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«وول ستريت جورنال» :أخو كيم جونغ كان عمي ً
ال للـ CIA

كوريا الشمالية ألميركا :غيروا سياستكم العدائية
وجهت و�سائل الإعالم الر�سمية
يف ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ن���داء
ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة ام�����س
«ب��ال��ت��خ��ل��ي ع���ن �سيا�ستها
العدائية» جتاه بيونغ يانغ و�إال
رمبا �أ�صبحت االتفاقات املربمة
خالل اجتماع قمة عقده زعيما
البلدين يف �سنغافورة قبل عام
«حربا على ورق».
والبيان ال��ذي �أذاع��ت��ه وكالة
الأنباء املركزية الكورية ي�شبه
حتذيرا �صدر الأ�سبوع املا�ضي
ويعك�س حالة اجلمود ال�سائدة
م��ن��ذ ان��ه��ي��ار ال��ق��م��ة الثانية
التي عقدها الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب والزعيم الكوري
ال�شمايل كيم ج��وجن �أون يف
هانوي يف فرباير.
وان���ه���ارت ق��م��ة ه��ان��وي و�سط
م��ط��ال��ب ال���والي���ات املتحدة
بتخلي ك��وري��ا ال�شمالية عن
برناجمها ال��ن��ووي ومطالب
ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة بتخفيف
العقوبات عنها.
وقالت وكالة الأنباء الكورية
«�إن ال�����س��ي��ا���س��ة الأم�يرك��ي��ة

امل��ت��غ��ط��ر���س��ة وال���ف���ردي���ة لن
تنجح �أبدا مع جمهورية كوريا
ال�شعبية الدميقراطية التي
تقدر ال�سيادة».
ِّ
وج���اء يف ال��ت��ق��ري��ر �أن بيانا
م�شرتكا من �أرب��ع نقاط وقعه
ترامب وكيم يف  12يونيو من
العام املا�ضي ويتعهد بالعمل
���ص��وب �إق���ام���ة ع�لاق��ة جديدة
«معر�ض خلطر �أن ي�صبح حربا
على ورق لأن الواليات املتحدة
تتجاهل تنفيذه».و�أ�ضاف« :الآن
حان �أوان �أن تتخلى الواليات
املتحدة عن �سيا�ستها العدائية
جتاه جمهورية كوريا ال�شعبية
الدميقراطية».
وكان الرئي�س الكوري اجلنوبي
م��ون ج��ي��ه�-إن ق��د ع�ًب�رً االثنني
ع��ن اع��ت��ق��اده ب���أن املحادثات
ب�ين الكوريتني واملناق�شات
بني كوريا ال�شمالية والواليات
املتحدة �ست�ست�أنف قريبا.
و��صرح خ�لال زي��ارة دول��ة �إلى
فنلندا ب����أن حم��ادث��ات جتري
لعقد قمة ثالثة ب�ين كوريا
ال�شمالية والواليات املتحدة

• الأخ غري ال�شقيق لكيم جونغ

«وال �أعتقد �أن الو�ضع ي�ستدعي
ترتيبا من قبل دولة ثالثة».
وق��ال ترامب الأ�سبوع املا�ضي
�إنه يتطلع للقاء كيم يف الوقت

املنا�سب.
و�رصحت مورغان �أورتاجو�س
املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية
الأمريكية االثنني ب ��أن ترامب

