14

شؤون

خارجية
www.alshahedkw.com
العدد ( )3559األحد  18نوفمبر 2018
info@alshahedkw.com

واشنطن :مستمرون في فرض العقوبات على روسيا

الفروف :الغرب يحاول استغالل
«البلقان» ضد روسيا

الرئيس األميركي أقر تشريع ًا

إلنشاء وكالة األمن اإللكتروني
وق��ع الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ترامب ،على ت�رشيع �أقره الكونغر�س
�أخريا ب�إن�شاء وكالة جديدة للأمن
االلكرتوين و�أمن البنى التحتية.
وق��ال البیت الأبی�ض يف بیان �إن
ال��وك��ال��ة اجل��دی��دة �ستحل حمل
�إدارة احلمایة القومیة والربامج
كمركز تن�سیق للدفاع عن ال�شبكات
االلكرتونیة الفیدرالیة املدنیة
وحمایة البنى التحتیة احلیویة
لتعزیز االمن اجلماعي يف الف�ضاء
ال�سیرباين.
و�أ����ض���اف �أن ال��وك��ال��ة اجل��دی��دة
لالنتخابات يف عموم الوالیات
االمريكیة.
يف �سياق �آخر� ،أكد وزير اخلارجية
الأمريكي مايك بومبيو� ،إن بالده
�ست�ستمر يف فر�ض عقوبات �ضد
رو�سيا الى ان تنفذ مو�سكو بالكامل
«ات��ف��اق��ات مين�سك» وتعيد �شبه
جزيرة القرم الى �سيطرة �أوكرانيا.
جاء ذلك يف ت�رصيح �أدلى به بومبيو

لل�صحافيني على هام�ش اجتماعه
مع نظريه الأوكراين بافلو كليمكني
ل��ب��ح��ث ع���دد م��ن ال��ق�����ض��اي��ا حمل
االهتمام امل�شرتك ومنها م�سائل
متعلقة ب�سيادة القانون ومكافحة
الف�ساد والعالقات مع دول اجلوار
وحقوق االن�سان.
و�أو���ض��ح بومبيو ان��ه يف �إظهار
لت�صميم الواليات املتحدة حيال
�أوكرانيا «فر�ضنا الأ�سبوع املا�ضي
جولة جديدة من العقوبات �ضد
م����ؤي���دي ال���ع���دوان ال��رو���س��ي يف
�أوكرانيا».
و�أ����ض���اف ان���ه ب��ح��ث م��ع نظريه
الأوك����راين «ك��ي��ف ميكننا العمل
معا لتعزيز املبادئ الدميقراطية
وحرية ال�صحافة وا�ستقالل الق�ضاء»
م�شريا الى ان «دف��ع هذه الأه��داف
الإ�صالحية املهمة قدما �سي�ضمن �أن
تكون املثل العليا لثورة الكرامة
«يف �أوك��ران��ي��ا» متجذرة دائما يف
ن�سيج �أوكرانيا الدميقراطية».

وذكر بومبيو ان اجلانبني ناق�شا
ك��ذل��ك ق�����ض��اي��ا ال��ط��اق��ة والأم����ن
والإ���ص�لاح��ات االقت�صادية لوقف
م�رشوع «نورد �سرتمي « »2حلماية
ا�سرتاتيجية �أوكرانيا االقت�صادية
وم��ن��ع امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ق��د تهدد
�سيادة الدول الأوروبية التي تعتمد
على الغاز الرو�سي» ح�سبما قال
الوزير.
وقال الوزير الأمريكي« :ال نريد �أن
يقع �أ�صدقا�ؤنا الأوروبيون فري�سة
لهذا النوع من التالعب ال�سيا�سي
واالقت�صادي الذي حاولت رو�سيا
القيام به يف �أوكرانيا منذ �أن �ألغت
�أغاللها ال�سوفييتية».
من جانبه قال كليمكني «لقد �أجرينا
مناق�شات جيدة جدا ومثمرة ب�ش�أن
جمموعة متنوعة من الق�ضايا التي
تعمل دولتانا عليها» م�شريا الى
ان االجتماع «�أظهر مرة �أخ��رى �أن
�أوكرانيا والواليات املتحدة �أ�صبحتا
حليفني و�صديقني حقيقيني».

