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انتخابات تشريعية في بيونغ يانغ
 ...المرشح ينافس نفسه

• م�شاركة املواطنني

���ش��ارك امل��واط��ن��ون ال��ك��وري��ون ال�شماليون يف
انتخابات ت�رشيعية ،ال رهانات عليها� ،إذ ال يوجد
فيها غري مر�شح واحد عن كل دائرة.
وي�سيطر «حزب العمال» احلاكم بقيادة كيم جونغ
�أون ،على احلكم يف جمهورية كوريا الدميقراطية
ال�شعبية ،الت�سمية الر�سمية لكوريا ال�شمالية.
وجتري الدولة انتخابات كل � 5سنوات للمجل�س
الت�رشيعي الذي تقت�رص �سلطاته على ال�شكليات
ويعرف بـ«اجلمعية ال�شعبية العليا».
وامتثاال لأحد �أكرث �شعارات بيونغ يانغ ثباتا،
«الوحدة بفكر واحد» ،يوجد فقط ا�سم مر�شح واحد
مت �إقراره على كل بطاقة اقرتاع حمراء.
وو�ضع قلم يف حجرة الت�صويت لأي �شخ�ص يرغب
بت�سجيل معار�ضته عرب �شطب ا�سم املر�شح ،وهو
�أمر ال يقوم به �أحد.
وبلغت ن�سبة امل�شاركة املرة الأخرية ،%99.97
بح�سب وكالة الأنباء الكورية ال�شمالية الر�سمية،

�إذ �أن الفئة الوحيدة غري امل�شاركة كانت �إما خارج
البالد �أو ممن يعملون يف البحر.
وكان الت�صويت بن�سبة  %100ل�صالح املر�شحني
الذين متت ت�سميتهم ،وهي نتيجة ال مثيل لها يف
�أي مكان �آخر يف العامل.
ونقلت وكالة «فران�س بر�س» عن م�س�ؤول من منظمي
االنتخابات ،يدعى كو كيونغ ه��اك ،قوله« :يف
جمتمعنا ،يلتف ال�شعب حول القائد الأعلى الذي
يحظى باالحرتام بعقلية واحدة».
وتق�سم كوريا ال�شمالية �إلى دوائر انتخابية من
�أجل عملية االقرتاع ،وكانت هناك  686دائرة يف
االنتخابات الأخرية التي جرت عام .2014
ويتم �أي�ضا تخ�صي�ص بع�ض املقاعد القليلة
حل��زب�ين ���ص��غ�يري��ن ،ه��م��ا «احل����زب ال��ك��وري
االجتماعي الدميوقراطي» و»حزب �شوندوي�ست
�شونغدو» ،واحل��زب��ان متحالفان ر�سميا مع
احلزب احلاكم.

ماليزيا :إخالء سبيل متهمة بقتل

األخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي
�أخلت حمكمة ماليزية ام�س االثنني
�سبيل امر�أة �إندوني�سية متهمة بقتل
كيم جونغ نام الأخ غري ال�شقيق
للزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ
�أون يف  2017بعد �أن �أمرت ب�إ�سقاط
تهمة القتل املوجهة لها.
وبعد قرار الإخ�لاء ،عانقت �ستي
عائ�شة « 26عاما» �رشيكتها يف
االتهام ،الفيتنامية دوان ثي هونغ
« 30عاما» وانخرطت يف البكاء.
ثم توجهت �ستي �إلى �سيارة تابعة
لل�سفارة الإندوني�سية كانت يف
انتظارها خارج املحكمة.
ووجهت للمر�أتني تهمة قتل كيم
ج��ون��غ ن���ام مب���ادة «يف�.إك�������س»
ال�سائلة يف مطار كواالملبور يف
فرباير  ،2017وهي �سالح كيميائي
حمظور.
وكانت �ستي عائ�شة تعمل مدلكة
يف كواالملبور ،يف حني و�صفت
دوان نف�سها ب�أنها تعمل يف جمال
الرتفيه .وكانت هناك �شكوك منذ
بداية هذه الق�ضية ب�أن القتيل كيم
جونغ ن��ام ك��ان �ضحية م�ؤامرة
رتبها عمالء ك��وري��ون �شماليون

