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العالم

العالم

تقرير

مقالة

القضاء اإليطالي يلغي تجميد األموال اإليرانية
األنـ ـب ــاء اإلي ــران ـي ــة ع ــن رئ ـي ــس مــركــز
القانون الــدولــي فــي دائ ــرة الرئاسة،
م ـح ـس ــن م ـح ـب ــي ،ق ــول ــه إن مـحـكـمــة
اس ـت ـئ ـن ــاف فـ ــي روم ـ ـ ــا ق ـ ـ ــررت رف ــض
الـشـكــوى املــرفــوعــة مــن قـبــل ع ــدد من
امل ـ ّـدع ــن األم ـيــرك ـيــن ،لتجميد نحو

تجابه طهران الحرب
االقتصادية األميركية
عليها في ساحات عدة،
بينها المحاكم المحلية
والدولية .في روما ،نجح
فريق الدفاع التابع للبنك بدأت شركة النفط
اإليرانية بإشراك القطاع
المركزي في الحصول
على إلغاء لحجز األموال الخاص في البيع
اإليرانية ،بينما تتواصل
خ ـم ـســة مـ ـلـ ـي ــارات دوالر م ــن أمـ ــوال
المواجهة بين طهران
ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي اإلي ـ ــران ـ ــي .وأضـ ــاف
امل ـس ــؤول اإلي ــران ــي ،ف ــي تـصــريـحــات
وواشنطن في محكمة
أمس ،أن القضاء اإليطالي لم يعترف
العدل الدولية في الهاي
بـ ـق ــرارات امل ـحــاكــم األم ـيــرك ـيــة بـشــأن
تجميد األصــول اإليرانية ،لكن قرارًا
قضائيًا إيطاليًا صــادرًا في حزيران
يونيو  2018قضى بتجميد مؤقت
ألمـ ـ ــوال امل ـص ــرف امل ــرك ــزي اإلي ــران ــي
استجابة للمدعني األميركيني ،وهو
ال ـ ـقـ ــرار الـ ـ ــذي أل ـغ ـت ــه أم ـ ــس مـحـكـمــة
االستئنافّ .
وعد محبي إلغاء القرار

م ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل الـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوط األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة
املـتـصــاعــدة على طـهــران اقتصاديًا،
قــررت إيطاليا إلغاء تجميد خمسة
مـلـيــارات دوالر تـعــود ملكيتها إلــى
البنك املركزي اإليراني .ونقلت وكالة

تواصل محكمة العدل الدولية النظر في الشكوى اإليرانية ضد الواليات المتحدة (أ ف ب)
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أفقيا
 -1عائلة صحافي وروائي مصري راحل تحولت أغلب قصصه الى أفالم سينمائية – -2
مدينة مغربية – جزيرة في البحر األبيض املتوسط –  -3بكاه ّ
وعدد محاسنه – اضطرب
من الخوف –  -4ملاذا باألجنبية – انتفاخ الجلد من جراء صدمة – للندبة –  -5أشار بيده
– كثير املال – رقبة اإلنسان –  -6نسبة الى مواطنة من بلد عربي – أمر فظيع –  -7أصرخ
ـال – أكبر مدينة فــي نيجيريا األفريقية مــن حيث السكان –  -8لــإسـتــدراك –
بصوت عـ ٍ
بركان مشتعل في صقلية إيطاليا  -ال التعريف باألجنبية –  -9أرخبيل بريطاني غربي
ُ
اسكتلندا – ناقة ت ْحلب في منتصف النهار –  -10لقب ُيطلق على الفنان جورج وسوف

عموديًا
 -1فنان مصري عاملي من أنجح املغنني العرب –  -2إحسان – شاعر جاهلي من أبطال
حرب البسوس –  -3اإلسم األول لراقصة شرقية لبنانية راحلة – نفخ غيظًا من أنفه –
من الطيور – ّ -4ثبت املوعد – عائلة ثائر وسياسي كوبي راحل عمل على نشر الثورة
في أميركا الالتينية –  -5عاصمة أوروبية – من الفاكهة –  -6بيت كبير ُيجمع فيه القمح
– دولة أميركية –  -7قرع الجرس – أحرف متشابهة –  -8يغطي جلد بعض الحيوانات
– مدينة يمنية كانت العاصمة السابقة – ّ
سنور –  -9من ملوك الدولة األشورية الحديثة
– في الحكومة –  -10مدينة تونسية – أكبر سلسلة جبال في أوروبا

