
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم 
ج��ون��غ-أون أم��س أّن���ه سيتوّجه إلى 
سيول »في مستقبل قريب«، في زيارة 
تاريخية للجنوب، وواف��ق على إغالق 
موقع للتجارب الصاروخية في بالده، 
وذل��ك ف��ي ختام م��ح��ادث��ات ف��ي بيونغ 
يانغ مع الرئيس الكوري اجلنوبي مون 

جاي-إن.
وأع��ل��ن الرئيس ال��ك��وري اجلنوبي 
الذي توجه إلى بيونغ يانغ في محاولة 
لتحريك املفاوضات حول نزع أسلحة 
ال��ش��م��ال، أن زي����ارة ك��ي��م ق��د حتصل 
ه��ذه السنة، ما لم تكن هناك »ظ��روف 

محددة«.
وس��ت��ك��ون ه���ذه ال���زي���ارة ف��ي ح��ال 
حصولها األول��ى لزعيم ك��وري شمالي 
الى اجلنوب منذ نهاية احلرب الكورية 

.)1953-1950(
وق����ال م���ون أم����ام ال��ص��ح��اف��ي��ن إن 
»ال��ش��م��ال واف��ق على أن يغلق نهائيا 
م��ن��ش��أة ت��ون��غ��ت��ش��ان��غ-ري لتجارب 
محّركات الصواريخ ومنصات إطالق 
الصواريخ، بحضور خبراء من الدول 

املعنّية«.
وقامت كوريا الشمالية التي تخضع 
لسلسلة عقوبات دولية فرضها مجلس 
االم����ن ب��س��ب��ب ب��رن��ام��ج��ي��ه��ا ال��ن��ووي 
وال��ب��ال��س��ت��ي احمل��ظ��وري��ن، ب��ت��ج��ارب 
ص��اروخ��ي��ة م��ن ذل���ك امل���وق���ع. لكنها 
قامت بتجارب أيضا من مواقع أخرى 
وخصوصا مطار بيونغ يانغ الدولي، ما 

يخفف من أهمية التعهد الذي قطعه كيم.
وأك���د ال��رئ��ي��س ال��ك��وري اجلنوبي 
أيضا أن كوريا الشمالية ميكن أن تغلق 
مجمع يونغبيون ال��ن��ووي إذا اتخذت 
واشنطن »إجراءات مماثلة«، وهو شرط 

لم يتوضح بعد.
ورح��ب الرئيس األم��ي��رك��ي دونالد 
ت��رام��ب األرب��ع��اء بهذا االع���الن، وكتب 
في تغريدة أن كيم »وافق على السماح 
بعمليات تفتيش نووية وهو أمر يخضع 
ملفاوضات نهائية«، مضيفا »إنه أمر مثير 

لالهتمام«.
لكن اخلبراء شككوا في ذلك.

وق��ال جيفري لويس املتخصص في 
مراقبة التسلح إنه ُينَظر إلى هذا املصنع 
لتخصيب اليورانيوم عموما على »أنه 
ُبني بنّية واضحة وهي أن تتم التضحية 
ب��ه«. وأض��اف على »تويتر« أنه يعتقد 
أن الشمال ميلك »على األقل موقعا آخر« 

لإلنتاج.
 وب��دأ م��ون ج��اي-إن الثالثاء زي��ارة 
تستمر ثالثة أيام الى بيونغ يانغ بهدف 
تعزيز عملية التقارب بن الكوريتن 
وتقريب احملادثات بن الواليات املتحدة 
والشمال خلفض تهديد نزاع مدمر على 

شبه اجلزيرة.

