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رداً على هدية الشمال طنين من فطر الصنوبر

اليابان :تحليق الطائرات

كوريا الجنوبية تهدي جارتها الشمالية

بدون طيار ...ممنوع

قررت احلكومة اليابانية حظر الطائرات بدون طيار بالقرب
من املالعب خالل مناف�سات �أوملبياد طوكيو ودورة �ألعاب
املعاقني . 2020
وذك��ر م�صدر حكومي �أن��ه يف �إط��ار جهود مكافحة الهجمات
الإرهابية املحتملة ،تهدف احلكومة �إلى مترير ت�رشيع يتيح
لل�رشطة جمع وتدمري الطائرات بدون طيار �إذا حلقت بالقرب
من مناطق حمددة بدون ت�رصيح.
كما تدر�س احلكومة اليابانية  -وفقا للم�صدر  -ما �إذا كان
يتعني �أن ي�شتمل القانون املقرتح على القواعد الع�سكرية
الأمريكية ومن�ش�آت قوات الدفاع الذاتي كمناطق حمظورة،
و�أ�شار امل�صدر �إلى �أن الت�رشيع �سيت�ضمن �أي�ضا �أماكن �إقامة
بطولة ك�أ�س العامل للرجبي لعام .2019
و�أ�شارت �صحيفة «جابان تاميز»  -التي �أوردت النب�أ � -إلى
�أن اليابان حتظر حتليق الطائرات بدون طيار فوق بع�ض
املن�ش�آت احليوية ،مثل مكتب رئي�س الوزراء والق�رص امللكي،
ولكن احلظر ال ي�شمل العديد من املن�ش�آت الريا�ضية.

 200طن يوسفي « ...عربون محبة»

قال البيت الأزرق الرئا�سي يف كوريا اجلنوبية،
�إن طائرة نقل ع�سكرية بد�أت ام�س الأحد يف نقل �أول
دفعة من فاكهة اليو�سفي �إلى كوريا ال�شمالية ،يف
�إطار هدية يبلغ وزنها  200طن من جزيرة جيجو يف
جنوب البالد .وت�أتي الهدية من �سول ،رد ًا على هدية
من ال�شمال للرئي�س الكوري اجلنوبي ،مون جيه�-إن،
متثلت يف �إر�سال طنني من فطر ال�صنوبر غايل الثمن
�إليه ،بعد قمة مع الزعيم كيم جونغ �أون يف بيونغ
يانغ يف �سبتمرب .وكانت كوريا ال�شمالية قد �سعت
لتطوير براجمها النووية وال�صاروخية ،متحدية
عقوبات فر�ضتها عليها الأمم املتحدة.
وقال م�س�ؤولون من كوريا اجلنوبية الأ�سبوع املا�ضي،
�إنهم �أجروا اختبارات �إ�شعاع على الفطر بعد �أن تقدم
نائب من املعار�ضة ب�شكوى عن الأمر.
وقال البيت الأزرق يف بيان� ،إن �شحنة اليو�سفي التي
ق�سمت على � 20ألف �صندوق تنقلها �أربع طائرات من
طراز «�سي� »130-إلى بيونغ يانغ يف عدة رحالت
�أم�س واليوم .ورافق عدد من امل�س�ؤولني البارزين من
كوريا اجلنوبية ال�شحنة الأولى �إلى بيونغ يانغ ،من

بينهم ت�شون هي �سونغ نائب وزير التوحيد ،و�سوه
هو ،كبري م�ست�شاري الرئي�س ل�ش�ؤون التوحيد.
ويواجه كيم �ضغوطا دولية م�ستمرة ،ب�سبب برامج
الأ�سلحة يف بالده .وقد تعهد باتخاذ خطوات لنزع
ال�سالح النووي خالل قمة تاريخية جمعته يف يونيو
بالرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف �سنغافورة ،لكن
اخلطوات التي اتخذتها بيونغ يانغ حتى الآن مل تف
باملطالب الأمريكية التي ت�شمل اتخاذ خطوات غري
قابلة للرتاجع عنها ،للتخل�ص من تر�سانتها والإف�صاح
الكامل عن من�ش�آتها وموادها النووية.
وت�سببت العقوبات الدولية ،و�أخ���رى مفرو�ضة
من جانب واح��د يف احل��د من نطاق التعاون بني
الكوريتني� ،إذ �أنها حتظر العديد من �أ�شكال التعامل
االقت�صادي مع ال�شمال.
لكن الكوريتني نفذتا ع��دد ًا من الإج���راءات ،بهدف
تخفيف حدة التوتر بينهما مبا �شمل امل�شاركة يف
مناف�سات ريا�ضية وفعاليات ثقافية ،و�إغالق بع�ض
مواقع حر�س احلدود بينهما� ،إ�ضافة لإجراء مفاو�ضات
على م�ستوى رفيع.

