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قتيل وجريح بانفجارين منفصلين في إزمير التركية

تصفية 47 من مسلحي طالبان في أفغانستان

طهران: صواريخنا دفاعية وليست ضد أحد

قتل �صخ�ص و�أ�صيب �آخر بانفجارين منف�صلني وقعا يف مدينة �إزمري غربي تركيا، 
لي��ل �لثالثاء/�لأربع��اء. وذكر موقع )�صي �إن �إن ت��ورك( �لإخباري �أن �نفجار� وقع 
يف �صيارة مبنطقة بوجا يف �إزمري و�أ�صفر عن مقتل �صخ�ص و�إ�صابة �آخر، بينما وقع 

�نفجار �آخر يف حاوية للقمامة على بعد 300 مرت من �ل�صيارة.
وهرعت ق��و�ت �ل�رشطة و�صيار�ت �لإ�صعاف �إىل موقع��ي �لنفجارين، فيما با�رشت 
�ل�رشط��ة �لتحقي��ق يف �أ�صبابهم��ا. و�صهدت تركيا ع��دد� من �لتفج��ري�ت يف �لأ�صهر 
�لقليل��ة �ملا�صي��ة، �تهم حزب �لعمال �لكرد�صتاين بتنفي��ذ بع�صها وتنظيم "د�ع�ص" 

بع�صها �لآخر.

قتل حو�يل 50 م�صلحا من عنا�رش حركة طالبان خالل عملية �أمنية �صنتها قو�ت �لأمن 
�لأفغاني��ة يف ولي��ة فرح غربي �لب��الد. و�أو�صح م�صدر �أمني �أفغ��اين �أن عملية �جلي�ص 
�لأفغاين جرت يف منطقة بال بولوك يف ولية فرح، �صباح �ليوم �لأربعاء، حيث متكن 

جنود �جلي�ص من �لق�صاء على 47 م�صلحا و�إ�صابة عدد �آخر منهم.
وكان��ت �ل�صلط��ات �لأفغاني��ة، �أعلنت، ي��وم 28.03.17، ع��ن مقتل �ثنني م��ن قياد�ت 
طالب��ان و22 م�صلحا من �حلرك��ة خالل عمليات �جلي�ص يف مديري��ة نهر �رش�ج بولية 
هلمن��د جنوب �لبالد. ويالحظ يف �لآونة �لأخرية تنامي قدر�ت �ملتطرفني يف �لوليات 
�ل�رشقي��ة و�جلنوبي��ة من �أفغان�صت��ان ويف �صمال �لبالد، حيث يعلن ق��ادة ميد�نيون يف 

كثري من �لأحيان ولءهم لتنظيم "د�ع�ص" �لإرهابي.

�أك��دت وز�رة �خلارجية �لإير�نية جمدد�، �أن �أن�صطة �إي��ر�ن �ل�صاروخية دفاعية ور�دعة، 
و�أنها لي�صت موجهة �صد �أي بلد �آخر.

وق��ال به��ر�م قا�صم��ي، �ملتحدث با�ص��م �ل��وز�رة، يف بيان �صحف��ي، �إن "�أن�صط��ة �إير�ن 
�لدفاعي��ة �مل�رشوع��ة ته��دف �إىل تقوية بنيته��ا �لدفاعي��ة"، م�صيفا �أن "�إي��ر�ن ل تقبل 
تو�صية من �أحد ول ت�صمح لالآخرين بالتدخل يف �صوؤونها من �أجل �لدفاع عن نف�صها".

وو�ص��ف قا�صمي �لت�رشيحات �لأخرية �لتي �ص��درت عن نائب �لرئي�ص �لأمريكي، مايك 
بن���ص، يف �جتماع �للوبي �لإ�رش�ئيلي بو��صنطن ب�ص��اأن �إير�ن باأنها "��صتمر�ر ل�صيا�صات 

�أمريكا �لعد�ئية جتاه �ل�صعب و�حلكومة �لإير�نية".
وجدد �ملتحدث �لر�صمي �لإير�ين �أن برنامج بالده �لنووي "�صفاف متاما"، لفتا �إىل �أن 

جميع تقارير �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية توؤكد �صلمية هذه �لأن�صطة.

 

تفكيك خلية لتنظيم "حزب التحرير اإلسالمي" 
اإلرهابي في روسيا

�أعلن��ت �لأجه��زة �لأمني��ة �لرو�صية ع��ن �إحباطه��ا لن�صاط خلي��ة تنظيم "حزب 
�لتحرير �لإ�صالمي" �لإرهابي يف مقاطعتي مو�صكو ومدينة بينز�.

