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بعد سخرية المسؤول األميركي بشأن تخلي بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية

كوريا الشمالية :بولتون يتفوه بـ«الهراء»
انتقدت كوريا ال�شمالية ت�رصيحات م�ست�شار الأمن
القومي الأم�يرك��ي ج��ون بولتون والتي و�صفتها بـ
«ال��ه��راء» ،لبيونغ ي��ان��غ ،حيث �سخر بولتون من
اعالن كوريا ال�شمالية �أنها تنوي التخلي عن �أ�سلحتها
النووية ،وهي املرة الثانية التي
تنتقد فيها كوريا ال�شمالية م�س� اً
ؤول
�أمريك ًيا بارزً ا يف �أقل من �أ�سبوع.
وقال نائب وزير اخلارجية الكوري
ال�شمايل ت�شوي �سون هوي �أم�س
لل�صحافيني يف مقابلة مع بلومربغ،
عندما �سئل عن تعليقاته الأخرية:
«بولتون ،م�ست�شار الأمن القومي
للبيت الأبي�ض ،يتفوه بالهراء».
و�أ���ض��اف ه���وي�« :إن ت�رصيحات
بولتون جتعلني �أت�ساءل عما �إذا
كانت قد انبثقت من عدم فهم نوايا
كبار ق��ادة ك��وري��ا الدميقراطية
والواليات املتحدة� ،أو ما �إذا كان
يحاول فقط التحدث ب�إح�سا�س من
الفكاهة».
يذكر �أن الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب قال �رصح ب�أنه قد يعقد قمة ثالثة مع الزعيم
الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون ،لكن بولتون �أخرب
بلومربغ نيوز يوم الأربعاء ب�أن هناك حاجة � اً
أول �إلى �أن
تكون «�إ�شارة حقيقية من كوريا ال�شمالية �إلى �أنها اتخذت
القرار اال�سرتاتيجي للتخلي عن الأ�سلحة النووية».
و�أعلن وزير اخلارجية الأمريكي ،مايك بومبيو� ،أن
وا�شنطن �ستوا�صل بذل جهودها الدبلوما�سية لتحقيق
نزع ال�سالح النووي لكوريا ال�شمالية.
وق��ال بومبيو لل�صحافيني يف وا�شنطن بعد ي��وم من
ت�رصيح م�س�ؤول كوري �شمايل ب�أن بالده مل تعد ترغب يف
التعامل معه خالل املفاو�ضات« :مل يتغري �شيء� .سوف
نوا�صل العمل للتفاو�ض ما زلت امل�س�ؤول عن الفريق.

الرئي�س ترامب بالطبع امل�س�ؤول عن اجلهود ب�شكل عام،
لكنه فريقي».
و�أ���ض��اف �أن الدبلوما�سيني الأمريكيني �سيوا�صلون
جهودهم لنزع ال�سالح النووي يف كوريا ال�شمالية،
م�شريا �إلى �أن ذلك هو ما التزم به
زعيمها ،كيم جونغ �أون ،يف يونيو
املا�ضي.
وق��ال بومبيو يف م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك بعد حمادثات مع وزيري
اخلارجية وال��دف��اع اليابانيني:
«�إنني مقتنع ب�أنه �ستكون �أمامنا
ف��ر���ص��ة ح��ق��ي��ق��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ه��ذه
النتيجة».
ك��م��ا ع�بر بومبيو ع��ن اعتقاده
ب�أنه من املمكن ا�ستمرار االت�صال
الدبلوما�سي مع كوريا ال�شمالية
حتى دون تلبية طلبها بتخفيف
العقوبات �ضدها.
و�أ�ضاف�« :سنوا�صل ال�ضغط على
ك��وري��ا ال�شمالية م��ن �أج���ل �أن
تتخلى عن كل �أ�سلحتها للدمار
ال�شامل وبراجمها ومن�ش�آتها التي لها �صلة بال�صواريخ
البالي�ستية ..و�سنوا�صل فر�ض تطبيق كل العقوبات
على كوريا ال�شمالية وت�شجيع كل الدول على �أن تفعل
ذلك».
وقال م�س�ؤول بوزارة اخلارجية الكورية ال�شمالية مكلف
بال�ش�ؤون الأمريكية� ،إن كوريا ال�شمالية مل تعد تريد
التعامل مع بومبيو و�إنه يجب ا�ستبداله يف املفاو�ضات
ب�شخ�ص �آخر.
وجاء هذا البيان بعد �ساعات من �إعالن كوريا ال�شمالية
�أول اختبار لها ل�سالح جديد منذ انهيار القمة الثانية
بني ترامب وكيم التي جرت بالعا�صمة الفيتنامية
هانوي يف فرباير املا�ضي.

