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اليابان :تطوير صاروخ بعيد المدى
لمواجهة الصين

ووزير الخارجية إلى األرجنتين

• �صاروخ ياباين

ق��ررت وزارة ال��دف��اع اليابانية
البدء يف تطوير �أول �صاروخ كروز
حملي بعيد امل��دى ميكن تركيبه
على طائرة مقاتلة تابعة لقوات
الدفاع اجلوي  ،وميكنها مهاجمة
�سفن العدو يف حالة وجود تهديد
مبا�رش لأرا�ضي الدولة.
و�أو���ض��ح��ت �صحيفة يوميوري
�شيمبون اليابانية على موقعها
الإلكرتوين �أن هذا هو �أول �صاروخ
من هذا النوع يف البالد  ،وي�أتي

ماليزيا :نائبة رئيس الوزراء إلى فرنسا

هذا القرار ردا على التقدم ال�رسيع
لقدرة القوات البحرية ال�صينية
على الهجوم ،حيث من املقرر �أن
ي�صل مدى ال�صاروخ �إلى �أكرث من
 400كيلومرت لتعزيز الردع.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أنه من املخطط
�أن يتم ت�صنيع ال�صاروخ على �أ�سا�س
�صاروخ كروز الأ�رسع من ال�صوت
 ،ASM3وال��ذي مت تطويره يف
عام  2017وي�صل مداه �إلى حوايل
 200كيلومرت.

ك��م��ا ك�شفت ال�صحيفة ع��ن �أن
�صاروخ  ASM3مت الت�شكيك يف
تطبيقه الفعلي داخل وزارة الدفاع
اليابانية ب�سبب ق�رص مداه  ،لهذا
مل يندرج �ضمن خطة امل�شرتيات
الحتياجات قوات الدفاع الذاتي
اليابانية لعامي  2018و،2019
و�أ�ضافت �أن الإدارة الع�سكرية يف
اليابان تتوقع حت�سني خ�صائ�ص
��سرع��ة ال�����ص��اروخ وزي���ادة مداه
و�سعة خزان الوقود به.

العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية
خطر على المشاريع اإلنسانية
�أ�صدرت الأمم املتحدة م�ؤخرا تقريرا ب�ش�أن العقوبات
املفرو�ضة على كوريا ال�شمالية ،ذكرت فيه كيفية
تطبيق العقوبات والتهرب منها كما �سلطت ال�ضوء �أي�ضا
على «النتائج غري املق�صودة» التي تفر�ضها العقوبات
على الربامج الإن�سانية يف كوريا ال�شمالية.
و�أو�صى التقرير ال�سنوي الذي �أعده فريق من اخلرباء
ب�أن تقوم جلنة جمل�س الأم��ن ال��دويل امل�رشفة على
العقوبات املفرو�ضة على كوريا ال�شمالية ،مبراجعة
طلبات �إعفاء اجلهود الإن�سانية من العقوبات بطريقة
«حمددة زمنيا» و�أن جتري الأمم املتحدة تقييما للأثر
الإن�ساين الناجم عنها .وقال التقرير« :رغم �رشوط
الإعفاء وجهود اللجنة ،ف�إن وكاالت الأمم املتحدة
واملنظمات الإن�سانية ال تزال تعاين من عواقب غري
مق�صودة للعقوبات على براجمها الإن�سانية ،جتعل من
امل�ستحيل العمل ب�شكل طبيعي يف كوريا ال�شمالية».
وف�صل التقرير املجاالت الرئي�سية ال�ستة للقلق وهي:
ت�أخر تلقي الإعفاءات ،وانهيار القناة امل�رصفية،
وت�أخر التخلي�ص اجلمركي ،وانخفا�ض عدد املوردين
الأجانب امل�ستعدين لدعم امل�ساعدات الإن�سانية،

