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بورو�شينكو :حدودنا مع رو�سيا
هي حدود االتحاد الأوروبي م�ستقب ًال

أعلن الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو أن حدود
ب�لاده مع روسيا هي ح��دود االتحاد األوروب��ي الشرقية
مستقبالً ،وتجب حمايتها جيداً.
وخ�لال زيارته إلى إح��دى وح��دات حرس الحدود في
كييف أول من أمس قال بوروشينكو إنه على ضوء األوضاع
في شرق البالد ،ومناطق أخرى «تأتي منها مخاطر» على
أمن أوكرانيا ،فإنه من الضروري أن تكون حدود الدولة
«محمية بأحدث الوسائل واألساليب» ،مضيفا ً أنه يؤمن
بأن الحدود مع روسيا «ستصبح مستقبالً حدود سالم،
لكن ضمان عدم خرقها يكمن في مناعتها».
ج��اء ذل��ك في وق��ت قتل ما ال يقل عن  19شخصا ً في
قصف مدفعي استهدف مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا

أمس ،إذ أعلن المركز الصحافي في وزارة داخلية جمهورية
دونيتسك الشعبية أن  3مناطق في دونيتسك تعرضت
لقصف عنيف ،موضحا ً أن ع��ددا ً من القتلى سقطوا في
أماكنهم ،فيما قضى آخرون نحبهم في سيارات اإلسعاف
وفي المستشفيات ،مشيرا ً إلى العثور على  4جثث في
مكان واحد ،وإلى إصابة مسن بشظايا القصف المدفعي.
وفي السياق ،قال النائب العام العسكري األوكراني
أناتولي ماتيوس إن عدد الضحايا من الجانب األوكراني
وصل إلى  945قتيالً و 3604جريحاً ،مشيرا ً في مؤتمر
صحافي إل��ى أن  745من القتلى ينتمون إل��ى القوات
المسلحة و 69لوزارة الداخلية و 58لحرس الحدود و10
لجهاز األمن األوكراني و 58للحرس الوطني.

محكمة بريطانية :ال ح�صانة قانونية
البن ملك البحرين في بالدنا
قالت محكمة بريطانية أمس إن األمير ناصر بن حمد آل خليفة ابن ملك
البحرين والمتهم بتعذيب محتجزين في بالده ال يتمتع بحصانة تحول دون
المالحقة القانونية على األراضي البريطانية.
وكان مواطن بحريني أشير إلى اسمه بالحرفين (ف .ف) فقط قد سعى
إلى توقيف ناصر بعد ضلوعه بشكل مباشر في تعذيب ثالثة محتجزين في
البحرين خالل احتجاجات عام .2011
ويقول (ف .ف) إنه هو نفسه تعرض للتعذيب ومنحته بريطانيا وضع
الالجئين ويعيش بها اآلن .واعترض على قرار اتخذته هيئة النيابة العامة
للتاج البريطاني عام  2012بأن ناصر يتمتع بالحصانة في بريطانيا النتمائه
لعائلة مالكة.
وأشار قاضيان في المحكمة العليا إلى ضرورة إبطال حصانة األمير ناصر،
حيث قرأ القاضي اللورد جون لوز من نص الحكم الذي توصل إليه مع القاضي
روس كرانستون ،وقال« :نحن نعلن أن األمير ناصر ليس من حقه الحصانة».
وقال محامو الالجئ البحريني بعد قرار المحكمة العليا أمس إنهم سيتقدمون
إلى شرطة لندن باألدلة التي تدعم دعواهم ضد األمير ناصر.
وقالت سو ويلمان محامية الالجئ البحريني لهيئة اإلذاع��ة البريطانية
( )BBCإن «قرار اليوم قرار عام .إنه رسالة إلى العامة بأن المملكة المتحدة
تأخذ مثل هذه المزاعم بغاية الجد».
ونجحت بريطانيا في محاكمة شخص واحد وهو قائد فصيل أفغاني على
أراضيها في خالل خمسة وعشرين عاما ً تلت توقيعها مبدأ «ال مالذ آمن» والذي
يتيح المالحقة القانونية على األراضي البريطانية لمن يرتكب جرائم خطيرة
في الخارج.
ويزور األمير البحريني ناصر انكلترا كثيرا ً ويلتقي أفرادا ً من العائلة المالكة
البريطانية .وطلب (ف .ف) من شركة محاماة في لندن أن تتوجه بكتاب إلى
هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني لتوقيفه حين يزور بريطانيا.
وأصدرت البحرين وهي واحدة من أقرب حلفاء بريطانيا العرب والتي لم
تذكر كطرف في القضية بيانا ً تنفي فيه هذا االدعاء ،وأشارت إلى أن الحكومة
البحرينية تنفي مجددا ً وبشكل قاطع االدع��اءات ضد الشيخ ناصر ،مكررة
استنكارها الحازم للتعذيب وتشدد على مسؤوليتها في التحقيق في أي ادعاء
يستند إلى المنطق.
وأشارت الحكومة البحرينية إلى أن قرار المحكمة البريطانية لن يفتح الباب
أمام محاكمة األمير ناصر بسبب عدم وجود أدلة ضده ،معتبرة أن هذه القضية
هي محاولة مغرضة وذات دوافع سياسية واستغاللية إلساءة استعمال النظام
القضائي البريطاني.
وأضاف البيان إن البحرين ترفض بأقوى العبارات الممكنة وجود أساس
واقعي لهذه االتهامات التي وصفتها بأنها كاذبة وذات دوافع سياسية.

