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حتقيق  من  �أكثثر  فتح  جرى  نف�سه،  �لوقت  ويف 
مالب�سات  حول  �لأول  �لتحقيق  �حلثثادث:  حول 
ودو�فع �عتد�ء �لرجل �لبالغ من �لعمر 34 عامًا، 
وهو بلجيكي، على عن�رشين من �ل�رشطة د�خل 
و�سالحًا  �سكينًا  يحمل  وهو  �لقطار�ت،  حمطة 
�آخر. و�لتحقيق �لثاين حول دو�فع �إطالق رجال 
عمدة  وقثثال  �حلثثثادث.  منفذ  على  �لنار  �لأمثثن 
�ل�رشطة  رجال  �إن  ديها�س،  كري�ستوف  �ملدينة، 
حدث  ومثثا  مهني،  ب�سكل  �لأمثثثر  مثثع  تعاملو� 
�إطار �لدفاع عن �لنف�س. وكان �لرجل  يعترب يف 
د�خل  �إىل  �ملا�سي،  �لأربعاء  م�ساء  �ندفع،  قد 
عن�رشين  �جتاه  يف  �سكينًا  يحمل  وهو  �ملحطة 
ميتثل،  مل  بالتوقف،  طالباه  وعندما  �لأمن.  من 
رجال  ولحظ  بيده،  كانت  �سكينًا  عليهم  و�ألقى 
�ل�رشطة �أن بحوزته �سالحًا �آخر قد يكون �سالحًا 
�ل�رشطة  فاأطلقت  جيبه،  من  �إخر�جه  �أر�د  ناريًا 
�أحد  �إىل  نقله  وجرى  فاأ�سيب  �لر�سا�س،  عليه 
�أن  بعد  م�ستقرة  �لآن  وحالته  �مل�ست�سفيات، 
�لعيان  �سهود  �أحد  وقال  �خلطر.  مرحلة  جتاوز 
�مل�ستبه  على  ر�سا�ستني  �أطلقت  �ل�رشطة  �إن 
�ل�سكني  وكانت  �لأر�ثثثس،  على  ملقى  وهثثو  به 
يف  �إعثثالم  و�سائل  ذكرته  ما  بح�سب  يثثده،  يف 
�ملحكمة  �أمثثرت  �أن  بعد  ذلك  وياأتي  بروك�سل.  
يف  �لبلجيكية،  ها�سلت  مدينة  يف  �ل�ست�سارية 
منطقة فالندر� �أي�سًا، باعتقال �ساب، 22 عامًا، 
يف  �إرهابي  عمل  لتنفيذ  تخطيطه  يف  لال�ستباه 
�إطالق  قد جرى  بلجيكا، كان  و�آخر يف  هولند�، 
�رش�حه يف يناير / كانون �لثاين �ملا�سي، بعد 
�إد�نته يف ملف له �سلة بالإرهاب. ويتعلق �لأمر 

ب�ساب يدعى �سمري، 22 عامًا، من �سكان مدينة 
لعائلة  وينتمي  ها�سلت،  من  �لقريبة  زونهوفن، 
�سده  حكم  �سدر  قد  وكان  �لبو�سنة،  �رشب  من 
 3 ملدة  �ملا�سي  حزير�ن   / يونيو  يف  باحلب�س 

�سنو�ت، وتاأجيل تنفيذ �لعقوبة ملدة عام، و�أي�سًا 
يف  عامًا،   20 �سقيقته،  على  نف�سها  �لعقوبة 
ملف له �سلة بالرتباط بتنظيم د�ع�س. وعرت 
جمموعة  مع  �ملحمول،  هاتفه  على  �ل�رشطة 

عنا�رش  نفذتها  �إعد�م  لعمليات  فيديوهات  من 
بع�س  برتجمة  �سقيقته  قامت  كما  د�ع�س.  من 
�ملح�سوبة  د�بق  جملة  ن�رشتها  �لتي  �لن�سو�س، 
على تنظيم د�ع�س، من �لإجنليزية �إىل �لبو�سنية، 