وزي����ادة تكلفة امل���واد والعمليات ذات ال�صلة
بامل�ساعدات الإن�سانية ،وتقل�ص التمويل املخ�ص�ص
للعمليات.
و�أ�شار التقرير �إلى �أن العوامل ال�سابقة الذكر ت�ؤثر
ب�صورة �سلبية على قدرتهم يف تنفيذ الربامج ذات
ال�صلة بال�ش�ؤون الإن�سانية.
و�أو�صى الفريق ب�أن تكون مراجعة طلبات �إعفاء اجلهود
الإن�سانية «حمددة زمنيا» و�أن جتتمع جمموعات داخل
اللجنة ب�شكل دوري لدرا�سة الق�ضايا الإن�سانية بهدف
الإ�رساع مبعاجلة هذه الطلبات.
واق�ترح �أي�ضا �أن تعلن جلنة العقوبات عن «قائمة
بي�ضاء» لبع�ض املواد غري احل�سا�سة امل�ستخدمة يف
العمليات الإن�سانية وبذل اجلهود لتب�سيط عملية
تقدمي الطلبات ،من خالل توفري مرونة �أكرب فيما
يتعلق باملوا�صفات الفنية لل�شحنات املخطط لها
والأطراف املعنية وتواتر الطلبات.
وقال« :يتعني على الأمني العام �أن يطلب من الأمانة
�إجراء تقييم للأثر الإن�ساين على العقوبات يف كوريا
ال�شمالية.

بحث مشترك بين كوريا الجنوبية
وناسا حول الغبار الناعم

من املقرر �أن يقوم وزير اخلارجية
املاليزي �سيف الدين عبد الله
بزيارة ر�سمية للأرجنتني ،التي
ت�ستغرق خم�سة �أي���ام ب���دء ًا من
اليوم.
وذك����ر ب��ي��ان ���ص��در م���ن وزارة
اخلارجية ام�س ،الأحد� ،أن �سيف
الدين �سي�شارك يف م�ؤمتر الأمم
املتحدة الثاين الرفيع امل�ستوى
ح��ول ت��ع��اون ب��ل��دان اجل��ن��وب يف
العا�صمة الأرجنتينية بوين�س
�آير�س
و�أ����ض���اف �أن���ه خ�ل�ال ال��زي��ارة،
�سيقابل وزير اخلارجية املاليزي
الرئي�س الأرجنتيني موري�سيو
م��اك��ري يف مكتبه ،وبعد ذلك،
�سيعقد حمادثات ثنائية مع نظريه
الأرجنتيني خورخي فوري
وذكر البيان وكذلك �سيتباحث وزيرا
اخلارجية حول الق�ضايا الإقليمية
والدولية ذات االهتمام امل�شرتك .

من جهة �أخرى و�صلت نائبة رئي�س
الوزراء الدكتورة وان عزيزة وان
�إل��ى باري�س،لبدء زي���ارة عمل
ت�ستغرق �أربعة �أيام.
وك���ان يف ا�ستقبال وان عزيزة
لدى و�صولها مطار باري�س �شارل
ديغول ال��دويل يف مت��ام ال�ساعة
� 6.45صباحا بالتوقيت املحلي،
ال�سفري املاليزي ل��دى باري�س
ال��دك��ت��ور �أظ��ف��ر حممد م�صطفى
وحرمه ت�شيك نور حياتي �شعيب
وموظفي ال�سفارة.
وتعترب الزيارة الأول��ى لها بعد
توليها املن�صب منذ  12مايو من
العام املا�ضي.
وم���ن امل��ق��رر �أن ت�تر�أ���س وان
ع���زي���زة امل��ج��ل�����س احل��ك��وم��ي
الدويل لربنامج �إدارة التحوالت
االجتماعية «م��و���س��ت» التابع
لليون�سكو و�أع���م���ال ال���دورة
الرابعة ع�رشة للربنامج.

ومن املقرر �أي�ضا �أن تلتقي وان
عزيزة املدير العام ملنظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
«اليون�سكو» �أودري �أزوالي،
بح�سب البيان.
ومن املتوقع �أن تلتقي ب�أع�ضاء
الربملان الفرن�سي ووزير الدولة
الفرن�سي للمعوقني ووزير التعليم
الفرن�سي والتعليم العايل والبحث
العلمي ال�سابق ورئي�س جمل�س
امل�سلمني الفرن�سي.
وت��ع��د وان ع���زي���زة الرئي�سة
احلالية للمجل�س احلكومي الدويل
للربنامج بعد انتخاب ماليزيا
لع�ضوية املجل�س للفرتة -2017
.2019
و�ستفتتح على هام�ش الربنامج،
م��ه��رج��ان الفاكهة اال�ستوائية
املاليزية يف مطعم اليون�سكو
وا�ست�ضافة حفل ع�شاء لل�سفراء
وامل��ن��دوب�ين ال��دائ��م�ين ملنظمة

