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دعت إلى تسوية الخالفات بالحوار والسبل السلمية

بعد فشل قمة بين كيم وترامب

بكين :توسطنا للتهدئة بين نيودلهي وإسالم آباد

كوريا الشمالية :عودة كبار
الدبلوماسيين
من الصين وروسيا

�أكدت بكني �أنها لعبت «دورا بناء» يف نزع
فتيل التوتر بني باك�ستان والهند ،وذلك
بعد احتدام املجابهة بني البلدين ال�شهر
املا�ضي يف �أعقاب الهجوم الإرهابي على
حافلة ع�سكرية هندية يف ك�شمري.
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة ال�صينية:
«التعاي�ش ال�سلمي ب�ين �إ���س�لام �آب��اد
ونيودلهي ي�صب يف م�صلحة اجلميع،
وال�صني باعتبارها جارة ترتبط بعالقات
ودية مع البلدين� ،شجعتهما على �إجراء
املحادثات ولعبت دورا بناء يف احلد من
التوتر».
و�أ�ضافت �أن «بع�ض الدول الأخرى ،بذلت
جهودا �إيجابية يف ت�سوية هذه الأزمة»،
م�شرية �إلى �أن بكني م�ستعدة للعمل مع
املجتمع الدويل ملوا�صلة ت�شجيع البلدين
على االلتقاء يف منت�صف الطريق وت�سوية
اخلالفات باحلوار وال�سبل ال�سلمية.
و�شهدت العالقات الهندية الباك�ستانية
توترا غري م�سبوق ال�شهر املا�ضي يف
�إقليم ك�شمري املتنازع عليه يف �أعقاب
هجوم م�سلحني على حافلة ع�سكرية
هندية ال�شهر املا�ضي.
وبلغ التوتر بني البلدين ذروت��ه بعد
املواجهة اجلوية اخلاطفة �إث��ر �رضب
طائرات هندية مع�سكر ًا لـ«جماعة حممد»
الإرهابية يف باك�ستان ،وا�شتباك طريان
البلدين ووقوع طيار هندي يف الأ�رس لدى
باك�ستان.
واتهمت الهند باك�ستان ب�إيواء الإرهابيني
امل�س�ؤولني عن التفجري ،وخا�صة جماعة
«جي�ش حممد» الإرهابية ،فيما نفت �إ�سالم
�آباد �أي �صلة لها بهذه الزمرة من قريب
�أو بعيد.
ويف �ش�أن �صيني �آخر ،اجتمعت املجموعة
القيادية احلزبية للجنة الدائمة للمجل�س

• علما باك�ستان والهند

الوطني لنواب ال�شعب ال�صيني لدرا�سة
الت�رصيحات املهمة التي �أدلى بها �شي
جني بينغ ،الأمني العام للجنة املركزية
للحزب ال�شيوعي ال�صيني ،خالل الدورة
الثانية للمجل�س.
و�شدد االجتماع ،الذي تر�أ�سه يل ت�شان
�شو ،رئي�س اللجنة الدائمة للمجل�س
الوطني لنواب ال�شعب ال�صيني وع�ضو
اللجنة الدائمة للمكتب ال�سيا�سي للجنة
املركزية للحزب ال�شيوعي ال�صيني،
�أي�ضا على درا�سة روح الدورة الت�رشيعية
ال�سنوية التي اختتمت الأ�سبوع املا�ضي.
و�أو����ض���ح االج��ت��م��اع �أن الإجن�����ازات

اليابان :تشديد قانون إساءة
معاملة األطفال
واف��ق جمل�س ال���وزراء الياباين
ام�س الثالثاء على �إدخال تعديالت
على قانون مينع �إ�ساءة معاملة
الأطفال وت�رشيعات متعلقة به
عقب وقوع حاالت متعددة تتعلق
ب�إ�ساءة معاملتهم با�سم الت�أديب.
وذك��رت �صحيفة «جابان تاميز»
اليابانية �أن حكومة رئي�س
الوزراء �شينزو �آبي ت�سعى �إلى �سن
التعديالت القانونية يف الأول من
�أبريل املقبل.
و�أو���ض��ح��ت ال�صحيفة �أن��ه �إذا

واف���ق ال�برمل��ان على �إدخ���ال
هذه التعديالت ،فبموجب ذلك
�ستمنع ال��ق��وان�ين املنقحة،
ال��وال��دي��ن والأ���س�ر احلا�ضنة
والعاملني يف جم��ال الرعاية
من املعاقبة اجل�سدية للأطفال
بغية الت�أديب.
وت��ط��ال��ب ال��ت��ع��دي�لات مراكز
رعاية الأطفال بف�صل املوظفني
امل�س�ؤولني عن حماية الأطفال
عن ه�ؤالء الذين يتعاملون مع
�أولياء �أمورهم.

