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منع رجال األعمال من زيارة بيونغ يانغ

كوريا الجنوبية وكندا :تقوية العالقات الثنائية
دعا كبري �صناع ال�سيا�سة االقت�صادية
لكوريا اجلنوبية و�سفري كندا اجلديد
املعتمد لدى �سيئول ام�س اجلمعة
�إلى تعزيز العالقات الثنائية بني
البلدين يف �إط���ار دويل ،كما هو
احلال يف جمموعة الع�رشين.
مت التو�صل �إلى االتفاق يف اجتماع
بني وزير االقت�صاد واملالية الكوري
«هونغ ن��ام-ك��ي» وال�سفري مايكل
داناجري يف و�سط العا�صمة �سيئول،
وفقا للوزارة.
ت�ضم جمموعة الع�رشين التي تعد
املنتدى الأول للتعاون االقت�صادي
الدويل ،ك ً
ال من الأرجنتني و�أ�سرتاليا
والربازيل وبريطانيا وكندا وال�صني
وفرن�سا و�أملانيا والهند و�إندوني�سيا
و�إي��ط��ال��ي��ا وال��ي��اب��ان واملك�سيك
وكوريا اجلنوبية وجنوب �إفريقيا
ورو�سيا واململكة العربية ال�سعودية
وتركيا والواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي.
ومت��ث��ل جمموعة الع�رشين �أك�ثر
م��ن  %80م��ن ال��ن��اجت االقت�صادي
العاملي.
ودع��ا «هونغ» وداناجري �إل��ى بذل
اجلهود لزيادة التعاون االقت�صادي
الثنائي بني البلدين.
يذكر �أن حجم التجارة بني كوريا

• رجال الأعمال يحتجون

اجلنوبية وكندا بلغ  11.49مليار
دوالر �أمريكي يف عام  ،2018بزيادة
كبرية مقارنة مع  8.6مليارات دوالر
�سجلها يف عام .2015
م��ن ناحية �أخ���رى �سحبت كوريا
اجلنوبية ام�س اجلمعة موافقتها

على طلب م��ن جمموعة م��ن رجال
الأعمال لزيارة املجمع ال�صناعي
املغلق يف بلدة كي�سونغ احلدودية
بكوريا ال�شمالية.
يف وقت �سابق من هذا ال�شهر ،طلب
�شخ�صا الإذن م��ن احلكومة
179
ً

لزيارة جممع امل�صانع للتحقق من
امل��ع��دات وامل��راف��ق التي تركوها
وراءهم عندما مت �إغالق املجمع يف
عام  ،2016و�سط التوترات النووية
وال�صاروخية �آنذاك .وكانت هذه هي
حماولتهم الثامنة لزيارة البالد منذ

الإغالق.
وق��ال «بيك تيه-هيون» املتحدث
با�سم ال��وزارة يف م�ؤمتر �صحايف:
«لقد رف�ضنا �إع��ط��اء املوافقة يف
ال�سابق .ومل تتغري الأو�ضاع كثريا
منذ ذلك احلني».
من جانبهم ،عرب فريق عمل ميثل
ال�رشكات التي لديها م�صالح بكوريا
ال�شمالية عن «خيبة �أمله و�أ�سفه
العميق» جتاه القرار.
وقالت فرقة العمل يف بيان «نطالب
احلكومة ببذل جهود �شاملة حتى
نتمكن م��ن تفقد م�صانعنا على
الفور».
مت افتتاح جممع كي�سونغ يف عام
 ،2004واع��ت�بر م����شروع تعاون
�ح��ا ع�بر احل���دود
اق��ت�����ص��ادي ن��اج� ً
حيث جمع بني ر�أ�س املال لكوريا
اجلنوبية وال��ع��م��ال��ة الرخي�صة
لكوريا ال�شمالية.
و�أوقفت احلكومة املحافظة التي
كانت تر�أ�سها يف ذلك الوقت «بارك
كون-هيه» ت�شغيل امل�صنع فج�أة ردا
على اال�ستفزاز النووي وال�صاروخي
لكوريا ال�شمالية .و�أ�صدرت �أوامر
ل��رج��ال الأع��م��ال ال��ذي��ن يديرون
م�صانع هناك باملغادرة يف غ�ضون
مهلة ق�صرية.