و�أو�ص��ح �ملكت��ب �ل�صحفي لهيئة �لأمن �لفدر�يل �لرو�ص��ي يف بيان �أن عنا�رش 
�لأم��ن بالتعاون م��ع وز�رة �لد�خلية �لرو�صية قام��و� مبد�همة �أمنية يف حميط 
مو�صك��و ومقاطع��ة بين��ز�، �أ�صفرت عن �عتق��ال 3 �أ�صخا�ص منتم��ني �إىل �خللية 
و�أح��د زعمائه��ا. و�أ�ص��اف �لبي��ان �أنه مت��ت م�ص��ادرة و�صائل �ت�ص��ال، وكتب 
دعاي��ة، �إ�صاف��ة �إىل �أدلة �أخ��رى تثبت ن�صاط غري �رشعي لأع�ص��اء هذ� �لتنظيم 

�لإرهابي �ملحظور يف رو�صيا.

وقع��ت رئي�صة �لوزر�ء �لربيطانية تريز� ماي ر�صالة تفعيل �ملادة 
50 من معاهدة ل�صبونة، و�لتي مبقت�صاها تبد�أ بريطانيا ر�صميا 
�إجر�ء�ت �خلروج من �لحتاد �لأوروبي، و�صيتم ت�صليمها �لأربعاء 

�إىل رئي�ص �ملجل�ص �لأوروبي دونالد تو�صك.
و�ص��وف تر�أ�ص ماي �جتماعا حلكومتها �صباح �لأربعاء، ثم تلقي 
بيان��ا �أم��ام جمل���ص �لعموم توؤكد في��ه بدء �لعد �لتن��ازيل لرحيل 

بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي.
كانت رئي�صة �لوزر�ء �لربيطانية قد �أجربت على �لرجوع للربملان 
قب��ل تفعيل �ملادة 50 بعد �أن خ���رشت نز�عا ق�صائيا بهذ� �ل�صاأن 
يف �ملحكم��ة �لعلي��ا، ولكنه��ا حازت عل��ى دعم �أغل��ب �لنو�ب يف 

�أو�ئل �ل�صهر �جلاري. �لأحد�ث �لرئي�صية و�لتوقيتات �ملحتملة:
29 مار�ص/�آذ�ر 2017: بريطانيا تفعل �ملادة 50 من معاهدة 
ل�صبون��ة. 29 �أبريل/ني�صان: قمة قادة �لحت��اد �لأوروبي �ل� 27 
)بدون بريطانيا( ملنح �ملفو�صي��ة �لأوروبية تفوي�صا للتفاو�ص 
م��ع بريطاني��ا. مايو/�آي��ار: �ملفو�صي��ة �لأوروبي��ة تق��وم بن���رش 
�ملب��ادئ �لإر�صادية للتفاو�ص بناء عل��ى �لتفوي�ص �ملمنوح لها 
م��ن قب��ل قادة �لحت��اد �لأوروبي. وق��د يقول �لحت��اد �لأوروبي 
�صيئ��ا ع��ن مفاو�ص��ات مو�زي��ة حمتمل��ة ب�ص��اأن �تف��اق جتاري 

م�صتقبلي بني �لحتاد �لأوروبي وبريطانيا.
مايو )�آيار( / يونيو )حزير�ن( 2017 : تبد�أ �ملفاو�صات.

�لرئا�صي��ة  �لنتخاب��ات   : مايو/�آي��ار   7 و  �أبريل/ني�ص��ان   23
�لفرن�صية. 24 �صبتمرب/�أيلول : �لنتخابات �لربملانية �لأملانية.

خري��ف 2017 : من �ملتوقع �أن ت�صدر حكومة بريطانيا ت�رشيعا 
ملغادرة �لحتاد �لأوروبي، وحتديد و�صع كل �لقو�نني �لأوروبية 

�لقائمة �ملطبقة يف بريطانيا - م�رشوع قانون �لإلغاء �لعظيم.
�أكتوبر/ ت�رشين �أول 2018 : ��صتكمال �ملفاو�صات.

