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كوريا الجنوبية :خريطة طريق

سفينة خفر السواحل الكورية
تصل إلى ماليزيا

بين الواليات المتحدة والجارة الشمالية
�رصحت كبرية الدبلوما�سيني يف كوريا
اجلنوبية ام�س االثنني �أن الواليات
املتحدة ت�سعى لعقد اتفاق مع كوريا
بناء على خريطة طريق
ال�شمالية
ً
ذات منظور �شامل للتخل�ص من برامج
ال�شمال النووية وال�صاروخية.
وقالت وزي��رة اخلارجية الكورية
كانغ كيونغ-هوا �إن كوريا ال�شمالية
�أرادت �أن حت�رص خطواتها الفورية
لنزع ال�سالح النووي يف تفكييك جممع
يونغبيون،وذلك �أثناء مفاو�ضات قمة
هانوي التي عقدت يف �أواخر فرباير
املا�ضي ،م�شرية �إل��ى �سبب ف�شل
الطرفني يف التو�صل �إل��ى اتفاق يف
قمتهما الثانية.
و�أ�ضافت كانغ يف حديثها عن �شئون
ال�����وزارة امل��وك��ل��ة ب��ه��ا يف جل�سة
برملانية �أن «كل من الواليات املتحدة
وكوريا اجلنوبية يران �رضورة و�ضع
خريطة طريق �شاملة» ،وذك��رت �أن
الواليات املتحدة �شاركت يف القمة
بناء على هذا املنظور.
وعندما ُطلب من الوزيرة املزيد من
التفا�صيل� ،أجابت �أن ذلك يعني �أن
عملية نزع ال�سالح النووي الكاملة
يجب �أن تبد�أ من منطلق النظر �إلى
«ال�صورة الكبرية» من �أجل التمكن من
التعامل مع جميع العنا�رص املتعلقة
ب��امل��ن�����ش ��آت وال���ق���درات النووية
وال�صاروخية لكوريا ال�شمالية.
وقالت �إن الواليات املتحدة حتافظ

• وزيرة اخلارجية �أثناء كلمتها

على موقفها املتمثل يف رفع العقوبات
املفرو�ضة على بيونغ يانغ ،فقط
يف ح��ال مت ن��زع ال�����س�لاح النووي
بالكامل.
و�أ�شارت كانغ �إلى �أن الوقت املنا�سب
ملناق�شة رفع العقوبات �سي�أتي يوما
ما ،لذلك من ال�رضوري التو�صل �إلى
تدابري �أكرث جر�أة خا�صة بنزع ال�سالح
النووي.
كما ق��ال��ت ال��وزي��رة �إن الواليات
املتحدة قد تكون �أكرث تقبال للطريقة
ال��ت��دري��ج��ي��ة ل���دى تفاو�ضها على
التفا�صيل مبا يف ذل��ك ط��رق تنفيذ
النزع النووي ،يف حال وجود جدول
زمني وا�ضح.
ه��ذا و���ش��ددت كانغ على �أن كوريا

اجلنوبية تعد «طرفا �أ�سا�سيا» معنيا
بعملية نزع ال�سالح النووي و�أبدت
ا�ستياءها من انتهاء قمة هانوي دون
نتائج تذكر.
وقالت �إن �إر�سال مبعوث خا�ص �إلى
كوريا ال�شمالية قد يكون خيارا جيدا
و�أب��دت موافقتها على ال��ر�أي القائل
ب�أن عقد قمة �أخ��رى بني الكوريتني
ميكن �أن يف�ضي �إلى تن�شيط حمادثات
نزع ال�سالح النووي.
هذا وت�صاعدت ال�شكوك م�ؤخرا حول
دور كوريا اجلنوبية يف عملية النزع
النووي .فيبدو �أن حكومة مون جيه-
�إن التي لعبت دور �أ�سا�سي يف تهيئة
الأج��واء املنا�سبة للحوار ،ت�سعى
�إلى ت�سهيل ا�ستئناف املفاو�ضات بني

