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تقرير

واشنطن تأسف إللغاء
«اجتماع افتراضي» مع بيونغ يانغ
أعلن مسؤولون
أميركيون أنه كان من
المقرر خالل وجود مايك
بنس في حفل افتتاح
األولمبياد في كوريا
الجنوبية أن يجتمع مع
مسؤولين من كوريا
الشمالية بينهم شقيقة
الزعيم كيم جونغ أون،
لكن الكوريين الشماليين
ألغوا االجتماع في
اللحظة األخيرة
مايك بنس وكيم يو جونغ خالل افتتاح األولمبياد (أ ف ب)

ادعـ ــى م ـس ــؤول ــون أم ـيــرك ـيــون أن نــائــب
الرئيس األميركي ،مايك بنس ،كــان من
املقرر أن يجتمع مع مسؤولني من كوريا
الشمالية بينهم شقيقة رئـيــس الـبــاد،
كيم جونج أون ،أثناء وجوده في كوريا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ل ـح ـض ــور اف ـت ـت ــاح األلـ ـع ــاب
ُ
األومل ـب ـي ــة ال ـش ـتــويــة امل ـق ــام ــة ف ــي مــديـنــة
بيونغ تشانغ ،لكن املسؤولني الكوريني
الشماليني ألـغــوا االجـتـمــاع فــي اللحظة
األخيرة.
مــن جـهـتــه ،ق ــال مكتب بـنــس إن األخـيــر
اسـتـعــاض بـلـقــاء مــع مـنـســق مــن كــوريــا
الشمالية عوضًا عن ذلك ،فيما لفت كبير
موظفي بنس ،نيك آيرز ،إلى أن «بيونغ
يانغ عرضت عقد اجتماع على أمــل أن
يخفف نائب الرئيس رسالته ،األمر الذي
كان سيخلي الساحة العاملية لدعايتهم
خ ــال األل ـع ــاب األومل ـب ـيــة» .وأضـ ــاف أنــه
«بـعــد أن ن ــدد بـنــس بــانـتـهــاكــات حقوق
اإلنـ ـس ــان ف ــي ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة وأع ـلــن

خ ـط ـط ــا لـ ـف ــرض عـ ـق ــوب ــات اق ـت ـص ــادي ــة
جديدة تراجعوا عن االجتماع أو ربما
لم تكن لديهم قط ّ
نية خالصة للجلوس
والتحدث».
وتــابــع آيـ ــرز« :ق ــرر نــائــب الــرئ ـيــس أنـهــم
إذا رغ ـب ــوا ف ــي ال ـت ـحــدث ف ـس ــوف نبعث
ب ــرس ــالـ ـتـ ـن ــا ال ـ ـتـ ــي ال لـ ـب ــس فـ ـيـ ـه ــا ،إذا
طـلـبــوا عـقــد اج ـت ـمــاع ف ـســوف نـجـتـمــع»،
وأوض ـ ــح أي ـض ــا «ل ــن نـغـيــر مــواق ـف ـنــا أو
ن ـس ــاوم بـشــأنـهــا إل ــى أن ي ــواف ـق ــوا على
ن ــزع أسـلـحـتـهــم ال ـنــوويــة بــال ـكــامــل» في
تأكيد للتصريحات التي أدلى بها بنس
ٍ
منذ أن غــادر كوريا الجنوبية األسبوع
ّ
املاضي .إل أن كبير موظفي بنس وجه
انتقادًا إلى إدارة رئيس كوريا الشمالية،
ً
قائال« :ستقف هذه اإلدارة أمام رغبة كيم
(جــونــغ أون) فــي التستر عـلــى نظامهم
ال ـقــاتــل بــال ـت ـقــاط ص ــور لـطـيـفــة ل ـهــم في
األل ـع ــاب األومل ـب ـي ــة....رب ـم ــا ك ــان ذل ــك هو
السبب في تراجعهم عن اجتماع أو ربما

ّ
وقعت سيول اتفاق
تجارة حرة مع خمس
دول في أميركا
الوسطى

لم تكن لديهم قط نية خالصة للجلوس»،
على ّ
حد تعبيره .في املقابل ،علق القصر
الرئاسي في كوريا الجنوبية على هذا
األم ــر بــالـقــول إنــه «لـيــس لــديــه مــا يقوله
على هذه املسألة».
كذلك ،قالت وزارة الخارجية األميركية
إن بنس كان مستعدًا للقاء وفد من كبار

