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كـولـومـبـو) ,أ ف ب) - أكـدت الـسـفـيـرة
األمـيـركيـة في سريالنـكا امس األربـعاء
ــتــحــدة لم تــكن لــديــهـا أن الــواليــات ا
مـعـلـومـات مـسـبـقـة عن اعـتـداءات أحـد
الــفــصح في ســريالنــكــا نـقــلــتــهـا إلى
كــولــومــبــو. وقــالت الــســفــيــرة أاليــنــا
تـيـبلـيتـز في مـقابـلـة مع شبـكة "سي إن
إن" األمــيــركــيــة خــصــصـت العــتـداءات
األحــــد الــــتي أودت ب 359شــــخــــصـــا
بينهم أربعة أميركي في سريالنكا "لم
نـكن نـعـرف شـيـئـا عن هـذه االعـتداءات
قـبل وقوعها". وكان مسؤول سريالنكي
أكـد مـطـلع األسـبـوع اجلـاري أن الـهـنـد
تحدة قدمتا معلومات قبل والـواليات ا
االعـتداءات الـتي تبـناهـا تنـظيـم الدولة
اإلسـالمــــيــــة. واضــــافت الــــســــفــــيــــرة
األمـيركية "ال أستـطيع أن أتكلم بدال من
اآلخـرين. ال أعرف أي مصادر معلومات
أخـرى كانت لدى حكـومة سريالنكا. كل
ــكــنــنـي قــوله إنه لم يــكن لــديــنــا مــا 
مـــعـــلــومـــات مـــســبـــقـــة". وتـــابــعت أن
"احلـكومة السريالنكية اعترفت بوجود
علومات وتقاسمها". ثـغرات في جمع ا
وكـانت احلـكـومة الـسـريالنـكيـة اتـهمت
مـجمـوعة إسالميـة محـلية هي "جـماعة
الـتـوحـيـد الـوطنـيـة" بـهـذه االعـتداءات.
وأفــادت وثـائق اطــلـعت عــلـيـهــا وكـالـة
فــــرانـس بــــرس أن قــــائــــد الــــشــــرطــــة
الــــــســــــريـالنــــــكــــــيــــــة أصــــــدر في 11
نـيـسان/أبـريل حتذيـرا يـؤكد أن "وكـالة
اسـتخبارات أجنبية" أفادت بأن جماعة
الـتوحيد الـوطنية تخـطط لشن هجمات
عــلى كـنــائس وعـلى مــفـوضــيـة الــهـنـد
الــعــلـيــا في كــولـومــبـو. وقــال الــنـاطق
بـاسـم احلـكـومـة الـسـريالنـكـيـة إن هـذا
الــتـحـذيــر لم يـنـقـل إلى رئـيس الـوزراء
يسينغي أو وزراء آخرين رانـيل ويكر
كن أن يـحيي األزمـة على مـهـم مـا 
رأس الـــســـلــطـــة في ســـريالنـــكــا. وفي
الـواقع تخضع الشرطة لسلطة الرئيس
مـايـثـريـباال سـيـريـسـينـا الـذي يـخوض
نـــزاعــا مـع رئــيس احلـــكــومـــة. وأعــلن
سيريسينا أنه سيقوم بتغييرات كبيرة

في إدارة قوات األمن.
وأظــهــر حتــقــيق أولي فـي االعــتـداءات
الــدامـــيــة الــتي وقــعـت في ســريالنــكــا
وأودت بــأكــثــر من  300شــخـص أنــهـا
جـــاءت "كـــرد انــتـــقـــامي عـــلى هـــجــوم
كـرايست تـشيرش" في نـيوزيـلندا وفق