بوتين و�آبي يجتمعان على هام�ش قمة «ابك»
قال مسؤول ياباني أمس إن رئيس الوزراء شينزو آبي
سيجتمع مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين على هامش
أعمال منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط
الهادي (ابك) الذي يعقد في العاصمة الصينية بكين في
شهر تشرين الثاني المقبل ،وأن الرئيسين قررا ذلك أمس.
ويأتي القرار بعد خمس قمم عقدها آب��ي مع بوتين
العام الماضي .ويحاول آبي السير على خيط رفيع بين
االنضمام إل��ى الغرب في ف��رض عقوبات على موسكو
لتورطها في الصراع في أوكرانيا وإقامة عالقات أوثق
اقتصادية وفي مجال الطاقة.
وق��ال نورياكا إيكيدا من وزارة الخارجية اليابانية
إن الرئيسين بحثا كذلك خالل المكالمة الهاتفية التي
استمرت عشر دقائق العالقات اليابانية ـ الروسية ،وحث

آبي روسيا على االضطالع بدورها في استقرار األوضاع
في أوكرانيا .وقال« :اتفق الجانبان خالل المكالمة الهاتفية
على ترتيبات الجتماع قمة على هامش اجتماعات ابك».
وفرضت اليابان في خطوة اتخذت بالتنسيق مع الدول
الغربية عقوبات على موسكو بسبب ضمها شبه جزيرة
القرم في شهر آذار الماضي وتورطها في احتجاجات مؤيد
لموسكو في شرق أوكرانيا.
لكن اإلج��راءات التي اتخذتها طوكيو ضد روسيا أقل
حدة من تلك التي اتخذتها الواليات المتحدة أو االتحاد
األوروب��ي واستمر آبي في محاولة التودد لموسكو على
رغم توتر العالقات بسبب نزاع إقليمي قديم بين اليابان
وروسيا.

محتجو هونغ كونغ يخففون من ح�صارهم للمدينة

الحكومة توافق على �إجراء مفاو�ضات

وافقت حكومة هونغ كونغ على
إجراء مفاوضات مع الطلبة المحتجين
المعتصمين ف��ي ش���وارع المدينة،
مشيرة إل��ى أنها يمكن أن تبدأ في
غضون أيام .وأكدت الحكومة للطلبة
أن االجتماعات سوف تكون مفتوحة
للعامة ،بحسب الو كونغ وا مسؤول
الشؤون الدستورية والبرلمانية.
وق��ال الو« :نأمل في إج��راء حوار
ودي مقبول على نحو مشترك...
إننا أحرزنا تقدما ً طيبا ً اليوم» في
اج��ت��م��اع��ات تحضيرية .وأض���اف:
«اتفقنا على ثالثة مبادئ :األول هو
أن��ه س��وف يعقد أك��ث��ر م��ن اجتماع
والثاني ه��و أن الحكومة والطلبة
س��وف يكونان على ق��دم المساواة
والثالث هو أنه إذا كان هناك إجماع
على اآلراء ،فإن الحكومة سوف تنفذ
ال��ق��رارات» .وج��اءت تصريحات الو

