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العراق  :الصدر والعامري يقودان محادثات
لتشكيل حكومة جديدة بعد تحالف كتلتيهما
بغ����داد  -رويت����رز :يعتزم رج����ل الدين الش����يعي مقتدى الصدر وه����ادي العامري
المدعوم من إيران قيادة محادثات تهدف
إلى تشكيل حكومة في بغداد بعد أن أعلنا تحالف كتلتيهما.
وكان����ت الكتلتان احتلت����ا المركزين األول والثان����ي على التوالي ف����ي االنتخابات
البرلمانية التي جرت في أيار وشابتها مزاعم
بالتالعب ،ما أثار المخاوف من اندالع أعمال عنف بين الشيعة.
وأعلنت الكتلتان التحالف في مدينة النجف المقدس����ة عند الش����يعة في محاولة
واضحة إلبداء الوحدة بين القادة الشيعة المهيمنين على الساحة منذ سقوط صدام
حسين.
وقبل أسبوع أسفر انفجار عن مقتل  18شخصا على األقل وإصابة أكثر من  90آخرين
في حي مدينة الصدر فيما وصفته وزارة الداخلية بعدوان «إرهابي» على مدنيين.
وقال التلفزي����ون العراقي امس إن مجلس القضاء األعلى أص����در أوامر باعتقال 20
شخصا متهمين بالضلوع في الهجوم.
ويمكن للتحال����ف المعلن بين كتلت����ي الصدر والعامري تخفي����ف التوترات التي
يخشى بعض العراقيين أن تقود إلى حرب أهلية بين الشيعة.
والعام����ري الذي يوصف على نطاق واس����ع بأنه رجل طهران ف����ي العراق من أقوى
الشخصيات في البالد.
ويوجد في العراق ،المنتج للنفط والحليف للواليات المتحدة 150 ،ألفا من المقاتلين
المس����لحين وأغلبهم من الشيعة الذين يدين بعضهم بالوالء لقادتهم وإليران أكثر
من والئهم للدولة.
ويب����دو أن كال من الصدر وإي����ران يتخذ توجها عمليا مع س����عي إيران للحفاظ على
نفوذه����ا المتغلغل في العراق ف����ي وقت تتعرض فيه مصالحها األوس����ع نطاقا في

الشرق األوسط للخطر.
فقد انس����حب الرئيس األميركي دونالد ترامب من االتفاق النووي اإليراني قبل أن
يتق����ارب مع كوريا الش����مالية ،ما زاد من عزلة إيران كما أن حلف����اء طهران في اليمن
يواجهون هجوما كبيرا من قوات التحالف بقيادة الس����عودية قد يمثل نقطة تحول
في الحرب اليمنية.
وظهر الصدر ،الذي ش����ن في الس����ابق حمالت على االحتالل األميركي الذي انتهى
ع����ام  ،2011في صورة معارض قومي لألحزاب الش����يعية القوي����ة المتحالفة مع إيران
ونصير للفقراء.
ويتعين عليه تحس����س خطوات����ه فقد تالعبت طهران بمهارة من قبل بالسياس����ة
العراقية.
لكن الصدر سياس����ي له وزنه وال يمك����ن التنبؤ بتصرفاته كما أن����ه يتمتع بنفوذ
في الش����ارع وله سجل في حشد عش����رات اآلالف من أنصاره لالحتجاج على معارضين
وسياسات حكومية.
وفي انتخابات عام  2010حص����ل تكتل نائب الرئيس اياد عالوي على أكبر عدد من
المقاعد في البرلمان ولكن بهامش ضيق إال أنه لم يصبح رئيسا للوزراء.
وألقى عالوي باللوم في ذلك على طه����ران التي ناورت للوصول بنوري المالكي إلى
السلطة .وساعد الصدر في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وخالل االحتالل األميركي تم اتهام طهران بتزويد ميليشيا جيش المهدي التابعة
للصدر بقنابل متطورة اس����تخدمت في هجمات ض����د قوات التحالف بقيادة الواليات
المتحدة.
وس����بق للصدر اإلقام����ة في طهران عندما توجه إلى منف����ى اختياري في إيران عام
.2007

