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وقال ترامب عرب ح�سابه الر�سمي على “تويرت”: 
كوريا  اأزم��ة  اإن��ه��اء  �سوب  الطريق  ي��زال  “ال 
ال�سمالية طويال. رمبا تنجح )اجلهود( ورمبا ال- 

فقط الوقت �سيخربنا".
اأبريل،   / ني�سان   21 ال�سمالية  كوريا  واأعلنت 
واإغالق  وال�ساروخية،  النووية  جتاربها  تعليق 
موقع للتجارب النووية، و�ست�سعى بدال من ذلك 

لتحقيق النمو االقت�سادي واإحالل ال�سالم.
بهذه  العامل  اأرج��اء  خمتلف  من  زعماء  ورح��ب 
اأول اجتماع قمة بني  التي جاءت قبل  اخلطوة، 
واملقرر  �سنوات  ع�رش  من  اأكرث  منذ  الكوريتني 

عقده يوم اجلمعة.
بنربة  حتدثه  قبل  ترامب  �ساركها  تغريدة  ويف 
كوريا  بيان  االأمريكي  الرئي�س  ف�رش  حذرا،  اأكرث 
النووي،  ال�سالح  بنزع  تعهد  اأنه  على  ال�سمالية 
قائال “مل نتنازل عن اأي �سيء وهم وافقوا على 
للعامل(  ج��دا  عظيم  )اأم��ر  النووي  ال�سالح  ن��زع 

واإغالق املوقع وعدم اإجراء جتارب جديدة".
كوريا  زعيم  اأون  ج��وجن  كيم  اإع���الن  اأن  غ��ر 
االأ�سلحة  بنزع  التزاما  يت�سمن  مل  ال�سمالية، 
وال�سواريخ املوجودة بالفعل، وهناك �سكوك يف 
اأنه قد يتخلى عن الرت�سانة النووية التي طورتها 

بالده على مدى عقود.
اإج��راء  اإىل  بحاجة  تعد  مل  ب��الده  اإن  كيم  وق��ال 
�سواريخ  اإط���الق  جت��ارب  اأو  ن��ووي��ة،  جت��ارب 
هذه  امتلكت  اأن  بعد  للقارات،  عابرة  بالي�ستية 
االأ�سلحة بالفعل واإنه �سيوجه كل اجلهود للتنمية 

االقت�سادية.
واأبدى البع�س ت�سككا يف نوايا ال�سمال، و�سترتكز 

اأنظار املجتمع الدويل على مون جيه-اإن رئي�س 
يوم  كيم  مع  يجتمع  عندما  اجلنوبية،  كوريا 
اأ�ستاذ  �سوجن-ووك،  نام  وقال  املقبل.  اجلمعة 
درا�سات كوريا ال�سمالية باجلامعة الكورية يف 
�سول: “كوريا ال�سمالية لها باع طويل يف اإثارة 
م�ساألة نزع ال�سالح النووي وتعهدت يف ال�سابق 

كيف  جميعا  نذكر  النووية.  براجمها  بتجميد 
العقود  يف  وااللتزامات  التعهدات  هذه  تبددت 
اإعالن  اأن  من  الرغم  “على  واأ�ساف  املا�سية". 
يتعامل  اأن  الطبيعي  فمن  للغاية  مثر  ال�سمال 
العامل بحذر زائد مع كل كلمة ينطق بها كيم". 
ويف وا�سنطن، قال اجلمهوري بوب كوركر رئي�س 

اإن  ال�سيوخ  مبجل�س  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة 
احلكومة االأمريكية تنظر اإىل تعهد كيم بت�سكك.

وقال كروكر على �سبكة “�سي.اإن.اإن”: “هذا جهد 
كبر على �سعيد العالقات العامة من كيم جوجن 
اأون… اأعتقد اأن اجلميع يف االإدارة )االأمريكية( 
بت�سكك  االأم��ر  هذا  مع  يتعاملون  والكوجنر�س 

وحذر".
ومن املتوقع اأن يجتمع كيم مع ترامب يف اأواخر 
اأول  اأوائل يونيو حزيران، يف  اأو  اأيار  �سهر مايو 