الهند :إشادة بدور 1.5مليون

جندي هندي شاركوا

• زعيما كوريا الشمالية واجلنوبية

في الحرب العالمية األولى

الصين :دعوة لتسوية المشاكل التجارية مع أميركا
حث نائب رئي�س جمل�س الوزراء ال�صيني ليو
خه ال�صني والواليات املتحدة الأمريكية
على حل الق�ضايا يف املنطقة ،ومن بينها
التجارة بطريقة منا�سبة.
جاء ذلك خالل لقاء نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء ال�صيني م��ع وزي��ر اخلارجية
الأم�يرك��ي الأ���س��ب��ق ه�نري كي�سنجر يف

العا�صمة بكني.
وق��ال خه ان��ه« :يتعني على اجلانبني حل
الق�ضايا القائمة يف جم��االت ،من بينها:
االقت�صاد والتجارة يف �إطار التوافقات التي
تو�صل �إليها رئي�سا البلدين ،وعلى �أ�سا�س
مبد�أ االحرتام املتبادل وامل�ساواة واملنفعة
امل�شرتكة».

و�أ���ش��اد خه بالإ�سهام التاريخي للوزير
كي�سنجر يف تنمية العالقات ال�صينية
الأمريكية ،قائال :ان هذا يتوافق مع امل�صالح
الأ�سا�سية للبلدين و�شعبيهما والعامل
كله للحفاظ على ا�ستقرار و�ضع العالقات
ال�صينية الأمريكية ب�شكل كامل.
من جانبه� ،أكد وزير اخلارجية الأمريكي

الأ�سبق هرني كي�سنجر �أن العالقات الأمريكية
ال�صينية مهمة لل�سالم والرخاء يف العامل.
وح��ث كي�سنجر اجل��ان��ب�ين على تعزيز
التوا�صل ،وتعميق التفاهم املتبادل،
و�إدارة اخلالفات ب�شكل فعال يف ظل الظروف
احلالية بهدف حتقيق تنمية م�ستقرة دائمة
يف العالقات الأمريكية ال�صينية.

إعالن مشترك بين رئيس الوزراء اإلثيوبي والرئيس الفرنسي
تلبية لدعوة الرئي�س �إميانويل
م���اك���رون ،رئ��ي�����س اجلمهورية
الفرن�سية ،قام الدكتور ابي �أحمد،
رئي�س وزراء جمهورية �إثيوبيا
الدميقراطية الفيدرالية ،بزيارة
عمل �إلى فرن�سا.
وم��ع الأخ���ذ يف االع��ت��ب��ار رواب��ط
ال�صداقة بني �إثيوبيا وفرن�سا� ،أعاد
الزعيمان ت�أكيد التزامهما امل�شرتك
بالعمل نحو تعزيز ال�سالم والأمن
الدوليني ،و�إرادت��ه��م��ا يف تعميق
العالقات الثنائية.
ومنها  :تعتزم فرن�سا و�إثيوبيا
تعميق مناق�شاتهما فيما يتعلق
بالأجندة الدولية من �أج��ل �إيجاد
م��واق��ف م�شرتكة ،مب��ا يتفق مع
م�صاحلهما امل�شرتكة ،يف �سياق
التقارب التاريخي بني بلدان القرن
الأفريقي التي بد�أها الدكتور �أبي
�أحمد.
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ،وم���ن �أج��ل
ت��ع��زي��ز �أوا���ص��ر ال�����ص��داق��ة بني
فرن�سا و�إثيوبيا� ،سيزور فخامة
الرئي�س �إميانويل ماكرون ،رئي�س
اجلمهورية الفرن�سية� ،أدي�س �أبابا
يف مار�س .2019