مــا أعـلن نــائب وزيــر الـدفـاع الــثالثـاء.
وقـال وزير الـدولة لـشؤون الـدفاع روان
ـــان إن ويــــجـــيــــورديـــنـي أمـــام الــــبـــر
"الـتحقيـقات األولية كـشفت أن ما حدث
في سـريالنكا (األحـد) كان ردا انتـقاميا
ـــســلـــمـــ في عـــلى الـــهـــجـــوم ضـــد ا
كـرايـست تـشـيـرش". وقتل  50شـخـصا
فـي مـجــزرة اســتـهــدفت مــسـجــدين في
ــــديـــنـــة الــــنـــيــــوزيـــلـــنــــديـــة في 15 ا
ــــــــــاضـي. واضـــــــــاف آذار/مــــــــــارس ا
ويـجيورديني أن التحقيقات أظهرت أن
جـمـاعـة مـحلـيـة هي "جـمـاعة الـتـوحـيد
الــوطــنــيــة" تـقف وراء الــهــجــوم ولــهـا
صالت مع جماعة إسالمية متشددة في
الهند ال يعرف عنها الكثير. وتابع أمام
ان "تـب اآلن أن جمـاعة التـوحيد الـبر
الـوطـنـيـة هـذه الـتي نـفـذت االعـتـداءات
تـربطـها صالت وثيـقة بجي.إم.آي" في
إشـــارة عـــلى مـــا يـــبـــدو إلى جـــمـــاعــة
اجملـاهـدين الهـنـدية. وال يـعـرف الكـثـير
عن جــــمـــاعـــة اجملـــاهـــدين الـــهـــنـــديـــة
بـاستـثـناء تـقاريـر عن تأسـيسـها الـعام
ــاضي وارتــبـاطــهـا بــجــمـاعــة حتـمل ا
االسـم نــفـــسه فـي بــنـــغالدش. واوضح
وزيـــر الــدولـــة أن ســريالنـــكــا تــتـــلــقى
مساعدة دولية لم يحددها في التحقيق

في االعتداءات.
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الـى ذلك  بدأت سـريالنـكا الـثالثـاء يوم
حـداد وطـني بـلـزوم ثالث دقـائق صمت
عن أرواح  310قــــتــــلى ســــقـــطــــوا في
االعـــتـــداءات االسالمـــيــة الـــتي وقـــعت
األحــد في عـيــد الـفـصح وكــانت األكـثـر
دمـــويـــة في جـــنـــوب آســـيـــا وأدت إلى

إعالن حال الطوار في هذا البلد.
ولـزمت اجلزيرة البالغ عدد سكانها 21
مــلـيـون نــسـمـة ثالث دقــائق صـمت في
تـمـام الـسـاعـة  8,30صـبـاحـا ( 3,00ت
غ) الـساعـة التي وقع فيـها أول تفـجير
انــتــحــاري صــبـاح األحــد في كــنــيــسـة

القديس أنطونيوس في كولومبو.
وأعــلــنت احلــكـومــة يــوم حــداد وطـني
ونــــكـــسـت األعالم وعـــمــــدت اإلذاعـــات
واحملــطـات الـتـلــفـزيـونـيــة إلى تـكـيـيف

برامجها.
وفي كـنيسة القـديس أنطونيوس صلى
عــشـرات األشــخـاص بــصـمت حــامـلـ
شـموعا وهم بالكاد يـحبسون دموعهم
وبــد انـقـضــاء دقـائق الــصـمت الـثالث
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أنشد اجلميع صالة رافع أصواتهم.
وعــلى مـســافـة ثـالثـ كـيــلـومــتـرا إلى
الــشـمـال في بـلــدة نـيـغـومــبـو أقـيـمـة
صالة تــأبـ قــبل الــظـهـر فـي كـنــيـسـة
سـانت سـيـباسـتـيان الـتي كـانت أيـضا
ــســـتــهــدفــة وأدخــلت من الـــكــنــائس ا
نــعــوش الـواحــد تـلــو اآلخــر ووضـعت
عــلى طــاوالت أمـام أقــربـاء الــضـحــايـا

