12

شؤون

خارجية
www.alshahedkw.com
العدد ( )3676الجمعة  15مارس 2019
info@alshahedkw.com

مجلس األمن :إعفاء جهات إنسانية
من عقوبات بيونغ يانغ

الصين تشدد ضوابط التأشيرات
على عمال كوريا الشمالية
ذكرت م�صادر �صينية �أم�س اخلمي�س
�أن احلكومة ال�صينية تعمل على
تعزيز الرقابة على ت�أ�شريات
العمال الكوريني ال�شماليني� ،إثر
قرار الواليات املتحدة بالإبقاء
على العقوبات املفرو�ضة على
كوريا ال�شمالية.
و���ش��ددت ال�����ص�ين م���ؤخ��را على
ت�أ�شريات الإقامة ملوظفي املطاعم
ال��ك��وري��ة ال�شمالية يف امل��دن
احلدودية ،مبا يف ذلك داندونغ
يف مقاطعة لياونينغ ،مطالبة
العمال ال��ذي��ن انتهت �صالحية
ت�أ�شريتهم بالعودة �إل��ى الوطن
بحلول نهاية هذا ال�شهر ،وفقا
للم�صادر.

• جمل�س الأمن

منحت جلنة العقوبات التابعة ملجل�س الأمن الدويل
�إعفاءات خلم�س جهات �إن�سانية تقدم امل�ساعدات
لكوريا ال�شمالية ،وا�ستثنتها من العقوبات املفرو�ضة
على املتعاملني مع بيونغ يانغ.
كما �سمحت اللجنة الأممية ل�صندوق ال�سكان ب�إر�سال
مواد ال�صحة الإجنابية يف حاالت الطوارئ ،وكذلك
ملنظمة  First Steps Health Societyالكندية
و«�أطباء بال حدود» الدولية ،بت�صدير معدات طبية

�إلى ال�شمال.
وو�صل العدد الإجمايل للإعفاءات الإن�سانية املتعلقة
بكوريا ال�شمالية ال�سارية حاليا �إلى  ،20مع العلم
�أن تلك الإعفاءات تكون �سارية ملدة � 6أ�شهر.
جدير بالذكر �أن جمل�س الأمن كان قد فر�ض عام 2017
عقوبات اقت�صادية وجتارية اعتربت الأ�شد من نوعها
يف القرن الـ 21على بيونغ يانغ ،ال�ستمرار حكومة
كوريا ال�شمالية بتجاربها النووية وال�صاروخية.

كوريا الجنوبية تحسم زيارة رجال
األعمال إلى جارتها الشمالية
ذكر م�س�ؤول يف وزارة الوحدة ام�س
اخلمي�س �أن ال���وزارة تعتزم عقد
اجتماع فريق العمل هذا الأ�سبوع
مع اجلانب الأمريكي للنظر يف ما
�إذا كانت �ست�سمح لرجال االعمال
بزيارة جممع كي�سيونغ ال�صناعي
يف كوريا ال�شمالية �أم ال.
ويف الأ�سبوع املا�ضي ،طلب 179
�شخ�ص ًا �إذن��ا من احلكومة لزيارة
املجمع ال�صناعي يف مدينة كي�سونغ
احل���دودي���ة يف ال�����ش��م��ال لفح�ص
معداتهم ومن�ش�آتهم بعد �أن تركوا
املجمع عند �إغالقه عام  2016و�سط
التوتر ال��ن��ووي وال�صاروخي .
وكانت حماولتهم لزيارته الثامنة
منذ �إغالقه.
وم���ن املنتظر �أن تعقد كوريا
اجلنوبية وال���والي���ات املتحدة

اجتماع جمموعة العمل يف وا�شنطن
قريبا ملناق�شة الق�ضايا الراهنة
حول كوريا ال�شمالية من �ضمنها
ال�سفر الى كوريا ال�شمالية.
وقال امل�س�ؤول « قلنا �إننا �سرناجع
الق�ضية مع و�ضع اعتبار لإحراز تقدم
يف التفاهم من اجلانب الأمريكي
واملجتمع ال���دويل و�أن «نتائج
اجتماع جمموعة العمل» �ستكون
مبثابة مقيا�س التخاذ قرار» .و�سبق
�أن قالت الوزارة انها مل تقرر بعد
حول مطالب رجال االعمال بزيارة
جممع كي�سونغ ال�صناعي م�ضيفة
ب�أنها �ستعيد النظر يف الق�ضية
حتى  22من مار�س .ي�شار الى �أن
ك��وري��ا اجلنوبية ت�سعى الع��ادة
ت�شغيل جممع كي�سونغ وبرنامج
ال�سياحة الى جبل كوم كانغ يف

