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كوريا الجنوبية وكمبوديا:

اليابان :حظر تحليق طائرات
بوينغ  737ماكس

تعاون بأمر رئاسي
دعا الرئي�س الكوري اجلنوبي مون
ج��ي��ه�-إن �إل��ى زي��ادة التعاون بني
بالده وكمبوديا ام�س اجلمعة ،م�ؤكدا
على �أن التعاون لن ي�ضمن التنمية
امل�شرتكة فح�سب بل �سي�ساهم �أي�ضا
يف �إر�ساء ال�سالم باملنطقة.
و�رصح الرئي�س الكوري فى منتدى
الأعمال امل�شرتك با�ست�ضافه رئي�س
ال���وزراء الكمبودى «ه��ون �سني»:
«�أ�صبحت كوريا اجلنوبية وكمبوديا
�رشيكني اقت�صاديني مهمني للغاية ال
ميكنهما اال�ستغناء عن بع�ض».
يذكر �أن الرئي�س مون بد�أ زيارته
الر�سمية للبالد اخلمي�س ،ومن
املقرر �أن ت�ستغرق الزيارة � 3أيام.
وجاء منتدى الأعمال الذي �ضم 300
من كبار امل�س�ؤولني وقادة الأعمال
من كال البلدين ،عقب لقاء قمة جمع
بني مون وهون �سني ،تعهدا خالله
ب��ب��ذل اجل��ه��ود امل�شرتكة لزيادة
تو�سيع التعاون االقت�صادي بني
اجلانبني.
و�أ�شار مون �إلى �أن التجارة الثنائية
ب�ين ك��وري��ا اجلنوبية وكمبوديا
و�صلت �إلى م�ستوى قيا�سي م�سجلة
قرابة املليار دوالر �أمريكي العام
املا�ضي.
وقال مون للح�ضور �أثناء االجتماع
الذي عقد يف مكتب رئي�س الوزراء
الكمبودي واملعروف با�سم «ق�رص
ال�سالم»�« :إن التعاون بني البلدين
���س��ي�ثري ح��ي��اة �شعبينا ويعزز

• زعيما كوريا اجلنوبية وكمبوديا

�صداقتهما».
و�أ�ضاف «عندما تلتقي ا�سرتاتيجية
كمبوديا ذات امل��ح��اور الأرب��ع��ة
«اال�سرتاتيجية امل�ستطلية» بـ«�سيا�سة
اجلنوب اجلديدة» لكوريا اجلنوبية،
ف�ست�شكالن موجة قوية مثلما يحدث
لدى التقاء نهر امليكونغ مع بحرية
تونلي �ساب».
ومن �أجل حتقيق هذا الهدف ،دعا

الرئي�س الكوري �إلى زيادة التعاون
يف املجاالت املختلفة مبا يف ذلك
البنية التحتية والتكنولوجيا ودعم
املمار�سات التجارية العادلة.
وقال الرئي�س �أي�ضا« :ن�سعى �أوال �إلى
تعزيز التعاون من �أجل �إر�ساء البنية
التحتية االجتماعية التي ترتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا بحياة ال�شعوب».
و�أ�ضاف �أن جماالت التعاون �ست�شمل

