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البرتغال :تبادل وتعاون على المستوى
البرلماني مع الجانب الصيني

• جلسة محادثات رئيس البرملان البرتغالي والوفد الصيني

تعهدت ال�صني والربتغال بتي�سري
ال��ت��ب��ادل وال��ت��ع��اون بينهما على
امل�ستوى الربملاين.
جاء هذا التعهد يف حمادثات بني يل
ت�شان �شو كبري امل�رشعني ال�صينيني
و�إدواردو ف�يرو رودري��غ��ز رئي�س
ال�برمل��ان ال�برت��غ��ايل ،يف قاعة
ال�شعب الكربى يف بكني.
ول��دى �إ�شادته بالتنمية ال�سليمة
واملطردة للعالقات الثنائية ،قال
يل ،رئي�س اللجنة الدائمة للمجل�س
الوطني لنواب ال�شعب ال�صيني�« :إن
الثقة ال�سيا�سية املتبادلة رفيعة
امل�ستوى ب�ين البلدين �أ�صبحت
�سمة مميزة للعالقات الثنائية بني
ال�صني والربتغال».
و�شدد يل على �أن تو�سيع التعاون
يف االنفتاح وال�سعي نحو النمو
امل�شرتك يف التعاون� ،أ�صبح جتربة

جيدة يف تنمية العالقات بني ال�صني
والربتغال.
وت��اب��ع يل ق��ائ�ل ًا« :ال��ع�لاق��ات بني
البلدين م�ستقرة ومفعمة باحليوية
ال��ك��ام��ل��ة ،وه��ن��اك �آف���اق وا�سعة
للتعاون يف خمتلف املجاالت».
ويف تعبريه عن �أمله يف زيادة تعزيز
العالقات الثنائية ،دعا يل اجلانبني
�إلى ت�شديد التعاون متبادل املنفعة
يف جم���االت ت�شمل ب��ن��اء مبادرة
احلزام والطريق وزي��ادة التن�سيق
والتوا�صل بني اجلانبني يف ال�ش�ؤون
الدولية .وقال يل« :ال�صني �أعلنت
عن �سل�سلة من �إج���راءات االنفتاح
منذ بداية العام احل��ايل» ،و�شدد
على �أن الربتغال وكل الدول مرحب
بها للم�شاركة يف الفر�ص التنموية
يف ال�صني من �أج��ل نتائج مربحة
للجانبني .و�أ�ضاف يل« :املجل�س

الوطني لنواب ال�شعب ال�صيني
يرغب يف تعزيز املزيد من التبادل
والتعاون على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي
مع الربملان الربتغايل وامل�ساهمة
يف العالقات بني البلدين».
وتابع �أن��ه يتعني على اجلهازين
الت�رشيعيني العمل نحو تعزيز
بيئة لل�سيا�سات اجليدة ،وحماية
امل�صالح واحل��ق��وق القانونية
للم�ستثمرين ،ودع���م التبادالت
ال�شعبية وت�شجيع التعاون املحلي،
ل��و���ض��ع �أ���س��ا���س اج��ت��م��اع��ي قوي
لل�صداقة ال�صينية الربتغالية.
م��ن جانبه ،ق��ال رودري��غ��ز�« :إن
تعاون الربتغال مع ال�صني �أ�صبح
�أكرث ازدهارا يف خمتلف املجاالت»،
وعرب عن ا�ستعداده لدفع التبادل
والتعاون على امل�ستوى الربملاين
بني البلدين قدما.

