13

شؤون

خارجية
www.alshahedkw.com
العدد ( )3726السبت  4مايو 2019
info@alshahedkw.com

لحماية مشاريعها المرتبطة ببرنامج «طرق الحرير الجديدة»

الصين :العمل على زيادة القواعد العسكرية في الخارج
�أك���دت وزارة ال��دف��اع الأمريكية
«البنتاغون» يف تقرير �أن ال�صني
ت��ع��م��ل ع��ل��ى زي�����ادة ق��واع��ده��ا
الع�سكرية حول العامل حلماية
م�شاريعها املرتبطة بربنامج
«طرق احلرير اجلديدة».
وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ال�سنوي
للبنتاغون املوجه للكونغر�س،
وال����ذي ن����شر اخل��م��ي�����س ،ف���إن
امل�س�ؤولني ال�صينيني ي�ستخدمون
«الوزن االقت�صادي والدبلوما�سي
والع�سكري املتنامي لل�صني
لتعزيز �سيطرتها يف املنطقة،
وتو�سيع نفوذها حول العامل».
وي�ضيف التقرير �أن «امل�شاريع
ال�صينية م��ث��ل ط���رق احلرير
اجلديدة قد تدفع �إلى بناء قواعد
ع�سكرية يف اخل��ارج انطالقا من
ر�ؤية «ال�صني» �أنها بحاجة �إلى
حماية م�شاريعها».
ومتلك ال�صني قاعدة ع�سكرية
خارجية وحيدة يف جيبوتي،
لكن بح�سب التقرير «ت�سعى
بكني �إلى بناء قواعد �إ�ضافية يف
دول متلك عالقات طيبة قدمية
معها ،مثل باك�ستان ،ودول

• قوات �صينية

�أخ��رى ت�ستقبل تقليدي ًا قواعد
ع�سكرية �أجنبية».
وبح�سب وكالة «فران�س بر�س»
ف ��إن م�س�ؤوال يف وزارة الدفاع
الأفغانية �أكد العام املا�ضي �أن
ال�صني تتفاو�ض مع �أفغان�ستان

ماليزيا :إطالق سراح المتهمة الثانية
بقتل األخ غير الشقيق لكيم
�أطلقت ال�سلطات املاليزية
��سراح فتاة فيتنامية متهمة
بقتل كيم جونغ ن��ام ،الأخ
غري ال�شقيق لزعيم كوريا
ال�شمالية ،كيم جونغ �أون.
وقالت قناة «�سي �أن �أن»،
ام�س اجلمعة ،بالإ�شارة �إلى
حمامي الفيتنامية املتهمة،
�أن موكلته �ستعود �إلى بالدها
يف ال�ساعات القليلة القادمة.
ومت اتهام الفيتنامية دوان
ت��ي هونغ « 30ع��ام��ا» ،مع
ف��ت��اة �إندوني�سية �أخ���رى،
بت�سميم كيم جونغ نام بر�ش
مادة كيميائية حمظورة على
وجهه يف مطار كواالملبور يف
فرباير عام  .2017وحكم على

الفيتنامية بال�سجن لأكرث من
� 3سنوات ولكن جرى تخفيف
احل��ك��م الح��ق��ا� ،إذ ي�سمح
القانون املاليزي بتخفيف
ثلث مدة العقوبة فقط.
و�أ�سقط االدعاء املاليزي تهمة
القتل العمد عن هونغ يف وقت
�سابق من ال�شهر احلايل بعد
�أن اعرتفت بتهمة بديلة وهي
�إحلاق الأذى.
ومت �إط�ل�اق ��س�راح املتهمة
الثانية الإندوني�سية� ،ستي
عائ�شة « 26ع��ام��ا» ،التي
�أ�سقط االدعاء املاليزي تهمة
القتل املوجهة لها� ،أثناء
جل�سة املحكمة يف مار�س
املا�ضي ،وعادت �إلى وطنها.