سيول 12 :مليون دوالر مساعدات

إنسانية لسورية و دول مجاورة
�أو�ضحت وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية ام�س
اجلمعة �أن الوفد الكوري اجلنوبي بقيادة املن�سق
الدبلوما�سي املتعدد الأطراف بالوزارة كانغ جونغ-
�سيك� ،أعلن عن خطة احلكومة لتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية خالل الدورة الثالثة مل�ؤمتر بروك�سل لدعم
م�ستقبل �سورية ومناطق حولها يف يوم  14مار�س يف
بروك�سل يف بلجيكا.
يذكر �أن احلكومة قدمت امل�ساعدات الإن�سانية بقيمة
�أكرث من  63مليون دوالر حتى الآن �إلى �سورية التي
اندلعت فيها احلرب الأهلية يف عام  2011والدول
املجاورة لها مثل تركيا والأردن ولبنان ،والتي تقبل
الالجئني ال�سوريني.
وح��ددت منظمة الأم��م املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية
« »OCHAالق�ضية ال�سورية التي ت�ستمر ملدة 9
�أعوام ،ك�إحدى �أخطر الأزمات الإن�سانية.
وقالت املنظمة يف هذا االجتماع� ،إن  11.7مليون
�شخ�ص يحتاجون للم�ساعدات الإن�سانية حاليا ب�سبب
الق�ضية ال�سورية ،ومعظمهم ن�ساء و�أطفال ،م�ضيفة
�أن هناك حاجة �إلى ما جمموعه  3.3مليارات دوالر
لدعمهم.
و�رصحت وزارة اخلارجية ب�أن احلكومة ،ب�صفتها
ع�ضوا م�س�ؤوال يف املجتمع الدويل ،ت�رص على موقفها
الثابت للم�شاركة يف حل الأزمات الإن�سانية العاملية.
و�أ�ضافت� ،إنها تخطط لتقدمي امل�ساعدات با�ستمرار
لي�س من �أج��ل حل الق�ضية ال�سورية فقط ،بل من
�أجل حل الأزمات الإن�سانية الأخرى يف منطقة ال�رشق
الأو�سط مثل الق�ضيتني اليمنية والعراقية.
من ناحية �أخرى �أعلنت وزارة الدفاع الوطني ب�سيول
عن �أن اجلي�ش الكوري اجلنوبي ي�سعى �إلى توظيف
التقنيات املتطورة مبا يف ذل��ك ما ي�شمل الواقع

االفرتا�ضي والذكاء اال�صطناعي وغريها يف التدريب
امليداين والعمليات الدفاعية ورفاهية القوات.
وعقد وزير الدفاع الكوري «جونغ كيونغ-دو» جل�سة
للجنة «االبتكار الدفاعي الذكي» التابعة لوزارته
ملناق�شة كيفية اال�ستفادة من التقنيات احلديثة لدفع
قطاع الدفاع يف البالد.
ويبحث اجلي�ش �سبل ا�ستخدام الواقع االفرتا�ضي
والواقع املعزز يف جمال التدريب امليداين ليتمكن
اجلنود من �صقل مهاراتهم القتالية من خالل برامج
الكمبيوتر القائمة على العديد من ال�سيناريوهات
العملياتية.
كما ت�سعى ال�سلطات �إلى ا�ستخدام القوات ل�سماعات
الواقع االفرتا�ضي والأجهزة الإلكرتونية الأخرى �أثناء
التدريب على العمليات القتالية املختلفة مبا يف ذلك
ما ي�شمل عمليات الدفاع ال�ساحلي وتلك التي جترى
بو�سط املدن.
و�أو�ضحت الوزارة يف بيان �صحايف الهدف من ا�ستخدام
التقنيات احلديثة قائلة� :إن «ال���دورات التدريبية
القائمة على التكنولوجيا �ست�ساعد يف حل العديد من
امل�شاكل مثل نق�ص مرافق التدريب اخلارجية ب�سبب
حت�رض معظم �أرجاء البالد ،ف�ضال عن خماطر ال�سالمة
و�شكاوى ال�سكان».
بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ،ي�سعى اجلي�ش �إل��ى ا�ستخدام
الطباعة ثالثية الأبعاد لتطوير املالب�س الع�سكرية
وامل��ع��دات القتالية امل�صممة للجنود ،وكذلك
ال�ستخدام البيانات ال�ضخمة يف الإدارة الفعالة لدورة
حياة الذخائر وغريها من املعدات الع�سكرية.
وتخطط الوزارة لو�ضع خطة �شاملة لإ�صالح الدفاع
املبني على التكنولوجيا احلديثة يف الأ�سابيع
املقبلة.