ب��ني �أكتوبر/ ت�رشين �أول 2018 ومار���ص/�آذ�ر 2019 : جمل�ص 
�لعموم �لربيطاين و�ملجل�ص و�لربملان �لأوروبيان ي�صوتون على 
�لتف��اق �لذي �صيتم �لتو�صل �إليه. مار�ص/�آذ�ر 2019 : بريطانيا 
تن�صح��ب ر�صميا من �لحتاد �لأوروب��ي )ميكن متديد �ملفاو�صات 
�خلا�ص��ة بامل��ادة 50، ولك��ن يتطلب ذل��ك مو�فقة �ل��دول �ل� 27 
�حلكوم��ة  تري��د  �ملغرتب��ون:  �لأوروب��ي(  �لحت��اد  يف  �لأخ��رى 
�لربيطاني��ة �لتو�ص��ل �إىل �تفاق م��ع �لدول �لأوروبي��ة "يف �أقرب 
فر�ص��ة" حول حق��وق مو�طني �لحت��اد �لأوروب��ي يف بريطانيا 

و�لربيطاني��ني �ملقيم��ني يف �أوروب��ا. م���رشوع قان��ون خ��روج 
بريطاني��ا من �لحت��اد �لأوروب��ي: تعهدت �حلكوم��ة �لربيطانية 
بالوف��اء بالتز�ماتها لدى مغادرة �لحتاد �لأوروبي، لكنها نحت 
مطالب��ات قد ت�صل �إىل 50 مليار جني��ه ��صرتليني. حدود �أيرلند� 
�ل�صمالية: ته��دف �إىل "حدود �صل�صة وخالية من �لحتكاكات بني 
�أيرلند� �ل�صمالية و�يرلند�" �ل�صيادة: �صتخرج بريطانيا من �لنظام 
�لق�صائ��ي ملحكم��ة �لع��دل �لأوروبي��ة، ولكنها ت�صع��ى �إىل و�صع 

�آليات حلول منف�صلة لأمور مثل �لنز�عات �لتجارية.
�لأم��ن: قالت �حلكومة �لربيطانية �إنها تريد مو��صلة �لتعاون يف 

جمال �لأمن وتبادل �ملعلومات �ل�صتخبار�تية.
�تفاق �نتقايل: قد تكون هناك حاجة �إىل ترتيبات موؤقتة قبل بدء 

�رشيان �لرتتيبات �لنهائية.

ك�صف �لرئي���ص �لفل�صطيني حمم��ود عبا�ص عن عدم 
وج��ود " خط��ة �صالم جديدة �أو مب��ادر�ت "، ومت�صك 
"بتطبي��ق مبادرة �ل�صالم �لعربية دون تعديل"،وقد 

يلتقي بالرئي�ص �لأمريكي �ل�صهر �ملقبل.
و�أك��د عبا���ص، يف حدي��ث خا���ص ل�صحيف��ة "�لغد" 
�لأردني��ة ن�رشت��ه �لأربعاء، "�ل�صتع��د�د لعقد �تفاق 
�ص��الم وحل جمي��ع ق�صايا �حل��ل �لنهائ��ي، باإنهاء 
�لدولت��ني". ح��ل  وتنفي��ذ  �لإ�رش�ئيل��ي  �لحت��الل 
و�أو�ص��ح �أن "م��ا تقوم ب��ه �إ�رش�ئيل م��ن ��صتيطان، 
وم�ص��ادرة �أر����ص، �أو�ص��ل �لو�ص��ع لو�ق��ع �لدول��ة 
�لو�ح��دة بنظام��ني، مبعن��ى نظ��ام )�لأبارتهايد(".

وكان �لرئي���ص �لفل�صطين��ي قد و�ص��ل �إىل �لعا�صمة 
�لأردنية عمان �لثالثاء للم�صاركة يف �لقمة �لعربية 
�لت��ي �نطلق��ت �لأربع��اء.  وقال عبا���ص: "لقد ناق�ص 
وزر�ء �خلارجية على مدى يومني م�صاريع �لقر�ر�ت 
�خلا�ص��ة بفل�صط��ني، و�صتوؤك��د �لقم��ة �لعربي��ة على 

