إيران تعلن توقيف  27شخصا كانوا يخططون العتداءات في رمضان
أعلنت وزارة االستخبارات االيرانية االثنني توقيف « 27عنصرا
في مجموعة ارهابية» يشتبه بانهم كانوا يخططون لشن اعتداءات
خالل شهر رمضان.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها ان املجموعة كانت «تخطط
الرتكاب جرمية واسعة في شهر رمضان».
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واضافت «هؤالء االرهابيون هددوا الشعب االيراني العظيم
باالنتقام والقتل من خالل نشر صور في الفضاء االفتراضي»،
مضيفة ان الهجمات كان مخططا لها مبناسبة يوم القدس العاملي
االسبوع املاضي.
وأش���ارت ال��ى ضبط «كميات كبيرة م��ن االسلحة والعتاد

واملعدات» .وتقدم ايران دعما عسكريا الى احلكومتني السورية
والعراقية حملاربة تنظيم الدولة االسالمية من خ�لال ارس��ال
مستشارين عسكريني و»متطوعني» الى البلدين.
وأعلن احلرس الثوري االحد مقتل عدد كبير من «االرهابيني»
على احلدود مع العراق بينما كانوا يحاولون التسلل الى ايران.
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رغم شكوك حول االتفاق بينهما

ترامب وكيم يشيدان بقمة سنغافورة التاريخية

اش���اد ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب
وال��زع��ي��م ال��ك��وري الشمالي كيم ج��ون��غ اون
بقمتهما التاريخية التي عقدت أمس الثالثاء في
سنغافورة باعتبارها اختراقا في العالقات بني
البلدين لكن االتفاق ال��ذي توصال اليه لم يعط
الكثير من التفاصيل ح��ول املسألة االساسية
املتعلقة بترسانة بيونغ يانغ النووية.
وات��اح��ت ه��ذه القمة االستثنائية مصافحة
تاريخية بني رئيس اقوى دميوقراطية في العالم
ووريث ساللة نظام ديكتاتوري وقفا جنبا الى
جنب امام اعالم بلديهما.
ووافق كيم على «نزع كامل لالسلحة النووية
في شبه اجلزيرة الكورية» وهي الصيغة املفضلة
لبيونغ يانغ لكنها ال تلبي املطلب االميركي الثابت
بتخلي كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية
بشكل «قابل للتحقق وال عودة عنه».
وف��ي مؤمتر صحافي بعد القمة ق��ال ترامب
ردا على سؤال حول هذه النقطة ،وهي االبرز في
القمة ،قائال «لقد باشرنا العملية» ،مضيفا انها
«ستبدأ سريعا جدا» وانه ستكون هناك عملية
حتقق تشمل «العديد من االشخاص» لكن دون
اعطاء تفاصيل ملموسة.
لكن صياغة الوثيقة املوقعة بني البلدين ال
تزال غامضة مبا في ذلك حول جدول االعمال.
وتعهد كيم مبوجب الوثيقة «بان يلتزم بشكل
ثابت وحاسم نزع سالح ن��ووي كامل من شبه
اجلزيرة الكورية» ،والتزم املسؤوالن تطبيق
الوثيقة «بالكامل» و»قريبا جدا».