�إعالمية  مثث�ثثسثثادر  ذكثثرتثثه  مثثا  بح�سب  وذلثثثك 
�لفيدر�يل،  �لتحقيق  مكتب  �لأمر  و�أكد  بلجيكية. 
خلفية  على  جاء  �ل�ساب  �عتقال  �إن  قال  �لثثذي 
ورف�س  بالإرهاب،  �سلة  له  ملف  يف  �لتحقيق 
مكتب  با�سم  �ملتحدث  دير�سبت،  فثثان  �إيثثريثثك 
�لتحقيق، �إعطاء مزيد من �ملعلومات حول �لأمر 
يف �لوقت �حلايل. وقالت و�سائل �إعالم بلجيكية 
�إن �ل�ساب، رغم �إطالق �رش�حه مبكر�ً يف يناير / 
كانون �لثاين �ملا�سي، ��ستمر يف �لطريق نف�سها، 
ومار�س �لأن�سطة نف�سها، مع �أن �ملحكمة �أ�سارت 
يف منطوق �حلكم �إىل رغبتها يف تخفيف �لعقوبة 
�أماًل يف �حلفاظ على م�ستقبلهما، وعودتهما �إىل 
ممار�سة �حلياة ب�سكل طبيعي، بعيد�ً عن �لت�سدد.

�إىل  �سمري  عثثثودة  �أظثثهثثرت  �لتحقيقات  ولثثكثثن 
�عتقاله  ��ستدعى  مما  �سابقة،  �أن�سطة  ممار�سة 
عثثلثثى قا�سي  �ملثثا�ثثسثثي، وعثثر�ثثسثثه  �لأ�ثثسثثبثثوع 
يذكر  بحب�سه.  �أمر  �لذي  �ل�ست�سارية،  �ملحكمة 
�ملا�سي،  �لعام  �ملحاكمة  جل�سات  خالل  �أنثثه 
حاول �لدفاع تفنيد بع�س �لوقائع �لتي �أوردتها 
جمله  ��ستغالل  حماوله  ومنها  �لعامة،  �لنيابة 
�إىل  حديثه  موجهًا  �ملتهم،  ل�سان  على  جثثاءت 
�أن  لكم  "ميكن  لثثه  قثثال  حيث  �حلثثر��ثثس،  �أحثثثد 
فقط  �إرهابية،  جرمية  يف  علّي  �لقب�س  تلقون 
�لدفاع  و�أ�ساف  �ل�سجن"،  هذ�  �أخرج من  عندما 
ظروف  ب�سبب  غ�سب  حاله  يف  كان  موكله  �أن 
�حلب�س �مل�سددة.  وخالل �جلل�سة �لتي �نعقدت يف 
حمكمه مدينه ها�سلت، طالب �لدفاع عن �ملتهم 
و�سقيقته بالرب�ءة لهما. وقال �إنه يطالب بعقوبة 
خمففه، مع وقف �لتنفيذ، �أو �إلغاء �لعقوبة ب�سكل 
 3 بال�سجن  �لعام  �لدعثثاء  طالب  بينما  كامل، 

�سنو�ت على �ل�ساب و�سقيقته.

بروكسل: إعادة سجن شاب بعد إطالق سراحه على خلفية التخطيط لهجمات إرهابية

 

   