اجتماع من نوعه.
وك���ان م��دي��ر وك��ال��ة امل��خ��اب��رات امل��رك��زي��ة 
مر�سح  بومبيو،  مايك  )�سي.اآي.اإيه(  االأمريكية 
زار  ال��ق��ادم،  اخلارجية  وزي��ر  ملن�سب  ترامب 
كوريا ال�سمالية �رشا والتقى مع كيم لبحث القمة 

منذ ثالثة اأ�سابيع.
كوريا  يف  الرئا�سي  الق�رش  يف  م�سوؤول  وق��ال 
اجلنوبية اليوم اإن مون، الذي رحب باإعالن كيم 
ال�سالح  نزع  باجتاه  “كبرة”  خطوة  اإنه  قائال 
النووي، يركز اهتمامه ب�سكل كامل هذا االأ�سبوع 
على القمة ويبقى يف الق�رش الرئا�سي للتح�سر 

لها وال يرتبط باأي التزامات خارجية.
الرئا�سي اجتمع  االأمن  اأن جهاز  وذكر امل�سوؤول 
مع اأفراد من اجلي�س وقيادة قوات االأمم املتحدة 
اأم�س ال�سبت لبحث تاأمني بلدة بامنوجنوم التي 

�ستعقد فيها القمة بني الكوريتني.
وكانت كوريا اجلنوبية تعمل على مدى االأ�سابيع 
القليلة املا�سية على جتديد مبنى )بيت ال�سالم( 
ع��ل��ى ج��ان��ب��ه��ا م��ن احل����دود يف ب��امن��وجن��وم 
للتح�سر للقمة مع كيم الذي �سي�سبح اأول زعيم 
منذ  اجلنوب  اأرا�سي  قدمه  تطاأ  �سمايل  ك��وري 

احلرب الكورية بني عامي 1950 و1953.
اأخرى من  الكوريتان غدا االثنني جولة  وجتري 
يف  العمل  جمموعات  م�ستوى  على  املحادثات 
ال�سمايل  الكوري  اجلانب  على  الواقعة  توجنيل 
�سوؤون  ملناق�سة  احلدودية  بامنوجنوم  قرية  من 
متعلقة باملرا�سم والتجهيزات االأمنية والتغطية 

االإعالمية للقمة.

ترامب: الطريق ال يزال طويال أمام حل أزمة كوريا الشمالية

 

   

محكمة بلجيكية تصدر حكما بالسجن 20 عاما على 
صالح عبدالسالم لتورطه بهجمات بروكسل 2016

الهند تقوم بأكبر عملية لمكافحة اإلرهاب في 
40 سنة

غوتيريش يتحدث عن “الشيعة والسنة” ويقر 
بعجز األمم المتحدة في سوريا

دان��ت حمكم��ة بلجيكي��ة، �سالح عبد ال�س��الم امل�ستبه ب��ه يف هجمات باري���س، بالقتل 
االإرهاب��ي خ��الل واقعة اإطالق ن��ار يف بلجيكا عام 2016. وعبد ال�س��الم الذي يحاكم 
يف بلجي��كا امل�ستب��ه به الوحيد الذي ال يزال على قيد احلياة يف هجمات باري�س، وكان 
يوم��ا ما على راأ�س قائمة املطلوب��ني يف اأوروبا. وتورط عبد ال�سالم باإطالق النار على 
ال�رشط��ة يف 15 اذار / مار���س عام 2016، بعد 4 اأ�سه��ر من هجمات باري�س التي راح 
�سحيته��ا 130 �سخ�سا. وكادت ال�رشطة الفرن�سية اأن تعتقل عبد ال�سالم يف منزل لكنه 
فر برفقة �رشيك له، وقام �سخ�س ثالث باإطالق النار على ال�رشطة، التي قتلته، ثم بعد 3 
اأي��ام اعتقل ورفيقه يف بروك�س��ل. وي�سعى االدعاء للح�سول على حكم ق�سائي بال�سجن 

اإطالق النار. اإرهابية بحادث تبادل  20 عاما لكال الرجلني، م�سرا اإىل وجود �سلة 

اأج��رت قوات االأمن الهندية اأكرب عملية ملكافحة االإرهاب خالل ال�سنوات ال�40 االأخرة، 
مت خاللها الق�ساء على 14 م�سلحا ماويا.

