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ابنة نزارباييف رئيسة لمجلس الشيوخ

كازاخستان :الرئيس الجديد يقترح إطالق اسم «المتنحي» على العاصمة
«الخارجية األميركية» :شراكتنا

االستراتيجية مستمرة مع كازاخستان
�أع��رب املتحدث با�سم اخلارجية الأمريكية عن
�أمل بالده يف �أن ت�ستمر الديناميكية يف العالقات
مع كازاخ�ستان بعد �إعالن الرئي�س الكازاخي نور
�سلطان نزارباييف تنحيه عن من�صبه.
وقال متحدث اخلارجية الأمريكية لوكالة �إنرتفاك�س
الرو�سية ام�س الأربعاء« :نحن على دراي��ة بقرار
الرئي�س نور �سلطان نزارباييف اال�ستقالة ،وتعيني
رئي�س جمل�س ال�شيوخ قا�سم زوم��ارت توكاييف
رئي�سا بالنيابة».
و�أ�ضاف« :كازاخ�ستان �رشيك ا�سرتاتيجي موثوق
للواليات املتحدة ،ونتطلع �إلى موا�صلة عملنا معها
حول جمموعة وا�سعة من الق�ضايا».

• داريغا نزارباييف

ووفقا للدبلوما�سي الأمريكي ،ف�إن الواليات املتحدة
وكازاخ�ستان حتتفظان بعالقات ثنائية وثيقة ،كما
ي�شهد على ذلك االجتماع التاريخي بني الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب مع نظريه نزارباييف العام
املا�ضي.
وقال« :نحن نتوقع �أن ت�ستمر هذه الديناميكية»،
م�شريا للبيان ال�سابق الذي �أدلى به وزير اخلارجية
الأمريكي مايك بومبيو ،وقال فيه �إن كازاخ�ستان
ا�ضطلعت بدور رئي�سي على امل�رسح العاملي ك�رشيك
يف �ضمان ال�سالم واال�ستقرار ،وكذلك يف تعزيز
التنمية االقت�صادية والعالقات يف �آ�سيا الو�سطى
وخارجها.

• رئي�سا كازاخ�ستان ..احلايل وامل�ستقيل

يف ت�رصيحاته الأول����ى رئي�س ًا
لكازاخ�ستان ،اقرتح قا�سم جومارت
توكايف �إط�لاق ا�سم ن��ور �سلطان
نزارباييف على عا�صمة البالد،
م�ؤكدا �أن �صوره �ستبقى معلقة يف
م�ؤ�س�سات الدولة.
وقال توكايف خالل �أدائ��ه اليمني
ام�س« :علينا تخليد ا�سم نزاربايف
العظيم ...و�أق�ت�رح تخليد ا�سم
ابن زمننا العظيم الرئي�س الأول
جلمهورية كازاخ�ستان نور �سلطان
ن��زارب��اي��ف ،بت�سمية عا�صمتنا
�أ�ستانا «نور �سلطان».
كما اق�ت�رح ت��وك��اي��ف ت�سمية كل

ال�شوارع الرئي�سية يف مراكز �أقاليم
البالد با�سم نزاربايف ،و�أك��د �أن
نزاربايف �سيبقى يحمل لقب «�أب
ال�شعب» م��دى احل��ي��اة ،مبوجب
ال��ق��ان��ون ال���ذي تبناه الربملان
�سابق ًا.
و�أ�شار �إلى �أن كل �صور نزاربايف
�ستبقى جزء ًا �إلزامي ًا يف القاعات
العامة ومكاتب موظفي الدولة
وامل�ؤ�س�سات التعليمية.
ولفت توكايف �إلى �أن انتقال ال�سلطة
يف البالد جرى بطريقة �سل�سة وبال
نزاعات ،وقال �إن نزاربايف الذي
�سيبقى رئي�س ًا ملجل�س الأمن وحلزب

الوس والصين:

دعوة إلى تعاون أوثق

• يل ت�شان م�صافح ًا �شيا�سومفوين فومفيهاين

التقى رئي�س اللجنة الدائمة
للمجل�س الوطني لنواب ال�شعب
ال�صيني يل ت�شان �شو مع رئي�س
جبهة البناء الوطني بالو�س
�شيا�سومفوين فومفيهاين.
ويف �إ�شادته ب�أن ال�صني والو�س
«ج���اران و�صديقان ورفيقان
و�رشيكان جيدان «ق��ال يل �إن
ال�����ص�ين ت���ويل �أه��م��ي��ة كبرية
للعالقات مع الو�س وم�ستعدة
للعمل ب�شكل م�شرتك معها من
�أج��ل تعزيز ال��ت��ع��اون ب�ش�أن
احل��زام والطريق بتوجيه من
التوافق الذي تو�صل �إليه قائدا
احل��زب�ين احل��اك��م�ين ورئي�سا