التعاون الإ�سالمي لدى اليون�سكو
كجزء من جهود ماليزيا لك�سب
الع�ضوية يف املجل�س التنفيذي
لليون�سكو للفرتة .2023-2019
وم��ن املقرر �أي�ض ًا �ستلتقى وان
عزيزة املدير العام ملنظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
«اليون�سكو» �أودري �أزوالي،
بح�سب البيان.
و�أ�ضاف البيان �أن��ه من املتوقع
�أن تلتقي وان ع��زي��زة ب�أع�ضاء
الربملان الفرن�سي ووزير الدولة
الفرن�سي للمعوقني ووزير التعليم
الفرن�سي والتعليم العايل والبحث
العلمي ال�سابق ورئي�س جمل�س
امل�سلمني الفرن�سي.
وت��ع��د وان ع���زي���زة الرئي�سة
احلالية للمجل�س احلكومي الدويل
للربنامج بعد انتخاب ماليزيا
لع�ضوية املجل�س للفرتة -2017
.2019

قتلى ومفقودون بانزالق أرضي

الفاتيكان للصين :ال «عداء» من الكنيسة
الكاثوليكية
قال م�س�ؤول كبري يف الفاتيكان �إن
احلكومة ال�صينية يجب �أال تخ�شى
�أن يكون هناك «ت�شكك �أو عداء» من
الكني�سة الكاثوليكية و�سط تكهنات
عما �إذا كان الرئي�س ال�صيني �شي
جني بينغ �سيلتقي البابا فرن�سي�س
هذا الأ�سبوع.
وذكرت م�صادر بارزة يف الفاتيكان
�أن البابا �أبدى ا�ستعداده للقاء �شي
و�أن و�سطاء قاموا مببادرات جتاه
الفاتيكان لكن اجلانب ال�صيني
مل يطلب اللقاء ر�سميا بعد .و�أي
مقابلة �ستكون الأول��ى من نوعها
بني زعيم �صيني وبابا الفاتيكان.
وزي��ارة �شي لإيطاليا هي الأولى
منذ �إب����رام ات��ف��اق ت��اري��خ��ي يف
�سبتمرب �أي��ل��ول ب�ين الفاتيكان
واحلكومة ال�صينية فيما يتعلق
بتعيني الأ�ساقفة يف ال�صني.
وق���ط���ع���ت ب���ك�ي�ن ال���ع�ل�اق���ات
الدبلوما�سية مع الفاتيكان يف عام
 1951وظلت خماوفها م�ستمرة من
�أن وجود كني�سة م�ستقلة يف ال�صني
�سيهدد �سلطتها.
وقال �أمني �رس الدولة الكاردينال
بيرتو بارولني يف مقدمة لكتاب
ج��دي��د ع��ن ال�صني �سين�رش يوم
الثالثاء «الكر�سي الر�سويل ال يكن
�أي ارتياب �أو ع��داء لأي دولة».
واطلعت رويرتز على ن�سخة م�سبقة
مم��ا كتبه ب��ارول�ين يف الكتاب
ال��ذي يحمل عنوان «الكني�سة يف
ال�صني ..م�ستقبل مل يكتب بعد».
و�أ�ضاف بارولني �أن عمل الكني�سة
الكاثوليكية يف ال�صني «ال ميكن

• انزالق �أر�ضي

ف�صله عن موقف االحرتام واالعتبار
والثقة حيال ال�شعب ال�صيني
و�سلطاتهم الر�سمية امل�رشوعة»
فيما بدا �أنها حماولة من الفاتيكان
لتهدئة املخاوف ال�صينية.
ويعد لقاء الزعماء الذين يزورون
�إيطاليا بالبابا م�س�ألة روتينية.
وق���ال م�صدر يف الفاتيكان �إن
اللقاء ميكن �إ�ضافته جلدول زيارة
�شي «يف اللحظة الأخ�يرة» .وقال

متحدث با�سم الفاتيكان �إن هذه
الزيارة لي�ست على جدول �أعمال
البابا
من ناحية �أخرى �أفادت ال�سلطات
املحلية ام�����س الأح����د ب����أن 10
�أ�شخا�ص لقوا حتفهم وفقد 10
�آخرون جراء انهيار منازل ب�سبب
انزالق �أر�ضي وقع م�ساء اجلمعة يف
مقاطعة �شان�شي �شمايل ال�صني.
وح�سب ال�سلطات ،ف ��إن��ه حتى