الذين سيطر عليهم تأثر شديد.
وقـال مسـاعد أسـقف كولـومبـو أنتوني
جـايـاكودي الـذي أحيـا القـداس لوكـالة
فــرانس بـرس "هـنـاك أعـداد من اجلـثث
ـكـنـنـا عرضـهـا كـلـهـا دفـعة بـحـيث ال 
واحـــدة". وفـي هــذه األثـــنـــاء تـــواصل
ســريالنـــكــا الــتــحــقــيــقــات بــحــثــا عن
مــسـؤولي االعـتــداءات الـتي نـســبـتـهـا
الــســلــطــات إلى مــجــمــوعــة إسـالمــيـة
صغيرة غير معروفة كثيرا هي "جماعة

التوحيد الوطني".
وقــامت الـشـرطــة احملـلـيــة بـتـوقــيـفـات
وقوف جـديدة ما يرفع إلى  40عدد ا
حــتى اآلن فــيــمــا ارتــفــعـت حــصــيــلـة
الـــضــحـــايــا من  290إلى  310قـــتــلى
بـعدما قضى عدد من اجلرحى متأثرين
بـإصابـاتهم. وبـ القـتلى  39أجـنبـيا
بــحــسـب مــا أفــاد مــســؤول كــبــيــر في
الــــشـــرطــــة لـــفـــرانـس بـــرس. وأوضح
ــتـــحــدث بــاسم احلــكـــومــة راجــيــثــا ا
ســيــنـاراتــنـيـي أن احملـقــقــ يـســعـون
ـعـرفـة ما إذا كـانت "جـمـاعة الـتـوحـيد
الـوطـنـيـة" تـلقـت "دعمـا دولـيـا" بـعـدما
كـــانت مـــعـــروفــة حـــتى اآلن بـــأعـــمــال
تـخـريب لتـماثـيل هـندوسـية في كـانون

األول.
ـمـكن ــتـحـدث أنه من غـيـر ا وأضـاف ا
نـظـمة الـصغـيـرة" أن تنـفذ ـثل هـذه "ا
عـمليات انتحاريـة بهذا احلجم مضيفا
"نـحـقق في مـساعـدة أجـنـبيـة مـحتـمـلة
وفـي روابط أخـــــرى كـــــيف يـــــدربــــون
انتحاري كيف صنعوا هذه القنابل".
وأعــلـن مــكــتب الــرئــيس مــايــثــريــبــاال
ســـيـــريــســـيـــنــا أن ثـــمـــة مــعـــلـــومــات
اسـتخباراتية تشير إلى أن "مجموعات
إرهـابـيـة دولـية" تـقف "خـلف إرهـابـي
" مشيرا إلى أن الرئيس يعتزم محلي

طلب مساعدة أجنبية في التحقيق.
وبـدأ تطبـيق حال الطـوار التي تمنح
الـشـرطة والـقوات الـعـسكـرية اخلـاصة
صالحـيات خاصة لـتنفيـذ ضربات ضد

نـاشط في منتصف الليل ( 18,30ت
) ما يـسـمح بتـوقيـف مشـتبه غ اإلثـنـ

بهم بدون أمر قضائي.
وفـرض حظر التجول لليلة الثانية على

التوالي لكنه رفع قبيل الفجر.
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عـرفـة الـسبب ـسـؤولـون  كـمـا يـحقق ا
زيد من تـدابير الـذي حال دون اتخـاذ ا
احلـيطة بعـدما حذرت شرطـة سريالنكا
في  11نـــيـــســـان/أبـــريل بـــأن "وكـــالــة
اســتـخـبـارات أجــنـبـيــة" أبـلـغــتـهـا بـأن
جــمــاعـة الــتـوحــيــد الـوطــنـيــة تــخـطط

لهجمات انتحارية على كنائس.
وقــال ســـيــنــاراتــني إن هــذا اإلنــذار لم
يـــــنـــــقـل إلى رئـــــيـس الـــــوزراء رانـــــيل
ـيـسـيـنـغي أو كـبـار الـوزراء ما ويـكـر

وبــعــد بـضع ســاعــات وقع انـفــجـاران
جــــديــــدان في فــــنــــدق في ديــــهــــيـــواال
بـــضــاحــيــة جـــنــوب كــولـــومــبــو وفي

