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اليابان تعد روسيا بعدم نشر قواعد أميركية
في أي جزيرة تعيدها موسكو لطوكيو

• رئي�س وزراء اليابان والرئي�س الرو�سي

وع��د رئي�س وزراء اليابان� ،شينزو �آب��ي ،الرئي�س
الرو�سي بوتني ،بعدم ن�رش قواعد ع�سكرية �أمريكية
يف جزيرتني من جزر الكوريل الأربع ،يف حالة قيام
مو�سكو باعادتهما لبالده ،وفقا لإعالن عام .1956
ونقلت �صحيفة �أ�ساهي اليابانية عن م�صادر يف مكتب
رئي�س ال��وزراء� ،أن �آبي قطع هذا الوعد لبوتني خالل
اجتماعه به يوم  14نوفمرب احلايل يف �سنغافورة.
ووفقا للمعاهدة الأمنية الأمريكية اليابانية ،ميكن
للواليات املتحدة ن�رش قواعدها الع�سكرية يف جميع
�أنحاء اليابان ،وهذا ما يثري خماوف مو�سكو من ن�رش
قواعد �أمريكية جديدة يف جزيرتني من جزر الكوريل
الأربع �إذا ما مت نقل ال�سيادة عليهما لطوكيو.
وقبل �شهر ون�صف ال�شهر من زيارة الرئي�س الرو�سي
لليابان يف عام  ،2016متت �إث��ارة هذه امل�س�ألة يف
اجتماع بني �أمناء جمل�سي الأمن يف رو�سيا واليابان،
نيكوالي باترو�شيف و�سيتارو ياتي.
وفقا للمعلومات التي مت ت�رسيبها بعد ذلك �إلى و�سائل
الإعالم اليابانية� ،أجاب �سيتارو ياتي على �س�ؤال نظريه
الرو�سي حول �إمكانية ن�رش قواعد امريكية يف هذه اجلزر
بالإيجاب.
بعد ذلك ،تباط�أت عملية التفاو�ض ،والحظ املعلقون

برودة العالقات بني الزعيمني الرو�سي والياباين يف
االجتماع الذي عقد بينهما يف ليما.
يف الوقت نف�سه ،ت�شري �صحيفة �أ�ساهي اليابانية نقال
عن كبار امل�س�ؤولني يف وزارة اخلارجية اليابانية� ،إلى
�أن القواعد االمريكية على هذه اجلزر ال ميكن ن�رشها
دون موافقة اليابان .وت�ؤكد يف الوقت نف�سه� ،أنه يف
الوقت الذي تتفاو�ض فيع طوكيو مع رو�سيا ب�ش�أن هذه
اجلزر ،ف�إن اليابان بد�أت عملية تفاو�ض مع الواليات
املتحدة ب�ش�أن هذه امل�س�ألة.
وعقد قائدا اليابان ورو�سيا اجتماع ًا يف �سنغافورة هذا
الأ�سبوع ،نتج عنه اتفاق لدفع املفاو�ضات ب�ش�أن توقيع
معاهدة �سالم بني البلدين على �أ�سا�س الإعالن ال�سوفيتي
الياباين امل�شرتك لعام  ،1956وهو الوثيقة الوحيدة
التي يعرتف بها كال البلدين.
وين�ص الإعالن على �أنه بعد �إبرام معاهدة ال�سالم� ،سيتم
نقل جزيرتي هابوماي و�شيكوتان �إلى اليابان .وكان
اعرتاف �شينزو �آبي باحلاجة �إلى حل الق�ضية على �أ�سا�س
هذا الإع�لان امل�شرتك تناز ًال كبري ًا من قبل اليابان،
التي �أ�رصت طوال فرتة ما بعد احلرب على عودة جميع
جزر الكوريل الأربع« :هابوماي و�شيكوتان و�إيثوروب
وكونا�شري ،ك�رشط لإبرام معاهدة �سالم مع رو�سيا».