كندا تستقبل أكبر عدد من طلبات
اللجوء منذ  30عام ًا
�أظ��ه��رت �أح��دث البيانات �أن كندا يف طريقها
ال�ستقبال �أكرب عدد من طلبات اللجوء منذ بدء
ت�سجيل بيانات طالبي اللجوء قبل  30عاما
تقريبا ،يف وقت تواجه فيه احلكومة تدقيقا يف
تعاملها مع الهجرة قبل االنتخابات االحتادية
التي جترى العام املقبل.
و�أف���ادت البيانات التي كُ �شف عنها اخلمي�س
املا�ضي �أنه بالرغم من زي��ادة ب��رودة الطق�س
�إال �أن عدد طالبي اللجوء تخطى �ستة �آالف يف
�أكتوبر ،وهو �أكرب عدد �شهري هذا العام.ويرفع
ه��ذا �إج��م��ايل ع��دد طلبات اللجوء يف ال�شهور

الع�رشة الأول��ى من عام � 2018إلى  46245ما
يجعل البلد يف طريقه لتجاوز العدد امل�سجل
العام املا�ضي بالرغم مما تكابده هيئة �شبه
ق�ضائية معنية بالف�صل يف الطلبات للنظر يف 64
�ألف طلب مرتاكم.وبد�أت هيئة الهجرة والالجئني
ت�سجيل بيانات طالبي اللجوء يف عام .1989
وتواجه حكومة رئي�س ال��وزراء جا�سنت ترودو
اعتقادا وا�سع النطاق ب�أن كندا تواجه ما يفوق
طاقتها من املهاجرين الذين يطالبون باللجوء
رغم �أنها ت�ستقبل �أعدادا �أقل بكثري مقارنة بالكثري
من الدول.

رئيس وزراء أستراليا يحث زعماء العالم
على تشجيع التجارة الحرة
قال رئي�س الوزراء الأ�سرتايل �سكوت موري�سون،
�إنه يتعني على زعماء العامل ت�شجيع التجارة
احلرة.
وح��ث يف كلمة �أم���ام قمة منتدى التعاون
االقت�صادي لدول �آ�سيا واملحيط الهادي «�أبيك»
يف بابوا غينيا اجلديدة الزعماء على تبني
التجارة احل��رة واملفتوحة ورف�ض النزعة

احلمائية.
وقال« :االختبار لنا الآن ،لنا جميعا هو الدفاع
عن القيم االقت�صادية التي ن�ؤمن بها.
و�إثبات مدى جناحها و�إظهار ذلك« ،لقد انت�شلت
مئات وماليني الأ�شخا�ص من الفقر لأن تلك القيم
االقت�صادية الأ�سا�سية �أدت �إلى �سيا�سات وحتقيق
هذه الأهداف».

قال وزي��ر اخلارجية الرو�سي �سريغي الف��روف� ،إن الغرب
يحاول حتويل منطقة البلقان �إلى موطئ قدم جديد له �ضد
رو�سيا.
و�أ�ضاف« :هناك انطباع ب�أن الغرب مل ي�ستوعب بعد درو�س
امل�أ�ساة الأوكرانية ،واليوم توجد حماوالت لتحويل البلقان
ملوطئ قدم جديد �ضد رو�سيا� ،إذ يتم و�ضع دول املنطقة �أمام
خيار الوقوف �إلى جانب مو�سكو� ،أو بروك�سل ووا�شنطن».
و�أ�شار �إلى ا�ستعداد مو�سكو للنظر بطريقة بنّاءة يف حل ق�ضية
ت�سوية العالقات مع كو�سوفو ب�شكل يالئم �سلطات بلغراد،
م�ضيفا «�إذا اعتربت بلغراد �إحدى خيارات الت�سوية مقبوالً،
�سوف نكون م�ستعدين للنظر فيه بطريقة بنّاءة ،قد يكون من
غري املنا�سب التكهن باملحتوى املحتمل للخيارات».
ولفت الفروف �إلى �أن موقف رو�سيا جتاه كو�سوفو وا�ضح ،وفق ًا
للقانون الدويل ،وحتديد ًا على قرار جمل�س الأمن .1244

• سيرغي الفروف

يتضمن خمسة مطالب رئيسية
• مايك بومبيو

بريطانيا :مشروع قرار بشأن الوضع
اإلنساني في اليمن

«االتحاد األوروبي»:

مستعدون لدعم العراق
سياسي ًا ومالي ًا وأمني ًا

�أعربت املمثلة العليا لالحتاد
االوروب���ي لل�ش�ؤون اخلارجية
وال�سيا�سية واالمنية ونائبة
رئي�س املفو�ضية االوروب��ي��ة
فيدريكا موغرييني ،ع��ن دعم
االحتاد للعراق �سيا�سيا وماليا
وامنيا.
وقالت« :ان االحتاد االوروبي على
ا�ستعداد لدعم العراق �سيا�سيا
وماليا وامنيا ف�ضال ع��ن دعم
بغداد يف موقفها جتاه العقوبات
الأمريكية على �إي��ران وا�ستعداد
االحت����اد االوروب�����ي مل�ساعدة
العراق ودعمه يف التعامل مع
نتائج تلك العقوبات».
وبينت ان االحت���اد االوروب���ي
يتابع بارتياح خطوات رئي�س
ال����وزراء يف ت�شكيل احلكومة
وال�سعي لتجاوز املحا�ص�صة يف
اختيار ال��وزراء م�شرية الى ان
العراق وب�سبب تاريخه وتكوينه
وجغرافيته ميكن ان يلعب دورا
مهم ًا يف مد ج�سور التعاون يف
املنطقة ككل.

اع��ل��ن��ت م��ن��دوب��ة بريطانيا
الدائمة ل��دى الأم��م املتحدة
ك��اري��ن ب�ير���س ،ان بالدها
�ستتقدم الى جمل�س االمن غدا
مب�رشوع ق��رار ب�ش�أن الو�ضع
الإن�ساين يف اليمن.
وق��ال��ت ب�ير���س خ�لال جل�سة
ملجل�س االمن حول اليمن ،ان
وزير خارجية بالدها جريميي
هانت طلب منها ابالغ �أع�ضاء
املجل�س عن هذا القرار «الذي
يلبي املطالب اخلم�سة» التي
حت��دث عنها م�ساعد الأم�ين
العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون
الإن�����س��ان��ي��ة ومن�سق �ش�ؤون
الإغاثة الطارئة مارك لوكوك.
ويف اجل��ل�����س��ة ح���دد لوكوك
خم�سة مطالب رئي�سية دعا
�أع�ضاء املجل�س ال��ى العمل
على �إجنازها دون �أي ت�أخري
منها تنفيذ وق��ف القتال يف
جميع البنى التحتية واملرافق
وحولها والتي تعتمد عليها
عمليات الإغاثة وامل�ستوردون
التجاريون.
ك��م��ا ط��ل��ب ل���وك���وك ت�سهيل
االمدادات الغذائية وغريها من
ال�سلع الأ�سا�سية يف جميع انحاء
البالد وحمايتها مع �رضورة
دعم االقت�صاد اليمني عن طريق
�ضخ العمالت الأجنبية ودفع
الرواتب واملعا�شات وزيادة
ال��ت��م��وي��ل وال���دع���م لعملية
امل�ساعدات.
و�أ�ضاف لوكوك� :أن ال�سعودية
�ساعدت يف ا�ستقرار الريال

• كارين بيرس

اليمني حيث �أودع��ت بالبنك
امل��رك��زي اليمني مبلغ 200
مليون دوالر م��ا �ساعد على
متويل ال����واردات م��ن امل��واد
الغذائية وال�سلع الأ�سا�سية
الأخرى اال ان هناك حاجة �إلى
�أم��وال �أك�بر بكثري للم�ساعدة
الإن�سانية يف ظل التحديات
املتنامية.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال املبعوث
اخلا�ص لالمني العام للأمم
املتحدة لليمن مارتن غريفيث
انه رغم ا�ستمرار ال�رصاع فانه
يرحب بالتقارير الأخرية حول

خف�ض العنف يف البالد.
وذك���ر �أن احل��ك��وم��ة اليمنية
واحلوثيني ملتزمان بالعمل
على �إيجاد حل �سيا�سي م�شريا
ال��ى ان��ه ح�صل على ت�أكيدات
ث��اب��ت��ة م���ن ك�ل�ا اجل��ان��ب�ين
م��ن ال��ت��زام متجدد بح�ضور
املحادثات.
وذك��ر غريفيث انه على و�شك
�إبرام اتفاق بني الطرفني ب�ش�أن
ت��ب��ادل الأ���س�رى واملعتقلني
وا�صفا ذلك ب�أنه «لفتة �إن�سانية
مهمة ور�سالة �أم��ل يف الوقت
املنا�سب لل�شعب اليمني».