واشنطن أعربت عن قلقها

رحيل سيدة كوريا الجنوبية األولى السابقة

هونغ كونغ :تشديد األمن بسبب دعوات تظاهر
ضد قانون تسليم المطلوبين

بد�أت ال�رشطة يف هونغ كونغ ،ام�س
الثالثاء ،عمليات تعبئة للآالف
م��ن �ضباط ال�رشطة الإ�ضافيني
بهدف حفظ الأم��ن ،و�سط دعوات
ال�ستئناف التظاهرات املعار�ضة
لقانون ت�سليم املطلوبني �إلى دول
من بينها ال�صني والذي �أثار جدال
بالبالد.
وذك����رت �شبكة «�إي����ه ب��ي �سي»
الأمريكية �أن ع��ددا من �أ�صحاب
ال����شرك��ات والأع��م��ال التجارية
�أعلنوا خططا لتعليق العمل ،فيما
�أف��ادت تقارير بتخطيط الطالب
ملقاطعة الف�صول الدرا�سية.
وك��ان مئات الآالف ق��د اندفعوا
�إل��ى ���ش��وارع هونغ كونغ �-شبه
امل�ستقلة -خ�لال الأي��ام القليلة
املا�ضية ،لالعرتا�ض على مقرتح
ق��ان��ون ي�سمح بت�سليم اجلناة
امل�شتبه بهم �إل��ى الرب الرئي�سي
بال�صني ،ومن املتوقع �أن ي�ستمر
الربملان يف مناق�شة التعديالت
على م�رشوع القانون اليوم ،فيما
من املقرر �أن يتم الت�صويت عليه
خالل ال�شهر احلايل.
م��ن جهتها �أع��رب��ت وا�شنطن عن
«قلقها ال�شديد» �إزاء م�رشوع قانون
للتعاون الأمني بني هونغ كونغ
وال�صني ،ي�سمح بتبادل ت�سليم
املطلوبني.
املتحدثة با�سم اخلارجية
وقالت
ّ
الأم�يرك��ي��ة م��ورغ��ن �أورتيغا�س:
«التظاهرات التي �شارك فيها مئات
�آالف الأ�شخا�ص� ،أظهرت بو�ضوح
معار�ضة الر�أي العام لهذا الن�ص
الذي قد يقو�ض و�ضع احلكم الذاتي

للزيارة لأنهم «�سيخ�ضعون للنظام
الق�ضائي املتقلب يف ال�صني».
وكانت �سلطات هونغ كونغ ،قد
�أكدت االثنني �أنها ال تعتزم العدول
ع��ن ال��ق��ان��ون ،ع��ل��ى ال��رغ��م من
نزول مئات �آالف املتظاهرين �إلى
ال�شوارع الأحد املا�ضي احتجاجا
عليه.
ودافع م�س�ؤولون يف حكومة هونغ
كونغ م��رارا عن تعديل القانون،
ح��ي��ث ي����ؤك���دون �أن التعديالت
املقرتحة ت�شمل �ضمانات منا�سبة،
بينها حماية الق�ضاة املحليني

سيول :واجب العزاء ينعش

العالقات بين الكوريتين
تركز االهتمام يف كوريا اجلنوبية ام�س على �إمكانية
�إر�سال كوريا ال�شمالية وفدا للتعزية برحيل �سيدة كوريا
اجلنوبية الأول��ى ال�سابقة ،يف م�سعى لإنعا�ش العالقة
املت�أزمة بني الكوريتني.
و�أف���ادت وكالة «يونهاب» الكورية اجلنوبية ،ب�أن
التكهنات ت�شري �إلى �أن قدوم وفد كوري �شمايل للتعزية
بلي هي-هو ،عقيلة الرئي�س الأ�سبق الراحل كيم داي-
جونغ ،والتي توفيت االثنني ،ميكن �أن ي�شكل خمرجا من
فتور العالقة بني الكوريتني ،بعد ف�شل لقاء القمة الكوري
ال�شمايل والأمريكي يف هانوي.
و�سبق لوفد تعزية �أر�سلته كوريا ال�شمالية �إلى اجلنوب
�أن �أ�سهم يف متهيد الطريق ملوا�صلة احلوار املقطوع بني
الكوريتني.فقد كانت وفاة رئي�س كوريا اجلنوبية الأ�سبق
كيم ،يف �أغ�سط�س  ،2009منا�سبة اغتنمها الطرفان بعد
تقدمي العزاء ،من �أجل عقد حمادثات هي الأولى بني كبار

م�س�ؤويل الكوريتني ،واعترب «وفد العزاء» حينها مبثابة
«مبعوث خا�ص» لتح�سني العالقات بني البلدين.
ي�أتي ذل��ك ،يف وقت ت�سعى فيه �سيول لإيجاد فر�صة
للحوار مع ال�شمال ،و�ست�سعى لتحقيق ذلك من خالل
الوفد الزائر ،يف حني يقول البع�ض �إن كوريا ال�شمالية
قد «ت�شعر بالعبء» من �إر�سال وفد �إلى اجلنوب ،حيث
متار�س �ضغوطا على جارتها لتعزيز التعاون بعيدا عن
حتالفها مع وا�شنطن.
جتدر الإ�شارة� ،إلى �أنه �سبق ل�سيدة كوريا اجلنوبية
ال�سابقة الراحلة� ،أن زارت كوريا ال�شمالية لتقدمي العزاء
بالزعيم الكوري ال�شمايل ال�سابق كيم جونغ�-إيل عام
 ،2011والتقت حينها الزعيم الكوري كيم جونغ�-أون،
يف �أول لقاء له مع �شخ�صية جنوبية بعد تن�صيبه.
�أما زيارتها الثانية فكانت يف �أغ�سط�س عام  2015وذلك
تلبية للدعوة املوجهة لها من كيم.