بعدما عقد م��س��ؤول��ون حكوميون
وقيادات طالبية في وقت سابق من
يوم االثنين الماضي ،جولة ثانية من
المحادثات التحضيرية للمفاوضات.
وك��ان المحتجون ق��د خففوا من
ح��ص��اره��م لمناطق حيوية داخ��ل
هونغ كونغ يوم فسمحوا باستئناف
األعمال على رغم استمرار اضطراب
حركة المرور ،فيما أعطت محادثات
م��ع الحكومة أم�ل� ًا ضئيالً ف��ي حل
سريع لألزمة.
واعتصم مئات المحتجين لألسبوع
الثاني م��ن حملة احتجاج تطالب
بمزيد من الديمقراطية على الطريق
المؤدية إل��ى األحياء الرئيسية في
المدينة ،حيث توجد مباني الحكومة
واألعمال في آخر معاقل المتظاهرين
بعد مسيرات احتجاج بلغت ذروتها
بمشاركة عشرات اآلالف فيها.

وب��دأ محتجون يقودهم الطالب
في رفع قيود فرضوها على مكاتب
الحكومة ومناطق البيع بالتجزئة
ي��وم االثنين الماضي ،فيما أسفرت
محادثات تهدف إلى أن تؤدي لبدء
مفاوضات رسمية عن ب��وادر تقدم
ضعيفة.
وق��ال رون��ال��د تشان وه��و خريج
جامعي ظل يحرس حاجزا ً في حي
ال��م��ال ال��م��رك��زي لكنه سمح بمرور
شاحنات تسليم البضائع وعربات
نقل القمامة «علينا اآلن االنتظار لنرى
ما ستسفر عنه االجتماعات».
ووضعت تظاهرات احتالل وسط
هونغ كونغ الصين أم��ام أح��د أكبر
التحديات السياسية التي تواجهها
منذ أن سحقت احتجاجات طالبت
بالديمقراطية في ميدان تيان ان مين
بالعاصمة بكين عام .1989

طائرة �أميركية بال طيار تنفذ غارات على وزير�ستان
قال مسؤوالن في االستخبارات الباكستانية إن طائرة
أميركية من دون طيار قصفت موقعا ً يعتقد أنه معسكر
تدريب لمقاتلين متشددين بشمال غرب البالد ،ما أسفر
عن مقتل ستة أشخاص في ثالث غارة من نوعها في ثالثة
أيام.
وقال المسؤوالن إن الطائرة أطلقت ثالثة صواريخ على
المعسكر الواقع في منطقة شاوال في وزيرستان الجنوبية
بعد الساعة  12ظهرا ً بقليل وأشارا إلى ورود تقارير عن
إصابة تسعة يعتقد أنهم من المتشددين.
وأوقفت الواليات المتحدة الهجمات بطائرات من دون
طيار في األشهر الستة األول��ى من العام الحالي أثناء
مفاوضات بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان لم
تسفر عن أي تقدم.

واستأنفت واشنطن الغارات في شهر حزيران قبل أيام
من إعالن الجيش الباكستاني بدء عملية عسكرية ضد
طالبان وزادت من عدد الطلعات الجوية هذا الشهر.
وقتل خمسة آخرون يشتبه في أنهم من المتشددين في
غارة على منطقة شاوال يوم االثنين الماضي ،كما قتل عدد
مماثل في هجوم بالمنطقة نفسها يوم األحد الماضي.
وتكثر الغابات واألحراش في وادي شاوال ذي الطبيعة
الوعرة والذي يعتقد أن الكثير من المتشددين الذين فروا
من الحملة على طالبان لجأوا اليه.
وتحتج الحكومة الباكستانية علنا ً على الضربات
األميركية قائلة إنها تمثل خرقا ً لسيادتها غير أن الرئيس
الباكستاني السابق برويز مشرف اعترف بأن إدارت��ه
وافقت على هذه الغارات خالل عهده.