بيونغ يانغ ووا�شنطن ،حيث �أ�شار
م�س�ؤولو كوريا اجلنوبية �إل��ى دور
�سيئول يف الأ�سابيع الأخرية املا�ضية
ب�أنه دور «املي�رس »،بد ًال من ا�ستخدام
عبارة «الو�سيط» �أو «احلكم».
يف حني ،قللت نائبة وزير اخلارجية
ال�شمالية «ت�شوي �سون-هي» من دور
�سيئول» وا�صفة �أياها ب�أنها «العب»
ولي�س «حكم».
ويف حديثها �إل��ى بع�ض املرا�سلني
الأج��ان��ب يف بيونغ يانغ الأ�سبوع
املا�ضي ،ورد �أن النائبة قالت �إن
الزعيم كيم �سيقرر يف وقت قريب عما
�إذا كان �سيوا�صل احل��وار بناء على
موقف وا�شنطن.
وم��ن ناحية �أخ����رى ،و���ص��ف كبري
مبعوثي �سيئول النووي «يل دو-هون»
بالده ب�أنها «العب رئي�سي» يف الدفع
باجتاه نزع ال�سالح النووي وال�سالم
الدائم.
وق��ال يل �أثناء توجهه �إل��ى رو�سيا
لإج����راء حم��ادث��ات ب�����ش ��أن كوريا
ال�شمالية« :يف الوقت احلايل� ،أعتقد
�أنه من املهم �إجراء م�شاورات وثيقة
مع ال��دول الأخ��رى والتكاتف وحل
امل�شكلة» .ي�شار �إلى �أنه من املقرر �أن
يجتمع «يل» مع نائب وزير اخلارجية
الرو�سي �إيغور مورجولوف والذي
ي�شغل �أي�ضا من�صب كبري املفاو�ضني
النوويني ،يف �سان بطر�سربج اليوم
الثالثاء «بالتوقيت املحلي».

• �سفينة خفر ال�سواحل

و�صلت �سفينة التدريب التابعة خلفر ال�سواحل الكوري
«� »KCGأم�س االثنني �إلى ميناء «بو�ستاد كرو�س»
يف كيالجن من والية �سيالجنور املاليزية يف زيارة
ت�ستغرق �أربعة �أيام.
وك��ان يف ا�ستقبال ال�سفينة وطاقمها البالغ 116
�شخ�ص ًا وعلى ر�أ�سهم املراقب العام كو ميونغ �سوك
مدير التدريبات لل�سفينة ،نائب مدير «احلركة»
لدائرة الأم��ن الداخلي والنظام العام ال�سيد زين
العابدين قا�سم.

الصين :الرئيس إلى إيطاليا وموناكو وفرنسا
�أعلن لو كانغ املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
ال�صينية ام�س �أن الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ
�سيقوم بزيارات دولة �إلى �إيطاليا وموناكو
وفرن�سا يف الفرتة بني  21و 26مار�س احلايل.
و�سيقوم �شي بهذه الزيارات تلبية لدعوة من
كل من الرئي�س الإي��ط��ايل �سريجيو ماتاريال
و�أمري موناكو �ألربت الثاين والرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون ،ح�سبما ذكر لو.
من ناحية �أخ��رى ,ذك��رت ال�سلطات ام�س �أنه
�ألقي القب�ض على � 11شخ�صا على خلفية حادث
منجم مميت �أ�سفر عن مقتل � 22شخ�صا يف منطقة
منغوليا الداخلية ذاتية احلكم ب�شمال ال�صني.
و�أعلنت نيابة ال�شعب يف �شيلينغول التي وقع
بها احلادث� ،أن امل�شتبه بهم اتهموا بالت�سبب

