصا من قبل مجلس 
االمن الدولي والواليات املتحدة واالحتاد االوروبي 

وكوريا اجلنوبية.
واعتبر دان��ي��ال بينكسون من جامعة تروي 
»م��ن امل��ؤك��د ان��ه ت��ط��ور اي��ج��اب��ي« مضيفا »انها 
خ��ط��وة ض��روري��ة لكن غير كافية نحو ع��ودة 
كوريا الشمالية ال��ى التزاماتها السابقة بوقف 
انتشار االسلحة«. وتابع كيم ان البالد انتهجت 
على م��دى سنوات سياسة »التنمية املتزامنة« 
)بيونغجني باللغة احمللية( لتطوير اجليش 
واالق��ت��ص��اد، مضيفا انها باتت االن ق��وة عظمى 
وعلى »احلزب بكامله واالمة بأسرها التركيز على 

تطوير االقتصاد االشتراكي«.

»خط جديد« 
وت��اب��ع الزعيم ال��ش��اب »ه��ذا ه��و اخلط 

السياسي االستراتيجي اجلديد للحزب«.
وك��ان ح��زب العمال احلاكم عقد جلسة 
بحضور كامل االعضاء اجلمعة للتباحث في 
»مرحلة جديدة« في اطار »حقبة تاريخية 

مهمة من الثورة الكورية طور التقدم«.
وك��ان الشمال ال��ذي أطلق العام املاضي 
صواريخ عابرة للقارات ق��ادرة على بلوغ 
أراضي الواليات املتحدة ونفذ أقوى جتربة 
ن��ووي��ة ل��ه حتى الن، يقول منذ زم��ن انه 
ب��ح��اج��ة ال���ى س���الح ذري ل��ص��د اجتياح 

أميركي.

وعرضت بيونغ يانغ التفاوض حول هذا 
املوضوع لقاء حصولها على ضمانات حول 

امنها.
وكان ترامب حذر االربعاء بانه لن يتردد 
في الغاء القمة اذا وجد انها غير مثمرة قائال 
»اذا وجدت ان هذا اللقاء لن يكون مثمرا فلن 
نحضره. واذا حصل اللقاء ووجدت انه ليس 

مثمرا فسأغادره بكل احترام«.
من جهة اخ��رى، فتحت الكوريتان خطا 
ساخنا بني قائديهما اجلمعة في املنطقة 

املنزوعة السالح.
كما أع��رب م��ون اخلميس ع��ن االم��ل في 
توقيع معاهدة س��الم لوضع حد للحرب 

الكورية بشكل رسمي.

كوريا الشمالية تتعهد بوقف برنامجها النووي

املظاهرات احمللية تتوسع في شعاراتها ضد املؤسسة احلاكمة

روحاني ينتقد عدم حترك املسؤولني
 للرد على االحتجاجات في الشارع

انتقد الرئيس اإلي��ران��ي حسن روحاني 
امس  السبت ما اعتبره عدم حترك املسؤولني 
بشكل فاعل للرد على احتجاجات شعبية 
م��ت��زاي��دة، الس��ب��اب منها تعرضهم للتهديد 
م��ن ج��ان��ب ق��وى ل��م يسمها. وان��ت��ش��رت في 
األسابيع القليلة املاضية على مواقع التواصل 
االجتماعي تسجيالت وتقارير عن احتجاجات 
كان من الصعب التأكد منها نظرا ألن وسائل 
االع��الم احمللية بالكاد قامت بتغطيتها، فيما 
الوصول إلى مناطق االحتجاجات غير مسموح 
للصحافيني األجانب. وشملت تلك التحركات 
احتجاجات مل��زارع��ني على نقص امل��ي��اه في 
اصفهان، واحتجاجات لسكان من العرب على 
التمييز في معاملتهم في محافظة خوزستان 
جنوب إي��ران، واحتجاجات على إصالحات 

إدارية في مدينة كازرون بجنوب غرب البالد.

