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أع��ل��ن م��س��ؤول أم��ي��رك��ي ال��ث��اث��اء أن كوريا 
الشمالية قد تسّلم الواليات املتحدة قريبا دفعة 
أول��ى تضم رف��ات 200 جندي أميركي قتلوا في 
احل��رب الكورية، وذل��ك مبوجب االت��ف��اق الذي 
أبرمه الرئيس االميركي دونالد ترامب والزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ-أون خال قمتهما 

التاريخية في سنغافورة االسبوع املاضي.
وقال املسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم 
نشر اسمه إن »االستعدادات تتواصل« إلجناز 
عملية تسلم رفات اجلنود االميركيني واملنصوص 
عليها في اتفاق سنغافورة املوّقع في 12 يونيو 

اجلاري.
وأض��اف إن عملية تسلّم الرفات »قد تتم في 

غضون األيام القليلة املقبلة«.
وبحسب البند الرابع من اتفاق سنغافورة فإن 
»الواليات املتحدة وجمهورية كوريا الشعبية 
الدميوقراطية تتعهدان العثور على رفات أسرى 
احل��رب والذين فقدوا في املعارك وإع��ادة الذين 

حددت هوياتهم منهم الى بلدهم في احلال«.
واالثنني نشر البنتاغون حتديثا ملذكرة بشأن 
مفقودي احلرب الكورية )1950-1953( جاء 
فيه ان »املسؤولني الكوريني الشماليني أف��ادوا 
بأن لديهم 200 رف��ات مت العثور عليها على مر 

السنني«.
وقتل اكثر من 35 ألف جندي أميركي في شبه 
اجل��زي��رة الكورية خ��ال احل��رب الكورية التي 
انتهت بهدنة وليس مبعاهدة س��ام. وم��ن بني 
ه��ؤالء ال ي��زال 7700 منهم في ع��داد املفقودين 
بينهم 5300 ف��ي ك��وري��ا الشمالية، بحسب 

البنتاغون.
وكانت واشنطن وبيونغ يانغ ابرمتا اتفاقا 
سابقا استعادت مبوجبه واشنطن بني العامني 
1990 و2005 رفات 229 جندي اميركي، ولكن 
مفاعيل هذا االتفاق جمدت اثر تدهور العاقات 

بني البلدين.
من جانب آخر، اشاد الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون ب� »وحدته« الراسخة مع الصني 
في زي��ارت��ه الثالثة خ��ال ثاثة اشهر جلارته 
الكبيرة، التي ال تخفي قلقها من التقارب الكوري 
الشمالي مع ال��والي��ات املتحدة في عهد دونالد 

ترامب بعد قمة سنغافورة التاريخية.
وه��ذه ال��زي��ارة التي تستمر يومني وتنتهي 
االربعاء، ترمي الى توجيه رسالة واضحة: ال، لن 
تهمل بيونغ يانغ املصالح الصينية، حتى خال 

شهر العسل الدبلوماسي مع الرئيس األميركي.
وهذه سياسة توازن للشاب كيم الذي يطمح 
الى تطوير عاقات سلمية مع الواليات املتحدة، 
واحلفاظ في اآلن نفسه على عاقاته التاريخية 
مع الصني، التي تعد من بعيد شريكه األول على 

الصعيدين االقتصادي والدبلوماسي.

وع��ل��ى غ���رار واش��ن��ط��ن، ت��أم��ل ب��ك��ني ف��ي ان 
تصبح شبه اجل��زي��رة الكورية منطقة خالية 
من الساح النووي. لكن الصني تتخوف من ان 
يحصل التقارب األميركي-الكوري الشمالي 
على حسابها. ومن شأن هذا السيناريو ان يهدد 

مصاحلها االقتصادية واالمنية في املنطقة.
واذا كانت الصني لم تتمثل في القمة بني كيم 
جونغ اون ودون��ال��د ترامب في 12 يونيو في 
سنغافورة، فقد أعارت الزعيم الكوري الشمالي 

طائرة للوصول الى هذه املدينة-الباد. 
والتحالف الصيني ال��ك��وري الشمالي قائم 
منذ حارب البلدان جنبا الى جنب خال احلرب 
الكورية )1950-1953(. لكن تطبيق الصني 
عقوبات األمم املتحدة الرامية الى اقناع بيونغ 
يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي، ادى الى 
بعض التوتر في العاقات التي ب��ات البلدان 

يحرصان على اعادتها كما كانت.
ففي اواخر مارس، زار كيم جونغ اون بكني في 

اول رحلة له الى اخلارج منذ وصوله الى احلكم 
اواخر 2011، ثم قام بزيارة ثانية في مايو الى 
مدينة داليان الشهيرة مبرفأها في شمال شرق 