يف حادث كبري يتعلق ب�سالمة العمل.
ووقع احلادث يف  23فرباير عندما ُفقدت ال�سيطرة
على مركبة مكوكية وا�صطدمت بجانب منجم
للزنك والف�ضة تابع ل�رشكة يينمان للتعدين.
و�أظهرت التحقيقات �أن املركبة املتورطة يف
احلادث مت �رشا�ؤها ب�شكل غري قانوين عن طريق
الإنرتنت ،بدون فح�ص عوامل الأمان بها وكانت
حمولتها زائدة.
من ناحية �أخرى تقرر عقد م�ؤمتر للحوار بني
احل�ضارات الآ�سيوية يف بكني يف �شهر مايو،
بح�سب ما �أعلنت اللجنة التنفيذية لهذا احلدث.
وي�ضم احلدث الذي يعقد حتت عنوان» التبادالت
والتعلم املتبادل بني احل�ضارات الآ�سيوية
وجمتمع م�صري م�شرتك « ،حفال افتتاحيا و�ستة

منتديات فرعية ،وفقا للهيئة املنظمة.
كما �ستقام �أن�شطة �أخرى ،من بينها كرنفال ثقايف
�آ�سيوي و�أ�سبوع احل�ضارة الآ�سيوية ومهرجان
الغذاء الآ�سيوي ،خالل هذا احلدث.
و�سوف يتم دعوة قادة دول من �آ�سيا ومناطق �أخرى
ور�ؤ�ساء منظمات دولية وممثلني من جماالت
ان�سانية خمتلفة ،حل�ضور هذا امل�ؤمتر.
وقد ك�شفت وزارة الرتبية والتعليم ال�صينية عن
تدابري و�إج��راءات لتدريب املعلمني وحت�سني
البنية التحتية للتعليم الرقمي يف املناطق التي
ي�رضبها الفقر.
و�أ�ضافت ال��وزارة يف توجيهات �أ�صدرتها بهذا
ال�ش�أن �أنها �ستقيم برامج تدريبية تعليمية رقمية
لإدارة كوادرها من املوظفني ومدراء املدار�س

االبتدائية واملتو�سطة يف املناطق التي ي�رضبها
الفقر ،كما �ستعمل على تنظيم تربعات ملعدات
تعليم رقمية ،وم�شاركة خدمات وموارد تعليم
رقمية عالية اجلودة يف املناطق املذكورة.
وتعترب اجلامعة املفتوحة يف ال�صني� ،أ�سلوبا
جامعيا جديدا يدعم تكنولوجيا املعلومات
امل��ع��ا��صرة ،وم��ن �ش�أنها �أن ت�ساعد على
بناء  « 40ف�صال درا�سيا حمو�سبا» للمناطق
الفقرية.
و�سيتم العمل على توفري ال��دورات التدريبية
الرقمية للمدار�س االبتدائية واملتو�سطة،
بينما �ستح�صل الكليات املحلية على �إر�شادات
وتوجيهات تكنولوجية لتح�سني فعالية
ا�ستخدام املوارد املذكورة.

الكونغو :حادث قطار يودي بحياة  24شخص ًا
لقي � 24شخ�ص ًا على الأقل حتفهم،
و�أ���ص��ي��ب �أك�ث�ر م��ن � 31آخرين
ب���ج���روح ،ج���راء خ���روج قطار
للب�ضائع عن ال�سكة احلديدية ،يف
�إقليم كا�ساي بجمهورية الكونغو
الدميقراطية.
وق��ال��ت ال�رشطة املحلية� ،إن
ال��ق��ت��ل��ى واجل���رح���ى ك��ان��وا من
بني رك��اب ،ت�سللوا ب�شكل غري
قانوين �إل��ى داخ��ل القطار .ومت
نقل امل�صابني بجروح خطرية
�إل���ى م�ست�شفى مدينة كاكنغي
املجاورة.
وذكرت ال�رشطة� ،أنها انت�شلت 24
جثة معظمها لأطفال .و�أ�شارت �إلى
�أن العمل ال يزال جاريا ،للبحث
عن قتلى وم�صابني يف العربات.
وق��ال م�����س��ؤول حملي� ،إن عدة
مقطورات �سقطت من فوق ج�رس يف
مياه نهر لومبي.