وتظهر تلك التسجيالت على م��ا يبدو 
احتجاجات وتطلق مثال شعار »عدونا هنا، 

وخطأ القول ان أميركا هي عدونا«.
وقال روحاني في خطاب نقله التلفزيون 
احلكومي ان املسؤولني ال يتحركون ويبدو 

انهم »نذروا الصمت«.
وقال امام مسؤولني كبار في طهران »مبا 
أن ال��ن��اس ليس لديهم معلومات كافية ... 
ومبا أن الناس ال يرون خططا للمستقبل، قد 
يشعرون باالستياء والغضب وينزلون إلى 
الشارع ويصرخون«. واضاف »)لكننا( قلما 
نخاطب الشعب. املسؤولون في حكومتنا 
نذروا الصمت. ال أعلم من الذي طلب منهم ذلك. 

ال أعلم ما الذي يخافون منه«.
وقال روحاني إن احدى املشكالت الكبيرة 
هي أن املسؤولني يتعرضون للترهيب من 

جانب »هيئات إشراف« لم يسمها.
وم��ع ان��ه روح��ان��ي لم يسم تلك اجلهات، 
فان الرئيس طاملا تواجه مع احلرس الثوري 
القوي والقضاء الذي يهيمن عليه احملافظون، 

لدورهما الكبير في السياسة واالقتصاد.
وقال »عندما يذهب )أحد املسؤولني( إلى 
العمل في الصباح، يرسل اليه أحدهم رسالة 
نصية، ويتصل به آخ��ر ويهدده ... ال ميكن 

إدارة الدولة بهذا الشكل«.
وك���ان رئ��ي��س بلدية ط��ه��ران االص��الح��ي 
محمد علي جنفي ونائب رئيس هيئة حماية 
البيئة كاوه مدني استقاال الشهر املاضي عقب 
ضغوط من متشددين علما بأن جنفي قال إنه 
استقال ألسباب صحية. وقال روحاني ايضا 
»ال تكترثوا لبعض الرسائل والتهديدات. إذا 

كنتم تخافون الرد عليها ارسلوها الي«.

الرئيس االيراني متحدثاً

خ���الل  األق������ل  ع���ل���ى  ق��ت��ل��ى   10
تظاهرات في نيكاراغوا

قتل عشرة شخاص على االقل في نيكاراغوا خالل تظاهرات عنيفة احتجاجا 
على اصالح رواتب التقاعد، كما اعلنت نائبة الرئيس روزاريو موريللو اول 

امس اجلمعة.
وقالت موريللو ان »عشرة اشخاص على االقل قتلوا« خالل هذه التظاهرات 
يومي اخلميس واجلمعة والتي وصفتها بأنها »اعمال شغب« قام بها افراد 

يسعون الى »ضرب السالم والوئام«.
واضافت موريللو ان احلكومة على استعداد الن تناقش مع املتظاهرين 
اقتراح زيادة مساهمات ارباب العمل واملوظفني في نظام املعاشات التقاعدية، 

سبب موجة التظاهرات التي بدأت األحد.
وسيعلن الرئيس دانيال اورتيغا رسميا السبت ان »احلوار يبقى مفتوحا« 

وان »كل املواضيع مطروحة«.
وكانت الشرطة اعلنت مقتل متظاهر وشرطي على االق��ل ليل اخلميس 
اجلمعة خالل صدامات في ماناغوا وضاحيتها. وحتدث متظاهرون عن مقتل 

شخص ثالث.

