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نتنياهو: املصاحلة 
الفلسطينية 

ينبغي أن تلتزم 
باالتفاقات

الدولية

أردوغان يتهم واشنطن بـ »التضحية« بعالقاتهما ألجل سفير »مدعٍ«
أنقرة - أ.ف.پ: اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الواليات املتحدة جتازف بـ »التضحية« بعالقاتها 
مع تركيا، متهما السفير االميركي في انقرة بالوقوف وراء التوتر احلالي بني البلدين. وصرح أردوغان: »اقولها 
بوضوح شديد: ان السفير )االميركي جون باس( هنا يقف وراء« التوتر. وأضاف اثناء خطاب شديد احلدة في 
انقرة »ليس مقبوال ان تضحي الواليات املتحدة بشريكة استراتيجية كتركيا، وكل ذلك من أجل سفير مدع«. 
واندلع خالف بني البلدين في األسبوع الفائت مع توقيف السلطات التركية موظفا تركيا في القنصلية االميركية 
باسطنبول بتهمة االتصال بشبكة الداعية فتح اهلل غولن املقيم في الواليات املتحدة وتتهمه انقرة بتدبير محاولة 
انقالب فاشلة في يوليو 2016.

إيران تعتبر العقوبات على »الحرس الثوري« إعالن حرب

ضغوط على ترامب لتخفيف موقفه من »النووي«.. وطهران: أمامكم خياران ال ثالث لهما
عواصــم - وكاالت: هــل 
يسحب الرئيس األميركي دونالد 
ترامب تصديقــه على االتفاق 
النووي مــع إيــران؟ بانتظار 
معرفة اإلجابة عن هذا السؤال 
في الســاعات القليلة القادمة، 
دعت طهــران الدول األوروبية 
إلبقاء دعمها لهذا االتفاق، وسط 
معلومات عــن ضغوط كبيرة 
يتعرض لهــا ترامب لتخفيف 

موقفه النهائي. 
فقــد نقلــت وكالــة األنباء 
اإليرانيــة »ارنــا« عــن نائــب 
الرئيس ورئيس هيئة الطاقة 
الذريــة اإليرانيــة علــي أكبر 
صاحلــي القول »نحــن نعتمد 
علــى األوروبيــن، وحتى اآلن 
الدالالت إيجابية«. وبالنســبة 
للكثير من املراقبن في طهران، 
فإن ردود فعل الشركاء اخلمسة 
اآلخرين املوقعن على االتفاق 
وهم: الصن وأملانيا وفرنســا 
وبريطانيا وروسيا، أكثر أهمية 

من بيان ترامب املقبل.
من ناحيته، اعتبر علي أكبر 
صاحلي رئيس منظمة الطاقة 
الذريــة اإليرانيــة، أن فــرض 
الواليات املتحدة عقوبات على 
احلــرس الثوري، هــو مبنزلة 

إعالن حرب على إيران.
ونقل موقع »روسيا اليوم« 
عن صاحلــي قوله عقب لقائه 
البريطاني  وزيــر اخلارجيــة 
بوريس جونسون، »إن اللجنة 

اإليرانية لإلشراف على تطبيق 
االتفاق النووي درست جميع 
اخليــارات مقابل قــرار ترامب 
احملتمــل، وســتتخذ اخليــار 
األنسب مبا يتناسب مع الظروف 

والتطورات«.
وأضاف صاحلي: »قلنا إن 
هناك خيارين ال ثالث لهما، إما 
أن ينسحب اجلميع من االتفاق، 
وإما أن يبقى اجلميع ملتزمن 
به.. نرغب في البقاء في االتفاق 

النووي لكن ليس بأي ثمن«.

بارســي قائــال »إن ترامب لن 
يســتطيع الســيطرة علــى ما 
ســيحدث«، موضحا أنه بهذه 
اخلطوة املرتقبة »سيأخذ اتفاقا 
فاعال، يحقق األهداف املرجوة 
منه ليحوله إلى أزمة«. ولفت 
الى أن الرئيس األميركي يعتقد 
بأنــه إذا قام بســحب تصديق 
االتفاق النووي »فســتتاح له 
فرصة اخلروج منه عن طريق 
لوم الكونغرس«. هذا، وأفادت 
معلومــات بأن ترامــب يقاوم 

عدم الكشف عن اسمه »عرضوا 
خطة تؤمن احلماية لألمور التي 
يساورهم القلق بشأنها لكنها 
ال تشمل جتديد التصديق على 