ّ
"المخيبة" للقمة
خبراء مرموقون ينتقدون النتيجة

مراقبون :ترامب يراهن على نزع السالح
النووي في محادثاته مع كيم رغم المجازفة
واش���نطن -أ ف ب :يرى مراقب���ون ان رهانات الرئيس االميرك���ي دونالد ترامب التي
تنط���وي على مخاطر كبيرة ،على صنع س�ل�ام مع كوريا الش���مالية اذا كتب لها النجاح
فسيكون ذلك لعدم اخذه بنصائح الخبراء واالعتبارات االخالقية واالعراف الدبلوماسية.
وال يمكن اال لرئيس مثل ترامب فقط أن يحتفي بزعيم مس���تبد مثل كيم جونغ اون
ويصف���ه بالرجل "الذي يحب بلده" ،لكن رئيس���ا مثل ترامب فق���ط قد يكون قادرا على
اطالق عملية سالم كتلك.
قبل أقل من عام اثارت مس���اعي كيم المتس���ارعة لحيازة صاروخ بعيد المدى يمكن
تزويده بس�ل�اح نووي ،غضب الرئيس االميركي الذي ه���دد بالرد "بالنار والغضب" على
اي هجوم كوري شمالي.
واالن ،قدم ترامب لكيم انجازا دعائيا اس���تثنائيا ،اذ عقد معه لقاء الند للند وصافحه
امام صف من االعالم االميركية والكورية الشمالية.
وبحس���ب وزارة الخارجي���ة االميركية ،فإن نظام كيم يعتقل بي���ن  80الفا و 120الف
سجين سياسي في معسكرات اشغال شاقة ،حيث يتعرضون للتعذيب والتجويع.
والزعيم المتس���لط متهم بقتل اخيه غير الش���قيق بغاز اعص���اب في مطار ماليزي،
ونظامه افرج مؤخرا عن طالب اميركي دخل في غيبوبة لم ينج منها.
ووقع���ت بيونغ يانغ في الس���ابق اتفاقيات تتعهد فيها بوق���ف برنامجها النووي،
لكنها تراجعت عنها لتس���ارع في بناء ترسانة اسلحة نووية حرارية وبرنامج للصواريخ
البالستية.
وهكذا يكون رهان كيم قد كس���ب فعال .فحملة العقوب���ات االقتصادية ضده بدأت
تتداعى ،فيما نظامه كس���ب شرعية على الس���احة الدولية عقب القمة الودية االجواء
مع ترامب.
لك���ن هل نجحت قف���زة ترامب في المجهول؟ يقول ترامب إن���ه يثق بأن التزام كيم
"العمل باتجاه" نزع االسلحة النووية على شبه الجزيرة الكورية حقيقي ،لكن بحذر.
فق���د قال ترامب "ق���د اكون مخطئا .قد اقف امامكم بعد س���تة اش���هر واقول +لقد
أخطأت "+واضاف "ال اعرف ان كنت سأقر بذلك على االطالق ،لكن سأجد عذرا ما".
وتكثر في واشنطن االصوات الشاجبة لمحاولة ترامب الساذجة على ما يبدو دفع كيم
الى مسار نزع االسلحة دون انتزاع تسويات ملموسة.
وقد نش���ر معه���د بروكينغز ردود فعل  13م���ن أكثر الخب���راء المرموقين المقيمين
ف���ي الواليات المتحدة حول االزمة .وجميعهم باس���تثناء خبير واحد انتقدوا النتيجة
"المخيبة" للقمة.
وحتى المتفائل الوحيد بينهم مايكل اوهانلون ،قال إن العملية يجب ان تنتقل االن
م���ن ترامب الى وزير الخارجية مايك بومبيو م���ن اجل وضع خطة للتحقق من نزع كوريا
الشمالية االسلحة بشكل مفصل.
قال اوهانلون "فقط عندما نرى ان كوريا الش���مالية ستمضي مع خطة من هذا النوع
وتبدأ في تطبيق يمكن التحقق منه ،يمكننا فعال تقييم ما حصل في سنغافورة".