الصين :مساعدات إنسانية لمشردين في ميانمار
قدمت ال�سفارة ال�صينية يف ميامنار م�ساعدات
�إن�سانية لأ�شخا�ص م�رشدين يف والي��ة كات�شني
�شمايل ميامنار .وقدمت ال�سفارة ال�صينية ما قيمته
 160مليون كيات « 101.265دوالر» من املواد
ومنها الرز وزيت الطعام والأغطية ،وما قيمته 12
مليون كيات « 7594دوالر» من الأدوية مل�رشدين يف
بلدات �سومربابوم وبوتاو وما�شانباو ،و�أماكن يف
مايتكينا .وتعهد ال�سفري ال�صيني لدى ميامنار،
هونغ ليانغ ،مبوا�صلة الدعم يف جماالت التنمية

االقت�صادية واالجتماعية والتعليم وال�صحة،
ملواطني والية كات�شني .وقال الوزير الأول يف
الوالية ،كيت اونغ�« :إن ال�سالم هو ما نحتاجه فعال،
ولن تكون هناك خميمات نازحني �أو م�رشدين� ،إذا
حققنا ال�سالم هنا يف كات�شني».
و�ستقدم امل�ساعدات �إلى  1416م�سكنا يف  7خميمات
للنازحني باملنطقة.
وتربعت ال�صني �أي�ضا مبواد ومعدات متنوعة لداري
�أيتام يف مايتكينا.

تأييد الحكم بحبس الرئيسة السابقة
لكوريا الجنوبية  33عام ًا
�أيدت حمكمة اال�ستئناف يف �سيول �أم�س حكم املحكمة الإقليمية ال�صادر
بحق الرئي�سة ال�سابقة «بارك كون-هيه» بال�سجن لعامني ملخالفة قانون
االنتخابات ،ورف�ضت طلب االدعاء بزيادة مدة احلكم عاما �آخر.
ُيذكر �أن املحكمة الإقليمية �أدانت بارك يف يوليو املا�ضي بتهمة التدخل يف
عملية انتخاب مر�شحي احلزب احلاكم �آنذاك ،حزب �سيه-نو-ري ،خالل
انتخابات جمل�س النواب عام .2016
ورفع املدعي العام طلب اال�ستئناف �سعيا للح�صول على حكم بال�سجن لـ3
�أعوام للرئي�سة التي ُعزلت من من�صبها يف بداية العام املا�ضي عقب �إقالتها
من قبل جمل�س النواب .بالإ�ضافة �إلى ذلك ُحكم على بارك يف العديد من
ق�ضايا الف�ساد الأخرى ،مبا يف ذلك ما ي�شمل  25عاما يف ال�سجن وغرامة
 20مليار وان « 17.7مليون دوالر» بتهمة �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة .كما ُحكم
على الرئي�سة املخلوعة بـ� 6أعوام �إ�ضافية بتهمة الإكراه وقبول �أموال غري
�رشعية من املكاتب احلكومية املختلفة ومن �ضمنها جهاز اال�ستخبارات
الوطنية ،لتح�صل بارك يف املجمل على �أحكام بق�ضاء  33عاما يف ال�سجن.

• رئيسة كوريا اجلنوبية

عدد القتلى ارتفع إلى 55

أفغانستان :تحديد منفذي الهجوم
على رجال دين ...قريب ًا
تعمل احلكومة الأفغانية منذ ام�س
الأرب���ع���اء ع��ل��ى حت��دي��د اجلماعة
امل�س�ؤولة عن تفجري انتحاري �أ�سفر
عن مقتل ما ال يقل عن � 55شخ�صا
كانوا ي�شاركون يف احتفال مبنا�سبة
دينية يف العا�صمة كابول ،وذلك بعد
�أن نفت حركة طالبان م�س�ؤوليتها
عن الهجوم.
وم��ن بني ال�ضحايا رج��ال دي��ن من
مناطق خمتلفة من البالد كانوا يلبون
دعوة من جمل�س العلماء الأفغاين
لالحتفال باملولد النبوي الثالثاء.
وب����دون م��ع��رف��ة امل�����س ��ؤول�ين عن
الهجوم فلن يت�ضح ما �إذا كان الهدف
م��ن��ه ه��و جم���رد تقوي�ض حكومة
الرئي�س �أ��شرف غني �أم �أن��ه ي�أتي
يف �إطار ا�سرتاتيجية لإبقاء ال�ضغط
على حكومته وحلفائها الغربيني يف
وقت ي�سعون فيه لإج��راء حمادثات
مع حركة طالبان لإن��ه��اء احلرب
امل�ستمرة منذ  17عاما.
وقال م�س�ؤول �أمني كبري كان موجودا
يف موقع الهجوم �صباح ام�س جلمع
الأدلة اجلنائية «حتى الآن ال نعرف
�أي جماعة مت�شددة ميكن �أن تكون
م�س�ؤولة عن الهجوم .التحقيقات يف
املراحل الأولى».
ويت�ألف جمل�س العلماء ،وهو �أكرب
م�ؤ�س�سة دينية يف �أفغان�ستان ،من
رجال دين �سنة ،لكن مل يت�ضح بعد
ما �إذا كانت للهجوم �أبعاد طائفية.
و�سبق �أن ا�ستهدفت حركة طالبان
وتنظيم الدولة الإ�سالمية ،وهما
جماعتان �سنيتان �أي�ضا ،رجال دين
م�ؤيدين للحكومة.
لكن ه��ذه امل���رة� ،سارعت حركة