االتفاق..
وهــو مــا أوضــح الرئيس 
أنه لن يفعله. بدأ تطبيق هذه 

اخلطة«.
وذكــر املســؤول أن ترامب 
يبلغ الزعماء األجانب واملشرعن 
األميركين أن رفضه التصديق 

على اتفاق إيران لن ينسفه.
وقــال املســؤول »إنــه ال 
ينسحب منه. فرص انسحابه 
منه تتقلص إذا ما تعاونوا معه 

لتحسينه«.
وتوقع مسؤولون آخرون في 
البيت األبيض أن يعلن ترامب 
عن سياسة شاملة أكثر نزوعا 
إلى املواجهة جتاه إيران وتهدف 
إلــى كبــح برامجهــا النووية 
الباليســتية  والصاروخيــة 
املالــي والعســكري  ودعمهــا 
جلماعة حــزب اهلل وجماعات 

متطرفة أخرى.
مســؤولون  واســتبعد 
أوروبيون بشــكل قاطــع إعادة 
التفــاوض على االتفــاق لكنهم 
قالــوا إنهــم يشــاطرون ترامب 
مخاوفــه إزاء تأثير إيران املثير 
لالضطرابات في الشرق األوسط.

وقال عدد من الديبلوماسين 
إن أوروبا ســتكون مســتعدة 
لبحــث فــرض عقوبــات على 

من جهته، قال جونســون: 
»أعلنــا لألميركين بجــد أننا 
نرغــب فــي دميومــة االتفاق 
النووي وأال يتم املساس به«.

 مــن جهته، حذر مؤســس 
الوطنــي  ورئيــس املجلــس 
للعالقات »األميركية - اإليرانية« 
تريتا بارســي في تصريحات 
لوكالة »االناضول«، من انه »قد 
يبدو مصطلح سحب التصديق 
وكأنــه مصطلح بــريء إال أنه 
قد ينتهي باحلرب«. واستطرد 

ضغوطا هائلة في وقت يبحث 
فيه الشهادة بعدم التزام إيران 
باالتفاق النووي الدولي وهي 
خطــوة تتجاهل حتذيرات من 
داخل وخارج إدارته من أن هذا 
من شأنه أن يقوض مصداقية 

الواليات املتحدة.
ومــن املتوقــع أن يكشــف 
ترامــب اليــوم اجلمعــة على 
األرجح، النقاب عن استراتيجية 
واســعة بخصــوص التصدي 

إليران، بحسب »رويترز«.
ويظل مطروحا دائما احتمال 
أن يغير موقفــه في اللحظات 
األخيرة ويشهد بالتزام طهران 
باالتفاق املوقع في ٢٠١5، والذي 
وصفــه بأنه »محرج« وأســوأ 
اتفاق جرى التفاوض عليه على 

اإلطالق.
وأبلغ مسؤولون أميركيون 
أوروبيــون  وحلفــاء  كبــار 
ومشرعون أميركيون بارزون، 
ترامب بأن رفضه التصديق على 
االتفاق سيترك الواليات املتحدة 
معزولة ومينح طهران األفضلية 
ديبلوماسيا ويجازف في نهاية 
املطاف بالقضاء على االتفاق.

وأكد مسؤول كبير باإلدارة 
األميركيــة انه بعدمــا أوضح 
ترامــب جليا قبــل نحو ثالثة 
أشهر أنه لن يصدق على التزام 
إيران باالتفاق حترك مستشاروه 

لتقدمي خيارات له لبحثها.
وقال املســؤول الذي طلب 

جتارب الصواريخ الباليستية 
اإليرانية وإعداد اســتراتيجية 
لكبــح النفــوذ اإليرانــي فــي 

املنطقة.
وأضاف املسؤولون أيضا 
أن املجال قد يكون متاحا لفتح 
مفاوضات جديدة بخصوص 
ما ســيحدث عند بــدء انتهاء 
أجل بعض البنود األساسية 
فــي االتفاق في العــام ٢٠٢5 
برغم عــدم وجود مــا يدعو 
لالعتقاد بأن إيران ســتكون 
مستعدة للدخول في مثل هذه 

املفاوضات.
وعدم تصديق ترامب على 
االتفاق لن يســحب الواليات 
املتحــدة تلقائيــا منــه لكنه 
سيمهل الكونغرس األميركي 
6٠ يومــا لتقرير مــا إذا كان 
سيعيد فرض عقوبات طهران 
التي علقت مبوجب االتفاق.