اليابان :ارتفاع حاالت التحرش
 ...وبرنامج لإلبالغ الفوري

�أعلنت وزارة العدل اليابانية �أنها بد�أت �إجراءات معاجلة 1963
حالة جديدة من االنتهاكات امل�شتبه فيها حلقوق الإن�سان يف
مكاتب ال�ش�ؤون القانونية الإقليمية يف جميع �أنحاء البالد يف عام
 .2018وارتفعت احلاالت اجلديدة املتعلقة بالتحر�ش اجلن�سي
بن�سبة  %35.3على �أ�سا�س �سنوي� ،إلى  410حاالت يف املجموع.
وكان هناك نحو � 300إلى  340حالة يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة
لهذا التاريخ ،ولكن يف عام  2018ارتفع العدد ب�رسعة على خلفية
حركة «� »MeTooأو «�أنا �أي�ضا» ،التي انت�رشت يف جميع �أنحاء
العامل ،والتي جذبت اهتماما �أكرب لق�ضية التحر�ش اجلن�سي من
خالل الن�ساء الالئي ن�رشن جتاربهن عرب الإنرتنت حتت نف�س
الها�شتاغ .وت�ضمنت التقارير احلاالت التي �أدلى فيها الر�ؤ�ساء
بت�رصيحات مهينة حول املظهر ال�شخ�صي �أو التعليقات املتعلقة
باجلن�س ملوظفاتهم على �أ�سا�س يومي .ويف احلاالت التي يقرر
فيها مكتب ال�ش�ؤون القانونية حدوث حتر�ش جن�سي ،ما ي�سبب يف
�إيذاء نف�سي لل�ضحية ،ف�إنه يقوم بتوجيه �إنذار للجاين كي ال يكرر
نف�س ال�سلوك مرة �أخرى.

ح��ول بناء قاعدة ع�سكرية يف
ج��ب��ال «واخ����ان» ق��رب احل��دود
بني البلدين ،بهدف منع دخول
مقاتلني �إ�سالميني �إل��ى �أرا�ضي
ال�����ص�ين وم�����س��اع��دة جارتها
�أفغان�ستان يف الوقت نف�سه.

وت��ه��دف م�شاريع ط��رق احلرير
اجلديدة التي تعرف ر�سميا بـ
«احلزام والطريق» �إلى ت�شييد بنى
حتتية يف جمال النقل والطاقة
يف دول هي بحاجة �إليها يف �آ�سيا
و�أوروبا و�أفريقيا.

كوريا الجنوبية :الرئيس يأمر
بخفض التوتر مع بوينغ يانغ
وجه الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جيه�-إن ،قادة
اجلي�ش �أم�س ،باال�ستمرار يف جهودهم لتخفيف
حدة التوتر وبناء الثقة يف �شبه اجلزيرة الكورية
من خالل تنفيذ االتفاقيات الدفاعية ذات ال�صلة
واملوقعة مع كوريا ال�شمالية.
ونقلت وكالة �أنباء «يونهاب» الكورية اجلنوبية
عن املكتب الرئا�سي «البيت الأزرق» بيانا جاء
تقريرا
فيه �أن الرئي�س �أ�صدر �أوامره بعد تلقيه
ً
من وزي��ر ال��دف��اع «ج��وجن ك��ي��وجن-دو» ورئي�س
هيئة الأرك��ان امل�شرتكة اجل�نرال «ب��ارك هان-
كي» بالإ�ضافة �إلى كبار قادة اجلي�ش والقوات
البحرية واجلوية يف لقاء باملجمع الرئا�سي،
وعقد اللقاء بعد نحو � 3أ�سابيع من ا�ستبدال مون
لر�ؤ�ساء اجلي�ش والقوات اجلوية والبحرية يف
تعديل دوري لكبار ال�ضباط.
وق��ال البيت الأزرق �إن امل�س�ؤولني الع�سكريني
�أطلعوا مون على خططهم للقيام «بدفعة ن�شطة
ومكثفة» من �أجل انتقال عملية «التحكم يف العمليات
يف زمن احلرب « »»OPCONالقائمة على الأو�ضاع
من الواليات املتحدة �إلى كوريا اجلنوبية بناء
على التحالف القوي بني البلدين.
و�شدد مون على �أهمية «امل�شاورات الوثيقة» بني
احللفاء والآث���ار الإيجابية التي قد تعود على
القدرات الدفاعية لكوريا اجلنوبية من خالل انتقال
التحكم يف العمليات.
كما طالب الرئي�س امل�س�ؤولني الع�سكريني باتخاذ

