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سيول تنصح بيونغ يانغ بـ«التفكير» جيداً
قبل إطالق صواريخها

الرئيس الصيني يتفقد نواب ًا من جيش

التحرير الشعبي والشرطة المسلحة

• �أ�سلحة نووية

دع��ت وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية ام�س
الثالثاء جارتها ال�شمالية التخاذ قرار «حكيم»
و�سط تقارير م�ستمرة عن ا�ستعدادات بيونغ يانغ
املحتملة لإطالق �صاروخ �أو قمر �صناعي.
قال املتحدث با�سم ال��وزارة «كيم �إن-ت�شول» يف
بيان �صحايف موجز�« :أث�يرت خم��اوف كثرية �إثر
تقارير عن الو�ضع يف دونغت�شنغ-ري »،م�شريا �إلى
موقع �إطالق ال�صواريخ على ال�ساحل الغربي من
كوريا ال�شمالية ،والذي ورد �أنه �أعيد بنا�ؤه بعد
تفكيكه جزئيا العام املا�ضي.
و�أ�ضاف املتحدث« :ت�أمل «احلكومة ب�سيول» ب�أن
يتخذ ال�شمال قرارا مبينا على �أ�سا�س حكيم ،و�أن
يكون مفيدا للجميع».
وقال املتحدث �أي�ضا �إن كوريا اجلنوبية والواليات
املتحدة يراقبان بدقة حتركات كوريا ال�شمالية
يف «دونغت�شانغ-ري» من قبل بدء قمة هانوي غري
املثمرة والتي عقدت ال�شهر املا�ضي بني الزعيم
الكوري ال�شمايل كيم جونغ�-أون والرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب.
�أ�شارت موجة من تقارير و�سائل الإعالم وحتليالت
بحثية �أمريكية ل�صور الأقمار ال�صناعية التجارية
�إلى �أن بيونغ يانغ تتخذ خطوات لإعادة تركيب
من�ش�آتها لإطالق ال�صواريخ بعيدة املدى.

دعوة إلى تعزيز الحوار السياسي وتسهيل االنتخابات في أفغانستان

هذا ور�أى بع�ض اخلرباء �أن الن�شاط الوا�ضح يف
�إعادة بناء املن�ش�أة قد يكون جزءا من تكتيك ال�شمال
التفاو�ضي لفر�ض �سيطرتها على املفاو�ضات
النووية امل�ستقبلية مع الواليات املتحدة.
انتهت قمة كيم وترامب الأخ�يرة دون التو�صل
�إل��ى ات��ف��اق ،حيث ف�شل اجل��ان��ب��ان يف ت�ضييق
الفجوة يف وجهات النظر ب�ش�أن نطاق نزع ال�سالح
النووي لبيونغ يانغ وتخفيف العقوبات من جهة
وا�شنطن.
بيد �أن املتحدث رف�ض �أن يعطي �إجابة مبا�رشة لدى
�س�ؤاله عن االختالف الوا�ضح يف نهج تناول بيونغ
يانغ ووا�شنطن للمفاو�ضات النووية.
وقال�« :ست�سعى حكومتنا �إلى اال�ستئناف املبكر
للمحادثات بني ال�شمال والواليات املتحدة على
�أ�سا�س التعاون الوثيق للجنوب مع الواليات
املتحدة ،كما �ستوا�صل ب��ذل اجل��ه��ود الرامية
لتحقيق نزع ال�سالح النووي بالكامل و�إحالل نظام
�سالم دائم يف �شبه اجلزيرة الكورية».
اجلدير بالذكر �أن بيونغ يانغ ف�ضلت �إجراء عملية
نزع ال�سالح النووي تدريجيا مقابل تعوي�ضات
يف املقابل من ال��والي��ات املتحدة مثل تخفيف
العقوبات ،بيد �أنه يبدو �أن وا�شنطن �شددت موقفها
�ضد �أ�سلوب اخلطوة بخطوة.