إندونيسيا :شركة طيران ترفض  49طائرة من طراز «المنكوبة»
طلبت خ��ط��وط ط�ي�ران «غ���ارودا
�إندوني�سيا» ف�سخ عقد �رشاء 49
ط��ائ��رة م��ن ط���راز «بوينغ 737
ماك�س « »8الطائرة املنكوبة يف
اندوني�سيا واثيوبيا» ،ب�سبب فقد
الثقة بهذا الطراز.
ونقلت �صحيفة «ديتيك نيوز»
امل��ح��ل��ي��ة ع��ن ت����صري��ح رئي�س
جمل�س الإدارة ،غو�ستي نغورا
�أ���س��ك��ارا دان��ادي��ب��وت��را ،ام�س
اجلمعة� ،أن «ال�رشكة ال تزال تثق
بهذه الطائرات ،لكنها ال تريد
املخاطرة بفقد ركابها».
و�أ�ضاف« :يف الواقع ،نحن نثق
بطائرة «بوينغ ماك�س  ،»8لكن
الركاب فقدوا ثقتهم فيها ،وحتى
ل��و مت تعديل �أن��ظ��م��ة «ماك�س
 ،»8ف��إن الركاب فقدوا بالفعل
الثقة فيها ،لذلك ،نطلب �إلغاء
العقد».

ولقي � 157شخ�صا من  35بلدا
م����صرع��ه��م� ،إث���ر حت��ط��م طائرة
�إثيوبية من ط��راز «بوينغ 737
ماك�س  ،»8يف  10مار�س احلايل،
بعد �إقالعها بـ 6دقائق من مطار
�أدي�س �أبابا ،وهي يف طريقها �إلى
مطار نريوبي.
و�أ�صبحت هذه الكارثة اجلوية
الثانية من نوعها لطائرة من
ه��ذا الطراز خ�لال الأ�شهر الـ5
الأخ�يرة ،حيث حتطمت يف 29
�أكتوبر  ،2018ط��ائ��رة �رشكة
اخل��ط��وط اجل��وي��ة «الي��ون �إي��ر»
ا لإندوني�سية.
وكانت عدة دول و�رشكات قد �أعلنت
تعليق ا�ستخدام الطائرات من طراز
«بيونغ  737ماك�س  ،»8من بينها
�رشكة «�إ�س »7-الرو�سية ،وهي
امل�شغل الوحيد يف البالد لهذا
الطراز من الطائرات الأمريكية.

يف �إقليم جيانغ�سو� ،إنه مت �إجالء نحو � 4آالف
�شخ�ص ب�سبب االنفجار.
وي�شارك يف عملية الإن��ق��اذ و�إزال���ة عواقب
احلريق حاليا  192فريقا للإطفاء و�أكرث من
 930ع�سكريا .ومتكنت فرق الإنقاذ حتى الآن
من �إطفاء النريان يف � 3صهاريج كانت مليئة

الغابون :الرئيس يعود

كازاخستان :تغيير اسم العاصمة
لن يؤثر على سياستنا
�أك��دت �سلطات كازاخ�ستان
�أن تغيري ا�سم عا�صمة هذه
الدولة من «�أ�ستانا» �إلى «نور
�سلطان» لن ي�ؤثر على ت�سمية
«عملية �أ�ستانا» املعروفة
عامليا ب�ش�أن الت�سوية يف
�سورية.
وقال خمتار تليوبريدي ،نائب
وزير اخلارجية الكازاخ�ستاين:
لقد �سبق �أن �سميت عملية
�أ�ستانا با�سمها الراهن ،لذا
فال �شك �أن �صيغتها �ست�ستمر
حتت ال�شعار نف�سه ،لكنها
�ستتم يف مدينة نور �سلطان،
عا�صمة كازاخ�ستان».
و�صادق الربملان الكازاخ�ستاين،

على تغيري ا���س��م العا�صمة
«�أ�ستانا» �إلى «نور �سلطان»،
تخليدا ال�سم رئي�س البالد
الأول ،نور �سلطان نزاربايف،
ال����ذي �أع���ل���ن ،ال��ث�لاث��اء،
ا�ستقالته من من�صبه ،بعد 29
عاما من توليه رئا�سة البالد.
وا�ست�ضافت �أ�ستانا حتى الآن
 10ج��والت م��ن امل�شاورات
ال�سورية -ال�سورية .ومن
�أب���رز نتائج ه��ذه اللقاءت
�إن�شاء مناطق خلف�ض التوتر
يف �سورية ،الأمر الذي �أ�سهم
يف ت��راج��ع م�ستوى العنف
امل�����س��ل��ح يف ال��ب�لاد ب�شكل
ملحوظ.