نيجيريا :وفاة  55من نشطاء
بوكو حرام

قطاع الطاقة �أي�ضا ،م�شريا �إلى �أن
«الكهرباء والطاقة جماالن بحاجة
ما�سة �إل��ى التعاون بني البلدين،
وحيث �أن اجلانبني لديهما هدف
م�شرتك يتمثل يف زيادة ن�سبة الطاقة
املتجددة ب�شكل كبري يف امل�ستقبل
القريب ،فقد يتمكنان من خلق ت�آزر
�إذا عمال معا».
كما وعد مون بزيادة الدعم مل�ساعي
كمبوديا نحو التقنيات املتقدمة،
ق��ائ�لا« :ن�سعى لتعزيز التعاون
التكنولوجي بني البلدين ل�ضمان
التنمية امل�ستدامة».
كما �شدد الزعيم الكوري اجلنوبي
على �رضورة احلاجة �إلى �أو�ضاع �أكرث
حرية وعدالة للتجارة واال�ستثمار،
قائ ًال �إن مذكرة التفاهم حول التعاون
اال�ستثماري والتي مت توقعيها يف
وقت �سابق من اليوم �ست�ساعد على
تعزيز اال�ستثمار بني البلدين.
وق���ال ال��رئ��ي�����س�« :إن عقد اتفاق
ال�رضيبي
االزدواج
بخ�صو�ص
�سي�ساهم ب�شكل كبري يف ت�شجيع
اال�ستثمار بني البلدين» معربا عن
تطلعه لالنتهاء من املفاو�ضات ذات
ال�صلة يف وقت مبكر.
كما دعا الرئي�س �إلى بذل اجلهود
امل�شرتكة لإخ�لاء �شبه اجلزيرة
الكورية من الأ�سلحة النووية،
ق��ائ�لا �إن��ه��ا �ستخلق ال��ع��دي��د من
الفر�ص اجلديدة لل�رشكات من كال
البلدين.

• طائرات بوينغ  ...737ممنوع التحليق

�أبلغت وزارة النقل اليابانية �رشكات الطريان
الأجنبية بعدم ا�ستخدام طائرة بوينج  737ماك�س
يف ال��رح�لات اجلوية �إل��ى اليابان حتى �إ�شعار
�آخر ،على خلفية حتطم طائرتني من الطراز نف�سه
م�ؤخرا ،وقالت �إنها حظرت حتليق الطائرات كافة
من �سل�سلة بوينغ  737ماك�س  8و.9
وج��اء ق��رار احلظر الياباين بعد �أن طلبت �إدارة
الطريان الفيدرالية يف الواليات املتحدة ،مقر
ال�رشكة ،وقف رحالت الطائرة  737ماك�س.
وحذت اليابان حذو نحو  40دولة اتخذت قرار
احلظر بعد حتطم طائرة تابعة ل�رشكة اخلطوط
اجلوية الإثيوبية بوينغ  737ماك�س  8بعد وقت
ق�صري من �إقالعها يوم الأحد املا�ضي ،ما �أ�سفر
عن مقتل جميع من ك��ان على متنها وعددهم

� 157شخ�صا.
ووقع حادث الطائرة الإثيوبية بعد �أقل من � 5أ�شهر
على حتطم طائرة من الطراز نف�سه ،تابعة ل�رشكة
الطريان الإندوني�سية ليون �إير « »Lion Airيف بحر
جافا يف � 29أكتوبر ،ما �أدى �إلى مقتل جميع من كان
على متنها وعددهم � 189شخ�صا.
ووفقا للوزارة ،فقد ا�ستخدمت � 5رشكات طريان
�شيامني �إيرالينز و�شاندونغ �إيرالينز وكلتاهما يفال�صني ،و�سيلك �إير �رشكة تابعة ل�رشكة اخلطوط
اجلوية ال�سنغافورية ،و�رشكة الطريان الكورية
اجلنوبية �إي�سرت جيت املنخف�ضة التكلفة ،و�رشكة
ليون التايالندية للطريان -طائرات من طراز
بيوينغ  737ماك�س يف رحالت �إلى اليابان ،قبل �أن
يفر�ضوا جميعا احلظر ذاتيا.