البلدين.
وذكر �أن املجل�س الوطني لنواب
ال�شعب ال�صيني يعتزم تدعيم
التبادالت مع اجلهاز الت�رشيعي
يف الو����س ل��ت��وف�ير �ضمانات
قانونية للعالقات الثنائية
الودية ورفع العالقات الثنائية
�إلى م�ستوى جديد.
وق��ال �شيا�سومفوين �إن الو�س
م�ستعدة لبناء جمتمع م�صري
م�شرتك بني الو���س وال�صني ،
م�ضيفا �أنه يعتقد �أن التعاون يف
بناء احل��زام والطريق �سي�ضخ
زخما قويا يف تنمية الو�س مما
يفيد البلدين وال�شعبني.

«ن��ور �أوط����ان» احل��اك��م ،وع�ضو ًا
يف املجل�س الد�ستوري�« ،سيكون
ل��ر�أي��ه امل���وزون �أهمية خا�صة،
بل الأول��وي��ة ل��دى و�ضع واتخاذ
القرارات اال�سرتاتيجية».
وب��ن��اء ع��ل��ى اق��ت�راح توكايف،
���ص��ادق ال�برمل��ان الكازاخ�ستاين
ام�س بالقراءة الأول��ى على تعديل
د�ستوري ين�ص على �إطالق ا�سم «نور
�سلطان» على عا�صمة البالد تكرمي ًا
للرئي�س الأول.
وك���ان ن��زارب��اي��ف ق��د �أع��ل��ن �أم�س
ا�ستقالته من من�صب رئي�س البالد
الذي �شغله حوايل � 30سنة.

واعترب قا�سم جومارت توكاييف،
الذي تولى م�ؤقتا رئا�سة كازاخ�ستان
ال��ي��وم �أن ا�ستقالة ن��ور �سلطان
نزارباييف� ،أملتها عليه اعتبارات
اهتمامه العميق مب�ستقبل البالد.
وقال الرئي�س امل�ؤقت لكازاخ�ستان
�أث��ن��اء م��را���س��م �أداء ال��ي��م�ين يف
ال�برمل��ان ام�س الأرب��ع��اء« :كان
هذا القرار الطوعي من زعيم الأمة
دلي ً
ال مقنع ًا على عظمته ك�شخ�صية
�سيا�سية على ال�ساحة العاملية
وذات ح��ج��م ت���اري���خ���ي ،لقد
�أملت هذا القرار عليه اعتبارات
النظام الأعلى ،واهتمامه العميق

واحلقيقي مب�ستقبل دولتنا ،مع
كل �إجنازاته وجناحاته ،وقبل كل
�شيء ،حتقيق اال�ستقالل املقد�س،
جلمهورية كازاخ�ستان الذي تدين
به قبل �أي �شخ�ص �آخ��ر للرئي�س
نور �سلطان نزارباييف».
ووقع الرئي�س الكازاخي نازارباييف
الثالثاء ،مر�سوم ا�ستقالته من
من�صب رئي�س اجلمهورية اعتبار ًا
من ام�س الأربعاء  20مار�س.
م��ن ناحية �أخ���رى انتخب جمل�س
ال�شيوخ الكازاخ�ستاين ابنة رئي�س
البالد الأول نور �سلطان نزاربايف
داري��غ��ا رئي�سة للمجل�س ،وذلك

بعد تن�صيب رئي�سه ال�سابق قا�سم
جومارت توكايف رئي�س ًا جديد ًا
للدولة ام�س.
وبعد الت�صويت ال�رسي الذي �سجل
�إجماع الأع�ضاء الـ 44يف املجل�س
على دع��م تر�شيح نزارباييفا،
�أعربت رئي�سة املجل�س اجلديدة عن
�شكرها لهم على الثقة املمنوحة
لها ،وقالت�« :أدرك حقيقة �إدراك
دور الربملان يف احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية للبلد ،خا�صة يف هذا
املنعطف املهم يف تاريخنا».
وكانت داريغا نزارباييفا « 55عام ًا»
ترت�أ�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية

والأمن والدفاع يف جمل�س ال�شيوخ،
كما �شغلت يف املا�ضي منا�صب نائبة
رئي�س وزراء البالد ،ونائبة رئي�س
جمل�س «الغرفة الدنيا» الربملان،
ورئي�سة كتلة حزب «وطن» احلاكم.
و�أدى توكايف �صباح ام�س اليمني
الد�ستورية �أمام الربملان ليخلف
ن��زارب��اي��ف ال��ذي �أع��ل��ن �أم�����س عن
ا�ستقالته من من�صب الرئي�س بعد
قيادته البالد على مدى � 30سنة.
ووفق ًا للد�ستور الكازاخ�ستاين ،يف
حال �شغور من�صب الرئا�سة ي�شغله
رئي�س جمل�س ال�شيوخ ،الغرفة
العليا للربملان.

تقدم إيجابي بشأن تخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ

الرئيس مون يجتمع مع مدير االستخبارات الوطنية األميركية
�أو���ض��ح املكتب الرئا�سي �أم�س
الأربعاء �أن الرئي�س مون جيه-
�إن اجتمع مع مدير اال�ستخبارات
الوطنية الأمريكية ،دان كوت�س،
ال��ذي يقوم بزيارة �إل��ى كوريا
اجلنوبية.
وق��ال املتحدث با�سم املكتب
الرئا�سي كيم وي-كيوم يف بيان
�صحايف �إن الرئي�س مون �أجرى
م��ع امل��دي��ر كوت�س مناق�شات
وا�سعة وعميقة ب�ش�أن الق�ضايا
املتعلقة ب��ك��وري��ا اجلنوبية
والواليات املتحدة.
من ناحيته قال رئي�س الوزراء
ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي «يل ن��اك-
ي��ون» �إن التعاون االقت�صادي
ب�ين ال��ك��وري��ت�ين يجب �أن يتم
ب�شكل ال يتعار�ض مع العقوبات
الدولية.
كما �أع��رب «يل» عن �أمله يف �أن
ت�ؤدي التبادالت بني احلدود �إلى
دفع كوريا ال�شمالية للتخلي عن
برناجمها النووي.
و�أ�ضاف رئي�س الوزراء يف جل�سة
برملانية حول ال�ش�ؤون اخلارجية
والأم��ن��ي��ة وال��وح��دة« :مبوجب
نظام العقوبات احلايل ،ميكننا
القيام بالتبادالت يف املجاالت
ذات ال�صلة بالثقافة واملجاالت
الأكادميية والريا�ضية .ولذلك
يجب علينا �أن نركز على هذه
املجاالت».
كما قال «يل» �إنه يرى �أن هناك
ت��ق��دم� ًا �إي��ج��اب��ي � ًا فيما يتعلق

مركز مراقبة أميركي :منشآت

• رئي�س الوزراء ملقي ًا كلمته

بتخفيف ال��ع��ق��وب��ات م��ن قبل
جمل�س الأمن والواليات املتحدة
لإر�سال املعدات الالزمة للقاءات
�شمل الأ�رس امل�شتتة �إثر احلرب
الكورية عن طريق الفيديو.
وج��اءت ت�رصيحات «يل» و�سط
خماوف من �أن دفع �سيول املحتمل
ال�ستئناف امل�شاريع الرئي�سية
بني الكوريتني قد يعمق اخلالف
مع وا�شنطن التي توا�صل حملتها
لل�ضغط على كوريا ال�شمالية
حتى تتخلى بيونغ ي��ان��غ عن
�أ�سلحتها النووية.
ك��م��ا �سبق �أن �أث����ار الرئي�س
الكوري اجلنوبي مون جيه�-إن

• مدير اال�ستخبارات الأمريكية

احلاجة �إلى �إعادة فتح املجمع
ال�صناعي امل��غ��ل��ق يف مدينة
كي�سونغ احل��دودي��ة يف كوريا
ال�شمالية وا�ستئناف برنامج
الرحالت ال�سياحية املعلق منذ
فرتة طويلة �إلى جبل كومكانغ
يف ال�شمال� ،أمال يف �أن يدفع هذا
ببيونغ يانغ ملوا�صلة احلوار.
وق���د �أن��ه��ى ال��زع��ي��م ال��ك��وري
ال�����ش��م��ايل ك��ي��م ج����ون����غ�-أون
والرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
قمتهما الثانية ال�شهر املا�ضي
يف هانوي دون �أي اتفاق ،حيث
اختلفا ب�ش�أن نطاق نزع ال�سالح
النووي و�إلغاء العقوبات.