الرئيس الفنزويلي يزور الرئيس الكوبي اجلديد
وصل الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو إلى هافانا اول امس اجلمعة 
للقاء نظيره الكوبي اجلديد ميغيل دياز-كانيل والدفع بعالقات بالده التي 

تشهد أزمات مع أحد آخر حلفائها املتبقني.
وتأتي زيارة مادورو بعد يوم فقط على انتهاء عقود من حكم أسرة كاسترو 

وتولي مناصر احلزب ميغيل دياز-كانيل الرئاسة في كوبا.
واعتمدت كوبا لسنوات بشكل كبير على النفط الفنزويلي بأسعار مخفضة 
في مقابل عمل أطباء كوبيني في ال��دول��ة الغنية بالنفط لكن تشهد أزمة 

اقتصادية خانقة.
وقبل مغادرته كراكاس قال مادورو إنه سيجري »زيارة عمل، زيارة أخّوة 

لتقدمي التضامن والدعم« لدياز-كانيل.
ونقلت تقارير صحافية محلية عن م��ادورو قوله بعد أن استقبله وزير 

اخلارجية برونو رودريغيز »جئت مع طاقة كبيرة ملواصلة العمل سويا«.
ويسعى مادورو للفوز بوالية رئاسية جديدة في 20 ايار/مايو واحلصول 
على أصوات ناخبني يواجهون تضخما نقديا كبيرا ونقصا في املواد الغذائية 

والطبية.

عودة معقدة لالجئني الفيتناميني 
املبعدين من الواليات املتحدة

فر نغوين من النظام الشيوعي الفيتنامي على منت قارب مبفرده عندما كان 
في التاسعة من العمر، لكنه يعود االن الى هذا البلد الذي بالكاد يعرفه، بعد 

إبعاده من الواليات املتحدة التي كان يعيش فيها منذ 40 عاما.
فقد ترك ابناءه الذين كبروا، وزوجته الثانية في بوسطن، وبات ميضي 
أيامه متنقال بني االدارات الفيتنامية، سعيا منه للحصول على اوراق هوية في 

مسقط رأسه الذي كان يظن انه لن يعود إليه ابدا.
وقال نغوين الذي ال يرغب في الكشف عن اسم عائلته ألسباب أمنية »ما 

زلت ال اصدق اني هنا«.
واضاف نغوين الذي يعاني من احل��رارة اخلانقة في مدينة هوشي منه، 
العاصمة االقتصادية الفيتنامية التي بات يعيش فيها، »اريد  فعال العودة الى 

الواليات املتحدة، عشت هناك اكثر مما عشت هنا«.
وقد تسلم هذا العامل السابق احملكوم عليه في الواليات املتحدة بتهمة 
التآمر والتزوير، األمر بإبعاده لدى خروجه من السجن العام املاضي قبل ان 

يتم ترحيله في ديسمبر الى فيتنام.
ومثله، يواجه حوالى 8600 من الرعايا الفيتناميني الذين سجن معظمهم 

بسبب االجتار باملخدرات او القتل، خطر االبعاد بقرار من ادارة ترامب.
بني اكتوبر 2016 و2017، أُبعد 71 فيتناميا -اكثر مبرتني من الذين أبعدوا 
قبل سنة- وما زالت الوتيرة تتسارع. وبني كانون الثاني/يناير ومنتصف 
ابريل هذه السنة، وصل 76 من الرعايا الى فيتنام، كما تفيد معلومات األجهزة 

األميركية للهجرة واجلمارك.
وتطبق السياسة نفسها مع املكسيك وكمبوديا وب��ورم��ا... لكن البعض 
يعتبر ان ما يحصل على صعيد فيتنام، يشكل انتهاكا التفاق موقع بني هانوي 
وواشنطن ومينع إبعاد الفيتناميني الذين وصلوا قبل 1995 وتطبيع العالقات 
بني العدوين السابقني. وبدأ اربعة الجئني دعوى جماعية ضد حكومة الواليات 

املتحدة بعد طردهم، ونددوا بشهور االعتقال التي سبقت إبعادهم.

املوافقة  ترفض  الشيوخ  مجلس  جلنة 
ع��ل��ى ب��وم��ب��ي��و وزي�����را ل��ل��خ��ارج��ي��ة وس��ط 

اعتراض الدميقراطيني
يواجه مايك بومبيو الذي اختاره الرئيس األميركي دونالد ترامب ليشغل 
منصب وزير اخلارجية صعوبة في احلصول على موافقة جلنة في مجلس 
الشيوخ بعد أن رفض جميع الدميوقراطيني هذا التعيني، لكنه مع ذلك قد 

يحصل على املوافقة النهائية االسبوع املقبل.
وك��ان السناتور كريس كونز آخ��ر الدميوقراطيني في جلنة الشؤون 

اخلارجية مبجلس الشيوخ الذين أعلنوا موقفهم املعارض.
وتضم اللجنة 11 جمهوريا و10 دميوقراطيني.