وذك��ر م�س��وؤول هندي رف�س ذكر ا�سم��ه، اأن العملية يف والية ماهارا�س��رتا الواقعة و�سط 
الهن��د، ب��داأت االأحد املا�س��ي وا�ستمرت عدة �ساع��ات، م�س��را اإىل اأن امل�سلحني الذين مت 
الق�س��اء عليهم، كانوا م�سوؤولني عن القي��ام بجرائم خطرة، مبا فيها اختطاف املدنيني 
والقت��ل و�سن هجمات عل��ى ع�سكريني. واأفاد باأنه يوجد ب��ني امل�سلحني، الذين مت قتلهم 

يف تبادل اإطالق النار مع قوات االأمن، عدد من زعمائهم.
واأ�س��اف، "حت��ى االآن عرثنا على 14 جثة للماويني القتلى، وبع�سهم ن�ساء، ويتم حاليا 

البحث عن جثث امل�سلحني االآخرين يف الغابات. كما نحاول حتديد هوياتهم".
وين�س��ط امل�سلحون املاوي��ون يف عدد من الواليات الهندي��ة، ويقومون بحرب ع�سابات 
ويختفون يف االأدغال، وي�سنون هجمات م�ستمرة على امل�سوؤولني يف التجمعات ال�سكنية. 
ومن��ذ ال�ستينات من القرن املا�سي يحارب هوؤالء امل�سلح��ون املاويون املتطرفون �سد 

احلكومة املركزية حتت �سعار "حترير الفالحني من نر الراأ�سمالية".

بغ��داد – متابعة :حت��دث االأمني العام ل��الأمم املتحدة اأنطوني��و غوتري�س، الذي 
ي�س��ارك يف اجتماع عمل غر ر�سمي م��ع ممثلي الدول االأع�ساء يف جمل�س االأمن 
بجنوب ال�سويد عن اخلالفات بني “ال�سنة وال�سيعة” يف املنطقة، مقرا بعجز االأمم 

املتحدة عن حل جميع امل�ساكل يف �سوريا.
وق��ال غوتر���س يف مقابل��ة م��ع التلفزي��ون ال�سوي��دي، ردا على �س��وؤال حول ما 
ميك��ن اأن يقوله لهوؤالء النا�س الذين فق��دوا ثقتهم باالأمم املتحدة بعد اأكرث من 7 
�سن��وات من احلرب يف �سوريا، "هناك العديد من اجليو�س املختلفة، وامليلي�سيات 
املختلف��ة، وهناك من يحارب العامل باأثره وم�سالح خمتلفة”، معتربا اأن “حرب 

باردة تدور هناك".
واأ�س��اف “هناك خالفات ب��ني ال�سيعة وال�سنة، هناك خالف��ات اأخرى بني اأجزاء 
خمتلف��ة م��ن املنطقة، فمن الوا�سح اأن��ه من ال�سذاجة االعتق��اد اأن االأمم املتحدة 
باإمكانه��ا حل اأي م��ن هذه امل�ساكل بطريقة �سحرية، ال�سيما عندما يكون جمل�س 

االأمن منق�سما اإىل هذا احلد".

ك�سف��ت ال�رشط��ة املاليزية، عن �سور ر�سمه��ا الكمبيوتر ل�سخ�سني 
ي�ستبه اأنهما اغتاال فل�سطينيا يف كواالملبور، واأ�سافت اأنها وزعت 

تنبيها ب�ساأنهما عند جميع خمارج البالد.
واأطل��ق رجالن عل��ى دراجة ناري��ة 14 ر�سا�سة عل��ى االأقل على 
ف��ادي البط�س، وهو حما���رش فل�سطيني يف جمال الهند�سة، ال�سبت 

املا�سي يف كواالملبور وا�ست�سهد على الفور.
وق��ال قائد ال�رشطة املاليزية حممد ف��وزي بن هارون لل�سحفيني 

اإن �سور امل�ستبه بهما ر�سمت بناء على اأو�ساف اأدىل بها �سهود.

ويف ت�سجي��ل لت�رشيح��ات قائد ال�رشط��ة، ق��ال اإن ال�سور لرجلني 
فاحت��ي الب�رشة ق��د يكونا اأوروبيني اأو من منطق��ة ال�رشق االأو�سط. 