وقال مسؤول أميركي مطلع 
إن رفض التصديق على امتثال 
إيــران لالتفاق قــد يضع كل 
أطرافه فــي جانب والواليات 

املتحدة على اجلانب اآلخر.
وأضــاف املســؤول »هذا 
يعنــي أنه رغــم أن فرنســا 
واآلخريــن مهتمــون أيضــا 
بكبح أنشــطة إيــران املثيرة 
لالضطرابات فإن احتمال أن 
يتبعوا )الواليــات املتحدة( 
قد يكون مستبعدا فيما يهدد 

بنسف االتفاق«.

)ارشيف( مفاعل بوشهر النووي 

احلوثيون يرفضون مبادرات السالم
ويتهمون املبعوث األممي بعدم احلياد

عدن ـ إياد أحمد

واصلــت ميليشــيات احلوثــي وصالــح 
االنقالبيــة تعنتها ورفضها لفرص ومبادرات 
السالم وأكدت استمرارها في نهج طريق احلرب 
وتدميــر ما تبقى من اليمن وإدخال البالد في 

مزيد من املعاناة اإلنسانية.
وجددت امليليشــيات رفضها للتعامل مع 
مبعوث األمم املتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد 
الشيخ واتهمته بعدم احلياد في جهوده حلل 

األزمة في اليمن.
وقال ما يسمى باملجلس السياسي األعلى 
التابع للميليشــيات في اجتماعه أمس األول: 
»ان احلل في اليمن البد أن يكون شامال وغير 
مجزأ، وأن إحاطة ولد الشــيخ املقدمة ملجلس 
األمن الثالثاء املاضي لم تأت بجديد، وأنها تعد 
اســتمرارا لالنحياز الذي متيز به ولد الشيخ 

خالل فترة عمله«.
إلى ذلك، وفي ســياق االنتهاكات املستمرة 

فرقت ميليشيات احلوثي بقوة السالح مظاهرة 
للعشرات من معلمي ومعلمات العاصمة صنعاء 
الذيــن تظاهروا للمطالبة بتســليم مرتباتهم 

املوقوفة منذ ما يقارب العام.
وقالــت مصــادر محلية وشــهود عيان لـ 
»األنباء«: ان أعدادا كبيرة من مسلحي ميليشيات 
احلوثي فرقت املظاهرة واعتدت بالضرب على 
عدد من املعلمات املتظاهرات واختطفت عددا 

من املعلمن واقتادتهم إلى جهات مجهولة«.
وتتهم جماعة احلوثي حزب الرئيس املخلوع 
علي عبداهلل صالح بالوقوف وراء املظاهرات، 
للمطالبة بصرف املرتبات، والتحريض على 
اإلضــراب وإغالق املــدارس، من أجل إضعاف 
سلطات احلوثين في املناطق التي يسيطرون 
عليها. واتخذت ميليشيات احلوثي هذه احلجج 
مبررات لقمع املظاهرات واالحتجاجات احلقوقية 
وبدأت حملة تهديدات واسعة بالفصل اجلماعي 
للمئــات من موظفي الدولة في املرافق املدنية 

واستبدالهم بعناصر موالية لها.

البيشمركة يقطعون لفترة وجيزة الطرقات مع الموصل

بغداد توضح شروطها لبدء احلوار مع كردستان
والعبادي يطمئن: لن نخوض حربًا ضد مواطنينا األكراد

عواصم - وكاالت: طمأن 
رئيس الوزراء العراقي والقائد 
العام للقوات املسلحة حيدر 
العبــادي بــأن حكومتــه لن 
تخــوض حربــا ضــد إقليم 
كردســتان، ردا على اتهامات 
جلهــات كرديــة بــأن بغداد 
تســتعد لشــن هجــوم على 

البيشمركة.
وقال العبادي وفقا لبيان 
صادر عن مكتبه خالل لقائه 
مع مسؤولي وزعماء عشائر 
محافظة األنبار، »لن نستخدم 
جيشنا ضد شعبنا أو نخوض 
حربا ضــد مواطنينا األكراد 
وغيرهم، ومن واجبنا احلفاظ 
على وحــدة البلــد وتطبيق 
الدســتور وحماية املواطنن 