ويلف���ت مؤيدو ومنتقدو ترامب على حد س���واء إلى أنه االن وقد انتهت قمة كس���ر
الجليد ،من الضروري االنتقال سريعا الى مفاوضات ترتدي طابعا تقليديا اكبر ،بخطوات
ملموسة.
ولكن كما يش���دد بعض مؤي���دي ترامب ،هل كان ذلك بحاجة الى ش���خصية جريئة
ومغامرة مثل ترامب لتجاوز االعراف الدبلوماسية والتحفظ بشأن حقوق االنسان لكسر
الجمود الدبلوماسي؟
قد يكون هناك سبب وراء ذلك.
ربما شخصية مثل ترامب فقط يمكن ان تنتقل بسرعة من التهديد "باقصى ضغط"
والرد "بالنار والغضب" الى اغداق المديح على زعيم كوريا الشمالية "الموهوب" وحكمه
"الصلب".
وربم���ا ترامب فقط يمكنه القيام بذلك النه اس���تنفد الخيارات االخرى بعد ان اثبتت
كوريا الشمالية فعالية برنامجها النووي.
وأجرى نظام كيم تجربة لما يعتقد مراقبون مطلعون أنه قنبلة هيدروجينية وصاروخ
متعدد الطبقات قادر على ضرب مدن اميركية ،وهدفه التالي هو االعتراف الدولي.
والرد االول���ي لالدارة االميركي���ة كان التهديد والوعيد ،ثم الس���عي من خالل االمم
المتحدة ومع الصين الخصم الحذر ،لفرض عقوبات قاسية.
وال يزال المس���ؤولون االميركيون فخورين جدا بنظام العقوبات وان كان ترامب يقول
االن انه لم يعد يريد استخدام عبارة "اقصى ضغط" ،لكنه اظهر قدراته.
الخي���ار الوحيد امام ترامب كان االس���تدارة  180درجة وقبول دعوة تلقاها عبر كوريا
الجنوبية المتوترة ،الى قمة يسعى اليها كيم.
ويرى س���تيفن بومبر ،العض���و في مجلس االمن القومي في عه���د الرئيس االميركي
الس���ابق باراك اوباما ،والخبير حاليا في "مجموعة االزم���ات الدولية" إن ترامب هو رجل
اللحظ���ة .وقال "انه نجاح بمعنى انه خرج من وض���ع صعب واعاد الواليات المتحدة الى
مسار ،وهناك االن عملية ونحن االن نتكلم الى الكوريين الشماليين".
واض���اف "ال احد داخل حكومة الواليات المتحدة يريد تحمل مس���ؤولية االنتقال الى
الدبلوماس���ية ،النه في حال فشل الدبلوماس���ية فإن ذلك الشخص سيتعرض للرشق
بالبيض".
وتابع "امتص الرئيس المخاطر السياس���ية بقوله إنه س���يلتزم بالقمة ،وهنا حقيقة
يجب االعتراف بفضله في ذلك".
وهكذا اخرج ترامب اميركا من مأزق كان ورطها فيه بنفسه ،دون التسبب بحرب نووية
وعلى الدبلوماسيين والخبراء التقنيين االن التدخل لوضع برنامج للتحقق والتفتيش.
اذا سمح كيم بدخول مراقبين إلى اراضيه وتمكنوا من تأكيد قيامه بتجميد برنامجه
النووي ،واذا كش���ف عن قدرته الكاملة ووافق على ان +اخالء شبه الجزيرة من االسلحة
النووية +يعني نزع االس���لحة ،عندها يمكن لالفرقاء ربما الكالم عن تخليه عن القنابل
التي يمتلكها بالفعل.