وق��ب��ل ق��م��ة ب��ي��ون��غ ي���ان���غ، س��رت 
تكهنات بان يحصل مون على وعد من 
كيم ح��ول الئحة بالترسانة النووية 
لكوريا الشمالية لكن لم يتم ذكر مثل 

هذه الوثيقة.
وق��ال استاذ العلوم السياسية في 
جامعة ك��وري��ا ي��و ه��و-ي��ول لوكالة 
ف��ران��س ب��رس »على صعيد ملف نزع 
االسلحة النووية، لم يأت االتفاق على 

ذكر هذه التوقعات«.
وأضاف »لو أن الشمال وعد بتسليم 
معلومات حول ترسانته النووية على 
سبيل املثال، لكان ذلك ظهر وكأنه أمر 

مشجع«.
لكن الكوريتن متضيان ق��دم��ا في 

عملية التقارب بينهما.
وبعد لقاء أول رم��زي ج��دا بن مون 
وكيم في ابريل في القسم اجلنوبي من 
املنطقة املنزوعة ال��س��الح التي تقسم 
شبه اجلزيرة الكورية، ولقاء تاريخي 
في يونيو بن الزعيم الكوري الشمالي 
والرئيس األميركي دونالد ترامب في 
سنغافورة، تزداد الضغوط حاليا لكي 

حتقق الدبلوماسية نتائج ملموسة.
في سنغافورة كرر الزعيم الكوري 
الشمالي تأكيد ال��ت��زام��ه إخ���الء شبه 
اجلزيرة الكورية من االسلحة النووية 
لكن ب��دون توضيح أي تفاصيل حول 
ذل��ك. وتختلف بيونغ يانغ وواشنطن 
منذ ذلك احلن حول تفسير هذه العبارة.

وت��ط��ال��ب واش��ن��ط��ن »ب��ن��زع كامل 
ونهائي وميكن لتحقق منه لالسلحة 
النووية« لكوريا الشمالية فيما تريد 
بيونغ يانغ اعالنا رسميا من الواليات 
املتحدة ينهي حالة احلرب الكورية التي 
انتهت ف��ي ال��ع��ام 1953 مبجرد هدنة 

وليس اتفاق سالم.
ون��دد الشمال بأساليب األميركين 
ألنهم يسعون للحصول على نزع أسلحة 
أحادي اجلانب بدون تقدمي أي تنازل في 
كل مرحلة وب��دون تخفيف الضغط وال 

العقوبات.
وستكون زي��ارة كيم إلى سيول هي 
األولى إلى العاصمة الكورية اجلنوبية 
لزعيم كوري شمالي منذ انتهاء احلرب 

الكورية.
وت��رغ��ب س��ي��ول وب��ي��ون��غ ي��ان��ع في 
تفعيل مشاريع التعاون املشتركة، حيث 
يريد كيم أن تستفيد ب��الده م��ن القوة 
االقتصادية للجنوب فيما يريد مون أن 
يبعد عن شبه اجلزيرة الكورية شبح 

نزاع مدمر بن الكوريتن.
وقامت صحيفة »رودون��غ سنمون« 
الناطقة باسم احلزب احلاكم في بيونغ 
يانغ بتغطية واسعة لبدء القمة ونشرت 
االربعاء 35 صورة على االقل على أربع 

من صفحاتها الست.
واح����دى ال��ص��ور ه��ي امل��ع��ان��ق��ة بن 
ال��زع��ي��م ال��ك��وري الشمالي والرئيس 
ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي ف��ي م��ط��ار بيونغ 

ي��ان��غ ث��م مشاهد الترحيب بهما حن 
جابا ش��وارع العاصمة وأخ��رى لتبادل 

االنخاب خالل العشاء الرسمي.
وترغب بيونغ يانغ من خ��الل هذه 
الزيارة ان تروج لنفسها صورة احلداثة 
وهو ما ظهر جليا في عدة مناسبات من 

البرنامج الرسمي.
وم��س��اء االرب���ع���اء س��ي��ت��ن��اول م��ون 
والوفد املرافق له العشاء في مطعم سمك 
فتح أبوابه حديثا في تايدونغانغ، النهر 

الذي يجتاز العاصمة.
ويقع قبالة تلة مانسو حيث هناك 
متاثيل عمالقة ل��الب املؤسس لكوريا 
الشمالية كيم ايل سونغ وابنه وخلفه 

كيم جونغ ايل.