وقال ترامب في مؤمتره الصحافي بعد القمة
ان��ه سيوقف امل��ن��اورات احلربية السنوية مع
سيول والتي تندد بها بيونغ يانغ اذ تعتبرها
محاكاة الجتياحها.
واضاف «سنوقف املناورات ما سيوفر علينا
مبالغ طائلة» مضيفا انه يريد سحب قواته من
اجلنوب «في مرحلة ما».
ول��م تكن امل��ن��اورات مشمولة ف��ي الوثيقة
املشتركة.
وم��ض��ى ت��رام��ب ي��ق��ول «مب���ا ان��ن��ا ف��ي ط��ور
التفاوض حول اتفاق شامل الى حد كبير اظن
انه من غير املناسب ان نواصل املناورات» ،ما اثار
ردود فعل على الفور من محللني.
وكتب «روبرت كيلي استاذ العلوم السياسية
في جامعة بوسان «تنازالن اضافيان من ترامب
في املؤمتر الصحافي» وقف املناورات العسكرية
مع اجلنوب واالم��ل بسحب القوات االميركية
من كوريا اجلنوبية» ،مضيفا «وم��اذا حصلنا
من كوريا الشمالية؟ توقفوا عن التنازل دون
مقابل».
وفي اعقاب يوم من االبتسامات واملجامالت
داخ��ل فندق فاخر في سنغافورة حتت انظار
العالم ،تعهدت الواليات املتحدة «تقدمي ضمانات
امنية» لكوريا الشمالية.
وقبل القمة أب��دى خبراء شكوكا ب��ان االمر
ميكن ان يتحول الى استعراض اعالمي اكثر منه
التركيز على حتقيق تقدم ملموس.
وب���ع���د س���ي���ل ال���ش���ت���ائ���م واالت����ه����ام����ات،
ت��ب��ادل امل��س��ؤوالن ف��ي سنغافورة املجامالت
واالبتسامات.
واش���اد ت��رام��ب ب»ال��ع�لاق��ة اخل��اص��ة» التي
يبنيها مع كيم ال��ذي يتعرض نظامه التهامات
عدة بانتهاك حقوق االنسان والذي يشتبه بانه
يقف وراء اغتيال االخ غير الشقيق لكيم في
ماليزيا.
وق��ال ترامب بعد مراسم التوقيع «سنلتقي
مجدد» ،بينما يقف مع كيم على الشرفة حيث
التقيا للمرة االولى «مضيفا «سنلتقي مرارا».
وتابع ترامب انه يعتزم «فعال» دعوة كيم الى
البيت االبيض.
من جهته تعهد كيم «طي صفحة املاضي» وان
العالم «سيشهد تغييرا كبيرا».
وت��أت��ي قمة س��ن��غ��اف��ورة وه��ي االول���ى بني
رئيس اميركي في السلطة وزعيم كوري شمالي
بعد ان ب��دت واشنطن على شفير ال��ن��زاع مع
بيونغ يانغ بينما ك��ان امل��س��ؤوالن يتبادالن
االتهامات والشتائم وكيم يقوم بتجارب نووية
وصاروخية.
ويرى محللون ان مجرد اللقاء معناه ان ترامب
يضفي صفة شرعية على كيم الذي يقول منتقدوه
ان نظامه ينتهك حقوق االنسان باستمرار.
وقال ترامب انه تباحث في موضوع حقوق
االنسان مع كيم مضيفا «لقد تباحثنا في املوضوع
اليوم» ،مضيفا «سنعمل على املسألة وهي صعبة
من عدة نواح».

الرئيس األميركي ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أثناء القمة التاريخية في سنغافورة

