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منافسة بين الصين وروسيا

على بيع السالح في الشرق األوسط

• �سالح �صيني متطور

�أكد �سيمون فيزمان� ،أحد اخل�براء البارزين يف
معهد �ستوكهومل الدويل لأبحاث ال�سالم «،»SIPRI
�أن الأ�سلحة ال�صينية ميكن �أن تناف�س الأ�سلحة
الرو�سية ،يف �سوق ال����شرق الأو���س��ط و�شمال
�إفريقيا.
يف وقت �سابق ،ن�رش املعهد املذكور تقرير ًا عن
جتارة الأ�سلحة العاملية جاء فيه �أن ح�صة ال�صني
يف هذه ال�سوق انخف�ضت وتراجعت ب�شكل حاد يف
فرتة  ،2018-2014باملقارنة مع الفرتة ال�سابقة،
ومن بني الأ�سباب� ،أ�شار خرباء املعهد� ،إلى زيادة
املناف�سة والعوامل ال�سيا�سية التي جترب عددا من
الدول على رف�ض �رشاء الأ�سلحة ال�صينية.

وق��ال فيزمان« :ه��ن��اك احتمال� ،أن��ه م��ع تطور
التكنولوجيا� ،ستتمكن الأ�سلحة ال�صينية من مناف�سة
ال�سالح الرو�سي يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
وعدد من الدول الآ�سيوية ،ال�صني تبدي ن�شاطا
كبريا يف جمال الت�صميم ،وتنفق على ذلك �أكرث من
رو�سيا ،وهو ما قد ي�سمح لها بزيادة ح�صتها يف
ال�سوق املذكور ب�شكل كبري يف امل�ستقبل».
وتفيد معطيات معهد  ،SIPRIب�أن رو�سيا ت�أتي يف
املرتبة الثانية ،بعد الواليات املتحدة ،يف قائمة
الدول امل�صدرة لل�سالح يف العامل .وخالل فرتة
 ،2018-2014انخف�ضت �صادرات ال�سالح الرو�سية
بن�سبة .%17

الموقف من التفكيك النووي ثابت

كوريا الجنوبية« :الشمالية» قاربت على إطالق الصواريخ
�أعلنت وزارة الدفاع الوطني بكوريا
اجلنوبية ام�س الأربعاء �أن عملية
�إع��ادة بناء موقع �إطالق لل�صواريخ
يقع على ال�ساحل الغربي لكوريا
ال�شمالية� ،أو�شكت فيما يبدو على
االنتهاء.
وقالت ال��وزارة يف تقرير مقدم �إلى
�أح��د ن��واب احل��زب احلاكم �إن��ه من
غري الوا�ضح ما �إذا كان مت ا�ستئناف
ت�شغيل موقع اختبار ال�صواريخ
«دونغت�شانغ-ري» كما ذكرت و�سائل
الإعالم الأ�سبوع املا�ضي.
وقال النائب «كيم بيونغ-كي» من
احلزب الدميقراطي احلاكم نقال عن
وزارة ال��دف��اع« :لقد مت اي�ضاح �أن
عملية ا�ستعادة املن�ش�آت اخلارجية
يف املوقع قد اكتملت تقريبا ،بيد
�أنه مل يتم الت�أكد بعد من ا�ستعادة
املوقع لقدراته الت�شغيلية».
و�أطلعت الوزارة النائب ب�أن �أعمال
�إعادة البناء باملوقع بد�أت قبل قمة
هانوي والتي عقدت يف يومي 27
و 28فرباير املا�ضي بني زعيم كوريا
ال�شمالية كيم جونغ�-أون والرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب.
وقد افرت�ضت الوزارة �أن �أعمال �إعادة
البناء تهدف للإعداد حل�ضور فريق
التفتي�ش ال���دويل مرا�سم التفكيك
الكاملة يف امل��وق��ع ،مثلما حدث
�سابقا يف موقع «بونغكيو-ري»
للتجارب النووية ،خا�صة و�أن العمل
يف املوقع بد�أ قبل القمة الثانية.
وقالت الوزارة�« :إن كوريا ال�شمالية
قامت برتميم موقع «بونغكيو-ري»
«يف مايو من العام املا�ضي» قبل �أن
يزوره فريق التفتي�ش الدويل لتفقد