�صباح اليوم الأحد مت انت�شال 16
�شخ�صا من حتت الأنقا�ض ونقلهم
�إلى امل�ست�شفى ،لكن ثالثة منهم
توفوا مت�أثرين باجلروح ،يف حني
مت العثور على �سبعة �آخرين لقوا
م�رصعهم يف موقع احلادث.
و�أ�شارت احلكومة املحلية �إلى �أن
رجال الإنقاذ يوا�صلون البحث عن
املفقودين مب�ساعدة كالب ومعدات
�إنقاذ.

إثيوبيا 107 :أحزاب سياسية وقعت وثيقة تحد من النزاعات

ذكرت وكالة حكومية ام�س الأحد
�أن كوريا اجلنوبية تعتزم التعاون
م��ع الإدارة الوطنية للمالحة
اجلوية والف�ضاء «نا�سا» التابعة
حل��ك��وم��ة ال���والي���ات املتحدة،
لتحديد م�صادر ارتفاع م�ستويات
تلوث الهواء بالغبار الناعم يف
كوريا.
وق��ال املعهد الوطني للبحوث
البيئية  -هيئة بحثية تابعة
لوزارة البيئة � -إنه ي�سعى �إلى عقد
اجلولة الثانية من بحث م�شرتك
ح��ول ج��ودة ال��ه��واء ب�ين كوريا
اجلنوبية وال��والي��ات املتحدة

• معمل بحثي

يطلق عليه « ،»KORUS-AQبعد
انتهاء اجلولة الأولى التي �أجراها
مع نا�سا يف عام .2016
ومبوجب اخلطة ،ف�سوف ي�ستخدم
البلدان الأقمار ال�صناعية لتحديد
م�صادر الغبار الناعم يف �أعقاب
البحث الأول يف عام  2016والذي
ركز على عمليات املراقبة اجلوية
لتحديد م�����ص��ادر ال��غ��ب��ار .ومن
املرجح �أن يبد�أ البحث الثاين يف
عام .2021
وقد متنح نتائج العمل امل�شرتك
كوريا اجلنوبية مزيدا من القوة
يف املفاو�ضات مع ال�صني التي

نفت دورها يف ارتفاع م�ستويات
ال���غ���ب���ار ال���ن���اع���م يف ك��وري��ا
اجلنوبية ،يف الوقت الذي تكثف
فيه ال��ب�لاد ج��ه��وده��ا لتح�سني
جودة الهواء.
وق��ال «كيم �سانغ-كيون» رئي�س
مركز الأقمار ال�صناعية البيئية
ال��ت��اب��ع للمعهد« ،ل��ك��ي ي�سري
ال��ت��ع��اون ب�ين ك��وري��ا اجلنوبية
وال��والي��ات املتحدة ب�سال�سة،
يجري املعهد �أبحاثه اخلا�صة
لتحليل ت�أثري مواد تلوث الهواء
القادمة من اخلارج ،مبا يف ذلك
من ال�صني».

مالي  :مقتل  16جندي ًا بهجوم مسلح

على قاعدة عسكرية

قال م�س�ؤوالن يف م��ايل ،ام�س الأح��د� ،إن م�سلحني
هاجموا قاعدة ع�سكرية ليال ،و�سيطروا عليها لبع�ض
الوقت ،وقتلوا ما ال يقل عن  16جنديا ودمروا خم�س
�سيارات يف منطقة موبتي بو�سط البالد.
وقال يو�سف كوليبايل رئي�س بلدية كاريري �أقرب بلدة
ملوقع الهجوم لوكالة «رويرتز» �إن القاعدة تقع يف
قرية ديورا.

و�سبق �أن �شن مت�شددون على �صالت بتنظيم القاعدة
هجمات يف و�سط مايل.
جتدر الإ�شارة �إلى �أنه ورغم جناح التدخل الع�سكري
الفرن�سي العام  2013الذي �سمح با�ستعادة �شمال مايل
بعد احتاللها من اجلماعات املتطرفة ،ال تزال مناطق
كاملة من البالد خارجة عن �سيطرة القوات املالية
والأجنبية وتتعر�ض لهجمات ب�شكل دوري.

