دوليات
ق��ررت الص�ين ف��رض عقوب��ات أم��س
االثن�ين عل��ى ع��دد م��ن املنظم��ات
األمريكي��ة غ�ير احلكومي��ة ،مب��ا يف ذل��ك
املعه��د الدميقراط��ي الوط�ني ،هيوم��ن
رايت��س ووت��ش ،فري��دوم ه��اوس» ردّا
عل��ى ق��رار ترام��ب بدع��م احملتج�ين يف
هونغ كونغ.
وقال��ت املتحدث��ة باس��م وزارة اخلارجي��ة
الصيني��ة ،يف مؤمت��ر صحف��ي :يف اآلون��ة
األخ�يرة أص��درت الوالي��ات املتح��دة قان��ون
محاي��ة حق��وق اإلنس��ان والدميقراطي��ة يف
هون��غ كون��غ ،متجاهل��ة احتج��اج الص�ين،
وه��ذا انته��اك خط�ير للقان��ون الدول��ي
واملعاي�ير األساس��ية للعالق��ات الدولي��ة،
فض�لا ع��ن التدخ��ل يف الش��ؤون الداخلي��ة
للص�ين ،وق��د أعرب��ت بك�ين ع��ن احتجاجه��ا
الق��وي يف ه��ذا الص��دد.
وو ّق��ع الرئي��س األمريك��ي ،ي��وم األربع��اء
املاض��ي ،قانون��ا يدع��م املتظاهري��ن ،وحيظ��ر
تصدي��ر بع��ض املع��دات للش��رطة يف هون��غ
كون��غ ،رغ��م رف��ض الص�ين هل��ذه اخلط��وة.
من جانبه قال موقع اكسيوس اإلخباري
اإللكرتون��ي األح��د ،إن اتفاق��ا جتاري��ا ب�ين
الوالي��ات املتح��دة والص�ين توق��ف (اآلن)
بس��بب قان��ون هون��غ كون��غ.
وأض��اف التقري��ر نق�لا ع��ن مص��در قري��ب
م��ن الفري��ق املف��اوض للرئي��س األمريك��ي
دونال��د ترام��ب مل يكش��ف النق��اب عن��ه أن
االتف��اق تعث��ر أيض��ا بس��بب احلاج��ة لوق��ت
للس��ماح للسياس��ات الداخلي��ة للرئي��س
الصي�ني ش��ي ج�ين بين��غ باالس��تقرار.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة الصيني��ة ي��وم
اخلمي��س إن القان��ون الذي وقعه ترامب يوم
األربع��اء ويدع��م احملتج�ين يف هون��غ كونغ،
تدخ��ل خط�ير يف ش��ؤون الص�ين.
وب��دأت أزم��ة سياس��ية جدي��دة يف هون��غ
كون��غ م��ع مطالب��ة احملتج�ين وزعم��اء
املعارض��ة بتخل��ي احلكوم��ة ع��ن قان��ون
تس��ليم املدان�ين لبك�ين وباس��تقالة الرئيس��ة
التنفيذي��ة كاري الم.
م��ن جانبه��ا قال��ت وزارة اخلارجي��ة
الصيني��ة ي��وم االثن�ين إنه��ا علق��ت مراجع��ة
الطلب��ات املقدم��ة م��ن س��فن وطائ��رات
اجلي��ش األمريك��ي لزي��ارة هون��غ كون��غ ردا
عل��ى تش��ريع أق��ره الن��واب األمريكي��ون دعم��ا
للمحتج�ين يف املدين��ة اخلاضع��ة حلك��م
بك�ين.
وفرض��ت احلكوم��ة الصيني��ة عقوب��ات
أيض��ا عل��ى منظم��ة هيوم��ن رايت��س ووت��ش
غ�ير احلكومي��ة ،ومقره��ا الوالي��ات املتح��دة،
متهم��ة إياه��ا بدع��م األنش��طة املتطرف��ة
العنيف��ة يف هون��غ كون��غ حس��بما قال��ت ه��وا
تش��ون ين��غ املتحدث��ة باس��م وزارة اخلارجي��ة
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وتعلق مراجعة طلبات سفن وطائرات الجيش األمريكي لزيارة االقليم