• إميانويل ماكرون وأبي أحمد

وت��رح��ب فرن�سا ب��ال��ت��ق��ارب بني
�إثيوبيا و�إريرتيا ،هذه العملية تفتح
�آفاقا واعدة للمنطقة ب�أ�رسها .وتود
فرن�سا �أن ت�أخذ هذه الديناميكية
اجلديدة يف االعتبار م�صالح جميع

الأطراف يف املنطقة.
كما يعرتف كال الطرفني ب�أهمية
اال�ستقرار وامل�سائل الأمنية يف
منطقة ال��ق��رن الأف��ري��ق��ي ،وال��ذي
يحتاج املجتمع الدويل �إلى �إيالء

الخارجية السودانية :اهتمام فائق
بأوضاع ليبيا وأفريقيا الوسطى
�أكد وزير اخلارجية ال�سوداين،
الدرديري حممد ،على االهتمام
الفائق الذي توليه بالده للأو�ضاع
يف كل من ليبيا و�أفريقيا الو�سطى
حيث تعاين الدولتان الواقعتان
على حدود ال�سودان الغربية من
ا�ضطرابات �أمنية متزايدة.
وك�شف خ�لال اجتماعه بنائب
وزير اخلارجية الرو�سي ميخائيل
بوغدانوف اعتزامه امل�شاركة
يف م�ؤمتر رفيع امل�ستوى يلتئم
يف �إيطاليا خالل يومني لبحث

الأو�ضاع يف ليبيا.
و�أف���اد املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية يف اخل��رط��وم بابكر
ال�صديق يف ت�رصيح �صحايف
ب ��أن الوزير �أبلغ الدبلوما�سي
الرو�سي باجلهود التي يطلع
بها ال�سودان لتحقيق الأم��ن يف
الإقليم ،الفتا ال��ى جناحه يف
الو�ساطة التي �أف�ضت الى توقيع
اتفاق �سالم يف جنوب ال�سودان
ومتابعته تنفيذ االتفاق باعتباره
ال�ضامن الرئي�سي ،ع�لاوة على

اهتمام خا�ص له ،و�ستوا�صل كل
م��ن �إثيوبيا وفرن�سا جهودهما
من �أج��ل تعزيز ال�سالم واالزده��ار
يف املنطقة ،ال �سيما م��ن خالل
م�ساهماتهما يف جناح بعثة االحتاد
الأفريقي يف ال�صومال «�أمي�سوم»،
وتعزيز قدرات القوات ال�صومالية،
وحت��ق��ي��ق اال���س��ت��ق��رار يف جنوب
ال�سودان يف �أعقاب اتفاقية ال�سالم
امل��ج��ددة ال��ت��ي مت توقيعها يف
� 12سبتمرب  2018يف �أدي�س �أبابا.
وتعيد فرن�سا ت�أكيد دعمها مل�شاركة
�إثيوبيا يف �إطار الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بالتنمية «�إيغاد»
والتزامها داخل االحتاد الأفريقي،
الذي يتخذ من �أدي�س �أبابا مقر ًا له.
وترحب فرن�سا بالإ�صالحات القوية
التي بد�أها رئي�س الوزراء الإثيوبي
نحو تعميق الدميقراطية و�سيادة
القانون ،ونود �أن ن�ؤكد من جديد
دعمنا لإثيوبيا خ�لال املرحلة
االنتقالية التي مير بها البلد يف
الوقت الراهن.
وتلتزم فرن�سا بتعبئة املجتمع
الدويل ،يف �إطار الرئا�سة الفرن�سية
ملجموعة ال�سبعة يف عام ،2019

وك��ذل��ك يف امل�ؤ�س�سات املالية
الدولية «البنك ال��دويل و�صندوق
النقد ال��دويل» ،دعم ًا للإ�صالحات
التي بد�أتها احلكومة الإثيوبية.
وت�شرتك فرن�سا و�إثيوبيا يف الرغبة
يف زيادة وتنويع الفر�ص التجارية
واال�ستثمارية ،و�ضمان بيئة �أعمال
مفيدة للطرفني.
كما تلتزم فرن�سا بالعمل من �أجل
ن�رش برنامج يدعم الإ�صالحات
التي �أطلقها الدكتور �أبي �أحمد،
من �أجل دعم االنفتاح االقت�صادي
لإثيوبيا.
وتعلن فرن�سا ا�ستعدادها للنظر
يف طرق حمددة لتنفيذ برامج دعم
الوكالة الفرن�سية للتنمية ،من �أجل
مراعاة القيود التي تواجهها �إثيوبيا
فيما يتعلق مب��ي��زان املدفوعات
والو�صول �إلى العملة الأجنبية.
وت��ل��ت��زم فرن�سا بتعزيز فر�ص
اال���س��ت��ث��م��ار وت��ن��م��ي��ة الأن�شطة
االقت�صادية يف �إثيوبيا جتاه القطاع
اخلا�ص الفرن�سي ،وتلتزم �إثيوبيا
بت�سهيل عمل ال�رشكات الفرن�سية
يف �إثيوبيا وت�شجيع بيئة مواتية
لتنمية القطاع اخلا�ص.