الفلسطينيون يجددون المطالبة بتحقيق أممي 
مستقل حول أعمال العنف في غزة

اتفاق لخروج مقاتلي المعارضة من منطقة 
القلمون قرب دمشق

عرض مكافأة قدرها مليون دوالر لمن يدلي 
بمعلومات عن صحافي اميركي فقد في سوريا

�لقد�س - وكالت:    جّدد �ل�سفري �لفل�سطيني لدى �لأمم �ملتحدة ريا�س من�سور، مطالبته 
�لأمم �ملتحثثدة باإجثثر�ء "حتقيق م�ستقل و�سفثثاف" يف مالب�سات ��ست�سهثثاد فل�سطينيني 
بر�سا�ثثس �لقو�ت �لإ�رش�ئيلية، خالل �لحتجاجات �لتي يقومون بها منذ ثالثة �أ�سابيع 
علثثى طول �حلدود بني قطاع غزة و�لدولثثة �لعربية. وقال من�سور يف ر�سالة �إىل �لأمني 
�لعثثام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س، وجمل�س �لأمن �لدويل، و�جلمعية �لعامة لالأمم 
�ملتحثثدة، �إن �لفل�سطينيني يطالبون �لأمم �ملتحثثدة بث"�إجر�ء حتقيق م�ستقل و�سفاف يف 
�أعمثثال �لقتل �لتي تقوم بها قثثو�ت �لحتالل �لإ�رش�ئيلية للمدنيثثني �لفل�سطينيني �لذين 
ي�ساركثثون يف �لحتجاجات �ل�سلمية". و�أ�ساف �أنه "ينبغي �أن تلي هذه �لدعو�ت �تخاذ 
�لإجثثر�ء�ت �لالزمة ملحا�سبثثة �جلناة ومنع تكر�ر مثل هذه �جلر�ئثثم ومنع وقوع �ملزيد 
من �خل�سائر يف �أرو�ح �لأبرياء" خالل �لحتجاجات �ملتو��سلة منذ 30 مار�س )�آذ�ر(.

 و�أكد �ل�سفري �لفل�سطيني يف ر�سالته �لتي ن�رشت وكالة �لأنباء �لفل�سطينية "وفا" ن�سها، 
�أنثثه "ل بثثد من �أن ي�ستجيثثب �ملجتمع �لدويل لهثثذه �لحتجاجثثات و�أل ي�سمح لإ�رش�ئيل 

بالإفالت من �لعقاب و�مل�ساءلة �لتي �عتادت عليه على مدى �لعقود".

دم�سثثق - وكالت : بثثد�أ مقاتلون معار�سون باخلروج �م�س �ل�سبت، من بلد�ت تقع �سمال 
�ثثرشق دم�سثثق، بح�سب ما �علنثثت وكالة �لنبثثاء �ل�سوريثثة يف �طار �تفاق بثثني �حلكومة 
وف�سائثثل معار�سة حملية. و�أوردت وكالة �لنباء، �نه مت "�لتو�سل �ىل �تفاق يف منطقة 
�لقلمون �ل�رشقي يق�سثثي باإخر�ج �لإرهابيني من �لرحيبة وجريود و�لنا�رشية". وين�س 
�لتفثثاق على �ن ي�سلم �ملقاتلثثون �ل�سلحة �لثقيلة و�ملتو�سطة وم�ستودعات �لذخرية قبل 
�خر�جهثثم �ىل جر�بل�ثثس )حمافظثثة حلب( و�ىل حمافظثثة �دلب �ملجثثاورة. و�أفاد �ملر�سد 
�ل�سثثوري حلقثثوق �لن�سان، بان حافثثالت و�سلت �ىل �ملكان م�سثثاء �جلمعة �ملا�سية بعد 
�لتو�سثثل �ىل �لتفاق. وتقع �لرحيبة على بعد نحثثو 60 كلم �سمال �رشق دم�سق. وتتو�ىل 
�تفاقثثات �لجثثالء �لتي ت�رشف عليها رو�سيا بينما ي�سعثثى �لنظام �ىل �سمان �أمن دم�سق 
عثثرب �إخر�ج �ملقاتلني �ملعار�سني من مناطق "�مل�ساحلات"، وهي �لت�سمية �لتي تطلقها 
�حلكومثثة على مناطق تو�سلت فيها �ىل �تفاقثثات مع �لف�سائل خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية. 
وغالبثثًا مثثا تق�سثثي هثثذه �لتفاقات ببقثثاء �ملقاتلثثني �ملعار�سثثني مع توقثثف �لأعمال 

�لقتالية، مقابل �سماح قو�ت �لنظام بدخول �مل�ساعد�ت و�لب�سائع �ليها.