األمم المتحدة تحث رئيس الكونغو
على تشكيل حكومة سريع ًا

• فيليك�س ت�شي�سكيدي

حثت الأم��م املتحدة الرئي�س
اجلديد للكونغو الدميقراطية
«فيليك�س ت�شي�سكيدي» على
ت�شكيل حكومة جديدة ب�رسعة
وحذرت من �أن الناخبني «لديهم
توقعات كبرية».
وذكرت و�سائل اعالم ان الرئي�س
املنتخب خ�لال االنتخابات
الرئا�سية يف  30دي�سمرب املا�ضي
فيليز ت�شي�سكيدي وال���ذي مت
تن�صيبه يف �شهر يناير املا�ضي،
�أن��ه مل يعني حتى الآن رئي�س ًا
للوزراء وال حكومة ..م�ضيفا
�أن «ت�شي�سكيدي» ملتزم باتفاق
�سيا�سي م��ع �سلفه «جوزيف
كابيال» ,حيث احتفظ ائتالف
اجلبهة امل�شرتكة للكونغو
ب�أغلبية مطلقة يف اجلمعية
الوطنية.

وم��ن جانبها ،قالت املمثلة
اخلا�صة للأمني العام للأمم
املتحدة للكونغو الدميقراطية
ل��ي��ل��ى زروق����ي �أم����ام جمل�س
الأم��ن ال��دويل �إن��ه من امل�أمول
�أن يتم قريب ًا ت�شكيل الفريق
احلكومي اجلديد وبدء العمل..
مو�ضحة �أن توقعات املواطنني
الكونغوليني هائلة ومن الأهمية
�أال جنعلها تنتظر طويال �أو
نخيب �آمالها.
وك��ان��ت االن��ت��خ��اب��ات العامة
يف الكونغو الدميقراطية قد
�أجريت يف  30دي�سمرب املا�ضي
لتحديد خليفة للرئي�س جوزيف
كابيال  ،ف�ضال عن االنتخابات
الت�رشيعية ب�ش�أن  500مقعد يف
اجلمعية الوطنية و 715مقعد ًا
يف املجال�س الإقليمية.

والتحوالت التاريخية التي �شهدتها
ق�ضية احل��زب وال��دول��ة منذ امل�ؤمتر
الوطني الـ 18للحزب ال�شيوعي ال�صيني
يف  2012تكمن ب�شكل �أ�سا�سي يف التم�سك
بتوجيهات فكر �شي جني بينغ ب�ش�أن
اال�شرتاكية ذات اخل�صائ�ص ال�صينية يف
الع�رص اجلديد ويف حماية و�ضع �شي
يف القلب من اللجنة املركزية للحزب
ال�شيوعي ال�صيني واحل��زب كله� ،إلى
جانب التم�سك ب�سلطة اللجنة املركزية
للحزب ال�شيوعي ال�صيني وقيادتها
املركزية واملوحدة.
و�شدد االجتماع على التعمق يف درا�سة

وبحث ون�رش وتنفيذ فكر �شي ب�ش�أن
التم�سك بنظام جمال�س ن��واب ال�شعب
وحت�سينه.
ووج��ه االجتماع ب�رضورة بذل اجلهود
ل�صياغة ومراجعة القوانني املهمة
وف��ر���ض ال��رق��اب��ة على �إج����راءات احلد
من التلوث وتخفيف حدة الفقر وبحث
املقرتحات التي طرحها نواب املجل�س
الوطني لنواب ال�شعب ال�صيني ونقلها
�إلى �أجهزة وم�ؤ�س�سات الدولة املعنية.
كما حث االجتماع على تعزيز التعليم
وال��ت��دري��ب وال��رق��اب��ة يف الأج��ه��زة
الت�رشيعية على خمتلف امل�ستويات.