كوريا الشمالية :توزيع  200طن يوسفي
على سكان العاصمة
�أم��ر زعيم ك��وري��ا ال�شمالية كيم
جونغ �أون بتوزيع  200ط��ن من
اليو�سفي ح�صل عليها بلده هدية
من كوريا اجلنوبية ،على تالميذ
املدار�س والأطفال وغريهم من �سكان
العا�صمة الكورية ال�شمالية.
و�أف���ادت وكالة «ت�ستاك» للأنباء
الكورية ال�شمالية الر�سمية ب�أن
زعيم البلد كيم جونغ �أون وجه
ك��ل��م��ات ال�����ش��ك��ر ل��رئ��ي�����س كوريا
اجلنوبية ،مون جيه �إن ،على هذه
الهدية.
وقالت و�سائل �إعالم حملية يف وقت
�سابق �إن �سلطات كوريا اجلنوبية
�أر�سلت �إلى كوريا ال�شمالية  200طن
من اليو�سفي رد ًا على هدية بيونغ
يانغ التي كانت ت�ضم طنني من
الفطر الربي اللذيذ ،والتي ح�صل
عليها الرئي�س اجلنوبي ،مون جيه
�إن� ،أثناء زيارته �إلى بيونغ يانغ
يف �سبتمرب املا�ضي.

كيم جونغ أون يختبر سالح ًا تكتيكي ًا عالي التقنية
�أ��شرف الزعيم الكوري ال�شمايل
كيم جونغ اون على اختبار �سالح
«تكتيكي متطور عايل التقنية»،
ح�سبما �أف����ادت وك��ال��ة الأن��ب��اء
الر�سمية الكورية ال�شمالية ام�س
يف خطوة �ستزيد التوتر ب�ش�أن
حمادثات نزع ال�سالح النووي.
وهذا �أول تقرير ر�سمي عن �إجراء
كوريا ال�شمالية اختبار �أ�سلحة منذ
�أن بد�أت عملية دبلوما�سية ح�سا�سة
م��ع وا�شنطن ب�ش�أن برناجميها
النووي وال�صاروخي.
وقالت الوكالة �إن «كيم جونغ
اون ،زار موقع االختبار التابع
للأكادميية الوطنية لعلوم الدفاع
و�أ�رشف على اختبار �سالح تكتيكي
جديد عايل التقنية».
و�أ���ض��اف��ت �أن االخ��ت��ب��ار تك ّلل
بالنجاح ،لكنها مل حتدد طبيعة
ال�سالح الذي مت اختباره.
وتعليق بيونغ جت��ارب��ه��ا على
�أ�سلحة نووية و�صواريخ بال�ستية،
كان من امل�سائل الرئي�سية التي
�أف�ضت �إلى التطورات الدبلوما�سية
ال�رسيعة هذا العام واملفاو�ضات
بني كوريا ال�شمالية والواليات
املتحدة ،وك��ث�يرا م��ا �أ���ش��اد بها
الرئي�س دونالد ترامب.
وعقد الرئي�س الأمريكي والزعيم
الكوري ال�شمايل قمة تاريخية يف
�سنغافورة هذه ال�سنة �أ�سفرت عن

• الزعيم كيم جونغ �أون

اتفاق على نزع ال�سالح النووي
بقيت بنوده غام�ضة.
وبعد �ساعات على ن�رش تقرير
الوكالة ،قالت وزارة اخلارجية
الأمريكية �إنها «واثقة» من �أن كيم
�سيفي بالتزاماته.
وجاء يف بيان للوزارة «خالل قمة
�سنغافورة يف يونيو املا�ضي،
قطع الرئي�س ترامب والزعيم كيم
ع��دد ًا من االلتزامات ب�ش�أن نزع
ال�سالح النووي ب�شكل نهائي وميكن

التحقق منه بالكامل وخلق م�ستقبل
�أكرث �إ�رشاقا لكوريا ال�شمالية».
و�أ���ض��اف «جن���ري حم��ادث��ات مع
الكوريني ال�شماليني ب�ش�أن تطبيق
جميع تلك االلتزامات ،وما زلنا
واثقني من �أن الوعود التي قطعها
الرئي�س ترامب والقائد كيم �سيتم
الإيفاء بها».
وق����ال امل��ت��ح��دث «ن��ت��ح��دث مع
الكوريني ال�شماليني حول تنفيذ
كل هذه االلتزامات».

