
أنهى الرئيس الكوري اجلنوبي مون 
ج����اي-إن وال��زع��ي��م ال��ك��وري الشمالي 
كيم جونغ أون أمس الثالثاء محادثات 
اليوم األول من قمتهما الثالثة التي تعقد 
ف��ي بيونغ يانغ فيما استقبلت حشود 
املواطنني على الطرقات موكبهما باالعالم 

ورموز التوحيد.
 ويأمل مون الذي جاب شوارع بيونغ 
يانغ برفقة الزعيم الكوري الشمالي، في 
حتريك احملادثات التي تراوح مكانها بني 
كوريا الشمالية والواليات املتحدة حول 

نزع األسلحة النووية.
وقد بدأ الثالثاء زيارته التي تستمر 
ثالثة أي��ام ال��ى بيونغ ي��ان��غ. وك��ان في 
استقباله ف��ي امل��ط��ار ال��زع��ي��م ال��ك��وري 
الشمالي. وم��ن ه��ذا امل��ط��ار ك��ان كيم قد 
أشرف العام املاضي في أوج التوتر بني 

البلدين اجلارين، على إطالق صواريخ.
وتعانق ال��رج��الن ال��ل��ذان رافقتهما 
زوجتاهما قبل أن يتبادال بضع كلمات، 
بينما ك��ان م��ئ��ات األش��خ��اص يلوحون 
بأعالم الشمال وآخ��رون يرفعون رموز 

التوحيد.
وال��ش��ع��ار ال��وح��ي��د ال��ظ��اه��ر لكوريا 
اجلنوبية كان على طائرة البوينغ 747 

التي أقلت مون.
واصطف آالف املواطنني على جانبي 
ال��ط��رق ف��ي بيونغ يانغ حاملني باقات 
زهور وهم يهتفون بصوت واحد »لتوحيد 
البلد« فيما انطلق كيم ومون في سيارة 
مكشوفة م��رت أم��ام قصر كومسوسان 

حيث دفن والد كيم وجده.
وقال مون لكيم في مستهل محادثات 
رسمية استمرت ساعتني في مقر حزب 
العمال احلاكم »أنا مدرك جدا للثقل الذي 
نحمله« مضيفا أنه يشعر »مبسؤولية 

كبيرة«.
وق��ال م��ون إن »العالم بأسره يراقب 
وأرغب في إظهار نتيجة السالم واالزدهار 

للناس في أنحاء العالم«.
وكان الشمال اجتاح في 1950 اجلنوب 
م��ا تسبب ف��ي ان���دالع احل��رب الكورية. 
وفر وال��دا مون من الشمال خالل احلرب 
التي جنمت عن تقسيم شبه اجلزيرة إلى 
كوريتني شمالية وجنوبية تفصل بينهما 
منطقة محصنة. وال تزال الكوريتان في 

حالة حرب من الناحية التقنية.

وم��خ��اط��ب��ا ضيفه ب��ع��ب��ارات تتسم 
ب��االح��ت��رام، أش��اد كيم بجهود م��ون في 
التوسط للقمة التاريخية في سنغافورة 
مع الرئيس االميركي دونالد ترامب في 
حزيران/يونيو مضيفا ب��أن »ه��ذا أدى 
إلى استقرار في املنطقة وأتوقع مزيدا من 

التقدم«.
والتزم كيم في سنغافورة »إخالء شبه 
اجلزيرة الكورية من األسلحة النووية«، 
وه���ي ع��ب��ارة ق��اب��ل��ة ل��ت��ف��س��ي��رات ع��دة. 
ويتواجه الطرفان منذ ذلك احلني لتحديد 

املعنى الدقيق لهذه العبارة.
وتريد واشنطن »نزعا نهائيا وكامال 
ميكن التحقق منه لالسلحة النووية« 
للشمال، فيما تريد بيونغ يانغ إعالنا 
رسميا النتهاء احل���رب ال��ك��وري��ة التي 
اس��ت��م��رت ب��ني 1950-1953 وت��ن��دد 
ب��وس��ائ��ل »ال��ع��ص��اب��ات« ال��ت��ي تتبعها 
ال��والي��ات املتحدة ف��ي مطالبتها بنزع 

