دوليات

اخلمي�س  18جمادى الثانية 2020/2/13 - 1441

ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6353

تفشي الفيروس يمثل تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم

وباء كورونا ..ارتفاع عدد ضحايا الفيروس الى  1113على مستوى العالم

انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين بشكل حاد

أعلن��ت الس��لطات الصيني��ة أم��س األربع��اء ،أن ف�يروس كورون��ا
املس��تجد أودى حبي��اة  1113ش��خصا يف مجي��ع أحن��اء الب�لاد .وق��ال
رئي��س منظم��ة الصح��ة العاملي��ة إن تفش��ي ف�يروس كورون��ا ميث��ل
«تهدي��دا خط�يرا للغاي��ة لبقي��ة الع��امل»..
وقال��ت جلن��ة الصح��ة الوطني��ة بالص�ين يف بي��ان« :حت��ى منتص��ف
اللي��ل م��ن ي��وم  11ش��باط/فرباير حصل��ت جلن��ة الصح��ة الوطني��ة
يف الص�ين عل��ى بيان��ات م��ن  31إقليم�اً تفي��د ب��أن ع��دد املصاب�ين بل��غ
 44653إصاب��ة مؤك��دة ،ووف��اة  1113ش��خصا « ،فيم��ا أك��د البي��ان
ش��فاء  4740ش��خصا.
يف س��ياق متص��ل ،أعلن��ت الس��لطات يف إقلي��م هوب��ي الصي�ني ،أم��س
األربع��اء ،ارتف��اع ع��دد وفي��ات ف�يروس كورون��ا املس��تجد يف اإلقلي��م
إىل  1110أش��خاص .وأك��دت أملاني��ا ،الثالث��اء ،اكتش��اف حالت�ين
جديدت�ين لف�يروس كورون��ا يف والي��ة بافاري��ا اجلنوبي��ة ليص��ل ع��دد

ح��االت اإلصاب��ة املعروف��ة يف أكث��ر ال��دول األوروبي��ة تع��دادا للس��كان
إىل .16
وقال��ت وزارة الصح��ة يف بافاري��ا إن احلالت�ين اجلديدتني هلما صلة
بع��دوى انتش��رت ب�ين موظف�ين يف ش��ركة مبنطق��ة ش��تارنربغ غرب��ي
ميوني��خ .كان��ت ش��ركة ويباس��تو لتوري��د قط��ع الس��يارات قال��ت،
الش��هر املاض��ي :إن موظف��ا صيني��ا تأك��دت إصابت��ه بالف�يروس ل��دى
عودته من الصني يف أعقاب زيارة ملقر الشركة قرب ميونيخ .ويبدو
أن املوظ��ف نق��ل الع��دوى إىل ع��دد م��ن زمالئ��ه األمل��ان خ�لال الزي��ارة،
حبس��ب «روي�ترز».
وق��ال رئي��س منظم��ة الصح��ة العاملي��ة إن تفش��ي ف�يروس كورون��ا
ميث��ل «تهدي��دا خط�يرا للغاي��ة لبقية العامل» ،وذلك خالل مناش��دة
لتب��ادل عين��ات الف�يروس وتس��ريع وت�يرة األحب��اث يف س��بيل التوص��ل
إىل عقاق�ير ولقاح��ات.