كوريا ال�شمالية التي توقفت لفرتة
طويلة بعد �أن انتهت حمادثات
القمة الثانية بني كوريا ال�شمالية
وال��والي��ات املتحدة التي انتهت
دون اتفاق .
كما ذكرت احلكومة �أنها �ستبحث
م��ع ال��والي��ات املتحدة الأعمال
ال��ت��ح�����ض�يري��ة ق��ب��ل ا�ستئناف
امل�رشوعني  ،مب��ا يف ذل��ك رمبا
زي���ارة رج��ال الأع��م��ال الكوريني
اجلنوبيني �إلى جممع كي�سونغ.
ومع ذلك  ،كانت الواليات املتحدة
قد ردت ب�شكل �سلبي على الفكرة
 ،حيث قال م�س�ؤول كبري بوزارة
اخلارجية «ال» عندما �سئل عما �إذا
كانت وا�شنطن م�ستعدة للنظر يف
�إلغاء العقوبات ال�ستئناف حمتمل
مل�شاريع كي�سونغ وجبل كومكانغ.

الهند وأميركا :تشييد  6محطات كهرذرية
اتفقت الواليات املتحدة والهند على
تعزيز التعاون بينهما يف جمال الطاقة
ال��ذري��ة ال�سلمية ،وب��ن��اء  6حمطات
�أمريكية للطاقة الكهرذرية على الأرا�ضي
الهندية .وق��ال��ت وزارة اخلارجية
الأمريكية� ،إن الواليات املتحدة والهند
و�ضمن احل��وار اال�سرتاتيجي ،بحثتا
ق�ضايا التعاون مبجال الطاقة الذرية
ال�سلمية ،وبناء �ست حمطات كهرذرية
على الأرا�ضي الهندية.
و�أ���ض��اف��ت �أن اجل��ان��ب�ين �أك���دا جم��ددا
التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي يف
جمال ال�سالمة والأمن يف جمال ا�ستخدام
الطاقة الذرية.
و�أ�شارت الوزارة �إلى �أن الطرفني بحثا
�أي�ضا العديد من ق�ضايا الأمن العاملي،
و��ضرورة عدم انت�شار �أ�سلحة الدمار
ال�شامل وو�سائل ا�ستخدامها ،ومنعها من
الوقوع يف �أيدي الزمر الإرهابية وغري
احلكومية .وجاء االتفاق بعد مباحثات
ا�ستمرت يومني يف وا�شنطن ،حيث تتطلع
الواليات املتحدة يف ظل �إدارة الرئي�س
دونالد ترامب لبيع املزيد من منتجات
الطاقة للهند ،ثالث �أك�بر م�ستورد
حلوامل الطاقة يف العامل.

كوبا وماليزيا :تعزيز تبادل الثقافات
�أعربت كوبا م�ؤخر ًا عن رغبتها يف
تعزيز التعاون الثنائي مع ماليزيا
يف ثالثة جم��االت بالرتكيز على
تبادل الثقافات.
ج��اء ذل��ك على ل�سان نائبة وزير
الثقافة الكوبي كينيلما كارباجل
لقاء مع الأمني
برييز التي �أج��رت
ً
العام ل��وزارة ال�سياحة ،والفنون
والثقافات املاليزي �إ�سهام �إ�سحاق
يف ب��وت��راج��اي��ا االث��ن�ين الفائت
ملناق�شة نف�س املو�ضوع.
وقالت لربناما يف حفل �أقيم يف
منزلها« :ن��رى ث�لاث جم��االت ذات
�إمكانية وه��ي ت��ب��ادل الثقافات،
و�صيانة الرتاث وتبادل املعلومات
ونظام التعليم».
تقوم برييز حالي ًا ب��زي��ارة غري
م�سبوقة ملاليزيا منذ  11مار�س
وتنتهي اليوم اجلمعة ،للم�شاركة يف
م�ؤمتر القمة العاملي حول الفنون
والثقافات يف مركز كواالملبور
للفنون اال�ستعرا�ضية.
و�أ�ضافت �أن التبادالت الثقافية،
مثل معر�ض �أعمال الفنّان الكوبي،
ميكّ ن �شعوب كال البلدين من التفاهم
بعمق.
يبلغ عدد �سكان كوبا حوايل 11.5

• الأمني العام لوزارة ال�سياحة متو�سط ًا نا�شطات

مليون ن�سمة ،وهي معروفة بجهودها
وجناحها يف احلفاظ على الرتاث
وحمايته ،مثل «�أولد هافانا» التي
�أ�س�ستها �إ�سبانيا يف عام .1519

فيما يخ�ص تبادل املعلومات يف
جمال التعليم� ،أف��ادت برييز ب�أن
هذا اجلهد �سيعزز التعاون من حيث
ت�شجيع الدور الثقايف للتعليم.