و��سنطثثن - وكالت: �علنثثت �ل�سلطثثات �لفدر�ليثثة �لمريكية عن مكافثثاأة قدرها مليون 
دولر، مقابثثل معلومثثات من �ساأنهثثا �ل�سماح بتعقب �ثر �ل�سحثثايف �و�سنت تاي�س، �لذي 
�ختفثثى يف �سوريثثا قبل �كر مثثن خم�س �سنو�ت. وقدم مكتثثب �لتحقيقات �لفدر�يل ) �ف 
بثثي �آي ( �لعر�ثثس، موؤكد� عدم عالقته بث " �ي حدث معني ". وقد يكون تاي�س �ل�سحايف 
�لمريكثثي �لوحيثثد �ملحتجز حاليا يف �سوريا �لتي ��سبحت �حثثد �أخطر �لبلد�ن بالن�سبة 
للمر��سلثثني �حلربيثثني. و�سيتم دفع �ملكافثثاأة مقابثثل "�ملعلومات �لتي تثثوؤدي مبا�رشة 
�ىل مكانثثه و��سثثرتد�ده و�لعثثودة �لآمنة" للمر��سثثل. وعمل تاي�س وهثثو �سحايف م�ستقل 
مثثع "ماكالت�سثثي نيوز" و "و��سنطن بو�ست" و قناة "�سي بثثي �إ�س"، وغريها من و�سائل 
�لإعثثالم مبثثا يف ذلثثك وكالثثة فر�ن�س بر�ثثس، و"بي بثثي �سثثي" و"��سو�سيتد بر�ثثس". ومت 

�ختطافه يف 14 �آب / �غ�سط�س 2012، قرب دم�سق بعد �يام من عيد ميالده �لث 31 .

�أعلثثن �لزعيثثم �لكوري �ل�سمايل كيثثم جونع �أون، �أن بثثالده �ستجمد 
�لتجثثارب �لنوويثثة و�إطثثالق �ل�سو�ريثثخ و�إغثثالق موقثثع �لتجارب 
�لنوويثثة يف �سمال �لبثثالد، �لأمر �لذي رحب بثثه �لرئي�س �لأمريكي 
دونالثثد تر�مثثب. و�أو�سحثثت وكالثثة �لنبثثاء �لر�سميثثة يف كوريثثا 
بعنثثو�ن  كان  بالإجمثثاع  تبنيثثه  مت  �لثثذي  �لقثثر�ر  �أن  �ل�سماليثثة، 
"�لإعثثالن عثثن �نت�سثثار عظيم ملنهج بيونغ- يانثثغ" �ملتمثل يف 
حتقيثثق �لتنميثثة �لقت�ساديثثة وتقويثثة �لقثثدر�ت �لنوويثثة معثثا"، 
ويت�سمن "وقف �لتجثثارب �لنووية و�لإطالق �لتجريبي لل�سو�ريخ 

�لبالي�ستيثثة �لعابثثرة للقثثار�ت، وذلك �بتد�ء من �ليثثوم �ملو�فق 21 
مثثن �أبريل عام 2018". و�أو�سح �لقر�ر �أنه "ومن �أجل تاأكيد وقف 
�لتجارب �لنووية ب�سفافية و�إبد�ء ح�سن �لنو�يا، �سيتم �إغالق موقع 
�إجثثر�ء �لتجارب �لنووية يف �سمال �لبالد". كمثثا جاء يف �لقر�ر �أن 
"�لدولة �ستم�سي قدما لتهيئة بيئة عاملية مالئمة لبناء �لقت�ساد 
�ل�سرت�كثثي، وهثثي تقوم بالتن�سيثثق �لوثيق لإجر�ء �حلثثو�ر ب�سورة 
ن�سطثثة مثثع �لثثدول �ملجثثاورة و�ملجتمثثع �لثثدويل، وذلك مثثن �أجل 
�حلفاظ على �ل�سالم و�ل�ستقر�ر يف �سبه �جلزيرة �لكورية و�لعامل". 
و�أفثثادت �لوكالثثة بثثاأن �لزعيم كيم قثثال يف �لجتمثثاع، �إن "هناك 
�جتثثاه جديد نحثثو تخفيف حدة �لتوتثثر و�ل�سثثالم يف �سبه �جلزيرة 