رئيس كوريا الجنوبية وسلطان بروناي
 ...مباحثات ثنائية
ات��ف��ق زع��ي��م��ا ك��وري��ا اجلنوبية
وبروناي على تعزيز التعاون يف
�صناعة الطاقة بني البلدين وتو�سيع
ال�رشاكة �إلى قطاعات التكنولوجيا
اجلديدة.
يف القمة الثنائية التي عقدت ام�س
االثنني يف عا�صمة بروناي� ،أ�شار
الرئي�س مون جيه�-إن وال�سلطان
ح�سن البلقية �إلى �أن كوريا اجلنوبية
وب���رون���اي ط��ورت��ا ب�شكل مطرد
عالقاتهما الودية يف جماالت البنية
التحتية والطاقة على مدى ال�سنوات
ال��ـ  35املا�ضية منذ �أن �أقامتا
العالقات الدبلوما�سية بينهما.
وق��ال املكتب الرئا�سي يف بيان
�صحايف« ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،اتفق
الزعيمان على موا�صلة دعمهما حتى
يتو�سع التعاون بني البلدين يف بناء
�سل�سلة قيمة الغاز الطبيعي امل�سال
التي متتد من تطوير مناجم الغاز
والنقل �إلى املبيعات».
وو�صل الرئي�س مون �إل��ى بروناي
يوم الأحد يف زيارة دولة ت�ستغرق
� 3أي��ام ،لي�صبح �أول رئي�س كوري
جنوبي يقوم ب��زي��ارة دول��ة �إلى
بروناي منذ  19عاما.
وت�ستورد ك��وري��ا اجلنوبية �أكرث
من مليون طن من الغاز الطبيعي
امل�سال من بروناي �سنويا.
كما اتفق الرئي�س مون وال�سلطان
البلقية على العمل معا لتعزيز
التعاون الثنائي فى جماالت امللكية
الفكرية والعلوم والتكنولوجيا
وتو�سيع اجل��ه��ود امل�شرتكة بني
البلدين خللق حمركات منو جديدة،

• زعيما بروناي وكوريا اجلنوبية

ح�سبما ذكر البيان ال�صحايف.
ومن �أج��ل تو�سيع عدد ال��زوار بني
البلدين ،وافق الزعيمان �أي�ضا على
ال�سعي �إل��ى زي��ادة ع��دد الرحالت
اجلوية املبا�رشة بني البلدين.
ومن املقرر �أن يرتفع عدد الرحالت
اجلوية املبا�رشة بني البلدين �إلى
 4رحالت يف الأ�سبوع من  3رحالت
حاليا يف ال�شهر املقبل ،وفقا
للمكتب الرئا�سي.
و�أع��رب الرئي�س مون عن امتنانه
ل��دع��م ب��رون��اي الن�شط لتطوير
ال��ع�لاق��ات ب�ين ك��وري��ا اجلنوبية
و�آ�سيان واال�ستعدادات الناجحة

للقمة الكورية اجلنوبية � -آ�سيان
اخلا�صة ،وفقا ملا ذك��ره املكتب
الرئا�سي.
وات��ف��ق الزعيمان على �أن القمة
اخل��ا���ص��ة ب�ين ك��وري��ا اجلنوبية
و�آ���س��ي��ان� ،ستكون فر�صة مهمة
مل��راج��ع��ة ال��ع�لاق��ات ب�ين كوريا
اجلنوبية و�آ�سيان على مدى الثالثني
عاما املا�ضية والبحث عن �سبل
لتنمية عالقاتهما يف امل�ستقبل،
واتفقا على العمل معا م��ن �أجل
�إجناح القمة .وطلب الرئي�س مون
دعم بروناي امل�ستمر جلهود بالده
الرامية �إلى �إقامة �سالم دائم يف �شبه

محادثات بين «خارجيتي» كوريا الشمالية وروسيا
�أف���ادت و�سائل الإع�ل�ام الر�سمية يف كوريا
ال�شمالية مبغادرة دبلوما�سي ك��وري رفيع
امل�ستوى �إل��ى رو�سيا ام�س االثنني لإج��راء
حمادثات على م�ستوى نائبي وزيري اخلارجية
بني البلدين.
و�أثناء الزيارة ،يعتزم نائب وزير اخلارجية

ال�شمايل «ليم ت�����ش��ون�-إي��ل» امل�شاركة يف
فعاليات مبنا�سبة الذكرى الـ 70لعقد اتفاقية
للتعاون االقت�صادي والثقايف بني البلدين،
ح�سبما ذكرت وكالة الأنباء املركزية الكورية.
ومل يت�ضمن اخل�بر ال��ذي اقت�رص على جملة
واحدة �أي تفا�صيل �أخرى.