أوروغوداواتا بشمال العاصمة.
وأوصـت الـــســـفـــارات األجـــنـــبـــيـــة في
ســريالنـكــا رعـايــاهـا بــتـفــادي الـتــنـقل
خـــــارج حــــاالت الـــــضــــرورة وحــــذرت
ـتـحـدة في نــصـائـحـهـا إلى الــواليـات ا
ـسـافـرين من احـتـمال وقـوع هـجـمات ا
جـديدة. و تفكيك قنبلة يدوية الصنع
مـساء األحد قـرب مطار كـولومبـو فيما
انـفـجـرت قـنـبـلـة بـعـد ظـهـر اإلثـنـ في
شــاحـــنــة صــغــيــرة مـــركــونــة في أحــد
شــوارع الـعــاصـمـة أثــنـاء تــدخل فـريق
تـفـكـيك األلـغـام بدون الـتـسـبب بـوقوع

إصابات.

lOOAð ∫ ذوو الضحايا يشيعون احد قتلى في اعتداءات سيرالنكا

يـــهــدد بـــإثــارة أزمــة جـــديــدة في رأس
الـدولـة الـسريالنـكـية. فـالـشـرطة تـابـعة
لـلرئيس الذي هـو على خالف علني مع
رئـيس احلكومة وقد أقاله في اخلريف
لــكــنه أرغم عــلى إعــادة تــعــيــيــنه بــعـد
سـبعة أسابيع من الفـوضى السياسية.
ويــبــقى الــعـداء عــلى أشــده بـ رأسي

السلطة التنفيذية.
وهزت ثماني تفجيرات األحد هذا البلد
الــذي يـلـقى إقــبـاال كـبـيــرا من الـسـيـاح

الذين يقصدون شواطئه الرائعة.
وفي كـولـومبـو اسـتهـدف االنـتحـاريون
ثالثـــة فــنـــادق فــخـــمــة عـــلى الـــشــريط
الـساحلي وكنـيسة كما انـفجرت قنابل
أيـضا في كنـيسة فـي نيغـومبو وأخرى