و�أعلنت وزارة الوحدة يف �سيول
عن ا�ستعدادها لبدء ا�ستئناف
امل�رشوعني الرئي�سيني املعلقني
مع ال�شمال يف �إط��ار العقوبات
الدولية وقال وزير الوحدة «ت�شو
ميونغ-كيون» ام�س الأربعاء
�إن احلكومة ال تعترب املنتجات
البرتولية املنقولة �إل��ى مكتب
االت�����ص��ال ب��ك��وري��ا ال�شمالية
خا�ضعة للعقوبات الدولية.
كما �أ�شار تقرير الأم��م املتحدة
اخلا�ص بالعقوبات املفرو�ضة
على كوريا ال�شمالية الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي �إل����ى ق��ي��ام ك��وري��ا
اجل��ن��وب��ي��ة ب���إر���س��ال منتجات

برتولية �إل��ى مدينة كي�سونغ
احلدودية ال�شمالية حيث يوجد
مكتب االت�صال امل�شرتك.
وقال «ت�شو» خالل جل�سة برملانية
حول ال�ش�ؤون اخلارجية والأمنية:
«نعترب «ال�شحنات» غري خا�ضعة
لعقوبات الأمم املتحدة».
وح�سب تقرير الأم���م املتحدة
ال�����س��ن��وي ،ق��ال��ت ���س��ي��ول �إن
امل�������س����ؤول�ي�ن اجل��ن��وب��ي�ين
ا���س��ت��خ��دم��وا امل��ن��ت��ج��ات ب�شكل
ح�رصي يف امل�شاريع امل�شرتكة
بني الكوريتني ،مع �ضمان عدم
و�صول �أي منفعة اقت�صادية �إلى
ال�شمال.

تسجيالت الطائرة اإلندونيسية:

كوريا الشمالية الصاروخية على حالها

الطيار اآللي أمر الطائرة بالسقوط!

�أعلن مركز مراقبة �أمريكي� ،أنه مل يلحظ �أي ن�شاط كبري يف
مواقع �صواريخ كوريا ال�شمالية منذ �أوائ��ل مار�س احلايل،
على الرغم من ف�شل القمة الأمريكية الكورية ال�شهر املا�ضي
يف فيتنام.
وقال مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية الأمريكي «:»CSIS
«على الرغم من �أن الن�شاط الأخري يف من�ش�أة «�سوهاي» للإطالق
يبدو �أنه �أعادها �إلى و�ضع الت�شغيل بعد �إجراءات التفكيك لكوريا
ال�شمالية يف وقت مبكر من �صيف  ،2018مل يكن هناك �أي ن�شاط
ذي �أهمية يف من�صة اختبار املحرك العمودي �أو من�صة الإطالق منذ
تقريرنا الأخري عن �سوهاي».
و�أ�ضاف« :الأغطية البيئية على الربج ال�رسي ومن�صة الإطالق
املثبتة بال�سكك احلديدية مغلقة لإخفاء �أي ن�شاط داخلها .ال يبدو
�أن هناك مركبة �إطالق».
وتابع« :مل يتم ر�صد �أي ن�شاط كبري يف �أي مكان �آخر يف املوقع...
�ستتم مراقبة هذا املوقع مبزيد من الن�شاط مبا يتما�شى مع جتهيز
من�ش�أة الإطالق لال�ستخدام املحتمل يف امل�ستقبل».
وكان املركز قد قال يف تقرير �أ�صدره يف  5مار�س� ،إن كوريا
ال�شمالية تعيد ب�رسعة بناء من�ش�أة �سوهاي لإطالق ال�صواريخ
بعيدة املدى.
وف�شلت قمة عقدت بني الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ
�أون ،والرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف التو�صل التفاق بني
الطرفني على �آلية نزع ال�سالح النووي من بيونغ يانغ ،ب�سبب
�إ�رصار وا�شنطن على احتفاظها بـ«حق» فر�ض العقوبات على كوريا
ال�شمالية ،رغم قبول الأخ�يرة بنزع �أ�سلحتها النووية ووقف
براجمها مقابل رفع العقوبات عنها.