تونس :النتائج النهائية لالنتخابات البلدية
تؤكد فوز القوائم المستقلة بأغلب المقاعد
تون���س -أ ف ب :أعلنت الهيئة العليا المس���تقلة لالنتخاب���ات أمس النتائج
النهائي���ة ألول انتخاب���ات بلدية في تون���س بعد الثورة والت���ي أظهرت فوز
القوائم المستقلة بأكبر عدد من المقاعد.
وقال رئيس الهيئة العليا المس���تقلة لالنتخاب���ات محمد التليلي المنصري
في مؤتمر صحافي ان القوائم المس���تقلة المش���اركة ف���ي االنتخابات حصلت
على  2373مقعدا تليها حركة النهضة مع  2139مقعدا وبعدها حزب الرئيس
التونس���ي الباجي قائد السبس���ي« ،ن���داء تونس» بـ  1600مقع���د ثم الجبهة
الشعبية ب 261مقعدا.
كما حصل «التيار الديمقراطي» على  205مقاعد وحزب «مشروع تونس» على
 124مقعدا وحزب «آفاق تونس» على  93مقعدا.
وش���هدت تونس انتخابات بلدية في  6ايار الماضي كانت االولى بعد الثورة
وشهدت عزوفا عن التصويت.
ورف���ض القضاء االداري  43طعنا كانت تقدمت بها األطراف المش���اركة في
االنتخابات ألس���باب تخص «الجانب الشكلي في تقديم الطعون» وفقا لرئيس
الهيئة.
ومن المنتظر أن يبدأ انتخاب المجالس البلدية هذا الصيف.

وتابع المنصري «عند نش���ر الق���رارات الترتيبية بالرائد الرس���مي (الجريدة
الرس���مية) ينطلق آجال احتس���اب  21يوم���ا ويدعو المحاف���ظ النتخاب رئيس
المجلس البلدي ونائبيه».
وأكد المنصري ان الهيئة بدأت بنشر النتائج الرسمية في الجريدة الرسمية
ّ
وبين أن هناك فريقا مكلفا بالتدقيق قبل نشرها لتفادي األخطاء.
وشهدت االنتخابات البلدية عزوفا واضحا للناخبين خصوصا من فئة الشباب
حيث بلغت النس���بة النهائية للمش���اركة  35,6في المئة من أصل  5,3مليون
ناخب مسجل في بلد يبلغ عدد سكانه  11,4مليون.
وس���تمكن هذه االنتخابات م���ن تكريس مبدأ المركزية الس���لطة التي نص
عليها الدس���تور التونس���ي وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق
المهمشة في البالد.
وصادق البرلمان نهاية نيس���ان الفائت عل���ى قانون الجماعات المحلية الذي
ُ
سيمنح البلديات للمرة االولى امتيازات لمجالس مستقلة تدار بحرية وتتمتع
بصالحيات واسعة.
وتنافس���ت نحو  2074قائم���ة انتخابية ،على  350مجلس���ا بلديا في مختلف
انحاء البالد .وهناك  1055قائمة حزبية و 159ائتالفية و 860مستقلة.

ألمانيا :توقيف تونسي وزوجته
ُ
عثر على "مادة سامة" في شقتهما
برلين -أ ف ب :أوقف تونسي وزوجته مساء الثالثاء في المانيا بعد العثور
في ش���قتهما على "مادة س���امة" مفترضة لكنها غير مح���ددة ،كما اعلنت
االربعاء الشرطة التي "ال تستبعد اطارا ارهابيا".
وابلغ���ت النيابة العامة المتخصصة بقضايا االرهاب بالقضية نظرا لوجود
ش���بهات "باعمال عنف خطيرة ممكنة ضد الدولة" ،وهي صيغة تس���تخدم
عادة للحديث عن اعتداء ،حسبما ذكر مصدر من النيابة لوكالة فرانس برس.
واضاف "علينا انتظار نتائج التحقيق".
واعتقلت وحدات خاصة في الش���رطة الزوجين مساء الثالثاء في كولونيا،
وم���ا زالت في حالة تأهب ،كما قالت في بيان ش���رطة المدينة الواقعة غرب
المانيا.
وكانت الشرطة تشتبه بوجود "مادة سامة" في شقة الزوجين ،لكن المادة
كانت تخضع للتحليل صباح االربعاء.
وقال المتحدث باس���م الشرطة اندري فاس���بيندر لوكالة األنباء االلمانية