مركزية �لق�صية �لفل�صطينية".
و�أ�ص��اف �أنه��ا "�صتوؤكد عل��ى مت�صك �ل��دول �لعربية 
مبب��ادرة �ل�ص��الم �لعربية، كما طرح��ت يف 2002، 
و�أن �ل���رشط �مل�صب��ق لتطبيقها هو �إنه��اء �لحتالل 
�لإ�رش�ئيل��ي، وحتقي��ق �ل�صع��ب �لفل�صطين��ي حلريته 
و��صتقالل��ه، و�عتب��ار �لقان��ون �لإ�رش�ئيل��ي ل�ص��م 
�لقد���ص باط��اًل ،و�لدع��وة لع��دم فت��ح �أي �صف��ار�ت 
�أو بعث��ات دولي��ة فيه��ا". وح��ول لقائ��ه �ملرتق��ب 

م��ع �لرئي���ص �لأمريك��ي دونال��د تر�م��ب منت�ص��ف 
�ل�صه��ر �لقادم؛ قال عبا�ص: "لق��د �ت�صل بنا �لرئي�ص 
تر�م��ب و��صتقبلنا مبعوثه لل���رشق �لأو�صط، غي�صون 
غرينبالت، وق��د دعانا �لرئي�ص تر�مب لزيارة �لبيت 
�لأبي���ص يف �صه��ر ني�ص��ان/ �أبري��ل �لق��ادم، حي��ث 

�صرن�صل وفد�ً فل�صطينيًا للتح�صري لهذه �لزيارة".
و�أكدت م�صادر �إعالمية عربية، �أن �لإد�رة �لأمريكية 
تط��رح عل��ى �لقمة ثالثة �أم��ور �أ�صا�صي��ة هامة، هي 
��صتب��د�ل عب��ارة "ح��ل �لدولت��ني" ب�"ح��ل يتو�صل 
ل��ه �لطرف��ان"، و�حلدي��ث جم��دد� ع��ن "مفاو�صات 
مفتوحة" دون �صقف زمني ول رعاية دولية، وثالثا 
�ل�صغ��ط باجتاه "موؤمتر �إقليم��ي يطلق �ملفاو�صات 

جمدد�" بدل من مرجعية �ملبادرة

�أف��ادت تقاري��ر بالتو�ص��ل �إىل �إتف��اق لإجالء 
�ملناط��ق �ملحا���رشة يف  م��ن  �أرب��ع  �ص��كان 

�صوريا.
�لإن�ص��ان  حلق��وق  �ل�ص��وري  �ملر�ص��د  وق��ال 
�إن �لتف��اق �صي�صم��ح باإج��الء �ص��كان بلدت��ي 
�لفوع��ة وكفريا، �خلا�صعت��ني ل�صيطرة �لقو�ت 

�حلكومية يف �صمايل غرب �لبالد.
و �صُيوف��ر مقاب��ل ذلك ممر �آمن خل��روج �صكان 
من منطقت��ني خا�صعتني ل�صيط��رة �ملعار�صة 
�مل�صلح��ة يف �صو�ح��ي دم�ص��ق، هم��ا م�صايا 
و�لزبد�ين.ويق��در عدد �ل�ص��كان �لذين يعي�صون 
يف �ملناط��ق �لأربع �ملحا�رشة بنجو 60 �ألف 

ن�صمة.
وقد عقد �لتفاق بني �لأطر�ف �ملت�صارعة يف 

�صوريا بو�صاطة �إير�نية وقطرية .
و�أف��ادت �لتقاري��ر �أن وق��ف �إط��الق ن��ار، بد�أ 
�رشيان��ه يف وقت متاأخر �لثالثاء، جاء لتمهيد 
�لطري��ق لعملي��ات �لإج��الء �ملتوق��ع �أن تب��د�أ 
خالل �أ�صبوع.وكان��ت حماولة لإجالء �ل�صكان 
م��ن منطقت��ي �لفوع��ة وكفري��ا �أحبط��ت على 
�أي��دي م�صلحني معار�ص��ني �أ�صعلو� �لنري�ن يف 
�حلافالت �ملخ�ص�ص��ة لنقلهم.وحذرت �للجنة 
�لدولي��ة لل�صلي��ب �لأحم��ر يف يناير/كان��ون 
�لأول �ملا�ص��ي من �أن �لأو�ص��اع يف �ملناطق 
�ملحا���رشة بات��ت "موؤملة �إىل �أبع��د �حلدود".
ويق��ول نا�صط��ون �إن �ملدني��ني ميوتون هناك 