بنود االتفاق بني الرئيس األميركي وزعيم كوريا الشمالية
وق��ع دونالد ترامب وكيم جونغ اون أم��س الثالثاء وثيقة
مشتركة تعهد فيها الزعيم الكوري الشمالي «نزعا كامال للسالح
النووي من شبه اجلزيرة الكورية» وذلك بعد قمة بني الزعيمني
في سنغافورة .في ما يأتي نص االتفاق:
«أجرى الرئيس ترامب والرئيس كيم جونغ اون تبادال تامال
ومعمقا ونزيها لالراء حول املسائل املتعلقة بإقامة عالقات جديدة
بني الواليات املتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الدميوقراطية
واقامة نظام ثابت ودائم للسالم في شبه اجلزيرة الكورية .تعهد
الرئيس ترامب تقدمي ضمانات الى جمهورية كوريا الشعبية
الدميوقراطية وأعاد الرئيس كيم جونغ اون تأكيد التزامه الثابت
واحلاسم نحو نزع السالح النووي بالكامل من شبه اجلزيرة
الكورية.
ادراك��ا منهما ان اقامة عالقات جديدة بني الواليات املتحدة
وجمهورية كوريا الشعبية الدميوقراطية ستساهم في احالل
السالم واالزده���ار في شبه اجلزيرة الكورية ،واق���رارا منهما
وترتدي قمة سنغافورة اهمية كبرى على
صعيد ارث املسؤولني وميكن مقارنتها بزيارة
الرئيس االميركي ريتشارد نيكسون الى الصني
في العام  1972وقمة رونالد ريغان مع ميخائيل
غورباتشيف في ريكيافيك.
وعلق مايكل كوفريغ من معهد االزمات الدولية
في واشنطن «انه انتصار هائل لكيم الذي حقق
اجن��ازا فعليا بلقائه وجها لوجه مع الرئيس»،
مضيفا ان والده وجده «كانا يحلمان بذلك» ،وان
«ذلك يشكل نقطة ايجابية بالنسبة الى الواليات
املتحدة واالسرة الدولية على صعيد مفاوضات
من املتوقع ان تكون طويلة وشاقة».
واعتبرت الصني حليفة الشمال ان القمة هي
بداية «تاريخ جديد» ودعت الى «نزع االسلحة
الكيميائية» بشكل تام من شبه اجلزيرة الكورية.

بان الثقة املتبادلة ميكن ان تعزز نزع السالح النووي من شبه
اجلزيرة الكورية ،يعلن الرئيس ترامب والرئيس كيم جونغ اون:
 -1تتعهد ال��والي��ات املتحدة وجمهورية كوريا الشعبية
الدميوقراطية اق��ام��ة ع�لاق��ات ج��دي��دة ب�ين ال��والي��ات املتحدة
وجمهورية كوريا الشعبية الدميوقراطية وفقا لرغبة شعبي
البلدين في السالم واالزدهار.
 -2الواليات املتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الدميوقراطية
ستوحدان جهودهما من اجل اقامة نظام دائم ومستقر للسالم في
شبه اجلزيرة الكورية.
 -3مؤكدة مجددا على اعالن بامنوجنوم في  27ابريل 2018
(الذي نشر بعد قمة الكوريتني) ،تتعهد جمهورية كوريا الشعبية
الدميوقراطية العمل نحو نزع السالح النووي بالكامل من شبه
اجلزيرة الكورية.
  4تتعهد ال��والي��ات املتحدة وجمهورية كوريا الشعبيةالدميوقراطية العثور على رف��ات أس��رى احل��رب واملفقودين

وأش���اد رئيس وزراء ال��ي��اب��ان شينزو آبي
بالوثيقة املشتركة معتبرا انها «خطوة اولى»
نحو نزع السالح النووي.
وق��ال آب��ي ان «كيم أك��د خطيا في ه��ذه القمة
نيته في نزع السالح النووي بالكامل .أدعم ذلك
كخطوة أولى نحو احلل الشامل للمسائل املتعلقة
بكوريا الشمالية».
وأش�����ادت ال���وزي���رة ال��ف��رن��س��ي��ة ل��ل��ش��ؤون
االوروبية ناتالي لوازو بتوقيع الوثيقة املشتركة
معتبرة انها «خطوة ذات داللة».
وكان أول لقاء بني الرئيس األميركي دونالد
ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون
أمس الثالثاء في سنغافورة قد انتهى بعد 48
دقيقة من بدايته.
والتقى ال��رج�لان ف��ي سنغافورة بحضور