والثروة الوطنية«.
وأضــاف: »لــن نســمح 

بالعــودة الــى املربــع األول 
وإعــادة اخلطــاب الطائفــي 

والتقسيمي«. 
وقد أوضح متحدث باسم 
احلكومــة العراقية مجموعة 
الشــروط التي يتعــن على 
حكومة إقليم كردستان العراق 
أن تلبيها قبــل املوافقة على 
إجراء محادثات بشأن األزمة 
التي ســببها استفتاء األكراد 

على االستقالل.
وقال املتحدث لـ»رويترز« 
فــي رد فعــل علــى عــرض 
السلطات الكردية إجراء حوار 
إن على حكومة إقليم كردستان 
الوطنية  »اإلقرار بالســيادة 

على كل أراضي العراق«.
»علــى  قائــال  وأضــاف 
احلكومــة احملليــة لإلقليــم 
اإلقــرار بالســلطة االحتادية 

السيادية على ملف التجارة 
اخلارجية ونقصد ضمن هذا 
امللف بيع وتصدير النفط... 
)و( ملف أمن وحماية احلدود 
ومن ضمــن هذا امللف املنافذ 

البرية واجلوية«.
وتابع قوله »هذه الثوابت 
هي األساس ألي حوار تطلبه 

احلكومة احمللية لإلقليم«.
وفي دليــل علــى التوتر 
املتعاظم بن احلكومة املركزية 
وحكومــة اإلقليــم، قطعــت 
الســلطات الكردية الطرقات 
الرئيسية التي تربط كردستان 
مبدينة املوصل بشمال العراق 
لساعات قليلة بعدما رصدت 
حتــركات عســكرية للقوات 
العراقية قرب املناطق املتنازع 

عليها بن بغداد واربيل.
وقال مســؤول عســكري 

قــوات  ان  كبيــر  كــردي 
البيشــمركة أغلقت طريقن 
رئيسن يربطان اربيل ودهوك 
باملوصل لعدة ســاعات قبل 

إعادة فتحها.
وأوضح املسؤول لوكالة 
فرانس برس رافضا الكشف 
عن اسمه »أعيد فتح الطريقن 
الرئيســين املؤديــن إلــى 
مدينة املوصل من اجتاهي 
مدينتي دهوك وأربيل بعد 
ساعات من إغالقهما مخاوف 
من احتمال حصول هجوم 
للقوات األمنية العراقية على 
املناطــق املتنازع عليها بن 

بغداد وأربيل«.
وفي السياق، دعت حكومة 
إقليم كردستان العراق رئيس 
الــوزراء العراقي إلى احلوار 
والتجــارة  املنافــذ  بشــأن 

الداخلية والبنوك واملطارات.
وقالــت في بيان نشــرته 
أمس على موقعها اإللكتروني: 
»للحيلولة دون إطالة العقاب 
اجلماعي، نؤكد للسيد حيدر 
العبــادي مــرة ثانيــة أننــا 
مستعدون ألي نوع من احلوار 
والتفاوض مبوجب الدستور 
العراقي فيما يتعلق باملنافذ 
والتجــارة الداخليــة وتأمن 
اخلدمات للمواطنن والبنوك 

واملطارات«.
أســمته  مــا  وانتقــدت 
تهديدات العبادي للبيشمركة 
في املناطق املتنازع عليها بن 
اإلقليم واحلكومة االحتادية، 
العبــادي  وقالــت: »نحمــل 
مسؤولية أي حرب أو مشاكل 
حتــدث في هذه املناطق التي 

تتمتع باالستقرار«.

واشنطن تتهمها باالنحياز.. وبوكوفا: المنظمة لم تكن ذات أهمية للواليات المتحدة

أميركا و إسرائيل تنسحبان من »اليونسكو« 
عواصم - وكاالت: أعلنت  
امس كل من الواليات املتحدة 
واســرائيل انســحابهما مــن 
منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة »اليونسكو«، 
حيث كانت البداية من وزارة 
اخلارجيــة األميركية باعالن 
قرار االنســحاب من املنظمة  
احتجاجا على قرارات اتخذتها 
املنظمة واعتبرتها واشــنطن 
مناهضة إلسرائيل واعقبتها 
اسرائيل باتخاذ نفس اخلطوة.
وبينــت وزارة اخلارجية 
األميركية في بيان صدر عنها 
أمس أن قرار االنســحاب من 
اليونســكو يأخذ مفعوله في 