الصني تتخذ إجراءات عقابية ضد أمريكا
لدعمها محتجي هونغ كونغ

بكين تفرض عقوبات على عدد من المنظمات األميركية
غير الحكومية
آالف المحتجين يتجمعون في حي األعمال بهونغ كونغ

يف إف��ادة صحفي��ة مقتضب��ة يف بك�ين.
كان��ت الص�ين ق��د قال��ت األس��بوع املاض��ي
إنه��ا س��تتخذ إج��راءات مض��ادة حازم��ة إذا
واصل��ت الوالي��ات املتح��دة التدخ��ل يف هونج
كون��ج.
وجتم��ع آالف املوظف�ين يف ح��ي األعم��ال
يف هون��غ كون��غ ي��وم االثن�ين للم��رة األوىل
يف أس��بوع م��ن االحتجاج��ات يف وق��ت الغ��داء

مسيرة للمحافظني في
إندونيسيا وسط إجراءات
أمنية مشددة
نظ��م اآلالف م��ن أعض��اء اجلماع��ات
اإلس�لامية احملافظ��ة يف إندونيس��يا مس�يرة
س��لمية يف وس��ط جاكرت��ا ي��وم االثن�ين ،حي��ث
دع��ا متح��دث باس��م إح��دى اجلماع��ات املنظم��ة
إىل الوح��دة بع��د تصاع��د التوت��ر الدي�ني يف
أعقاب االنتخابات اليت جرت يف أبريل نيسان.
وم��ن ب�ين منظم��ي االحتجاج��ات حرك��ة
ألومين  ،212اليت كانت وراء املسريات الكبرية
ال�تي ُنظم��ت ع��ام  2016للمطالب��ة بالتح��رك
ض��د حاك��م جاكرت��ا الس��ابق ،وه��و مس��يحي
ُس��جن يف النهاي��ة بتهم��ة التجدي��ف يف قضي��ة
فجرت إدانة دولية.
وب��دأ احلش��د ،ال��ذي ارت��دى كث�يرون م��ن
أف��راده مالب��س بيض��اء ورفع��وا أعالم��ا حتم��ل
ش��عارات إس�لامية ،يتجم��ع للص�لاة عن��د
النص��ب الت��ذكاري الوط�ني يف جاكرت��ا م��ن
حوال��ي الس��اعة الثالث��ة صباح��ا ،يف حراس��ة
أكثر من  6000من قوات األمن مبا يف ذلك
الش��رطة واجلي��ش.
التتمة يف الصفحة 11

لدع��م احلرك��ة املؤي��دة للدميقراطي��ة بع��د
فوزه��ا امل��دوي يف االنتخاب��ات ال�تي ج��رت
األس��بوع املاض��ي.
وقبل ذلك جلأت الش��رطة مرة أخرى إىل
إط�لاق الغ��از املس � ّيل للدم��وع لتفري��ق آالف
املتظاهري��ن أثن��اء مس�يرتهم إىل الواجه��ة
البحرية يف منطقة كولون ،بعدما توجهوا
إىل القنصلي��ة األمريكي��ة للتعب�ير ع��ن

امتنانه��م لدع��م واش��نطن لالحتجاج��ات.
ومل حت��دث مث��ل ه��ذه املواجه��ات خ�لال
املس�يرة ال�تي اس��تمرت س��اعتني يف ح��ي
األعم��ال ي��وم االثن�ين إذ عاد بعض املوظفني
إىل مكاتبهم بعد مظاهرة إلبداء التضامن.
وقال آخرون إنهم سيضربون ملدة مخسة أيام
كامل��ة.
واجتذب��ت االحتجاج��ات عل��ى م��دى
األش��هر الس��تة املاضية جمموعة واس��عة من
أطياف اجملتمع يف هونغ كونغ من الطالب
إىل املتقاعدي��ن ب��ل وحت��ى املوظف�ين الذي��ن
أغلق��وا الط��رق يف بع��ض األحي��ان خ�لال
األسابيع املاضية مما أدى إىل مواجهات مع
الش��رطة.