ح�رض الرئي�س ال�صيني �شي جني
بينغ وه��و �أي�����ض��ا الأم�ي�ن العام
للجنة املركزية للحزب ال�شيوعي
ال�صيني ورئي�س اللجنة الع�سكرية
املركزية ،ظهر ام�س «الثالثاء»،
االج��ت��م��اع الكامل ل��ن��واب جي�ش
التحرير ال�شعبي وال�رشطة امل�سلحة
يف الدورة الثانية للمجل�س الوطني
الـ 13لنواب ال�شعب ال�صيني� ،أعلى
هيئة ت�رشيعية يف ال�صني.
من ناحية �أخرى دعا مبعوث �صيني
�إل��ى ب��ذل جهود لتعزيز احل��وار
ال�سيا�سي يف �أفغان�ستان وت�سهيل
�إجراء االنتخابات الرئا�سية املقرر
انعقادها يف يوليو املقبل.
وقال القائم ب�أعمال بعثة ال�صني
الدائمة لدى الأمم املتحدة وو هاي
تاو يف كلمة �ألقاها �أم��ام اجتماع
ملجل�س الأمن الدويل «يتعني علينا
تعزيز احلوار ال�سيا�سي يف الدولة،
طلبنا من جميع الأطراف يف البالد
و���ض��ع م�صاحلهم الوطنية �أوال
واغتنام الفر�صة املهمة للم�صاحلة
ال�سيا�سية لبدء طريق ال�سالم».
و�أو�ضح �أنه يتعني على املجتمع
ال��دويل دع��م العملية ال�سيا�سية
ال�شاملة بقيادة وملكية �أفغانية،
ودع��م احلكومة يف و�ضع خارطة
طريق �شاملة وم�شرتكة وعملية من
�أجل امل�صاحلة ال�سيا�سية.
وط��ل��ب وو م��ن املجتمع ال��دويل
دعم اجلهود التي تبذلها احلكومة
الأفغانية لتدعيم احلوار ال�سيا�سي
و�إقناع طالبان بالعودة �إلى طاولة
املفاو�ضات يف �أقرب وقت.
ونوه �إلى �أن الو�ضع يف �أفغان�ستان
ّ
مير حاليا مبرحلة حرجة حيث �إن
البالد لديها العديد من الق�ضايا
امل��ه��م��ة امل��ط��روح��ة ع��ل��ى ج��دول
�أعمالها ال�سيا�سي ،ويف الوقت نف�سه
تواجه حتديات �أمنية و�إن�سانية.
ول��ف��ت وو �إل���ى �أن���ه يتعني على

التعرف على جثث الضحايا رحلة أخيرة
على أنقاض الطائرة المنكوبة

• جوازات �سفر اثيوبية مت العثور عليها

بعد ان حتطمت الطائرة من طراز
«بوينغ 737-ماك�س  »8الأحد املا�ضي
بعد دقائق من �إقالعها من مطار �أدي�س
�أبابا متجهة �إلى العا�صمة الكينية
ن�يروب��ي ،وب�ين �ضحايا الكارثة
مواطنو �أكرث من  30دولة ،مبن فيهم
 21موظفا �أمميا.
ي��ن��وي ف��ري��ق م��ن رج���ال الإن��ق��اذ
الإ�رسائيليني االن�ضمام للعمليات
احل��ال��ي��ة يف م��وق��ع حتطم طائرة
«بوينغ» التابعة للخطوط اجلوية
الإث��ي��وب��ي��ة و���س��ط ال��ب�لاد ،وال��ذي
�أودى ب�����أرواح � 157شخ�صا دون
وجود ناجني.

و�أكد القن�صل بال�سفارة الإ�رسائيلية
يف �إث��ي��وب��ي��ا� ،أوف�ي�ر دات�����ش� ،أن
فريقا من رجال الإنقاذ املتطوعني
التابعني ملنظمة  ZAKAي�أمل يف
بدء عمله يف موقع الكارثة حاال من
�أجل امل�ساعدة يف التعرف على جثث
ال�ضحايا.
وت�أ�س�ست ه��ذه املنظمة يف عام
 ،1990وهي ت�ضم متطوعني يعلمون
على حتديد هوية �ضحايا الكوارث
اجلوية والهجمات الإرهابية ،وكذلك
على تقدمي م�ساعدات �إلى الناجني.
وعلى الرغم من طابعها التطوعي،
تعمل هذه املنظمة بالتن�سيق مع

• �سيارات متطوعني

اجل��ه��ات احلكومية الإ�رسائيلية
املخت�صة ،وهي معرتف بها ر�سميا
من قبل دولة االحتالل العربية.
ودفعت ه��ذه احل��ادث��ة ،وه��ي ثاين
ك��ارث��ة وع�ث�رت ف��رق البحث على
�صندوق �أ�سود للطائرة املنكوبة،
مما �سيتيح الك�شف عن مالب�سات
رحلتها الأخرية.جوية تطال خالل
�أقل من �أربعة �أ�شهر هذا النوع من
الطائرات ،الدول و�رشكات الطريان
املختلفة �إلى تعليق ا�ستخدام نحو
 %40م��ن �أ���س��ط��ول «بوينغ737-
ماك�س» على م�ستوى العامل.
وحت��دث �شاهد عيان عن اللحظات