الجي�ش المك�سيكي يحكم قب�ضته
على مدينة �إيغواال �إثر اختفاء ً 43
طالبا
سيطرت القوات المكسيكية على مدينة إيغواال جنوب البالد ونزعت سالح
الشرطة البلدية تمهيدا إلجراء تحقيق في اختفاء  43طالبا ً عثر على جثث 28
منهم في مقبرة جماعية.
وأعلنت السلطات المكسيكية أن الرئيس إنريكي بيينا نييتو أمر بنشر الجيش
في المدينة ونزع سالح عناصر الشرطة البلدية والقبض عليها.
وقال بينينا نييتو في أول تعليق على الحادث إن الحكومة االتحادية ستحدد
المسؤولين عن المجزرة وتتأكد من أنهم سيواجهون العدالة ،موضحا ً في بيان
أذاعه التلفزيون« :نحن بحاجة لمعرفة الحقيقة والتأكد من تطبيق القانون على
المسؤولين عن هذه األفعال المشينة والمؤلمة وغير المقبولة».
وقال مفوض األمن مونتي اليخاندرو روبيدو إن هذه العناصر ستنقل إلى
قاعدة عسكرية وسط البالد ريثما يتم االنتهاء من الفحوصات التي ستجرى على
أسلحتهم للتحقق مما إذا كانت قد استخدمت في ارتكاب جرائم ،مؤكدا ً أن الجيش
أصبح مسؤوال ً عن «مهمات حفظ األمن العام» في هذه المدينة التي يبلغ عدد
سكانها  140ألفاً.
من جانبه قال مدعي عام والي��ة غيريرو أغلن ايناكي بالنكو خالل مؤتمر
صحافي أن «السلطات انتشلت من المقبرة الجماعية التي اكتشفت السبت
خارج مدينة ايغواال إذ اختفى الطالب 28 ،جثة حتى اآلن ،مؤكدا ً اعتراف اثنين
من الموقوفين بانتمائهما إلى عصابة «غيريروس اونيدوس» وبأنهما «شاركا
مباشرة في قتل الطالب» ،بينما الذ مدير األمن العام ورئيس بلدية ايغواال خوسيه
لويس الباركا بالفرار.
والطالب الـ 43الذين فقدوا في  26أيلول هم من مدرسة قريبة من شيلباسينغو
عاصمة والية غيريرو ،وقد غادروها إلى مدينة إيغواال التي تبعد حوالى مئة
كيلومتر لجمع التبرعات والتظاهر قبل أن يستولوا على ثالث حافالت للنقل العام
للعودة إلى مدينتهم.
وبعدها أطلقت عناصر من الشرطة البلدية ومسلحون لم تعرف هوياتهم النار
على تلك الحافالت ما أسفر عن سقوط ثالثة قتلى ،بينما قتل ثالثة آخرون في
حوادث إطالق نار وقعت مساء اليوم نفسه.
ولم تعرف بعدها تفاصيل اختفاء الطالب الـ  ،43في حين أكد شهود عيان أنهم
رأوا عشرات الطالب يتم اقتيادهم في سيارات الشرطة إلى وجهة غير معروفة.