�أكدت وزيرة اخلارجية الكورية اجلنوبية
كانغ كيونغ-هوا ،ام�س اجلمعة� ،رضورة
�إعداد خريطة طريق وا�ضحة لتفكيك ال�سالح
النووي لكوريا ال�شمالية ،داعية بيونغ
يانغ ووا�شنطن �إلى مرونة �أكرب.
وقالت كانغ يف م�ؤمتر �صحايف� ،إنها تتطلع
�إل��ى جلو�س كوريا ال�شمالية والواليات
املتحدة على طاولة مفاو�ضات لنزع ال�سالح
النووي يف �أ�رسع وقت ممكن ،م�ضيفة �أنها
تبذل جهودها الدبلوما�سية ال�ستئناف

احلوار بني بيونغ يانغ ووا�شنطن ،بح�سب
وكالة �أنباء «يونهاب» الكورية اجلنوبية.
و�شددت على �أن كوريا ال�شمالية لديها
نية لنزع ال�سالح النووي ،م�شرية �إلى
�أن الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ
�أون عندما و�صل �إل��ى هانوي يف فرباير
املا�ضي� ،أظهر اتخاذ �إج��راءات �صارمة
لنزع ال�سالح النووي ،غري �أنها مل تكن
كافية بالن�سبة للواليات املتحدة ،كما
لفتت �إل��ى �أن ال��والي��ات املتحدة كانت

عن عشرات اآلالف من السجناء
�أف����ادت �صحيفة «»Nation
ب�����أن م��ل��ك ت��اي�لان��د ،ماها
ف��اج�يرال��ون��غ��ك��ورن ،وق��ع
مر�سوم عفو عن ع�رشات الآالف
من ال�سجناء ،وذلك مبنا�سبة
مرا�سم تتويجه امل��ق��ررة ما
بني اليوم وحتى الـ 6من مايو
احلايل.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن املر�سوم
مت �إ����ص���داره يف � 21أب��ري��ل
املا�ضي .و�أو�ضحت �أنه يوجد
بني الذين �شملهم مر�سوم العفو
زع��م��اء «ال��ت��ح��ال��ف ال�شعبي
من �أج��ل الدميقراطية» الذين
�أ���ص��درت املحكمة يف فرباير
امل��ا���ض��ي احل��ك��م بال�سجن 8

�أ�شهر بحقهم بتهمة دخولهم
�أرا�ضي من�ش�آت الدولة و�إحلاق
�رضر بها �أثناء احتجاجات عام
.2008
ك��م��ا ي�شمل م��ر���س��وم العفو
ال�سجناء امل��دان�ين بارتكاب
جرائم خفيفة.
و�أ�صبح ماها فاجريالونغكورن
ملكا لتايالند يف  1دي�سمرب عام
 2016بعد وفاة �أبيه الذي حكم
ب�لاده خالل  70عاما .و�أعلن
املكتب امللكي يف  1يناير
املا�ضي �أن مرا�سم تتويج امللك
�ستعقد يف ال��ب�لاد يف الفرتة
م��ا ب�ين الـ 4والـ 6م��ن مايو
احلايل.

• جانب من االحتفاالت

مقتل  3مسلحين في اشتباكات بإقليم كشمير

الهند :إجالء مليون شخص بسبب اإلعصار «فاني»

 26مار�س املا�ضي ،خروج ًا
م�ؤقت ًا بكفالة لتلقي الرعاية
الطبية داخ���ل ال��ب�لاد ملدة
�ستة �أ�سابيع التي من املقرر
�أن تنق�ضي يف  7م��ن مايو
احل��ايل .ويف  25من �أبريل
املا�ضي ،قدم طلب ًا للمحكمة
العليا لتمديد االفراج.
ومي�ضي �رشيف عقوبة مدتها
��� 7س��ن��وات يف ال�سجن منذ
دي�سمرب املا�ضي بتهمة عدم
الإف�صاح عن م�صدر الدخل
الذي �أت��اح له امتالك م�صنع
لل�صلب خارج البالد.

إندونيسيا :خالف بشأن البناء
اقرتح حاكم جزيرة بايل الإندوني�سية اتفاقا لتبادل الأرا�ضي
بعدما رف�ض الناجون الأ�سرتاليون من تفجريات بايل عام
 2002خطة ببناء مطعم متعدد الطوابق يف �أحد مواقع الهجوم،
ح�سبما قال �أحد الناجني �أم�س.
ويريد الناجون و�أق��ارب ال�ضحايا الأ�سرتاليون �أن ي�ستخدم
املوقع الذي كان يوجد فيه ملهى «�ساري» الليلي كمتنزه �سالم
يف املوقع ليحيي ذكرى �ضحايا الهجوم البالغ عددهم 202
من بينهم � 88أ�سرتالي ًا لقوا حتفهم يف الهجوم الذي وقع يف
� 12أكتوبر  .2002وانتقد رئي�س ال��وزراء الأ�سرتايل� ،سكوت
موري�سون ،قرار احلكومة املحلية بال�سماح ملالك الأر�ض
ببناء مطعم متعدد الطوابق .وقالت تيولينا ماربونغ� ،أحد
الناجيات الإندوني�سيات� ،إن حاكم بايل� ،آي وايان كو�سرت،
اقرتح �أن تعطي احلكومة مالك الأر�ض قطعة �أر�ض �أخرى قريبة
تبلغ م�ساحتها  800مرت مربع مقابل موقع ملهى �ساري.