الأخرية للطائرة الإثيوبية املنكوبة
يوم الأحد قبل �أن ت�صطدم بالأر�ض
ويقتل جميع ركابها البالغ عددهم
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وقال مترات �أبريا لوكالة «�أ�سو�شيتد
بر�س» ام�س الثالثاء �إنه ر�أى دخانا
يت�صاعد من اجلزء اخللفي للطائرة،
التي دارت مرتني يف ال�سماء ثم
�سقطت على الأر�ض لتنفجر ويرتفع
الدخان الكثيف.
ويبحث فريق دويل من املحققني،
بقيادة ال�سلطات الإثيوبية ،يف �سبب
حتطم الطائرة ،من ط��راز «بوينغ
 737ماك�س .»8

املجتمع الدويل الوفاء بالتزاماته
م��ن خ�لال موا�صلة دعمه الثابت
لأفغان�ستان ،حيث �سيفيد ال�سالم
والتنمية الدائمان يف البالد ال�شعب
الأفغاين والأمن واال�ستقرار وال�سالم
واالزده���ار على ال�صعيد الإقليمي
كذلك.
و�أ�ضاف« :ن�أمل يف �أن تقوم جلنة
االنتخابات امل�ستقلة اجلديدة
بتكثيف ا�ستعداداتها لالنتخابات
الرئا�سية .ون�أمل �أي�ضا �أن تقدم
بعثة «�أوناما» الدعم التقني �إلى
اللجنة» ،م�شريا �إل��ى بعثة الأمم
امل��ت��ح��دة لتقدمي امل�����س��اع��دة يف
�أفغان�ستان.
وق����ال امل��ب��ع��وث ال�����ص��ي��ن��ي �إن��ه
يتعني على جميع الأط����راف يف
�أفغان�ستان تعزيز الوحدة و�أخذ
اال���س��ت��ق��رار ال��وط��ن��ي كم�س�ؤولية
م�شرتكة ومعاجلة اخل�لاف��ات من
خالل احلوار.

• الرئي�س �شي جني بينغ م�صافح ًا النواب

ويف نف�س ال��ي��وم ،ق��ال مبعوث
الأمم املتحدة الأعلى لأفغان�ستان
تاداميت�شي ياماموتو �إن �إج��راء
االنتخابات الرئا�سية يف موعدها
�سيكون «حتديا كبريا».
وقو�ضت التقارير الوا�سعة عن
امل��خ��ال��ف��ات خ�ل�ال االنتخابات
الربملانية التي جرت يف �أكتوبر
املا�ضي الثقة يف هيئات �إدارة
االن��ت��خ��اب��ات .ونتيجة لذلك،
مت ت��ع��دي��ل ق��ان��ون االنتخابات
يف البالد ،و�إع���ادة ت�شكيل جلنة
االن��ت��خ��اب��ات امل�ستقلة وجلنة
ال�شكاوي االنتخابية ،وفقا ملا
ذكر ياماموتو ملجل�س الأم��ن قبل
ت�رصيحات وو.
و�أ�ضاف ياماموتو ،املمثل اخلا�ص
ل�ل�أم�ين ال��ع��ام ل�ل�أم��م املتحدة
ورئي�س بعثة الأمم املتحدة للدعم
يف �أفغان�ستان� ،أن» التحديات
التقنية وال�سيا�سية �شاقة فيما