الصني.
ولم ُيكشف عن برنامج الزعيم الشاب لليوم 

االربعاء.
وخال  لقائه الثاثاء مع تشي جينبينغ، شكر 
للصني »دعمها االيجابي والصادق ومساعدتها 
لقمة سنغافورة املثمرة«، كما ذكرت وكالة االنباء 

الكورية الشمالية.
واشاد كيم جونغ اون الذي استقبلته فرقة من 
حرس الشرف العسكري في قصر الشعب الضخم 
في بكني، ب »التعاون االستراتيجي الذي ترسخ« 

في الفترة األخيرة بني البلدين.
وذك��رت وكالة االنباء الكورية الشمالية انه 
»عبر ع��ن عزمه ورغبته ف��ي مزيد م��ن تطوير 

عاقات الصداقة والوحدة والتعاون«.
وطرح كيم ايضا »امكانية جتريد شبه اجلزيرة 

الكورية من الساح النووي«.
ودعا تشي جينبينغ من جانبه كوريا الشمالية 
وال��والي��ات املتحدة الى »تطبيق« االتفاق الذي 
مت التوصل اليه في سنغافورة. وأكد ان الصني 
ستستمر في االضطاع ب »دور بناء« في امللف 

النووي.
إال ان وسائل االعام الرسمية لدى البلدين لم 
تشر الى ما اذا كان تشي وكيم قد ناقشا احتمال 

رفع عقوبات األمم املتحدة.

الرئيس الصيني تشي جينبينغ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
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خمسة جرحى بانفجار »صغير« في 
مترو لندن جنم عن احتكاك كهربائي

أعلنت شرطة لندن ان انفجارا »صغيرا« ناجما عن 
احتكاك كهربائي وقع مساء الثاثاء في مترو العاصمة 
البريطانية مم��ا تسبب باصابة خمسة أشخاص 

بجروح طفيفة.
وقالت الشرطة في بيان »يبدو في هذه املرحلة ان 
سبب االنفجار هو احتكاك كهربائي اصاب البطارية. 
أن شرطة لندن وشرطة النقل البريطانية تعمان على 

جمع الوقائع«.
وكانت شرطة »سكوتانديارد« قالت إنها تلقت 
في الساعة 19:03 )18:03 ت غ( اتصاال بوقوع 
انفجار في محطة ساوثغيت في شمال لندن. ونشرت 
الشرطة عناصرها في املكان حيث هرع عمال االطفاء 
واملسعفون. وضربت الشرطة طوقا امنيا في املوقع 

ومنعت الدخول الى احملطة.
واوض��ح��ت الشرطة انها »فتحت حتقيقا ملعرفة 
سبب االنفجار الذي يبدو انه كان طفيفا«. وتابعت »ال 

علم لنا بوجود اصابات خطرة«.
وأعلنت شرطة النقل البريطانية على حسابها على 

تويتر »ال نعتقد ان االنفجار مرتبط مبخطط ارهابي«.
من جهتها اعلنت اجهزة االسعاف اللندنية انها 
عاجلت ثاثة اشخاص في املكان »اصاباتهم طفيفة«، 

بينما مت نقل اثنني آخرين الى املستشفى.
ووصف مغردون على تويتر الذعر الذي شاهدوه.

وكتب احدهم »كنت في محطة ساوثغيت عندما 
بدأت الفوضى )..( كنت اشم رائحة حريق )كاملطاط( 

ورأيت كثرا يهرعون الى املخارج«.

الواليات املتحدة تنسحب من مجلس 
حقوق اإلنسان في األمم املتحدة

انسحبت الواليات املتحدة الثاثاء من مجلس حقوق 
االنسان التابع لامم املتحدة، الذي اتهمته ب� »النفاق« 

وب�»االنحياز« ضد اسرائيل.
وتوجهت السفيرة االميركية لدى األمم املتحدة نيكي 
هايلي ال��ى واشنطن لتعلن مع وزي��ر اخلارجية مايك 

بومبيو القرار.
واكد بومبيو وهايلي ان الواليات املتحدة ستبقى على 
رأس املدافعني عن حقوق االنسان. لكن في نظر الكثيرين، 
يعكس القرار عداء الرئيس دونالد ترامب لامم املتحدة 

وللتعددية في العمل الدبلوماسي بشكل عام.
وج��اء ال��ق��رار بعدما انتقد مجلس حقوق االنسان 
واشنطن بسبب فصلها لابناء القاصرين للمهاجرين غير 
الشرعيني عن ذويهم الذين يتطلعون للحصول على جلوء 

بعد دخولهم الباد من املكسيك.
لكن هايلي وبومبيو اكدا ان القرار اتخذ بعد سنة من 
اجلهود لدفع املجلس الى القيام باصاحات، واستبعاد 

