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الكامل  الن�ص  الر�سمية  االنباء  وكالة  ون�رشت 
يف  الزعيمان  وقعه  الذي  بامنوجنوم  الإعللان 
نهاية القمة، وقالت اإن اللقاء ميهد لل"امل�ساحلة 

الوطنية والوحدة وال�سام واالزدهار".
ويف هذه الوثيقة، اأكد الزعيم الكوري ال�سمايل 
مون  اجلنوبية  كوريا  ورئي�ص  اون  جونغ  كيم 
بالتو�سل  املتمثل  امل�سرتك  "الهدف  جاي-اإن 
اإىل �سبه جزيرة خالية من ال�ساح النووي من 

خال نزع االأ�سلحة".
ولفت حمللون اإىل ان قمتني �سابقتني اختتمتا 
اي�سا مبظاهر التاأثر ووعود م�سابهة من جانب 
مثمرة  تكن  مل  النتيجة  لكن  ال�سمالية،  كوريا 

نهاية االمر.
حتتاج  اأنها  على  يانغ  بيونغ  اأ�رشت  وطاملا 
مبواجهة  نف�سها  عن  للدفاع  النووية  لا�سلحة 

اجتياح امريكي.
مقابل  ذلللك  على  التفاو�ص  عر�ست  لكنها 
�سمانات اأمنية، بح�سب �سيئول، رغم اأن كيم مل 

ي�رش اإىل ذلك علنا يف قمة اجلمعة التاريخية.
االنللبللاء  وكللالللة  ذكلللرت  منف�سل  تقرير  ويف 
االآراء  "تبادال  الزعيمني  اإن  ال�سمالية  الكورية 
منها  موا�سيع  حول  ومنفتح"  �رشيح  ب�سكل 
الكورية  اجلزيرة  �سبه  على  ال�سام  "�سمان 

ونزع اال�سلحة النووية فيها".
الناطقة  �سينوم،  رودونللغ  �سحيفة  وكر�ست 
اأربعا  ال�سمال  يف  احلاكم  العمال  حزب  با�سم 
من �سفحاتها ال�ست للقمة، ون�رشت 60 �سورة 

15 منها على �سفحتها االأوىل.
وبث التلفزيون احلكومي م�ساهد من االجتماع 

بني  الللعللنللاق  بينها  دقللائللق  ب�سع  ا�ستمرت 
وقامت  �سوتي،  تعليق  مللع  لكن  الزعيمني، 
املذيعة ال�سهرية ري ت�سون هي بقراءة االإعان.
الدرا�سات  جامعة  من  مو-جني  يانغ  وقللال 
التغطية موؤ�رش اىل  اإن حجم  ال�سمالية  الكورية 
اأن ال�سمال "�سادق يف التزامه". وا�ساف "كما 

للقمة  التح�سري  يف  لوا�سنطن  اآخر  موؤ�رش  اإنه 
بني الواليات املتحدة وكوريا ال�سمالية مفاده 

اأن "الكرة يف ملعبك االآن".
- من اأجل ال�سعب -

الذي  الع�سكري  احلللدود  خط  كيم  خطا  عندما 
كوري  زعيم  اأول  ا�سبح  اجلزيرة،  �سبه  يق�سم 

االعمال  توقف  منذ  اجلنوب  قدمه  تطاأ  �سمايل 
باتفاق   1953 يف  الكوريتني  بني  القتالية 

هدنة ولي�ص معاهدة �سام.
ثم اأقنع كيم مون باأن يخطو يف ال�سمال - وهو 
ال�سمالية  الكورية  االنباء  وكالة  اأوردتلله  ما 
تخللته  يوما  الزعيمان  واأم�سى  الر�سمية- 

الودية و�ساعة ون�سفا  واللحظات  االبت�سامات 
من املحادثات االنفرادية.