األسلحة من جانب واحد.
وك��ررت مقالة في صحيفة رودون��غ 
سينمون الناطقة باسم احل��زب احلاكم 
في الشمال االنتقاد نفسه الثالثاء. وقالت 
إن واشنطن تتحمل »كامل املسؤولية« 
ع���ن ت��ع��ث��ر احمل����ادث����ات م��ض��ي��ف��ة ب��أن 
»ال��والي��ات  امل��ت��ح��دة ت��ص��ّر بعناد على 

نظرية +نزع االسلحة النووية أوال+«.
وي���ج���ري م����ون ج���ول���ة أخ�����رى من 
احملادثات الرسمية مع كيم االربعاء ضمن 
مساعيه إلقناعه باتخاذ خطوات ملموسة 
نحو نزع األسلحة ميكن ملون أن يعرضها 
أم��ام ترامب املتوقع أن يلتقيه في وقت 
الح��ق ه��ذا الشهر على هامش اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة في نيويورك.
وسيسعى الرئيس الكوري اجلنوبي 
املؤيد للحوار، إلى تعزيز عملية التقارب 
بني الكوريتني وتقريب احمل��ادث��ات بني 
الواليات املتحدة والشمال خلفض تهديد 

نزاع مدمر على شبه اجلزيرة.
وفي نفس الوقت سيسعى كيم لضمان 
مزيد من التعاون بني الكوريتني وسط 
حت���رك س��ي��ول وواش��ن��ط��ن بسرعتني 

متفاوتتني في تقاربهما مع بيونغ يانغ.
لكن احملللني خفضوا سقف التوقعات.

وقالت مجموعة يوراسيا لالستشارات 
في مذكرة إن اللقاء »قد يسفر عن عناوين 
متفائلة لكنه لن يحقق الكثير نحو تسريع 

ج��ه��ود ن���زع ال��س��الح ال��ن��ووي لكوريا 
الشمالية«.

وأضافت أن كيم سيركز على »مجاالت 
تعد بفوائد اقتصادية على الشمال«.

وتابعت إن »التقدميني داخل حكومة 
مون وخارجها ستكون لديهم حوافز قوية 
لتضخيم إجن��ازات القمة، بعد التعتيم 
األولي على ما سيكون على االرجح عدم 

حتقيق إجنازات كبيرة«.
ورغ��م انعقاد ج��والت عدة سابقة من 

املفاوضات مع الشمال إال أن االتفاقات 
ك��ان��ت ت��ن��ه��ار فيما ب��ع��د. وس��ي��ص��ادف 
االرب���ع���اء ذك���رى م���رور 13 س��ن��ة على 
موافقة بيونغ يانغ على التخلي عن كامل 
أسلحتها النووية والعودة إلى اتفاقية 

وقف االنتشار النووي.
ومنذ ذل��ك احل��ني قامت بست جتارب 
نووية وأطلقت صواريخ بالستية عابرة 
ل��ل��ق��ارات ق���ادرة على ض��رب األراض���ي 

األميركية.

فزيارة مون التي تستمر ثالثة أيام هي 
األولى لرئيس كوري جنوبي إلى بيونغ 
يانغ خالل عقد من الزمن -- بعد زيارة 
كيم داي-ج��ون��غ ف��ي 2000 ورو مون 

هيون في 2007.
وهي الثالثة بني الزعيمني بعد قمتني 
في نيسان/ابريل وايار/مايو في املنطقة 

الفاصلة بني الكوريتني.
وي��راف��ق م��ون في ال��زي��ارة كبار قادة 
قطاع األعمال ومنهم وري��ث سامسونغ 

لي جاي يونغ ونائب رئيس مجلس إدارة 
شركة هيونداي موتور للسيارات. ومن 
املقرر أن يزور مع وفده مواقع رئيسية في 

بيونغ يانغ.
ويدفع مون -- الذي تظهر استطالعات 
ال��رأي تراجع شعبيته وسط صعوبات 
اقتصادية في اجلنوب -- باجتاه احلوار 
ب��ني الكوريتني وال���ذي تعقده عقوبات 
دولية عدة على الشمال. وأك��دت وسائل 
االعالم الكورية اجلنوبية ضرورة التزام 

احل��ذر وطالبت بتحقيق تقدم ملموس 
نحو نزع السالح النووي أوال.