وه��ذا اخل��ي��ار يعكس رغبة الزعيم 
ال��ك��وري الشمالي بتناول العشاء في 
مطعم محلي مع مواطنن »ع��ادي��ن«، 
لكن هناك متجرا مالصقا للمطعم يبيع 
50 غراما من الكافيار بقيمة 50 دوالرا 
وهو بذخ مستحيل بالنسبة للكورين 

الشمالين.
وف���ي وق���ت الح���ق س��ي��ح��ض��ر م��ون 
»عرضا كبيرا« وهي العروض الدعائية 

التي درجت بيونغ يانغ على تنظيمها.
وزي��ارة مون التي تستمر ثالثة أيام 
هي األول��ى لرئيس ك��وري جنوبي إلى 
بيونغ يانغ خالل عقد من الزمن -- بعد 
زي��ارة كيم داي-جونغ في 2000 ورو 

مون هيون في 2007.

كوريا الشمالية توافق على إغالق موقع للتجارب الصاروخية

مدعية احملكمة اجلنائية تفتح حتقيقا أولّيا في الترحيل املفترض للروهينغا
اعلنت املدعية العامة في احملكمة اجلنائية الدولية فاتو 
بن سودة أول أمس أنها فتحت حتقيقا أوليا بشأن ترحيل 

مفترض للروهينغا من بورما إلى بنغالدش.
وقالت بن سودة في بيان إنها قررت »إجراء حتقيق أولي 
كامل لهذا الوضع«، وهي اخلطوة األولى في عملية ميكن أن 
ت��ؤّدي إلى حتقيق رسمي من جانب احملكمة التي تّتخذ من 

الهاي مقرا، ورمبا توجيه تهم.
وقبل أسبوعن، أعلنت احملكمة اجلنائية الدولية أنها 
مختّصة بالتحقيق في ترحيل هذه األقلية املسلمة، ما ميكن أن 

يشّكل جرمية ضد اإلنسانية.
وفي العام 2017، فّر أكثر من 700 الف من الروهينغا من 
بورما، ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش ردا على 

اعتداءات ملتمّردين من الروهينغا على املعابر احلدودية.
ويقيم أبناء هذه االقلّية املضطهدة من قبل القوات املسلحة 
البورمية وامليليشيات البوذية، في مخيمات مؤقتة ضخمة 

في بنغالدش.
وقالت بن سودة إن »التحقيق األّولي سيأخذ في االعتبار 
ع��ددا من أعمال مفترضة جرت باإلكراه وأّدت إلى تهجير 
الروهينغا ب��ال��ق��وة، وخ��ص��وص��ا احل��رم��ان م��ن احلقوق 
األساسية، وأعمال القتل، والعنف اجلنسي، وحاالت االختفاء 

القسري وكذلك أعمال التدمير والنهب«.
وأضافت »سيحاول مكتبي أيضا حتديد ما إذا كانت هناك 
جرائم أخرى من املشار إليها في املادة السابعة من نظام روما 
األساسي، مثل االضطهاد وغيرها من األعمال الالإنسانية 

التي ترتكب في سياق األوض��اع«.وس��ارع��ت منظمة العفو 
الدولية »أمنستي« إلى الترحيب بقرار  بن سودة، مطالبة 
مجلس األم��ن الدولي بإحالة ملف الروهينغا إلى احملكمة 
اجلنائية الدولية.وقالت املنظمة احلقوقية في تغريدة على 
تويتر إن قرار املدعية العاّمة يعني أّن »احملكمة اجلنائية 

الدولية تفتح مسارا هاما لتحقيق العدالة للروهينغا«. 
وناشدت أمنستي مجلس األمن الدولي إحالة الوضع في 
بورما إلى احملكمة اجلنائية الدولية كي تتمكن األخيرة »من 

التحقيق في كل اجلرائم مبوجب القانون الدولي«.
وك��ان��ت ب��ورم��ا رفضت رفضا »قطعيا« إع��الن احملكمة 
اجلنائية الدولية صالحيتها النظر في ملف ترحيل الروهينغا 

من بورما.