تقدما  ال�سمالية  كوريا  حققت  كيم  عهد  يف 
وقللامللت  الت�سلحي  بللرنللاجمللهللا  يف  �للرشيللعللا 
على  لها  واالأقوى  ال�ساد�سة  النووية  بتجربتها 
�سواريخ  واأطلقت  املا�سي  الللعللام  االطلللاق 
املتحدة،  الواليات  ارا�سي  �رشب  على  قادرة 
الدولية  العقوبات  ت�سديد  اإىل  اأدت  خطوات  يف 

عليها.
وتبادل كيم والرئي�ص االمريكي دونالد ترامب 
ما  باحلرب،  والتهديدات  ال�سخ�سية  االهانات 
فاقم التوتر قبل اأن ي�ستغل مون فر�سة االلعاب 
االوملبية ال�ستوية لل�سعي اإىل حوار وبدء تقارب 
دبلوما�سي اأف�سى اإىل قمة اجلمعة يف املنطقة 

املنزوعة ال�ساح.
من  عللددا  اإن  ودبلوما�سيون  حمللون  وقللال 
العوامل اأدت اإىل تغري موقف بيونغ يانغ، منها 
موقع  من  التفاو�ص  باإمكانها  باأن  �سعورها 
من  واخل�سية  العقوبات  تاأثري  مللوازاة  يف  قوة 

حترك ع�سكري امريكي حمتمل.
الر�سمية  ال�سمالية  الكورية  االنباء  وكالة  لكن 

عزت ذلك اإىل كيم.
يف  التاريخي  اللقاء  "اإن  الللوكللالللة  وقللالللت 
االأعلى  القائد  حمبة  بف�سل  اتى  بامنوجنوم 
امل�سري"  تقرير  يف  والرغبة  لل�سعب  املتوقدة 

بعيدا عن تاأثري خارجي.
وت�سغط وا�سنطن على بيونغ يانغ للتخلي عن 
وال  منه  التحقق  ميكن  كامل  ب�سكل  ا�سلحتها 
اأن تقدما جمديا  رجوع عنه. ويقول املحللون 
�سيعتمد على نتيجة قمة كيم مع ترامب والتي 

يتم ترقبها يف اال�سابيع القادمة.

بيونغ يانغ تتحدث عن "حقبة جديدة للسالم" غداة القمة التاريخية بين الكوريتين

 

    

زوجة ماكرون تكشف "حقيقة حزينة" عن 
ميالنيا ترامب

مقتل "رجل داعش الحديدي" في اليمن

اعتقال ابن زعيم إفريقي سابق في تكساس 
بتهمة االستعباد

بغللداد – متابعة : ك�سفت بريجيت ماكرون زوجللة الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون، 
اأن نظريتها االأمريكية ميانيا ترامب تعي�ص مقيدة يف بيتها، وال ميكنها اخلروج.

وبعللد زيللارة ر�سمية ملاكرون وزوجتلله اإىل الواليللات املتحدة، حتدثللت ال�سيدة االأوىل 
الفرن�سيللة ل�سحيفة "لو مونللد" عن لقائها مع زوجة الرئي�للص االأمريكي ميانيا ترامب 

)48 عاما(.
وقالللت بريجيت �ساحبللة الل65 عاما: "ميانيا كانت مرحة، لدينا نف�ص ح�ص الفكاهة. 

�سحكنا معا كثريا".
ويف املقابللل، قالللت بريجيللت اإن ميانيا "ال ميكنهللا فعل �سيء، ال ميكنهللا حتى فتح 
نوافللذ البيت االأبي�ص اأو اخلللروج منه، اإنها مقيدة اأكرث مني بكثري، اأنا اأخرج يف باري�ص 

كل يوم".
واأ�سافللت زوجة ماكرون التللي تكربه بل25 عاما: "كانت طيبللة القلب، وجميلة وذكية 

و�رشيحة".

