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تعاون ياباني أميركي إلعادة المختطفين من بيونغ يانغ

اليابان :نقل البحرية األميركية إلى جزيرة غوام في 2024
قال متحدث با�سم قوات البحرية
الأمريكية �إن عملية النقل املزمعة
لأفراد م�شاة البحرية الأمريكية
من قاعدة �أوكيناوا اليابانية
�إل��ى ج��زي��رة غ��وام يف املحيط
الهادئ� ،ستبد�أ يف �أكتوبر عام
 2024وت�ستكمل يف غ�ضون 18
�شهرا.
وقالت تينا روز مونا بارنز،
رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س الت�رشيعي
للجزيرة  -يف ت�رصيح نقلته
�صحيفة «جابان توداي» اليابانية
ام�س الأربعاء � -إن اخلطة احلالية
تق�ضي بنقل نحو � 5آالف جندي من
م�شاة البحرية و�سيتمركز منهم
نحو  1700ب�شكل دائ��م يف غوام
�أما عن العدد املتبقي �سيتناوب
كل ن�صف عام.
وكانت الواليات املتحدة قد ذكرت
يف وقت �سابق �أنه �سيتم نقل نحو
� 4آالف جندي من م�شاة البحرية
الأمريكية من �أوكيناوا �إلى غوام،
وي�ستند النقل املزمع �إلى اتفاق
بني اليابان والواليات املتحدة
الأمريكية عام  2006ب�ش�أن �إعادة
تنظيم القوات الأمريكية ،حيث
يجري بناء قاعدة جديدة لقوات
امل��اري��ن��ز ب��ال��ق��رب م��ن قاعدة
�أندر�سن للقوات اجلوية يف �شمال
ج��زي��رة غ���وام ،على �أن تكتمل
بحلول عام .2026
و�سيطلق على القاعدة ا�سم «مع�سكر
ب�لاز» تيمنا بالربجيدير جرنال

• كبري �أمناء جمل�س الوزراء الياباين

في�سنتي بن ب�لاز� ،أح��د مواطني
غ��وام ال��ذي ا�ستمر بعد خدمته
الع�سكرية العمل كممثل لغوام يف
جمل�س النواب الأمريكي وتويف
عام .2014
ويجري تنفيذ ع��دد من م�شاريع

البنية التحتية ،مبا يف ذلك بناء
الطرق واملرافق الطبية ملواجهة
الزيادة املتوقعة يف عدد �سكان
اجلزيرة لكن املخاوف قد تزايدت
ب�سبب ال��ت���أخ�ير يف م��ث��ل هذه
امل�شاريع ب�سبب نق�ص العمالة

• قطعة بحرية �أمريكية

امل��اه��رة ،كما ت�سببت الآث���ار
البيئية للبناء والت�أثري املحتمل
للأعمال على امل��وارد الثقافية
للجزيرة ،يف �إثارة قلق ال�سكان
املحليني.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى �أك����د كبري

�أمناء جمل�س ال���وزراء الياباين
يو�شيهيد �سوجا ام�س الأربعاء،
دع��م احلكومة الأمريكية جلهود
ب�لاده املبذولة من �أج��ل �إع��ادة
مواطنيها الذين اختطفتهم كوريا
ال�شمالية.

وقال �سوجا  -ح�سبما نقلت هيئة
الإذاعة اليابانية «�إن �إت�ش كيه» -
�إن جميع امل�سئولني الأمريكيني
الذين التقى بهم -خالل زيارته
الأخ�يرة للواليات املتحدة -مبا
فيهم نائب الرئي�س مايك بين�س