ترامب: بولندا مستعدة لدفع ملياري دوالر 
إلقامة قاعدة أميركية على أراضيها

احملكمة العليا في باكستان تخلي سبيل 
رئيس الوزراء السابق نواز شريف

أصدرت احملكمة العليا في باكستان 
أم��س االرب��ع��اء حكما ب��إخ��الء سبيل 
رئيس ال���وزراء الباكستاني السابق 
محمد ن��واز شريف وابنته مرمي نواز 
وزوج��ه��ا محمد ص��ف��در بعد تعليق 

األحكام الصادرة بحقهم.
وأص��در ق��رار التعليق قاضيان من 
احملكمة العليا عقب االس��ت��م��اع إلى 
الطعون على األحكام الصادرة بحق 
رئيس الوزراء السابق ما سمح بإطالق 

سراح شريف وباقي اف��راد عائلته من 
سجن راولبندي املركزي الذي احتجزوا 

فيه في ال13 من يوليو املاضي.
وك��ان��ت محكمة مكتب احملاسبة 
الوطني حكمت على نواز في السادس 
من يوليو املاضي بالسجن مدة عشر 
س��ن��وات وابنته بالسجن م��دة سبع 
سنوات وعلى زوجها بالسجن مدة عام 
بسبب مم��ارس��ات تنطوي على فساد 
فيما يتعلق بامتالك أسرته شققا فخمة 

في لندن.
كما صدر حكم بعدم أهلية املتهمن 
خلوض االنتخابات أو شغل مناصب 
عامة م��دة عشر س��ن��وات بعد إط��الق 

سراحهم.
وك��ان ن��واز شريف تولى رئاسة 
الوزراء في باكستان لثالث دورات قبل 
أن يجبر في يوليو من العام املاضي 
على االستقالة من منصبه بعد حتقيق 

بتهم فساد.

27 اجلاري اجتماعا ملجلس األمن حول كوريا الشمالية بومبيو يرأس في 
أعلنت واشنطن أول أم��س أن وزي��ر اخلارجية 
االميركي مايك بومبيو سيرأس في 27 سبتمبر 
اجلاري اجتماعا  ملجلس األمن الدولي حول كوريا 
الشمالية ملطالبة األسرة الدولية بإبقاء ضغوطها 
على بيونغ يانغ لدفعها إلى التخّلي عن سالحها 

النووي.
وقالت املتحّدثة باسم ال���وزارة هيذر نويرت 
إّن االجتماع ال��ذي سيعقد على مستوى وزراء 
اخلارجية على هامش اجتماعات اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة التي يشارك فيها زعماء العالم أجمع 
سيتيح »تقييم اجلهود التي نبذلها من أجل نزع 
األسلحة النووية بشكل نهائي وكامل من كوريا 

الشمالية«.

وأضافت في تصريح أمام الصحافين إن االجتماع 
سيتيح أيضا »التشديد على ضرورة قيام كل الدول 
األعضاء بتطبيق العقوبات السارية حاليا« على 

برامج كوريا الشمالية الذرّية والنووّية.
واالثنن اّتهمت السفيرة األميركية ل��دى األمم 
املتحدة نيكي هايلي روسيا ب�«الغّش« في تطبيق 
العقوبات املفروضة على كوريا الشمالية، مؤّكدة أّن 

»روسيا تعمل على عرقلة نظام العقوبات«.
ون���ددت امل��س��ؤول��ة الدبلوماسية األميركية 
خصوصا ب�«ضغوط« مارستها موسكو مؤخرا على 
خبراء أممين مكلّفن التحّقق من تطبيق العقوبات 
إلزالة مقاطع من تقريرهم األخير تتعلق بانتهاكات 

ارتكبتها كيانات روسية.