ب�صبب نق�ص �لغذ�ء و�لدو�ء.
و�صه��د مطل��ع ه��ذ� �ل�صب��وع خ��روج م�صلحي 

�ملعار�صة وعائالتهم من حي �لوعر �آخر معقل 
لهم مبدينة حم���ص �ل�صورية باجتاه جر�بل�ص 
يف ري��ف حلب.�صهد مطلع هذ� �ل�صبوع خروج 
م�صلح��ي �ملعار�صة وعائالتهم من حي �لوعر 
�آخر معقل لهم مبدينة حم�ص �ل�صورية باجتاه 
جر�بل�ص يف ريف حلب وجاءت عملية �لإجالء 
بعد �تفاق مت �لتو�صل �إليه بني وجهاء �ملدينة 
و�ل�صلطات �ل�صوري��ة يف �صهر دي�صمرب/كانون 

�لأول 2015.
وغادر ح��ي �لوع��ر مئات �مل�صلح��ني مبوجب 

�لتفاق �ملذكور، لكن �إجر�ء�ت �لتنفيذ تعرثت 
خالل �ل�صهور �لأخرية.

"�تفاقي��ات  �إن  �ل�صوري��ة  �حلكوم��ة  وقال��ت 
�مل�صاحل��ة" �لت��ي مت �لتو�ص��ل �إليه��ا يف عدة 
مناط��ق ت�صيطر عليها �ملعار�صة جزء �أ�صا�صي 
باجت��اه �إنهاء �حل��رب �لأهلي��ة �مل�صتمرة منذ 

�صت �صنو�ت.
لك��ن م�صلحي �ملعار�صة يقول��ون �إنهم �أرغمو� 
عل��ى قب��ول ه��ذه �لتفاقيات ب�صب��ب �حل�صار 

و�لق�صف �ل�صديد.

قال �حتاد �لنقل �جلوي �لدويل IATA �إن �حلظر 
�ل��ذي فر�صته �لوليات �ملتح��دة وبريطانيا على 
��صطحاب �حلو��ص��ب �ملحمولة على منت رحالت 

جوية معينة لن يكون فعال كاإجر�ء �أمني.
وق��ال �ألك�صن��در دو جوني��اك، �لرئي���ص �لتنفيذي 
لالحتاد يف خطاب قوي �للهجة، �إن �حلظر يوؤدي 

�أي�صا �إىل "ت�صوهات جتارية."
�لأمريك��ي كاإج��ر�ء وقائ��ي  ومت فر���ص �حلظ��ر 

ملكافحة �لإرهاب.
ويغطي �حلظر �لرحالت �لقادمة من 10 مطار�ت 

يف �ل�رشق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا وتركيا.
وفر�ص��ت بريطانيا حظ��ر� مماث��ال، ولكنه مطبق 
عل��ى 14 �رشك��ة طري�ن ت�ص��ري رح��الت مبا�رشة 
وتون���ص  وم���رش  و�لأردن  ولبن��ان  تركي��ا  م��ن 

و�ل�صعودية.
ويف خطاب��ه، �ل��ذي �ألق��اه يف مونرتي��ال، �ص��كك 
جونياك يف هذه �لإجر�ء�ت قائال: "ملاذ� ل توجد 
قائم��ة �أمريكي��ة بريطانية م�صرتك��ة باملطار�ت؟ 
كي��ف ميك��ن �أن تك��ون �حلو��صب �ملحمول��ة �آمنة 
عل��ى م��نت بع�ص �لرح��الت �جلوية ولي�ص��ت �آمنة 
عل��ى �لبع���ص �لآخ��ر خا�ص��ة يف �لرح��الت �لتي 

تنطلق من مطار�ت م�صرتكة."
و�أ�ص��اف قائ��ال: "�إن �لإج��ر�ء�ت �حلالية ل متثل 
ح��ال مقب��ول طوي��ل �لأم��د لأي تهدي��د يحاولون 
تخفي��ف �أثره، وحتى على �مل��دى �لق�صري ي�صعب 
فهم فعاليتها، كم��ا �أن �لت�صوهات �لتجارية �لتي 

�صت�صببها �صتكون كبرية."
وت�صم��ل �ل���رشكات �ملتاأث��رة باحلظ��ر �خلط��وط 

�لإمار�تية و�لقطرية و�لحتاد.
وجت��ادل ���رشكات �لط��ري�ن �لأمريكي��ة منذ فرتة 

طويلة باأن تلك �خلطوط �جلوية حت�صل على دعم 
غري ع��ادل من حكوماتها، وه��و �لأمر �لذي نفته 