ترغب يف احل��وار مع كوريا ال�شمالية
ب�شكل �شامل ،غري �أن الزعيم كيم مل يكن
م�ستعدا لذلك.
وب�ش�أن جتمد العالقات بني �سول وبيونغ
يانغ ،ذك��رت ال��وزي��رة �أن تراجع وترية
احلوار بني بيونغ يانغ ووا�شنطن ي�ؤدي �إلى
القليل من الآثار ال�سلبية على العالقات بني
الكوريتني ،غري �أن كوريا ال�شمالية �ستعود
�إلى احلوار يف مرحلة ما.
وح��ول ق�ضية حقوق الإن�سان يف كوريا

ال�شمالية�،أو�ضحت �أنها ال ترى �رضورة
لإدراج الق�ضية �ضمن �أولويات املفاو�ضات
لنزع ال�سالح النووي الكوري ال�شمايل
يف الوقت الراهن ،م�ضيفة �أنه من خالل
زيادة التبادل بني كوريا ال�شمالية مع
املجتمع الدويل يف مرحلة تنفيذ التفكيك
النووي� ،سيتح�سن و�ضع حقوق الإن�سان
يف كوريا ال�شمالية ،الأمر الذي �سيهيئ
ظروفا مالئمة لإجراء النقا�ش حول الق�ضية
ب�صورة ن�شطة الحقا.

تايالند :الملك يصدر عفواً

عن رئيس الوزراء السابق

بموقع تفجير بالي 2002

�إج��راءات �إ�صالحية �رسيعة يف جمال الدفاع تبعا
للتغري ال�رسيع للظروف الأمنية الإقليمية.
ومل يقدم البيت الأزرق تفا�صيل �إ�ضافية حول م�س�ألة
نقل التحكم يف العمليات واالتفاقيات الع�سكرية بني
الكوريتني ،كما �أنه مل يخطر و�سائل الإعالم م�سبقا
حول اجتماع الرئي�س مع القادة الع�سكريني.

خارجية سيول تدعو لخريطة طريق بين واشنطن وبيونغ يانغ

باكستان :رفض تمديد اإلفراج
رف�ضت املحكمة العليا يف
باك�ستان �أم�����س ،االلتما�س
املقدم من قبل رئي�س الوزراء
ال�سابق نواز �رشيف لتمديد
الأفراج بكفالة الذي ُمنح له
ب�شكل م�رشوط لأ�سباب �صحية.
وذك����رت ق��ن��اة «جيونيوز»
الإخبارية الباك�ستانية �أن
هيئة املحكمة املكونة من 3
ق�ضاة رف�ضت �أي�ضا التما�سا
�آخ���ر لل�سماح ل��ه بال�سفر
للعالج يف اخلارج.
وكانت املحكمة العليا يف
باك�ستان قد منحت �رشيف ،يف

• الرئي�س الكوري اجلنوبي

• �إع�صار مدمر يهدد والية هندية

�أفادت قناة « »NDTVالهندية
ب����أن �سلطات والي���ة �أودي�شا
ال�ساحلية قامت ب�إجالء �أكرث
من مليون �شخ�ص من منازلهم
و�إ�سكانهم يف خميمات خا�صة
ب�سبب اق�ت�راب �إع�����ص��ار قوي
يجتاح الوالية.
ون��ق��ل��ت ال��ق��ن��اة ع���ن ق��ي��ادة
الوالية �أنها تو�صي �سكانها
بعدم م��غ��ادرة منازلهم دون
حاجة ملحة .كما مت يف �أرا�ضي
�أودي�����ش��ا كلها �إل��غ��اء حركة
�أك�ثر من  220قطارا و�إغ�لاق
امل��ط��ارات يف ع��دد م��ن املدن
الكبرية يف الوالية.
ومن املتوقع �أن تعمل القوات
البحرية ووحدات خفر ال�سواحل
الهندية على مدار ال�ساعة لتقدمي
امل�ساعدة لل�سكان املحليني
و�إزالة عواقب الإع�صار.
ويحمل الإع�صار «فاين» �أمطار ًا
غزيرة معه من خليج البنغال،