�أبدوا تفهمهم الكامل لكل تفا�صيل
هذه الق�ضية التي قام ب�رشحها
وتو�ضيحها لهم.
و�أو���ض��ح �أن ه��ذا ي��دل على �أن
الكثري من امل�سئولني الأمريكيني
لي�س ف��ق��ط ال��رئ��ي�����س دون��ال��د
ترامب يدركون متاما �أهمية حل
ق�ضية االختطاف ،م�شريا �إلى
الت�رصيح الأخري الذي �أدلى به
رئي�س ال��وزراء الياباين �شينزو
�أبي و�أعرب فيه عن تطلعه للقاء
الزعيم ال��ك��وري ال�شمايل كيم
جوجن �أون دون �رشوط م�سبقة.
وتعهد ب�أن احلكومة اليابانية
�ستبذل ق�صارى جهدها لإع��ادة
جميع ال��ذي��ن �أخ��ذت��ه��م كوريا
ال�شمالية �إل���ى �أر����ض الوطن
�سواء كانوا مدرجني يف قائمة
املختطفني �أم ال.
وت��ق��ول ال��ي��اب��ان �إن  17من
مواطنيها وقعوا �ضحايا عمليات
اخ��ت��ط��اف م��ن��ذ ال�سبعينيات
والثمانينيات ،ي�شتبه بتنفيذها
عمالء اال�ستخبارات الكورية
ال�شمالية ،وت�شدد طوكيو على
�أن��ه مت نقل ه���ؤالء اليابانيني
��س�را �إل���ى ك��وري��ا ال�شمالية
ال�ستخدام البيانات ال�شخ�صية
اخلا�صة بهم لد�س جوا�سي�س يف
كوريا اجلنوبية ب�صفة يابانيني،
وك��ذل��ك ب��ه��دف ت��دري�����س اللغة
اليابانية ملوظفي املخابرات
الكورية ال�شمالية.

الصينيون يدافعون عن أنفسهم تجاري ًا ضد أميركا

سيول ولندن في مفاوضات للتوصل التفاقية تجارة حرة

عقد نووي بين روسيا والصين بقيمة

الجيش الجنوبي يحلل تجربتي كوريا الشمالية الصاروخيتين

 17مليار دوالر
وقعت ال�رشكة الرو�سية «�آت��وم
�سرتوي �إك�سبورت» عقدا قيمته
 17مليار دوالر مع �رشكة الطاقة
ال��ن��ووي��ة احل��ك��وم��ي��ة ال�صينية
« »CNNPلبناء وحدتي الطاقة
رقم  3و 4يف املحطة الكهروذرية
«�سيويدابو» بال�صني.
ونقلت وكالة �أنباء « انرتفاك�س»
الرو�سية ام�س الأربعاء عن بيان
لل�رشكة ال�صينية �أن القيمة
الإجمالية للعقد تبلغ  17مليار
دوالر.
وذكر البيان �أن ال�رشكة الرو�سية
التابعة ل�رشكة «رو����س �آت���وم»
احلكومية الرو�سية �ستبا�رش بناء
وحدة الطاقة رقم  3يف �أكتوبر عام
 2021ووح��دة الطاقة رق��م  4يف
�أغ�سط�س .2022
ُي��ذك��ر �أن احلكومتني الرو�سية
وال�صينية وقعتا يف  2018على
بروتوكول لت�شييد وحدتني للطاقة
باملحطة الكهروذرية «�سيويدابو»،
وم��ن امل��ق��رر ت��زوي��د الوحدتني
املذكورتني مبفاعالت نووية من
طراز « »1200-VVERالرو�سية.
م��ن ناحية �أخ���رى ق��ال��ت وزارة
اخلارجية ال�صينية ام�س الأربعاء،
�إن الواليات املتحدة حتدد النزاع
بني البلدين ب�ش�أن التجارة ،ب�أنها
حرب جتارية و�أن ال�صني تت�رصف

• الزعيمان ال�صيني والأمريكي

فقط دفاعا عن النف�س� ،رصح بذلك
املتحدث با�سم الوزارة قنغ �شوانغ
يف م�ؤمتر �صحايف يف بكني.
ي ��أت��ي ه��ذا عقب اع�ل�ان املالية
ال�صينية يوم� ،إنها تعتزم فر�ض
تعريفة على ال�سلع الأمريكية
بقيمة  60مليار دوالر ،بعد ت�صعيد
الواليات املتحدة حلرب جتارية
مريرة مع رفع التعريفة اجلمركية

على املنتجات ال�صينية بقيمة 200
مليار دوالر.
فيما حذر الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ،ال�صني من الرد على زيادة
الر�سوم اجلمركية التي فر�ضها
على �سلع �صينية الأ�سبوع املا�ضي،
وقال �إن امل�ستهلكني الأمريكيني لن
يدفعوا مقابل �أي زيادة يف الر�سوم
اجلمركية.