كما �أعربت عن تقديرها للحكومة
املاليزية على دعمها امل�ستمر
للقرار الكوبي �ضد العقوبات التي
تفر�ضها الواليات املتحدة.

ماليزيا :ال لإلفراج عن المتهمة الثانية بقتل أخ كيم غير الشقيق
رف�ضت ماليزيا �إ�سقاط اتهامات من�سوبة
للفيتنامية دوان ثي هونغ ،املتهمة الثانية
بالتورط يف مقتل كيم جونغ نام الأخ غري
ال�شقيق للزعيم الكوري ال�شمايل.
وجاء الرف�ض املاليزي بعد �أن طالبت فيتنام
على ل�سان وزي��ر خارجيتها ف��ام بنه مينه
ماليزيا ب�إطالق �رساح دوان و�إ�سقاط التهم
املن�سوبة �إليها.
وقالت وزارة اخلارجية الفيتنامية� ،إن الوزير
مينه حتدث بالهاتف مع نظريه املاليزي �سيف
الدين عبد الله ،وطلب منه �ضمان اتخاذ قرار

عادل بحق املواطنة الفيتنامية دوان ثي هونغ
و�إطالق �رساحها.
ويف وقت �سابق� ،أ�سقطت حمكمة ماليزية تهما
كانت موجهة للمواطنة الإندوني�سية �سيتي
عاي�شة املتهمة الثانية بنف�س الق�ضية ،ومت
الإفراج عنها وغادرت �إلى وطنها.
ومت اعتقال عاي�شة وهيونغ ،بعد مهاجمتهما
يف  13فرباير  2017رجال �آ�سيوي املالمح يف
مطار كواالملبور ،ور�شتا على وجهه �سائال
تبينّ الحقا �أنه يحتوي على غاز  VXامل�شل
للأع�صاب.

وتويف الرجل الذي تبينّ �أنه كيم جونغ نام،
الأخ غري ال�شقيق لزعيم كوريا ال�شمالية كيم
جونغ �أون ،وك��ان يحمل ج��واز �سفر با�سم
م�ستعار.
و�أك��دت املتهمتان �أنهما كانتا ت�شاركان يف
ت�صوير فيديو فكاهي ،لكن التحقيق ك�شف �أن
اال�ستخبارات الكورية ال�شمالية ا�ستخدمتهما
الغتيال �أخ الزعيم الكوري ال�شمايل املقيم يف
ماكاو� .سلطات بيونغ يانغ من جهتها ،رف�ضت
هذه التهمة ونفت �أي عالقة لها باغتيال كيم
جونغ نام.

القوات األميركية تقتل  5جنود أفغان بنيران صديقة

• حمطة كهربائية

�أعلن م�س�ؤولون� ،أن �إطالق «نريان �صديقة» بني قوات �أمريكية و�أفغانية �أدت
�إلى طلب م�ساندة جوية ،ت�سببت مبقتل خم�سة � 5أفغان.
ووقع احلادث عندما تعر�ضت دورية �أمريكية � -أفغانية م�شرتكة لإطالق نار
قرب مركز للجي�ش الأفغاين خارج تارين كوت عا�صمة والية �أوروزغان ،وفق
ما قال متحدث با�سم قوات حلف �شمال الأطل�سي يف كابل لفران�س بر�س.
ودف��ع اال�شتباك بعنا�رص الدورية امل�شرتكة �إل��ى طلب م�ساندة جوية،
فا�ستهدفت غارة �أمريكية املركز الع�سكري الأفغاين ما �أدى �إلى مقتل  5جنود
وجرح � 10آخرين �إ�صاباتهم بليغة ،وفق ما �رصح به نائب رئي�س جمل�س
والية �أوروزغان كرمي كرميي.
وقال كرميي �إن  17جنديا �أفغانيا كانوا يف املركز حني وقع احلادث،