�أ�شاد رئي�س ال��وزراء الهندي
ناريندرا م��ودي ام�س الأحد
بالدور ال��ذي ق��ام به جنود
ب�لاده يف احل��رب العاملية
الأول����ى ،وتعهد يف ذك��رى
م��رور مائة ع��ام على نهاية
ه���ذه احل���رب بالعمل على
الق�ضاء على �أ�سباب احلروب.
وق��ال م��ودي« :ال��ي��وم ونحن
نحتفل مبرور مائة عام على
انتهاء احلرب العاملية الأولى
امل��روع��ة ..ن�ؤكد التزامنا
بال�سالم العاملي ونتعهد
بالعمل من �أج��ل تعزيز جو
من االن�سجام والأخ��وة حتى
يختفي درب املوت والدمار
ال���ذي ت�سببه احل����روب»،
وذل���ك يف ت��غ��ري��دة ل��ه على
موقع التوا�صل االجتماعي
«تويرت».

و�أ�ضاف «تتذكر الهند جنودها
ال�شجعان الذين قاتلوا يف
احل��رب العاملية الأول��ى..
ومل تكن الهند متورطة يف
ه��ذه احل��رب مبا�رشة �إال �أن
جنودها خا�ضوها فقط من
�أجل ق�ضية ال�سالم».
ي�شار �إل��ى �أن ما يقرب من
1.5مليون جندي هندي قد
�شاركوا يف احلرب العاملية
الأول����ى وق��ت��ل الآالف منهم
خاللها.
ويجتمع �أك�ثر من  60رئي�س
دول��ة وحكومة -م��ن بينهم
الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ت��رام��ب -يف فرن�سا اليوم
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف فعاليات
�إحياء ذكرى مرور مئة عام
على نهاية احلرب العاملية
الأولى.

الفلبين :الرئيس صادق

على قانون يمنح أقلية مورو
المسلمة حكم ًا ذاتي ًا

�صادق رئي�س الفلبني «رودريغو دوتريتي» اجلمعة املا�ضي على
قانون مينح �أقلية مورو امل�سلمة حكم ًا ذاتي ًا ،ما يب�رش ب�إنهاء
معاناة ا�ستمرت �أكرث من ن�صف قرن وت�سببت يف مقتل ع�رشات
الآالف .ويطلق ا�سم مورو على امل�سلمني الذين يعي�شون يف جزر:
مندناو ،باالوان� ،أرخبيل �سولو ،اجلزر اجلنوبية الأخرى من
البالد .وميثل �شعب مورو نحو  %11من �سكان الفلبني الذين
يزيد عددهم على  100مليون ن�سمة .واعتنق �شعب مورو الإ�سالم
بالقرن الـ  14امليالدي ،ويتمركزون يف مدن ماغوييندانايو،
الناو ديل �سور� ،سولو ،طاوي طاوي ،با�سيالن
حمورة من الكلمة
وكلمة مور « »Moorتعني «مغربي» وهي
ّ
الالتينية  Mauruالتي كانت تطلق على �سكان والية موريتانيا
يف الإمرباطورية الرومانية القدمية والتي ت�ضم اليوم كلاً من
اجلزائر وموريتانيا واملغرب .ويطلق اال�سم على الكثري من
الأقليات امل�سلمة التي اختلطت بال ُ
هجرهم
أندل�سيني الذين ّ
الإ�سبان �إلى م�ستعمرات ما وراء البحار.