فضيحة تجسس أمريكية أملانية على أكثر
من مئة بلد
كش��فت صحيف��ة «واش��نطن بوس��ت» ع��ن اس��تخدام االس��تخبارات
األمريكي��ة واألملاني��ة عل��ى م��دى س��نوات جتهي��زات تابع��ة لش��ركة سويس��رية
متخصص��ة بتش��فري االتص��االت ،للتجس��س عل��ى أكث��ر م��ن مئ��ة بل��د ع��دو
وحلي��ف .وج��اء يف تقري��ر للصحيف��ة األمريكي��ة ،نش��رته الثالثاء بعد حتقيق
مط��ول أجرت��ه بالتع��اون م��ع التلفزيون األملان��ي «زد دي إف» وحمطة اإلذاعة
والتلفزي��ون السويس��رية «إس إر إف» ،أن وكال��ة االس��تخبارات املركزي��ة
األمريكي��ة اش�ترت يف ع��ام  1970ش��ركة التش��فري «كريبت��و إي��ه ج��ي» يف
إطار «شراكة سرية للغاية» مع جهاز االستخبارات األملاني «بي إن دي» عن
�جلة يف دول تع��د م�لاذات ضريبي��ة آمن��ة.
طري��ق ش��ركات مس� ّ
وكانت شركة «كريبتو إيه جي» قد تربّعت بعد احلرب العاملية الثانية
عل��ى ع��رش قط��اع بي��ع جتهي��زات التش��فري احملمول��ة ،وق��د باع��ت جتهي��زات
مبالي�ين ال��دوالرات ألكث��ر م��ن  120بل��دا.
وأبق��ي عل��ى تش��فري التجهي��زات ال�تي بيع��ت إىل حلف��اء الوالي��ات املتح��دة،
أم��ا م��ا عداه��ا ف��كان العم�لاء األمريكي��ون قادري��ن عل��ى فك تش��فريها.
وعم��دت وكالت��ا االس��تخبارات (األمريكي��ة واألملاني��ة) إىل «التالع��ب
بتجهي��زات الش��ركة بغي��ة ف��ك الرم��وز ال�تي كان��ت البل��دان (الزبائ��ن)
تس��تخدمها يف توجي��ه رس��ائلها املش � ّفرة».
ومتكنت��ا به��ذه الطريق��ة م��ن مراقب��ة أزم��ة احتج��از الرهائ��ن يف الس��فارة
األمريكية يف طهران يف العام  ،1979وتزويد بريطانيا مبعلومات عن اجليش
األرجنتي�ني إب��ان ح��رب (امللوين/فوكالن��د) ،ومتابع��ة مح�لات االغتي��ال يف
أمري��كا الالتيني��ة ،وف��ق صحيف��ة واش��نطن بوس��ت.
كم��ا أتاح��ت ه��ذه اآللي��ة لوكال��ة االس��تخبارات املركزي��ة األمريكي��ة
امت�لاك دلي��ل عل��ى ت��و ّرط ليبي��ا يف اعت��داء اس��تهدف يف الع��ام  1986مله��ى
ليلي��ا يف برل�ين الغربي��ة أس��فر ع��ن مقت��ل جندي�ين أمريكي�ين.
واعتب��ارا م��ن الع��ام  1970بات��ت «س��ي آي إي��ه» ووكال��ة األم��ن القوم��ي
«تراقب��ان عملي��ا كل عملي��ات ش��ركة «كريبت��و» ،وتتخ��ذان الق��رارات
املتعلق��ة بالتوظي��ف والتكنولوجي��ا والتالع��ب باخلوارزمي��ات واس��تهداف
املش�ترين» ،وف��ق الصحيف��ة.
لك��ن الربنام��ج مل يت��ح التجس��س عل��ى خصوم رئيس��يني للواليات املتحدة،
وال س��يما االحت��اد الس��وفياتي والص�ين ،لع��دم تعاملهما م��ع «كريبتو».