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2987

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
ّ
 -1التبو – يمام –  -2هيروهيتو –  -3ألبانيا – حن –  -4بي – دك – جنات –  -5لــوار –
ّ
املتبرم –  -8هوراس – بغ –  -9ود – غودار –  -10هونولولو
تردده –  -6قتل – بو – عني – -7

عموديًا
ْ
 -1األبلق – موز –  -2ليوتا – ّ -3
تهب – الله –  -4بيادر – مونو – َ -5و َرنك – بتر –  -6وي –
توباغو –  -7يهاجر – رسول –  -8مي – ندعم – دو –  -9إتحادي – بال –  -10مونته نيغرو

حل الشبكة 2986
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العب كرة قدم إسباني مرتبط عاطفيًا باملغنية الكولومبية الشهيرة من
أصول لبنانية شاكيرا .ساهم في فوز منتخبه بكأس العالم عام 2010
 = 3+1+4+11أم إسماعيل ■  = 5+2+7+9خالف صغير ■ = 5+10+6+8
ّ
ّ
املحرك
يشغل

حل الشبكة الماضية :صموئيل شمعون

نتيجة جهود «مركز املحاماة التابع
للبنك املركزي».
وإن كانت إيــران قد حصدت نتيجة
«م ـ ــرضـ ـ ـي ـ ــة» عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد ت ـح ــري ــر
أمــوال ـهــا امل ـج ـمــدة ف ــي إي ـطــال ـيــا ،فــإن
اإلشـ ـك ــالـ ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا مـ ــع الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة أش ـ ّـد تعقيدًا مــن مثيالتها،
وال س ـي ـم ــا فـ ــي م ــرحـ ـل ــة ال ـت ـص ـع ـيــد
والعقوبات .ويتواصل نظر محكمة
العدل الدولية في الهــاي ،في قضية
الـ ـشـ ـك ــوى اإليـ ــران ـ ـيـ ــة امل ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة ضــد
ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي مـلــف تجميد
أرصـ ـ ـ ــدة ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي اإليـ ــرانـ ــي.
وأمــس ،قــدم الجانب اإليــرانــي وجهة
ن ـظ ــره وردوده ع ـل ــى الـ ــدفـ ــوع ال ـتــي
قــدم ـهــا ال ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي االث ـنــن
املاضي ،أي بداية بدء محكمة الهاي
البحث فــي الـشـكــوى .وك ــان الجانب
األمـيــركــي قــد تمسك بعدم صالحية
مـحـكـمــة الـ ـع ــدل ال ــدول ـي ــة ف ــي الـنـظــر
في القضية .واتهم محامو الجانب
اإليراني الواليات املتحدة بـ«التهرب
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرد» وان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاك «م ـ ـعـ ــاهـ ــدة
ال ـ ـصـ ــداقـ ــة» ( )1955بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن،
علمًا بــأن واشنطن أعلنت قبل أيــام
انسحابها من املعاهدة ردًا على قرار
محكمة الـعــدل الــدولـيــة فــي القضية
املنفصلة الـتــي ترفعها طـهــران ضد
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة .ورأى الفريق
اإليـ ــرانـ ــي أن إق ـ ـ ــدام واش ـن ـط ــن عـلــى
اح ـت ـجــاز األمـ ـ ــوال اإلي ــران ـي ــة «إجـ ــراء
يـنـطــوي عـلــى ع ـقــاب لـعــامــة الشعب
اإلي ـ ــران ـ ــي» .ومـ ــن امل ـت ــوق ــع اس ـت ـمــرار
إدالء كـ ــل ج ــان ــب ب ــوجـ ـه ــات ن ـظ ــره
بشكل شفاهي ومنفصل ،اليوم وغدًا
الجمعة.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أعـ ـلـ ـن ــت «ش ــرك ــة
النفط الوطنية» اإليرانية مباشرتها
ط ـ ـ ــرح مـ ـلـ ـي ــون ب ــرمـ ـي ــل م ـ ــن ال ـن ـف ــط
الـخــام اإليــرانــي فــي الصالة الدولية
لبورصة الطاقة اإليرانية .وأوضحت
الـ ـش ــرك ــة أن بـ ـي ــع ال ـ ـخـ ــام اإليـ ــرانـ ــي
ف ــي الـ ـب ــورص ــة يـ ـب ــدأ ن ـه ــاي ــة الـشـهــر
الـ ـج ــاري .وت ـع ــد ال ـخ ـطــوة اإليــران ـيــة
واحــدة من وسائل سبق أن تحدثت
ع ـن ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ،تـ ـع ـ ّـول عـلـيـهــا في
االلتفاف على العقوبات األميركية،
عبر إشــراك القطاع الخاص في بيع
ّ
ال ـن ـفــط .وأم ـ ــس ،عــلــق سـفـيــر طـهــران
لــدى اململكة املتحدة ،حميد بعيدي
نـ ـج ــاد ،ع ـلــى اإلعـ ـف ــاء ال ـ ــذي منحته
الواليات املتحدة لشركتي «بريتيش
بـ ـت ــرولـ ـي ــوم» و«سـ ـي ــريـ ـك ــا إن ــرج ــي»
البريطانيتني ،مــن الـتــزام العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـلــى إي ـ ـ ــران ،ب ــال ـق ــول إن
اإلعفاء أتــى بعد «مفاوضات مكثفة
م ــن جــانــب ال ـشــركــات الـبــريـطــانـيــة».
يشار إلــى أن الشركتني الحاصلتني
عـلــى أول إع ـف ــاء أم ـيــركــي م ــن ال ـتــزام
العقوبات األميركية املنتظر دخولها
حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ مـطـلــع الـشـهــر املـقـبــل،
ت ـع ـم ــان فـ ــي ح ـق ــل «روم» الـ ـغ ــازي
الـ ــواقـ ــع ف ــي ب ـح ــر ال ـش ـم ــال (امل ـم ـل ـكــة
املـتـحــدة) وال ــذي تملك شــركــة النفط
اإليرانية نصف األسهم فيه .ووصف
رئـ ـي ــس «سـ ـي ــريـ ـك ــا» ط ــون ــي ك ـ ــراون
والكر ،القرار األميركي بأنه «نتيجة
مرضية للجميع ،وأرى أن شركاءنا
وإلــى جانبهم الحكومة البريطانية
يجمعون على هذا املوقف» .وتتوجه
األنـ ـظ ــار إل ــى الـ ـق ــرار الـ ــذي سـيـصــدر
ع ــن اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة بـخـصــوص
شـ ـ ــراء ال ـه ـن ــد ل ـل ـن ـفــط اإلي ـ ــران ـ ــي ،فــي
ظ ـ ـ ــل تـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــات ب ـ ـم ـ ـنـ ــح واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
اسـتـثـنـ ً
ـاء لـنـيــودلـهــي ،خـصــوصــا أن
أسعار النفط تضغط بهذا االتجاه.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـش ـ ــأن ت ــوقـ ـع ــت ك ـب ــرى
ش ــرك ــات الـ ـتـ ـج ــارة ف ــي ال ـع ــال ــم ع ــدم
ان ـخ ـفــاض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ف ــي 2019
عــن  65دوالرًا للبرميل ،مــع احتمال
ارتـفــاعـهــا وت ـجــاوزهــا ال ـ ــ 100دوالر،
فــي ظــل إض ــرار العقوبات األميركية
بصادرات الخام اإليراني.
(األخبار)