�لكوريثثة وحدوث تغيثثري�ت در�مية يف هيثثكل �ل�سيا�سثثة �لدولية". 
كمثثا �أ�ساف كيم "يف �لوقت �لذي جرت فيه جميع مر�حل �لتطوير 
�لنووي ب�سورة علمية وعلى مر�حل، ومت �لتاأكد من �كتمال عملية 
�لت�سلثثح �لنثثووي وتطوير م�ساريثثع دقة �إ�سابة �لأهثثد�ف، فنحن ل 
نحتثثاج �إىل �أي نثثوع من �لتجثثارب �لنوويثثة و�لإطثثالق �لتجريبي 
لل�سو�ريخ متو�سطة وطويلة �ملدى و�ل�سو�ريخ �لبالي�ستية �لعابرة 
للقار�ت، بهذ� �أنهى موقع �إجر�ء �لتجارب �لنووية يف �سمال �لبالد 
مهمتثثه ". و�أكد زعيم كوريثثا �ل�سمالية علثثى �أن "تركيز كل �لطاقة 
على �لتنمية �لقت�سادية هو منهج ��سرت�تيجي جديد" مع �لإعالن 
عثثن �أن "منهج بيونثثغ – يانغ"، �لذي يعني تقويثثة �لقدرة �لنووية 

و�لتنميثثة �لقت�ساديثثة معثثا، و�لثثذي مت تبنيثثه يف �جتماع �حلزب 
�لعمومثثي يف مار�س عام 2013 قد حقق جناحا تاريخيا". و�أعلن 
�أن "�لرتكيثثز علثثى �لتنمية �لقت�ساديثثة �ل�سرت�كية علثثى م�ستوى 
�حلثثزب و�لدولة يف �لوقت �لثثذي و�سلت فيه جمهوريتنا �إىل مكانة 
دولثثة قوية عاملية من ناحيثثة �لإيديولوجية و�لقوة �لع�سكرية، هو 
منهثثج ��سرت�تيجثثي للحثثزب". من جهتثثه رحب �لرئي�ثثس �لأمريكي 
دونالد تر�مب، على �سفحتثثه يف تويرت، �جلمعة �ملا�سية، "و�فقت 
كوريثثا �ل�سمالية على تعليثثق كل جتاربها �لنوويثثة و�إغالق ميد�ن 
كبثثري للتجارب، وهذه �لأنباء جيدة جثثد� بالن�سبة لكوريا �ل�سمالية 

و�لعامل كله، �إنه تقدم كبري، و�أنتظر قمتنا".

يو�جه مايك بومبيو �لذي �ختاره �لرئي�س �لأمريكي 
دونالد ترمب لي�سغل من�سب وزير �خلارجية �سعوبة 
يف �حل�سول علثثى مو�فقة جلنة يف جمل�س �ل�سيوخ، 
بعثثد �أن رف�ثثس جميع �لدميوقر�طيني هثثذ� �لتعيني، 
لكنثثه مثثع ذلك قثثد يح�سل علثثى �ملو�فقثثة �لنهائية 
�ل�سناتثثور كري�ثثس كونثثز  �ل�سبثثوع �ملقبثثل. وكان 
�آخثثر �لدميوقر�طيثثني يف جلنثثة �ل�سثثوؤون �خلارجية 
مبجل�ثثس �ل�سيوخ �لذيثثن �أعلنو� موقفهثثم �ملعار�س. 
وت�سثثم �للجنثثة 11 جمهوريثثا و10 دميوقر�طيني. 
ومثثع خثثروج �جلمهثثوري بول ر�نثثد عثثن �لت�سامن 

�لدميوقر�طيثثني،  �إىل موقثثف  �حلزبثثي و�ن�سمامثثه 
يتوقع �أن تعلثثن �للجنة موقفها �لر�ف�س لبومبيو - 
يف ت�سويثثت نثثادر- رغم �سغوط كبثثرية من �لبيت 
�لبي�ثثس لتعزيز فر�سثثه.  وقال كونثثز يف بيان "ل 
�أتخثثذ هذ� �لقر�ر با�ستخفثثاف �أو دون حتفظ". ورغم 
قناعتثثه بثثاأن بومبيثثو مديثثر وكالثثة �ل�ستخبار�ت 
�ملركزية )�سثثي �آي �يه( حاليا، �سي�ساعد يف حت�سني 
�لظروف ملوظفي وز�رة �خلارجية قال "ل زلت ��سعر 
بالقلثثق من �أن �ملديثثر بومبيو لثثن يعار�س مو�قف 
�لرئي�ثثس يف �وقثثات حرجة". وقال كونثثز �إنه ي�سعر 
بالقلق مثثن �أن بومبيو "�سوف ي�سجثثع ميل �لرئي�س 
نحثثو مو�قثثف خطثثرية �أو عد�ئية بدل مثثن تخفيفها 