• الزعيمان الأمريكي والكوري ال�شمايل

عملية الهدم ،وبناء على ذلك نفرت�ض
�أن �إعادة بناء موقع «دونغت�شانغ-
ري» يحمل �أي�ضا نف�س الغر�ض».
من جهة �أخرى حثت و�سائل الإعالم
الكورية ال�شمالية الواليات املتحدة
االمريكية على «عمل تدريجي و�آين»
معلنة با�ستمرار عن �أن موقف بالدها
من ق�ضية التفكيك النووي هو ثابت.
و�أك���د م��وق��ع «م��ي��اري» املخ�ص�ص
للدعاية ل�سيا�سات كوريا ال�شمالية
يف اخل��ارج �أم�س الأربعاء يف مقال
حتت عنوان «ال ميكن كتابة تاريخ
جديد يف العالقات الكورية ال�شمالية
والأمريكية ما مل متلك الدولتان �أراء
ذاتية» ،على �أن مطالب بالده التي
طرحتها يف حمادثات القمة الكورية

الصين 3718 :أمر حماية
للمرأة من العنف المنزلي

اعتقلت بتهمة قتل أخ زعيم كوريا الشمالية

فيتنام لماليزيا :أطلقوا سراح «هيونغ»

• املتهمة الثانية

السودان وإثيوبيا  :بروتوكول لنشر

القوات المشتركة ومنع االحتكاكات
وقعت وزارت���ا ال��دف��اع بدولتي
ال�سودان و�إثيوبيا ،مبقر رئا�سة
الأرك��ان امل�شرتكة باخلرطوم،
بروتوكول ن�رش القوات امل�شرتكة
على احلدود بني البلدين ل�ضبطها
ومكافحة التهريب والهجرة غري
ال�رشعية واجلرمية العابرة.
ووق���ع ع��ن اجل��ان��ب ال�سوداين
رئي�س الأركان امل�شرتكة الفريق
�أول ركن كمال عبد املعروف،
وعن اجلانب الإثيوبي اجلرنال
�سعارا ميوكنن ي��ام��ارا رئي�س
�أركان اجلي�ش الفيدرايل ،وذلك
يف �إط����ار اج��ت��م��اع��ات اللجنة
الع�سكرية ال�سودانية الإثيوبية
امل�شرتكة.
و�أوردت وكالة الأنباء الإثيوبية

دعا وزير خارجية فيتنام ،فام بنه
مينه ،نظريه املاليزي �سيف الدين
عبد الله� ،إلى �إط�لاق �رساح املر�أة
الثانية املحتجزة لال�شتباه يف
تورطها بال�ضلوع يف جرمية قتل �أخ
زعيم كوريا ال�شمالية.
وذكرت وزارة اخلارجية الفيتنامية،
يف تغريدة على �صفحتها يف تويرت،
�أن املحتجزة الثانية حتمل اجلن�سية
الفيتنامية ,وقالت الوزارة يف بيانها:
«حتدث الوزير الفيتنامي بالهاتف،
مع نظريه املاليزي يوم  12مار�س
احل����ايل .ون��اق�����ش اجل��ان��ب��ان عدة
ق�ضايا تتعلق بالعالقات الثنائية,
وفيما يتعلق بحالة املواطنة ،دوان
ث��ي ه��ون��غ ،طلب وزي��ر اخلارجية
من اجلانب املاليزي �ضمان اتخاذ
قرار عادل بحقها والعمل على �إطالق
�رساحها».
يف وق��ت ���س��اب��ق� ،أ�سقطت حمكمة
ماليزية ،التهم املوجهة �إلى �إحدى
املر�أتني امل�شتبه فيهما باجلرمية،
وهي املواطنة الإندوني�سية � -سيتي