ع����شرات القتلى ج���راء ت�صادم
�صهريج حم�ض بحافلة جنوب
�رشقي الكونغوع�رشات القتلى
ج���راء ت�����ص��ادم �صهريج حم�ض
بحافلة جنوب �رشقي الكونغو
وه���ذا ث��ال��ث ح���ادث ق��ط��ار يف
الكونغو الدميقراطية ،خالل
���ش��ه��ر ت��ق��ري��ب��ا .ف��ف��ي ال�شهر
املا�ضي ،قتل � 5أ�شخا�ص يف
ح���ادث ق��ط��ار رك���اب يف حمطة
كاليندا جنوب البالد.
وحوادث القطارات متكررة وعادة
ما تكون دامية يف هذه امل�ستعمرة
البلجيكية ال�سابقة .ويعود �سبب
ذلك �إلى الو�ضع التقني املتدين
جدا للبنية التحتية ل�سكك احلديد
يف الكونغو الدميقراطية ،التي مت
ت�شييد معظمها يف �ستينات القرن
الفائت ،ومل ت�شهد �أية عمليات
�صيانة حقيقية بعد ذلك.

زيمبابوي وإندونيسيا ...عشرات

القتلى بسبب السيول واألعاصير
قال وزير باحلكومة يف زميبابوي �إن �إع�صار �إيداي
قتل � 64شخ�ص ًا على الأقل يف �رشق البالد ودمر منازل
وج�سورا وطرقا مما عرقل جهود الإنقاذ.
واج��ت��اح الإع�����ص��ار بالفعل م���االوي وموزامبيق
املجاورتني .وقطعت موزامبيق �صادرات الكهرباء
�إلى جنوب �أفريقيا مما �أدى �إلى حاالت انقطاع للتيار
الكهربائي يف �أكرب اقت�صاد يقوم على الت�صنيع يف
�أفريقيا.
وقال الوزير جويل مويو لل�صحافيني «عدد القتلى
ارتفع من � 31إلى �أكرث من  64الآن .مت العثور على
بع�ض اجلثث طافية على مياه الأنهار».
وم�ضى يقول «هناك ع��دد من الأ�شخا�ص ما زالوا
مفقودين».
و�أع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ح��ال��ة ال��ك��ارث��ة يف منطقة
ت�شيمانيماين ب�رشق البالد والتي تتاخم موزامبيق
مما ي�سمح لل�سلطات ب�رصف �أموال مل�ساعدة العائالت
املت�رضرة.
وق��ال الرئي�س �إمير�سون مناجناجوا ال��ذي يواجه
انتقادات من املواطنني واملعار�ضة ل�سفره �إلى
الإمارات العربية املتحدة يوم ال�سبت �إنه قطع زيارته
ل�ضمان «م�شاركته ب�شكل مبا�رش يف اجلهود الوطنية».
وقال جو�شوا �ساكو النائب يف الربملان عن منطقة
ت�شيمانيماين لرويرتز هاتفيا �إنه «مل ير قط مثل
هذا الدمار من قبل» م�ضيفا �أن رجال الإنقاذ يواجهون
�صعوبة بالغة يف الو�صول �إلى املت�رضرين.
من ناحية �أخرى اعلنت ال�سلطات الإندوني�سية ان عدد

قتلى ال�سيول واالنهيارات الأر�ضية يف �إقليم بابوا
ب�أق�صى �رشق البالد ارتفع �إلى نحو  80قتيال ام�س
االثنني فيما دعا الرئي�س جوكو ويدودو �إلى الإجالء
العاجل لل�ضحايا من املناطق املدمرة.
ووقعت ال�سيول واالنهيارات الأر�ضية مطلع الأ�سبوع
بعد �سقوط �أمطار غزيرة على �سل�سلة جبال �سايكلوب�س
التي اختفى جزء كبري من الغطاء النباتي فيها لأن
القرويني واملزارعني يقطعون الأ�شجار للح�صول على
الأخ�شاب وبغر�ض الزراعة.
وارتفع عدد القتلى من � 58إلى نحو  80قتيال بعدما
عرث عمال الإن��ق��اذ على املزيد من ال�ضحايا وهم
يزيلون الطمي وال�صخور والأ�شجار املقطوعة من
املنطقة القريبة من مدينة جايابورا عا�صمة الإقليم
مبا يف ذلك طريق طوله  70كيلومرتا.
وح��ث وي��دودو عمال الإن��ق��اذ على تكثيف جهودهم
للعثور على  43مفقودا.
و�أ�ضاف يف بيان ن�رشه على موقع �إن�ستغرام «املهم هو
�إدارة عملية الإجالء».
وت�رشد ما يربو على �أربعة �آالف �شخ�ص ويحتمون
بخيام ومدار�س ومبان حكومية.
وقال �سوتوبو بورو نوجروهو �إن �سلطات مكافحة
الكوارث حذرت م�س�ؤويل الإقليم من خطر ال�سيول
ب�سبب �إزالة الغابات.
و�أر�سلت احلكومة املركزية بع�ض ال�شتالت العام
املا�ضي �أم�لا يف امل�ساعدة على ا�ستعادة جزء من
الغابات.