بغدد – متابعة : قتل قيادي بارز يف فرع "داع�ص" باليمن يف عملية دهم �سمايل مدينة 
عللدن، ح�سبما اأفللادت م�سادر اأمنية مينية. وقالت امل�سللادر اإن القتيل هو �سالح نا�رش 
ف�سللل الباخ�سي، اأمللري والية عدن اأبني يف داع�للص االرهابي. ونفذ عمليللة الدهم وحدتا 
مكافحللة االإرهللاب وقوات الطوارئ والدعللم االأمني، التابعتللان الإدارة اأمن عدن جنوبي 
اليمللن، وا�ستهدفت الوحدتان منزله بحي اململلدارة �سمايل عدن، الذي كان يتح�سن فيه 
برفقللة اأع�ساء اآخرين يف "داع�ص". الباخ�سي امللقب بل"احلديدي" قتل بعد رف�سه ت�سليم 
نف�سلله لل�رشطللة، التي فقدت اأحللد اأفرادها واأ�سيب اثنان اآخللران يف تبادل الإطاق النار، 
فيمللا مت اعتقللال 3 من ارهابيللي "داع�ص". وخللال عملية الدهم على منزللله الذي كان 
يتخذه منطلقا لتنفيذ العمليات االإرهابية، عرثت قوات االأمن على هواتف نقالة واأجهزة 
حوا�سللب لوحيللة واأ�سلحة ر�سا�سة. وتن�سط يف جنوب اليمللن جمموعات متطرفة، م�ستغلة 
الفو�سللى التللي �رشبت البللاد خللال ال�سنللوات املا�سيللة، واأخطرها تنظيمللا "داع�ص" 

والقاعدة.

بغداد – متابعة :اعتقلت ال�رشطة االأمريكية املدعو حممد توري، جنل اأحمد �سيكو 
توري اأول رئي�ص جلمهورية غينيا التي حكمها يف الفرتة من 1958 اإىل 1984.
وذكر م�سدر يف وزارة العدل االأمريكية قوله، اإن حممد البالغ من العمر 57 عاما 

متهم وزوجته با�ستعباد فتاة على مدى 16 عاما.
وتو�سل التحقيق، اإىل اأن الزوجني ا�ستقدما الفتاة من غينيا اإىل الواليات املتحدة 
عللام 2000، عندما كان عمرهللا خم�ص �سنوات فقط، واأجرباها بعد �سنوات قليلة 

على االأعمال املنزلية ورعاية اأطفالهما با مقابل.
وتقللول ال�رشطللة، اإن الفتللاة تعر�ست لل�للرشب وال�سغللط النف�سللي ومل ي�سمح لها 
بالتعليللم والذهاب للمدر�سة وهي ال تعللرف االإجنليزية وكانت تنام على االأر�ص 
بللا فرا�للص، حتى متكنت مب�ساعللدة اجلريان من الفللرار واللجللوء اإىل ال�رشطة يف 
اأغ�سط�للص 2016، فيمللا ينكر الزوجان اأي ذنب لهما ويقوالن، اإن الفتاة تربت يف 
بيتهمللا كواحدة مللن بناتهما. ويعاقب القانون االأمريكي علللى مثل هذه اجلرائم 

ب�سدة، وقد ت�سل مدة �سجن الزوجني يف حال اإدانتهما اإىل 20 عاما.

قال مندوب املغرب الدائم لدى االأمم املتحدة، عمر هال، اإّن باده 
لللن ت�ستاأنللف العمليللة ال�سيا�سية مع جبهللة "البولي�ساريللو" ب�ساأن 
م�ستقبللل اإقليللم ال�سحللراء املتنازع عليلله، ما مل تن�سحللب االأخرية 
مللن املنطقللة العازلة. وعقب اعتمللاد جمل�ص االأمن الللدويل، م�ساء 
اجلمعللة، القللرار االأمريكللي بتمديد واليللة بعثللة االأمم املتحدة يف 
اإقليللم ال�سحللراء "مينور�سو" ملللدة 6 اأ�سهر، حللّذر ال�سفري املغربي، 
)البولي�ساريللو(  "نقللل  يف ت�رشيحللات لل�سحافيللني، مللن مغبللة 
مهامهللا االإدارية مللن منطقة تندوف يف اجلزائللر اإىل �رشق اجلدار 