"قررنا التحرك سريعا الستبعاد اي خطر".
وذكرت ش���بكة "ان-تي في" االخبارية ان الزوجة المانية واعتنقت االسالم
ف���ي الفترة االخيرة .وعهد باالطفال الذي���ن لم يحدد عددهم ،الى الهيئات
االجتماعية في مدينة كولونيا ،كما اوضحت الشرطة.
وبثت شبكات التلفزة االلمانية صباح امس مشاهد ذهاب واياب لعناصر
الشرطة العلمية الذين يرتدون البسة حماية خاصة ،بسبب المادة التي عثر
عليها لدى الزوجين على ما يبدو.
والس���لطات االلمانية ف���ي حالة تأهب بس���بب العدد الكبي���ر للهجمات
الجهادية التي حصلت في السنوات األخيرة.
وقد نفذ أخطرها في كانون االول  ،2016تونس���ي في الثالثة والعش���رين
من عمره هو انيس عامري الذي نفذ اعتداء بش���احنة على سوق للميالد في
برلين .واعلن تنظيم الدولة االسالمية مسؤوليته عن الهجوم الذي اسفر عن
اثني عشر قتيال.

تركيا  -الرئيس رجب طيب أردوغان يتحدث إلى أنصاره خالل تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية في ريزي ،أمس.

(ا.ب.ا)

المرشحون للرئاسة التركية يسعون إلى
كسب أصوات األكراد في منطقة دياربكر
دياربك���ر (تركي���ا) -أ ف ب :لن يت���رك صالح الدين دمرت���اش البطل المحلي
وحزبه على االرجح سوى الفتات لخصومه في دياربكر ،لكن المرشحين اآلخرين
يس���عون الى جذب الناخبين في المنطقة الن أص���وات االكراد يمكن ان تحدد
نتيجة انتخابات الرابع والعشرين من حزيران.
وح���زب الش���عوب الديموقراطي واثق من الفوز في االقتراع التش���ريعي في
دياربكر "عاصمة" جنوب ش���رق تركيا حيث االغلبية كردية ،لكن عليه الحصول
على عش���رة بالمئة من االصوات على المستوى الوطني ليدخل البرلمان ويؤثر
على التحالفات المقبلة.
ويتوق���ع الحزب ان يس���جل دمرتاش المعتقل نتيجة افض���ل من تلك التي
حصل عليها في ( 2014حوالى عش���رة بالمئة) .ويمك���ن لتجيير األصوات التي
يحصل عليها إلى أحد المرش���حين اللذين قد يتنافس���ان ف���ي دورة ثانية ان
يحدد هوية الرئيس المقبل.
واالكراد الذين يش���كلون على االقل خمس س���كان تركي���ا البالغ عددهم 80
مليون نس���مة ،هم اغلبية في جنوب شرق تركيا الساحة الرئيسية للنزاع بين
متمردي حزب العمال الكردستاني والجيش التركي منذ .1984
واس���تؤنفت المعارك في اطار هذا النزاع في  2015بعد انهيار عملية السالم
التي اطلقت قبل عقد.
وفي دياربكر المدينة التي يبلغ عدد س���كانها نحو مليون نسمة ،يحكم على
المرشحين بناء على سياستهم حيال االكراد في تركيا او في الدول المجاورة.
ويبدو ان الرئيس رجب طيب اردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية االسالمي
المحاف���ظ الذي حق���ق فيها افض���ل نتيجة بع���د دمرتاش وحزب الش���عوب
الديموقراطي في االنتخابات الرئاسية في  ،2014يسجالن تراجعا كبيرا.
الى جانب انهيار عملية الس�ل�ام وتوقيف دمرتاش منذ تشرين الثاني 2016
بتهم���ة االرتباط بحزب العمال الكردس���تاني ،يواجه اردوغ���ان وحزبه تبعات
التحالف الذين أبرماه مع حزب الحركة القومية الذي يمقته االكراد.
وقال الخبير السياسي الكردي محمد فورال رئيس مركز االبحاث االجتماعية
"ديت���ام" ان "هذا االمر يثير اس���تياء االكراد بش���كل عام ،لي���س مؤيدو حزب
الش���عوب الديموقراطي فقط ،بل الذي���ن يصوتون لح���زب العدالة والتنمية
ايضا".
وبين المآخذ االولى ،يذكر الخبير السياس���ي معاداة اردوغان لالستفتاء على
االس���تقالل الذي نظم العام الماضي في كردس���تان العراق ،والهجوم التركي
مطل���ع العام الجاري والس���يطرة على جيب عفرين الس���وري لط���رد لبمقاتلين