◄ مبوب ►

إسرائيل والورقة الكردية في إيران
وليد شرارة
من الوظائف التي تفخر إسرائيل بتقديمها للواليات املتحدة
للتأكيد بأنها ما زالت ورقة قوة استراتيجية في يد هذه األخيرة
وليست عبئًا ،كما بدأ بعض الخبراء والعسكريني السابقني
األميركيني بالقول ،سرًا أو علنًا ،بعد غزو العراق عام  ،2003هي
وضع خبراتها في شؤون املنطقة تحت تصرفها .لم يعد سرًا
أن فكرة تدمير الدولة العراقية وإعادة تأسيس نظام فيدرالي
على قاعدة طائفية وإثنية ،وكذلك أطروحة إعادة صياغة الشرق
األوسط على األسس نفسها ،كانت إسرائيلية املصدر ،تولى
املحافظون الجدد ،وهم في غالبيتهم مجموعة من الصهاينة
املتطرفني ،الترويج لها ومحاولة وضعها موضع التنفيذ في عهد
جورج بوش االبن .يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ،عادت
الستلهام األفكار اإلسرائيلية ،لكن هذه املرة ضد إيران .فمنذ
إعالن وزير خارجيتها مايك بومبيو ،عن تشكيل مجموعة
العمل حول إيران في  16آب املاضي ،ازدادت بشكل ملحوظ
الهجمات واألنشطة املعادية للجمهورية اإلسالمية املنسوبة
لحركات انفصالية كردية أو عربية ،يجهر قادتها بنيتهم بناء
تحالف أقليات ضدها .ومن الواضح أن هذا التوجه يحظى بدعم
ورعاية الفريق الذي عمل في مركز دراسات اللوبي اإلسرائيلي
في أميركا (معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى) ،قبل
االنتقال إلى اإلدارة ،والذي يضم إلى مستشار األمن القومي
جون بولتون ،جيمس جيفري ،املمثل الخاص للواليات املتحدة
حول سوريا ،ودايفيد شنكر ،نائب وزير الخارجية لشؤون
الشرق األوسط ،وأندرو تابلر ،مسؤول امللف السوري في
مجلس األمن القومي.