موريتانيا :أحزاب وطنية تدعم وزير الدفاع
في االنتخابات الرئاسية المقبلة

• املتهمة يف طريقها �إلى املحكمة

غادروا ماليزيا خالل �ساعات من
اجلرمية ،و�أن املر�أتني مل تكونا
���س��وى ب��ي��ادق يف عملية اغتيال
�سيا�سي.
وق���ال ممثلو االدع����اء للمحكمة
�إن تعليمات �صدرت لهم ب�سحب
االتهام املوجه ل�ستي عائ�شة .ومل

يعط �سبب للطلب ال��ذي تقدم به
االدعاء.
ومبجرد �أن �أخلت املحكمة �سبيلها
توجهت �ستي عائ�شة �إل��ى م�صعد
و�شوهدت وهي يتم ا�صطحابها �إلى
�سيارة تابعة لل�سفارة الإندوني�سية
كانت يف انتظارها خارج املحكمة.

الهند :ائتالف مودي يتفوق
في االنتخابات

�أظهرت نتائج ا�ستطالع للر�أي العام �أجري يف �أنحاء الهند� ،أن حتالف احلزب
احلاكم �سيفوز بعدد كبري من مقاعد الربملان املتاحة يف االنتخابات املقررة
يف � 11أبريل املقبل.
ويدل اال�ستطالع الذي ن�رشت نتائجه حمطة تلفزيونية حملية الأحد ،على �أن
االئتالف الذي يقوده التحالف الوطني الدميقراطي بزعامة رئي�س الوزراء
احلايل ،ناريندرا مودي ،ميكن �أن يفوز بـ  264مقعدا يف االنتخابات ،مقارنة
بـ  141مقعدا قد يفوز بها حتالف املعار�ضة بقيادة حزب امل�ؤمتر .ويتناف�س
املر�شحون يف هذه االنتخابات على  543مقعدا.
و�أعلنت مفو�ضية االنتخابات الهندية يف وقت �سابق� ،أن االنتخابات العامة التي
جترى على  7مراحل �ستبد�أ يف � 11أبريل املقبل ،ومن املتوقع �أن ي�ستفيد مودي
من التوتر مع باك�ستان .وقال رئي�س املفو�ضية� ،سونيل �أرورا ،لل�صحافيني
�إن نحو  900مليون ناخب م�ؤهلون للإدالء ب�أ�صواتهم ،منهم نحو  15مليونا
ترتاوح �أعمارهم بني  18و 19عاما.

محققة أممية :قلقون من ترحيل
بنغالديش للروهينغا

ع�ب�رت حمققة يف �أو����ض���اع حقوق
الإن�سان يف ميامنار تابعة للأمم
املتحدة عن قلقها البالغ يوم االثنني
من خطة بنغالدي�ش لرتحيل � 23ألفا
من الجئي الروهينغا �إل��ى بها�شان
ت�شار يف �أبريل قائلة �إن اجلزيرة قد
ال تكون �صاحلة لل�سكنى مما قد يخلق
«�أزم��ة ج��دي��دة» .وقالت ياجني يل
مقررة الأمم املتحدة اخلا�صة ب�ش�أن
ميامنار �أمام جمل�س حقوق الإن�سان
�إن تقارير وردت عن فرار نحو ع�رشة
�آالف مدين من ديارهم يف والية راخني

مبيامنار منذ نوفمرب ج��راء العنف
ونق�ص امل�ساعدات الإن�سانية.
ودع����ت يل جم��ل�����س الأم����ن ال���دويل
التابع للأمم املتحدة �إل��ى �إحالة
مزاعم ارتكاب �إب��ادة جماعية بحق
الروهينغا وغريهم من اجلماعات
العرقية يف ميامنار �إل��ى املحكمة
اجلنائية الدولية.
لكن �سفري ميامنار كياو مو تون رف�ض
ذلك على الفور قائال �إن املحكمة التي
تتخذ من الهاي مقرا «لي�س لها والية
ق�ضائية على ميامنار».

اجلزيرة الكورية.
وو���ص��ل��ت ال��ت��ج��ارة الثنائية بني
كوريا اجلنوبية و�آ�سيان �إلى م�ستوى
قيا�سي بلغ  160مليار دوالر يف العام
املا�ضي .وت�سعى كوريا اجلنوبية
�إلى زيادة املبلغ �إلى  200مليار دوالر
بحلول عام  2020يف �إطار �سيا�ستها
اجلنوبية اجلديدة.
و�أكد الرئي�س مون على �أهمية دول
�آ�سيان فى تخلي�ص كوريا ال�شمالية
من طموحاتها النووية ،م�شريا �إلى
�أن جميع الدول الأع�ضاء الع�رش فى
�آ�سيان لديها عالقات دبلوما�سية مع
بيونغ يانغ.