بومبيو :واشنطن
ستواصل
بذل جهودها
الدبلوماسية لنزع
أسلحة الدمار
الشامل

الزعيم كيم لبوتين :أرغب في التعاون
معكم بشكل وثيق

�أر�سل الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون
خطابا �إل��ى نظريه الرو�سي فالدميري بوتني،
ً
يتعهد فيه ببذل اجلهود من �أجل تعزيز العالقات
والروابط الثنائية بني البلدين ،قُ بيل القمة
ُ
امل��ق��رر عقدها بينهما يف وق��ت الح��ق من هذا
ال�شهر.
و�أف����ادت وك��ال��ة �أن��ب��اء «ي��ون��ه��اب» الكورية
اجلنوبية� ،أم�س ،ب�أن كيم �سيزور رو�سيا �آخر
�شهر �أبريل احلايل لعقد �أول حمادثات من نوعها
مع بوتني بعد ف�شل قمته الثانية مع الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب يف هانوي وانتهائها دون
التو�صل �إلى اتفاقُ ،م�ضيفة �أن خطاب كيم ي�أتي
ر ًدا على الر�سالة التي بعث بها بوتني �إليه يف
الـ 12من �أبريل لتهنئته مبنا�سبة �إعادة انتخابه
زعيما للبالد خالل جل�سة جمل�س ال�شعب الأعلى،
التي مت فيها الإع�لان عن تعديل كبري يف نظام
البالد.
و�أك��د كيم  -يف خطابه � -أن تطوير العالقات
الثنائية بني مو�سكو وبيونغ يانغ يقع يف م�صلحة
مو�ضحا بقوله�« :أرغ��ب يف التعاون
البلدين،
ً
معكم ب�شكل وثيق من �أجل تطوير عالقات ال�صداقة
بني كوريا ال�شمالية ورو�سيا ب�صورة م�ستمرة
وبناءة ،ووف ًقا ملا يقت�ضيه الع�رص اجلديد ،ويف
�سبيل احلفاظ على ال�سالم والأمن يف العامل».
وك��ان املتحدث با�سم ق�رص الرئا�سة الرو�سية

• كيم جونغ �أون

«الكرملني» دمي�تري بي�سكوف �أعلن ،يف وقت
�سابق� ،أنه من املتوقع �أن يبحث كيم وبوتني
تطوير العالقات الثنائية بني البلدين ،وق�ضية
عربا عن ا�ستعداد مو�سكو
نزع ال�سالح النوويُ ،م ً
للقيام بكل �شيء يف �سبيل تعزيز عملية نزع
ال�سالح النووي من �شبه اجلزيرة الكورية ،الفتًا
�إلى �أنه مل يتم حتديد موعد ومكان انعقاد القمة
نظرا لدواع �أمنية.
حتى الآن ً