االكراد.
مع ذلك توجه اردوغان الذي يغطي ملصق دعائي يحمل ش���عار "انها لحظة
تركيا" واجهات مبان ولوحات االعالنات ،الى دياربكر للقيام بحملة فيها.
وقال ام���ام آالف االش���خاص الذين تجمع���وا للقائه في س���احة المحطة ان
"لمنطقة تشهد سالما لم تعرفه في السنوات االربعين االخيرة".
لكن فورال يرى ان االكراد "لم يعد لديهم سبب للتصويت الردوغان" ويتوقع
ان يفضل���وا عليه محرم اينجه مرش���ح حزب الش���عب الجمهوري االش���تراكي
الديموقراطي ،اذا جرت دورة ثانية من االقتراع الرئاسي.
وال يلقي حزب الش���عب الجمهوري تأييد الناخبين االكراد بس���بب معارضته
التاريخية لالعتراف بحقوق االقلية الكردية ،لكن اينجه بدا اكثر انفتاحا.
وهو يس���تفيد ايضا من رفض���ه التصويت ،خالفا لحزب���ه ،على رفع الحصانة
البرلمانية عن دمرتاش وزمالئه في حزب الشعوب الديموقراطي في أيار .2016
ذكر اينجه اساس���ا بذلك خالل مهرجان انتخابي في ساحة المحطة االثنين
بحضور آالف االشخاص وسط اناشيد الحملة وخطيب معروف بحدته.
وذكر اينجه ايضا بانه زار مؤخرا دمرتاش في الس���جن ،ما اثار تصفيقا حادا
من الجمهور.
وقال محمد كوبان لفرانس ب���رس خالل هذا المهرجان "في الدورة االولى من
االنتخابات س���نصوت لدمرتاش ،وفي الدورة الثانية س���نصوت لمحرم اينجه
وسنعمل معه".
ومثل���ه ،يؤكد مش���اركون آخ���رون يقولون انه���م من انصار حزب الش���عوب
الديموقراطي نيتهم التصويت الينجه اذا جرت دورة ثانية.
وتستقبل فيليز بولوتكين الرئيسة المشاركة للفرع المحلي لحزب الشعوب
الديموقراطي زوارها في مكتب متواضع في مقر قيادة الحزب ،بين االجتماعات
وااللتزامات االخرى المرتبطة بالحملة.
وقال���ت ان "هدفنا ه���و جمع بي���ن  75وثمانين بالمئة من االص���وات والفوز
بالمقاعد ال 12المخصصة لدياربكر في البرلمان" .واضافت "س���نجذب االصوات
الت���ي كانت تذهب الى ح���زب العدالة والتنمية الن اردوغ���ان يتصرف كعدو
للشعب".
وبعدما اوضحت انها تتوقع ان يحصل اردوغان على ما بين  13و 14بالمئة من
االصوات في االنتخابات الرئاسية ،قالت "في حال جرت دورة ثانية بين اردوغان
واينجه ،سنكون صانعي الملوك".
واكدت ان اختيار اردوغان امر غير وارد اطالقا.

باريس تنتقد التقارب األميركي
مع كوريا والجفاء مع الغرب

محكمة ألمانية تقضي بحبس سوري
دين بالقتال في صفوف "داعش"