امل ـس ــؤول ــن ال ـك ــوري ــن ال ـش ـمــال ـيــن على
ّ
هامش األوملبياد ،لكن بيونغ يانغ ألغت
ه ــذا «االج ـت ـمــاع الـقـصـيــر» فــي «اللحظة
االخيرة».
ّ
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،وق ـع ــت س ـيــول أمــس
ات ـف ــاق ت ـج ــارة ح ــرة م ّــع خـمــس دول في
أمـيــركــا الــوسـطــى .ووق ــع وزي ــر الـتـجــارة
ال ـكــوري الـجـنــوبــي ،كـيــم هـيــون تشونغ،
هذه املعاهدة مع وزراء من كوستاريكا
وال ـس ـل ـفــادور وهـ ـن ــدوراس ون ـي ـكــاراغــوا
وبـنـمــا ،وف ــق مــا ذك ــرت املـتـحــدثــة باسم
الحكومة.
ويــأتــي ه ــذا االت ـف ــاق بـعــد  32ش ـه ـرًا من
املفاوضات مع هذه الدول الخمس ،ومع
غــواتـيـمــاال ال ـتــي ق ــررت ع ــدم االنـضـمــام
إليه في الوقت الحالي .وهــذه املعاهدة
التي ستدخل حيز التنفيذ حاملا ُي ّ
صدق
ُ
ع ـل ـي ـهــا األطـ ـ ـ ـ ــراف املـ ـعـ ـنـ ـي ــون ،ســت ـت ـيــح
لكوريا الجنوبية طريقًا جديدًا للوصول
إلــى الـســوق األميركية ،فــي ظــل سياسة
واشـنـطــن «الـحـمــائـيــة» .الـجــديــر بالذكر
أن الــواليــات املتحدة وكــوريــا الجنوبية
كانتا قد أبرمتا اتفاقا للتجارة الحرة
بينهما في عــام  ،2012لكن حاليًا ُيعاد
التفاوض بشأنه بطلب من واشنطن.
عـلــى املـقـلــب اآلخـ ــر ،أعـلـنــت ال ـيــابــان أنها
رص ــدت عملية «يـبــدو أنـهــا لنقل شحنة
بــن سفينة كتب عليها عـبــارات صينية
وأخـ ــرى كــوريــة الـشـمــالـيــة ،مــا قــد يشكل
انتهاكًا للعقوبات املفروضة على بيونغ
يانغ» .وقالت وزارة الخارجية اليابانية
بيان أمس ،إن «طائرة دورية عسكرية
في ٍ
يــابــانـيــة تــواكــب سفينة ،الحـظــت وجــود
ناقلة النفط يو جونغ  2التي ترفع علم
كوريا الشمالية مالصقة لسفينة صغيرة
لــم تـعــرف جنسيتها فــي ع ــرض البحر»
عـلــى بـعــد نـحــو  250كـلــم قـبــالــة ســواحــل
شـنـغـهــاي .وأض ــاف ــت ال ـ ـ ــوزارة أن ــه «بـعــد
تقييم شامل (للمشهد) تشتبه الحكومة
اليابانية بـقــوة فــي أنهما (السفينتني)
قامتا بعمليات نقل متبادلة» تحظرها
قرارات مجلس األمن الدولي.
(األخبار)

انتقل الى رحمته تعالى
عادل سليمان عبدالصمد
زوجته :مارسيل ميشال حنينة
أوالده :الدكتور باسم عبدالصمد
وعائلته
املهندس زياد عبدالصمد وعائلته
اإلعالمية ندى عبدالصمد
شقيقه نديم عبدالصمد وأوالده
بشار ووفاء وبشرى
شقيقته املرحومة عدال
مــوعــد ال ــدف ــن الـجـمـعــة  ٢٣شـبــاط
ْ ٢٠١٨الساعة  ١٢ظهرا في مسقط
راسه عماطور
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي دار عـمــاطــور
االح ــد فــي  ٢٥شـبــاط مــن العاشرة
صباحا الى الثانية عشرة ظهرا،
وي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء  ٢٧ش ـ ـبـ ــاط فــي
دار الـطــائـفــة ال ــدرزي ــة ف ــي بـيــروت
م ــن الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ظ ـه ــرا حـتــى
الخامسة عصرًا
االسفون آل عبدالصمد وآل حنينة
وعموم أهالي عماطور

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

تقرير

ّ
ترامب يقيد انتشار األسلحة «مجبرًا»
اضطر دونالد ترامب إلى اتخاذ
موقف وتقييد انتشار األسلحة
النارية في الواليات المتحدة،
وذلك بعد ضغوط شديدة
من طالب مدرسة فلوريدا
التي تعرضت لحادث إطالق
نار األسبوع الماضي ،هو األسوأ
في التاريخ األميركي

اضـ ـط ــر ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،دون ــال ــد
ـف وإصـ ـ ــدار
ـاذ م ــوق ـ ٍ
تـ ــرامـ ــب ،إلـ ــى ات ـ ـخـ ـ ِ
تعليماته بشأن تقييد انتشار األسلحة
الـ ـن ــاري ــة ف ــي الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،بـعــد
م ــوج ــة اس ـت ـن ـك ــار ك ـب ـي ــرة إث ـ ــر ت ـعــرض
أمــاكــن ع ـ ّـدة فــي ال ـبــاد ل ـح ــوادث دامـيــة
ت ـح ــول ــت ف ـي ـه ــا ال ـب ـن ــدق ـي ــة إلـ ـ ــى س ــاح
لحصد األرواح ،آخــرهــا ك ــان األسـبــوع
املــاضــي فــي مــدرســة فــي واليــة فلوريدا.
وخـضــع تــرامــب ،لـضـغــوط شــديــدة ،وال
سيما من قبل طــاب نجوا من املجزرة