الدول االعضاء التي ترتكب جتاوزات، منه.
وقالت هايلي »نحن بحاجة ال��ى ه��ذه االصاحات 
لنجعل املجلس محاميا جديا مدافعا عن حقوق االنسان«. 
واضافت »لفترة طويلة كان مجلس حقوق االنسان حاميا 
ملرتكبي جت��اوزات حلقوق االنسان ومرتعا لانحياز 

السياسي«.
وتابعت »لاسف، من الواضح اآلن ان دعوتنا الى 

االصاح لم تلق آذانا صاغية«.
وكانت هذه الهيئة التابعة لامم املتحدة والتي تتخذ 
من جنيف مقرا لها انشئت في 2006 لتشجيع وحماية 
حقوق االن��س��ان في العالم. لكن اعاناتها وقراراتها 

تضاربت في اغلب االحيان مع اولويات الواليات املتحدة.
وت��ب��دي واشنطن امتعاضها خصوصا م��ن ادان��ات 
املجلس للممارسات االسرائيلية حيال الفلسطينيني في 
االراضي التي حتتلها الدولة العبرية في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
لكن هايلي اكدت ان مجلس حقوق االنسان قصر في 
توجيه انتقادات النتهاكات فاضحة حلقوق االنسان من 

قبل دول معادية للواليات املتحدة مثل فنزويا وكوبا.
وقال بومبيو ان »الدول تواطأت مع بعضها لتقويض 
الطريقة احلالية الختيار االعضاء«. واضاف ان »انحياز 
املجلس املتواصل وامل��وث��ق بشكل جيد ض��د اسرائيل 
جت��اوز احل��دود«. وتابع وزي��ر اخلارجية االميركي انه 
»منذ تأسيسه، تبنى املجلس ع��ددا من ال��ق��رارات التي 
تدين اسرائيل تفوق تلك التي اصدرها على دول العالم 

مجتمعة«.
ورحب رئيس ال��وزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو 
في بيان باخلطوة االميركية، مؤكدا ان  »املجلس اثبت 
على م��دار س��ن��وات طويلة أن��ه جهة منحازة وعدائية 
ومعادية إلسرائيل تخون مهمتها وهي الدفاع عن حقوق 
اإلنسان«. واضاف »بدال من التركيز على أنظمة تنتهك 
حقوق اإلن��س��ان بشكل ممنهج، يتركز املجلس بشكل 
مهووس على إسرائيل الدولة الدميوقراطية احلقيقية 
الوحيدة في الشرق األوسط«، معتبرا ان »قرار الواليات 
املتحدة االن��س��ح��اب م��ن ه��ذه املنظمة امل��ن��ح��ازة يشكل 

تصريحا ال لبس به بأن الكيل طفح«.
وكانت هايلي حذرت قبل عام من ان واشنطن ميكن ان 

تنسحب من املجلس اذا لم جتر اصاحات.
وقالت هايلي الثاثاء »نتخذ هذه اخلطوة ألن التزامنا 
ال يسمح لنا بأن نظل اعضاء في منظمة منافقة وتخدم 
ل حقوق اإلن��س��ان ال��ى مادة  مصاحلها اخلاصة وحت��وّ

للسخرية«.
وعبر االمني العام لامم املتحدة انطونيو غوتيريش 
عن اسفه للقرار االميركي. وقال في بيان إن »بنية مجلس 
حقوق اإلنسان التابع ل��أمم املتحدة تلعب دورا هاما 
للغاية في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في جميع 

أنحاء العالم«.
وك���ان امل��ف��وض السامي حل��ق��وق االن��س��ان ف��ي األمم 
املتحدة زيد رعد احلسني انتقد االثنني سياسة ترامب 
في مجال الهجرة. وقال »نعتقد ان سعي أي دولة لردع 
األهالي عبر التسبب بايذاء األطفال بهذه الطريقة هو أمر 

غير مقبول«.

بعد ثالثة أيام من انتهاء وقف إطالق النار

30 شرطيا وجنديا في هجمات لطالبان في غرب أفغانستان  مقتل نحو 

قتل ح��وال��ي ثاثني شرطيا وجنديا في 
هجمات نفذها عناصر من طالبان في غرب 
أفغانستان، على ما أعلن مسؤولون األربعاء، 
بعد ثاثة أيام على انتهاء وقف الطاق نار 

كان أعلنه املتمردون.
وق��ال حاكم والي��ة بدغيس عبد الغفور 
مالكزاي إن »أكثر من نصف القتلى قضوا 

في كمني وانفجار قنابل مزروعة على حافة 
الطريق أصابت قافلة تعزيزات«.