باريس  -أ ف ب :انتقد وزير الخارجية الفرنس���ي ،جان إيف لودريان ،أمس ،السياس���ة الخارجية
للرئيس األميركي ،معتبرًا أنها تؤدي إلى "زعزعة االستقرار"؛ بعدما فتح الرئيس األميركي مواجهة
مع حلفاء الواليات المتحدة التاريخيين ثم "عانق الديكتاتور" الكوري الشمالي ،على حد قوله.
وأكد لودريان أن قمة الثالثاء التاريخية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كانت
"تقدمًا ال شك فيه" .إال أنه أعرب عن قلقه بشأن مناورات الرئيس األميركي السياسية.
وق���ال" :خالل ي���وم واحد فقط نرى الرئيس ترام���ب يهاجم (رئيس وزراء كندا جاس���تن) ترودو
ويتخلى عن حلفائه بعد اجتماع مجموعة الدول الس���بع في كيبيك .في اليوم التالي عانق تقريبًا
ديكتاتورًا ولد في دولة ديكتاتورية شيوعية كان قبل أيام فقط معارضًا لها تمامًا".
وأض���اف لودريان ،في تصريحات لقناة "س���ي نيوز" التلفزيونية" :نحن في وضع يس���بب زعزعة
لالس���تقرار" ،مشددًا على أنها "فترة عدم اس���تقرار وخطر أميركا تنغلق على نفسها وعلى حصن
قوتها".
ورأى منتق���دو ترامب في ترحيبه الحار لكيم ،بعد أيام من خالف مثير للدهش���ة مع حلفاء دول
مجموعة السبع في قمة بكندا ،مؤشرًا آخر على التقارب بينه وبين القادة المستبدين.
ويخ���وض ترامب مواجهة مع قادة الديمقراطيات الغربية ف���ي دول مجموعة البلدان الصناعية
الس���بعة؛ على خلفية الرس���وم الجمركية التي فرضها على الحديد الصلب واأللمنيوم .وقد اتهم
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه "غير نزيه وضعيف".
وكما هو حال العديد من المسؤولين ،طرح لودريان أسئلة بشأن كيفية تنفيذ ترامب لوعده بنزع
األس���لحة النووية من ش���به الجزيرة الكورية .وقال" :كانت هناك مبادرات في الماضي باتجاه نزع
األسلحة النووية من قبل والد كيم جونغ أون لم تثمر عن شيء".
وأضاف" :واليوم هذه أخبار سارة ،فلنأخذها على هذا المحمل ،لكن علينا التأكد من أن مبدأ نزع
األس���لحة النووية الذي تم التباهي به في هذه القمة هو حقًا قابل للتحقق منه وال يمكن العودة
عنه".

فرانكفورت -أ ف ب :قضت محكمة ألمانية أمس بس���جن الجئ سوري سبع
س���نوات لقتاله في صفوف تنظيم الدولة اإلس�ل�امية "داعش" وتوصلت في
المقابل إلى أنه كذب بش���أن انضمامه إلى خلية إرهابية كانت تخطط لشن
هجوم في مدينة دوسلدورف.
وس���لم المدان صالح أ .نفس���ه إلى الشرطة في باريس عام  2016مدعيا أنه
عضو في "خلية نائمة" تابعة لتنظيم الدولة اإلس�ل�امية تخطط لشن هجوم
بتفجير انتحاري وبسالح ناري في وس���ط المدينة القديمة في دوسلدورف
(غرب).
وتم تسليمه إلى ألمانيا في ايلول  2016حيث أودع السجن.
لكن خالل محاكمته ،أقر بأنه كذب بش���أن تورط ش���خصين آخرين وتوصل
المدعون إلى أنه اختلق قصة المخطط اإلرهابي كلها.
وتمت تبرئة مشتبه بهما آخرين هما جزائري وأردني من التخطيط لتنفيذ
هج���وم وتم اإلفراج عنهما العام الماضي بعد قضائهما نحو  18ش���هرا في
السجن قبل المحاكمة.
وذك���رت وكالة االنباء االلمانية أن صالح كان يس���عى من االدالء باعترافات
كاذبة إلى "الحصول على جائزة والفوز بحق البقاء في ألمانيا وجلب عائلته".
وف���ي حين اتفقت المحكمة مع المدعين على أنه لم يكن هناك أي مخطط
لهج���وم ارهابي في دوس���لدورف ،دان القضاة صال���ح أ .بتهمة القتال في
صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية وقتل قناص من الجيش السوري
في .2013
وطل���ب محامو صال���ح تخفيف الحكم بحقه مش���يرين إلى أن���ه أجبر على
االنضمام إلى تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش".