طري�ن �خلليج.
وق��ال جونياك �إن �حتاد �صناع��ة �لطري�ن �ملدين 
"ي�صعر بقلق عميق �إز�ء �لتطور�ت �ل�صيا�صية �لتي 
ت�صري �إىل م�صتقبل �أكرث تقييد� للحدود و�لإجر�ء�ت 

�حلمائية."
وجاءت ه��ذه �لإجر�ء�ت، �لتي دخلت حيز �لتنفيذ 
�ل�صب��ت، نتيجة لتقارير �أ�ص��ارت لرغبة �جلماعات 

�ملت�ص��ددة يف تهري��ب متفج��ر�ت د�خ��ل �لأجهزة 
�لإلكرتوني��ة. وكان حادث ج��وي بال�صومال يف 
�لعام �ملا�ص��ي، �أدى لفتحة بجانب طائرة ب�صبب 
�نفج��ار حا�ص��وب حمم��ول مل��يء باملتفج��ر�ت 
هربت��ه جماعة �ل�صب��اب �ل�صومالية �ملتمردة، قد 

نبه خرب�ء �أمن �لطري�ن �ملدين لهذ� �لأمر.
يذك��ر �أن �لطائرة �لت��ي تعر�صت لذلك �حلادث يف 
�ل�صوم��ال كانت منخف�صة مب��ا يكفي كي يتمكن 

�لطيار من �لهبوط ب�صالم.

تنطل��ق �لي��وم يف �لعا�صمة �لأردنية عمان �أعمال �لقمة �لعربية �ل�28، وت�صهد مرة �أخرى غياب 
�صوريا، �إل �أن علمها كان حا�رش�. وبد� م�صهد مقعد �صوريا يف �لقاعة �لتي حتت�صن �أعمال �لقمة 

�لعربية �ل� 28، كما لو �أن �ملكان ينتظر �أ�صحابه، �أو �أن �لوفد �ل�صوري غادره لفرتة وجيزة.
مل حت�رش دم�صق �إل �أن �لعلم �ل�صوري مل يغب عن هذه �لقمة، بل مل ين�ص منظمو هذ� �حلدث �لكبري 
و�ص��ع قن��اين �ملاء وكل ما يلزم على �لطاولة، ما �أ�صبغ عل��ى �مل�صهد �لكثري من �لظالل، و�لكثري 
م��ن �ل�صج��ن و�لأمل يف �أن ل يطول غي��اب دم�صق عن �صقيقاتها، خا�ص��ة يف مثل هذه �ملحافل 

�لعربية.

�أفاد معهد "ن��ورث 38" �ملتخ�ص�ص باإجر�ء �أبحاث حول 
كوري��ا �ل�صمالية، �أن �صور� �لتقطتها �أقمار ��صطناعية يف 
25 مار���ص/�آذ�ر �جلاري �أظه��رت �أن بيونغ يانغ ت�صتعد 

لإجر�ء جتربة نووية جديدة.
�لثالث��اء  �ملعه��د،  ن�رشه��ا  �لت��ي  �ل�ص��ور  يف  وتب��دو 
�آلي��ات وجتهيز�ت )كاب��الت �ت�صالت،   ،28.03.2017
م�صخ��ات مي��اه( يف موق��ع بوجني��ي-ري يف �صمال هذ� 
�لبل��د، ما يوؤ���رش �إىل �أنه ب�ص��دد �ل�صتع��د�د لإجر�ء جتربة 
نووية �صاد�صة. وقال حمللو �ملعهد، يف بيان، �إن "�جتماع 
ه��ذه �لعو�مل ي�صري بق��وة �إىل ��صتع��د�د�ت متقدمة لإجر�ء 
جترب��ة" نووي��ة، لكنه��م يف �لوق��ت نف�ص��ه ح��ذرو� من �أن 
�لبيانات �ملتاحة �أمامهم ل تكفي للقول �إن "�إجر�ء جتربة 
نووية �أمر و�صي��ك". و�لأ�صبوع �ملا�صي، خل�ص ع�صكريون 
�أمريكي��ون �إىل �لنتيج��ة نف�صه��ا بعدما لحظ��و� "ن�صاطا" 