• محاوالت إلسعاف جرحى احلادث املأساوي

طالبان لنفي تورطها يف الهجوم
ونددت به.
والتقى قادة بحركة طالبان الأ�سبوع
املا�ضي باملبعوث الأمريكي اخلا�ص
�إلى �أفغان�ستان زملاي خليل زاد يف
مكتب احلركة ال�سيا�سي يف قطر،
وذلك يف م�سعى لتمهيد الطريق �أمام
حمادثات ال�سالم .وك��ان االجتماع
الذي عقد على مدى ثالثة �أي��ام هو
الثاين من نوعه يف غ�ضون ال�شهر
املن�رصم.
و�أعلن خليل زاد مهلة تنتهي يف 20
�أبريل لإنهاء احلرب ويتزامن ذلك
مع موعد �إجراء انتخابات الرئا�سة
الأف��غ��ان��ي��ة ،لكن الو�ضع الأمني

ازداد تدهورا منذ �إنهاء حلف �شمال
الأطل�سي عملياته القتالية يف البالد
ب�شكل ر�سمي عام .2014
وخ�لال الأي���ام القليلة املا�ضية،
�أغ�ضب الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ترامب باك�ستان التي تقع بجوار
�أفغان�ستان وت�شتبه املخابرات
الأفغانية وقادة ع�سكريون غربيون
ب�أنها توفر دعما حلركة طالبان منذ
فرتة طويلة.
وق��ال ترامب مطلع الأ�سبوع خالل
مقابلة �إن باك�ستان «ال تفعل �أي �شيء»
للواليات املتحدة على الرغم من
تلقيها م�ساعدات �أمريكية مبليارات
الدوالرات ،و�أ�شار �إلى �أن ال�سلطات

اتفاق الكوريتين دون تقدم نزع السالح النووي
يثير مخاوف أميركا
��صرح وزي��ر اخلارجية الأمريكي
مايك بومبيو ب�أن الواليات املتحدة
ترغب يف الت�أكد من عدم تفوق تقدم
العالقات بني الكوريتني على تقدم
عملية نزع ال�سالح النووي ب�شبة
اجلزيرة الكورية.
وج��اءت مالحظات بومبيو لت�ؤكد
خماوف الواليات املتحدة من فورة
الن�شاط يف التبادالت بني الكوريتني
يف الآونة الأخرية والتي من �ش�أنها
�أن تقو�ض العقوبات املفرو�ضة
ع��ل��ى ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ب�سبب
�أ�سلحتها النووية وبراجمها اخلا�صة
بال�صواريخ البالي�ستية.
و�أ����ض���اف ب��وم��ب��ي��و يف امل���ؤمت��ر
ال�صحايف« :لقد �أو�ضحنا لكوريا
اجلنوبية �أننا نريد الت�أكد من �أن
ال�سالم ون��زع ال�سالح النووي يف
�شبة اجلزيرة الكورية ال يختلفان
عن حجم العالقات بني الكوريتني.
ف��ن��ح��ن ن��ع��ت�بر ك�ل�ا العمليتني
مرتادفتني ،يجب �أن مي�ضيا قدما
معا .فهما عمليتان متوازيتان
ومت�ساويتان من حيث الأهمية».
و�أك��د بومبيو على وج��ود «تفاهم