ع��اد �سفراء ك��وري��ا ال�شمالية لدى
ال�صني ورو�سيا والأم��م املتحدة �إلى
بيونغ يانغ ام�س �إل��ى وطنهم ،ما
�أث���ار تكهنات ب���أن ال�شمال تراجع
ا�سرتاتيجيتها يف التعامل مع الواليات
املتحدة بعد ف�شل قمة ال�شهر املا�ضي
بني البلدين.
ووفقا للم�صدر ،غ��ادر �سفري كوريا
ال�شمالية ل��دى ال�صني «ج��ي جيه-
ريونغ» و�سفريها لدى رو�سيا «كيم
هيونغ-جون» وكبري مبعوثي بيونغ
يانغ �إلى الأمم املتحدة «كيم �سونغ»
بكني ،يف طريقهم �إلى بيونغ يانغ على
منت طائرة تابعة ل�رشكة طريان كورية
بعد ظهر هذا و�شوهد يف املطار حوايل
 10دبلوما�سيني كوريني �شماليني ومن
�ضمنهم ال�سفراء الثالثة.
وال ي���زال م��ن غ�ير ال��وا���ض��ح مل��اذا
مت ا�ستدعاء ر�ؤ���س��اء �أه��م البعثات
الدبلوما�سية ل��ك��وري��ا ال�شمالية
يف اخل����ارج ،ل��ك��ن ه��ن��اك تكهنات
متزايدة ب ��أن عودتهم قد تكون لها
عالقة مبراجعة ال��دول��ة ال�شيوعية
ال�سرتاتيجيتها بخ�صو�ص الواليات
املتحدة بعد ف�شل قمة هانوي.
والتقى الزعيم الكوري ال�شمايل كيم
جونغ�-أون والرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب يف هانوي يف �أواخ��ر فرباير
املا�ضي يف لقاء القمة الثاين لهما،

بيد �أنهما ف�شال يف التو�صل �إلى اتفاق
بخ�صو�ص النزع النووي ,حيث اختلفا
على اخلطوات التي يجب �أن تتخذها
بيونغ يانغ يف عملية ن��زع ال�سالح
النووي وتخفيف العقوبات يف املقابل
من جانب وا�شنطن.
وتدعو وا�شنطن �إل��ى فر�ض عقوبات
م�شددة على بيونغ يانغ منذ ذلك
احلني ،مطالبة بخطوات ملمو�سة �أكرث
يف عملية نزع ال�سالح النووي.
وم��ن ناحية �أخ���رى ،ه���ددت نائبة
وزي��ر اخلارجية ال��ك��وري ال�شمايل
«ت�شوي �سون-هي» ب�إنهاء املحادثات
النووية ،قائلة �إن بيونغ يانغ لن
ت�ست�سلم ملطالب وا�شنطن «ال�شبيهة
بالع�صابات».
وطالب كيم يف ر�سالة مت �إر�سالها
ؤخرا �إلى الأمني العام للأمم املتحدة
م� ً
�أنطونيو غوتريي�س ،برفع العقوبات
عن ال�شمال ،قائال �إن كوريا ال�شمالية
ال ت�ستطيع عقد م�ؤمتر للأمم املتحدة
يف �سبتمرب ب�سبب هذه القيود.
وي��ت��ك��ه��ن ال��ب��ع�����ض ب������أن ع����ودة
الدبلوما�سيني ال�شماليني �إلى بيونغ
يانغ قد تكون حل�ضور اجتماع لر�ؤ�ساء
البعثات الأجنبية �أو للم�شاركة يف
اجلل�سة الأولى من الربملان ال�شمايل
املنتخب حديثًا وامل��ق��رر عقده يف
�أبريل املقبل.

كوريا الجنوبية تبحث استئناف التعاون الدفاعي مع الصين
من املقرر �أن ي��زور رئي�س �أرك���ان اجلي�ش
الكوري اجلنوبي اجل�نرال «كيم يونغ�-أو»
ال�صني ه��ذا الأ�سبوع ال�ستئناف التبادالت
الع�سكرية الثنائية التي توقفت منذ عام 2016
حينما مت الإعالن عن قرار ن�رش منظومة الدفاع
ال�صاروخي الأمريكي املتقدم «ثاد» يف كوريا
اجلنوبية ،وفق ًا ملا �رصح به مكتب رئي�س
الأركان ام�س.
يبد�أ «كيم» رحلته التي ت�ستغرق �أربعة �أيام
�إلى بكني و�شانغهاي اليوم ،وهناك يتوقع
�أن يجري قائد اجلي�ش الكوري حمادثات مع
كبار م�س�ؤويل الدفاع ال�صينيني ومن �ضمنهم
اجل�نرال «هان ويغو» قائد القوات الأر�ضية