٣١ ديسمبر املقبل.
 وقالت »القــرار لم يتخذ 
بسهولة ويسلط الضوء على 
مخــاوف الواليــات املتحــدة 
من تزايــد ديون اليونســكو 
وضــرورة إجــراء إصالحات 
جذريــة فــي املنظمــة ومــن 
استمرار االنحياز ضد إسرائيل 

في اليونسكو«.
أن واشــنطن  وأضافــت 
ستســعى »لتســتمر علــى 
تواصــل.. بصفتهــا مراقبــا 
بهدف املساهمة بآراء وخبرات 

الواليات املتحدة«.
وكانت اخلطــوة متوقعة 
منذ مدة حيث قال مسؤولون 
أميركيون لوكالة »أسوشيتد 
بــرس« اإلخباريــة إن اإلدارة 
األميركية نصحت العديد من 

الديبلوماســين األميركيــن 
الذيــن من املقــرر أن يكونوا 
ضمن بعثة بالدهم في املنظمة 
بالبحث عــن وظائف أخرى، 
وذلــك في إطار اســتعداداتها 
لهذا االنسحاب منذ عدة أشهر.
مبوازاة ذلك، أعلن رئيس 
الوزراء اإلســرائيلي بنيامن 
نتنياهو امس انسحاب بالده 
من »اليونســكو«، حيث قال 
مكتــب نتنياهــو إن رئيــس 
الــوزراء أصــدر تعليماتــه 
إلــى وزارة اخلارجية بإعداد 
انسحاب اسرائيل من املنظمة 
بالتوازي مع الواليات املتحدة.
وأشــاد نتنياهو في بيان 
صــدر في وقت ســابق امس، 

املتحــدة  الواليــات  بقــرار 
االنســحاب مــن اليونســكو، 
مشيرا إلى ما وصفه بانحياز 

»مناهض إلسرائيل«.
وأضــاف نتنياهــو: »إن 
هذا قرار شجاع وأخالقي ألن 
اليونســكو أصبحت مسرحا 
للعبثية، وأنها بدال من احلفاظ 
على التاريخ تقوم بتشويهه«.
قــال  مــن جهــة أخــرى، 
نتنياهــو ان املصاحلــة بــن 
حماس وفتح ســتعقد عملية 

السالم مع اسرائيل.
وجاء في بيان أصدره مكتب 
نتنياهو: »ســتتابع إسرائيل 
التطــورات فــي هــذا املجــال 

وستتصرف وفقا لذلك«.

واضاف: »ينبغي ألي اتفاق 
فلسطيني للمصاحلة االلتزام 
باالتفاقات الدولية وشــروط 
اللجنة الرباعية الدولية بشأن 
الشرق األوسط ومنها االعتراف 
بإسرائيل ونزع أسلحة حركة 

حماس«.
وجــاءت هــذه اخلطــوة 
بالتزامن مع استعداد املنظمة 

الختيار أمن عام جديد لها.
وسبق أن وجه مسؤولون 
أميركيــون كبار، مبــن فيهم 
املندوبــة األميركية لدى األمم 
املتحدة نيكي هالي، انتقادات 
لليونسكو. وفي اول رد فعل 
على القــرار االميركي، أعلنت 
إيرينا بوكوفا، املديرة العامة 
ملنظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو(، 
أن الواليات املتحدة األميركية 
بإنهــاء  املنظمــة  أبلغــت 

عضويتها.
وأعربــت بوكوفــا عــن 
»خالص أسفها« لهذا القرار، 
كمــا قالت إنهــا مقتنعة بأن 
»اليونسكو لم تكن ذات أهمية 
كبيــرة للواليــات املتحدة، 
أو أن األخيــرة متثل أهمية 
لليونســكو« وذلــك في ظل 
تصاعد التطــرف واإلرهاب 
فــي العالــم. وفــي بيانهــا، 
عــددت بوكوفا اإلجــراءات 
التــي اتخذتها اليونيســكو 
بالشراكة مع الواليات املتحدة 

ضد معاداة السامية.