كامل» من كال الطرفني ب�ش�أن كيفية
�سري الأمور.
جدير بالذكر �أن اثنني من كبار
امل�س�ؤولني يف ك��وري��ا اجلنوبية
والواليات املتحدة كانا يف لقاء
يف نف�س اليوم لإط�لاق فريق عمل
م�شرتك م��ن �أج��ل تن�سيق اجلهود
اخلا�صة بنف�س املو�ضوع.
وي��ر�أ���س فريق العمل من اجلانب
الكوري «يل دو-ه��ون» ممثل وزارة
اخلارجية ل�ش�ؤون ال�سالم والأمن يف
�شبة اجلزيرة الكورية ،ومن اجلانب
الأم�يرك��ي «�ستيفن بيجون» ممثل
الواليات املتحدة املخت�ص بق�ضايا
كوريا ال�شمالية.
وقام �أحد الدبلوما�سيني الأمريكيني
بالتعليق على �أهمية فريق العمل
امل�شرتك قائال« :ميكننا الت�أكد من
�أننا ال نتحدث عك�س بع�ضنا ،و�أن
نت�أكد من �أال يتم اتخاذ �أي قرار �أو
�أن تتخذ كوريا ال�شمالية قرارا لي�س
للطرف الآخر علم به �أو �أال يتاح له
فر�صة التعليق عليه �أو تقدمي ر�أيه
عنه».
ويرتكز االهتمام الآن حول ما اذا

• وزير اخلارجية األميركي

كان الفريق �سيتطرق حلل الق�ضايا
املعلقة وخا�صة املو�ضوع املطروح
م ��ؤخ��ر ًا ح��ول �إع���ادة رب��ط خطوط
ال�سكك احلديدية بني الكوريتني.
حيث ك��ان من املخطط �أن ت�رشع
الكوريتان يف بدء درا�سة ميدانية
خل��ط ال�سكة احل��دي��د ال��ذي يربط
�سيول مبدينة «���ش�ين�-إي-ج��و» يف
كوريا ال�شمالية ال�شهر املا�ضي،
بيد �أن ال��والي��ات املتحدة �أب��دت

الصين والفلبين تحددان

الدراسة المشتركة بين الكوريتين

لربط السكك الحديدية مدعومة من واشنطن
�أبدت احلكومة الأمريكية دعمها
الكامل لإجراء الدرا�سة امليدانية
امل�شرتكة بني الكوريتني لربط
ال�سكك احلديدية بينهما.
وقال املبعوث النووي الكوري
اجلنوبي للمحادثات ال�سدا�سية
اخل��ا���ص��ة ب��امل��ل��ف ال��ن��ووي
الكوري ال�شمايل «يل دو-هون
لل�صحافيني يف �أع��ق��اب �أول
اجتماع لفريق العمل بني كوريا
اجلنوبية والواليات املتحدة
يف وا���ش��ن��ط��ن�« :إن اجل��ان��ب
الأمريكي �أعرب عن دعمه القوي
« »strong supportمل�رشوع
الدرا�سة امليدانية امل�شرتكة
لربط ال�سكك احلديدية بني
الكوريتني».
وك��ان��ت الكوريتان ق��د اتفقتا
على �إج��راء الدرا�سة امليدانية
امل�شرتكة خل��ط «كيونغوي»
لل�سكك احل��دي��دي��ة يف نهاية
�شهر �أكتوبر و�إقامة حفل و�ضع
حجر الأ�سا�س يف نهاية نوفمرب
�أو ب��داي��ة دي�سمرب� ،إال �أنهما
مل جتريا الدرا�سة امل�شرتكة
حتى الآن ب�سبب مفاو�ضات نزع
ال�سالح النووي املتوقفة بني