كوريا الجنوبية :محادثات مع «الشمالية»
للمضي في المفاوضات
قالت وزارة الوحدة الكورية اجلنوبية ام�س الثالثاء �إن
كوريا اجلنوبية �ست�سعى لإجراء حمادثات مع جارتها
ال�شمالية ،مبا فيها حمادثات القمة ،يف هذا العام
لتعميق العالقات بني الكوريتني وامل�ساعدة يف امل�ضي
قدما يف حمادثات نزع ال�سالح النووي املتوقفة بني
كوريا ال�شمالية والواليات املتحدة.
وقالت ال��وزارة يف تقرير يو�ضح بالتف�صيل اجتاه
�سيا�ستها لعام « 2019من خالل التن�سيق الوثيق مع
ال��والي��ات املتحدة� ،سن�سعى �إل��ى �إج��راء حمادثات
بني الكوريتني مل�ساعدة الواليات املتحدة وكوريا
ال�شمالية على االجتماع مرة �أخرى والتو�صل �إلى اتفاق
ب�ش�أن نزع ال�سالح النووي والإجراءات املقابلة».
وذك��رت ال��وزارة �إن احلكومة �ستوا�صل جهودها من
�أجل «ات�صاالت وثيقة بني قيادتي الكوريتني» لتطوير
العالقات بني البلدين و�إحالل ال�سالم يف �شبه اجلزيرة
الكورية.
منذ انهيار قمة هانوي بني الزعيم الكوري ال�شمايل كيم
جونغ�-أون والرئي�س الأمريكي دونالد ترامب� ،أعربت
كوريا اجلنوبية عن رغبتها يف لعب «دور الو�ساطة»
لك�رس اجلمود يف حمادثات نزع ال�سالح النووي.
والتقى الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جيه�-إن بالزعيم
كيم يف �أب��ري��ل ومايو و�سبتمرب من العام املا�ضي
واتفقا على احلد من التوترات والتعاون يف خمتلف
املجاالت.
وذكرت كوريا اجلنوبية �أنها �ست�سعى �إلى تنفيذ م�شاريع
ن�شطة عرب احل��دود يف دورة حميدة ميكن �أن ي�سهم
فيها حت�سني العالقات بني الكوريتني يف عملية نزع
ال�سالح النووي.

�أعلن املوفد الأمريكي �ستيفن بيغون� ،أن
الواليات املتحدة ترف�ض �أن تتخلى كوريا
ال�شمالية تدريجيا عن تر�سانتها النووية.
و�أك���د �ستيفن بيغون �أن وا�شنطن تريد
نزعا كامال لل�سالح النووي مقابل رفع
العقوبات.
وك��رر �أن �إدارة الرئي�س دون��ال��د ترامب
ت�أمل ب�أن تتو�صل �إلى «نزع نهائي لل�سالح
النووي وميكن التحقق منه متاما» بحلول
«نهاية الوالية الأولى للرئي�س» يف يناير
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و�أ�شار املوفد الأمريكي يف �سياق حديثه

�إلى عدم وجود «جدول زمني م�صطنع».
ويف وقت �سابق قالت «الإذاع��ة الوطنية
العامة» الأمريكية� ،إن �صورا التقطتها
الأقمار ال�صناعية ،ملن�ش�آت كورية �شمالية
�أظهرت ن�شاطا يف موقع ي�ستخدم لإطالق
�صواريخ قادرة على حمل ر�ؤو�س نووية.
والتقطت �رشكة « »DigitalGlobeللأقمار
ال�صناعية� ،صورا يوم  22فرباير املا�ضي،
ملوقع «�سانومدونغ» ،الذي كان ي�ستخدم
يف املا�ضي لإطالق ال�صواريخ البالي�ستية
العابرة للقارات.
كما �أظهرت ال�صور �شاحنات نقل ورافعات

ويف خطوة ذات �صلة ،قالت الوزارة �إن احلكومة �ستتخذ
خطوات متهيدية للتعاون االقت�صادي بني الكوريتني،
وعلى وجه اخل�صو�ص ،تتطلع �إلى �إعادة ت�شغيل جممع
كي�سونغ ال�صناعي وا�ستئناف الرحالت ال�سياحية �إلى
جبل كومكانغ.
وقالت ال��وزارة« :ا�ستعدادا ال�ستئناف جممع كي�سونغ
ال�صناعي وال��رح�لات �إل��ى جبل كومكانغ� ،سنتخذ
خطوات متهيدية ونخلق البيئة «ال�صحيحة» يف �إطار
العقوبات العاملية».
وكانت كوريا اجلنوبية قد �أغلقت جممع كي�سونغ
ال�صناعي يف عام  2016بعد ا�ستفزازات كوريا ال�شمالية
ال�صاروخية والنووية ،ومت تعليق اجلوالت ال�سياحية
�إل��ى جبل كومكانغ يف عام  2008بعد مقتل �سائحة
كورية جنوبية على يد جندي كوري �شمايل.
واتفق الرئي�س مون مع الزعيم كيم يف �سبتمرب على
ا�ستئناف امل�رشوعني عندما يتم ا�ستيفاء ال�رشوط،
وقال كيم جونغ�-أون يف خطابه مبنا�سبة العام اجلديد
�إن��ه م�ستعد ال�ستئناف امل�رشوعني دون �أي��ة �رشوط
م�سبقة.
وم��ع ذل��ك ،ال ت��زال ال��والي��ات املتحدة ح��ذرة ب�ش�أن
ا�ستئناف امل�رشوعني خ�شية �أن يقو�ض ذل��ك نظام
العقوبات العاملي �ضد كوريا ال�شمالية يف الوقت
الذي جتري فيه حمادثات نزع ال�سالح النووي.
وذكرت كوريا اجلنوبية يف وقت �سابق �أنها �ستت�شاور مع
الواليات املتحدة حول هذا املو�ضوع .و�رصح م�س�ؤول
كبري يف وزارة اخلارجية الأمريكية م�ؤخرا ب�أن الواليات
املتحدة ال تفكر يف �إلغاء العقوبات عن امل�رشوعني
عرب احلدود.