الرئيس الفلبيني يفضل نوم الظهيرة
على حضور  4فعاليات دولية
تغيب الرئي�س الفلبيني رودريغو دوتريتي عن
عدة جل�سات من قمة منظمة دول جنوب �رشق
�آ�سيا ،املعروفة اخت�صارا بـ«�آ�سيان» ب�سبب
«خلوده �إلى النوم».
وق���ال امل��ت��ح��دث الر�سمي با�سم الرئا�سة
الفلبينية� ،سلفادور بانيلو� ،إن دوتريتي
تغيب عن  4فعاليات مرتب لها م�سبق ًا ،لأنه

كان «بحاجة �إلى النوم».
و�أ�ضاف �أن الرئي�س «يعمل حتى وقت مت�أخر
من الليل ،وينام �أقل من ثالث �ساعات فقط»،
مو�ضح ًا �أن غياب دوتريتي «ال عالقة له بحالته
ال�صحية ،حيث �إن جدول عمل الرئي�س ال�صارم
دليل على �أنه يف لياقة ج�سمانية تامة».
ودافع الرئي�س ،البالغ من العمر  73عاما،

عن ت�رصفه قائال« :ما اخلط�أ يف القيلولة؟».
وهذه لي�ست املرة الأولى ،فقد �سبق لدوتريتي
�أن فوت عدة فعاليات يف قمم دولية �أخرى،
ويف الفلبني �أي�ضا ،وال تزال حالته ال�صحية
مثار تكهنات منذ �أ�شهر ،وقد ك�شف يف �أكتوبر
املا�ضي �أن لديه بع�ض املخاوف من احتمال
�إ�صابته بال�رسطان.

األدوية المغشوشة في الصين باإلضافة للهند وباراغواي

وباكستان وبريطانيا تقتل عشرات اآلالف في أفريقيا
�أف���اد تقرير ،و�ضع بتمويل من
االحت��اد الأوروب����ي ،ب ��أن ع�رشات
الآالف من الأ�شخا�ص يف �أفريقيا
يلقون حتفهم �سنوي ًا ب�سبب الأدوية
املغ�شو�شة .وت�صنع الأدوية ب�شكل
رئي�سي يف ال�صني بالإ�ضافة للهند
وباراغواي وباك�ستان وبريطانيا.
وق��ال التقرير ال��ذي تدعمه �أي�ضا

ال�رشطة الدولية «�إنرتبول» ومعهد
الدرا�سات الأمنية �إن نحو ن�صف
الأدوي����ة املغ�شو�شة �أو متدنية
اجل����ودة ال��ت��ي مت الإب��ل�اغ عنها
ملنظمة ال�صحة العاملية بني عامي
 2013و 2017عرث عليها يف منطقة
�أفريقيا جنوب ال�صحراء.
وج���اء يف التقرير «املحتالون

يت�صيدون ال��دول الأفقر �أك�ثر من
الدول الأكرث ثراء �إذا يبلغ انت�شار
الأدوي����ة املغ�شو�شة يف �سل�سلة
التوريد «يف الدولة الفقرية» 30
مثال».
و�أف��اد التقرير ب�أن الأدوي��ة رديئة
اجل��ودة �أو املغ�شو�شة تت�سبب يف
وفاة ما بني � 64ألف ًا و � 158ألف ًا

كل عام يف منطقة �أفريقيا جنوب
ال�صحراء.
وتقول منظمة ال�صحة العاملية
�إن قيمة �سوق الأدوي��ة املغ�شو�شة
تبلغ نحو  200مليار دوالر يف
جميع �أن��ح��اء العامل الأم��ر الذي
يجعلها �أكرث جتارة مربحة من �سلع
من�سوخة ب�شكل غري م�رشوع.

ميانمار :الشرطة تعتقل  106من الروهينغا

• علم كوريا ال�شمالية

ترحيل مواطن أميركي محتجز منذ أكتوبر
قالت وكالة الأنباء املركزية الكورية ام�س،
«�إن كوريا ال�شمالية �سرتحل مواطنا امريكيا
حمتجزا منذ �أكتوبر بعد �أن دخل البالد بطريقة
غري م�رشوعة من ال�صني و�أبلغ حمتجزيه �أنه
«يتبع» املخابرات املركزية االمريكية «�سي.
�آي�.إيه».
وقالت الوكالة�« :إن الرجل يدعى برو�س
بايرون لوران�س».
وج��رى ترحيل رج��ل يحمل اال�سم نف�سه من

كوريا اجلنوبية يف نوفمرب  2017بعد ر�صده
وهو يتجول قرب احلدود املح�صنة مع كوريا
ال�شمالية لكن مل يرد ت�أكيد فوري ب�ش�أن هوية
الرجل الذي حتتجزه بيونغ يانغ.
وق��ال متحدث با�سم ال�سفارة االمريكية يف
�سيول �إنه لي�س بو�سعه التعليق ب�سبب خماوف
تتعلق باخل�صو�صية وامتنع عن ت�أكيد ما �إذا
كان امل�س�ؤولون الأمريكيون على علم باحتجاز
الرجل.