وك��ت��ب��ت ص��ح��ي��ف��ة ش���وس���ون إيلبو 
احملافظة ف��ي مقالة افتتاحية الثالثاء 
»ع��دد ال ب��أس به من األش��خ��اص ضاقوا 
ذرعا بالفعاليات املفاجئة بني الزعيمني«. 
وأضافت أنه«على الرئيس مون أن يتوجه 
إلى بيونغ يانغ مع التصميم بأن االجندة 
األولى والثانية والثالثة لهذه القمة هي 

نزع السالح النووي«.

الرئيسان الكوري الشمالي كيم جونغ واجلنوبي مون جاي إن 

74 قتيال ارتفاع عدد الضحايا إلى 

استمرار أعمال البحث عن ناجني من اإلعصار في الفيليبني
يواصل مئات من رجال االنقاذ الثالثاء أعمال اإلغاثة في 
محاولة للعثور على مفقودين في موقع ان��زالق كبير للتربة 
ناجم عن مرور اإلعصار مانغخوت الذي أسفر عن 74 قتيال 

بحسب حصيلة جديدة.
واإلعصار األقوى منذ مطلع السنة في العالم، دمر السبت 
مساكن وغمر مناطق زراعية في شمال الفيليبني باملياه قبل أن 
يواصل مساره نحو هونغ كونغ وجنوب الصني حيث أوقع 

أربعة قتلى.
وأعلنت الشرطة الوطنية في األرخبيل الواقع في جنوب 
شرق آسيا وال��ذي يشهد م��رارا أعاصير قوية، أن احلصيلة 

اجلديدة لإلعصار بلغت 74 قتيال وميكن أن ترتفع.
ووقع انزالق كبير للتربة في ايتوغون في جزيرة لوسون 
في شمال الفيليبني، ويقدر رئيس بلدية املدينة فيكتوريو 

باالنغدان أن نحو 40 شخصا قد يكونوا طمروا.
ووق��ع ان��زالق التربة بسبب هطول غزير لالمطار بسبب 
اإلع��ص��ار حيث هطل خ��الل ساعات ما يعادل نحو منسوب 
االمطار على مدى شهر. وجرفت الوحول مبنى مهجور تركه 
مشغل منجم ذهب ويستخدمه عمال املنجم وعائالتهم كملجأ 

طوارىء.
وأدى انزالق التربة الى تدمير طرقات رغم ان السلطات لم 

تتمكن من استقدام جتهيزات ثقيلة لتسريع أعمال البحث.
ونتيجة لذلك، تقوم العائالت ورجال االنقاذ بالتفتيش حتت 
االنقاض مستخدمني أياديهم واملعاول، على أمل العثور على 

ناجني.
وق��ال رئيس البلدية »ه��ن��اك احتمال بنسبة %99 بأن 
يكونوا كلهم ماتوا، لكن هناك أمل بنسبة %1 بالعثور على 
أحياء«. وأضاف »اجلهود ستتواصل الى أن يطلب منا الرئيس 

التوقف«.
وكانت هذه الكارثة متوقعة ألن اإلعصار وصل بعد حوالى 
شهر من األمطار املوسمية التي هطلت بدون انقطاع وجعلت من 

أراضي املنطقة رطبة جدا.
والعامل اآلخر الذي ساهم في الكارثة هو أن معايير السالمة 
ال تتبع كثير في قطاع املناجم في الفيليبني، حيث تتكرر حوادث 

انهيار أنفاق في مناطق مناجم الذهب.
وجتمعت العائالت القلقة أمام بيانات علقت على جدران 

تعدد القتلى واملفقودين، فيما توجه آخرون للتعرف على جثث 
مت سحبها، حتسبا الن تكون القربائهم.