ميانمار� :سنفرج عن �أكثر
من � 3000سجين
تعهدت ميانمار أمس باإلفراج عن آالف السجناء قبل شهر من قمة جنوب
شرقي آسيا التي من المتوقع أن يحضرها الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
ورؤساء آخرون من خارج المنطقة.
وقالت الحكومة على موقع وزارة اإلعالم إن الرئيس ثين سين أصدر عفوا ً
عن  3073سجينا ً من أجل «السالم واالستقرار» و»سيادة القانون» ،في حين لم
تحدد في العفو هوية السجناء الذين سيفرج عنهم لكن يعتقد أنهم جميعا ً من
المسجونين في جرائم عادية وليس بسبب نشاطهم السياسي.
وقال اتحاد مساعدة السجناء السياسيين وهو منظمة غير حكومية إن العفو
لم يشمل أي سجناء سياسيين ،حيث قال بو كاي من االتحاد« :سمعت أن هناك
ستة أو سبعة من كبار مسؤولي االستخبارات العسكرية السابقين لكنهم ال
يعتبرون سجناء سياسيين».
وكان بعض ضباط وكالة االستخبارات العسكرية سجنوا قبل عشر سنوات
أثناء حملة تطهير نفذها المجلس العسكري السابق الذي كان يحكم البالد.
ومن الذين سيفرج عنهم البريجادير ثين سوي الذي سجن في ذلك الوقت،
حيث كتب ابنه ميات على حسابه عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي
«فايسبوك» «اليوم يوم عيد يحمل أنباء سارة .أنا في طريقي إلى مينجيان
الصطحاب وال��دي من هناك ».ومينجيان هو سجن يقع بالقرب من مدينة
مانداالي في وسط البالد.
وقالت الحكومة إن من بين السجناء الذين منحوا العفو  58أجنبيا ً لكنها لم
تكشف عن جنسياتهم ويأتي هذا العفو ضمن  12قرار عفو على األقل أعلنتها
الحكومة اإلصالحية شبه المدنية منذ توليها السلطة في شهر آذار عام .2011
وتسعى الحكومة إلى تعزيز مؤهالتها اإلصالحية باإلفراج عن سجناء
سياسيين وتتخذ قرارات العفو غالبا ً قبيل اللقاءات والقمم الدبلوماسية.
وبينما أطلق سراح كثير من السجناء السياسيين يقول اتحاد مساعدة
السجناء السياسيين إنه ال يزال هناك نحو  75سجينا ً سياسيا ً في ميانمار.
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ظريف :على « »1+5القبول ببرنامج �إيران النووي كحقيقة قائمة

وفد الطاقة الذرية يبد�أ محادثاته في طهران

ب��دأ وف��د م��ن ال��وك��ال��ة الدولية
ل��ل��ط��اق��ة ال��ذري��ة ب��رئ��اس��ة نائب
مديرها العام محادثات في طهران
أم��س ب��ش��أن ال��ب��رن��ام��ج ال��ن��ووي
اإليراني.
وك���ان ال��م��دي��ر ال��ع��ام للوكالة
الدولية يوكيا أمانو ق��ال الشهر
المنصرم إن وزارة الدفاع اإليرانية
لم تسمح حتى اآلن بالوصول إلى
موقع بارشين العسكري ،مشيرا ً
إلى أن تحقيق هذا الهدف ضروري،
وقال أمانو إنه من المهم جدا ً «لحل
جميع المشاكل المهمة ،أن تواصل
إيران تنفيذ جميع التدابير العملية
المتفق عليها».
من جانبه ،أعلن المتحدث باسم
منظمة الطاقة ال��ذري��ة اإليرانية
ب��ه��روز كمالوندي أن زي��ارة وفد
ال��وك��ال��ة ت��أت��ي ف��ي إط���ار إج���راء
مفاوضات بشأن تنفيذ اإلجراءات
المتبقية م��ن ال��خ��ط��وات المتفق
عليها بين الطرفين .وأض��اف أن
زيارة مساعد المدير العام لوكالة
الطاقة الذرية في شؤون إجراءات
السالمة النووية «ترو واريورانتا»
ووف��د الوكالة إلى طهران ،تهدف
إلى استمرار المحادثات وتسوية
الموضوعين اآلخرين المتبقيين
من المواضيع الخمس للخطوة
الثالثة م��ن االت��ف��اق بين إي��ران
والوكالة.
وأوض����ح ك��م��ال��ون��دي أن وف��د
ال��وك��ال��ة سيجري م��ح��ادث��ات مع
مسؤولي الطاقة الذرية اإليرانية