ويبلغ طول كليهما حوايل 180 �سنتيمرتا وميلكان بنية قوية.
وكان الرج��الن ي�ستق��الن دراجة نارية �سوداء ق��د تكون من طراز 
)بي.اإم.دبليو( اأو )كاوا�ساكي(. وكان كل منهما يحمل حقيبة ظهر 

ويرتدي �سرتة �سوداء وخوذة.
وق��ال حممد ف��وزي “�سرن�سل بع�س الر�سا�س��ات التي ُجمعت اإىل 
خ��رباء التحلي��ل لتحدي��د نوع ال�س��الح امل�ستخ��دم يف عملية القتل 
املروعة”. واأ�ساف اأن ال�رشطة لي�ست متاأكدة مما اإذا كان الرجالن 
م��ا زاال يف ماليزيا. وتابعا “ال ميكنن��ا اإغالق جميع املخارج وال 

منلك اأي معلومات اأخرى غر ال�سور املر�سومة”. وكان اأحمد زاهد 
حمي��دي نائب رئي�س الوزراء املاليزي قال ال�سبت املا�سي، اإن من 
املعتق��د اأن امل�ستبه بهما يف احلادث اأوروبي��ان على �سلة بجهاز 
خماب��رات اأجنبي. ونفى وزير الدفاع االإ�رشائيلي اأفيغدور ليربمان 
االتهامات املتعلقة بدور املو�ساد يف اغتيال البط�س، وقال اإن من 
املرج��ح اأن يكون قد ُقتل يف اإطار نزاع فل�سطيني داخلي. وُوجهت 
اتهام��ات للمو�س��اد بتنفيذ عدد من عملي��ات االغتيال ل�سخ�سيات 
كب��رة بينه��م فل�سطيني��ون يف مناطق خمتلفة من الع��امل. وتنفي 
اإ�رشائي��ل دوم��ا االتهام��ات. واملو�س��اد مته��م باغتي��ال حمم��ود 
املبح��وح القائ��د الع�سك��ري يف حما�س يف غرفت��ه بفندق يف دبي 

يف 2010. ويف 2016 األق��ت حما���س بالل��وم عل��ى املو�س��اد يف 
اغتي��ال تون�سي قالت اإن��ه اأحد خرباء احلركة يف جم��ال الطائرات 
التي تعمل دون طيار. وت�ساعدت حدة التوتر على احلدود بني غزة 
واإ�رشائي��ل يف االأ�سابيع القليل��ة املا�سية بعدما نظم الفل�سطينيون 
احتجاجات للمطالب��ة بحق العودة اإىل ديارهم التي اأ�سبحت االآن 

داخل اإ�رشائيل.
وا�ستخدم��ت اإ�رشائي��ل الذخ��رة احلي��ة وا�ست�سه��د 35 فل�سطيني��ا 
عل��ى االأقل مما اأثار انتق��ادات دولية. وتق��ول اإ�رشائيل اإنها حتمي 
حدوده��ا وتتخ��ذ ه��ذه االإجراءات فق��ط عندما يق��رتب املحتجون 

بدرجة كبرة من ال�سياج احلدودي.

قب��ل 4 اأي��ام م��ن انعق��اد القمة ب��ني الكوريت��ني، قرر 
اجلي�س الك��وري اجلنوبي وقف ب��ث الدعاية امل�سادة 

لكوريا ال�سمالية عرب مكربات ال�سوت على احلدود.
وذك��رت وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية اأن قرار وقف 
ب��ث الدعاي��ة ع��رب مك��ربات ال�س��وت "ياأتي م��ن اأجل 
تخفيف التوتر الع�سك��ري بني الكوريتني وخلق البيئة 
ال�سلمي��ة ملحادثات القم��ة بينهما". وكان��ت الدعاية 
املوجه��ة �سد كوري��ا ال�سمالية عرب مك��ربات ال�سوت 
تعت��رب و�سيل��ة رئي�سي��ة للح��رب النف�سي��ة �س��د بيونغ 
يانغ، وهي اأحد العوامل امل�سببة للتوتر الع�سكري على 