في باتيكالوا بشرق البالد.
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ـدنيـة من وجود اشـخاص في ؤسـسات احلـكومـية وا في والـوقت الذي تـعاني فـيه ا
ـكـان الغـير مـنـاسب  جند ان مـثل هؤالء وعـنـدما يـتبـؤون مـناصـبا اليـسـتحـقونـها ا
ـكان اداريا وعـمـليـا يعـتقـدون انهم وبـعد فـشـلهم اصـحاب كـفاءة وخـبرة في ادارة ا
ـؤسسات  والـطامـة الكبـرى انهم يـصدقون ـنصب الـذي رشحـته به ادارة تلك ا اوا
ـنـصـب واالمـثـلـة الحتــصى والتـعـد كـذبـتــهم قـبل اعالن فــشـلـهم الــذريع في ادارة ا
ؤسسـات حكـومية خـصوصا  بـعد عام  2003عندمـا كان وبـشهادة اجلـميع تـلك ا
ـناسب ـكـان ا ـنـاسب في ا كـانت ام مـدنـيـة تـعمـل بكـل مهـنـيـة في اخـتـيـار الـرجل ا
كن ان ـسؤوليـة التي انـيطت به وامـكانـاته التي  بـالتـالي يعرف قـدر نفـسه وحجم ا
ـنــسـوبــيـة ـســؤولـيــة  ولـكن بــعـد ســقـوط الــنـظــام واسـتــفـحــال ا يـســتـطــيع ادارة ا
ؤسـسات ـسـؤول في ادارة تـلك ا واحملـسوبـية وغـيرهـا افـرزت لنـا مشـاكل فشل ا
ـتلـكـون اخلبـرة والـشهـادة وحـتى االنسـانـية في االدارة ـسؤولـ ال عنـدمـا انيـطت 
لـتـعلن فـشـلهـا الـذريع  بالـتـالي ينـطـبق على مـثل هـؤالء الذين يـشـغلـون مـسؤولـيات
بـدوائـر ومـؤسـسـات  حـديث الحـد الـصـحـابى الـكـرام وهـو رحم الـله امـرأعـرف قدر
نـفسه فالـغالبـية من مثل هـؤالء اليعرفـون قدر نفـسهم واذا عرفـها فيحـرفها من اجل
سؤولـية  وقول رحم الله نصبه واليـتركه للـذي يستـحقه  وعلى ذكـر ا االستمـرار 
امـرا عـرف قــدر نـفـسـه تـذكـرت حــكـايـة شــعـبـيــة طـريـفــة ( في يـوم شـاهــدة حـشـرة
(القـرادة) وهي حـشـرة تتـغـذى على جـلـود احليـوانـات وعنـدمـا شاهـدت كـيف يضع
رجل احلدوة اي نـعل الفرس ذهـبت تلك القـرادة للرجل وقـالت له (اريد ان تضع لي
حـدوة مـثل الـفرس ) فـقـال لـها الـرجل (انـهـا ثـقيـلـة اذهـبي الى ابـو النـعـلـجه لـيضع
لرجلـيك نعل ) و ذلك وبعد مدة راى الفرص تلك الـقرادة وهي التستطيع الطيران
الن النعلجه ثـقيلة جدا على حجمها فقال لها ان ( الـنعلجة ثقيلة واليستطيع جسمك
ان يحملـها وستموت اذا مابقـيت متمسكة في النـعل اجلديد !) فندمت القرادة على
ـشي الفرس في حـدوته لكن القرادة فـعلتـها معتـقدة انهـا ستطيـر مع النعـلجه كما 
بقيت متـمسكة بنعلها اجلديد حتى ماتت من عدم الطيران واجلوع  نعم انها حكاية
شعـبيـة تنـطبق الـيوم عـلى الكـثيـر من الـذين اليعـرفون قـدر انفـسهم وعـندمـا ينـبؤون
ـنـصب قـبل ان يـنـهار مـناصـاب اكـبـر من حـجـمـهم واليـستـحـوقـونـهـا  فـيصـدقـون ا
ويـفـشل الـفشـل الذريـع . ولـهذا تـبـقى في أعـمـاقـنـا أحالمـاً كـثـيـرة وأمـنـيـات نـتمـنى
حتقـيقهـا ولكثـير منـا طموح يـبلغ عنـان السماء. طـموحات كـثيرة تـراودنا ب الـفينة
واألخـرى وأجملـها تلك الـتي تتحول إلى وقـود يدفعـنا نحـو حتقيق ما نـتمنى. لـكننا
نـصـطدم بـالـواقع وجند بـعـضاً مـن تلك اآلمـال يـتحـطم أمـام أعـينـنـا لنـصـاب بخـيـبة
األمـل ومنا من يـكافح ويـستمـر ومنـا من يتـوقف مرتديـاً رداء الفـشل. من أسوأ ما
شـاعر الـقلـق واإلخفاق نرتـكبه في حـق أنفـسنا أال نـعطـيهـا قدرهـا وأن نسـتسـلم 
ونـقف مكـتوفـي األيدي أمـام العـقبـات التـي تعـترض طـريقـنا.
ونــكـرر الـقــول الـواقــعي رحم الـله امــرأً عـرف قــدر نـفـسه 
فـعـلـينـا أن نـسـتـخـدمـهـا بـنـظرة أكـثـر إشـراقـاً لـنـجـد أنـنا
نستـطيع حتقيق كل ما نتمنى عنـدما نؤمن بقدراتنا ونقدر

ذواتنا وال جنعل كلمة مستحيل تعشش في قواميسنا.

dOLC « Wšd
ما هـو هذا الـضمـير الـذي يؤنـبنـا كلـما أخـطأنـا ? وما هـو هذا الـضمـير الـذي يكون

ة مروعة ? غائبا حيال جر
أية مقارنة ب الضمير الواعي والضمير الغائب ? 