باملواد الكيميائية ويف  5جيوب للنار.
وقد �أمر الرئي�س ال�صيني� ،شي جني بينغ،
جميع الهيئات احلكومية بتقدمي كل ما ميكن
لإنقاذ م�صابي م�صنع الكيميائيات يف البالد.
كما �أم��ر بتحديد �أ�سباب احل��ادث ون�رشها
ب�أ�رسع ما ميكن.

�أعلن حلف الناتو ،ام�س اجلمعة ،عن مقتل اثنني من القوات
الأمريكية خالل عملية �أمنية يف �أفغان�ستان.
وذكر بيان �صادر عن «بعثة الدعم احلا�سم» بقيادة الناتو يف
كابل �أن اثنني من �أفراد اخلدمة الأمريكية لقيا م�رصعهما �أثناء
قيامهما بعملية.
ومل يقدم البيان مزيدا من التفا�صيل ،فيما حجب ا�سمي القتيلني
�إلى حني �أن يتم �إبالغ ذويهما مبقتلهما.
وترتكز مهمة اجلي�ش الأمريكي يف �أفغان�ستان على توجيه
وم�ساعدة القوات الأفغانية التي تقاتل حركة طالبان ،التي
�أطيح بها من ال�سلطة يف عام .2001
وتت�ألف «بعثة الدعم احلا�سم» من  17000جندي ،ن�صفهم
تقريبا من الواليات املتحدة.

الرئيس الصيني إلى إيطاليا في زيارة رسمية

• الرئي�س علي بونغو

مجلس األمن يزور مالي وبوركينا فاسو
يتوجه وفد من جمل�س الأمن الدويل �إلى مايل وبوركينا
فا�سو هذا الأ�سبوع ملتابعة الو�ضع املقلق يف منطقة
ال�ساحل ،حيث ال تزال التهديدات الإرهابية ماثلة
بقوة ،وت�ؤدي الى نزوح وا�سع النطاق لل�سكان.
و�ستكون هذه الزيارة- ،التي تتم مببادرة من فرن�سا
و�أملانيا وكوت ديفوار ،-هي الرابعة لأع�ضاء جمل�س
الأمن �إلى مايل منذ عام  2014والثانية �إلى بوركينا
فا�سو .و�صل �أع�ضاء املجل�س ام�س اجلمعة �إلى
باماكو ،حيث التقوا قادة مايل ،ثم �سيتوجهون �إلى
واغادوغو غدا الأحد.
الزيارة ت�أتي يف ظل خالف فرن�سي �أمريكي حول
متويل القوة املناه�ضة للجهاديني من دول ال�ساحل
اخلم�س ،بوركينا فا�سو ومايل وموريتانيا والنيجر
وت�شاد ،وخالف حول م�ستقبل قوة حفظ ال�سالم يف
مايل «مينو�سما».
وقال دبلوما�سيون �إنه �ستكون هناك مواجهة جديدة
بني فرن�سا والواليات املتحدة حول م�صري هذه القوة

عقد مكتب الرئا�سة يف
�سيول �أم�س اجتماع
اللجنة الدائمة ملجل�س
الأمن الوطني برئا�سة
م�ست�شار �أمن الدولة
الرئا�سي جونغ �إي-
يونغ بعد �أن �سحبت
ك���وري���ا ال�شمالية
م�س�ؤوليها من مكتب
االت�صال امل�شرتك بني
الكوريتني يف جممع
ال�صناعي
كي�سونغ
يف احل�����دود ،وذل��ك
مل��ن��اق�����ش��ة ت��داب�ير
الحقة.
و�أف���ادت م�صادر ب�أن
اللجنة الدائمة �ستقوم
• م�ست�شار �أمن الدولة الرئا�سي
بتحليل خلفية قرار
كوريا ال�شمالية االن�سحاب من مكتب االت�صال امل�شرتك ومناق�شة
مدى ت�أثري امل�س�ألة على العالقات بني الكوريتني والعالقات
الكورية ال�شمالية والأمريكية.