وأك��د وزي��ر الصح��ة الياباني كاتس��ونوبو كات��و ،األربعاء ،إصابة
 39ش��خصا آخري��ن بف�يروس كورون��ا عل��ى م�تن س��فينة «داميون��د
برينس��س» الس��ياحية الراس��ية قبالة س��واحل اليابان ،مما يرفع عدد
املصاب�ين عل��ى متنه��ا إىل  174ش��خصا.
ومت احلجر صحيا على س��فينة «داميوند برينس��س» منذ وصوهلا
إىل اليابان األس��بوع املاضي ،بعد اكتش��اف إصابة ش��خص يف هونغ
كونغ بالفريوس ،س��بق وأن كان على متنها الش��هر املاضي.
وأخضعت السلطات اليابانية حنو  300راكب للفحص من أصل
 3711شخصا على متنها ،وجرى إجالء املصابني اىل منشآت طبية
حملية.
وأطلق��ت منظم��ة الصح��ة العاملي��ة يف البداي��ة عل��ى الف�يروس اس��م
«كوفيد »19-خالل مؤمتر عقدته يف جنيف لدراسة سبل مواجهة
الفريوس اجلديد واحلد من انتشاره.
وأك��د مدي��ر املنظم��ة تي��دروس أدهان��وم غيربيس��وس ،الثالث��اء ،أن
ف�يروس كورون��ا يش��كل «تهدي��دا خط�يرا ج��دا» للع��امل ،عل��ى الرغ��م
م��ن وج��ود  99باملئ��ة م��ن احل��االت يف الص�ين.
م��ن جانب��ه أعل��ن متحدث باس��م جلنة الش��ؤون الصحية احلكومية
الصيني��ة أن مع��دل الزي��ادة يف ع��دد األش��خاص املصاب�ين بف�يروس
كورون��ا اجلدي��د يف الص�ين خ�لال األس��بوع املاض��ي اخنف��ض بنس��بة
.٪ 48.2
ريا للغاية،
وق��ال املتح��دث إن «الوض��ع الوبائ��ي احلالي ال يزال خط ً
ولكن بسبب التدابري املتخذة ،ظهرت بعض االجتاهات اإلجيابية».
وأض��اف حبس��ب وس��ائل إع�لام« :مع��دل من��و ع��دد املرض��ى يتناقص
بش��دة .مت تس��جيل أك�بر زي��ادة يف ي��وم واح��د يف ح��االت اإلصاب��ة
املؤك��دة يف  4فرباي��ر وبلغ��ت  3آالف  887ش��خص .حبل��ول 11
فرباي��ر ،اخنف��ض ه��ذا الرق��م إىل  2000حال��ة جدي��دة يوم ًي��ا».
ووفق��ا ل��ه ،مت تس��جيل احل��د األقص��ى يف الزي��ادة يف احل��االت ال�تي
يش��تبه يف إصابتها باملرض يف  5فرباير ،وبلغ  5آالف  328ش��خص.
حبل��ول  11فرباي��ر ،اخنف��ض إىل  3آالف  342ش��خصاً.
وأشار إىل أن« :اخنفاض هذين املؤشرين بلغ  %48.2و %37.2على
التوالي».
باإلضافة إىل ذلك ،زادت نسبة األشخاص الذين شفوا من املرض
الناج��م ع��ن ف�يروس كورون��ا اجلدي��د يف الص�ين خالل أس��بوعني من
 ٪ 1.3إىل .٪ 10.6
يف وق��ت س��ابق أعلن��ت الس��لطات الصيني��ة أن ع��دد األش��خاص
املصاب�ين بف�يروس كورون��ا يف الص�ين جت��اوز  44.6أل��ف ش��خص.