دعت إلى مزيد من التعاون مع المجتمع الدولي في المجال األمني

الصين :قواتنا البحرية ال تشكل تهديداً ألي دولة
�أك���د ن��ائ��ب ق��ائ��د ���س�لاح البحرية
ال�صيني ت�شيو يان بنغ �أن القوات
البحرية لبالده دائما قوة �سالم،
ولن ت�شكل �أبدا تهديدا لأي دولة.
وقال ت�شيو يان بنغ  -خالل م�ؤمتر
�صحايف �أم�س ،حول فعاليات بحرية
متعددة اجلن�سيات مرتقبة لالحتفال
بالذكرى ال�سنوية الـ 70لت�أ�سي�س
�سالح البحرية جلي�ش التحرير
ال�شعبي ال�صيني �« -إن القوات
البحرية جلي�ش التحرير ال�شعبي
ال�صيني عملت بن�شاط منذ ت�أ�سي�سها
لتعزيز التعاون مع املجتمع الدويل
يف املجال الأمني».
و�أ�شار �إلى �أن �سالح البحرية ال�صيني
قام ب�أكرث من  100زي��ارة �إلى 94
دولة و 138ميناء ،وعقد �أكرث من
 60م��ن��اورة ع�سكرية م�شرتكة مع
قوات بحرية �أجنبية على مدار 70
عاما ،الفتا �إلى �أنه منذ عام ،2008
�أر�سل �سالح البحرية ال�صيني 32
قوة بحرية مرافقة و� 103سفن و69
طائرة هليكوبرت و�أكرث من � 27ألف
�ضابط وجندي ملرافقة �أك�ثر من
� 6600سفينة� ،أكرث من ن�صفها كانت
�سفنا جتارية �أجنبية.
و�أو���ض��ح �أن ال�سفينة امل�ست�شفى
«�سفينة ال�سالم» التابعة ل�سالح
البحرية ال�صيني �سافرت �إلى 43
دولة ومنطقة ،وقدمت خدمات طبية
جمانية لأكرث من � 230ألف �شخ�ص
منذ عام .2010
وح��ول االحتفال بذكرى ت�أ�سي�س
�سالح البحرية ،لفت بنغ �إلى �أن
�أك�ثر من  10دول ،بينها رو�سيا
وتايلند وفيتنام والهند تعتزم
�إر�سال قرابة � 20سفينة للم�شاركة يف
عر�ض بحري مبنا�سبة الذكرى الـ70

•البحرية ال�صينية

لت�أ�سي�س �سالح البحرية جلي�ش
التحرير ال�شعبي ال�صيني ،مو�ضحا
�أن �أكرث من  60دولة �سرت�سل وفودا
للم�شاركة يف الفعاليات البحرية
متعددة اجلن�سيات احتفاال بهذه
املنا�سبة ،بينها �أكرث من  30دولة
تعتزم �إر�سال قادة بحريني بارزين
للم�شاركة يف الفعاليات.
ون���وه �إل���ى �أن ق��راب��ة � 20سفينة
�أجنبية ذات قدرات متباينة ،بينها
مدمرات وفرقاطات و�سفن �إنزال،
�ست�شارك �إلى جانب ال�سفن ال�صينية
يف العر�ض البحري ،لتظهر للعامل
ال��ع��زم ال��را���س��خ حلماية ال�سالم
وال�سعي نحو التنمية من خالل
اجلهود امل�شرتكة ،معتربا �أن تنظيم
عرو�ض ع�سكرية متعددة اجلن�سيات
يعد ن�شاطا احتفاليا فريدا للقوات

أفغانستان :إصابة  6أشخاص في انفجار بكابول
�أعلن املتحدث با�سم وزارة ال�صحة
العامة الأفغانية «وحيد ميار» �أم�س
�أن �ستة �أ�شخا�ص �أ�صيبوا بجروح
جراء االنفجار الذي وقع بالقرب
من وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات يف و���س��ط العا�صمة
«كابول».
ونقلت قناة «طلوع» الأفغانية عن
ميار قوله�« :إنه مت نقل امل�صابني
�إلى �أحد امل�ست�شفيات من �أجل تلقي
العالج من الإ�صابات التي حلقت
بهم جراء االنفجار».
من جانبه ،ق��ال املتحدث با�سم
وزارة ال�ش�ؤون الداخلية الأفغانية
ن�رصت رحيمي� ،إن ثالثة م�سلحني
اقتحموا مبنى ال����وزارة وقاموا
بتبادل �إطالق النار مع قوات الأمن
ثم تاله �سماع دوي انفجار.
من جانبها ،نفت حركة «طالبان»
الأف��غ��ان��ي��ة م�سئوليتها ع��ن هذا
الهجوم.
وكانت قد نقلت وكالة �أنباء خاما
بر�س الأفغانية عن م�س�ؤولني �أمنيني
قولهم �إنه مت �سماع �أ�صوات �إطالق
نار متقطع تاله انفجار وقع بالقرب

من وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات يف مدينة كابول.
وفى �سياق �آخر ،قتل مدنيان ،على
يد م�سلحي حركة طالبان يف �إقليم

اليابان :نسعى إلى حفظ السالم واألمن بمنطقة القرن األفريقي

• جانب من توقيع االتفاقية

مقتل طبيب من «الصحة العالمية»
في هجوم شرق الكونغو

�أعلنت «منظمة ال�صحة العاملية» � ّأن طبيب ًا يعمل حل�سابها قُ تل يف هجوم
ا�ستهدف اجلمعة م�ست�شفى ملكافحة فريو�س �إيبوال يف مدينة بوتيمبو،
الب�ؤرة احلالية للوباء يف �رشق الكونغو الدميقراطية.
وقالت املنظمة يف بيان � ّإن «الدكتور ريت�شارد فالريي موزوكو كيبونغ،
وهو اخت�صا�صي يف الأمرا�ض ُ
املعدية والأوبئة �أر�سلته منظمة ال�صحة
العاملية ملكافحة فريو�س �إيبوال يف جمهورية الكونغو الدميقراطية،
قُ تل يف هجوم ا�ستهدف م�ست�شفى بوتيمبو اجلامعي ,و �أ�صيب يف الهجوم
�شخ�صان �آخران لكن ورد �أنّ هما يف حالة م�ستقرة».
وبح�سب وزارة ال�صحة الكونغولية ف��� ّإن الطبيب القتيل كامريوين
اجلن�سية وكان ير�أ�س اجتماع ًا حول �سبل مكافحة �إيبوال حني ا�ستهدفهم
م�سلحون من جمموعة متمردة.
وقالت الوزارة يف بيان � ّإن الطبيب «كان ير�أ�س اجتماع ًا مع فريقه حني
اقتحم القاعة ثالثة م�سلّحني و�أطلقوا النار على الفريق».
و�أ�ضافت � ّأن الطبيب الكامريوين قتل على الفور و «�أ�صيب يف الهجوم
حملي و�سائق� ,أما املهاجمون ف�أحرقوا من ناحية �أخرى
�أي�ض ًا طبيب
ّ
�سيارات ومركز فرز امل�صابني الذي بني عند مدخل امل�ست�شفى».

البحرية ال�صينية.
و�أ�ضاف �أن الفعاليات االحتفالية
متعددة اجلن�سيات �ستقام يف منطقة
(ت�شينغداو) واملناطق البحرية
القريبة واملجال اجلوي للمناطق
امل��ذك��ورة خ�لال ال��ف�ترة م��ن 22
�إل��ى � 25أبريل اجل��اري ،و�ست�ضم
�أن�����ش��ط��ة خمتلفة ت�شمل ن���دوات
رفيعة امل�ستوى وتبادالت ثقافية
وريا�ضية ،و�أن الفعاليات �ستكون
مبثابة من�صة للقوات البحرية من
دول عدة لتعزيز التوا�صل والتفاهم
فيما بينها ،و�إتاحة فر�ص لقادة
القوات البحرية من بلدان خمتلفة
لبحث التعاون الأمني البحري.
ولفت �إل��ى �أن حاملة الطائرات
ال�صينية الأولى (لياونينغ) و�أحدث
الغوا�صات النووية واملدمرات