ومع خ��روج اجلمهوري بول ران��د عن التضامن احلزبي وانضمامه إلى 
موقف الدميوقراطيني، يتوقع أن تعلن اللجنة موقفها الرافض لبومبيو -- في 

تصويت نادر-- رغم ضغوط كبيرة من البيت االبيض لتعزيز فرصه.
وقال كونز في بيان »ال أتخذ هذا القرار باستخفاف أو دون حتفظ«.

ورغ��م قناعته بأن بومبيو مدير وكالة االستخبارات املركزية )سي آي 
ايه( حاليا، سيساعد في حتسني الظروف ملوظفي وزارة اخلارجية قال »ال 
زلت اشعر بالقلق من أن املدير بومبيو لن يعارض مواقف الرئيس في اوقات 

حرجة«.
وقال كونز إنه يشعر بالقلق من أن بومبيو »سوف يشجع ميل الرئيس نحو 

مواقف خطيرة أو عدائية بدال من تخفيفها أوضبطها«.
وأعلن رئيس اللجنة اجلمهوري السناتور بوب كوركر عن إجراء التصويت 
يوم االثنني. وبغض النظر عن النتيجة من املتوقع أن يطرح كوركر التصويت 
أمام كل اعضاء اللجنة. ويترقب البيت االبيض تصويتا االسبوع املقبل قبل 

عطلة للكونغرس تستمر اسبوعا.
ويعتبر املدير احلالي لوكالة االستخبارات املركزية القريب من ترامب، من 
»الصقور« في السياسة اخلارجية. ووعد ب«التصدي لعدوان روسي«. وسلط 
عليه الضوء هذا االسبوع عندما مت االعالن عن زيارة سرية قام بها إلى كوريا 

الشمالية للقاء الزعيم كيم جونغ اونغ للتحضير لقمة مرتقبة له مع ترامب.
ويخشى الدميوقراطيون أن يكون بومبيو منحازا بشكل كبير حلزبه وهو 

ما حاول كروكر الرد عليه اخلميس.
وقال »أرى إن اصدقائي الدميوقراطيني في العديد من احلاالت يشعرون 
بأنهم إذا أيدوا بومبيو مينحون تأييدا غير املباشر لسياسات ادارة ترامب، 
وهو ما ميقته العديد منهم«، لكنه شدد على أنه احدا في واشنطن »لديه اطالع 

اكبر بشأن التهديدات« اليوم أكثر من بومبيو.
وال يزال بومبيو يحظى بامكانية احلصول على تأكيد مجلس الشيوخ الذي 

يضم 100 مقعدا، 51 منهم للجمهوريني.

أردوغان: الكحول واملخدرات سالح اإلمبرياليني
ق��ال الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ���ان إن »اإلدم���ان على الكحول 

واملخدرات أكبر سالح لإلمبرياليني«.
وأشار الرئيس التركي، اول  أمس اجلمعة، خالل حفل توزيع جوائز أقامه 
»الهالل األخضر« مبدينة إسطنبول، إلى أن »جعل القبائل في البلدان اإلفريقية 
تدمن على الكحول، ودف��ع أج��ور العمال في املناجم بالكحول يحمل معان 
كثيرة«. ونّوه بأن أعظم كنز وأكبر مصدر قوة لشعب ما، هو األجيال السليمة 
عقال وروح��ا وجسدا، مؤكدا أن بناء مستقبل مشرق ومضيء للبالد متعلق 

بإنشاء جيل حيوي وصحي.
وأضف أردوغان أن الطريق إلى »االستقالل احلقيقي للشعب مير من خالل 
امتالكه لشباب مفعم بالصحة، ومتحٍل بقيم روحية، ومتسلح باالنتماء 
الوطني«، الفتا إلى أن قوى االحتالل تستهدف، لنفس الدوافع، عقل وروح 

وصحة أبدان الشباب.