وقالت تيريزا بوكان بعدما مت سحب جثة ابن شقيقها لوكالة 
فرانس برس »نشعر باالرتياح ألنه مت العثور على جثته، ليس 
هناك ما ميكننا القيام به، انه حادث. قد تكون تلك مشيئة الله«.
وغمرت املياه مناطق بأكملها في شمال لوسون التي تزود عادة 
البالد بقسم كبير من انتاج االرز والذرة. واخلسائر الناجمة عن 

ذلك ميكن ان تتجاوز مئة مليون دوالر.
وتشهد الفيليبني سنويا حوالى عشرين إعصارا ما يساهم 

في إبقاء قسم كبير من الشعب في وضع فقر.واإلعصار الذي 
رافقته ري��اح بلغت سرعتها أكثر من 240 كلم في الساعة، 
تسبب بفوضى في هونغ كونغ حيث اهتزت ناطحات السحاب 
على م��دى س��اع��ات بسبب سرعة ال��ري��اح واقتلعت أشجار 
وتضررت طرقات.وال تزال هذه املستعمرة البريطانية السابقة 
تقوم بتنظيف الطرقات حيث يساهم السكان في أعمال ازالة 

الركام وجمعه.
وبقيت املدارس مغلقة الثالثاء لليوم الثاني على التوالي في 

هونغ كونغ حيث أصيب نحو 300 شخص بجروح.

عمال اإلنقاذ يواصلون البحث عن مفقودين في مانغخوت

31 قتيال حصيلة العاصفة »فلورنس« 
في جنوب شرق الواليات املتحدة

القوات التركية تلقي القبض على 
 القائد العسكري السابق لـ »داعش« 

في قضاء سنجار بالعراق
 اعلنت قوات األمن التركية أمس الثالثاء القبض 
على القائد العسكري السابق ملا يسمى تنظيم الدولة 
االسالمية »داع��ش« عبد اخلالق ك��وردي في قضاء 

سنجار بالعراق.
ونقلت وك��ال��ة »ان��اض��ول« التركية لالنباء عن 
مصادر أمنية قولها ان فرق مكافحة اإلرهاب التابعة 

ملديرية أم��ن والي��ة »قيصري« وس��ط تركيا أجرت 
حملة مداهمة ضد عناصر ينتمون إلى تنظيم »داعش« 
اإلرهابي.واضافت ان فرق األم��ن استطاعت خالل 
احلملة إلقاء القبض على كوردي وهو عراقي وابنه 
مهدي كوردي الذي قام هو اآلخر بانشطة في قضاء 

تلعفر مبحافظة نينوى ملصلحة »داعش«.

األمم املتحدة تطالب بإقصاء اجليش البورمي عن احلياة السياسية
دعا محققون من األمم املتحدة أمس الثالثاء 
ال��ى إق��ص��اء اجليش البورمي ال��ذي ال ي��زال 
يحظى بنفوذ ق��وي ف��ي ال��ب��الد رغ��م تشكيل 
حكومة مدنية، عن احلياة السياسة وإقالة 
ق��ادت��ه الضالعني ف��ي »إب����ادة« بحق أقلية 
الروهينغا املسلمة.وقال التقرير النهائي 
للمحققني ال��واق��ع ف��ي 444 صفحة ونشر 
الثالثاء إن احلكومة البورمية املدنية »يجب أن 
تواصل العملية الهادفة إلى سحب العسكريني 
من احلياة السياسية« وان تقوم مبراجعة 

للدستور في هذا االجتاه.
وم��ا زال اجليش يلعب دورا أساسيا في 
بورما على الرغم من وص��ول حائزة نوبل 
للسالم أونغ سان سو تشي إلى السلطة عام 

.2016
وه��و ي��ش��رف على اخ��ت��ي��ار رب��ع أعضاء 
ال��ب��رمل��ان، م��ا يسمح ل��ه بعرقلة أي تعديل 
دس��ت��وري يحد م��ن صالحياته. كما يشغل 

ث��الث حقائب وزاري���ة أساسية ه��ي الدفاع 
والداخلية واحلدود.

ويطالب احملققون أيضا بإقالة القادة 
العسكريني، وكذلك وكما فعلوا في تقريرهم 
املرحلي السابق في نهاية اغسطس، مبالحقة 
قائد اجليش مينغ أون��غ هالينغ وخمسة 
ضباط آخرين بتهم »إب���ادة« و«ج��رائ��م ضد 

االنسانية« و«جرائم حرب«.
وأوصى احملققون بان يحيل مجلس االمن 
الدولي القضية الى احملكمة اجلنائية الدولية 
او اقامة محكمة دولية. ودعوا أيضا الى فرض 
عقوبات محددة االهداف ضد منفذي اجلرائم 

وفرض حظر على االسلحة.
واس��ت��ج��وب��ت ب��ع��ث��ة ت��ق��ص��ي احل��ق��ائ��ق 
التابعة ل��المم املتحدة التي ل��م يسمح لها 
بالتوجه إلى بورما أكثر من 850 من الضحايا 
والشهود، واستخدمت صورا التقطتها األقمار 

االصطناعية.