واالعادة الفورية ملن يتم حتديد هوياتهم.
اقرارا منهما بان القمة بني الواليات املتحدة وجمهورية كوريا
الشعبية الدميوقراطية للمرة االول��ى في التاريخ هو حدث ذو
أهمية كبرى فهو يطوي صفحة عقود من التوتر والعداء بني
البلدين ويبشر مبستقبل جديد ،يتعهد الرئيس ترامب والرئيس
كيم جونغ اون تطبيق مواد هذا البيان املشترك بشكل كامل.
تتعهد ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا الشعبية
الدميوقراطية اجراء محادثات للمتابعة في أقرب فرصة يقودها
وزير اخلارجية االميركي مايك بومبيو ونظير رفيع املستوى
من جمهورية كوريا الشعبية الدميوقراطية لتطبيق نتائج القمة
بني البلدين.
يتعهد الرئيس دون��ال��د ت��رام��ب والرئيس كيم جونغ اون
التعاون من اجل تطوير عالقات جديدة بني الواليات املتحدة
وجمهورية كوريا الشعبية الدميوقراطية وتعزيز السالم
واالزدهار واالمن في شبه اجلزيرة الكورية والعالم».

املترجمني ال��ف��وري�ين ف��ق��ط ،بعدها انتقال الى
اجتماع ثان موسع بحضور مساعديهما.
وف��ي مشهد لم يكن أح��د ليتخيله قبل أشهر
خلت ،تصافح ترامب وكيم طويال ام��ام اعالم
البلدين قبل ان يسيرا سويا على السجادة
احلمراء ويتبادال اطراف احلديث.
وعبّر ترامب أم��س الثالثاء عن قناعته بأن
«عالقة رائعة» ستجمعه بكيم ،وأعلن كيم في
مستهل القمة أن البلدين جتاوزا عقبات كثيرة من
أجل أن يرى النور هذا اللقاء غير املسبوق على
االطالق.
وق��ال كيم مخاطبا ترامب «سعيد بلقائكم
سيدي الرئيس .الطريق للوصول الى هنا لم يكن
سهال .االحكام املسبقة القدمية والعادات العتيقة
شكلت عقبات كثيرة ولكننا جتاوزناها كلها من

الضغوط تتزايد على احلوثيني إلجبارهم على التخلي عن «احلديدة»
وصلت تعزيزات كبيرة للقوات املوالية
للحكومة اليمنية ب��اجت��اه مدينة احلديدة
(غ����رب) ال��ت��ي يسيطر عليها امل��ت��م��ردون
احلوثيون ،بحسب ما اعلنت مصادر عسكرية
مينية أمس الثالثاء.
وبعد تراجع حدة املعارك االثنني ،بدأت
القوى الثالث التي تؤلف «املقاومة اليمنية»
بارسال تعزيزات من الرجال واملعدات الى
خط املواجهة الرئيسي ال��ذي يبعد اربعني
كيلومترا جنوب احلديدة ،بحسب املصادر.
وكانت االمم املتحدة سحبت في وقت مبكر
االثنني كل موظفيها الدوليني من احلديدة.
وتقدر االمم املتحدة ان هناك نحو  600ألف
مدني يعيشون في احلديدة واملناطق القريبة.
ويعتبر ميناء مدينة احل��دي��دة املدخل
الرئيسي للمساعدات املوجهة ال��ى املناطق

الواقعة حتت سلطة احلوثيني في البلد الفقير.
لكن التحالف بقيادة السعودية ي��رى فيه
منطلقا لعمليات عسكرية يشنّها احلوثيون
على سفن في البحر األحمر.
وتأتي هذه التعزيزات بينما قالت صحف
اماراتية ،بينها «ذا ناشيونال» التي تصدر
باللغة االنكليزية ،ان العد التنازلي بدأ لشن
هجوم على احلديدة ،مشيرة الى ان الهجوم
اصبح «وشيكا».
وب��ح��س��ب االمم امل��ت��ح��دة ،ف��ان املبعوث
اخل����اص ل��ل��ي��م��ن م���ارت���ن غ��ري��ف��ي��ث ي��ج��ري
«مفاوضات مكثفة» مع املتمردين والسعودية
واالم���ارات من اج��ل «جتنب معركة شرسة
ودامية في احلديدة».
وعقد مجلس االمن الدولي االثنني اجتماعا
مغلقا استمع فيه الى تقرير املبعوث االممي