�جلمهثثوري  �للجنثثة  رئي�ثثس  و�أعلثثن  �أو�سبطهثثا". 
�ل�سناتثثور بثثوب كوركثثر عثثن �إجثثر�ء �لت�سويت يوم 
�لثنثثني. وبغ�س �لنظر عثثن �لنتيجة من �ملتوقع �أن 
يطثثرح كوركثثر �لت�سويثثت �أمام كل �ع�سثثاء �للجنة. 
ويرتقثثب �لبيت �لبي�ثثس ت�سويتا �ل�سبثثوع �ملقبل 
قبل عطلة للكونغر�س ت�ستمر ��سبوعا. ويعترب �ملدير 
�حلثثايل لوكالة �ل�ستخبثثار�ت �ملركزية �لقريب من 
تر�مب، من "�ل�سقور" يف �ل�سيا�سة �خلارجية. ووعد 
بث"�لت�سدي لعدو�ن رو�سي". و�سلط عليه �ل�سوء هذ� 
�ل�سبوع عندما مت �لعالن عن زيارة �رشية قام بها 
�إىل كوريثثا �ل�سماليثثة للقاء �لزعيثثم كيم جونغ �ونغ 

للتح�سري لقمة مرتقبة له مع تر�مب.

�يت�سونثثوري  �ليابثثاين  �لدفثثاع  وزيثثر  �عتثثرب 
�ونودير�، خالل زيارتثثه لو��سنطن �أن �ل�رشبة 
وبريطانيثثا  �ملتحثثدة  للوليثثات  �لع�سكريثثة 
وفرن�سا على �سوريثثا �لأ�سبوع �ملا�سي، تبعث 

�أي�سا بر�سالة �إىل بيونغ يانغ.
وقال �لوزير �لياباين بعد لقائه يف �لبنتاغون 
نظثثريه �لأمريكثثي جيم�س ماتي�ثثس، �إن طوكيو 
"تو�فق على قر�ر �لوليات �ملتحدة وبريطانيا 
وفرن�سثثا �مل�ستند �إىل �حلزم يف عثثدم �لت�ساهل 
�لكيميائيثثة  �لأ�سلحثثة  �نت�سثثار  مثثع  مطلقثثا 
و��ستخد�مهثثا". و�أ�ساف "�أعتقثثد �أن )�ل�رشبة( 
�أر�سلت ر�سالة مثثا �إىل كوريا �ل�سمالية �أي�سا"، 
مذكثثر� باأن �لرئي�ثثس �لأمريكثثي دونالد تر�مب 
ي�ستعد للقثثاء زعيم كوريا �ل�سمالية كيم جونغ 
�أون يف قمة تاريخيثثة مرتقبة يف نهاية مايو 

�أو مطلع يونيو �ملقبل.
و�كثثد �لوزيثثر �أن "�آ�سيثثا تو�جثثه تهديثثد� خطر� 
وو�سيثثكا م�سدره بر�مج �أ�سلحة �لدمار �ل�سامل 
و�ل�سو�ريخ �لكوريثثة �ل�سمالية"، م�سري� �ىل �أن 
طوكيثثو ت�سعى بالتعاون مثثع �ملجتمع �لدويل 
لإقنثثاع بيونغ يانغ بالتخلثثي عن برناجميها 

�لنووي و�ل�ساروخي �لبالي�ستي.