بنغالديش :افتتاح مستشفى دائم لعالج الجئي الروهينغا

تو�سط اخلرطوم لتقريب ال�شقة
بني �أط��راف النزاع يف �أفريقيا
الو�سطى يف �إطار مبادرة االحتاد
االفريقي.
وا�ست�ضافت اخلرطوم جولة �أولى
م��ن امل��ف��او���ض��ات ب�ين الفرقاء
يف �أفريقيا الو�سطى كانت فيها
رو�سيا الو�سيط الرئي�سي ،حيث
ينتظر �أن ت�ست�أنف اجلولة الثانية
منت�صف ه��ذا ال�شهر بح�ضور
ر�ؤ�ساء �أفارقة وممثلني لالحتاد
االفريقي.

نيجيريا :قائد عسكري

لمواجهة بوكو حرام

 ...كالكيت خامس مرة !

• امليجر جنرال بنسون أكينرويو

قال اجلي�ش يف نيجرييا �إن البالد عينت خام�س قائد يف �أقل من عامني
لقيادة حماربة جماعة بوكو حرام ،يف خطوة تقول م�صادر ع�سكرية �إنها
مرتبطة با�ستمرار هجمات الإ�سالميني.
وقد ت�رض الهجمات بفر�ص الرئي�س حممد بخاري يف االنتخابات الرئا�سية
التي جترى يف فرباير  ،2019وتعهد بخاري خالل حملته االنتخابية يف
 2015بالق�ضاء على التمرد ،لكن ال�رصاع يدخل عامه العا�رش بهجمات
بوكو حرام ،ف�ض ً
ال عن هجمات تنظيم «داع�ش» يف غرب �أفريقيا.
وقال اجلي�ش يف بيان بالربيد الإلكرتوين �إن امليجر جرنال بن�سون
�أكيرنويو حل حمل امليجر ج�نرال �آب��ا ديكو يف قيادة مكافحة بوكو
حرام.
ومت نقل ديكو �إلى وزارة ال�ش�ؤون الع�سكرية املدنية لتويل من�صب رئي�س
ال�ش�ؤون الع�سكرية املدنية.

• جانب من افتتاح املستشفى

افتتح ال�شيخ �سلطان ب��ن �أح��م��د القا�سمي
املبعوث الإن�ساين مل�ؤ�س�سة القلب الكبري
رئي�س جمل�س ال�شارقة للإعالم امل�ست�شفى
الدائم ،الذي �أ�س�سته منظمة �أطباء بال حدود،
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة القلب الكبري وبدعم من
م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم يف خميم كوتوبالونغ
مبنطقة كوك�س ب���ازار -بنغالدي�ش لتقدمي
الرعاية ال�صحية والعالج لالجئي الروهينغا
يف املخيم.
وبلغت كلفة �إن�شاء مبنى امل�ست�شفى  3ماليني
درهم مقدمة كاملة من م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم
جمعتها خ�لال حمالت ت�برع �أطلقتها لدعم

م�شاريع الرعاية ال�صحية.
ويقدم امل�ست�شفى خدماته الطبية لالجئني
داخل املخيم البالغ عدد �سكانه نحو � 140ألف
ن�سمة ,ي�شكل الأطفال دون ال�سنة اخلام�سة منهم
ما ن�سبته  ،%19.4ويعمل امل�ست�شفى بطاقة
ا�ستيعابية ت�صل �إلى � 100رسير ،ومن املتوقع
�أن يخدم يف عامه الأول  7200م�ستفيد ،ويوفر
امل�ست�شفى الرعاية ال�صحية على مدار � 24ساعة
يف ق�سم ال��ط��وارئ ووح��دة العناية املركزة
وجناح طب الأطفال وجناح التوليد وجناح
العزل ووحدة التغذية واملختربات.
كما �سريكز ب�شكل خا�ص على التغذية ال�صحية

والرعاية الأولية لالجئني مبا يف ذلك ال�صحة
الإجن��اب��ي��ة وحت�سني ف��ر���ص احل�����ص��ول على
الرعاية ال�صحية اجليدة للأمهات والأطفال،
م��ن خ�لال توفري خ��دم��ات التوليد الطارئة
ورعاية املواليد اجلدد وخدمات عالج العنف
اجلن�سي بفريق طبي و�إداري وتوعوي من منظمة
�أطباء بال حدود �إلى جانب الكادر املحلي من
املواطنني البنغاليني والجئي الروهينغا.
وتفقد ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي والوفد
املرافق له عقب االفتتاح �أق�سام امل�ست�شفى
وا�ستمع �إلى �رشح حول اخلدمات الطبية التي
يقدمها امل�ست�شفى.