ورّد سفير روسيا في املنظمة الدولية فاسيلي 
نيبنزيا على هايلي بالقول »في الوقت الذي نقترب 
فيه من اتفاق سالم تطيحون بكل ما هو إيجابي«، 

متهما نظيرته األميركية بإلقاء »خطاب ناري«.
وأك���د نيبنزيا أن ال��ق��ول إن موسكو تساعد 
»م��ؤس��س��ات روس��ي��ة على ان��ت��ه��اك ال��ع��ق��وب��ات«، 
»ك��ذب��ة«. وس��أل »م��ن يخدع املجتمع ال��دول��ي؟ من 

ينشر األكاذيب؟«.
والثالثاء أنهى الرئيس الكوري اجلنوبي مون 
جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
في بيونغ يانغ محادثات اليوم األول من قمتهما 
الثالثة فيما استقبلت حشود املواطنن على الطرقات 

موكبهما باألعالم ورموز التوحيد.

أعلن الرئيس االميركي دونالد ترامب أول 
أمس أَن بولندا مستعّدة لدفع ملياري دوالر على 
األقّل إلقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة على 
أراضيها، مشيرا إلى أّن��ه ي��درس بشكل »جّدي 

جدا« هذا العرض.
وقال ترامب خالل مؤمتر صحافي مشترك في 
البيت األبيض مع نظيره البولندي اندري دودا 
إن األخير »عرض علينا أكثر بكثير من ملياري 

دوالر« إلقامة قاعدة عسكرية أميركية في بالده.
وك��ان ترامب قال في مستهل لقائه دودا في 
املكتب البيضاوي إّن »بولندا مستعّدة للمساهمة 
بشكل كبير لكي يكون للواليات املتحدة وجود في 
بولندا«، مضيفا »إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك 

فهذا يعني بأننا سنتكلم بالتأكيد في املوضوع«.
وأض��اف »نحن ندرس هذا االمر بشكل جدي 

جدا«.
وأوضح ترامب أّن الواليات املتحدة ستدرس 
الطلب البولندي »ف��ي امل��ق��ام األول م��ن زاوي��ة 
احل��م��اي��ة العسكرية للبلدين، وك��ذل��ك أيضا 

الكلفة«.

ومساء الثالثاء أعلن البيت األبيض في بيان 
أّن »الواليات املّتحدة تتعّهد النظر في اخليارات 
املتاحة لتأمن دور أكبر للجيش األميركي في 
بولندا، وسوف نكّثف مشاوراتنا لتحديد جدوى 

هذا األمر«.
وأوض���ح ال��ب��ي��ان أن »ن��ت��ائ��ج ه��ذه اجلهود 
ستسهم في الدفاع ليس فقط عن أوروبا الوسطى 
والشرقية ولكن أيضا عن التحالف ككل« في 
إش��ارة إل��ى حلف شمال األطلسي، ال��ذي يضم 

بولندا.
وك��ان الرئيس البولندي دع��ا خ��الل املؤمتر 
الصحافي املشترك مع نظيره االميركي الى »نشر 

مزيد من اجلنود االميركين في بولندا«.
وأضاف مخاطبا ترامب »آمل بأن تتخذ قرار 
نشر املزيد من الوحدات والتجهيزات )...( أرغب 
ف��ي رؤي��ة ق��اع��دة أميركية دائ��م��ة ف��ي بولندا«، 

واقترح أن يكون اسمها »فورت ترامب«.
وف��ي ح��ال مت��ت بالفعل إق��ام��ة ه��ذه القاعدة 
االميركية في بولندا، فال بّد وأن تزيد من التوتر 

القائم حاليا بن الدول الغربية وروسيا.