عاي�شة ،ومت الإف��راج عنها يف قاعة
املحكمة ،وغ���ادرت يف وق��ت الحق
ماليزيا �إلى وطنها.
ومت اعتقال عاي�شة مع هيونغ ،بعد
�أن قامتا يف  13ف�براي��ر ، 2017
مبهاجمة رجل �آ�سيوي املالمح ،يف
مطار كواالملبور ،ور�شتا على وجهه
�سائال ،تبني الحقا �أنه يحتوي على
الغاز امل�شل للأع�صاب .VX
وتويف الرجل الحقا وتبني �أنه ،كيم
جونغ نام ،الأخ غري ال�شقيق لزعيم
كوريا ال�شمالية كيم جونغ �أون،
رغم �أنه كان يحمل جواز �سفر با�سم
م�ستعار.
�أكدت الفتاتان يف التحقيق �أنهما كانتا
ت�شاركان يف ت�صوير فيديو فكاهي,
ولكن التحقيق قال �إن اال�ستخبارات
الكورية ال�شمالية ا�ستخدمت الفتاتني
ال�ساذجتني الغتيال �أخ الزعيم الكوري
ال�شمايل املقيم يف ماكاو.
ولكن �سلطات بيونغ يانغ ،رف�ضت
هذه التهمة ،ونفت �أي عالقة لها يف
اغتيال كيم جونغ نام.

إثيوبيا وفرنسا :اتفاق عسكري

�أن وزارتي دفاع ال�سودان و�إثيوبيا
وقّ عتا « برئا�سة الأركان امل�شرتكة
باخلرطوم على بروتوكول ن�رش
القوات امل�شرتكة على احلدود».
وق��ال رئي�س الأرك��ان امل�شرتكة
للقوات امل�سلّحة ال�سودانية
ك��م��ال عبد امل��ع��روف املاحي
�إن الدولتني ،بهذه اخلطوة،
�ستم�ضيان «ب��ق��وة ل�ضبط كل
الإ���ش��ك��االت ومنع االحتكاكات
وحفظ حقوق �شعوب املناطق
احلدودية بخا�صة و�أن عالقاتنا
م��ع �إثيوبيا ع�لاق��ات تاريخية
وج��وار ف�ضال عن توفر الإرادة
ال�سيا�سية ب�ين ال��ر�ؤ���س��اء يف
البلدين من خ�لال دعوتهم لأن
تكون هنالك �رشاكات وتعاون.

�أظهر تقرير �صادر عن «�أخبار امل��ر�أة ال�صينية» �أن املحاكم
ال�صينية �أ�صدرت � 3718أمر حماية لل�سالمة ال�شخ�صية حتى
عام  ،2018اعتبارا من دخول قانون العنف املنزيل للبالد حيز
التنفيذ يف مار�س .2016
ونقل التقرير عن �أرقام من املحكمة ال�شعبية العليا �أن املحاكم
يف جميع �أنحاء البالد ا�ستعر�ضت  5860ق�ضية عنف منزيل
تنطوي على طلب للح�صول على �أمر باحلماية حتى عام .2018
ووفقا للقانون ،ميكن لل�ضحايا �أو الأ�شخا�ص املعر�ضني خلطر
العنف املنزيل تقدمي طلب للح�صول على �أمر حماية ال�سالمة
ال�شخ�صية ال��ذي مينع اجلناة من �إيذائهم �أو م�ضايقتهم �أو
مالحقتهم.
وبالن�سبة لأولئك الذين ال ي�ستطيعون التقدم بطلب للح�صول
على �أمر احلماية لأ�سباب �شخ�صية ،ميكن تطبيق الأمر من قبل
دوائر ال�رشطة املحلية �أو االحتادات الن�سائية يف املجتمعات
املحلية �أو �أفراد الأ�رسة نيابة عن ال�ضحايا.
ٍ
معتد ينتهك الأمر احلمائي من �أجل �ضمان �إنفاذ
و�ستتم معاقبة �أي
القانون .ويف �إحدى احلاالت ،احتُجز رجل يدعى لو يف مدينة
ناننينغ حا�رضة منطقة قوانغ�شي ذاتية احلكم لقومية ت�شوانغ،
رهن االحتجاز ملدة � 10أيام ل�رضب زوجته مرة �أخرى بعد �أن
�أ�صدرت حمكمة حملية �أمرا تقييديا �ضده ،بح�سب التقرير.