االأمني الدفاعي لل�سحراء".  واأ�ساف، "اأقولها للبولي�ساريو واأي�سًا 
للجزائللر، اإذا مل تن�سحبوا )من املنطقللة العازلة(، واإذا نقلتم املهام 
االإداريللة اإيل �للرشق اجلللدار االأمني الدفاعللي لل�سحللراء، لن تكون 
هنللاك عمليللة �سيا�سيللة واخليار لكمللا، اإمللا العمليللة ال�سيا�سية اأو 
انتهاك قللرارات جمل�ص االأمن الدويل". واملنطقللة العازلة، وت�سمى 
اأي�سللًا يف املغللرب "اجلللدار االأمنللي الدفاعللي"، هي تلللك الواقعة 
علللى احلدود ال�رشقيللة الإقليم ال�سحراء وتنت�للرش فيها قوات اأممية، 
واتهمللت الرباط "البولي�ساريللو" موؤخراً باالنت�سار فيهللا ع�سكريًا. 
وقبيللل اأ�سابيع، حّذر املغرب، يف ر�سالللة اإىل جمل�ص االأمن، من اأّن 
"حتريك اأي بنية مدنية اأو ع�سكرية اأو اإدارية اأو اأيًا كانت طبيعتها 

للبولي�ساريللو، من خميمات تندوف يف اجلزائللر"، اإىل �رشق اجلدار 
االأمني الدفاعي الإقليم ال�سحراء يعد "عمًا موؤديًا اإىل احلرب".

يف مقابللل ذلللك، قالت االأمم املتحللدة، اإّن بعثة املنظمللة يف اإقليم 
ال�سحللراء )مينور�سللو( "مل تلحللظ اأي حتللركات لعنا�للرش ع�سكرية 
تابعللة للبولي�ساريللو". واعتمللد جمل�ص االأمن الللدويل، مبوافقة 12 
ع�سللواً وامتنللاع رو�سيا وال�سللني واإثيوبيا عللن الت�سويللت، قراراً 
�ساغتلله وا�سنطللن، بتمديد واليللة "مينور�سو" حتللى 31 اأكتوبر/
ت�رشيللن االأول املقبللل، بعدمللا كان مللن املقللرر اأن تنتهللي نهاية 
ال�سهر اجلاري. واأكد ال�سفري املغربي، اأّن باده ت�رش على االنخراط 
املبا�للرش للجزائللر يف العمليللة ال�سيا�سيللة "الأّن اجلزائللر هللي التي 

اأوجللدت ودّربللت ومّولللت البولي�ساريللو.. ويف ظل غيابهللا )يق�سد 
اجلزائر( لن يكون هناك م�سار حقيقي للمفاو�سات".

وتابللع: "لقللد ال حظنللا قيللام اجلزائللر، خللال االأ�سبللوع املا�سي، 
باإطللاق حملة �سغط على العوا�سم وحتى هنللا يف نيويورك على 
االأمانللة العامة لاأمم املتحللدة، بهدف عدم �سللدور اأو تغيري بنود 

القرار الذي نرحب ب�سدوره )دون تفا�سيل عنه(".
وبداأ النزاع حول االإقليم عام 1975، بعد اإنهاء االحتال االإ�سباين 
وجللوده يف املنطقة، ليتحول اخلاف بني املغرب و"البولي�ساريو" 
اإىل نللزاع م�سلح، ا�ستمر حتللى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف اإطاق 

النار.

ذكللر رئي�ص وزراء ا�سرتاليا مالكوم ترينبول، اأنه �سيتم 
اإر�سللال طائرة تابعللة للجي�ص اال�سللرتايل اإىل اليابان، 
للم�ساعللدة يف منللع ال�سفللن الكوريللة ال�سماليللة مللن 

االإفات من العقوبات الدولية.
واأ�ساف ترينبول "هذا جللزء من تعاوننا مع ال�رشكاء 
يف ذلك التدريللب، لتطبيق عقوبات االمم املتحدة، من 