الباك�ستانية كانت على علم مبكان
زعيم تنظيم القاعدة �أ�سامة بن الدن
قبل �أن تقتله القوات الأمريكية يف
مداهمة بباك�ستان عام .2011
وقال م�س�ؤولون طبيون وحكوميون
يف وقت مبكر �أم�س �إن عدد القتلى
ج���راء ه��ج��وم ال��ث�لاث��اء ق��د يرتفع
ب�سهولة نظرا لأن �أغلب امل�صابني
وع��دده��م � 80شخ�صا يعانون من
جروح بالغة.
وقال حمققون �إن االنتحاري ت�سلل
�إلى قاعة الوالئم يف الطابق الأول
من مبنى كبري يقع بالقرب من مطار
كابول وك��ان يتجمع به نحو 200
�شخ�ص.

اعرتا�ضها على هذه اخلطة.
ويف الوقت احل��ايل ،تعمل كوريا
اجلنوبية على تو�سيع التبادالت مع
جارتها ال�شمالية لتحفيز عملية
ن��زع ال�سالح ال��ن��ووي يف �أعقاب
�إعالن الزعيم ال�شمايل «كيم جونغ-
�أون» عن تعهده بالنزع يف القمة
التاريخية التي عقدها هذا العام
مع الرئي�س الكوري اجلنوبي «مون
جيه�-إن» والرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب.
وعلى الرغم من توقف املفو�ضات
بني كوريا ال�شمالية والواليات
املتحدة� ،إال �أن ت�رصيحات الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب تزيد من
التوقعات اخلا�صة باحتمالية عقد
لقاء قمة ث��ان بينه وب�ين الزعيم
ال�شمايل «كيم جونغ�-أون» يف بداية
العام املقبل.
وم���ن ج��ه��ت��ه��ا ،ع�ب�رت احلكومة
ال��ك��وري��ة اجلنوبية ع��ن توقعها
لزيارة «كيم» ل�سيول قبل نهاية
العام ح�سب اتفاق مت التو�صل �إليه
خالل القمة الأخرية بني الكوريتني
يف �سبتمرب املا�ضي.

كينيا :مسلحون يخطفون متطوعة

مسار العالقات المستقبلية

إيطالية في منظمة أفريقية

�أ�صدرت ال�صني والفلبني بيانا م�شرتكا
ام�س ،وتعهدتا بالتعاون يف بناء احلزام
والطريق ،واتفقتا على مناق�شة التعاون
البحري ،وذلك خالل الزيارة الر�سمية
للرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ للفلبني.
وعقد الرئي�س �شي ون��ظ�يره الفلبيني
رودريغو دوترييت ،اجتماعا ثنائيا،
ح��ددا خالله م�سار العالقات الثنائية
امل�ستقبلية ب�ين ال�����ص�ين والفلبني،
و�أج��ري��ا تبادال معمقا لوجهات النظر
حول الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك ،وتو�صال لتوافقات
مهمة ،وفقا للبيان.

قالت ال�رشطة الكينية ام�س �إن م�سلحني جمهولني خطفوا
متطوعة �إيطالية مبنطقة كيليفي ال�ساحلية يف هجوم �أ�سفر
�أي�ضا عن �إ�صابة خم�سة �أ�شخا�ص .وقال جهاز ال�رشطة الوطني
على تويرت« :الع�صابة ...خطفت امر�أة �إيطالية تبلغ من العمر
 23عاما ومتطوعة يف منظمة �أفريقيا ميليله �أونلو�س غري
احلكومية التي تن�شط يف املنطقة» .وذكر �أن امل�صابني نقلوا
�إلى امل�ست�شفى و�أن �أفراد ال�رشطة يتعقبون املهاجمني.
ومل تك�شف ال�رشطة الكينية عما �إذا كان امل�شتبه بهم يف الهجوم
مت�شددين من حركة ال�شباب الإ�سالمية التي تتمركز يف ال�صومال
املجاور للبالد و�شنت هجمات مميتة يف كينيا ل�سنوات مبا
يف ذلك هجوم على مركز للت�سوق يف العا�صمة نريوبي عام
� 2013أ�سفر عن مقتل قرابة � 70شخ�صا .و�شن مت�شددون ي�شتبه
ب�أنهم من ال�شباب عدة هجمات يف ال�شهور القليلة املا�ضية راح
�ضحيتها جنود من كينيا لكنها وقعت جميعا يف مقاطعة المو
التي تقع �إلى ال�شمال من كيليفي وعلى احلدود مع ال�صومال.