أملانيا تتعهد بمكافحة
«امليول النازية»
في صفوف جيشها

كان ألكس��ندر ميخيي��ف رئي��س ش��ركة
روس��وبورون إكس��بورت ق��د ق��ال للوكال��ة

نقل��ت وس��ائل إع�لام كوري��ة جنوبي��ة ع��ن
مص��ادر يف اس��تخبارات الب�لاد أن كوري��ا
الش��مالية اس��تدعت ،ع��م الزعي��م كي��م جونغ
أون م��ن املنف��ى ،بع��د أن أمض��ى حن��و  3عق��ود
كمبع��وث لب�لاده يف أوروب��ا.
ونقل��ت صحيف��ة «كوري��ا هريال��د» ع��ن
مصادر يف االستخبارات الكورية اجلنوبية أن،
كيم بيونغ إيل ،عم الزعيم كيم جونغ أون،
ع��اد إىل ب�لاده قادم��ا م��ن مجهوري��ة التش��يك
بع��د  30عام��ا م��ن العم��ل يف أوروب��ا بصف��ة
كب�ير املبعوث�ين.
وكان جه��از األم��ن الوط�ني يف كوري��ا
اجلنوبي��ة ق��د أف��اد يف أوائل الش��هر املاضي بأن
كي��م بيون��غ إي��ل ،ع��م زعيم كوريا الش��مالية
ومبعوثه إىل أوروبا ،س��يتم اس��تبداله وس��يعود
إىل بيونغ يانغ.
و ُذك��ر يف ه��ذا الص��دد أن كي��م بيون��غ إي��ل،
هو األخ غري الشقيق للزعيم الكوري الشمالي
الراح��ل ،كي��م جون��غ إي��ل ،وال��د زعي��م الب�لاد
احلال��ي ،كي��م جون��غ أون.
وقي��ل أيض��ا أن ه��ذا العم كان منافس��ا بارزا
لوال��د الزعي��م احلال��ي ،ولذلك أرس��ل مبعوثا
دائم��ا لب�لاده إىل أوروب��ا بعد أن خس��ر معركة
الس��لطة ،حيث مكث هناك فيما يش��به النفي
حن��و ثالثة عقود.
ه��ذا الع��م كان ق��د خت��رج م��ن جامع��ة
وعني سفريا لكوريا الشمالية
كيم إيل سونغُ ،
يف هنغاري��ا يف ع��ام  ،1988وش��غل منص��ب
كب�ير املبعوث�ين يف بولن��دا مل��دة  17عام��ا،
ث��م انتق��ل إىل منصب��ه يف مجهورية التش��يك
يف يناير .2015
وفيم��ا مل يت��م الكش��ف ع��ن س��بب اس��تدعاء
عم الزعيم الكوري الشمالي ،إال أن البعض يف
كوري��ا اجلنوبي��ة يرجح أن يكون ذلك إش��ارة
إىل أن نظ��ام كي��م جون��غ أون مس��تقر بدرج��ة
كافي��ة للس��ماح بع��ودة ه��ذا الع��م ال��ذي كان
يعترب يف الس��ابق منافس��ا على قيادة البالد.
وي��رى آخ��رون أن زعي��م كوري��ا الش��مالية
احلالي ،كيم جونغ أون ،قد يكون يسعى بهذه
اخلط��وة إىل التخل��ص م��ن مجي��ع العقب��ات
اس��تعدادا الس��تحقاقات أزم��ة حمتمل��ة.
و ُيش��اع أن كي��م جون��غ أون ق��د أع��دم عم��ه،
جان��غ س��ونغ تاي��ك ،وأم��ر باغتي��ال أخي��ه غ�ير
الش��قيق ،كي��م جون��غ ن��ام ،ويف ض��وء هات�ين
السابقتني ،يتخوف البعض على حياة كيم
بيون��غ إي��ل ،مش�يرين إىل إمكاني��ة أن يك��ون هو
اآلخ��ر هدف��ا للتطه�ير.