وزير الخارجية اللبناني يصعد خالفه
مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
بيروت  -رويترز :صعد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل خالفه مع المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أمس عندما اتهمها في مؤتمر صحافي
بالعمل على منع عودة الالجئين السوريين إلى بالدهم.
وكانت المفوضية نفت اتهامات مش����ابهة في السابق وقالت إنها تدعم عودة
الالجئي����ن عندما يصب����ح الوضع آمنا لعودتهم إلى س����ورية وتقدم المس����اعدة
للراغبين في العودة بتجهيز وثائقهم.
ولم تصدر على الفور أي تعليق على أحدث اتهام لها.
وقال باس����يل في مؤتمر صحافي في بلدة عرس����ال وهو يق����ف بصحبة الجئين
سوريين" :سياستهم هي منع العودة ...السياسة اللبنانية هي تشجيعهم على
العودة .المنع والتشجيع ..المنع والتسهيل .هذا هو الوضع".
وس����جلت األمم المتح����دة نحو مليون الجئ في لبنان أي م����ا يعادل ما يقرب من
ربع س����كان البالد .وقالت الحكومة اللبنانية ،التي تقدر عدد الالجئين بنحو مليون
ونصف المليون ش����خص ،إنها تريد البدء في إعادتهم إلى المناطق التي انتهى
فيها القتال.
وقال باسيل أمس إن عبء اس����تضافة الالجئين السوريين منذ بدء الصراع قبل
سبع سنوات أصبح من الصعب تحمله .وقال" :الوضع ما بقى يحمل".
وكان باس����يل أمر األس����بوع الماضي بتجمي����د طلبات إقام����ة موظفي مفوضية
الالجئي����ن واتهمه����ا بعرقلة ع����ودة الالجئين الس����وريين لبالده����م عن طريق
"تخويفهم".
وقال����ت ميراي جيرار ممثلة مكتب المفوضية في لبنان إن  19موظفا تضرروا من

تجمي����د طلبات اإلقامة .وقال متحدث باس����م المفوضية في جنيف إن المفوضية
تأمل في أن تعدل وزارة الخارجية اللبنانية عن قرارها.
واتهم باس����يل المفوضية بعدم تش����جيع الالجئين على الع����ودة إلى بالدهم
بتوجيه أس����ئلة حول الصعوبات المحتملة الت����ي قد تواجههم عند عودتهم بما
ف����ي ذلك احتمال تجنيده����م في الجيش واألضرار التي لحق����ت بمنازلهم وعدم
قدرة األمم المتحدة على تقديم الدعم لهم في بعض المناطق في سورية.
وقال����ت جي����رار ممثلة مكت����ب المفوضية في لبن����ان لرويت����رز أول من أمس إن
المفوضية تفضل عودة كل الالجئين عندما يصبح الوضع آمنا للرجوع.
وأضاف����ت إن المفوضية تتحدث مع الالجئين في كل الدول عندما يس����تعدون
للعودة لبالدهم لضمان قدرتها على تقديم الدعم الكافي والحماية لهم.
ونقل مكتب رئيس الوزراء المكلف س����عد الحريري ع����ن فيليب الزاريني ،نائب
المنس����ق الخاص لألمم المتح����دة في لبنان ،قوله في وقت متأخر مس����اء الثالثاء
إن من المس����تحيل تصور أن تعارض األمم المتحدة قرار الالجئين الذين يريدون
العودة.
وأض����اف الزاريني بعد اجتماع م����ع الحريري" :نحن نحت����رم قرارهم (الالجئون)
الشخصي بعودتهم إلى ديارهم ،ولن نعيق أبدا أي عودة يمكن أن تحصل ،تكون
قائمة على قرارهم الخاص".
وتعمل الحكومة اللبنانية كحكومة تس����يير أعمال نظ����رًا ألن الحريري لم ينته
بعد من تش����كيل الحكومة الجديدة في أعق����اب االنتخابات البرلمانية التي جرت
في السادس من أيار.