بحرية روسيا والصني تكثفان نشاطهما عند شواطئ امريكا
نش��رت وزارة الدف��اع األمريكي��ة «خارط��ة عملي��ات الق��وات البحري��ة الروس��ية والصيني��ة» .وت��دل ه��ذه اخلارط��ة عل��ى أن الق��وات
البحري��ة الروس��ية والصيني��ة كثف��ت نش��اطها يف الف�ترة األخ�يرة وفق��ا ل�ـ»ذي دراي��ف» ،يف وق��ت تص ّع��د في��ه امري��كا سياس��اتها
العدائي��ة ض��د البلدي��ن.
وحبسب «اخلارطة» اليت ال تذكر متى مت رصد العمليات املشار إليها وال حتدد القطع البحرية اليت نفذت هذه العمليات،
فإن س��فن األس��طول الروس��ي كثفت نش��اطها عند س��احل الواليات املتحدة اجلنوب الش��رقي ويف مشال احمليط األطلس��ي ويف
منطقة حبر الكارييب .وأش��ارت «اخلارطة» أيضا إىل «عمليات كبرية» يف منطقة القطب الش��مالي.
وكان أمريال األسطول األمريكي ،اندرو لويس ،قد نوه إىل أن ساحل أمريكا الشرقي مل يعد ملجأ آمنا لألسطول األمريكي
بسبب الغواصات الروسية.
م��ن جانب��ه ق��ال األم�يرال الروس��ي فيكت��ور كرافتش��ينكو ،رئي��س أركان القوات البحرية الروس��ية الس��ابق ،إن س��احل الواليات
املتح��دة الش��رقي والغرب��ي مل ول��ن يك��ون ملج��أ آمن��ا للغواص��ات األمريكي��ة ،مش�يرا إىل «أن البح��ارة ال��روس حيقق��ون مهامه��م يف
خمتل��ف مناط��ق احملي��ط العامل��ي مب��ا فيه��ا احمليطان األطلس��ي واهلادئ”.

ترامب يلمح إلى «تأديب» كولونيل شهد ضده

ساندرز يفوز بفارق ضئيل في بوالية نيو هامبشير وتراجع بايدن
ف��از برين��ي س��اندرز بف��ارق ضئي��ل يف االنتخاب��ات التمهيدي��ة الدميقراطي��ة بوالي��ة ني��و هامبش�ير يوم الثالثاء ،مم��ا عزز مكانته
باعتباره املرشح األوفر حظا يف السباق لنيل ترشيح احلزب الدميقراطي النتخابات الرئاسة األمريكية ،يف الوقت الذي تعرض
فيه منافس��ه املعتدل جو بايدن النتكاس��ه بعدما أظهرت النتائج أنه س��يحل على األرجح يف املركز اخلامس.
وتصدى ساندرز ،السناتور التقدمي من والية فريمونت ،هلجوم خصومه الذين حذروا من أن آراءه اليسارية املتطرفة ستقود
احلزب إىل اهلزمية يف انتخابات  3نوفمرب تشرين الثاني أمام الرئيس اجلمهوري دونالد ترامب.
وق��ال س��اندرز ألنص��اره يف مانشس�تر بني��و هامبش�ير دعون��ي أغتن��م ه��ذه الفرص��ة ألش��كر س��كان ني��و هامبش�ير عل��ى ه��ذا الف��وز
الكب�ير الليلة.
وجاء املعتدل بيت بوتدجدج ( 38عاما) وهو رئيس بلدية ساوث بيند بوالية إنديانا ،يف املركز الثاني بعد فوزه على ساندرز
يف انتخابات أيوا التمهيدية اليت اتسمت بالفوضى .وطلبت كلتا احلملتني إعادة فرز جزئي لنتائج أيوا املتنازع عليها.
كم��ا كان��ت الليل��ة جي��دة أيض��ا للس��ناتور إمي��ي كلوبوش��ار ،ال�تي اس��تفادت من الزخ��م بعد مناظرة قوية ي��وم اجلمعة لتحل
يف املرك��ز الثال��ث فيما يبدو.
يف س��ياق آخ��ر ق��ال الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب ي��وم الثالث��اء إن اجلي��ش قد ينظر يف تأديب ألكس��ندر فيندمان ،املس��اعد
الس��ابق يف جمل��س األم��ن القوم��ي بالبي��ت األبي��ض ،ال��ذي أدىل بش��هادة يف حماكم��ة الرئيس األمريكي.
وكان فيندم��ان وه��و كولوني��ل يف اجلي��ش ق��دم واح��دة م��ن أكث��ر اإلف��ادات إض��رارا أثن��اء حتقي��ق أج��راه جمل��س الن��واب
األمريك��ي يف تعام�لات ترام��ب م��ع أوكراني��ا ،وأقي��ل م��ن منصب��ه يف البي��ت األبي��ض األس��بوع املاض��ي ،حبس��ب روي�ترز.
وق��ال ترام��ب ردا عل��ى س��ؤال عم��ا إذا كان يلم��ح إىل أن فيندم��ان ق��د يواج��ه إج��راءات تأديبي��ة إن ذل��ك يرج��ع للجي��ش:
«أرس��لناه إىل م��كان خمتل��ف كث�يرا وميك��ن للجي��ش أن يتعام��ل مع��ه عل��ى النح��و ال��ذي يريدون��ه».
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واشنطن تواصل استفزازتها ضد بكني..
وقاذفتان أمريكيتان تحلقان قرب تايوان