إندونيسيا :تعزيز اإلجراءات األمنية
قبيل اإلعالن عن نتائج االنتخابات

• انت�شار قوات الأمن الإندوني�سية

�أعلنت ال�رشطة الإندوني�سية �أم�س الأربعاء �أن قوة
مكافحة الإره��اب اعتقلت ع�رشة �أ�شخا�ص على الأقل
لال�شتباه يف تخطيطهم ل�شن هجمات �أثناء الإعالن
الأ�سبوع املقبل عن النتائج الر�سمية لالنتخابات
الرئا�سية التي جرت يف البالد ال�شهر املا�ضي.
ونقلت قناة «يورونيوز» الأوروبية عن املتحدث با�سم
ال�رشطة «ديدي برا�سيتيو» قوله ان نحو � 32ألف ًا من
قوات اجلي�ش وال�رشطة على �أهبة اال�ستعداد يف العا�صمة
«جاكرتا» مبا يف ذلك القوات التي مت ا�ستدعا�ؤها من
مقاطعات �أخرى من �أجل حماية احلدث.
و�أ�ضاف �أن امل�شتبه بهم كانوا يخططون ل�شن هجمات
على التجمعات املقررة خالل �أيام  21و 22و 23من

ال�شهر احلايل ،م�شريا �إلى �أن هدفهم هو ن�رش الفو�ضى
وا�ستهداف �أكرب عدد من ال�ضحايا مبا يف ذلك ال�رشطة.
وقال برا�سيتيو �إن امل�شتبه بهم ينتمون جلماعة �أن�صار
الدولة املوالية لتنظيم داع�ش ،مو�ضحا �أن ال�سلطات
الإندوني�سية تتعقب املزيد من �أع�ضاء اجلماعة.
وكان الرئي�س الإندوني�سي «جوكو ويدودو» قد �أعلن
ف��وزه بوالية ثانية يف االنتخابات الرئا�سية التي
�شهدتها البالد م�ؤخرا ،كما �أعلن «برابوو �سوبيانتو»
املناف�س الأب��رز لويدودو فوزه يف هذه االنتخابات
بناء على تعداد �أع�ضاء حملته االنتخابية .ومن املقرر
�أن تعلن مفو�ضية االنتخابات يف �إندوني�سيا النتائج
الر�سمية لهذه االنتخابات يف  22مايو احلايل.

قال م�س�ؤول يف املكتب الرئا�سي
الكوري اجلنوبي ،ام�س الأربعاء،
�إن اجلي�ش ال ي��زال يجري حتليال
لتجربتني �صاروخيتني لكوريا
ال�شمالية.
ونقلت وك��ال��ة �أن��ب��اء «يونهاب»
الكورية اجلنوبية عن امل�س�ؤول
قوله �إن �سيول ووا�شنطن ال تزاالن
جتريان تقييما وحتليال م�شرتكا
لالختبارين ال�صاروخيني اللذين
قامت بهما كوريا ال�شمالية.
وحول زيارة م�ست�شار الأمن القومي
الأمريكي جون بولتون �إلى �سيول،
قال �إن البلدين يجريان م�شاورات
عما �إذا كان بولتون �سيزور البالد
�أم ال ،وموعد الزيارة وغريه يف ظل
جميع الظروف.
و�أجرت كوريا ال�شمالية التجربتني
ال�صاروخيتني يومي  4و 9مايو
احل��ايل بعد �أن كانت قد توقفت
عن ذلك ملدة �سنة و� 5أ�شهر و�سط
انفراج حدة التوتر الع�سكري يف
�شبه اجلزيرة الكورية.
من ناحية �أخ��رى �رصحت وزارة
ال�صناعة وال��ت��ج��ارة والطاقة
الكورية اجلنوبية ام�س الأربعاء،
�أن��ه��ا ع��ق��دت االج��ت��م��اع ال�ساد�س
لفريق العمل التجاري بني كوريا
اجلنوبية وبريطانيا ال��ي��وم يف
�سيول ،حيث ناق�شت فيه �سبل
�إبرام اتفاقية للتجارة احلرة بني
البلدين ،ا�ستعداد ًا خلروج بريطانيا