واقف ان الـضمـير هـو احسـاس في األعمـاق يحـرك جوارحك كلـها في مـوقف من ا
احلرجة  انها اللمسات االنسانية التي تراود النفس والبدن في آن واحد .

ا يـرى في هذا فـها أنت يـروعك مـشهـد حزين لـتـذرف الدمـوع  وها هـو لم يـكتـرث 
شهد . ا

ظـلـوم  وهـا هـو سكت هـا أنت صـرخ فـيك ضـميـرك لـتـكـون مـناصـرا لـلـضـعيـف وا
ضميره فلم يهتز ولم يرتعش .

لعـلك في ساعـة ما تـكون غـاضبا فـترتـكب حمـاقة بـحق أحد  غيـر أنك حيـنمـا ترقد
ا جرحت جرحا على سريرك لـيال لتنام تـراودك الصورة لتـكون أنفاسك ثـقيلة وكـأ

شديد الوطأة ثم لتعترف في قرارة نفسك بأنك أخطأت .
ن في قلبه شيء من الرحمة  أجل حساب الضمير الذي يوقد انه حساب الضمير 

فيك شرارة الدفء والود .
أما اذا لـم يخـاجلك هذا الـشعـور حـينـما تـرتـكب األخطـاء مع من تتـعـامل معـهم فان

ضميرك يكون غائبا عنك ولن يكون له صدى في كل ما تفعل من اساءات .
ان هـذا الـضـمـيـر هـو الـعالمـة الفـارقـة بـ انـسـان وانـسـان  انه هـو الـصـدى لردة

الفعل التي ترافق مشاعرك كلما هممت بعمل فيه رضا للناس أو فيه أذى .
كلنـا نخطأ وال بأس في ذلك  غير أنه وجب عليـنا أن نعترف باخلطأ  أما من أصر

كابر الذي ركبه الغي واجلهل والشر . على خطئه وأبى أن يعترف فهو ا
سـك أو يـتيـم أو مظـلوم فـان ضمـيره عـنه غائب  ومن سـرق ماال من ال يـرق قلـبه 
فانه تنكـر لضميره  أما من أهدر دما وقتل نفسا بـريئة فان ضميره ليس غائبا عنه
فـحـسب بل سـحـقه بقـدمـيه . كـيف ينـام قـريـر العـ من اغـتـال حيـاة انـسـان ! كيف

وضحيته تصرخ من ظلم قاتلها ! 
هل جترد القاتل من أي احساس فال صدى لصرخة ضمير ?

ترى أهي أزمـة ضـمـير مـا نـراه اليـوم عـلى الـساحـة من جـرائم تـهـدد كيـان اجملـتمع
وأمنه واستقراره ! أم هي حالة طارئة خلفتها آثار االحتالل !

ان أزمــة الــضــمــيــر هي بــعــبــارة أخــرى أزمــة أخالق  وأن
أخالق كل مجـتمع مرهونة بـأسباب قد يطـول احلديث عنها
 ولـكن سالمـة اجملـتـمع تـأتي أوال من الـتـربـيـة الـتـي تزرع

ا فيها من حب وتضحية ووفاء . القيم العالية 

بغداد
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ــاضـي. بــعــد ســنــوات من الــعــام ا
التـوتر بسـبب البـرنامجـ النووي
والـبـالـسـتي لـبــيـونغ يـانغ شـهـدت
شبه اجلزيـرة الكوريـة بالتزامن مع
ـــبــيــة الــشــتــويــة في األلــعــاب األو
بــيــونــغــشــانغ في  2018انــفــراجـا
كـبيـرا. ومـنذ آذار 2018الـتقـى كيم
أربع مــرات الـرئـيس الــصـيـني شي
جــيــنــبـيــنغ وثـالث مــرات الـرئــيس
الــكـــوري اجلــنــوبـي مــون جــاي ان
ومـرتــ تـرامب. ويـرى اخلـبـراء أن
الزعيم الكوري الشمالي يسعى إلى
احلـصـول عــلى دعم دولي أكـبـر في
مـــواجـــهـــته الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مع

واشنطن.