كوريا الشمالية تجمد تجاربها النووية وترامب يرحب

طوكيو: الضربة لجنة مجلس الشيوخ قد ترفض الموافقة على بومبيو وزيرا للخارجية
الغربية على سوريا 
رسالة إلى بيونغ يانغ

واشنطن - وكاالت

طوكيو - وكاالت

بيونغ يانغ - وكاالت

الشرطة البريطانية تحدد هوية المشتبه بهم في تسميم سكريبال

قالثثت �سحيفة "ديلثثي تلغر�ف" �إن �ل�رشطثثة و�ملخابر�ت 
�لربيطانية حثثددت هوية عدد من �مل�ستبه بهم يف ت�سميم 
�لعقيد �لرو�سي �ل�سابق �سريغي �سكريبال و�بنته يوليا يف 

مدينة �سالزبوري �لربيطانية.
وكتبثثت "د�يلي تلغثثر�ف" �أن "�ل�سلطات �لربيطانية تعتقد 
�أن عمليثثة ت�سميثثم �سكريبثثال نفذتهثثا جمموعثثة �ساربثثة 
ت�سيطثثر عليهثثا �حلكومثثة �لرو�سيثثة يف منثثزل �سكريبثثال، 
م�سيفثثة �أن وحثثدة مكافحة �لإرهثثاب يف �سكوتالند يارد 
حتثثاول حاليثثا رفع ق�سية �سثثد �مل�ستبه بهثثم �لذين وفقا 

ر�أيهم قد عادو� بالفعل �إىل رو�سيا".
و�أفثثادت بثثاأن �أ�سمثثاء �مل�ستبثثه بهثثم مت حتديدهثثا بف�سل 
و�إىل  مثثن  �جلويثثة  �لرحثثالت  �ملعلومثثات حثثول  در��سثثة 
بريطانيثثا، وتدقيق حجم كبري مثثن ت�سجيالت �لفيديو من 
كامري�ت �ملر�قبة يف �سالزبثثوري و�لكامري�ت �لتي حتدد 
لوحثثات �أرقام �ل�سيار�ت.   ونقلت �ل�سحيفة عن �ملحققني 
�أنهثثم يتوقعثثون �أن يو�جهثثو� �سعوبات كبثثرية يف توجيه 
�لتهامثثات �لر�سميثثة �إىل �مل�ستبثثه بهثثم ب�سبثثب �لعالقات 
�ملتوتثثرة بثثني بريطانيثثا ورو�سيا. من جهتثثه قال حمقق 
�سابثثق يف �رشطثثة لندن �إنثثه من �ملمكثثن �أن "يكون هناك 
�أدلثثة غري مبا�رشة على �أن �أ�سخا�سثثا معينني و�سلو� على 
منت طائر�ت معينة كانو� متو�جدين يف �سالزبوري حلظة 
�لهجثثوم على �سكريبال لكن ذلك ل يثثدل ب�سكل ثابت على 
�أنهثثم قامو� بهذ� �لعتد�ء". ورف�ثثس ممثل �سكوتالند يارد 
�لتعليثثق على معلومات �ل�سحيفة، م�سثثري� �إىل �أن �ل�رشطة 
"ل تناق�س خطط �لتحقيق". وكان �لعقيد �لرو�سي �ل�سابق 
لال�ستخبثثار�ت  عميثثال  كان  �لثثذي  �سكريبثثال،  �سريغثثي 
�لربيطانيثثة و�بنتثثه يوليا، نقثثال يثثوم 4 �ذ�ر �ملا�سي �إىل 
و�تهثثم  �لربيطانيثثة.  �سالزبثثوري  مدينثثة  �مل�ست�سفثثى يف 
�جلانب �لربيطثثاين رو�سيا بتورطهثثا يف ت�سميم �سكريبال 
و�بنتثثه، مبادة غاز �لأع�سثثاب "A234" �لتي يعتربونها 
م�سابهة ملادة "نوفيت�سوك". من جهتها نفت رو�سيا مر�ر� 
عالقتهثثا بهذ� �حلادث، معللة ذلك، باأنها تخل�ست من كل 
�لأ�سلحثثة �لكيميائيثثة لديهثثا وفقا ملنظمة حظثثر �لأ�سلحة 

�لكيميائية.

لندن - وكاالت

قالت النيابة العامة 
البلجيكية، اإن منفذ حادث 

االعتداء على عنا�صر 
ال�صرطة يف حمطة قطارات 

مدينة اال�صت، يف منطقة 
�صرق فالندرا قبل يومني، 

كان معروفًا لل�صلطات 
االأمنية، وكان يعاين من 

ا�صطرابات نف�صية. 

بروكسل -وكاالت

ّ