الكونغو :وباء
اإليبوال خارج
السيطرة
ح��ذر اخل�ب�راء م��ن �أن وب��اء
الإي��ب��وال يف منطقة مزقتها
ال����صراع��ات يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية� ،أ�صبح
خارج عن ال�سيطرة ،وميكن
ريا مثل الفا�شية
�أن ي�صبح خط ً
التي دمرت ثالث دول يف غرب
�إف��ري��ق��ي��ا ب�ين ع��ام��ي 2013
و ،2016وفقا للغارديان.
ي�أتي هذا فيما ازدادت احلاالت
اجلديدة خالل ال�شهر املا�ضي
ب�أ�رسع معدل ،حيث تكافح
وك����االت امل��ع��ون��ة م��ن �أج��ل
تفعيل ا���س��ت��ج��اب��ة لل�صحة
ال��ع��ام��ة يف امل��ن��اط��ق التي
عانت من عقود من الإهمال
وال����صراع ،مع وج��ود �أنظمة
�صحية ه�شة ب�شكل ال ي�صدق
وتف�شيات مميتة منتظمة،
ف�ضال عن العنف الذي ي�شمل
اجلماعات امل�سلحة.
وقال جريميي ف��ارار ،رئي�س
�صندوق ويلكوم تر�ست�« ،أنا
قلق للغاية  -بقدر ما ميكن
�أن يكون الأمر كذلك» ،ودعا
�إلى وقف �إطالق النار لل�سماح
للفرق ال�صحية بالو�صول �إلى
املر�ضى وحماية الآخرين
يف املجتمع .وي��وج��د �أكرث
من � 1600شخ�ص م�صاب يف
مقاطعة �شمال كيفو منذ اندالع
املر�ض يف �أغ�سط�س.

• الزعيم الكوري ال�شمايل �أثناء جتربة �إطالق ال�صواريخ

من االحت��اد الأوروب���ي ،طبقا ملا
ذكرته �شبكة «كيه.بي�.إ�س.وورلد»
الإذاعية الكورية اجلنوبية ام�س
الأربعاء.
وت���ر�أ����س وف���دي ال��ب��ل��دي��ن مدير
املفاو�ضات التجارية يف الوزارة

الكورية اجلنوبية ،يو هان كو،
وم�ساعد ن��ائ��ب وزي���ر التجارة
الدولية الربيطاين ،جون �ألتي.
ومت خالل االجتماع تبادل الآراء
املتعلقة ب��خ��روج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي ،ومناق�شة ال�سبل

الرامية �إلى احلفاظ على االمتيازات
التجارية بني البلدين ،واال�ستفادة
م���ن ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ج��ارة احل���رة
ب�ين ك��وري��ا اجلنوبية واالحت���اد
الأوروب�����ي ،وت��ط��وي��ر العالقات
التجارية الثنائية.

بنغالديش :اشتباكات بين الشرطة
ومهربين

• مواجهات مع املهربني

�أعلنت ال�رشطة البنغالية ام�س الأربعاء� ،أن �شخ�صني
اثنني لقيا حتفهما �إثر اندالع ا�شتباكات مع عدد من
املهربني الذين يقومون ب�إر�سال الجئي الروهينغا
امل�سلمني �إل��ى ماليزيا .ونقلت قناة «يورونيوز»
الأوروب��ي��ة عن امل�س�ؤول بال�رشطة «براديب كومار
دا�س» قوله ان اال�شتباكات اندلعت عقب قيام ال�رشطة
مبداهمة �إحدى املناطق الواقعة بالقرب من خميمات
مقامة لالجئي الروهينغا يف جنوب �رشق البالد ،الأمر
الذي �أدى �إلى قيام جمموعة من املهربني ب�إطالق النار

عليهم ووقوع تبادل لإطالق النار بني اجلانبني ما �أ�سفر
عن مقتل اثنني من املهربني و�إ�صابة �أربعة من �أفراد
ال�رشطة .وقد �أعلنت �سابقا ال�رشطة البنغالية االثنني
املوافق  25فرباير املا�ضي عن حماولة اختطاف فا�شلة
لطائرة الركاب التي كانت يف طريقها من داكا �إلى دبي
كان يحمل م�سد�س �أطفال ومل يكن بحوزته قنابل.
ي�شار �إلى �أن الطائرة التابعة ل�رشكة بيمان للطريان
قد هبطت يف مدينة �شيتاجوجن وغادر الركاب جميعهم
الطائرة التي كانت يف طريقها من داكا �إلى دبي.