قال��ت وزارة الدف��اع التايواني��ة إن الق��وات اجلوي��ة األمريكي��ة أرس��لت ثالث طائرات منها
قاذفت��ان م��ن ط��راز ب��ي 52-للتحلي��ق ق��رب اجلزي��رة ي��وم األربع��اء بع��د أن دفع��ت الق��وات
اجلوي��ة التايواني��ة مبقات�لات يف وق��ت س��ابق ه��ذا األس��بوع الع�تراض طائ��رات صينية ،يف
خط��وة ق��د تتس��بب بتصاع��د التوت��ر بس��بب تدخ�لات امري��كا املس��تمرة يف ش��ؤون الص�ين.
والوالي��ات املتح��دة أه��م داع��م لتايوان حتى رغم عدم وجود عالقات دبلوماس��ية رمسية
بينهما ،كما أنها مصدر السالح الرئيسي للجزيرة.
وتصاع��د التوت��ر ب�ين تاي��وان والص�ين ،ال�تي تق��ول إن تاي��وان ج��زء م��ن أراضيه��ا ،يوم��ي
األح��د واالثن�ين عندم��ا دفع��ت تاي��وان بطائ��رات إف 16-الع�تراض مقات�لات صيني��ة
اقرتب��ت م��ن اجلزي��رة.
و ُتنف��ذ الص�ين م��ا تطل��ق علي��ه تدريب��ات تطوي��ق اجلزي��رة بش��كل متقط��ع من��ذ 2016
عندما تولت رئيس��ة تايوان تس��اي إينج وين الس��لطة .وتعتقد بكني أن تس��اي ،اليت فازت
بوالي��ة جدي��دة الش��هر املاض��ي ،تري��د املض��ي قدم��ا باجت��اه اس��تقالل اجلزي��رة رمسيا.
وتقول تساي إن تايوان دولة مستقلة وامسها الرمسي مجهورية الصني.
وقال��ت وزارة الدف��اع التايواني��ة إن طائ��رة أمريكي��ة م��ن ط��راز إم.س��ي ،130-وه��ي طائ��رة
مه��ام خاص��ة ،حلق��ت ف��وق مضي��ق تاي��وان ص��وب اجلنوب.
وأضاف��ت ال��وزارة أن طائرت�ين م��ن ط��راز ب��ي 52-حلقت��ا ف��وق الس��احل الش��رقي لتاي��وان
باجت��اه اجلن��وب كذلك.
وذك��رت أن الق��وات املس��لحة التايواني��ة راقب��ت طلع��ات الطائ��رات ومل ترصد ش��يئا غري
ع��ادي .ومل تق��دم مزيدا م��ن التفاصيل.
وللق��وات اجلوي��ة األمريكي��ة قاع��دة كب�يرة عل��ى جزي��رة أوكين��اوا يف جن��وب الياب��ان
بالق��رب م��ن تايوان.
ووصفت الصني تدريباتها يومي األحد واالثنني بأنها إجراء حلماية السيادة الوطنية.
وحث��ت تاي��وان الص�ين عل��ى تركي��ز جهوده��ا عل��ى مكافح��ة ف�يروس كورون��ا اجلدي��د
ب��دال م��ن تهدي��د اجلزي��رة.
وقال��ت ج��وان أو املتحدث��ة باس��م وزارة اخلارجي��ة التايواني��ة يف بي��ان يف وق��ت س��ابق ي��وم
األربعاء إن أنشطة الصني العسكرية مل يكن من شأنها سوى إثارة الغضب على اجلزيرة
واإلضرار بالتطور السلمي للعالقات على جانيب املضيق.
وأضاف��ت :س��تواصل حكومتن��ا تب�ني موق��ف عمل��ي وقائ��م على ضبط النف��س والتعامل
حبرص مع العالقات عرب املضيق وتعميق التعاون مع الدول اليت تتبنى أفكارا مماثلة،
ومنها الواليات املتحدة ،ردا على تنامي التهديد العس��كري الصيين.