عدم الثقة سادت القمة بسبب موقف بومبيو و بولتون المتعنتين

دبلوماسية كورية شمالية :استئناف التجارب النووية أمر محتمل
�أو�ضحت دبلوما�سية كورية �شمالية
رفيعة امل�ستوى ام�س اجلمعة �أن
الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ-
�أون �سيتخذ قرارا يتعلق مبفاو�ضات
نزع ال�سالح النووي مع الواليات
امل��ت��ح��دة وال���ت���ج���ارب ال��ن��ووي��ة
وال�صاروخية ،يف وقت قريب وهو
امر خا�ص.
و�أفادت وكالة �أنباء «تا�س» الرو�سية،
ب�أن القيادة الكورية ال�شمالية تنظر
يف تعليق مفاو�ضات ن��زع ال�سالح
النووي مع الواليات املتحدة.
وطبقا لـ «تا�س» ووكالة «�أ�سو�شيتد
بر�س» ،عقدت نائبة وزير اخلارجية
الكورية ال�شمالية ت�شوي �سون-
ه��ي م���ؤمت��را �صحافيا مب�شاركة
ال�صحافيني والدبلوما�سيني الأجانب
حيث قالت «لي�س لدينا �أي نية
لتقدمي تنازالت ب�أي �شكل من الأ�شكال
ملطالب الواليات املتحدة ولي�س
لدينا �أي �أف��ك��ار �أو خطط لإج��راء
مفاو�ضات من هذا النوع».
وقالت نائبة الوزير «ت�شوي» �إن
موقف كوريا ال�شمالية حول ما �إذا
كانت �ست�رص على وق��ف جتاربها
النووية وال�صاروخية �أم ال ،يتوقف
على قرار الزعيم كيم.
و�أ���ض��اف��ت �أن الزعيم كيم �سيتخذ
ق��رارا يف وقت قريب ،و�سيعلن عن
بيان ر�سمي ب�ش�أن خطة العمل التي
�ستتخذها كوريا ال�شمالية بعد قمة
هانوي.
وطبقا للوكالتني� ،أع��رب��ت نائبة
الوزير «ت�شوي» عن خيبة �أملها من
عدم التو�صل �إلى �أي اتفاق يف القمة

• زعيما �أمريكا وكوريا ال�شمالية

الثانية بني الزعيم كيم والرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب يف ال�شهر
املا�ضي يف هانوي.
و�رصحت ب�أن الواليات املتحدة �إذا
مل تتخذ �أي �إجراءات مقابل اجلهود
التي بذلتها كوريا ال�شمالية لنزع
ال�سالح النووي خالل الـ � 15شهرا
املا�ضية مثل وقف جتاربها النووية
وال�صاروخية ،فلن توا�صل كوريا
ال�شمالية مفاو�ضات مع الواليات
املتحدة.
وق��ال��ت �إن الزعيم كيم عانى من
�صعوبة ب�سبب م��وق��ف التفاو�ض
الغريب للواليات املتحدة ،م�ضيفة

�أن الواليات املتحدة تطلعت �إلى
م�صاحلها ال�سيا�سية خ�لال قمة
هانوي ،ومل تكن لديها نية حقيقية
لإحراز تقدم يف القمة.
وذك��رت �أن مناخا من العداء وعدم
الثقة �ساد القمة ب�سبب موقف وزير
اخلارجية الأم�يرك��ي مايك بومبيو
وم�ست�شار الأم���ن ال��ق��وم��ي للبيت
الأبي�ض ج��ون بولتون املتعنت،
الأمر الذي �أدى �إلى انهيار القمة.
و�أك��دت على �أن الواليات املتحدة
�أهدرت فر�صة ذهبية هذه املرة.
وبخ�صو�ص الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ،قالت نائبة الوزير ت�شوي،