وقال رئيس بعثة تقصي احلقائق مرزوقي 
داروسمان امام مجلس حقوق االنسان التابع 
ل��المم املتحدة في جنيف ان حجم وحشية 
اجل��ي��ش ال��ب��ورم��ي ح��ي��ال أقلية الروهينغا 
»يصعب ت��ص��وره، وك��ذل��ك ازدراءه الكامل 

بحياة املدنيني«.
وأورد ال��ت��ق��ري��ر س��ل��س��ل��ة ط��وي��ل��ة من 
ال��ت��ج��اوزات التي ارتكبت ضد الروهينغا، 
م��ن بينها »اغ��ت��ي��االت« و«ح���االت اختفاء« 
و«تعذيب« و«اعمال عنف جنسية« و«عمل 
قسري« وهي تشكل »اجلرائم االفدح في نظر 

القانون الدولي«.
وحث على »إنهاء كل العمليات العسكرية، 
غير الشرعية وغير املفيدة وغير املتكافئة 
وخصوصا حني تستهدف املدنيني« وطالب 
السلطات البورمية »بعدم وضع عراقيل أمام 

عودة آمنة ودائمة« الفراد االقلية املسلمة.
ون���زح أك��ث��ر م��ن 700 ال���ف ش��خ��ص من 

الروهينغا عام 2017 بسبب أعمال العنف 
التي قام بها اجليش البورمي وميليشيات 
بوذية وجلأوا الى بنغالدش املجاورة حيث 

يقيمون منذ ذلك احلني في مخيمات عشوائية.
ومت ت��وق��ي��ع ات��ف��اق ح���ول ع��ودت��ه��م بني 
ب��ورم��ا وب��ن��غ��الدش ف��ي نهاية 2017 لكن 
بعد عشرة أشهر، ال تزال العملية حبرا على 
ورق ويتبادل البلدان املسؤولية في التأخر 
بالتنفيذ. ويرفض الالجئون الروهينغا من 
جهتهم العودة طاملا ان أمنهم وحقوقهم غير 

مضمونة.
وطالبت بعثة االمم املتحدة أيضا احلكومة 
البورمية وبالتنسيق مع الصليب االحمر 
وبنغالدش بتحديد هويات االشخاص الذين 
قتلوا او اعتبروا مفقودين.واملعلومات التي 
جمعها محققو اللجنة تشير الى ان حصيلة 
نحو عشرة آالف قتيل التي أوردتها منظمة 

أطباء بال حدود »معقولة«.

ارتفعت حصيلة اإلعصار فلورنس الذي 
اجتاح جنوب شرق الواليات املتحدة نهاية 
األسبوع املاضي قبل أن ينحسر إلى عاصفة 
استوائية، إل��ى 31 قتياًل فيما يهدد ارتفاع 
منسوب االنهر مبزيد من الفيضانات فيما 

تقدر اخلسائر مبليارات الدوالرات.
وقالت وكالة إدارة احل��االت الطارئة في 
والية كاروالينا الشمالية إن 25 شخصاً لقوا 
مصرعهم من جّراء فلورنس في هذه الوالية 
األكثر تضّررا باألمطار الغزيرة والفيضانات 
التي تسّبب بها اإلعصار والذي ال يزال يهدد 
مبزيد من الفيضانات واحتمال تشقق سدود 

وانزالق للتربة.
وفي والية كاروالينا اجلنوبية املجاورة 
بلغت حصيلة الضحايا ستة قتلى، بحسب 
ما أعلنت السلطات احمللية. وآخر الضحايا 
سائق شاحنة بيك-اب عبر بشاحنته طريقا 

عائما باملياه في مقاطعة ليكسنغتون.
وقال حاكم والية كاروالينا الشمالية روي 
كوبر للصحافيني االثنني إن »فيضان األنهر 