أفغانستان :القوات الحكومية
تسيطر على قاعدة لـ«طالبان»

• مظاهرات يف هونغ كونغ

يف هونغ كونغ».
و�أ�شارت �إلى �أن الواليات املتحدة
ت�شاطر العديد من �أه��ايل هونغ
ك��ون��غ قلقهم ب�ش�أن ع��دم وجود
�ضمانات يف التعديالت املقرتحة،
وهو �أمر قد تكون له عواقب �سلبية
على التقليد الرا�سخ يف هونغ كونغ
حلماية حقوق الإن�سان.
و�أو�ضحت �أن وا�شنطن قلقة �أي�ضا
على البيئة االقت�صادية يف هونغ
ك��ون��غ وع��ل��ى مواطنيها الذين
يقيمون يف هذه املنطقة الإدارية
ب�صورة دائمة �أو الذين يق�صدونها

ووزير خارجيته مايك بومبيو
���س��ي��ح����ضران ق��م��ة جمموعة
الع�رشين باليابان هذا ال�شهر
ثم �سيزوران كوريا اجلنوبية

للقاء م��ون وتن�سيق اجلهود
لنزع �سالح ك��وري��ا ال�شمالية
ال��ن��ووي ب�شكل ن��ه��ائ��ي ميكن
التحقق منه.
من جهة �أخرى �أف��ادت �صحيفة
«وول �سرتيت جورنال» نقال عن
م�صادر مطلعة ،ب�أن كيم جونغ
ن��ام الأخ غري ال�شقيق للزعيم
الكوري ال�شمايل ،وال��ذي قتل
ع��ام  2017يف ماليزيا ،كان
عميال لال�ستخبارات الأمريكية.
وك��ت��ب��ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة ن��ق�لا عن
م�صادرها« :كانت هناك عالقة
ب�ي�ن وك���ال���ة اال���س��ت��خ��ب��ارات
امل��رك��زي��ة الأم�يرك��ي��ة وال�سيد
كيم» ،الذي توجه �إلى ماليزيا
يف فرباير  2017للقاء عن�رص
من الوكالة ك��ان على توا�صل
معه.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن كيم ق�ضى
ع��دة �أي��ام يف جزيرة النكاوي
ال�سياحية �شمال ال��ب�لاد قرب
احلدود مع تايلند ،حيث اجتمع
م��ع رج���ل جم��ه��ول م��ن �أ���ص��ول
�أمريكية وكورية ،ح�سبما �أفادت
ال�رشطة املاليزية بعد حماكمة

ال�شابتني املتهمتني بقتل كيم.
واع��ت�بر ع��دد م��ن امل�س�ؤولني
الأمريكيني ال�سابقني «�أمرا �شبه
م�ؤكد» �أن كيم ،الذي كان يقيم
ب�شكل �أ�سا�سي يف مدينة ماكاو
بال�صني« ،كان على توا�صل مع
خمابرات دول �أخرى ،وال�سيما
ال�صني».
وك��ان��ت ال�سلطات املاليزية
ق��د �أعلنت �أن كيم جونغ نام
تويف يف  13فرباير عام 2017
يف امل�ست�شفى بعد �أن �أطلقت
فتاتان من �إندوني�سيا وفيتنام
م����ادة ���س��ام��ة ع��ل��ى وج��ه��ه يف
مطار كواالملبور ،عندما كان
متوجها �إل��ى ماكاو� ،إذ ر�صد
الأمن املاليزي على ب�رشته �آثار
مادة  VXاملدرجة على قائمة
الأ�سلحة الكيميائية املحظورة
دول��ي��ا.وك��ان امل��غ��دور يحمل
جواز �سفر با�سم كيم ت�شهول،
لكن كوريا اجلنوبية �رصحت
منذ البداية ب�أنه �أخ غري �شقيق
لزعيم ك��وري��ا ال�شمالية كيم
ج��ون��غ �أون ،وه���و م��ا �أك���ده
التحقيق الحقا.