�إن العالقة ال�شخ�صية بني الزعيمني
ال ت��زال جيدة والكيمياء بينهما
رائعة.
وفيما يتعلق بت�رصيحات ترامب ب�أن
كوريا ال�شمالية طلبت رفعا كامال
للعقوبات ،ادع��ت نائبة الوزير
ت�شوي� ،أن كوريا ال�شمالية مل تطلب
رفعا كامال للعقوبات.
وطبقا لـ «�أ�سو�شيتد بر�س» ،طرح
�صحافيون �س�ؤاال حول تقارير �إعالمية
ت�شري �إلى �أن كوريا ال�شمالية ت�ستعد
لإطالق �صاروخ �أو قمر �صناعي� ،إال
�أن نائبة الوزير ت�شوي امتنعت عن
احلديث املبا�رش عن ذلك.

رئيس سيراليون يفتتح المنتدى الدولي للتنمية
في «الدار البيضاء»
افتتح رئي�س �سرياليون  ،جوليو�س مادا بيو،
بالدار البي�ضاء� ،أ�شغال الن�سخة ال�ساد�سة ملنتدى
�إفريقيا والتنمية « ،»FIADاملنظمة حتت �شعار
«عندما يلتقي ال�رشق والغرب».
و�أ�شاد الرئي�س ال�سرياليوين باملجهودات التي
يبذلها امللك حممد ال�ساد�س من �أجل �إفريقيا،
معددا املوارد والرثوات التي حتظى بها القارة
على امل�ستوى الب�رشي والطبيعي ،م�شريا �إلى �أن
املغرب ،يتبو�أ الريادة فيما يخ�ص دعم االندماج

الإقليمي .كما نوه رئي�س �سرياليون مببادرات
املغرب الهادفة �إلى تكري�س التنمية امل�ستدامة
�إن على م�ستوى املغرب �أو القارة الإفريقية.
واعترب الرئي�س ال�سرياليوين منتدى «�إفريقيا
والتنمية» ال��ذي د�أب��ت على تنظيمه «التجاري
وفا بنك» حتت �إ��شراف املجموعة الأم «املدى»
لبنة على درب تعزيز ال�رشاكات بني الفاعلني
االقت�صاديني الأف��ارق��ة ,وامل��ب��ادالت التجارية
بالقارة .ودعا �إلى �سوق م�شرتكة �إفريقية من

�أجل النهو�ض ب�أداء الدول الإفريقية ,ومواجهة
التحديات التي تواجهها القارة.
الوزيراملغربي املكلف بال�ش�ؤون الإفريقية،
حم�سن اجل���زويل ،من جانبه دع��ا �إل��ى من�صة
�إفريقية موحدة ،جمددا الت�أكيد على الأولوية
التي يوليها املغرب للتعاون وتعزيز االندماج
بني الدول الإفريقية .و�أ�شار �إلى �أنه �آن الأوان
بالن�سبة للدول الإفريقية لكي تعيد النظر يف
منادجها التنموية ح�سب خ�صو�صياتها.

رئيس مجلس الدولة الصيني :إخالء شبه الجزيرة
الكورية من األسلحة النووية

• عنا�رص من قوات الأمن النيجريية

ق��ال اجلي�ش النيجريي �إن 55
من مقاتلي بوكو حرام قتلوا يف
ال��ي��وم�ين املا�ضيني يف عملية
م�شرتكة بني القوات النيجريية
وال��ت�����ش��ادي��ة وال��ك��ام�يرون��ي��ة
والبنينية .
وقال تيموثي �أنتيغا ،وهو �ضابط
باجلي�ش النيجريي ومتحدث با�سم
ال��ق��وات املتعددة اجلن�سيات،
�إن قوات الأمن امل�شرتكة متعددة
اجلن�سيات �صادرت � ً
أي�ضا ذخرية
من عيار كبري يف حو�ض بحرية

ت�شاد.
وق��ال �أنتيغا �إن العملية �ضد
الإره��اب��ي�ين وقعت يف تومبون
ري��ج��و ،وه���ي م���ط���اردة كبرية
للإرهابيني يف بحرية ت�شاد.
وقال �أي�ضا �إن العملية �ستكثف من
خالل الهجمات والكمائن والقتال
لطرد الإرهابيني من �آخر معقلهم
يف بحرية ت�شاد.
يف دي�����س��م�بر امل��ا���ض��ي ،تعهد
الرئي�س النيجريي حممد بخاري
ونظرا�ؤه من جلنة حو�ض بحرية