قال املجل�س الوطني لالنتخابات �إن الأحزاب
ال�سيا�سية ت�ؤكد �أن العهد ال��ذي وقعه 107
�أحزاب �سيا�سية وثيقة مهمة للحد من النزاعات
والعنف .
وقالت برتكان ميدك�سا رئي�سة جمل�س االنتخابات
يف مقابلة ح�رصية مع وكالة الأنباء االثيوبية
�إنها كانت خطوة مهمة من حيث تعزيز احلوار
وتبني وا�ستيعاب املبادئ.
وذكرت لقد كانت العملية �شاملة يف تلك الأطراف
التي مت ت�سجيلها منذ �سنوات م�ضت والأطراف التي
جاءت من املنفى كانت متورطة يف العملية.
و�أ�شارت بريتوكان �إلى �أن اجلميع يعملون يف
متاما مقارنة باملا�ضي
طيف �سيا�سي خمتلف
ً
م�ضيفة الى انه مع االنفتاح والفر�صة املتاحة لنا
ميكننا مواجهة التحديات.
و�أك����دت ك��ذل��ك �أن م�س�ألة خ��ط��اب الكراهية

والتحري�ض على العنف يف الطيف ال�سيا�سي تهدد
�أي عملية �سيا�سية ناهيك عن االنتخابات.
وقالت لذلك ه��ذا االتفاق مهم للغاية وهذه
الأحزاب لديها املاليني من امل�ؤيدين م�شرية �إلى
�أنه �إذا التزموا بالعهد ونقلوا ر�سالة �إلى �أتباعهم
و�أع�ضائهم �أعتقد �أننا �سنتحدى النزاعات والعنف
ب�شكل كبري.
وذكرت �أن العهد يحكم جميع الأن�شطة ال�سيا�سية
وخا�صة التناف�س ال�سلمي والتعاوين بني الأحزاب
وداخل منظماتها.
وقالت �إن الأحزاب ال�سيا�سية وافقت على مبادئ
�أ�سا�سية فيما يتعلق بال�سالم والالعنف وهو ما
ينبغي �أن يحفظه كل حزب لذلك هذا �إجناز بحد
ذاته.
وين�ص العهد على التزام الأح��زاب ال�سيا�سية
بالد�ستور وب ��أن��ه �سيتم ات��خ��اذ ت��داب�ير �ضد

املخالفني من قبل جمل�س م�شرتك ي�رشف على
العملية.
من ناحية �أخ��رى �أو�ضح مكتب رئي�س الوزراء
ب�أن الدكتور �أبي �أحمد �أجرى مع رئي�س الواليات
املتحدة دونالد ترامب مكاملة هاتفية حول
احلادث الذي وقع يف �إثيوبيا م�ؤخرا.
وبح�سب ما ورد �أعرب الزعيمان عن تعازيهما
لأفراد وعائالت كال البلدين الذين فقدوا �أرواحهم
يف حادث طائرة بويينج .337
و�أ�شاد الرئي�س ترامب باخلطوط اجلوية الإثيوبية
باعتبارها م�ؤ�س�سة قوية و�أكد تقدمي الدعم الفني
عند احلاجة.
وعرب ترامب عن دعمه للإ�صالحات ال�شاملة التي
حدثت يف �إثيوبيا خالل الأ�شهر املا�ضية.
وتعهد القادة بتعزيز العالقات الدبلوما�سية
القائمة منذ فرتة طويلة بني بلديهما.

باكستان:

قتلى بتفجير
سكة قطار

قتل ما ال يقل عن ثالثة �أ�شخا�ص
و�أ���ص��ي��ب ث��م��ان��ي��ة �آخ�����رون يف
باك�ستان ،ج��راء انحراف قطار
عن �سكته �إثر تفجري عبوة نا�سفة
زرعت على م�ساره.
وذك�����رت ق��ن��اة «دن���ي���ا ن��ي��وز»
التلفزيونية املحلية� ،أن احلادث
�أ�سفر عن خروج  5مقطورات عن
ال�سكة وانقالبها.
وقالت القناة� ،إن القطار كان
متوجها يف رح��ل��ة �إل���ى مدينة
كويتا يف جنوب غرب باك�ستان
و�أن التفجري وق��ع ق��رب دائ��رة
نا�رص �آباد.

• خروج القطار عن ق�ضبانه