وافق على إغالق موقع للتجارب الصاروخية

الزعيم الكوري الشمالي يعلن عن زيارة تاريخية قريبا إلى »سيول«

بريطانيا: إصابة شخصني ُدهسا أمام مسجد
ق��ال��ت إذاع���ة »إل.ب���ي.س���ي« نقال ع��ن الشرطة 
البريطانية، أن شخصن نقال للمستشفى بعد أنباء 
عن صدم سيارة بعض املشاة أمام مسجد في شمال 

غرب لندن أول أمس.
وأض��اف��ت اإلذاع����ة أن ال��ش��رط��ة »ت��ت��ع��ام��ل مع 

مالبسات التصادم بعقل مفتوح«.
ولم يتسن لرويترز التواصل مع أحد املسؤولن 

بشرطة لندن أمس األربعاء للحصول على تعليق.
لم يتضح بعد إذا كان احلادث متعمدا، أو إذا كانت 

وراءه شبهة إرهاب.
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الصني تنفي أي تدخل في االنتخابات األميركية
نفت الصن أمس أي تدخل في االنتخابات 
التشريعية في الواليات املتحدة وهو ما اتهمها 
به دونالد ترامب الثالثاء بعد فرضها رسوما 
جمركية على منتجات زراعية للواليات التي 

تدعم الرئيس األميركي.
وقال غينغ شوانغ أحد الناطقن باسم وزارة 
اخلارجية الصينية »أي شخص يعلم باحلد 
األدنى بالدبلوماسية الصينية، سيعرف أننا ال 

نتدخل أبدا في الشؤون الداخلية ألي بلد«.
وات��ه��م ت��رام��ب بكن بالسعي إل��ى التأثير 
على االنتخابات األميركية ملنتصف الوالية، 
عبر استهداف قاعدته االنتخابية في احلرب 

التجارية بن البلدين.
وفرضت إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترمب رسوما جمركية نسبتها عشرة باملئة 
على حوالى مئتي مليار دوالر من ال��واردات 

الصينية السنوية، تضاف إل��ى سلع بقيمة 
خمسن مليارا فرضت رسوما عليها من قبل.

وردت الدولة اآلسيوية العمالقة بفرض 
رس��وم على ستن مليار دوالر من البضائع 
األميركية. وقد باتت بذلك تفرض تعرفة على 
ما قيمته 110 مليارات دوالر من املنتجات 

األميركية.
واتهم ترامب ال��ذي يخشى هزمية ساحقة 
للجمهورين في الكونغرس في االنتخابات 
ال��ت��ي ستجري بعد أق��ل م��ن خمسن يوما، 

احلكومة الصينية مبحاولة إضعافه سياسيا.
وكتب على تويتر أن »الصن قالت بوضوح 
أن��ه��ا حت���اول بجد التأثير على انتخاباتنا 
وتغييرها عبر استهداف مزارعينا ومربي 
املاشية وعمالنا في الصناعة ألنهم موالون 

لي«.

أفغانستان: مقتل 
16 من طالبان في اشتباك 

مع األمن
ذكر رئيس شرطة مدينة قندهار جنوب أفغانستان أمس األربعاء أن 
16 مسلحا من طالبان على األقل، ُقتلوا وأصيب 14 آخرين في اشتباك 
الليلة قبل املاضية في منطقة شوراباك، طبق ما ذكرت قناة »تولو.نيوز« 

التلفزيونية األفغانية أمس األربعاء.
وأض��اف عبد ال��رزاق أن »طالبان هاجمت الكتيبة اخلامسة لقوات 
احل��دود، الليلة قبل املاضية واستمر االشتباك حتى الرابعة من فجر 

أمس«.
وفي هذا الهجوم أصيب اثنان من قوات احلدود.

وعلى اجلانب اآلخر، ذكر مصدر أمني مقتل 4 جنود من قوات احلدود، 
وإصابة 5 آخرين في االشتباك.