باكستان تعرض على قطر
استثمارات بـ  10مليارات دوالر

ك�شف رئي�س جمل�س اال�ستثمار
الباك�ستاين ه��ارون �رشيف،
�أن بالده قدمت عر�ض ًا �ضخم ًا
لقطر.
وقال �رشيف لوكالة الأنباء
القطرية «قنا» �إن باك�ستان
عر�ضت على قطر  30م�رشوعا
حكوميا وا�ستثمارات بقيمة
 10مليارات دوالر.
و�أو���ض��ح �أن ال��ع��ر���ض �شمل
عدد ًا من القطاعات من بينها
ال��ف��ن��ادق وامل��ن��ت��ج��ع��ات،
وحمطات توليد الكهرباء،
وال�رشكات الكبرية املدرجة،
بالإ�ضافة �إل��ى امل�ؤ�س�سات
التعليمية وغري ذلك .بح�سب
�صحيفة «لو�سيل» القطرية.
وي���زور ��شري��ف قطر حاليا
وه��ي ال��زي��ارة الثانية له
خ�لال �شهرين� ،ضمن وفد

ي�ضم ع���دد ًا م��ن كبار رجال
الأعمال يف باك�ستان ،وجرى
عقد اجتماعات مع ع��دد من
امل�س�ؤولني يف قطر ،تناولت
بحث اال�ستثمارات املتبادلة،
و�أب�������دى رج�����ال الأع���م���ال
ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ون اهتماما
باال�ستثمار يف قطر.
وتابع �رشيف �أن باك�ستان
وق��ط��ر ت��ت��ح��رك��ان ب�رسعة
لإجن��از �صفقات مهمة خالل
ال��ع��ام احل���ايل ،م�شريا �إلى
�أن الطرفني حددا القطاعات
ذات املنفعة املتبادلة وباتا
ي�����س�يران ب��اجت��اه �صفقات
حم������ددة ،وذل�����ك يف وق��ت
تتطور العالقة بني الدولتني
على دعائم م�ؤ�س�سية تنبئ
مب�ستقبل واع��د من التعاون
بني اجلانبني.

إنتاج  200مروحية صينية
من الجيل الجديد
• زعيما فرن�سا و�إثيوبيا

• عمر الب�شري يف �إثيوبيا

ال�شمالية والأمريكية الثانية برفع
ال��ع��ق��وب��ات جزئيا مقابل تفكيك
من�ش�آت يونغبيونغ النووية ،هي
اج��راءات �أكرث واقعية و�أكرب خطوة
نحو التفكيك النووي».
وقال« :على الرغم من ذلك ،ف�إن نتيجة
املحادثات الأخرية تبني �أنه ال ميكن
كتابة تاريخ جديد يف العالقات بني
كوريا ال�شمالية والواليات املتحدة
ما مل يكن هناك ر�أي ذاتي وقرار �صارم
من قبل امل�س�ؤولني الأمريكيني».
وحث امل�س�ؤولني الأمريكيني على
امل�ضي قدما نحو طريق كتابة
ت��اري��خ ج��دي��د يف ال��ع�لاق��ات بني
البلدين يلبي تطلعات العامل
نحو ال�سالم واال�ستقرار ب�آرائهم

الذاتية و�شجاعتهم ،بدون ت�أثرهم
من ادع���اءات اجلماعة ال�سيا�سية
املعار�ضة معرب ًا عن �أن موقف بالده
الثابت هو التقدم نحو بناء نظام
ال�سالم امل�ستدام واملتني يف �شبه
اجلزيرة الكورية وحتقيق التفكيك
النووي.
ي�شار الى �أن كوريا ال�شمالية ظلت
تو�ضح �إرادتها يف حتقيق التفكيك
النووي الكامل ابتداء من يوم 11
من مار�س بعد �أن التزمت ال�صمت
منذ انتهاء قمة هانوي التي جمعت
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
وال��زع��ي��م ال��ك��وري ال�شمايل كيم
جونغ�-أون يف نهاية فرباير ،غري
�أنها انتهت بدون �أي اتفاق.