روسيا :امريكا لم تقدم أي مقترحات بشأن تمديد «ستارت»3-
أعل��ن مص��در دبلوماس��ي روس��ي ،أم��س األربع��اء ،أن موس��كو مل تتل��ق أي مقرتح��ات م��ن واش��نطن
بشأن معاهدة األسلحة اهلجومية االسرتاتيجية «ستارت ،»3-وأنه من املقرر عقد جلسة مشاورات
ثنائية يف ش��هر آذار/مارس.
وق��ال املص��در لوكال��ة س��بوتنيك« :مل تك��ن هن��اك أي مقرتح��ات م��ن قبلهم(األمريكي��ون)،
س� ُتعقد جلس��ة مش��اورات ثنائي��ة للجن��ة يف جني��ف ،يف منتص��ف ش��هر آذار/م��ارس ،حي��ث س��نناقش
ه��ذه القضاي��ا».
وكان مستش��ار الرئي��س األمريك��ي لش��ؤون األم��ن القوم��ي ،روب��رت أوبراي��ن ،ق��د أعل��ن ،أم��س
األربع��اء ،أن الوالي��ات املتح��دة تفض��ل حب��ث ش��روط متدي��د معاه��دة األس��لحة اهلجومي��ة
االس�تراتيجية «س��تارت  »3مع روس��يا خلف األبواب املغلقة ،وأنها تعول على عقد هذه املفاوضات
قريب��ا .ويف وق��ت س��ابق ،أك��دت موس��كو أنه��ا دع��ت الوالي��ات املتح��دة إىل متدي��د املعاه��دة ،معت�برة
أنها عنصر مهم يف هيكلية احلد من التسلح.وعادت روسيا لتؤكد للواليات املتحدة ،من جديد،
اس��تعدادها لتمديد هذه املعاهدة دون ش��روط مس��بقة ،على أس��اس أن موضوع األس��لحة اجلديدة
والتكنولوجي��ات العس��كرية املتقدم��ة ينبغ��ي مناقش��ته كج��زء م��ن ح��وار اس�تراتيجي ش��امل جي��ب
إج��راؤه ،م��ع مراع��اة خم��اوف موس��كو .ه��ذا وتنته��ي معاه��دة التداب�ير الرامي��ة إىل زي��ادة ختفي��ض
األس��لحة اهلجومي��ة االس�تراتيجية واحل��د منه��ا «س��تارت »3-يف بداي��ة ع��ام  ،2021ومل تق��رر
الوالي��ات املتح��دة بع��د م��ا إذا كان��ت تن��وي متديده��ا .وذك��رت واش��نطن من قب��ل أن االتفاقات مع
روس��يا جيب أن تش��مل األس��لحة ووس��ائل النقل اليت مل تدخل بعد مبوجب معاهدة «س��تارت،»3-
واليت ما زالت قيد التطوير يف روسيا .ويعتقد البنتاجون أن لدى روسيا ما يصل إىل ألفي وحدة
م��ن األس��لحة النووي��ة غ�ير االس�تراتيجية.