بحثت �أحزاب موريتانية يف نواك�شوط �سبل
دعم املر�شح الرئا�سي وزير الدفاع الفريق
�أول حممد ولد الغزواين.
و�أكد احلزب املوريتاين «االحتاد من �أجل
اجلمهورية» ،يف بيان ن�رش� ،أن االجتماع
الذي تر�أ�سه الرئي�س امل�ؤقت للحزب �سيدي
عايل ولد حممد خونه يف املقر املركزي
للحزب احلاكم يف نواك�شوط مع ر�ؤ�ساء
�أحزاب الأغلبية الرئا�سية متحور حول دعم
مر�شح الأغلبية حممد ولد الغزواين ل�ضمان
فوزه يف اال�ستحقاق الرئا�سي املقبل.
و�أ�ضاف البيان �أنه مت نقا�ش �أهم ال�سبل
والآليات الكفيلة بك�سب هذا الرهان الذي �أكد
اجلميع على �أنه م�س�ألة يف غاية الأهمية.
و�أجمع احل�ضور على دعمهم وم�ساندتهم
خليار جميع منا�ضليهم ،التي �أثبتت الوقائع
�أنهم غالبية عظمى من ال�شعب املوريتاين،

كما اتفقوا على العمل �صفا واحدا ليكون
املر�شح حممد ول��د ال��غ��زواين هو رئي�س
موريتانيا املقبل ا�ستمرارا مل�سرية التنمية
والبناء التي وطدها الرئي�س حممد ولد
عبدالعزيز.
وثمن ر�ؤ�ساء �أحزاب الأغلبية دعوة رئي�س
حزب االحتاد من �أجل اجلمهورية ،راجني
�أن تظل �سنة الت�شاور هي الإط���ار الذي
ي�شكل مرجعية التفاعل بني طيف الأغلبية
الرئا�سية ،لن�ضمن دوام ح�صول النتائج
الإيجابية يف كل حدث مهم كهذا.
وك��ان الفريق �أول حممد ولد الغزواين
قد �أعلن يف �أول مار�س احل��ايل تر�شحه
لالنتخابات الرئا�سية املقررة يف يونيو
املقبل ،يف حني ال تزال �أحزاب املعار�ضة
تبحث عن مر�شح موحد ملواجهة وزير
الدفاع.

يذكر �أن كوريا ال�شمالية ورو�سيا عقدتا م�ؤخرا
�سل�سلة من املحادثات لتو�سيع التعاون يف
خمتلف القطاعات .ف�سبق �أن �أجرى اجلانبان
حمادثات جتارية يف مو�سكو الأ�سبوع املا�ضي،
كما وقعا مذكرة تفاهم حول التعاون يف جمال
ال�سياحة.

الخارجية الصينية :فقدنا
 8صينيين كانوا على متن

الطائرة اإلثيوبية

�أك��دت وزارة اخلارجية ال�صينية فقدها  8مواطنني
�صينيني مبا فيهم مواطن من منطقة هونغ كونغ الإدارية
اخلا�صة على منت الطائرة ُ
املتحطمة التابعة ل�رشكة
اخلطوط اجلوية الإثيوبية.
وقال لو كانغ املتحدث با�سم الوزارة يف وقت مت�أخر
من ليل الأحد املا�ضي�« :إننا نعرب عن تعازينا ل�سقوط
ال�ضحايا وتعاطفنا العميق مع عائالتهم .م�ضيف ًا �أن
الوزارة طلبت من ال�سفارة ال�صينية لدى �إثيوبيا �إطالق
ا�ستجابة طارئة واالت�صال مع احلكومة الإثيوبية و�رشكة
اخلطوط اجلوية الإثيوبية.
و�أعرب لو عن �أمل ال�صني يف �أن يكت�شف اجلانب الإثيوبي
�سبب وقوع احلادث يف �أ�رسع وقت ممكن ويبلغ ال�صني عن
م�ستجدات التحقيق ،م�ضيف ًا« :ان وزارة اخلارجية ال�صينية
وال�سفارة ال�صينية لدى �إثيوبيا �سرتاقبان عن كثب تطورات
التحقيقات املعنية ،و�ستبذالن كل ما يف بو�سعهما مل�ساعدة
عائالت ال�ضحايا ملعاجلة تبعات احلادث.