مارتن غريفيث بشأن مساعيه البقاء امليناء
احليوي مفتوحا أم��ام الشحنات اإلنسانية
وال��ت��ج��اري��ة .ت��واص��ل غريفيث م��ع أعضاء
املجلس عبر الفيديو من العاصمة االردنية
عمان ،بينما ق��ال دبلوماسيون ان��ه يسعى
لتطبيق خطة عمرها ع��ام لتسليم ميناء
احلديدة الى طرف محايد.
وكانت االم���ارات جمعت ث�لاث ق��وى غير
متجانسة ضمن ق��وة واح���دة حت��ت مسمى
«املقاومة اليمنية» من أجل شن العملية في
الساحل الغربي ف��ي اليمن ب��اجت��اه مدينة
احلديدة.
وتضم هذه القوة «الوية العمالقة» التي
ينخرط فيها االف املقاتلني اجلنوبيني الذين
كانوا في السابق عناصر في قوة النخبة في
اجليش اليمني ،و»املقاومة التهامية» التي

تضم عسكريني م��ن اب��ن��اء احل��دي��دة موالني
لسلطة الرئيس املعترف به عبد ربه منصور
ه���ادي .وث��ال��ث ه��ذه ال��ق��وى ه��ي «امل��ق��اوم��ة
الوطنية» التي يقودها طارق محمد عبد الله
ص��ال��ح ،جن��ل شقيق الرئيس السابق علي
عبدالله صالح الذي قتل على ايدي احلوثيني،
حلفائه السابقني ،في ديسمبر  .2017وطارق
صالح ال يعترف بسلطة الرئيس هادي.
وكانت اخلارجية االميركية أبلغت االمارات
االثنني بضرورة استمرار ايصال املساعدات
عبر ميناء احلديدة في اليمن.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االم��ي��رك��ي مايك
بومبيو في بيان ان الواليات املتحدة «تراقب
التطورات من كثب» ولكنه لم يصل الى حد
حت��ذي��ر التحالف ال���ذي ت��ق��وده السعودية
واالمارات من السيطرة على املدينة.

اجل ان نلتقي اليوم هنا.
من جهته ،أش��اد االحت��اد األوروب���ي بالقمة
التي جمعت الرئيس األميركي دونالد ترامب
بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون أمس
الثالثاء باعتبارها «خطوة مهمة وضرورية»
تتيح إمكانية حتقيق «النزع الكامل لألسلحة
النووية» في شبه اجلزيرة الكورية.
وق��ال��ت مسؤولة العالقات اخلارجية في
االحتاد االوروبي فيديريكا موغيريني في بيان
إن «هذه القمة خطوة مهمة وضرورية لتشكل
أساسا للتطورات االيجابية التي حتققت في
العالقات الكورية-الكورية وعلى شبه اجلزيرة
حتى اآلن».
وم��ن جانبه ،رح��ب مدير الوكالة الدولية
للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس الثالثاء بالبيان