احتجاز  11منشق ًا كوري ًا
شمالي ًا في فيتنام

تركيا تتجاهل تهديد امريكا لها ..وتعتزم شراء املزيد من صواريخ اس400

الروس��ية يف  26نوفم�بر تش��رين الثان��ي إن
موس��كو وأنق��رة تبحث��ان جبدي��ة اس��تغالل

كيم جونغ أون يستدعي
عمه من املنفى

بع��د تقاري��ر ع��ن وج��ود عناص��ر ذوي مي��ول
مييني��ة متطرف��ة يف اجلي��ش األملان��ي وق��وات
النخب��ة ،تعه��دت وزي��رة الدف��اع األملاني��ة،
أنيغري��ت كرام��ب كرانب��اور ،باخت��اذ «إج��راء
حاس��م» ض��د أي حال��ة تط � ّرف.
وقال��ت وزي��رة الدف��اع خ�لال زي��ارة إىل
كوس��وفو ،مس��اء األح��د« :لق��د توصلن��ا إىل
نتائج أولية يف هذه القضية وسنواصل العمل
بنف��س التش��دد وس��نفرض النتائ��ج نفس��ها يف
كل قضي��ة» م��ن ه��ذا الن��وع.
وقال��ت صحيف��ة «بيل��د ام تس��ونتاغ» إن
اجلي��ش جي��ري حتقيق��ات س��رية م��ع عنص��ر
يف ق��وات النخب��ة وجندي�ين آخري��ن ،وقد تلقى
تعليم��ات باخت��اذ إج��راء ض��د ه��ذا العنص��ر،
بع��د تس��رب التحقي��ق .كم��ا مت من��ع أح��د
اجلندي�ين م��ن ارت��داء املالب��س العس��كرية
األملانية ،فيما صنف اآلخر أنه «حالة مريبة».
وذك��رت الصحيف��ة أن االثن�ين س��بق أن أديا
التحي��ة النازي��ة احملظ��ورة خ�لال حف��ل خاص
اس��تضافه املش��تبه ب��ه األول ،وال��ذي س��يتم
تعلي��ق خدمت��ه األس��بوع املقب��ل.
وق��وات النخب��ة مس��ؤولة ع��ن املهم��ات
احلساس��ة واحملفوف��ة باملخاط��ر ،ومنه��ا
عملي��ات إنق��اذ الرهائ��ن أو مكافح��ة اإلره��اب
خارج البالد ،لكنها تواجه اتهامات متكررة بأن
بعض عناصرها مييلون إىل اليمني املتطرف.
وق��ال رئي��س جه��از االس��تخبارات العس��كرية
يف اجلي��ش ،كريس��توف غ��رام ،إن هن��اك حن��و
 20حالة مشتبها مبيوهلا اليمينية املتطرفة
يف ق��وات النخب��ة ،فيم��ا يق��در ع��دد احل��االت
املش��ابهة يف صف��وف اجلي��ش بنح��و .500
وواج��ه اجلي��ش األملان��ي م��رارا اتهام��ات
بارتب��اط بع��ض عناص��ره مباض��ي أملاني��ا
العس��كري الن��ازي.
وقد أمرت العام املاضي ،وزيرة الدفاع آنذاك،
أورس��وال ف��ون دي��ر الي�ين ،اجلي��ش بتطه�ير
نفسه من مجيع الروابط مع اجليش النازي،
بعدم��ا علم��ت ب��أن خ��وذا وأغراض��ا تذكاري��ة
جليش احلقبة النازية عرضت علنا يف إحدى
الثكنات.
كم��ا أم��رت بتغي�ير أمس��اء ثكن��ات عس��كرية
ال ت��زال حتم��ل اس��م ق��ادة يف اجلي��ش األملان��ي
مرتبط�ين باحل��رب العاملي��ة الثاني��ة ،مث��ل
املارش��ال إيروي��ن روم��ل.