أبـدا".ووصل قـطـار الـزعـيم الـكوري
الــشـــمـــالي األربـــعـــاء إلى مـــديـــنــة
خـاســان الـروســيـة الــتي تــقع عـلى
احلـــدود مع كـــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة
. وذكـــرت وســـائل اإلعالم والــصـــ
الـروسـيـة أن نـسـوة ارتـدين األزيـاء
الـفولـكلـورية خـصصن له اسـتقـباال

لح. تقليديا وقدمن له اخلبز وا
ورفــــعت أعالن روســــيـــة وكــــوريـــة
شــمــالــيـــة عــلى أعــنــدة اإلنــارة في
جــــزيـــرة روســــكي مــــقــــابل مــــرفـــأ
فالديـفــوسـتــوك حــيث يـفــتـرض أن
تـعقـد القـمة. وتـأتي هذه احملـادثات
بعـد دعوات مـتكـررة وجهـها بـوت
منذ أن بدأ كيم حملته الدبلوماسية

اخلـــــــــمــــــــيـس مـع بـــــــــوتـــــــــ في
فالديفوستوك سـتكون أول لقاء له
مع رئـيـس دولـة أخـرى مـنـذ عـودته
من هـانـوي حـيث مـنـيت مـحـادثاته
مـع الـــرئـــيـس األمـــيـــركـي دونـــالـــد

اضي. ترامب بالفشل في شباط ا
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 وكــانـت وكــالــة األنــبـــاء الــكــوريــة
الـشمـاليـة الـرسمـية أعـلنت مـغادرة
كيم جـونغ أون البالد مـتوجـها الى
روسيا على م قـطار موضحة أن
ــرافق له من بــ اعــضـاء الــوفــد ا
وزير اخلـارجيـة ري يونغ هـو الذي
أكد للصحافيـ بعد قمة فيتنام ان
مـــــــوقـف بالده "لـن يـــــــتـــــــغـــــــيـــــــر

حـيث عــبـر قــطـاره "آمل بــأن تـكـون
هـذه الزيـارة نـاجـحة ومـفـيدة وآمل
بــأنه خالل احملـادثـات ... ســأتـمـكن
من إجراء نقـاشات مهـمة بشأن حل
مـسـائل في شـبـه اجلـزيـرة الـكـورية

وبشأن تطوير عالقاتنا الثنائية.
وكــان قــطــار أون قــد عــبــر احلــدود
الـروسـية األربـعـاء في طـريقه لـعـقد
قــمـته األولـى مع الـرئــيس الـروسي
ــيــر بــوتــ بـيــنــمــا تــسـعى فالد
بيونغ يانغ إلى التقرب من حليفتها
ـأزق الــتــقــلـيــديــة عــلـى خــلــفــيــة ا
الــــدبــــلـــومــــاسـي الـــذي تــــشــــهـــده

مفاوضاتها مع واشنطن.
والـــقــمـــة الـــتي ســـيــعـــقـــدهـــا كــيم

{ فالديــفـوســتـوك (روســيـا)) ,أ ف
ب) - وصل الـــــــزعــــــيـم الــــــكــــــوري
الــــشـــمـــالـي كـــيم جــــونغ أون امس
االربــعـــاء الى فالديـــفــوســـتــوك في
أقـصى الـشرق الـروسي لـعقـد قـمته
. ير بوت االولى مع الرئيس فالد
ـصفـح قبل وخـرج كـيم من قـطـاره ا
أن يــسـيـر عـلى ســجـادة حـمـراء في
محطة القطـارات وفق مشاهد بثها

التلفزيون الروسي.
واعـرب أون بــعـد عـبـور قـطـاره الى
داخل روسـيـا األربـعـاء عن أمـله في
عــقــد قــمــة "نــاجــحــة ومــفــيــدة" مع
. وصـرح ـيــر بـوتـ الــرئـيس فالد
كيم للـتلفزيـون الروسي في خاسان
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