الصادر عن الرئيس األميركي دونالد ترامب
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في
ختام قمتهما التي عقداها في سنغافورة.
وقال أمانو «أرحب ببيان الرئيس األميركي
ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم الذي صدر
ال��ي��وم ف��ي قمة س��ن��غ��اف��ورة وتضمن ال��ت��زام
جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية بالنزع
الكامل لألسلحة النووية في شبه اجلزيرة
الكورية» مشيرا إلى استعداد وكالته للقيام بأي
أنشطة الزمة للتحقق من تطبيق ذلك.
ورحب الرئيس الكوري اجلنوبي مون جاي-
ان أمس الثالثاء باتفاق سنغافورة بني الرئيس
االم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب وال��زع��ي��م ال��ك��وري
الشمالي كيم ج��ون��غ اون باعتباره «حدثا
تاريخيا ينهي احلرب الباردة».
وقال مون بعد القمة التاريخية بني ترامب
وك��ي��م ان «ات��ف��اق سانتوسا ف��ي  12يونيو
سيبقى في التاريخ العاملي كحدث انهى احلرب
الباردة».
واش���اد بكيم جونغ اون ودون��ال��د ترامب
«ل��ش��ج��اع��ت��ه��م��ا وت��ص��م��ي��م��ه��م��ا» م���ا ي���ؤدي
بالكوريتني ال��ى طي صفحة «م��اض ق��امت من
احلرب واملواجهة وفتح فصل جديد من السالم
والتعاون» .واضاف «سنعمل معا بالتعاون مع
كوريا الشمالية طوال الطريق».
لكن مون حذر في الوقت نفسه ان هذه ليست
س��وى «ال��ب��داي��ة وق��د ت��ك��ون ه��ن��اك الكثير من
الصعوبات املقبلة».
كما اعتبر وزير اخلارجية الروسي سيرغي
الف��روف أمس الثالثاء ان القمة غير املسبوقة
بني الرئيس االميركي دونالد ترامب والزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ اون في سنغافورة
تشكل حدثا «ايجابيا».
وق���ال الف���روف كما نقلت عنه وك��ال��ة ريا
نوفوستي «لقد تابعنا التلفزيون والتعليقات
التي ادلى بها الطرفان .لم نطلع على الوثائق
واعتقد انها ل��م تنشر بعد .لكن مجرد واق��ع
حصول هذا اللقاء ،بالطبع ،ايجابي».

هجومان انتحاريان في «درنة» يسفران عن ضحايا
استهدف هجومان انتحاريان أم��س الثالثاء
القوات التابعة للمشير خليفة حفتر التي تشن
هجوما على مقاتلني اسالميني وجهاديني في مدينة
درنة شرق ليبيا واسفرا عن سقوط ضحايا ،وفق
متحدث باسم هذه القوات.
وق��ال املتحدث خليفة العبيدي ان الهجومني
وقعا فجر أمس الثالثاء في منطقة شيحا جنوب
درنة ،الفتا الى انهما «أوقعا عددا من الضحايا في
صفوف املدنيني بينهم أس��رة سقط عليها سقف
بيتها من شدة االنفجار».
وأض��اف ان «دوي االنفجارين سمع في معظم
أرجاء املدينة».
واوضح ان هجوما انتحاريا اخر مساء االثنني
اسفر عن قتيلني وثالثة جرحى في صفوف قوات
«اجليش الوطني الليبي» الذي يقوده حفتر ويشن
منذ الشهر الفائت هجوما عسكريا ل»حترير»
درنة ،املنطقة الوحيدة في شرق ليبيا التي ال تزال

خ��ارج سيطرته .وتقع املدينة الساحلية التي
شكلت دائما معقال لإلسالميني املتطرفني على
بعد ألف كلم من طرابلس وحوالى  300كلم من
بنغازي .وق��د سيطرت على املدينة بعد سقوط
نظام معمر القذافي ع��ام  2011فصائل محلية
وإسالمية متطرفة.
وأكد العبيدي ان «القوات املسلحة تتقدم بخطى
ثابتة لتحرير مساحة صغيرة جدا متبقية قبل
حترير كامل مدينة درن��ة» ،مشيرا ال��ى ان «هذا
التقدم يأتي رغم اعتماد اإلرهابيني على العمليات
االنتحارية بعد عجزهم عن املواجهة».
وحت��ظ��ى ق���وات حفتر ب��دع��م ج��وي ويتهمها
خصومه بتلقي دعم عسكري من مصر واإلمارات
العربية املتحدة ومن فرنسا.
ويحظى حفتر بدعم حكومة موازية متارس
سلطتها في شرق ليبيا وتعارض حكومة الوفاق
الوطني املعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس.