وقال زين العابدين �إن ال�سفينة �ستقوم خالل هذه
ال��زي��ارة تدريبات م�شرتكة مع ال�رشطة البحرية
املاليزية ،ف�ض ً
ال عن �إجراء اجتماع ثنائي بني قادة
قوات البلدين.
ويف نف�س الإط���ار ،ق��دم كو �شكره على اال�ستقبال
والرتحيب ،م�ضيف ًا بقوله�« :آم��ل �أن تعزز زيارتنا
هذه التعاون بني حكومتي ماليزيا وكوريا ،كما نود
�أن ت�ستمر العالقة بيننا وال�رشطة املاليزية ل�ضمان
الأمن البحري».

مهاتير محمد :الحادث
اإلرهابي هز قلوب المسلمين
و�صف رئي�س الوزراء د.مهاتري
حممد ب ��أن الهجوم الإرهابي
ع��ل��ى م�����س��ج��دي��ن يف مدينة
كراي�ست ت�شري�ش بنيوزيلندا،
خ��ارج عن احل��دود الإن�سانية
م�ضيف ًا �أن احلادث امل�ؤمل يهز
قلوب امل�سلمني .و�أ�ضاف يف
كلمته خ�لال افتتاح م�سابقة
تالوة القر�آن الكرمي 2019م،
يف الو�ضع الراهن ،ف�إن �أ�سواء
الأعمال هي انتقام امل�سلمني
جتاه الإرهابيني املتورطني
يف احلادث .و�أو�ضح« ،ينبغي
�أن ن�س�أل �أنف�سنا �إذا كنا نريد
االنتقام على ه���ؤالء القتلة،
وبالت�أكيد لن نكون قادرين
على القيام بذلك لأنهم اعتقلوا
ويواجهون الدعاوى».

وذك��ر�« ،أن القر�آن علمنا كيف
نفرق بني الأوام���ر والنواهي
اللتان ت�شكالن �شخ�صية نبيلة
للم�سلمني» .من ناحية �أخرى
ناق�ش جمل�س النواب املاليزي
ام�س االث��ن�ين ،اق�ت�راح �إدان��ة
لهجوم �إرهابي على امل�سجدين
مبدينة كراي�ست ت�شري�ش يف
نيوزيلندا ،اجلمعة املا�ضية.
و�أف���اد رئي�س جمل�س النواب
حممد عارف ب�أن االقرتاح املقدم
من ع�ضو الربملان لدائرة بورت
ديك�سون� ،أنوار �إبراهيمُ ،ي�سمح
به ملناق�شة بعد ا�ستيفائه جلميع
املعايري املن�صو�ص عليها
مبوجب قواعد االجتماع وهي
م�سائل حمددة للم�صلحة العامة
ينبغي التعجيل بها.