سريع ويحدث في جميع أنحاء واليتنا«.
وق��ال كوبر »إنها عاصفة كبيرة ال تزال 
متواصلة« مضيفا ب��أن »اخل��س��ائ��ر طائلة 

بالنسبة لواليتنا«.
وف��ي فرجينيا، ق��رب ريتشموند عاصمة 
الوالية، قالت أجهزة الطوارئ إن رجل قضى 
في انهيار مبنى وسط ظروف طقس شديدة 
دون أن يتضح ما إذا كانت الوفاة مرتبطة 

مباشرة بفلورنس.
وأكثر من 12 من األنهر الكبيرة في والية 
كاروالينا الشمالية وصلت مستوياتها إلى 
خطر ح��دوث فيضان كبير أو تهدد بارتفاع 

خطير ملنسوب املياه فيها.
وق���ال ك��وب��ر إن »ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��رق في 
واليتنا ال تزال مهددة بالفيضانات« محذرا 
السكان الذين مت إخالؤهم من عدم العودة 
إلى منازلهم في هذه املرحلة، ومناشدا الذين 
بقوا في منازلهم عدم اخلروج إن لم تكن لديهم 

ضرورة لذلك.
وانقطعت الطرق املؤدية إلى ويلمينغتون 
الواقعة على ضفة نهر كيب فير في كاروالينا 
الشمالية، بالكامل تقريبا لكن فرق الطوارئ 

متكنت من إرسال شاحنات من املواد الغذائية 
واملياه ليال إلى املدينة البالغ عدد سكانها 120 

ألف نسمة.
وق����ال م��س��ؤول��و أج��ه��زة ال���ط���وارئ في 
كاروالينا الشمالية إن 23 شاحنة محملة 
بالوجبات اجلاهزة -- التي وضبها اجليش 
األميركي -- وصناديق مياه معبأة أرسلت 

إلى ويلمينغتون.
وانتشرت موجة تضامن في نيوبيرن التي 
عانت أسوأ األضرار، حيث اصطف املواطنون 
أم��ام متجر محلي ك��ان ي��وزع الدجاج املقلي 

والهامبرغر.
وقال برادن ويلش أحد منظمي املبادرة »هذا 
احلي، األكثر تهميشا وحرمانا اقتصاديا في 
البلدة، تعرض ألسوأ األضرار. ال زالوا بدون 

كهرباء«. وأضاف »أردنا تلطيف االجواء«.
وفي فاييتفيل، يتوقع أن يصل منسوب نهر 
كيب فير إلى مستوى خطر الفيضان الكبير 

عند 18،9 مترا الثالثاء قبل أن ينحسر.
وال ت��زال الكهرباء مقطوعة ع��ن حوالى 
نصف مليون منزل ف��ي والي��ت��ي كاروالينا 
الشمالية واجل��ن��وب��ي��ة، بحسب مسؤولي 

الطوارئ.
وق���ال املكتب الوطني للطقس إن هناك 
»خطرا كبيرا من ح��دوث ان��زالق��ات للتربة« 
ف��ي ك��اروالي��ن��ا الشمالية. وأف���اد مسؤولو 
ال��والي��ة ع��ن تشقق م��ح��دود الح��د ال��س��دود 
دون أن يتسبب باضرار كبيرة، فيما يراقب 

املسؤولون مبان أخرى عن كثب.
وق��ط��ع��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��رق ف��ي أن��ح��اء 
كاروالينا الشمالية بسبب االشجار املتهاوية 
وفيضانات شملت أج��زاء من طريق سريع 

حيوي.
وزارت وزي��رة األم��ن الداخلي كيرستني 
نيلسن كاروالينا الشمالية اإلثنني ملناقشة 
جهود الرد واالغاثة ولتفقد املناطق املتضررة 

بالفيضانات.
كما أعلن الرئيس دون��ال��د ترامب خططا 
لتفقد املنطقة املنكوبة هذا األسبوع لكن لم 

يحدد موعدا للزيارة بعد.
وقال حاكم كاروالينا الشمالية »سنكون 

بحاجة إلى موارد كبيرة لنتخطى اخلسائر«.

أمال في إنعاش احملادثات بني واشنطن وكوريا الشمالية

الزعيمان الكوريان يعقدان القمة الثالثة لهما في بيونغ يانغ
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