«الطليعة الكردية»
يعتبر أنصار استخدام ورقة األقليات القومية ضد طهران أن
الطرف األكثر قدرة على شن هجمات عسكرية فعالة في إيران
المتالكه قاعدة خلفية في العراق سمحت له بالحفاظ على
حد أدنى من البنى التنظيمية والعسكرية هو الطرف الكردي.
غاية هذه الهجمات ،التي تستهدف كل ما يرمز للدولة ،وأبرزها
جيشها العقائدي ،الحرس الثوري ،هو ضرب هيبتها وتحفيز
املجموعات االنفصالية األخرى على التحرك .يناط بالطرف
الكردي دور طليعي من أجل إثارة وتأجيج صراعات إثنية في
إيران .وقد بدأ اإلعالم اإلسرائيلي بتغطية العمليات العسكرية
للمجموعات الكردية ليشجع اإلعالم الغربي على القيام باألمر
عينه ،كجزء من الدعم لهذه املجموعات ومن تسويق دورها
كورقة ضغط ناجعة ضد إيران .صحيفة «جيروزاليم بوست»
نشرت في العاشر من الشهر الجاري تقريرًا دعائيًا بكل ما
للكلمة من معنى لزاك هوف ،وهو خبير في الشؤون الكردية
وخبير ميداني لـ«مركز الشرق األوسط لإلعالم والتحليل»،
الذي تسلل مع مجموعة من املقاتلني األكراد إلى األراضي
اإليرانية من «كردستان» العراق .يعتبر هوف أن «الحزب
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الديموقراطي الكردستاني» اإليراني وبقية الحركات الكردية
في إيران ،كـ«بيجاك» و«حزب الحرية» الكردستاني و«كومله»،
هي في مقدم القوى التي تستطيع واشنطن االعتماد عليها في
مواجهتها مع طهران .وبعد تعداده بحماسة لعدد الهجمات
التي شنتها هذه األطراف وحديثه العاطفي عن الشباب األكراد،
وبخاصة الشابات ،الذين ينضمون بكثافة لها للقتال «من أجل
الحرية» ،وهو كالم موجه للرأي العام الغربي يحاول االستفادة
من موجة التعاطف الواسعة التي حظيت بها «قوات سوريا
الديموقراطية» في الغرب ألنها ،بني أسباب أخرى« ،حررت
النساء» عبر ضمهم إلى وحداتها العسكرية خالل قتالها
لـ«داعش» ،يقدم هوف توصيات لواشنطن حول السياسة
األجدى الواجب اعتمادها حيال امللف الكردي في إيران.
هو يرى أن «التمهيد لسياسة ناجحة تجاه إيران يتطلب من
أميركا تعزيزًا لدور األحزاب الكردية اإليرانية والعمل على حل
الخالفات في ما بينها ومساعدتها على التوحد ضد النظام.
لكن الدعم الجدي يتجاوز تنظيم املصالحات وبناء إطار تنسيق
أمني .فاملجموعات العسكرية الكردية تفتقد الدعم اللوجستي
ّ
املتقدم لتستطيع تطوير أدائها
والتجهيزات والتمويل والتدريب
امليداني ...تسريع عملية تفكك الطغيان في إيران انطالقًا من
خطوط الصدع املحلية اإلثنية والدينية ،يسمح بحقن الدماء التي
تسفك في الحروب بالوكالة املشتعلة في العراق وسوريا واليمن...
الالعبون اإلقليميون املعنيون كالسعودية واألردن والبحرين
عليهم أن يأخذوا في االعتبار الفوائد الكبرى التي سيجنونها
من دعم بداية تمرد األكراد في إيران وهم يخوضون معها
مواجهات مفتوحة في اليمن وسوريا البعيدتني عن حدودها
واملجاورتني لحدودهم ...لدى واشنطن فرصة استثنائية
ملساعدة حلفاء في إيران يشاطرونها مصالحها وقيمها
ولديهم نفس األعداء .مساندة املجموعات الكردية يجب أن
تكون من ضمن استراتيجية حاسمة الحتواء إيران ودحرها».
يلخص هذا املقال املقاربة اإلسرائيلية لواقع الصراع مع إيران
اليوم .استحالة املواجهة العسكرية املباشرة معها ألثمانها
الباهظة على الكيان ولعدم رغبة واشنطن في الدخول في مثل
هذه املواجهة تغلب خيار الحرب بالوكالة ،لكن الحرب الساخنة
التي تؤدي إلى تفككها «بحسب خطوط الصدع املحلية اإلثنية
والدينية» ،بحسب ما ورد في املقال املذكور أعاله .ال يستطيع
الخيال اإلسرائيلي إال إعادة إنتاج سيناريوات هي عبارة عن
تنويعات على نغمة ّ
«فرق تسد» االستعمارية التقليدية .لكن هذا
الكالم برسم دول وشعوب املنطقة التي ما زالت تعاني من آثار
إشعال الحرب الطائفية وتأجيجها من قبل الواليات املتحدة في
العراق .هل سيكون العراق وتركيا وسوريا بمنأى عن التداعيات
الخطيرة الستغالل أميركا للورقة الكردية في إيران؟ هل يعتقد
عاقل أن إيران ستقف متفرجة على استخدام «كردستان»
العراق كقاعدة خلفية لحرب هدفها املعلن تقسيمها؟ يبدو أن
ضمور الهيمنة األميركية على املنطقة يدفع واشنطن إلى اعتماد
سياسة إشعال الحرائق والخراب ،لكن من املحسوم أنها ليست
الطرف الوحيد القادر على التحكم بالحرائق أو بحصرها في
بلد واحد ،في إقليم قابل برمته لالشتعال.