امل�ستقلني الذين �سينظرون يف كل
ق�ضية قبل املوافقة على الت�سليم.
فيما عربت حكومات �أجنبية عن
قلقها من م�رشوع القانون ،وحذرت
من ت��أث�يره املحتمل على �سمعة
هونغ كونغ كمركز م��ايل دويل،
�إذ قد ي�شكل خطرا على الأجانب
املطلوبني يف ال�صني �أثناء وجودهم
يف هونغ كونغ.
جدير بالذكر �أن م�رشوع القانون
ال يت�ضمن ت�سليم من قد يتعر�ضون
لال�ضطهاد ال�سيا�سي �أو الديني �أو
التعذيب واملهددين بالإعدام.

�سيطرت قوات �أفغانية على قاعدة تابعة
حلركة «طالبان» مبقاطعة باغالن �شمايل
البالد ،ومتكنت من حترير  44معتقال.
وذك��ر م�س�ؤول منطقة باغالن خان زاده
مظلوم يار� ،أن العملية بد�أت يف ال�ساعات
الأولى من فجر ام�س بحي الرخابيا مبنطقة
باغالن الو�سطى ،م�ضيفا �أن «قوات اجلي�ش
حررت  44معتقال ،من بينهم ع�سكريون
ومدنيون».
من جانبه ،قال املتحدث با�سم وزارة
الداخلية الأفغانية ،ن�رصت رحيمي� ،إن
 17من املعتقلني كانوا مدنيني والبقية
من قوات الأمن ،فيما مل تعلق «طالبان»
بعد على هذه الأنباء.

• قوات الأمن يف �أفغان�ستان

القوات الجوية تعثر على حطام الطائرة المفقودة

كازاخستان :احتجاجات تشهد ضرب صحافي
الهند :أعمال عنف تودي بحياة  15محتج ًا
واعتقال  200متظاهر
قالت ال�رشطة الهندية� ،إن قنبلة
قتلت �شخ�صني يف والي��ة البنغال
ال��غ��رب��ي��ة ،م��ا رف��ع ع��دد القتلى
يف �أع��م��ال ال��ع��ن��ف ال��ت��ي �أعقبت
االنتخابات �إل��ى  ،15فيما ا�شتبك
عمال احلزب احلاكم يف الهند مع
مناف�س �إقليمي يف الوالية ال�رشقية
املكتظة بال�سكان.
وكانت والي��ة البنغال الغربية،

التي تنتخب ثالث �أك�بر ع��دد من
امل����شرع�ين يف جم��ل�����س ال��ن��واب
بالربملان� ،ساحة معركة رئي�سية
يف االنتخابات العامة التي فاز بها
رئي�س الوزراء ناريندرا مودي ب�شكل
مده�ش ال�شهر املا�ضي ،و�شهدت
�أعمال عنف متفرقة خالل االنتخابات
يوما.
التي ا�ستمرت ً 39
وح�صل ح��زب بهاراتيا جاناتا

• طائرة حربية هندية

م��ودي « »BJPعلى  18مقع ًدا من
�أ�صل  42مقع ًدا يف ال��والي��ة� ،أي
ت�سعة �أ�ضعاف ر�صيده ال�سابق،
على الرغم من قتال عنيف من حزب
م�ؤمتر ترينامول الإقليمي ،بقيادة
مامرات بانريجي.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ر���ص��دت طائرة
هليكوبرت تابعة للقوات اجلوية
ال��ه��ن��دي��ة ام�����س ،ح��ط��ام طائرة
ع�سكرية فقدت الأ�سبوع املا�ضي يف
جبال نائية على احلدود مع ال�صني
وحتاول ال�سلطات حتديد م�صري 13
�شخ�صا كانوا على متنها.
وقال �سالح اجلو على موقع تويرت
على االنرتنت �إن حطام الطائرة
 ،32-ANمتت م�شاهدته على بعد
ح��وايل  16كيلومرتا �شمال قرية
ليبو يف والية �أرونات�شال برادي�ش.
و�أ�ضافت القوات اجلوية« :اجلهود
م�ستمرة الآن لت�أ�سي�س و�ضع
�شاغليها وت�أ�سي�س ناجني».
يذكر �أن الطائرة اختفت من الرادار
يف  3يونيو بعد وق��ت ق�صري من
�إقالعها من بلدة جورهات يف والية
�آ�سام ال�رشقية حيث كانت متجهة
مين�شوكا يف �أرونات�شال برادي�ش،
وك���ان على متنها  8م��ن الطاقم
وخم�سة ركاب.