بعد مرور عام على اختفائها

األرجنتين :العثور على حطام

الغواصة المفقودة «سان خوان»
متكنت الأرجنتني من حتديد موقع حطام الغوا�صة
التي فقدت قبل عام وعلى متنها �أف��راد طاقمها
املكون من � 44شخ�صا.
وذكرت القوات البحرية الأرجنتينية ـ يف تغريدة
لها على موقع « تويرت» �إنه مت العثور على حطام
الغوا�صة مب�ساعدة جهاز التحكم عن بعد على عمق
 800مرت.
يذكر �أن االت�صال بالغوا�صة «�سان خ��وان» فقد
يف  15نوفمرب عام  ،2017بينما كانت يف طريق
عودتها من مهمة دورية يف �أو�شوايا الواقعة يف

�أق�صى جنوب �أمريكا الالتينية �إلى قاعدتها يف مار
ديل بالتا «نحو  400كلم جنوب بوين�س �آير�س»،
و�أعلنت القوات البحرية الأرجنتينية يوم  30نوفمرب
املا�ضي وقف حماوالت �إنقاذ طاقم الغوا�صة ،فيما
كانت �أعمال البحث عنها م�ستمرة.
و«�سان خوان» واحدة من ثالث غوا�صات يف الأ�سطول
الأرجنتيني .ويبلغ طولها  65م�ترا وعر�ضها
�سبعة �أمتار� ،أملانية ال�صنع .ومت جتديدها بني
عامي  2007و 2014لتمديد �صالحية عملها زهاء
 30عاما.

• جانب من احتجاجات ال�سائقني

فرنسا :مقتل سيدة في تظاهرات
احتجاج ًا على زيادة أسعار الوقود
�أعلنت وزارة الداخلية الفرن�سية
�أم�س ،مقتل متظاهرة واعتقال
�أخ��رى خ�لال ان��دالع نحو �ألف
تظاهرة متفرقة يف جميع �أنحاء
البالد� ،شارك فيها نحو � 50ألف
م��واط��ن احتجاجا على زي��ادة
�أ�سعار الوقود.
وذك��رت �شبكة «فران�س � »24أن
املتظاهرين قاموا ب�إغالق كافة
الطرق خالل تظاهرات «حركة
ال�سرتات ال�صفراء» املناه�ضة
لقرار الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون بزيادة ال�رضيبة على
�أ�سعار الوقود.
وقال وزير الداخلية الفرن�سي

كري�ستوف كا�ستنري �إن املتظاهرة
القتيلة تبلغ م��ن العمر 50
عاما ،حيث القت حتفها بعدما
ده�ستها �سيارة تقودها �سيدة
�آخ���رى اقتحمت طريقا �أغلقه
املتظاهرون الذين حا�رصوها
ور�شقوا �سيارتها باحلجارة.
وت��ظ��اه��ر ال�����س��ائ��ق��ون �أم�����س،
احتجاجا على ارتفاع �أ�سعار
ال��وق��ود ،حيث قطعوا الطرق
وتوقفت حركة املرور مما ت�سبب
فى تعطيل الطريق ال�رسيع بني
باري�س وبروك�سل.
ودع��ت حركة احتجاجية على
و�سائل التوا�صل االجتماعي

على ما يبدو ب��دون �أي قيادةمركزية �إلى خروج متظاهرين
ي��رت��دون ���س�ترات �صفراء �إلى
ال�شوارع.
ودعا بع�ض املئات من فعاليات
و�سائل التوا�صل االجتماعى
�إلى �إقامة حواجز ،كما يتوقع
امل�س�ؤولون قيام متظاهرين
بعرقلة امل���رور على الطرق
ال����سري��ع��ة ،م��ن خ�ل�ال قيادة
ال�����س��ي��ارات ب��ب��طء ع��ل��ى عدة
حارات.
وذكرت �صحيفة «لوموند»� ،أنه
على الرغم من �أنه من املتوقع
تنظيم  1500حدث احتجاجى،

�إال �أنه مت الإعالن عن  100فقط
لل�سلطات املحلية ،وهو �رشط
قانونى فى فرن�سا.
و�أع��ل��ن رئي�س ال���وزراء �إدوارد
فيليب ،ع��ن �إج����راءات حتفيز
مل�ساعدة �سائقى ال�سيارات،
مبا يف ذلك منحة قيمتها 4000
يورو للأ�رس الأكرث فقر ًا ال�ستبدال
�سياراتهم القدمية ب�سيارات
جديدة �أقل ا�ستهالك ًا للوقود.
وي��ع��ار���ض امل��ح��ت��ج��ون ق��رار
احلكومة بزيادة ال�رضائب على
ال��وق��ود � 4سنتات ي��ورو للرت
البنزين و� 7سنتات للديزل
«ال�سوالر».

• غوا�صة �أرجنتينية