اعتقلت ��شرط��ة م��ي��امن��ار �أم�س
اجلمعة  106من م�سلمي الروهينغا
بالقرب من ي��اجن��ون ،املدينة
التجارية ،عقب و�صولهم بحر ًا.
وق��ال نائب ب��رمل��اين ع��ن حزب
«ال��راب��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة م��ن �أج��ل
الدميقراطية» يف بلدية كياوكتان:
«ج��رى اعتقال البنغاليني غري
ال�رشعيني يف قرية تانتوي».
وت�شري ميامنار ذات الأغلبية
البوذية �إل��ى �أقلية الروهينغا
امل�سلمة با�سم «البنغاليني» لإظهار
�أنهم مت�سللون من بنغالدي�ش.
وال ي�سمح للروهينغا مبغادرة
املناطق املخ�ص�صة لهم يف والية
راخني غربي ميامنار.
ون�رش النائب الربملاين �صورا
ل�����زورق ���ش��ب��ه م��ت��ه��ال��ك مكتظ
باملهاجرين ،و�أخ��رى لهم وهم
قيد االعتقال ،من بينهم �أطفال.
وج��اء ال��زورق من خميم نرزاي
املعروف با�سم «تيت كار بني» يف
�سيتوي عا�صمة والية راخني وكان

يف طريقه �إل��ى اليزيا ،بح�سب
ما �أوردت���ه �صحيفة «ذا �سبيكر»
املحلية.
و�شنت ميامنار عملية قمع ع�سكرية
يف �أغ�سط�س  2017بحق الروهينغا
يف راخني ،ما دفع الأمم املتحدة
التهامها بارتكاب �أعمال «�إبادة
جماعية متعمدة».
و�أوق��ف��ت بنغالدي�ش ،برنامج
ترحيل يهدف �إل��ى �إع��ادة الجئي
الروهينغا �إلى ميامنار ،وذلك
بعد �أن رف�ض الالجئون يف وقت
�سابق �أم�س العودة �إلى بالدهم.
وحذرت الأمم املتحدة وجماعات
حقوقية من الرتحيل ،وقالت �إنه
ال ميكن �ضمان �سالمة الروهينغا
وحقوقهم.
ومنذ ان���دالع العنف يف راخني
يف  ،2012ج��رى و���ض��ع مئات
الآالف من الروهينغا يف خميمات
للنازحني داخليا بوالية راخني،
وغ��ادر ع�رشات الآالف البالد يف
زوارق.

• رجال ال�رشطة يف ميامنار

كمبوديا تدين اثنين من قيادات الخمير الحمر بارتكاب جرائم إبادة جماعية
�أدان���ت حمكمة مدعومة من الأمم
املتحدة� ،أم�س اجلمعة ،اثنني
م��ن ق��ي��ادات نظام اخلمري احلمر
يف كمبوديا بتهمة ارتكاب جرائم
�إبادة جماعية� ،ضد �أقليات بهدف
التخل�ص منها خ�لال �سبعينات
القرن املا�ضي.
و�صدر حكمان بال�سجن مدى احلياة
بحق كل من نون ت�شيا 92 ،عاما،
وخيو �سامفان 87 ،عاما ،وهو ثاين
حكم بال�سجن امل�ؤبد ي�صدر بحقهما،
بعد �أن ُحكم عليهما بال�سجن مدى
احلياة يف عام  2014بتهمة ارتكاب
جرائم �ضد الإن�سانية خ�لال حكم
النظام ال�شيوعي املتطرف للبالد
من � 1975إلى .1979
ي�شار �إلى �أن ت�شيا و�سامفان هما
�أول �شخ�صني من الكوادر التابعة