ألول مرة منذ عشر سنوات

إلى موطنه ...اليوم
قال بيان �صادر عن رئا�سة اجلمهورية
بالغابون� ،إن الرئي�س علي بونغو
�أوندميبا �سيعود �إلى الغابون اليوم
ال�سبت بعد فرتة نقاهة قاربت ثالثة
�أ�شهر يف املغرب.
و�أ���ض��اف البيان الرئا�سي« :ي�رس
فخامة رئي�س اجلمهورية ،رئي�س
الدولة ،يف الوقت الذي يعود فيه
�إلى بلده للتواجد بني �أبناء بلده.
�أن يتوجه بال�شكر احلار ل�شقيقه،
جاللة ملك املغرب ،حممد ال�ساد�س،
على الرتحيب والدعم القيم الذي
لقيه طوال فرتة �إقامته يف اململكة
املغربية».

من «االتصال المشترك»

خالل عملية أمنية

• طائرة بوينغ من طراز  737ماك�س 8

م�ؤمتر �صحايف« :قتل نتيجة حادث تياجنياي
� 44شخ�صا ،ويبقى � 32آخ���رون يف حالة
�صعبة ،و 58يف حالة خطرية جدا».
و�أ���ض��اف �أن العدد الإج��م��ايل للم�صابني يف
احلادث بلغ نحو � 640شخ�صا ،ومت توزيعهم
يف  16م�ست�شفى .من جانبها قالت ال�سلطات

وك��ان الرئي�س الغابوين ق��د حل
باملغرب نهاية نوفمرب املا�ضي من
�أجل �إعادة الت�أهيل الطبي والنقاهة
ب�إحدى امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية
بالرباط ،وذل��ك بعد قرابة �شهر
من العالج يف العا�صمة ال�سعودية
الريا�ض �إثر �إ�صابته بجلطة دماغية
يف � 24أكتوبر املا�ضي.
و�أ�شعلت م�شاكله ال�صحية جدال يف
الغابون .بني معار�ضة ،ترى �أنه
مل يعد قادر ًا على تويل مهامه معلنة
عن �شغور ال�سلطة ،فيما �أكد م�ؤيدو
دائما �أن��ه بحالة �صحية
الرئي�س
ً
�أف�ضل بعد �أزمته ال�صحية.

انسحاب الجارة الشمالية

أفغانستان :مقتل جنديين أميركيين

الصين :مقتل  44شخص ًا وإجالء  4آالف بعد انفجار في مصنع للكيميائيات
�أعلنت ال�سلطات ال�صينية ،ام�س اجلمعة،
ارتفاع عدد القتلى بانفجار تاله حريق مب�صنع
للكيميائيات �رشق البالد� ،إلى � 44شخ�صا،
و�إ���ص��اب��ة � 640آخ��ري��ن ،بينهم � 58شخ�صا
حالتهم خطرية جدا.
وقال عمدة مدينة يانت�شنغ ،ت�ساو لوباو ،يف

«األمن الوطني» في سيول يناقش

التي يبلغ عديدها  14الف عن�رص ومت ت�شكيلها بعد
التدخل الع�سكري بقيادة فرن�سا عام  2013لطرد
اجلهاديني الذين �سيطروا على �شمال مايل.
و�سيتم حتديد املوعد النهائي يف يونيو التخاذ قرار
ب�ش�أن م�ستقبل القوة يف حني �سيعقد اجتماع مهم يف
 29مار�س.
و�ضمن اطار عملية برخان ،تن�رش فرن�سا  4500جندي
يف بلدان ال�ساحل بينهم  2700يف مايل.
و�أملحت فرن�سا الى �أنها قد تطلب مرة �أخ��رى من
جمل�س االمن املوافقة على التمويل املبا�رش لقوة دول
ال�ساحل .وهو اقرتاح رف�ضته الواليات املتحدة ب�شدة
العام املا�ضي.
وقد �ساهم الأمريكيون مببلغ  111مليون دوالر لهذه
القوة ،لكنهم يعار�ضون متويال �سنويا ب�شكل منتظم
من خالل الأمم املتحدة.
ي�شار �إلى �أن االدارة االمريكية قررت تقلي�ص حجم
الأموال املخ�ص�صة لعمليات حفظ ال�سالم.