جلي�ش التحرير ال�شعبي ال�صيني.
يذكر �أنه مت تعليق التبادالت الدفاعية بني
البلدين منذ يوليو  ،2016عندما �أعلنت �سيئول
ووا�شنطن عن خطتهما لن�رش منظومة الدفاع
ال�صاروخية «ثاد» يف كوريا اجلنوبية.
ويبدو �أن ال�صني تنظر �إل��ى ن�رش الأ�صول
الع�سكرية الأمريكية يف املنطقة على �أنه �أمر
من �ش�أنه �أن يقو�ض التوازن الأمني الإقليمي،
و�أن��ه ميكن ا�ستخدام نظام رادار ثاد القوي
للتج�س�س على جي�شها.
و��صرح اجلي�ش ال��ك��وري يف ر�سالة ن�صية
لل�صحافيني �أن كيم « �سيناق�ش �سبل ا�ستئناف
التعاون الدفاعي والتبادالت الع�سكرية بني

البلدين ،خالل املحادثات رفيعة امل�ستوى مع
امل�س�ؤولني ال�صينيني»
ويعتزم «كيم» زيارة الن�صب التذكاري لـ «يونغ
بونغ-كيل» يف �شنغهاي يوم ال�سبت ،علما ب�أن
املنا�ضل الكوري من �أجل حركة اال�ستقالل «يونغ»
�أُعدم يف عام  1932لإلقائه قنابل على م�س�ؤولني
ع�سكريني يابانيني يف امل��دي��ن��ة ال�صينية
احتجاجا على احلكم اال�ستعماري الياباين ,كما
ً
من املخطط �أي�ض ًا �أن يزور «كيم» موقع احلكومة
الكورية امل�ؤقتة ب�شنغهاي.
ويخطط البلدان كذلك لعقد حمادثات على
م�ستوى وزيري الدفاع يف مايو املقبل للمرة
�شهرا.
الأولى منذ 19
ً

• رئي�س �أركان اجلي�ش الكوري اجلنوبي

إثيوبيا وإندونيسيا :تعددت الصناديق السوداء والكارثة واحدة
قالت ال�سلطات الإثيوبية �إنه يوجد
ت�شابه كبري بني حادث حتطم طائرة
اخل��ط��وط الإثيوبية ال��ذي �أدى �إلى
م��وت � 157شخ�صا ،وح��ادث خطوط
ليون الذي وقع يف اكتوبر املا�ضي يف
�إندوني�سيا ،بح�سب ما �أظهرته حتاليل
ال�صندوقني الأ���س��ودي��ن املرتبطني
بحادث العا�رش من ال�شهر احلايل.
والطائرتان من طراز بوينغ  737التي
�أثري حولها الكثري من الكالم يف الآونة
الأخرية.
وق��د �أث���ار احل���ادث الأخ�ي�ر للطائرة
الإثيوبية �إجراء �أو�سع التحقيقات منذ
�سنوات ،فيما يتعلق ب�آخر ن�سختني
ل��ط��ائ��رة بوينغ � ،737إذ ان كلتا
الطائرتني من النوع نف�سه وحتمالن
اخل�صائ�ص نف�سها م��ن فئة ماك�س
�8أ�س ،وكلتا الطائرتني حتطمتا بعيد

دقائق من �إقالعهما ،بعد �أن �أبلغ طاقم
الطائرة برج املراقبة مب�شاكل ذات
عالقة بالتحكم يف الطائرة.
ودفعت حالة القلق ب�ش�أن �سالمة النقل
اجل��وي هيئات الطريان امل��دين �إلى
تعليق ا�ستخدام طائرات بوينغ 737
ومنعها من ال��ط�يران ،ما ت�سبب يف
خ�سارة مليارات ال��دوالرات من قيمة
�صفقات �أ�سواق �رشكة بوينغ.
يف هذا اخل�صو�ص قال املتحدث با�سم
وزير النقل الإثيوبي مو�سى ياي�س
عن البيانات اخلا�صة بال�صندوقني
الأ�سودين� ،إنه مت ا�سرتجاع البيانات
بنجاح ،و�إن كال اجلانبني الإثيوبي
والأم�يرك��ي واف��ق��ا عليها ،م�ضيفا
ال��ق��ول �إن ال���وزارة �ستوفر مزيدا
م��ن املعلومات ،بعد ثالثة �أي��ام
�أو �أربعة.