خ��ط الرت�سي��م الع�سكري للح��دود بني البلدي��ن. كوريا 
ال�سمالية بدورها دعت مرارا اإىل وقف بث الدعاية، يف 
اأثن��اء حمادثات خمتلفة اأجرته��ا الكوريتان يف مطلع 
االألفي��ة الثانية. واتفق��ت الكوريت��ان يف 2004 على 
وق��ف االأن�سطة الدعائي��ة يف خط الرت�سي��م الع�سكري، 
اإال اأن كوري��ا اجلنوبي��ة ا�ستاأنفت هذا الن�ساط الدعائي 
ع��رب مكربات ال�س��وت ب�سكل كام��ل، ردا على التجربة 
النووي��ة الرابع��ة لبيونغ يان��غ، التي نف��ذت يف يناير 
اأ�س��ارت الوكال��ة الكورية  2016. م��ن جه��ة اأخرى، 
اجلنوبية اإىل اأن جي�س ال�سطر اجلنوبي يدر�س تقلي�س، 
"اجل��دول الزمن��ي للتدريب��ات الع�سكري��ة  اأو تن�سي��ق 
امل�سرتك��ة ب��ني كوريا اجلنوبي��ة والوالي��ات املتحدة 

قبيل حمادثات القمة بني الكوريتني". ولفتت الوكالة 
اإىل اأن��ه من املتوق��ع اأن تنتهي تدريبات "فرخ الن�رش" 
يف 26 اأبري��ل م��ن اجل��اري، وكان من املق��رر لها اأن 
ت�ستم��ر حت��ى نهاية ال�سه��ر. اأم��ا بالن�سب��ة لتدريبات 
"احلل الرئي�سي" التي بداأت اليوم يف كوريا اجلنوبية 
وت�ستمر الأ�سبوعني، فمن املتوقع وقفها يف 27 اأبريل 
الذي �سي�سهد انعقاد القمة بني الكوريتني. واأفات باأنه 
من "املنتظر اأن يجتمع رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة، 
جون��غ كيون��غ-دو، م��ع قائ��د الق��وات االأمريكية يف 
كوري��ا اجلنوبي��ة، يف غ�سون بداي��ة االأ�سبوع اجلاري 

التخاذ قرار نهائي ب�ساأن هذا املو�سوع".

اأف��ادت و�سائل اإعالم اإ�رشائيلي��ة، باأن اإيفانكا 
ترام��ب وزوجه��ا ج��رارد كو�سن��ر، م�ست�سار 
الرئي���س دونال��د ترام��ب، �سيمث��الن الواليات 
املتح��دة يف حفل نقل ال�سف��ارة االأمريكية من 

مدينة تل اأبيب اإىل القد�س.
وذكر املوقع االإلك��رتوين ل�سحيفة “هاآرت�س” 
عن م�سوؤولني اإ�رشائيليني يف وزارة اخلارجية، 
مل يذك��ر اأ�سماءه��م، اأنه خالل اإح��دى جل�سات 
التح�س��ر لنقل ال�سفارة ال�سه��ر املقبل، والتي 
اال�ستع��داد  “تق��رر  ال��وزارة،  مق��ر  يف  ج��رت 
لو�سول الزوجني كو�سنر للم�ساركة باحلفل".
وق��ال امل�سوؤول��ون، م��ن املتوق��ع اأن ي�س��ارك 
يف احلف��ل اأي�س��ا ن��واب م��ن جمل���س ال�سيوخ 
يف  اخلزان��ة  وزي��ر  اإىل  اإ�ساف��ة  االأمريك��ي، 

احلكومة االأمريكية �ستيف مو�سني.
وكان رئي���س ال��وزراء االإ�رشائيل��ي، بنيام��ني 
الرئي���س  املا�س��ي  ال�سه��ر  دع��ا  نتنياه��و، 
حف��ل  حل�س��ور  ترام��ب،  دونال��د  االأمريك��ي، 
افتت��اح ال�سف��ارة، لك��ن ب�سب��ب “اعتبارات يف 
جدول اأعمال البيت االأبي�س” قرر ترامب عدم 
احل�س��ور واإر�سال ممثل عن��ه، مل يحدد من هو 

بعد.