صــــــورة وخبــــــر
ايطاليا تواجه تهديدا وجوديا النخفاض معدل املواليد

الشرطة الهولندية :انفجار رسالتني ملغومتني في مبنيني للبريد

وفد دبلوماسي من  25دولة يصل كشمير

ماليزيا تطلق مؤسسة دولية ملكافحة الفساد

قال الرئيس اإليطالي سريجيو ماتاريال :إن مستقبل بالده مهدد بسبب
اخنف��اض مع��دل املوالي��د وذل��ك بع��د أن أظه��رت بيان��ات جدي��دة أن ع��دد
الس��كان تقل��ص م��رة أخ��رى يف ع��ام  . 2019وتع��د األزم��ة الس��كانية املتنامية
يف إيطاليا بس��بب تراجع عدد املواليد وارتفاع متوس��طالعمر املتوقع أحد
أس��باب الرك��ود املزم��ن لالقتص��اد الراك��د املزم��ن يف ح�ين ي��زداد الوض��ع
سوءا .وذكرت الوكالة الوطنية لإلحصاء أن عدد املواليد بلغ  435ألفا
الع��ام املاضي.

قال��ت الش��رطة اهلولندي��ة إن رس��التني ملغومت�ين انفجرت��ا يف غرف��ة الربي��د
مببن��ى إداري يف أمس�تردام ويف مبن��ى ش��ركة معني��ة بف��رز الربي��د يف مدين��ة
كرك��راده صب��اح ي��وم األربع��اء .وأضافت الش��رطة أنه مل تقع إصابات بس��بب أي
م��ن االنفجاري��ن.
وحتق��ق الش��رطة اهلولندي��ة من��ذ الثال��ث م��ن يناي��ر كان��ون الثان��ي يف سلس��لة
م��ن الرس��ائل امللغوم��ة تق��ول إن ش��خصا واح��دا ه��و ال��ذي أرس��لها عل��ى م��ا يب��دو.
واس��تهدفت رس��ائل س��ابقة فندق��ا وحمط��ة للوق��ود ومرأب��ا وش��ركة عقاري��ة.

وص��ل دبلوماس��يون م��ن  25دول��ة إىل والي��ة كش��مري املتن��ازع عليه��ا ب�ين اهلن��د
وباكس��تان ،ملتابع��ة األوض��اع به��ا عل��ى أرض الواق��ع ،وذل��ك بع��د م��رور  6أش��هر
تقري ًب��ا عل��ى إلغ��اء حكوم��ة رئي��س ال��وزراء اهلن��دي نارين��درا م��ودي وض��ع احلك��م
الذات��ي ال��ذي كان��ت تتمت��ع ب��ه ه��ذه الوالي��ة ذات األغلبي��ة املس��لمة ،ويض��م الوفد
دبلوماس��يني م��ن :كن��دا والنمس��ا وأوزباكس��تان وأوغن��دا وس��لوفاكيا وهولن��دا
وناميبيا وقريغيزيا وبلغاريا وأملانيا وطاجيكستان وفرنسا واملكسيك والدمنارك
وإيطالي��ا وأفغانس��تان ونيوزيلن��دا وبولن��دا وروان��دا باإلضاف��ة إىل ممثل�ين ع��ن

أطلق رئيس الوزراء املاليزى مهاتري حممد مؤسسة «بردانا» الدولية ملكافحة
الفس��اد ،وق��ال مهات�ير  -يف خطاب��ه ال��ذي ألق��اه خ�لال مراس��م إط�لاق املؤسس��ة،
حبسب ما نقلت وكالة أنباء (برناما) املاليزية  -إن هذا الصندوق مهم للغاية
ألن��ه يعم��ل كنظ��ام داع��م ملس��ؤولي مكافح��ة الفس��اد الذي��ن تعرض��وا للتهدي��د
واإلس��اءة يف س��بيل القي��ام مبهامه��م .وأض��اف مهات�ير حمم��د «حن��ن هن��ا لنخرب
العامل بأن مجيع مسؤولي مكافحة الفساد الذين ضحوا بوظائفهم ،هم أبطالنا
 ..وأنا فخور بالقول إن ماليزيا قد لعبت دورا مهما يف معاجلة هذا األمر».