)رويترز(  العلم االميركي خارج مقر اليونسكو في باريس قبل اعالن انسحاب واشنطن من املنظمة  

بيونغ يانغ: ترامب يشعل »فتيل احلرب« 
عواصم - وكاالت: اتهم وزير خارجية كوريا 
الشمالية ري يونغ-هو الرئيس األميركي دونالد 
ترامــب بأنه أشــعل »فتيل احلرب« ضــد كوريا 
الشــمالية، داعيا الواليــات املتحدة الى »التوقف 

عن مهاجمتها«.
وصرح ري أمام وفد من وكالة تاس الروسية 
في بيونغ يانغ »بعد تصريحات ترامب العدائية 
والتي ال معنى لها في األمم املتحدة، ميكننا القول 

انه أشعل فتيل احلرب ضدنا«.
وأضاف ان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-
أون »حــذر بحزم بأن على الواليــات املتحدة أن 
تتصرف بطريقة عقالنية وتتوقف عن مهاجمتنا 
إذا أرادت جتنب إذالل نفســها أمــام العالم أجمع 

بوضع نفسها في مرمى نيراننا«.
وذكر ري بــأن »حكومتنا صرحت مرات عدة 
بــأن أي محاولة لتضييق اخلنــاق علينا بحجة 
تطبيق قرار يقضي بفرض عقوبات، هي مبنزلة 

عمل عدواني وحرب« ضدنا.
وقال: »لن نتخلى عن استخدام مواردنا األخيرة« 
في وقت تعمل بيونغ يانغ بوتيرة ســريعة على 
تطوير برامجها العسكرية رغم سلسلة العقوبات 
التي فرضتهــا األمم املتحدة والواليــات املتحدة 

واالحتاد األوروبي على كوريا الشمالية.
من جهته، كشف ترامب أنه كان يضع في ذهنه 
كوريــا الشــمالية عندما وصــف اجتماعا للقادة 
العسكرين في األسبوع املاضي بأنه »هدوء يسبق 

العاصفة« على ما يبدو.
وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز األميركية 

أمس األول، ســئل ترامب عمن كان يقصده بتلك 
العبارة الغامضة والتي زادت املخاوف من اقتراب 

الواليات املتحدة وكوريا الشمالية من احلرب.
وقــال ترامــب ردا على الســؤال: »ال ميكن أن 
نســمح لهذا بأن يستمر. ال ميكننا ذلك«، مضيفا 
ان الصن ســاعدت جيدا في الوضع. وقال: »لقد 

قطعوا اخلدمات املصرفية لكوريا الشمالية«.
وكان ترامب قد أدلى بالتصريح »هدوء يسبق 
العاصفة« خالل التقاط صور قبل تناول العشاء 
مع قادة عسكرين أميركين وزوجاتهم في اخلامس 
من أكتوبر اجلاري. وجاء العشــاء عقب اجتماع 
بحث فيه ترامب والقادة العسكريون قضايا إيران 
وكوريا الشمالية وأفغانستان وقتال تنظيم داعش.
ووصف ترامب اتفاقا ديبلوماســيا مع كوريا 
الشــمالية جرى التوصل إليه خالل عهد الرئيس 

السابق بيل كلينتون بأنه فاشل.
في سياق مختلف، قال مسؤول شرطة ماليزي 
في شهادة أمام القضاء أمس إن هناك أربعة رجال 
يشــتبه بتورطهم في مؤامرة اغتيال كيم جونغ 
نام األخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، من 
بينهم رجالن ظهرا في محتوى كاميرات املراقبة 
مبطار كواالملبور الدولي قبيل اجلرمية التي وقعت 

في فبراير.
وتخضع امرأتان مشتبه بهما، وهما اإلندونيسية 
ســتي عايشــة )٢5 عاما( والڤيتنامية دوان تاي 
هيونغ )٢9 عاما( للمحاكمة بتهمة قتل كيم. واتهمت 
املرأتان باملسح على وجه كيم بغاز أعصاب شديد 

السمية، ما أدى إلى وفاته.

دبي - وكاالت: قالت وكالة أنباء اإلمارات )وام( 
على حسابها الرسمي على تويتر: إن دولة 

اإلمارات أعلنت أمس إنهاء مهمة سفير كوريا 
الشمالية غير املقيم لدى اإلمارات وإنهاء 

مهمة سفير اإلمارات غير املقيم لدى كوريا 

الشمالية.
وأضافت ان دولة اإلمارات أوقفت أيضا 
إصدار تأشيرات دخول جديدة ملواطني 

كوريا الشمالية وإصدار تراخيص جديدة ألي 
شركات كورية شمالية.

اإلمارات تنهي مهمة سفير كوريا الشمالية