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
SANJIT SUTRADAR
MOHAMMAD MIZAN MIAH
TABAROK HOSSAIN
FIRUS ABDUL HAMID
MD SAMAUL ISLAM
MOHAMMAD BAZLUR RAHMAN
HANIF MIAH
JOINAL ABEDIN SARDAR
MOHAMAD JAMAL HOSSEIN
RAZON MOSAREF
MOHAMAD ABU TAYAB
MD MAMUN MIAH
RASID
MOHAMMAD ALI
BIDHAN SARKER
MASUD IDON KHAN KHAN
ROUF MIAH
MD BADSHA
SAMIR KHAN
ASIM SARKER
MOHAMMAD BELAL HOSSAIN
MD MOHASIN
MD MONIR PATWARY
SAKIR HUSSEN MD HIRON
RUHUL FARSU MOLLIK
JAFUR ALI PK
MOHAMMAD RAYHAN MOLLA
MOHIBUL ISLAM
BHAGWAN SINGH
SURINDER PAL
RAMNIWAS
RAMESH SINGH
CHARANJIT KUMAR
NARINDER PAL
JAGDEV SINGH
SURJIT SINGH

LAKHWINDER SINGH
SUBHASH CHANDER
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الر
قم76/311149
غادرت العاملة البنغالدشية
Mst ranu khatun
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/380601
غادرت العاملة األثيوبية
SEMIRA AHMED EFA
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/824456
غادر العامالن البنغالدشيان
AHMED SUHEL
MOHAMMAD MOMINUL ISLAM
مــن مؤسسة مستخدميهما ,الــرجــاء
مـمــن ي ـعــرف عـنـهـمــا شـيـئــا اإلت ـصــال
على الرقم 03/397007
غادر العامل البنغالدشي
MD KAMAL
من عند مخدومه الرجاء ممن يعرف
عنه شيئا االتصال على الرقم
70-551100
غادرت العاملة االثيوبية
TEGESECH WOLDE KEBOM
من عند مخدومها الرجاء ممن يعرف
شيئا االتصال على الرقم
03-336298

تقرير

ترامب :القمة مع كيم بعد انتخابات الكونغرس

أشار ترامب إلى إمكانية عقد اللقاء على األراضي األميركية أو الكورية الشمالية (أ ف ب)