الرئيس مون غادر ماليزيا إلى كمبوديا

واشنطن :ال للتدرج في تخلي كوريا الشمالية
عن ترسانتها النووية

وعربات على �سكك حديدية بالقرب من
موقع «�سانومدونغ».
ونقلت الإذاع��ة عن خ�براء قولهم �إن��ه من
دون �إمكانية ر�ؤية املن�ش�أة من الداخل �أو
احل�صول على مزيد من املعلومات ال ميكن
حتديد طبيعة ذلك الن�شاط ب�شكل دقيق.
وذك��رت تقارير يف الأ�سبوع احل��ايل� ،أن
كوريا ال�شمالية بد�أت ب�إعادة العمل مبوقع
«�سوهي» لإطالق ال�صواريخ ذات اال�ستخدام
امل��زدوج الختبار ال�صواريخ التي حتمل
�أ�سلحة نووية و�أي�ضا لإطالق ال�صواريخ �إلى
الف�ضاء.

ال يبقى �سوى �أقل من خم�سة �أ�شهر
على االنتخابات».
وردا على خماوف ياماموتو �إزاء
الأو���ض��اع الأمنية والإن�سانية يف
�أفغان�ستان يف �إحاطته ملجل�س
الأم����ن ،ط��ال��ب وو ب��ب��ذل جهود
ل��ت��ح�����س�ين ال��و���ض��ع الأم���ن���ي يف
�أفغان�ستان ورفع م�ستوي معي�شة
املواطنني.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن ع��ام � 2018شهد
ارتفاعا قيا�سيا يف الإ�صابات بني
املدنيني يف �أفغان�ستان وما زال
�إنتاج املخدرات مرتفعا ،داعيا
املجتمع ال���دويل �إل���ى م�ساعدة
قوات الأمن الوطنية الأفغانية يف
بناء قدراتها وم�ساعدة البالد يف
تطوير الزراعة البديلة وحماربة
الإرهابيني.
وطلب �أي�ضا من املجتمع الدويل
�أن ي�ساعد ب�شكل فعال يف حت�سني
معي�شة ال�شعب الأفغاين.

• زعيما كوريا اجلنوبية وماليزيا

و�صل الرئي�س مون جيه�-إن الذي
يقوم بزيارة  3دول �أع�ضاء يف رابطة
دول جنوب �رشق �آ�سيا «�آ�سيان»،
�إلى كواالملبور ،عا�صمة ماليزيا،
خمتتم ًا زيارته �إلى بروناي.
وقام الرئي�س مون بزيارة ت�ستغرق
� 3أي���ام �إل��ى ماليزيا ،ث��م توجه
�إلى كمبوديا ،وخالل زيارته �إلى
ماليزيا� ،سيح�رض معر�ض موجة
الثقافة الكورية «هاليو» والأغذية
احلالل الذي ت�شارك فيه ال�رشكات
الكورية اجلنوبية.
وي��ع��ت��زم املكتب ال��رئ��ا���س��ي دعم
ال�رشكات الكورية اجلنوبية الراغبة
يف دخول �سوق الأغذية احلالل من
خالل هذا املعر�ض.
واجتمع الرئي�س م��ون مع رئي�س
ال���وزراء املاليزي مهاتري حممد
ملناق�شة �سبل تعزيز التعاون بني
البلدين واال�ستجابة امل�شرتكة
للثورة ال�صناعية الرابعة وخلق
حمركات منو جديدة.
وح�رض الرئي�س مون م�أدبة ع�شاء
�أقامها ملك ماليزيا على �رشفه،
و���س��ي�����ش��ارك يف م��ن��ت��دى الأع��م��ال
الكورية اجلنوبية  -املاليزية.