املهم للغاية اأن يتم القيام بذلك".
و�ستعمل طائرة اال�ستطاع اال�سرتالية، جنبا اإىل جنب 
مع طائللرات تابعة للجي�للص الكندي ملراقبللة عمليات 
النقللل “غللري امل�رشوعللة” مللن �سفينه اإىل اأخللرى، من 

بينها �سفن كورية �سمالية.
وقللال ترينبول لل�سحفيني يف �سيللدين “ما يحدث هو 
اأن العقوبللات، يتم تفاديها بنقل مللواد من �سفينة اإىل 

�سفينة”.
واأ�سللاف ترينبللول، اأن الطائللرة �ست�ساعللد يف مراقبة 
املنطقة، وحتديد هوية هوؤالء امل�سوؤولني ملحا�سبتهم.

وقالللت قنللاة “اإيه بي �سللي” اال�سرتاليللة اإن الواليات 
املتحللدة �ست�سطلع بدور رئي�سي يف تن�سيق العمليات، 
خللارج قاعدتهللا “كادينللا” التابعة ل�سللاح اجلو يف 
اليابللان. وجللاء هللذا االنت�سللار بعد اجتمللاع تاريخي 
بني الرئي�ص الكللوري اجلنوبي، مون جاي اإن والزعيم 
الكللوري ال�سمايل، كيم جللوجن اإن يف املنطقة منزوعة 

ال�ساح التي تف�سل بني الكوريتني.
ورد ترينبللول علللى االجتماع بني زعيمللي الكوريتني 

بحذر، قائا “كان هناك فجر كاذب قبل ذلك”.
واأ�ساف اأن الف�سل يعود”قطعا” اإىل الرئي�ص االمريكي 

دونالد ترامب، يف عقد االجتماع.
وتابللع “لقد ن�سبت اإليه هذا الف�سللل، نظرا الن دونالد 
ترامللب اتخللذ موقفا مت�سللددا وقويا جللدا، فيما يتعلق 
بق�سية نزع ال�ساح النووي، ومتكن من حتقيقه، بدعم 

املجتمع الدويل”.
ومللن املتوقللع اأن يجتمللع ترامللب مللع زعيللم كوريللا 
ال�سماليللة يف اأواخللر اأيللار/ مايللو اأو اأوائللل حزيران/ 

يونيو املقبلني.

قال وزيللر اخلارجية االيراين حممد جواد ظريف، ان 
عملية اآ�ستانة هللي العملية الوحيدة التي متكنت من 
القيللام بخطوة عملية حول �سوريللا. وا�ساف ظريف 
يف ت�رشيللح لدى و�سوله اىل مو�سكللو للم�ساركة يف 
االجتمللاع الثاثي لللوزراء خارجية ايللران ورو�سيا 
وتركيللا بح�سللب و�سائللل اعللام ايرانيللة:" ان عملية 
اآ�ستانة هللي العملية الوحيدة التي متكنت من القيام 
بخطوة عملية حللول �سوريا خافًا لباقي املبادرات 

التي مل حتقق �سيئًا عمليًا.
واو�سح" متكنت عملية اآ�ستانة خال العام املا�سي 
ان يكللون لهللا اجتماعللات علللى م�ستللوى اخلللرباء 
اخلارجيللة  ووزراء  اخلارجيللة  وزراء  وم�ساعللدي 
وروؤ�سللاء اجلمهورية للدول الثللاث وان تبداأ بعملية 
خف�للص التوتر يف امليدان ووتللرية �سيا�سية للتو�سل 

اىل حل لازمة ".
واكد " كان من ال�رشوري بعد التطورات االخرية على 
ال�ساحة ال�سورية ال�سيما العدوان االمريكي الذي ادى 
اىل تدهور االو�ساع وخف�ص فر�ص التو�سل اىل حل 
�سيا�سي، باأن يجتمللع وزراء خارجية ايران ورو�سيا 
وتركيللا مرة اخرى ويتبادلللون وجهات النظر لروؤية 

كيفية ا�ستمرار عملية اآ�ستانة و�سوت�سي ".