شرطة ماليزيا تكشف صور المشتبه باغتيالهما فلسطينيا في كوااللمبور

ابنة ترامب وزوجها كوريا الجنوبية توقف عمل مكبرات الصوت على الحدود مع جارتها 
سيمثالن واشنطن في حفل 

نقل السفارة إلى القدس
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إيران وإسرائيل تقلالن من احتمال نشوب حرب بينهما بسبب سوريا

ا�ستم��ر تب��ادل االتهام��ات ب��ني اإي��ران واإ�رشائي��ل، ب�ساأن 
الت�سعي��د غ��ر امل�سب��وق ب�س��اأن الغ��ارة االإ�رشائيلية على 
قاع��دة التيف��ور و�س��ط �سوري��ا، لك��ن البلدي��ن قل��ال م��ن 

احتماالت حتول الت�سعيد حلرب، بح�سب مراقبني.
وق��ال وزي��ر اخلارجية االإي��راين حممد ج��واد ظريف، يف 
مقابل��ة تلفزيوني��ة اإن �س��ن اإ�رشائي��ل غ��ارات اأخ��رى يف 
�سوري��ا �سيكون له"عواقب" ولكن��ه راأى اأن حدوث ت�سعيد 

كبر اأمر غر حمتمل.
واأ�س��اف "ال اأعتق��د انن��ا يف طريقن��ا نحو ح��رب اإقليمية 
ولكن��ي اأعتقد مع االأ�سف اأن اإ�رشائي��ل توا�سل انتهاكاتها 
للقان��ون ال��دويل عل��ى اأم��ل اأن تتمكن من فع��ل ذلك دون 
عق��اب ب�سب��ب الدع��م االأمرك��ي وحماول��ة اإيج��اد �ستار 

لالختباء خلفه".
م��ن جانب��ه اأف��اد وزي��ر الدف��اع االإ�رشائيل��ي اأفيج��دور 
ليربم��ان، بان �سيا�سة حكومت��ه تق�سي باأال يكون الإيران 
وج��ود را�س��خ يف �سوريا، مبينا انه "مهم��ا كان الثمن لن 

ن�سمح بو�سع طوق حول رقبتنا".
وردا عل��ى �س��وؤال ب�س��اأن م��ا اإذا كانت احل��رب و�سيكة مع 
اإي��ران اأجاب "اأتع�سم ال، اأعتقد اأن دورنا االأ�سا�سي هو منع 
احل��رب وه��ذا يتطلب ردع��ا ملمو�سا وحقيقي��ا باالإ�سافة 
اإىل اال�ستع��داد للعم��ل". فيم��ا اأك��د وزي��ر اال�ستخب��ارات 
اإ�رشائي��ل كات���س، اأن القوى الك��ربى قد تتدخ��ل للحد من 
ال  "اإ�رشائي��ل  ان  اإىل  م�س��را  �سوري��ا،  يف  اإي��ران  ن�س��اط 
حتر���س على الت�سعيد واإذا اأظه��رت اإ�رشائيل قوتها ميكن 
اأن جتاب��ه االإيراني��ني وميك��ن اأن تو�س��ح للرو���س الذي��ن 
ي�سعون لال�ستقرار اأن االأمر ي�ستحق اأن ي�ستخدموا نفوذهم 
ونف���س ال�سيء ينطبق على الواليات املتحدة وفرن�سا وكل 

االآخرين".
والح��ت خ��الل الف��رتة املا�سي��ة ب��وادر مواجه��ة ب��ني 
اخل�سمني اللدودين منذ العا�رش من �سباط املا�سي عندما 
اأعلن��ت اإ�رشائي��ل اأن طائ��رة اإيراني��ة م�سلح��ة دون طي��ار 
انطلقت من قاع��دة ب�سوريا واخرتق��ت اأرا�سيها واأ�سقطت 
اإ�رشائيل الطائرة ولكنه��ا فقدت طائرة من طراز اإف16- 
بنران امل�سادات االأر�سية ال�سورية خالل غارة انتقامية.
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قال الرئي�س الأمريكي، 
دونالد ترامب، اإن الطريق 

مازال طويال اأمام حل 
الأزمة النووية الكورية 
ال�شمالية، متحدثا بنربة 

حذرة، بعد تعهد كوريا 
ال�شمالية بوقف جتاربها 

النووية، مما اأنع�س الآمال 
قبل القمتني املزمعتني مع 

كوريا ال�شمالية والوليات 
املتحدة.
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