بنغالديش :مقتل  7أشخاص بإطالق نار
قتل �سبعة �أ�شخا�ص و�أ�صيب � 13آخ��رون ب�إطالق نار
ا�ستهدف حافلة تقل موظفني من جلنة االنتخابات
و�ضباط �أمن ،يف منطقة باغاي�شاري �أوبزيال �رشقي
البالد ،ح�سبما ذكرت وكالة الأنباء البنغالية.
ووفقا لل�رشطة املحلية ،فقد وقع احلادث يف ال�ساعة
 18.30بالتوقيت املحلي « 12:30بتوقيت غرينت�ش»،

و�أطلق جمهول النار على �سيارات من ه�ضبة نومييل.
وذكرت الوكالة البنغالية �أن �أع�ضاء اللجنة االنتخابية
غ��ادروا مركز لالقرتاع بعد فرز الأ���ص��وات للجولة
الثانية من االنتخابات املحلية.
وقالت �إن �ستة �أ�شخا�ص لقوا م�رصعهم على الفور،
فيما تويف �آخر مت�أثرا بجروحه يف امل�ست�شفى.

موزمبيق :تتوقع ارتفاع ضحايا
اإلعصار «إداي» إلى األلف
توقع رئي�س موزمبيق ،فيليب نيو�سي� ،أن تتجاوز ح�صيلة �ضحايا �إع�صار
«�إداي» ،الذي �رضب البالد قبل �أ�سبوع ،الألف قتيل ،علما �أن احل�صيلة
املعلنة ر�سميا لل�ضحايا هي  84قتيال.
وحلق الرئي�س نيو�سي ،جوا فوق مدينة بريا ال�ساحلية ،لالطالع على
حجم الدمار الناجم عن الفي�ضانات ،وقال �إنه ر�أى جثثا طافية يف
املناطق التي غمرتها املياه.
من جهتها� ،أعلنت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر� ،أن « %90من املدينة
التي ت�ضم ن�صف مليون ن�سمة ،ت�رضرت �أو دمرت بالكامل».
و�رضب �إع�صار «�إداي» اال�ستوائي امل�صحوب ب�أمطار غزيرة ،مدينة بريا،
الأ�سبوع املا�ضي ،قبل �أن ينتقل �إلى زميبابوي وماالوي املجاورتني.
• عنا�رص ال�رشطة البنغالدي�شية

• حطام الطائرة الإثيوبية

تايوان وأميركا :حوار سنوي
جديد لتحسين الحوكمة
�أعلنت تايوان والواليات املتحدة
الأمريكية� ،أم�س ،عن خططهما
لإجراء حوار �سنوي جديد بهدف
بحث �سبل حت�سني احلوكمة
الدميقراطية يف منطقة املحيط
الهادي الهندي.
وقال مدير املعهد الأمريكي يف
تايوان برينت كري�ستين�سني،
يف م�ؤمتر �صحايف عقدته وزارة
اخلارجية التايوانية �إن احلوكمة
اجليدة تعد ركنا من الأرك��ان
الثالثة الرئي�سية ال�سرتاتيجية
�إدارة الرئي�س الأمريكي ،دونالد
ت��رام��ب ،يف منطقة املحيط
الهادي الهندي.
و�أ�ضاف كري�ستين�سني «نحن على
ثقة ب�أن الدميقراطية يف تايوان
قوية» ،م�شري ًا �إلى �أن نظام تعدد
الأح��زاب يف البالد واالنتقاالت
ال�سلمية ال�سابقة لل�سلطة.
و�أو�ضح �أن اجلانبني يعتقدان �أن
التقدم يف جمال ال�شفافية وحكم
القانون يف املنطقة ي�ساهمان يف

�أن تكون منطقة املحيط الهادي
الهندي حرة ومنفتحة ومزدهرة.
و�أ���ش��ار كري�ستين�سني �إل��ى �أن
االج��ت��م��اع الأول مل�����ش��اورات
احلوكمة الدميقراطية ملنطقة
املحيط الهادي الهندي� ،سوف
يعقد يف تايبيه يف �سبتمرب
املقبل.
وقال �إن م�س�ؤولني بارزين من
وزارة اخلارجية الأمريكية،
�سوف يتحدثون عن الدميقراطية
والعمالة وحقوق االن�سان.
وقال وزير اخلارجية التايواين،
ج���وزي���ف وو ،يف امل���ؤمت��ر
ال�صحايف� ،إن احل��وار اجلديد
يظهر �أن تايوان تعد �أف�ضل �رشيك
لأمريكا لتعزيز القيم امل�شرتكة
يف املنطقة.
و�أ�ضاف «الآلية اجلديدة ترمز
لل�رشاكة القائمة بيننا منذ فرتة
طويلة يف ال��ذك��رى الأرب��ع�ين
لتوقيع ق��ان��ون ال��ع�لاق��ات مع
تايوان».