ح���ول ال��ق��ض��اي��ا ال��م��ت��ب��ق��ي��ة بين
الطرفين ،مشيرا ً إل��ى أن إي��ران
والوكالة الدولية وبعد أن اتفقتا
على  13إجراء عمليا ً في الخطوات
األول��ى والثانية ،توصلتا في 20
أي���ار ال��م��اض��ي إل���ى ات��ف��اق ح��ول
خمسة إج���راءات عملية في إطار
ال��خ��ط��وة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ال��ت��ع��اون
الفني.
وك�������ان وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة
اإلي��ران��ي محمد ج��واد ظريف قد
دع���ا ،مجموعة « »1+5للقبول
بالبرنامج النووي لبالده كحقيقة
قائمة ،م��ؤك��دا ً أن ح��رم��ان إي��ران
من برنامجها النووي ال يعد حالً
للقضية ألنها توصلت إلى العلوم
والتكنولوجيا النووية وإن طاقات
علمائها غير قابلة للتقييد.
واع���ت���ب���ر وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
اإلي��ران��ي األزم���ات المتتالية في
الشرق األوس��ط بأنها ناجمة عن
المنافسات الجيوسياسية ،وقال
إن هذه المنافسات أفضت إلى عدم
وصول قضايا كالبرنامج النووية
اإلي��ران��ي��ة واألزم���ة السورية إلى
نتيجة إيجابية.
وأش����ار ظ��ري��ف إل���ى القضية
ال��ن��ووي��ة اإلي��ران��ي��ة ،وأض���اف أن
اإلج��راءات التي قامت بها أميركا
وأوروبا لغاية اآلن لوقف األنشطة
النووية اإليرانية لم تثمر سوى عن
اإلنجازات التكنولوجية النووية
ل��ل��ب�لاد ،وق���د أوص��ل��ت األط���راف
األخ��رى المقابلة إلي��ران إلى هذه

النتيجة وهي أنه يجب التعجيل
بحل وتسوية القضية.
وت��اب��ع ق��ائ�لاً« :إن ال��ذي��ن لهم
مصالح في هذه القضية يسعون
إل����ى إط���ال���ة أم����د ه����ذه األزم����ة
المصطنعة؛ أزم��ة يتم التطبيل
لها م��ن قبل بعض الالعبين في
المنطقة لتوفير غ��ط��اء لتبرير
أه��داف��ه��م االستراتيجية قصيرة
األمد في المنطقة».
واعتبر وزير الخارجية اإليراني،
االت��ف��اق ال��ن��ووي ب��أن��ه السبيل
الوحيد للعبور م��ن ه��ذه األزم��ة
المصطنعة ،وأكد قائالً إن حرمان
إي���ران م��ن برنامجها ال��ن��ووي ال
ي��م��ك��ن��ه أن ي��ش��ك��ل س��ب��ي�لاً لحل
القضية ،ذل��ك ألن إي��ران توصلت
إلى العلوم والتكنولوجيا النووية
وإن علوم وط��اق��ات علمائنا غير
قابلة للتقييد.
وأك��د ظ��ري��ف ،أن��ه على ال��دول
المفاوضة إليران القبول بالحقائق
ح��ول القضية النووية اإليرانية
وأن ال��ظ��روف اآلن تختلف عما
كانت عليه قبل  10أعوام وال يمكن
ال��ع��ودة إل��ى ال���وراء .وأض��اف أن
الظروف في المفاوضات تتجه في
مسار يمكن ألوروبا أن تؤدي دورا ً
جادا ً وبارزا ً في إقرار التوازن بين
األط��راف المفاوضة إلي��ران وأداء
هذا الدور ليس مهما ً إليران فقط بل
ألوروبا ودورها ومكانتها الدولية
أيضاً.