ت�شاد ب�إنهاء مترد بوكو حرام،
معلنا «املعركة النهائية».
وبوكو حرام هي جماعة للدعوة
واجلهاد غريت ا�سمها بعد مبايعة
تنظيم ال��دول��ة الإ�سالمية �إلى
والي��ة غرب افريقية واملعروفة
بالهو�ساوية با�سم بوكو حرام �أي
«التعاليم الغربية حرام» ،و هي
جماعة �إ�سالمية نيجريية �سلفية
جهادية م�سلحة تتبنى العمل على
تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية يف
جميع واليات نيجرييا.

�أعرب رئي�س جمل�س الدولة ال�صيني
يل كه ت�شيانغ ام�س اجلمعة عن �أمل
ال�صني يف �أن يكون لها جوار م�ستقر،
م�شريا �إل��ى �أنها تقدر عالقاتها مع
�شمال �رشق �آ�سيا ،وجنوب �رشق �آ�سيا
وجميع اجلريان.
وقال يل يف م�ؤمتر �صحايف عقب اختتام
الدورة ال�سنوية للهيئة الت�رشيعية
الوطنية� ،إن البالد �ستوا�صل اتباع
مبادئ ال�صداقة والإخال�ص واملنفعة
املتبادلة وال�شمولية يف تنمية
العالقات مع جريانها.
و�أو�ضح �أن ال�صني �ستوا�صل القيام

ب��دوره��ا ال��ب� ّن��اء يف تعزيز �إخ�لاء
�شبه اجلزيرة الكورية من الأ�سلحة
النووية.
كما دعا رئي�س جمل�س الدولة �إلى
تطوير اتفاقية التجارة احلرة بني
ال�صني واليابان وجمهورية كوريا،
قائال�« :إن التو�صل �إلى اتفاق �شامل
وعايل امل�ستوى ومتبادل املنفعة،
يخدم م�صلحة البلدان الثالثة».
وقال�« :إن ال�صني �ستبقى م�ستمرة على
طريق التنمية ال�سلمية و�ستظل قوة
�إيجابية وم�ساهما يف ال�سالم الإقليمي
والعاملي.

من ناحية �أخرى �رصح ت�شيانغ ب�أن
البالد �ست�ضمن خلق �أكرث من  11مليون
وظيفة جديدة يف املناطق احل�رضية
هذا العام.
و��صرح يل يف م�ؤمتر �صحايف عقب
اختتام الدورة الت�رشيعية الوطنية
ال�سنوية ،ب�أن «يف املمار�سة الفعلية،
هدفنا هو خلق نف�س القدر من فر�ص
العمل كما فعلنا العام املا�ضي،
والذي يتجاوز  13مليون ًا».
وق��ال يل «�إن ه��ذا ال��ع��ام ،وللمرة
الأول������ى ،ن��رف��ع و���ض��ع �سيا�سة
التوظيف �أو ًال �إلى �سيا�سة كلية الى

جانب ال�سيا�سة املالية وال�سيا�سة
النقدية».
و�أ�شار �إلى �أن تدابري خف�ض ال�رضائب
والر�سوم مبوجب ال�سيا�سة املالية
وخف�ض �أ�سعار الفائدة احلقيقية
مب��وج��ب ال�سيا�سة النقدية كلها
م�صممة ل�ضمان التوظيف.
وقال «�إن �إبقاء م�ؤ�رشاتنا االقت�صادية
الرئي�سية �ضمن نطاق منا�سب هو �أو ًال
وقبل كل �شيء �ضمان توفري العمالة
ومنع تفاقم البطالة» ،م�ضي ًفا �أن
البالد �ستتبنى جمموعة من الإجراءات
لتعزيز التوظيف.