واض��اف ان القتلى اآلخ��ري��ن سقطوا في 
هجمات على قواعدهم ليل الثاثاء االربعاء.

وت��ب��ن��ت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ال��ه��ج��م��ات في 
رسالة ارسلت عبر تطبيق وات���س-اب الى 

الصحافيني.

واكد رئيس مجلس الوالية عبد العزيز بيك 
حصيلة القتلى. واضاف »خال وقف اطاق 
النار ارسلت طالبان مخبرين جلمع معلومات 

عن القواعد والتخطيط لهجمات«.
وكانت حركة طالبان رفضت األحد دعوة 
الرئيس األفغاني أشرف غني الى متديد وقف 
إط��اق نار غير مسبوق بينها وبني القوات 

االفغانية رغم ضغوط من الشعب واحلكومة 
واملجتمع الدولي.

وأثار رفض طالبان دعوة الرئيس األفغاني 
لتمديد وقف إطاق النار، مخاوف لدى بعض 
األفغان من أن يكون عدد من مقاتلي طالبان قد 
استفادوا من الهدنة من أجل دخول املدن، وال 

سيما العاصمة كابول، للبقاء فيها.

طالبان تواصل اعتداءاتها اإلرهابية في أفغانستان

اجلديدة زيارته  خالل  الصني  مع  »الوحدة«  بـ  يشيد  أون  جونغ  كيم 

بيونغ يانغ قد تسّلم واشنطن رفات جنود أميركيني قتلوا في احلرب الكورية
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اعلنت املفوضية االوروبية االربعاء انها 
دعت قادة عدة دول في االحتاد االوروبي الى 
»اجتماع عمل غير رسمي« االحد في بروكسل 
حول اللجوء والهجرة قبل ايام من قمة للدول 
ال28 في هذا املوضوع الذي يسبب انقسامات.

ولم تعط املفوضية قوائم بالدول املشاركة 
ل��ك��ن االل��ي��زي��ه اك���د ان امي��ان��وي��ل م��اك��رون 
سيحضر االجتماع وكذلك رئيس وزراء مالطا 

جوزف موسكات.
واف����اد م��ص��در اوروب����ي اي��ض��ا مشاركة 
املانيا والنمسا وايطاليا وبلغاريا واسبانيا 

واليونان.

وقالت املفوضية في بيان »ان الرئيس 
يونكر يدعو دول اعضاء مهتمة الى اجتماع 
عمل غير رس��م��ي ح��ول م��واض��ي��ع الهجرة 
واللجوء« موضحة ان االجتماع »سيعقد على 

مستوى رؤساء احلكومات والدول«.
واض��اف البيان ان »ه��دف االجتماع الذي 
سيعقد االح��د في مقر املفوضية هو العمل 
اليجاد حلول اوروبية قبل املجلس االوروبي« 
في 28 و29 يونيو وسيركز على الهجرة 
اساسا على خلفية انقسامات عميقة بني الدول 

االعضاء.
ونقطة اخلاف االساسية تتعلق باصاح 

نظام اللجوء االوروب��ي املتعثر منذ اكثر من 
عامني. وكان القادة االوروبيون حددوا القمة 
في نهاية الشهر احلالي موعدا اليجاد تسوية 

لكن هذا االحتمال بات مستبعدا.
وتتعلق نقطة اخلاف االساسية بتعديل 
تسوية دب��ل��ن، ال��ق��ان��ون ال���ذي يعهد مهمة 
معاجلة طلب اللجوء للدول التي يدخلها اوال 
الاجئون ما يحمل دوال مثل ايطاليا واليونان 
اعباء كبرى. وتقترح املفوضية اصاحها من 
خال اع��ادة توزيع تلقائية لطالبي اللجوء 
في االحتاد االوروبي خال فترات االزمة كما 

حصل في 2015.

لكن هذا االقتراح اعتبر غير كاف من قبل 
ال��دول املتوسطية الراغبة في توزيع دائم 
ورف��ض متاما من قبل دول كاملجر وبولندا 

بدعم من النمسا.
وهناك توافق على ضرورة »تعزيز حماية 
احلدود اخلارجية« لاحتاد االوروبي لوقف 
تدفق املهاجرين على السواحل االوروبية التي 
تراجعت كثيرا منذ 2015 عندما بلغ هذا االمر 
ذروته. وسيناقش القادة االوروبيون حال 
قمتهم نهاية يونيو انشاء »نقاط استقبال 
اقليمية« خارج االحتاد االوروبي للمهاجرين 

الذين تتم اغاثتهم في البحر.

بروكسل تدعو دوال أوروبية إلى »اجتماع عمل« األحد لبحث ملف الهجرة