�أعلنت وكالة الأنباء الكازاخ�ستانية
اخل��ا���ص��ة «تينغري ن��ي��وز» �أم�س
�أن �رشطيني ق��ام��وا ب����ضرب �أح��د
�صحافييها خالل االحتجاجات على
نتائج االنتخابات الرئا�سية التي
جرت يف البالد الأحد.
وقالت الوكالة �إن قوات الأمن قامت
ب�رضب �شوكان �أخلاباييف بينما كان
يحاول تغطية حملة االعتقاالت التي
ج��رت م�ساء االثنني على �أث��ر هذه
التظاهرات.
و�أ�ضافت �أن رجال الأمن حاولوا منعه
من الت�صوير ثم حاولوا م�صادرة
هاتفه و�رضبوه مرات عدة.
ون�رشت الوكالة �صورا ل�شوكان
اخلاباييف وقد تورم وجهه وتبدو
ج���روح يف ج�سمه .وك���ان ينوي
تغطية تظاهرة بالقرب من �أكرب
حمطة للحافالت يف �أملاتي كربى
مدن كازاخ�ستان.
���وق ��شرط��ي��ون وج��ن��ود قطاع
وط� ّ
حمطة �سايران ملحاولة منع مئات
املحتجني ال��ذي��ن ك��ان��وا يهتفون
«ا�ستيقظي كازاخ�ستان!» «�أوي��ان
ك���ازاخ!» و�شعارات �أخ���رى .وذكر
�شهود عيان �أن ال�سلطات �أوقفت

• اعتقال �أحد املتظاهرين

العديد من الأ�شخا�ص.
وكانت التظاهرة مقررة يف الأ�سا�س
لالحتجاج على اعتقال ال�شاعر
ال�شعبي رينات زايتوف الذي اعرت�ض
على انتخاب قا�سم جومرت توكاييف
�أقرب املوالني للرئي�س ال�سابق نور
�سلطان نزارباييف.

و�أفرج عن زايتوف بعدما جتمع مئات
الأ�شخا�ص حول مركز ال�رشطة الذي
كان حمتجزا فيه .لكن التظاهرات
ا�ستمرت ل�ساعات بعد ذلك.
واتهم نائب وزير الداخلية «عنا�رص
راديكاليني» بالوقوف وراء هذه
االحتجاجات بينما �شكر توكاييف

ال�رشطة على �سحقهم.
وكان توكاييف فاز بن�سبة  ٪70.8من
الأ�صوات يف االنتخابات الرئا�سية
املبكرة التي ج��رت الأح��د ،ور�أى
مراقبو منظمة الأم��ن والتعاون يف
�أوروب��ا �أنها «مل حترتم ب�شكل كاف
املعايري الدميقراطية».
و�أعلنت الداخلية الكازاخية ام�س
توقيف نحو  200من امل�شاركني يف
مظاهرات غري مرخ�صة يف العا�صمة
نور �سلطان ومدينة �أملا �آتا جنوبي
البالد االثنني.
وق���ال امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي با�سم
الوزارة نور ديلدا �أوراز لل�صحافيني:
«يف اليوم الأول «الأح��د  9يونيو»
مت احتجاز ح��وايل � 500شخ�ص،
وحترير حما�رض خمالفات �ضد 400
منهم� .أم��ا يف اليوم الثاين ،فتم
توقيف زهاء � 200شخ�ص ،وحررت
حما�رض مبخالفات �إدارية بحق 150
منهم».
كما نظم حمتجون مظاهرة �أخرى يف
�أملا �آتا تنديدا بنتائج االقرتاع الذي
ف��از فيه الرئي�س قا�سم جومارت
توكايف بح�صوله على �أكرث من %70
من الأ�صوات.