بشأن الطرق

القضاء في ميانمار يقبل طعن صحافيي
«رويترز» على الحكم بحبسهما

ك��وري��ا ال�شمالية وال��والي��ات
املتحدة .يذكر �أن �أول اجتماع
ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب�ي�ن ك��وري��ا
اجلنوبية وال��والي��ات املتحدة
ج��اء يف ال��وق��ت ال���ذي حتاول

• اتفاق جديد لربط السكك احلديدية

فيه كوريا ال�شمالية والواليات
املتحدة �إع��ادة التن�سيق ب�ش�أن
حمادثاتهما الرفيعة امل�ستوى
التي كان من املقرر �أن جتري
يف بداية ال�شهر احلايل.

وق��ال املبعوث ال��ك��وري�« :إن
احلكومة �ستعمل على �إقامة
حفل و�ضع حجر الأ�سا�س لربط
وحتديث ال�سكك احلديدية يف
غ�ضون العام احلايل».

قال حمامو الدفاع�« :إن املحكمة العليا يف ميامنار
قبلت طعن �صحافيني يعمالن لدى روي�ترز على حكم
ب�سجنهما �سبع �سنوات يف اتهامات بانتهاك قانون
الأ�رسار الر�سمية» .وجرى اال�ست�شهاد يف الطعن ،الذي
مت تقدميه هذا ال�شهر ،ب�أدلة على �أن ال�رشطة �أوقعت
بهما وعلى عدم كفاية الأدل��ة .ومل يحدد املحامون
متى اتخذت املحكمة ،ومقرها ياجنون ،القرار .ومل
يرد �إعالن ر�سمي من املحكمة .ومل تتمكن رويرتز من
االت�صال باملحكمة يف غري �أوقات العمل الر�سمية .وقال
املحامي �إل .جون رينغ بان الع�ضو بفريق الدفاع:
«بات من امل�ؤكد �أن الدعوى قبلت» .و�أ�ضاف «ن�أمل �أن
توفر املحكمة العليا العدالة يف نهاية الأمر لوا لون

وكياو �سوي وتعلن براءتهما» .و�أدين وا لون « 32عاما»
وكياو �سوي �أو « 28عاما» يف �سبتمرب بعد حماكمتهما
يف حمكمة بياجنون يف ق�ضية �أثارت ال�شكوك ب�ش�أن ما
�أحرزته ميامنار على طريق التحول الدميقراطي و�أثارت
غ�ضب دبلوما�سيني ومدافعني عن حقوق الإن�سان.
وقالت زعيمة حكومة ميامنار �أونغ �سان �سو كي يف �سبتمرب:
«�إن القرار ال�صادر ب�سجن ال�صحافيني ال عالقة له بحرية
التعبري» .و�أ�ضافت يف ت�رصيحات �أدلت بها بعد �أ�سبوع
من �إدانتهما �إنهما «مل ُي�سجنا لأنهما �صحافيان ،بل ُ�سجنا
لأن ...املحكمة ر�أت �أنهما انتهكا قانون الأ�رسار الر�سمية».
وقال �ستيفن جيه �أدلر رئي�س حترير وكالة رويرتز لدى
تقدمي الطعن�« :إن احلكم خاطئ».