و�صل الرئي�س ال�صيني �شي جني
بينغ �إلى روما يف زيارة دولة �إلى
�إيطاليا ،تهدف �إلى ر�سم م�ستقبل
العالقات الثنائية وامل�ضي بها
قدما نحو مرحلة جديدة.
وتعد الزيارة الأول��ى من جانب
رئي�س دول���ة �صيني �إل���ى البلد
الأوروبي يف � 10أعوام.
وراف��ق��ت ط��ائ��رة �شي طائرتان
ع�سكريتان �إيطاليتان عند دخولها
املجال اجلوي الإيطايل.
وا�صطف م�س�ؤولون كبار باحلكومة
الإيطالية باملطار من �أجل حتية
�شي وزوجته بنغ يل يوان.
وخالل �إلقائه خطابا مكتوبا عند
و�صوله ،قال �شي �إن العالقات
ال�صينية  -الإيطالية �صمدت
�أمام اختبارات الزمن والتقلبات
ال��دول��ي��ة منذ �إق��ام��ة العالقات
الدبلوما�سية بني البلدين قبل
 49عاما.
وقال �شي �إنه يف ظل مت�سك ال�صني
و�إي��ط��ال��ي��ا ب���االح�ت�رام والثقة
واملنفعة ،على نحو متبادل،
متكن البلدان من موا�صلة ال�صداقة
وال��ت��ع��اون و��ضرب��ا ب��ذل��ك مثال

• الرئي�س ال�صيني وعقيلته

يف تنمية ال��ع�لاق��ات الثنائية
ب�ين بلدين يختلفان يف النظام
االجتماعي واخللفية الثقافية
ومرحلة التنمية.
و�أو�ضح �شي �أن التعاون العملي
بني البلدين �أثمر نتائج �إيجابية،
مم��ا ح��ق��ق امل��ن��اف��ع امللمو�سة
لل�شعبني ،م�ضيف ًا �أن التبادالت

الثنائية الثقافية وال�شعبية ثرية
ومتنوعة ،وتعك�س الفهم املتبادل
وال�صداقة.
و�أ�شار الرئي�س ال�صيني �إلى �أنه
يتطلع �إلى لقاء القادة الإيطاليني
لال�شرتاك معا يف ر�سم خطة التنمية
امل�ستقبلية للعالقات الثنائية.
وق��ال �شي «�أعتقد �أن��ه من خالل

اجلهود املن�سقة بني اجلانبني،
�ستتمتع ال�رشاكة اال�سرتاتيجية
ال�شاملة ال�صينية  -الإيطالية بغد
�أف�ضل».
وتعد �إيطاليا املحطة الأولى يف
جولة �شي الأوروبية التي ت�شمل
 3ب��ل��دان ،حيث �سيزور خاللها
موناكو وفرن�سا.

كينيا :تحقيقات في اختالس  10ماليين دوالر من «الكهرباء»
�أف��ادت و�سائل الإع�لام املحلية ،اخلمي�س،
ب�أن حمكمة كيامبو �شمال نريوبي� ،أ�صدرت
 ،مذكرة تفتي�ش تخول لإدارة التحقيقات
اجلنائية �إجراء حتقيقات حول خم�سة خرباء
معلوميات تابعني ل�رشكة «كينيا ب��اور»،
التي تعد املوزع الرئي�سي للكهرباء بالبالد،
وامل�شتبه يف تورطهم يف اختال�س �أموال تقدر

مبليار �شلن نحو  10ماليني دوالر.
و�أ�ضافت امل�صادر ذاتها� ،أن املدعي العام
كري�ستني مبيفي� ،أعلن �أمام املحكمة ب�أن
املوظفني اخلم�سة امل�شار �إليهم يف الإفادة
ق��د �أ���س��اءوا ا�ستخدام حقوقهم اخلا�صة
كخرباء معلوميات يف نظام التدبري املندمج
لزبناء «كينيا باور» ،من �أجل حتويل �أموال

بطريقـة احتيالية.
من جهتها ،ا�ستجابت القا�ضية الرئي�سية،
�ستيال �أتامبو ،لطلب املحققة جولييت كيموي،
من �إدارة التحقيقات اجلنائية ب�إجراء عمليات
تفتي�ش مبحال امل�شتبه بهم اخلم�سة ،الذين
قد يكونون انتهكوا امل��ادة  317من القانون
اجلنائي.