واملقاتالت احلربية �ست�شارك يف
اال�ستعرا�ض ،و�أن بع�ض ال�سفن
�ستعر�ض للمرة الأولى ،م�شريا �إلى
�أن ما �إجماليه � 32سفينة �صينية
و 39طائرة حربية �ست�شارك يف
الفعاليات.
و�أو���ض��ح �أن ال�سفن �ستبحر يف
 6جم��م��وع��ات ه���ي :الغوا�صات
وامل��دم��رات وال��ف��رق��اط��ات و�سفن
الإن��زال و�سفن امل�ساعدة وحاملة
الطائرات ،و�أن الطائرات �ستحلق
ع��ل��ى  10م�����س��ت��وي��ات ،لعر�ض
طائرات الإنذار املبكر واال�ستطالع
وال��دوري��ات امل�ضادة للغوا�صات
والقاذفات واملقاتالت واملقاتالت
املرتكزة على حاملة الطائرات
واملروحيات املرتكزة على حاملة
الطائرات.

قدمت اليابان� ،أم�س ،متويال جديدا بقيمة � 729ألف دوالر �إلى مركز حفظ
ال�سالم الإثيوبي ،مبوجب اتفاق مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية �أن العميد هابتامو طالهون القائم ب�أعمال
املركز ولويز ت�شامربلني املمثلة املقيمة لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف
�إثيوبيا وقعا االتفاق� ،أم�س ،ب�أدي�س �أبابا.
ويعمل مركز حفظ ال�سالم الإثيوبي على توظيف التمويل اجلديد يف حزمة
من امل�رشوعات ت�شمل بناء القدرات وتعزيز الكفاءات امل�ؤ�س�سية وم�شاريع
التدريب.
وقال العميد طالهون �إن التمويل الياباين ميثل ا�ستمرارا للدعم املايل والتقني
املقدم من طوكيو وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي لتعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية
والب�رشية للمركز.
و�أ�ضاف �أنه �سيتم ا�ستخدام التمويل لتح�سني مرافق التدريب وتنفيذ برامج
تدريب خمتلفة ملعاجلة الثغرات التي مت حتديدها يف كل من عمليات ال�سالم
التابعة لالحتاد الأفريقي والأمم املتحدة.
و�أو�ضح ال�سفري الياباين يف �أدي�س �أبابا داي�سوكي مات�سوناغا �أن بالده تدعم
ب�شكل م�ستمر منذ عام  2010مركز حفظ ال�سالم يف �إثيوبيا التي تلعب دورا
كبريا يف حفظ ال�سالم والأمن مبنطقة القرن الأفريقي.
وعمل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف �رشاكة مع احلكومة اليابانية منذ عام
 2013لتعزيز قدرة مركز حفظ ال�سالم الإثيوبي من �أجل تعزيز ال�سالم والأمن
يف القارة.
ويبلغ اجمايل التمويل الذي قدمته اليابان �إلى املركز من خالل ال�رشاكة مع
برنامج الأمم املتحدة االمنائي نحو  2.5مليون دوالر يف الوقت احلايل.

عشرات الجرحى في خروج قطار عن مساره بالهند

مقتل مسلح في اشتباكات مع القوات
الهندية بإقليم كشمير
�أعلن م�س�ؤول باجلي�ش الهندي �أم�س� ،أن م�سلحا واحدا
لقي م�رصعه �إثر اندالع ا�شتباكات مع قوات الأمن يف
مقاطعة باراموال بال�شطر الهندي من �إقليم ك�شمري
املتنازع عليه مع باك�ستان.
وقال امل�س�ؤول  -الذي مل يك�شف عن هويته  -قوله
�إنه مت العثور على بع�ض الأ�سلحة واملخازن يف موقع
اال�شتباكات� ،إال �أنه مل ي�رش �إلى املزيد من التفا�صيل
بهذا ال�صدد.
يذكر �أن �إقليم «ك�شمري» متنازع عليه منذ ا�ستقالل
باك�ستان والهند عن بريطانيا عام  ،1947حيث
يتنازع البلدان لل�سيطرة على الإقليم بعد �أن اقت�سما

�أرا�ضيها لي�صبح هناك �شطران ،هندى با�سم والية
«جامو وك�شمري» و�آخر باك�ستانى با�سم «�آزاد جامو
وك�شمري».
على جانب �آخر ،ذكرت و�سائل �إعالم هندية �أم�س �أن
قطارا خرج عن م�ساره يف �شمال الهند ما �أدى �إلى
�إ�صابة الع�رشات من الركاب بجروح خمتلفة.
ووقع احلادث بالقرب من قرية ر�آما التي تبعد 15
كيلومرتا عن مدينة كانبور يف والية �أوتار برادي�ش.
و�أ�شارت و�سائل الإعالم �إلى ان � 15سيارة �إ�سعاف
و�صلت �إل��ى مكان احل���ادث لنقل امل�صابني �إلى
امل�ست�شفيات.