قالت ثالثة م�صادر اطلعت على فحوى
ت�سجيالت قمرة القيادة يف طائرة �رشكة
ليون �إير االندوني�سية املنكوبة من طراز
بوينغ  737ماك�س �إن الطيارين ت�صفحا
دليل القيادة وهما يكافحان لفهم �سبب
اجتاه الطائرة للهبوط لكن مل ي�سعفهما
الوقت قبل ا�صطدام الطائرة باملياه.
وقد اكت�سب التحقيق يف �سقوط الطائرة
ومقتل � 189شخ�صا كانوا على متنها يف
�أكتوبر املا�ضي �أهمية جديدة يف �ضوء قرار
�إدارة الطريان االحتادية الأمريكية وهيئات
تنظيمية �أخ��رى وقف ت�شغيل هذا الطراز
الأ�سبوع املا�ضي بعد وقوع حادث ثان يف
�إثيوبيا.
وي��در���س املحققون يف ح��ادث الطائرة
االندوني�سية عدة عوامل من بينها كيف
�أ�صدر جهاز كمبيوتر �أمرا للطائرة بالنزول
ا�ستجابة لبيانات من جهاز معيب وما �إذا
كان الطيارون قد تلقوا تدريبا كافيا على
اال�ستجابة ال�سليمة للطوارئ.
وه��ذه هي امل��رة الأول��ى التي تن�رش فيها
تفا�صيل عن فحوى الت�سجيالت ال�صوتية
من طائرة ليون �إي��ر .وطلبت امل�صادر
الثالثة عدم الك�شف عن هوياتها.
ومل تطلع رويرتز على الت�سجيالت.

• �صاروخ كوري �شمايل

وقال متحدث با�سم ال�رشكة �إن كل البيانات
واملعلومات �أتيحت للمحققني وامتنع عن
الإدالء بتعليقات �أخرى.
وقال تقرير مبدئي �صدر يف نوفمرب �إن قائد
الطائرة كان يتولى �أجهزة القيادة عندما
�أقلعت الطائرة اجلديدة من جاكرتا يف
الرحلة  610وكان ال�ضابط الأول يتولى
االت�صاالت الال�سلكية.
وبعد دقيقتني من الإقالع �أبلغ ال�ضابط الأول
برج املراقبة عن وجود «م�شكلة يف التحكم
بالطائرة» وق��ال �إن الطيارين ينويان
احلفاظ على ارتفاع خم�سة �آالف قدم.
ومل يحدد طبيعة امل�شكلة لكن �أحد امل�صادر
قال �إن �رسعة الطريان ذكرت يف الت�سجيالت
ال�صوتية ملا جرى يف قمرة القيادة وقال
م�صدر ث��ان �إن م�شكلة ط���ر�أت على �أحد
امل�ؤ�رشات �أم��ام قائد الطائرة ومل تظهر
�أمام ال�ضابط الأول.
وقال امل�صدر الأول �إن قائد الطائرة طلب
من ال�ضابط الأول فح�ص دليل القيادة الذي
يت�ضمن خطوات قوائم التدقيق يف احلاالت
غري العادية.
ويف الدقائق الت�سع التالية حذرت �أجهزة
الطائرة الطيارين من �أن تدفق الهواء
�ضعيف على جناحي الطائرة لدرجة ال

تتيح للطائرة موا�صلة الطريان وا�ستجابة
لذلك انخف�ضت الطائرة مبقدمتها.
وب��ذل االث��ن��ان جهدا لرفع الطائرة لكن
الكمبيوتر ا�ستمر يف دفع مقدمة الطائرة
لأ�سفل با�ستخدام وح���دات التثبيت يف
ذيلها.
وجاء يف التقرير املبدئي �أنه قبل دقيقة
واحدة من اختفاء الطائرة من على �شا�شات
الرادار طلب قائدها من برج املراقبة �إخالء
امل�سار دون ارتفاع ثالثة �آالف قدم وطلب
الطريان على ارتفاع خم�سة �آالف قدم وهو
ما متت املوافقة عليه.
وقال م�صدران �إن ال�ضابط الأول « 41عاما»
مل ي�ستطع التحكم يف الطائرة بينما كان
قائدها « 31عاما» يحاول دون جدوى
العثور على حل يف الدليل.
وقالت امل�صادر الثالثة �إن الطيار ظل
�صامتا يف النهاية بينما كان ال�ضابط الأول
ي�صيح «الله �أك�بر» .ثم هوت الطائرة يف
املياه.
وقالت الهيئة الفرن�سية للتحقيق يف حوادث
الطريان �إن م�سجل بيانات رحلة الطائرة
االثيوبية التي �أ�سفر �سقوطها عن م�رصع
� 157شخ�صا �أظهر «�أوجه ت�شابه وا�ضحة»
مع كارثة الطائرة االندوني�سية.