المغرب يشترط انسحاب "البوليساريو" من المنطقة العازلة لخوض العملية السياسية

طهران: آستانة هي العملية طائرات عسكرية استرالية وكندية تراقب السفن الكورية الشمالية في اليابان
الوحيدة التي تمكنت من القيام 

بخطوة عملية حول سوريا
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ترامب قد يزور القدس لمناسبة افتتاح السفارة األميركية

اأعلن الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب، اأنه قد يزور القد�ص 
مبنا�سبللة افتتاح ال�سفللارة االأمريكية التي قللرر نقلها من 
تللل اأبيللب. وقللال ترامللب خال موؤمتللر �سحللايف م�سرتك 
مللع امل�ست�سللارة االأملانية اأنغيللا مللركل يف وا�سنطن، اإن 
"ال�سفارة يف القد�ص كانت وعداً قطعه العديد من الروؤ�ساء، 
كلهللم قطعوا وعللودا انتخابية ومل يجدوا يومللًا ال�سجاعة 
لتنفيذهللا، اأنا فعلللت ذلك وبالتايل، فاإننللي قد اأتوجه اإىل 
هنللاك". وا�سللاف اأن "ال�سفللارة ت�ستعد الفتتللاح ابوابها، 

و�سيكون املبنى جميًا".
ومللن املقللرر اأن يتم االنتقللال املثري للجللدل يف 14 اأيار 

مايو تزامنًا مع الذكرى ال�سبعني لقيام اإ�رشائيل.
قللراره  دي�سمللرب  االأول  كانللون  يف  اعلللن  ترامللب  وكان 
الإ�رشائيللل"،  عا�سمللة  بالقد�للص  الر�سمللي  "االعللرتاف 

متجاهًا التحذيرات من جميع اجلهات.
وبعدمللا اأثللار اجتماعهمللا ال�سابللق يف البيللت االأبي�للص 
املكتللب  يف  الزعيمللان  يت�سافللح  مل  عندمللا  االنتبللاه 
البي�سللاوي، حر�للص ترامللب على فعللل ذلك مرتللني اأثناء 

تهنئته للم�ست�سارة االأملانية على فوزها االنتخابي.
واأو�سللح ترامب: "تربطنا عاقات رائعللة حقًا، ويف واقع 
االأمر كانت عاقاتنا رائعة منذ البداية، لكن بع�ص النا�ص 
مل يفهمللوا ذلللك"، وا�سفًا مللركل باأنها "امللراأة ا�ستثنائية 

للغاية".
واأقللرت مركل باأن ت�سكيل حكومتها ا�ستغرق بع�ص الوقت 
بعللد خ�سائر كبرية مل�سلحة اليمني املتطرف، لكنها قالت 
اإنلله كان من املهللم بالن�سبة لها اأن تكون اأول زيارة تقوم 

بها خارج اأوروبا منذ ت�سكيل احلكومة اإىل وا�سنطن.
امل�ستللوى  علللى  االن�سجللام  مللركل يف حتقيللق  وف�سلللت 
ال�سخ�سللي مللع ترامللب وتناق�سللت اأجللواء زيللارة العمللل 
التللي ت�ستغرق يومًا واحداً ب�سدة مللع اأجواء زيارة الرئي�ص 
الفرن�سللي اإميانويل ماكرون. لكنها �ستحاول حتقيق تقدم 
اأكللرث مما حققلله ماكرون الللذي اعرتف قبللل اأن يعود اإىل 
دياره بعللد زيارة ا�ستغرقت ثاثة اأيللام يف وا�سنطن باأنه 
ال يزال من املرجح اأن ين�سحب ترامب من االتفاق النووي 

االإيراين.
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اأعلنت كوريا ال�شمالية، 
ان قمة اجلمعة مع كوريا 

اجلنوبية �شكلت "لقاء 
تاريخيا" ميهد لبداية 

حقبة جديدة وذلك 
بعد اأن اأكد زعيماهما 
التزامهما ال�شعي اإىل 
التو�شل التفاق �شالم 

دائم ونزع ال�شالح 
النووي.
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