• القوات الأفغانية

�سار �إي بول �شمال �أفغان�ستان.
وذك��ر اجلي�ش الأف��غ��اين -يف بيان
�أوردت��ه وكالة �أنباء خاما بر�س
الأفغانية �أم�س � -أن��ه مت �إط�لاق

النار على املدنيني يف �أحد �أحياء
الإقليم ال�شمايل ،ومل يتم الت�أكد من
الظروف املحيطة باحلادث حتى
الآن.

باكستان تدعو إيران إلى اتخاذ
إجراء ضد الجماعات اإلرهابية
طلبت باك�ستان من �إي��ران اتخاذ
�إج��راء �ضد اجلماعات الإرهابية
التي يعتقد �أنها وراء مقتل 14
جنديا ،الأ�سبوع املا�ضي.
وقال وزير اخلارجية �شاه حممود
قري�شي عن اجلماعات« :ن�أمل �أن
تتخذ �إيران �إجراء مرئيا» ،وتزعم
�إ�سالم �أباد �أن اجلماعات متمركزة
يف �إيران.
ج��اءت ت�رصيحات قري�شي خالل
م���ؤمت��ر ���ص��ح��ايف ب��ع��دم��ا �أج���رى
حمادثات مع نظريه الإيراين.
وقال قري�شي �إن  15م�سلحا يرتدون
زيا ع�سكريا ن�صبوا كمينا حلافلة
• �شاه حممود قري�شي
يف �إقليم بلو�ش�ستان جنوب غربي
البالد� ،أم�س الأول اخلمي�س ،ما
�أ�سفر عن مقتل  14جنديا من اجلي�ش الباك�ستاين.
و�أ�ضاف قري�شي �أن باك�ستان قررت �إقامة �سياج بطول  950كيلومرتا على
حدودها مع �إيران ،كخطوة باجتاه حت�سني الأمن.
ووقع الهجوم قبل الزيارة الر�سمية الأولى لرئي�س الوزراء عمران خان
لطهران ،حيث من املقرر �أن يلتقي القيادة الإيرانية ،وتبد�أ رحلته التي
ت�ستمر يومني غدا الأحد.
وقال قري�شي�« :سوف يجري رئي�س ال��وزراء مناق�شات مف�صلة يف �إيران
للحيلولة دون تكرار مثل هذه احلوادث».

إريتريا :سنواصل توطيد العالقات
مع أديس أبابا

بعث وزير اخلارجية الإريرتي عثمان �صالح بر�سالة تهنئة لنظريه
الإثيوبي اجلديد غدو اندرقات�شو ،الذي مت تعيينه ،اخلمي�س املا�ضي،
خلف ًا ل�سلفه ورقنه قبيو الذي اختري ل�شغل من�صب مدير مكتب الأمم
املتحدة بنريوبي.
و�أعرب وزير اخلارجية الإريرتي عن �سعادته الختيار «غدو اندرقات�شو»
يف من�صب وزير خارجية �إثيوبيا ،م�ؤكدا �أنه �سيعمل معه لتوطيد
العالقات ال�شعبية بني البلدين ،ودفع عملية ال�سالم التي حتققت خالل
العام املا�ضي.
وح�سب وزارة اخلارجية الإثيوبية ،تقدم عثمان بتهنئة كذلك لـ «ملا
جمر�سا» الختياره وزيرا للدفاع يف �إثيوبيا ،خلفا للمهند�سة عائ�شة
حممد ،ومتنى للوزير فرتة عمل موفقة يف من�صبه اجلديد.