إدانة تركية للهجوم
اإلرهابي في مالي

�أدان��ت وزارة اخلارجية الرتكية ،ام�س االثنني ،الهجوم
الإرهابي الذي ا�ستهدف قاعدة ع�سكرية يف منطقة موبتي و�سط
مايل .وقالت الوزارة ،عرب بيان� ،إن تركيا «تدين العملية
الإرهابية ،وترتحم على �أرواح ال�ضحايا ،وت�س�أل الله �أن يلهم
ذوي ال�ضحايا وال�شعب املايل ال�صرب وال�سلوان».
و�أ�ضاف البيان �أن تركيا «تلقت نب�أ الهجوم الإرهابي ببالغ
الأ�سى واحل��زن ،وتتقدم بالتعازي ملايل حكومة و�شعبا،
وتتمنى ال�شفاء العاجل للجرحى» .وا�ستهدف هجوم م�سلح
ثكنة ع�سكرية للجي�ش املايل يف منطقة موبتي و�سط البالد ،ما
�أ�سفر عن مقتل  21ع�سكريا ،ح�سب �آخر ح�صيلة ر�سمية.
ومل يعلن بعد عن هوية اجلهة التي نفذت الهجوم ،لكن �سبق �أن
�شن م�سلحون على �صلة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي عدة هجمات
م�سلحة على و�سط مايل ،ا�ستهدفت �أفراد اجلي�ش واملدنيني
وقوات حفظ ال�سالم الدولية.

• قطار بالكونغو

السودان يشارك
في القمة الروسية
األفريقية
ذكر بيان �صادر عن الرئا�سة
ال�����س��ودان��ي��ة �أن الرئي�س
ال�سوداين عمر الب�شري تلقى
دع��وة من الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني للم�شاركة
يف �أول قمة رو�سية – �أفريقية
ت�����س��ت�����ض��ي��ف��ه��ا رو����س���ي���ا يف
�أكتوبر.
ق��ام ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية
الرو�سي ميخائيل بوغدانوف
بتوجيه الدعوة خالل لقائه
بالب�شري يف اخلرطوم.
ووفقا للبيان � ،أعرب الب�شري
ع��ن ح��ر���ص ال�����س��ودان على
تعزيز ال��ع�لاق��ات الثنائية
مع رو�سيا وتطوير التعاون
بني البلدين لتحقيق م�صالح
البلدين وال�شعبني يف جميع
املجاالت.
ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���ض االج��ت��م��اع
الق�ضايا الثنائية يف �إط��ار
ال�رشاكة اال�سرتاتيجية � ،أي
فيما يتعلق باحلوار ال�سيا�سي
وتن�سيق امل��واق��ف املتعلقة
بالق�ضايا الدولية

سيول :انفجار صاروخ مضاد
للطائرات في الهواء
��صرح م�����س��ؤول م��ن ال��ق��وات اجلوية
الكورية اجلنوبية ب�أن �صاروخ ًا موجه ًا
م�ضاد ًا للطائرات انفجر يف الهواء ام�س
بعد �إط�لاق غري مق�صود �أثناء فح�ص
روتيني لل�صيانة و�أك��د امل�س�ؤول عن
ع��دم وج��ود �أي��ة �إ�صابات ناجمة عن
احلادث.
وق��د انفجر �صاروخ «ت�شونغ�-أونغ»
وهو �صاروخ �أر�ض-جو متو�سط املدى
بالقرب من قاعدة للقوات اجلوية يف
مدينة «ت�شونت�شون» التي تقع على بعد
 85كيلومرتا �شمال �رشق �سيول ،علما
ب ��أن ال�صاروخ م�ص�صم على االنفجار
ب�شكل تلقائي يف الهواء �إذ مل يعمل
نظام التوجيه اخلا�ص به ب�شكل �صحيح
بعد الإطالق.
و�أكد امل�س�ؤول على عدم وجود �أي �أ�رضار
ب�رشية �أو �أ��ضرار حلقت باملن�ش�أت،
و�أ�ضاف �أن ال�سلطات امل�سئولة �شكلت
فريق عمل لتحديد �سبب االنفجار.
اجلدير بالذكر �أن قذيفة «ت�شونغ�-أونغ»
م�صممة ل�رضب �أي طائرة معادية على
ارتفاع  40كيلومرتا ،وقد ا�ستطاعت
قذيفتان من نف�س الطراز �إ�صابة هدف
وهميا على بعد نحو  40كيلومرتات بعد
�إطالقهما يف �أول مهمة يف عام .2017

• انفجار ال�صاروخ