بعد رفض واشنطن رفع العقوبات عنها

كوريا الشمالية :إطالق محتمل لصاروخ جديد
تراقب كوريا اجلنوبية بدقة ما
تقوم به جارتها ال�شمالية ،مبا
يف ذل��ك ا�ستعداداتها املحتملة
لإطالق �صاروخ جديد ،بعد انهيار
القمة الثانية يف هانوي بني رئي�س
�أمريكا وزعيم كوريا ال�شمالية.
و�أف����ادت و�سائل �إع�ل�ام �أمريكية
ومن ثم كورية جنوبية م�ؤخرا �أن
مراقبة الأقمار ال�صناعية لأرا�ضي
كوريا ال�شمالية �أظهرت ن�شاطا
تكنولوجيا يف ميدان Tonchanni
لإطالق ال�صواريخ ،وهو ما يذكرنا
بالتح�ضريات لإطالق �صاروخ.
وقال كيم ت�شون راك ،ممثل هيئة
�أركان كوريا اجلنوبية «�إن قواتنا
امل�سلحة ،بينما تتفاعل مع
ال��والي��ات املتحدة ،ت��راق��ب عن
كثب االجتاهات املرتبطة بتطوير
ال�صواريخ يف كوريا ال�شمالية
وا�ستعدادها لإطالق �صاروخ جديد».
وق��ال��ت املتحدثة با�سم وزارة
الدفاع الكورية اجلنوبية ،ت�سوي
هيون �سو ،يف م�ؤمتر �صحايف يف
�سيول �إن «هناك احتماالت خمتلفة
يجري حتليلها» لتطور الو�ضع.
و�أك��دت �أي�ضا �أن بالدها �ستت�سلم
يف نهاية �شهر م��ار���س احل��ايل،
ط��ائ��رت�ين مقاتلتني �أمريكيتني
غري مرئيتني من ط��راز .35A-F

• الزعيم الكوري ال�شمايل ملوح ًا للجمهور

ويف الوقت نف�سه ،طلبت كوريا
ال�شمالية من الواليات املتحدة
وكوريا اجلنوبية عدم ن�رش �أ�سلحة
ا�سرتاتيجية جديدة يف �شبه اجلزيرة
الكورية لت�سهيل احلوار مع بيونغ
يانغ .ويف العام املا�ضي� ،أوقفت
بيونغ يانغ اختبارات ال�صواريخ
والر�ؤو�س النووية ،وفتحت الطريق

لإقامة حوار مع الواليات املتحدة
وكوريا اجلنوبية .ومع ذلك  ،ف�إن
عدم رغبة الإدارة الأمريكية برفع
العقوبات التي تعترب الأق�سى
يف التاريخ �ضد بيونغ يانغ ،قد
يدفع قيادة هذا البلد �إلى ا�ستئناف
براجمها ال�صاروخية والنووية.
و�سبق لل�سلطات اال�ستخباراتية

الع�سكرية الكورية اجلنوبية �أن
ذك���رت� ،أن��ه م��ن ال�سابق لأوان��ه
اع��ت��ب��ار ال��ت��ح��رك��ات ال��ت��ي ت�شري
�إلى �إع��ادة البناء يف موقع �إطالق
ال�صواريخ يف دونغت�شانغ-ري
والتي ب��د�أت قبل عقد لقاء القمة
الكوري ال�شمايل-الأمريكي الثاين
يف هانوي يف يومي  27و 28من

فرباير ،ب�أنها حتركات ال�ستعداد
ال�شمال لإطالق �صاروخ.
وق���ال م�ست�شار الأم����ن القومي
الأم�ي�رك���ي ،ج��ون ب��ول��ت��ون� ،إن
الواليات املتحدة «تراقب �أن�شطة
ك��وري��ا ال�شمالية دون انقطاع»
و�سط تكهنات ب�أن النظام يف بيونغ
يانغ ميكن �أن يكون م�ستعدا لإجراء
اختبار �صاروخي �آخر.
و��ص�رح ب��ول��ت��ون ل�شبكة «اي��ه.
بي�.سي .ن��ي��وز» التلفزيونية،
تعليقا على �صور مواقع ال�صواريخ
بكوريا ال�شمالية« :هناك الكثري
من الن�شاط طوال الوقت يف كوريا
ال�شمالية ،لكنني لن �أتكهن مبا
تظهره هذه ال�صورة ال��واردة من
قمر �صناعي جتاري».
وت�أتي هذه ال�صور بعد �أن خرج
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
والزعيم ال��ك��وري ال�شمايل كيم
جونغ �أون من قمتهما الثانية يف
فيتنام ال�شهر املا�ضي دون التو�صل
�إلى اتفاق حول نزع ال�سالح النووي
يف مقابل تخفيف العقوبات.
من جانبه ك��رر ترامب الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي ال��ق��ول ب���أن��ه �سيكون
«حمبط ًا» �إذا كانت �أن�شطة كوريا
ال�شمالية التي مت الإب�ل�اغ عنها
�صحيحة.