ترامب وماكرون يبحثان االتفاق النووي الثالثاء
   قال مسؤول كبير باإلدارة األمريكية اول  
امس اجلمعة، إن الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب ونظيره الفرنسي إميانويل ماكرون 
سيبحثان االتفاق النووي اإليراني في البيت 
األبيض يوم الثالثاء املقبل، على الرغم من 

أن املباحثات مع ال��دول األوروب��ي��ة بشأن 
معاجلة املخاوف األمريكية من االتفاق املبرم 

عام 2015، »لم تنته متاماً بعد«.
وأضاف املسؤول للصحافيني، أن ترامب 
سيناقش أيضاً قضايا أخرى مع ماكرون من 

بينها الضربة العسكرية املشتركة التي مت 
توجيهها إلى سوريا هذا الشهر، بعد هجوم 

مزعوم باألسلحة الكيماوية قرب دمشق.
وأشار إلى أن اللقاء سيتطرق إلى النفوذ 

اإليراني »اخلبيث« في الشرق األوسط.

تشكيل حكومة جديدة في قرغيزستان برئاسة محمد قلي أبو الغازييف
أقّر برملان قرغيزستان اول امس اجلمعة بأغلبية 
ساحقة اجلمعة تشكيل حكومة ج��دي��دة برئاسة 
محمد قلي أبو الغازييف، احلليف الوثيق للرئيس 
سورونباي جينبيكوف ال��ذي انتخب في تشرين 
االول/اكتوبر والساعي لتوطيد دعائم حكمه في هذه 
الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وأبو الغازييف 
)50 ع��ام��ا( ال��ذي ك��ان يشغل منصب مدير دي��وان 
الرئاسة اصبح رئيسا للوزراء بعدما حاز تأييد 114 

نائبا من أصل 115. وتعتبر هذه االكثرية الساحقة 
مؤشرا على جناح الرئيس اجلديد في بسط سلطته 
في مواجهة سلفه أمل��اظ بك أتانباييف ال��ذي ما زال 
يتمتع بالنفوذ في البالد على الرغم من رحيله عن 

السلطة.
وك��ان رئيس ال��وزراء السابق سابار عيساكوف 
املقرب من الرئيس السابق اتانباييف اقيل من منصبه 

اخلميس.

واملفارقة ان اتانباييف هو الذي دعم جينبيكوف 
لتولي الرئاسة خلفا له، وقد ساهم هذا الدعم في فوز 
االخير بالرئاسة من الدورة االولى في تشرين االول/
اكتوبر بعد حصوله على %55 من االص��وات، لكن 
بعد اعتالئه كرسي الرئاسة برزت سريعا اخلالفات 
بني الرجلني.وشّكل انتخاب جينبيكوف أول انتقال 
سلمي للسطة بني رئيسني للجمهورية في هذا البلد 
الفقير في آسيا الوسطى وال��ذي يعتبر في الوقت 

نفسه االكثر دميوقراطية بني سائر دول هذه املنطقة 
التي غالبا ما تكون سّنة احلكم فيها إمساك الرئيس 
بالسلطة بقبضة حديدة وبقاؤه في منصبه حتى 
املمات. ومنذ نالت استقاللها قبل ربع قرن شهدت 
قرغيزستان ج��والت عنف اتني عديدة اضافة الى 
ثورتني كانت اوالهما في 2005 وقد اطاحت برئيس 
البالد والثانية في 2010 وكانت نتيجتها مماثلة 

لالولى واعقبها انتخاب اتانباييف في 2011.

Sunday 22th April 2018 - 11 th year - Issue No.3172   األحد 6 شعبان 1439 ه�/ 22 ابريل  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3172