الكوريتان تتبادالن �إطالق النار
بعد االتفاق على ا�ستئناف الحوار

ق���ال م��س��ؤول ب����وزارة ال��دف��اع
الكورية الجنوبية إن سفينة تابعة
للبحرية الكورية الجنوبية أطلقت
طلقات تحذيرية أمس ،بعدما عبر
زورق دورية كوري شمال الحدود
البحرية المتنازع عليها قبالة
الساحل الغربي لشبه الجزيرة
ورد بإطالق النار قبل أن يتراجع.
وقال المسؤول الكوري الجنوبي
إنه لم يسقط قتلى أو جرحى في
صفوف جيش بالده وإن الطلقات
من الجانبين لم تكن صوب اآلخر.
وه��ذه أح��دث حلقة في سلسلة
مشاحنات مماثلة ق��رب جزيرة
يونبيونغ التي تعرضت لقصف
ك��وري��ا الشمالية ع��ام  2010ما
أسفر ع��ن مقتل أرب��ع��ة أشخاص
بينهم اثنان من المدنيين.
وك��ان��ت المنطقة القريبة من
يونبيونغ م��س��رح�ا ً الشتباكات
في الماضي قتل خاللها عشرات
البحارة من الجانبين وكثيرا ً ما
تعبر السفن الكورية الشمالية
خط الحدود الشمالي الذي ترفض
بيونغ يانغ االعتراف به كحدود
بحرية.
وتأتي هذه المواجهة بعد زيارة

مفاجئة لوفد رفيع المستوى من
كوريا الشمالية في مطلع األسبوع.
ضم مساعدا ً عسكريا ً كبيرا ً للرئيس
الكوري الشمالي كيم جونج أون
مع مسؤولين من كوريا الجنوبية.
ح��ي��ث ات��ف��ق ال��ج��ان��ب��ان على
اس��ت��ئ��ن��اف ال����ح����وار لتحسين
العالقات ما أثار األمل في انفراج
العالقة بين الخصمين .وال تزال
ال��ك��وري��ت��ان ف��ي ح��ال��ة ح���رب من
الناحية الفنية بعد الحرب األهلية
التي دارت بينهما من  1950إلى
 1953وانتهت بهدنة ال بمعاهدة
سالم رسمية.
وأث��ارت الزيارة المفاجئة التي
ق��ام بها ال��وف��د ال��ك��وري الشمالي
رف���ي���ع ال��م��س��ت��وى إل����ى ك��وري��ا
الجنوبية واختفاء كيم جونج أون
عن األنظار خالل الشهر المنصرم
تكهنات بشأن صحته واستقرار
حكومته.
لكن محللين أميركيين أش��اروا
إل��ى أن ال��زي��ارة وت����واري جونغ
اون عن األنظار يمكن تفسيرهما
ب��س��ه��ول��ة ع��ل��ى أن��ه��م��ا أس��ال��ي��ب
دبلوماسية تنتهجها بيونغ يانغ
بهدف تشتيت وإضعاف الضغوط

الدولية بشأن برنامجها لألسلحة
ال���ن���ووي���ة وس��ج��ل��ه��ا ف���ي م��ج��ال
حقوق اإلنسان فضالً عن الدعاية
لالستهالك المحلي.
ون���ف���ى م���س���ؤول���ون ك���وري���ون
شماليون أن يكون غياب كيم عن
الظهور منذ الثالث من شهر أيلول
يعود العتالل صحته ،وقال مسؤول
أميركي يتابع كوريا الشمالية إنه
ال توجد مؤشرات على أن الرئيس
مصاب بمرض خطير أو يتعرض
ألزمة سياسية.
ول��م يستبعد ال��م��س��ؤول ال��ذي
طلب عدم نشر اسمه احتمال وجود
مشاكل صحية عابرة ،لكنه قال إن
واشنطن تعتقد أن عملية تطهير
ج��رت العام الماضي أسفرت عن
إع��دام عم كيم وكبير مستشاريه
عززت سلطته.
وق���ال ال��م��س��ؤول «ال ي��وج��د ما
يشير إلى أن شيئا ً كبيرا ً يجري».
وأض��اف أن غياب كيم عن بعض
االج��ت��م��اع��ات رف��ي��ع��ة المستوى
ليس غير مألوف مثله في ذلك مثل
أسالفه إذ لم يكن والده كيم جونج
إيل وجده كيم إيل سونغ يحضران
مثل هذه االجتماعات بانتظام.