طالب مدرسة فلوريدا أمام البيت األبيض أمس (أ ف ب)

األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وأع ـل ـن ــوا الـتـعـبـئــة
ضــد هــذه العمليات املـتـكــررة .التالميذ
من مدرسة باركالند في شمال ميامي
ال ـت ـق ــوا م ـس ــؤول ــن مـحـلـيــن منتخبني
للتنديد بتقاعس الطبقة السياسية في
مواجهة تضاعف عمليات إطالق النار
فــي امل ـ ــدارس خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة،
حاملني شـعــارًا ،أن تكون املـجــزرة التي
ش ـهــدت ـهــا م ــدرس ـت ـه ــم ه ــي «األخ ـ ـيـ ــرة»
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،فـ ــي مـ ـح ــاول ــة لـلـتـصـعـيــد
ضــد تــرامــب ،ال ــذي حظي خــال حملته
االنـتـخــابـيــة بــدعــم «الجمعية الوطنية
لـ ـلـ ـبـ ـن ــادق» ،وهـ ـ ــو «ل ـ ــوب ـ ــي» األس ـل ـح ــة
ال ـنــاريــة ال ــواس ــع ال ـن ـفــوذ ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ،األمـ ــر الـ ــذي جـعــل ت ــرام ــب في
موقف حرج.
ٍ
ورغم ذلك أبدى ترامب حذرًا تجاه القيام
ب ـت ـع ــدي ــات واس ـ ـعـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق ل ـق ــوانــن
حيازة األسلحة .وطلب من وزارة العدل
وضع تشريعات تهدف إلى حظر «جميع
األجهزة التي ّ
تحول األسلحة املشروعة
إل ــى ب ـنــادق أوتــومــاتـيـكـيــة» ،مستشهدًا
في هذا الصدد بعملية إطالق النار في
ً
الس فيغاس التى أوقعت  58قتيال في
تشرين الثاني املاضي.
وب ــال ــرغ ــم مـ ــن خـ ـط ــوة ت ـ ــرام ـ ــب ،إال أن
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن غ ـ ـيـ ــر راضـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ــن هـ ــذه

الـ ـجـ ـه ــود ،إذ ك ـش ــف اس ـت ـط ــاع ل ـل ــرأي
أج ــرت ــه ص ـح ـي ـفــة «واشـ ـنـ ـط ــن ب ــوس ــت»
وش ـب ـكــة «إيـ ــه ب ــي س ــي» األم ـيــرك ـيــة ،أن
أكـ ـث ــر م ــن  %60م ــن ال ـش ـع ــب يـ ـ ــرون أن
«البيت األبيض والكونغرس ال يبذالن
ما يكفي من الجهود ملنع وقوع عمليات
إطالق نار دامية».
ـان ،ال ـت ـق ــى امل ـحــاف ـظــون
ع ـل ــى ص ـع ـي ـ ٍـد ث ـ ـ ـ ٍ
األم ـيــرك ـيــون لـعـقــد مــؤت ـمــرهــم الـسـنــوي
الـ ـ ــذي غ ــال ـب ــا م ــا ي ـث ـيــر س ـ ـجـ ــاالت ،عـلــى
خـلـفـيــة الـبـلـبـلــة ف ــي ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ب ـ ــن قـ ـضـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــدخـ ــل فــي
االنـتـخــابــات األخ ـيــرة وال ـح ــداد الوطني
ع ـلــى ض ـحــايــا عـمـلـيــة إطـ ــاق ال ـن ــار في
فـلــوريــدا والـفــوضــى فــي البيت األبـيــض.
وت ــوج ــه آالف ال ـنــاش ـطــن الـجـمـهــوريــن
والـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارزة ف ـ ــي الـ ـح ــزب
وال ـس ـي ــاس ـي ــن ال ــوطـ ـنـ ـي ــن ،إلـ ـ ــى مــركــز
املــؤتـمــرات فــي مــاريــانــد ،ملعاينة وضع
املوجة التي هزت الواليات املتحدة منذ
حملة ترامب إلى الرئاسة .وكتب ترامب
ّ
ال ــذي ي ـحــل ضـيـفــا عـلــى املــؤت ـمــر ،أم ــس،
على «تويتر» أن املؤتمر «يستعد للقاء
جــديــد مثير لــاه ـت ـمــام ...ف ــرق كبير عن
تلك الفترة حني كان الرئيس أوباما في
البيت األبيض».
(األخبار)
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