نواكشوط :المعارضة لم تتفق على مرشح
موحد للرئاسة
ف�شل ق��ادة «حتالف �أح���زاب املعار�ضة»
يف موريتانيا ،يف االت��ف��اق على مر�شح
م��وح��د خل��و���ض االن��ت��خ��اب��ات الرئا�سية
املقررة خالل �أ�شهر .وقالت م�صادر يف
املعار�ضة� ،إن ق��ادة التحالف – ي�ضم
 11حزب ًا �سيا�سي ًا – مل يتمكنوا من االتفاق
على مر�شح موحد للرئا�سية ،خالل اجتماع
مطول ا�ستمر ل�ساعات م�ساء الثالثاء.
اً
مف�ضل عدم ن�رش ا�سمه:
و�أ�ضاف امل�صدر،
«مل يتمكن قادة الأحزاب ال�سيا�سية امل�شكلة
لتحالف املعار�ضة من االتفاق على �شخ�ص
واحد للرئا�سة ،لقد كان وا�ضح من بداية
االجتماع �أنه �سيكون �صعب التوافق على
مر�شح واحد» .من جهته قال رئي�س حزب
«احتاد قوى التقدم» حممد ولد مولود� ،إن
التحالف االنتخابي للمعار�ضة قرر اعتماد
ا�سرتاتيجية الرت�شح املتعدد بدل املر�شح
املوحد.
و�أك���د يف ت�رصيح ل�صحيفة «الأخ��ب��ار»
املحلية� ،أن املعار�ضة اتفقت على التن�سيق
يف ال�شوط الأول من االنتخابات الرئا�سية

ومتكن عمال املطاعم الكوريني
ال�شماليني من البقاء بال�صني
لفرتة طويلة حتت رعاية احلكومة
ببكني لك�سب العملة ال�صعبة
لبالدهم .بيد �أن احلكومة ال�صينية
ب��د�أت م�ؤخرا يف ت�شديد مطلبات
الفيزا للكوريني ال�شماليني.
ق��ال م�صدر« :ع���ززت ال�سلطات
ال�صينية م��ن مراقبتها لو�ضع
الإق��ام��ة ملوظفي امل��ط��اع��م من
ك��وري��ا ال�شمالية وغ�يره��م من
العمال .وطلبت ممن مل ي�ستوفوا
�رشوط الإقامة العودة �إلى كوريا
ال�شمالية خالل هذا ال�شهر».
وق���ال م�صدر �آخ���ر �إن الرقابة
ال�صينية على العمال الكوريني

ال�شماليني يف املناطق احلدودية
قد خفت �إلى حد ما العام املا�ضي
بعد ج��والت من حمادثات القمة
الثنائية ،لكن الظروف تغريت
م�ؤخراً.
ي��ذك��ر �أن احل��ك��وم��ة ال�صينية
�أم��رت ب�إغالق جميع الكيانات
التجارية الكورية ال�شمالية
مبا يف ذل��ك ما ي�شمل املطاعم
يف عام  2017بعد �إع�لان الأمم
املتحدة عن فر�ض العقوبات
على ال�شمال ،كما قامت ب�إر�سال
العمال ال�شماليني �إلى بالدهم.
هذا و�أُج�بر ح��وايل  2600عامل
ك����وري ���ش��م��ايل ع��ل��ى م��غ��ادرة
املقاطعات ال�شمالية ال�رشقية

الثالث لل�صني يف �شهر �سبتمرب
وحده من عام .2017
بيد �أن بع�ض املطاعم الكورية
ال�شمالية ا�ست�أنفت العمل يف
املناطق احلدودية ال�صينية يف
�أواخر العام املا�ضي بعد تغيري
�أ�صحابها �إلى مواطنني �صينيني.
ه��ذا و�أك���دت وزارة اخلارجية
ال�����ص��ي��ن��ي��ة ال��ت��زام��ه��ا بتنفيذ
العقوبات الدولية املفرو�ضة
على ك��وري��ا ال�شمالية ،عقب
انتهاء القمة الثانية بني كوريا
ال�شمالية وال��والي��ات املتحدة
بالعا�صمة الفيتنامية هانوي
يف فرباير املا�ضي دون نتائج
تذكر.