إل ـ ــى م ـ ــا بـ ـع ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـج ــدي ــد
الـ ـنـ ـصـ ـف ــي لـ ـلـ ـك ــونـ ـغ ــرس امل ـ ـ ـقـ ـ ــررة فــي
السادس من تشرين الثاني /نوفمبر
امل ـق ـب ــل؛ هـ ــذا ه ــو امل ــوع ــد ال ـ ــذي ح ــدده
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
لثاني اجتماع له مع الرئيس الكوري
الشمالي كيم جونغ أون .إعالن ترامب
ج ــاء ع ـلــى م ــن ط ــائ ــرة ال ــرئ ــاس ــة وهــو
فــي طــريـقــه إل ــى والي ــة آي ــوا للمشاركة
فــي أحــد التجمعات السياسية ،وقــال
فيه« :ستكون (القمة) بعد انتخابات
التجديد النصفي .ال يمكنني أن أغادر
اآلن» .وجــاء هــذا عقب تأكيد الرئيس
األميركي أن االستعدادات لعقد القمة
«قطعت شوطًا هامًا» ،وأن البحث في
مكان إجرائها انحصر اآلن بـ« 3أو »4
مواقع .وبينما استبعد أن تستضيفها
سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة ،كـ ـم ــا س ــاب ـق ـت ـه ــا ،أشـ ــار
إل ــى «إم ـكــان ـيــة عـقــدهــا عـلــى األراض ــي
األميركية أو في كوريا الشمالية».
وبـعــدمــا كــانــت سـيــول قــد أعـلـنــت عن
الـتــوافــق عـلــى عـقــد قـمــة تــرامــب  -كيم
ال ـث ــان ـي ــة «ف ـ ــي أق ـ ــرب وقـ ـ ـ ــت» ،أع ـل ـنــت

ال ـح ـكــومــة ال ـك ــوري ــة ال ـج ـنــوب ـيــة إنـهــا
تنظر فــي إمكانية رفــع مجموعة من
العقوبات على كوريا الشمالية ،وفقًا
ملا ذكرته وزيرة الخارجية كانغ كيونغ
ه ـ ــوا ،أم ـ ــس ،أم ـ ــام أعـ ـض ــاء الـجـمـعـيــة
الوطنية فــي جلسة تفتيش برملانية
س ـن ــوي ــة .ت ـص ــري ــح الـ ــوزيـ ــرة ال ــاف ــت،
أش ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه ق ــد «تـ ـج ــري مــراج ـعــة

أكد ترامب أن سيول لن
ترفع أي عقوبات عن بيونغ يانغ
من دون موافقته
(لـلـمـســألــة) بــالـت ـشــاور مــع الـسـلـطــات
األخ ـ ــرى ذات ال ـص ـل ــة» .وف ــي مـعــرض
تـعـلـيــق ت ــرام ــب عـلــى امل ــوق ــف ال ـكــوري
الجنوبي املستجد ،أوضــح أن كوريا
الجنوبية لــن ترفع أي مــن عقوباتها
املـفــروضــة عـلــى كــوريــا الـشـمــالـيــة من
دون موافقته .وقال أمس عندما سئل
عن هذا املوضوع« :حسنًا ،لن يفعلوا

ذل ــك ...إنهم ال يفعلون شيئًا من دون
موافقتنا» .وع ــادت وزارة الخارجية
الـكــوريــة الجنوبية إلص ــدار بـيــان في
مــا بعد ،قالت فيه إن حديث الــوزيــرة
ال يعني أن هناك مراجعات «شاملة»
لـلـعـقــوبــات ،مــوضـحــة أن كــانــغ كانت
تشير إلى وجود «مرونة» في مراجعة
القضية ،في سياق املحادثات األخيرة
بـ ــن ال ـ ـكـ ــوري ـ ـتـ ــن ،وب ـ ـطـ ــرق «ال تـعــد
ً
ت ـن ــازال» عــن عـقــوبــات األم ــم املـتـحــدة،
وف ــق ال ـب ـيــان .وهـ ــذه ال ـع ـقــوبــات الـتــي
ُ
تعرف باسم «تدابير  24أيار /مايو»،
فرضتها كوريا الجنوبية بعد هجوم
استهدف إحــدى سفنها الحربية في
العام  2010وأوقع عددًا من الضحايا.
وحظرت العقوبات تقريبًا كل تعاون
اق ـت ـص ــادي م ــع ب ـيــونــغ ي ــان ــغ .وكــانــت
كانغ قد أشــارت إلــى أن بالدها «على
أســاس التعاون الوثيق مع الواليات
املتحدة ،ستلعب دورًا مؤقتًا من أجل
تـهـيـئــة أرض ـي ــة مـشـتــركــة ب ــن كــوريــا
الشمالية والواليات املتحدة».
(األخبار ،أ ف ب)