وقعت �إثيوبيا وفرن�سا �أول اتفاق بينهما يهدف �إلى
م�ساعدة �أدي�س �أبابا يف �إن�شاء �سالح للبحرية ،و�إلى
تلبية طموح باري�س لتعزيز العالقات االقت�صادية مع
ثاين �أكرب دولة يف �إفريقيا من حيث ال�سكان.
و�أ�شاد الرئي�س الفرن�سي �إميانول ماكرون يف اليوم الأول
من جولته يف �رشق �إفريقيا بـ «ال�رشاكة املحرتمة» التي
اقرتحتها بالده ملواجهة النفوذ ال�صيني املتنامي يف
�إفريقيا ،وذلك قبل زيارته لكنائ�س الليبيال املحفورة
يف ال�صخر يف �إثيوبيا ،التي ت�سعى فرن�سا للم�ساعدة
يف احلفاظ عليها.
وقال ماكرون يف م�ؤمتر �صحايف �إلى جانب رئي�س
الوزراء الإثيوبي �أبي �أحمد« :اتفاق التعاون الدفاعي
الذي مل ي�سبق له مثيل يوفر الإط��ار ..ويفتح ب�شكل
ملحوظ الطريق لفرن�سا للم�ساعدة يف ت�أ�سي�س مكون

بحري �إثيوبي».
و�أ�ضاف« :نحن هنا يف دولة �صديقة حيث نريد فتح
�صفحة جديدة يف تاريخنا امل�شرتك ..نظرتنا لإثيوبيا
تغريت ب�شدة منذ �أن �أ�صبح �أبي رئي�سا للوزراء».
وي�شمل اتفاق التعاون الع�سكري �أي�ضا التعاون اجلوي
والعمليات امل�شرتكة وفر�ص التدريب و�رشاء العتاد.
كما مت توقيع اتفاقات لتطوير �إرث �إثيوبيا الثقايف،
مبا يف ذلك ترميم الكنائ�س وافتتاح م�رشوع للتنقيب
يف قرية �أثرية تعود للقرن الثاين ع�رش .و�ستقدم
باري�س  100مليون ي��ورو مل�ساعدة �إثيوبيا على
التحول االقت�صادي.
وي�سعى الرئي�س الفرن�سي خالل زيارة ت�ستغرق � 4أيام
ملنطقة القرن الإفريقي �إلى االنف�صال عن تاريخ فرن�سا
اال�ستعماري يف القارة.

تعتزم ال�صني �إنتاج  200مروحية ثقيلة على �أقل تقدير من طراز
 AHLبالتعاون مع رو�سيا ،انطالقا من العام .2032
و�أعلن كبري امل�صممني يف معهد املروحيات ال�صيني للبحوث
العلمية� ،أو �سي مينغ� ،أن الإنتاج ال�صناعي للمروحيات الرو�سية
ال�صينية �سيبد�أ بحلول العام  ،2032حني �ستنتهي عملية احل�صول
على ترخي�ص با�ستخدام املروحية التي تزن  40طنا.
و�أو�ضح� ،أن اخلربات التي اكت�سبها املهند�سون ال�صينيون غري
كافية وخا�صة يف جمال ت�صميم �أجهزة نقل احلركة للمروحيات،
لذلك «قررنا التعاون مع رو�سيا لال�ستفادة من �إيجابيات �إنتاج
املروحيات الرو�سية والتخل�ص من ال�سلبيات».
يذكر �أن االتفاقية الرو�سية ال�صينية بهذا ال�ش�أن ،والتي وقعت
العام  ،2016ق�ضت ب�أن ت�ستثمر �رشكة «مروحيات رو�سيا» يف
امل�رشوع من خالل تقدمي التكنولوجيا< �أما اجلانب ال�صيني
ف�سيعمل على تنظيم عملية حتقيق الربنامج ب�شكل عام والت�صميم
ب�شكل خا�ص ،و�إنتاج مناذج جتريبية واختبارها وت�سويق
املروحية.