فيما تبلغ �رسعة الرياح داخله
نحو  200كيلومرت يف ال�ساعة.
ويتوقع اخلرباء �أن هذا الإع�صار
�سيكون الأقوى يف تاريخ والية
�أودي�شا منذ عام .2014
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ل��ق��ي ثالثة
م�سلحني حتفهم �إث���ر ان��دالع
ا�شتباكات� ،أم�����س ،مع قوات
الأم���ن الهندية ،يف مقاطعة
«���ش��وب��ي��ان» بال�شطر الهندي
من �إقليم «ك�شمري» املتنازع
عليه م��ع باك�ستان .ونقلت
قناة «�إن��دي��ا تي يف» الهندية
عن م�س�ؤول بال�رشطة الهندية
قوله �إن قوات الأمن �شنت عملية
تطويق وبحث يف �إحدى املناطق
مبقاطعة «�شوبيان» ،ما �أدى
�إلى وقوع تبادل لإط�لاق النار
بني هذه القوات وجمموعة من
امل�سلحني.
ومل ت�رش القناة �إلى املزيد من
التفا�صيل بهذا ال�صدد.

ميانمار :مقتل  6محتجزين  ...واألمم المتحدة تدعو لضبط النفس
دعا م�س�ؤول رفيع امل�ستوى بالأمم املتحدة
ق��وات الأم���ن واملتمردين امل�سلحني يف
ميامنار �إلى �ضبط النف�س بعد تواتر تقارير
ب�ش�أن مقتل  6حمتجزين على الأقل بر�صا�ص
قوات اجلي�ش� ،أم�س الأول ،يف والية راخني
امل�ضطربة.
وك��ان��ت ق��وات الأم���ن حتتجز نحو 275
�شخ�ص ًا يف قرية كياوك تان،خالل عمليات
بحث عن �أع�ضاء بحركة جي�ش �أراكان،
وه��و جماعة متمردة ت�سعى لال�ستقالل

ال�سيا�سي لوالية راخني.
ووف��ق��ا للبيانات ال��ت��ي �أ���ص��دره��ا فريق
معلومات �شبكة «ترو نيوز» التابعة جلي�ش
ميامنار ،ف�إن العديد من املحتجزين حاولوا
اال�ستيالء على �أ�سلحة من حمتجزيهم ،ما
دفع اجلنود لإطالق النار يف الهواء �أوال ،ثم
بعد ذلك جتاه احل�شود ،ما ت�سبب يف مقتل
 6حمتجزين و�إ�صابة � 8آخرين.
و�أ���ص��در من�سق الأم���م املتحدة لل�ش�ؤون
الإن�سانية يف ميامنار ،كنوت �أو�ستبي،

بيانا دعا فيه للهدوء وبذل �أق�صى درجات
�ضبط النف�س من جميع الأطراف ،وحماية
املدنيني يف ك��اف��ة ال��ظ��روف ،واح�ت�رام
القانون ال��دويل الإن�ساين وقانون حقوق
الإن�سان.
كما عر�ض م�ساعدة الأمم املتحدة يف منع
ال�رصاع وتوزيع امل�ساعدات.
ي�شار �إلى �أن املنطقة التي �شهدت حادث
القتل �أغلقت �أم���ام ال�صحافيني ومعظم
منظمات امل�ساعدات لعدة �أ�شهر.

وت�سبب ال�رصاع بني اجلي�ش امليامناري
وحركة جي�ش �أراكان يف نزوح �أكرث من 30
�ألف �شخ�ص منذ يناير املا�ضي.
وتعترب املنطقة م��ن �أف��ق��ر املناطق يف
ميامنار ،وكانت من قبل م�رسح ًا لعمليات
اجلي�ش التي ت�سببت يف ت�رشيد � 730ألف
م�سلم من الروهينغا من البالد.
وو�صف حمققو الأمم املتحدة العملية ب�أنها
تطهري عرقي ،وطالبوا مبالحقة القادة
الع�سكريني يف البالد ق�ضائياً.