املقررة منت�صف العام اجل��اري ،وعلى
الت�ضامن يف ال�شوط الثاين.
وكان حتالف �أحزاب املعار�ضة ،قد ح�رص
خيارات مر�شحه املوحد بني �شخ�صني،
�أحدهما من خ��ارج املعار�ضة هو رئي�س
ال��وزراء الأ�سبق �سيدي حممد ولد ببكر،
والآخر رئي�س حزب «اللقاء الدميقراطي»
حمفوظ ول��د بتاح ،بح�سب بيان �سابق
حلزب «التجمع الوطني للإ�صالح والتنمية»
�أحد �أكرب �أحزاب التحالف املعار�ض.
و�سبق �أن وقع حتالف �أحزاب املعار�ضة يف
 17يناير املا�ضي ،وثيقة تت�ضمن اتفاقا
ب�ش�أن االنتخابات الرئا�سية القادمة،
تت�ضمن العمل على اختيار مر�شح موحد
للمعار�ضة ،وت�شكيل جلنة تكلف بتن�سيق
اختيار املر�شح املوحد ،و�إعداد اخلطوط
العري�ضة للربنامج االنتخابي امل�شرتك.
ويف  15يناير� ،أعلن رئي�س البالد حممد ولد
عبد العزيز ،عدم ال�سعي لفرتة جديدة،
ودعا لوقف كافة املبادرات الداعية لتعديل
الد�ستور بهدف التمديد له.

• بيان املعار�ضة

ومتكن اثنان منهم فقط من النجاة دون �إ�صابات.
و�أ�ضاف كرميي «�أنه مع اقرتاب الدورية الأمريكية من القاعدة رمبا ظن
اجلنود الأفغان �أن عنا�رص من طالبان يقرتبون منهم».
وقالت وزارة ال��دف��اع الأفغانية يف بيان �إن��ه «ب�سبب نق�ص التن�سيق
املنا�سب تعر�ض مركز للجي�ش الأفغاين لغارة» ،م�ضيفة �أن حتقيقا يجري
باحلادث.
وال تعد الأحداث املتعلقة بنريان �صديقة �أمرا نادرا يف �أفغان�ستان ،وقد �أدت
�إلى نوع من انعدام الثقة بني القوات املحلية والأجنبية.
ويف واحد من �أ�سو�أ هذه الأحداث قتل � 16رشطيا �أفغانيا يف يوليو 2017
عندما مت ا�ستهدافهم عن طريق اخلط�أ بغارات �أمريكية يف والية هلمند.

إثيوبيا  :األحزاب السياسية توقع
وثيقة «السالم المقدس»

وقعت الأحزاب ال�سيا�سية املختلفة ام�س اخلمي�س اتفاقية ملزمة بعنوان
«وثيقة املقد�س»وذلك بعد مناق�شة م�ستفي�ضة حول خمتلف الق�ضايا.
ومت توقيع االتفاقية بح�ضور رئي�س الوزراء �أبي �أحمد  ،ور�ؤ�ساء منظمات
املجتمع املدين والنا�شطني احلقوقني والزعماء الأديان  .ووقع نحو 107
�أحزاب �سيا�سية على االتفاقية التي تتكون من ع�رشين مادة وثالثة ف�صول.
ومت التو�صل �إلى اتفاق ا�س�س واطر بعد مناق�شة متتالية لأكرث من � 16ساعة
نظمتها منظمة الدميقراطية متعددة الأحزاب يف هولندا.
�ستحكم وثيقة عالقات الأح��زاب ال�سيا�سية  ،وتكون اجلمعية العامة
واملجل�س مكلفني بت�سوية النزاعات بني الأحزاب ال�سيا�سية
وذكر �أن الأحزاب ال�سيا�سية التي ت�شكلت كجبهة وحتالف وائتالف �سيمثلها
ثالثة قادة يف اجلمعية العامة  ،على �أ�سا�س العهد املوثق.
لقد �سمح العهد لكل حزب �سيا�سي بتفوي�ض ع�ضو واح��د �إل��ى املجل�س
امل�شرتك .وو�صل ظهر ام�س الى مطار بويل الدويل نائب الرئي�س ال�سوداين
الفريق عثمان حممد يف زيارة ر�سمية ت�ستغرق يوما واحد ًا.
وابلغ امل�س�ؤول بوزارة اخلارجية لوكالة الأنباء الأثيوبية ان النائب
الأول �سي�سلم رئي�س الوزراء �أبي �أحمد ر�سالة �شفهية من �شقيقه الرئي�س
امل�شري عمر الب�شري تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين و�سبل دعمها
وتعزيزها �إلى افاق ارحب مل�صلحة البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
و�سيقدم نائب الرئي�س اي�ضا واجب العزاء واملوا�ساة للحكومة وال�شعب
الأثيوبي انابة عن حكومة و�شعب ال�سوداين يف �ضحايا حادث الطائرة
املنكوبة.

• نائب الرئي�س ال�سوداين