وت��ت��ع�ثر امل��ح��ادث��ات م��ن��ذ قمة
�سنغافورة و�سط اختالف وا�شنطن
وبيونغ يانغ حول تف�سري الن�ص،
وميكن �أن تت�سبب ال��ع��ودة �إلى
�إجراء اختبارات ،يف �إثارة �شكوك
خطرية على م�ستقبل العملية.
وا�ستخدام وكالة الأنباء الر�سمية
ال��ك��وري��ة ال�����ش��م��ال��ي��ة م�صطلح
«تكتيكي» ي�شري �إلى �أن االختبار
ال��ذي مت الإب�لاغ عنه اجلمعة مل
يت�ضمن �أي �صاروخ بال�ستي بعيد
املدى �أو جهاز نووي ،ومل يرد �أي
م�ؤ�رش على ر�صد كوريا اجلنوبية
ملثل هذا االختبار.
وق��ال م�س�ؤول يف وزارة الدفاع
يف �سيول لل�صحافيني �أن كوريا
ال�شمالية «ويف �إ�شارتها �إلى �سالح
تكتيكي ،ف�إنها ت��وج��ه ر�سالة
ب ��أن «التجربة» لي�ست ا�ستفزازا
م�سلحا».
و�أ�ضاف «من غري املنا�سب جلي�شنا
�أن يعتربه ا�ستفزازا يف وقت �أكدت
كوريا ال�شمالية �أنه اختبار �سالح
تكتيكي عايل التقنية».
وقالت وكالة يونهاب الكورية
اجلنوبية للأنباء نق ًال عن م�صدر
حكومي ،مل ت�سمه� :إن ال�سالح
الذي متت جتربته ،من املرجح
�أن يكون مدفعا بعيد امل��دى مت
تطويره يف عهد والد كيم و�سلفه
كيم جونغ �إيل.

لبول بوت ،قائد احلركة ال�شيوعية
�آنذاك ،تتم �إدانتهما بارتكاب جرائم
�إبادة جماعية.
و�أ�شار القا�ضي نيل نون �أثناء تالوته
القرار �صباح اليوم اجلمعة� ،إلى
م�س�ؤولية ت�شيا اجلنائية عن القتل
والتعذيب وجرائم �أخرى ،وو�صفه
ب�أنه كان «ال�ساعد الأمين ُ
املخ ِل�ص
لبول بوت» وقال �إنه كان «يتمتع
بالرقابة على جميع �أن�شطة احلزب
ال�شيوعي» بف�ضل من�صبه القيادي
الرفيع داخل النظام.
و�أُدي��ن �سامفان ،رئي�س الدولة،
وت�شيا ،نائب ع��ام �أم�ين احلزب
ال�شيوعي ،بتهمة الإبادة اجلماعية
�ضد العرقية الفيتنامية داخل
كمبوديا ،وجرائم �ضد الإن�سانية
وان��ت��ه��اك��ات الت��ف��اق��ي��ات جنيف

لعام .1949
كما �أدي���ن ت�شيا بتهمة الإب���ادة
اجل��م��اع��ي��ة ���ض��د �أق��ل��ي��ة ت�شام
امل�سلمة،ولقي نحو  1.7مليون
�شخ�ص حتفهم ب�سبب اجل��وع
والتعذيب والإعدام وال�سخرة حتت
حكم اخلمري احلمر.
وطبقا ل��ق��رار� ،أم�����س اجلمعة،
�أُدي��ن �سامفان وت�شيا ،املعروف
با�سم «ال�شقيق رق��م � »2أي�ضا يف
ج��رائ��م �ضد االن�����س��ان��ي��ة ،ت�شمل
القتل والتعذيب واحلب�س والزواج
الق�رسي واالغ��ت�����ص��اب يف �سياق
الزواج الق�رسي ،حيث كان كوادر
اخلمري احلمر يجربون �أ�شخا�ص ًا
على الزواج وممار�سة اجلن�س �ضد
رغبتهم.
وق��ال نيكوال�س كوجميان ،وهو

ممثل ادعاء دويل يف م�ؤمتر �صحايف
ب��ع��د ت�ل�اوة احل��ك��م «�إن ال��ق��رار
يعد يوما مهما للعدالة الدولية
ولكمبوديا».
يذكر �أن ح��وايل ثمانية ماليني
�شخ�ص عا�شوا يف كمبوديا خالل
حكم اخلمري احلمر.
و�أك���د كوجميان« :ك��ان ك��ل واحد
منهم ،تقريب ًا� ،ضحية للنظام».
ووف��ق��ا مللخ�ص احل��ك��م ،وج��دت
املحكمة �أي�ضا �أن �سامفان وت�شيا
�شاركا يف م�رشوع جنائي م�شرتك
بهدف امل�ضي قدما ب�شكل �رسيع
نحو ث���ورة ا���ش�تراك��ي��ة م��ن خالل
«قفزة كبرية �إلى االمام» تهدف �إلى
«حتويل ال�سكان ب�شكل جذري �إلى
جمتمع خمري ملحد ومتجان�س من
الفالحني العمال».

• من �أر�شيف اخلمري احلمر