حول مو�قع نووية يف كوريا �ل�صمالية.
و�زد�د �لقل��ق من طموحات كوريا �ل�صمالية �لع�صكرية بعد 
�إجر�ئه��ا �صل�صلة م��ن جتارب �إطالق �ل�صو�ري��خ �لبال�صتية 
و�لتج��ارب �لنووية �ل�صنة �ملا�صي��ة. ويف وقت �صابق من 
مار���ص/�آذ�ر �جلاري، �أطلقت بيون��غ يانغ 4 �صو�ريخ يف 
�إط��ار ما قالت �إنه تدريب على مهاجمة �لقو�عد �لأمريكية 
يف �ليابان. و�أجرت كوريا �ل�صمالية حتى �ليوم 5 جتارب 

نووية حتت �لأر�ص، �ثنتان منها يف 2016.
كوري��ا  �إن  �صيئ��ول  قال��ت  �لث��اين،  يناير/كان��ون  ويف 
�ل�صمالية لديها ما يكفي من �لبلوتونيوم ل�صنع 10 قنابل 
نووية و�لق��درة على �إنتاج �لأ�صلحة با�صتخد�م �ليور�نيوم 

�لعايل �لتخ�صيب.
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صراعات المنطقة والقضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال القمة العربية
بد�أ �لقادة �لعرب يف �لأردن قمة �صنوية ل يتوقع �أن ت�صهد 

تطور� مهما يف م�صاعي حل �ل�رش�عات يف �ملنطقة.
ويح���رش �لقمة �لتي تعق��د يف �ل�صومية على �لبحر �مليت 
ب��الأردن - كم��ا يتوقع - �صبعة ع���رش زعيما من �لقادة 
�لعرب. ويتوقع �أن يح�رش �لقمة �أي�صا �لأمني �لعام لالأمم 
�ملتح��دة، �أنطونيو غوتريي�ص، ومبعوثه �خلا�ص ب�صوريا، 
��صتيف��ان دي مي�صت��ور�. ويناق���ص �لق��ادة - بح�ص��ب ما 
ذك��ره وزير �لإعالم �لأردين - �حلرب يف �صوريا و�لعر�ق 
وليبيا و�ليمن، وحماربة �لإرهاب، و�ل�رش�ع �لإ�رش�ئيلي 
�لفل�صطين��ي. ول يتوقع �ملر�قب��ون �أن تختلف هذه �لقمة 
عن �لقمم �ل�صابقة، كما ل يتوقعون حدوث �أي تقدم كبري 

يف حل �ل�رش�عات �لتي تعاين منها �ملنطقة.
ول ي��ز�ل �لزعماء �لعرب ي�صعون �إىل حل �ل�رش�عات �لتي 
�أعقب��ت �نتفا�ص��ات "�لربيع �لعرب��ي" يف 2011، وعلى 
ر�أ�صها �حل��رب �ملدمرة يف �صوريا �لت��ي ماز�لت م�صتمرة 

لأكرث من �صت �صنو�ت.
وكان �لأمني �لعام للجامعة �لعربية، �أحمد �أبو �لغيط، قد 
دعا �لقادة �لثنني �إىل �أد�ء "دور �أكرث فعالية" يف �إيجاد 
ح��ل للحرب، و��صفا �لأزمة باأنه��ا "�أ�صو�أ �أزمات �ملنطقة 

يف �لتاريخ �ملعا�رش".
ومل توجه �لدعوة �إىل �لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �لأ�صد حل�صور 
�لقم��ة من��ذ ع��ام 2011 عندم��ا �أدت مو�جه��ة �حلكومة 
لحتجاج��ات مناوئة لها �إىل �رش�ع م�صلح �نخرطت فيه 
ق��وى �لعامل. وتدعم �ل�صعودية �ملعار�صة �ل�صورية، بينما 
توؤيد �إير�ن حكومة �لأ�صد. ودعا غوتريي�ص �لزعماء �لعرب 
�لثالثاء �إىل جتنب خالفاتهم ملو�جهة �حلرب يف �صوريا، 
�لتي يقدر عدد �صحاياها باأكرث من 320.000 �صخ�ص، 

وعدد �لنازحني ب�صببها باملاليني.
وقال "وحدة �لعرب عامل مهم من �أجل ��صتقر�ر �ملنطقة 
... وحت��ى يج��د �لالجئ��ون �ل�صوري��ون م�صتقب��ال يو�ك��ب 
طموحاته��م". وتبحث �لقمة �أي�صا �ملعركة �لد�ئرة حاليا 
�ص��د تنظيم �لدول��ة �لإ�صالمية. ويو�ج��ه م�صلحو �لتنظيم 

هجوما تدعمه �لوليات �ملتحدة يف �صوريا و�لعر�ق.
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