وتؤكد أنها ال تبتز حلف األطلسي بشأن خطة الدفاع عن دول البلطيق
ذك��رت وكال��ة اإلع�لام الروس��ية ي��وم
االثنني أن مس��ؤوال يف الرئاس��ة الرتكية قال:
إن موع��د ش��راء املزي��د م��ن أنظم��ة إس400-
للدف��اع الصاروخ��ي م��ن روس��يا مس��ألة فني��ة
فق��ط وإن االتف��اق س��يتم قريب��ا.
كان رئيس ش��ركة روس��وبورون إكسبورت،
وه��ي ش��ركة روس��ية لتصدي��ر األس��لحة تابع��ة
للدول��ة ،ق��د ق��ال الش��هر املاض��ي إن موس��كو
تأمل يف إبرام اتفاق لتزويد تركيا مبزيد من
أنظم��ة إس 400-يف النص��ف األول م��ن الع��ام
القادم.
ومث��ل ه��ذه اخلط��وة ميك��ن أن تزي��د م��ن توت��ر
العالق��ات ب�ين تركي��ا والوالي��ات املتح��دة اليت
علقت مشاركة أنقرة يف برنامج إنتاج طائرات
إف 35-املقاتل��ة بع��د أن كان��ت في��ه بل��دا
مشرتيا ومنتجا عقابا هلا على شراء منظومة
إس 400-يف وق��ت س��ابق م��ن الع��ام احلال��ي.
ونقلت وكالة اإلعالم الروس��ية عن مس��ؤول
يف الش��ؤون األمني��ة واخلارجي��ة بالرئاس��ة
الرتكي��ة قول��ه ”موع��د ش��راء جمموع��ة ثاني��ة
م��ن أنظم��ة إس 400-مس��ألة فني��ة فحس��ب.
أعتق��د أنه س��يتم قريبا“.
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أنق��رة بن��دا اختياري��ا يف العقد األصلي يقضي
ب��أن تتس��لم املزي��د م��ن أنظم��ة إس ،400-وإن
احملادث��ات حالي�اً ترتك��ز عل��ى األم��ور املالي��ة.
اىل ذل��ك ق��ال مص��در أم�ني ترك��ي ي��وم
االثن�ين قبي��ل قم��ة لزعم��اء حل��ف مش��ال
األطلس��ي يف لن��دن إن تركي��ا ال تبت��ز احلل��ف
برفضها خطة دفاعية لدول البلطيق وبولندا،
وإنها تتمتع حبقوق النقض (الفيتو) كاملة
داخ��ل احلل��ف.
كان��ت روي�ترز ق��د ذك��رت األس��بوع املاض��ي
أن تركي��ا ترف��ض دع��م خط��ة دفاعي��ة للحل��ف
خت��ص دول البلطي��ق وبولن��دا إىل أن حتص��ل
على مزيد من الدعم هلجومها يف سوريا على
وحدات محاية الشعب الكردية .وقالت أنقرة إن
سبب املأزق هو سحب الواليات املتحدة دعمها
خلط��ة دفاعي��ة منفصل��ة لرتكيا.
وق��ال املص��در الرتك��ي حل��ف األطلس��ي
مؤسس��ة تتمت��ع فيه��ا تركي��ا بكام��ل حق��وق
النق��ض ،سياس��يا وعس��كريا ،وهن��اك
إجراءات قائمة.
ال يوج��د ش��يء امس��ه ابت��زاز ترك��ي ،ومث��ل
ه��ذا التصري��ح غ�ير مقب��ول.

قال��ت منظم��ة حقوقي��ة كوري��ة جنوبي��ة ي��وم
اإلثن�ين :إن  11كوري��ا مشالي��ا يس��عون للف��رار
إىل كوري��ا اجلنوبي��ة حمتج��زون يف فيتن��ام
من��ذ  23م��ن نوفم�بر تش��رين الثان��ي ويطلب��ون
املس��اعدة لتف��ادي إعادته��م إىل بلده��م.
وذك��رت منظم��ة (العدال��ة م��ن أج��ل كوري��ا
الش��مالية) ومقره��ا س��يئول يف بي��ان أن ح��رس
احل��دود يف مش��ال فيتن��ام احتج��ز مثان��ي نس��اء
وثالثة رجال بعد يومني من عبورهم من الصني،
وه��م حمتج��زون حالي��ا يف مدين��ة الن��ج س��ون.
وق��ال بي�تر يون��ج ،رئي��س املنظم��ة ال�تي تدع��م
طال�بي اللج��وء م��ن كوري��ا الش��مالية ،إن
املنش��قني طلب��وا املس��اعدة م��ن س��فارة كوري��ا
اجلنوبي��ة يف هان��وي لكن��ه ال يع��رف عنه��م
ش��يئا من��ذ ي��وم اجلمع��ة.
وأض��اف أن ع��دم توف��ر أي معلوم��ات م��ن
الس��فارة الكوري��ة اجلنوبي��ة دفع��ه إىل اإلع�لان
عن األمر خوفا من إعادتهم قسرا ما مل حيدث
حت��رك دول��ي.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة يف كوري��ا اجلنوبي��ة
إنها على دراية باألمر وإنها على اتصال
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صــــــورة وخبــــــر
تحطم هليكوبتر في جنوب فرنسا ومقتل ثالثة أشخاص

ألول مرة امرأة في الجيش الياباني قائدة للمدمرة «ميكو»

استمرار االحتجاجات املناهضة لرئيس وزراء مالطا

الدفاع الروسية تتس ّلم مروحية نقل عسكري متطورة

قالت وزارة الداخلية الفرنسية امس االثنني :إن ثالثة من رجال اإلنقاذ
لق��وا حتفه��م بع��د حتط��م طائرته��م اهلليكوب�تر ق��رب مرس��يليا يف جن��وب
الب�لاد بينم��ا كان��وا يف طريقه��م ملس��اعدة أش��خاص حاصرته��م أمط��ار
غزي��رة .وذك��رت ال��وزارة أن احل��ادث وق��ع لي��ل األح��د ،وأضافت أن التحقيق
جار للوقوف على س��بب احلادث .وتعرض س��احل فرنس��ا املطل على البحر
املتوسط ألمطار غزيرة األسبوع املاضي مما أدى إىل تعطيل وسائل النقل
بش��كل كبري.

أعلن��ت وزارة الدف��اع الياباني��ة ام��س اإلثن�ين أن ،ميهو أوتاني ،باتت أول
ام��رأة قائ��دة ملدم��رة متع��ددة امله��ام يف اجلي��ش اليابان��ي .ونقل��ت وكال��ة
«كي��ودو» ع��ن وزارة الدف��اع أن أوتان��ي البالغ��ة م��ن العم��ر  48عام��ا
تق��ود فري��ق املدم��رة «ميك��و» املتك��ون م��ن  300ش��خص .وتع��د أوتان��ي م��ن
اليابانيات القالئل الالتي أكملن دراس��تهن س��نة  1996يف األكادميية
احلكومية التابعة لوزارة الدفاع ،ثم أصبحت بعد ذلك أول امرأة قائدة
للس��فينة احلربي��ة للتدري��ب «س��يمايوكي».

جت��ددت االحتجاج��ات املطالب��ة برحي��ل رئي��س وزراء مالط��ا جوزي��ف موس��كات ،ام��س
االثنني ،على خلفية مقتل صحفية متخصصة يف قضايا مكافحة الفساد قبل عامني
يف العاصم��ة فاليت��ا .وذك��رت قن��اة «روس��يا الي��وم» اإلخباري��ة ،أن ه��ذه االحتجاج��ات
اندلعت يف مالطا بعد أن أظهرت التحقيقات ضلوع رجل أعمال مقرب من رئيس الوزراء
موس��كات ،يف اغتي��ال الصحفي��ة «داف�ني كاروان��ا جاليزي��ا» .وتأت��ي ه��ذه االحتجاج��ات،
عق��ب س��اعات م��ن إع�لان رئي��س وزراء مالط��ا أن��ه يعت��زم التنحي ،قائال «إنه س��يطلب من
رئي��س ح��زب العم��ال احلاك��م ب��دء عملي��ة يف  12يناي��ر الختي��ار زعي��م جدي��د للبالد».

ق��ال املدي��ر الع��ام للش��ركة القابض��ة «مروحي��ات روس��يا» ،أندري��ه بوجينس��كي،
بأنه مت تس��ليم أول مروحية نقل عس��كرى من طراز «مي 38-تي» إىل وزارة الدفاع
الروس��ية .وق��ال بوجينس��كى لوكال��ة أنب��اء «س��بوتنيك» الروس��ية« :إن املروحي��ة
تعم��ل يف املناوب��ة التجريبي��ة ،وحت��ى نهاي��ة الع��ام سنس��لم الثاني��ة» .ويص��ل م��دى
حتليق «مي 38-تي» عند النقل حتى  1000كيلومرت (مع خزانات وقود إضافية)
ب��وزن إق�لاع يبل��غ  15.6ط��ن كح��د أقص��ى ،ق��ادرة عل��ى مح��ل مخس��ة أطن��ان م��ن
احلمول��ة عل��ى متنه��ا أو عل��ى حب��ال خارجي��ة.

