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كازاخستان :احتجاجات بسبب تغيير اسم العاصمة

خبراء :بكين مصدر قلق واشنطن

ن�شبت بالقرب من مبنى بلدية
العا�صمة الكازاخ�ستانية �أ�ستانا،
ام�س اخلمي�س ،م�شاجرة بني
�أن�صار ومعار�ضي تغيري ا�سم
املدينة.
ونقلت وكالة «نوفو�ستي» عن
�شاهد عيان �أن ال�رشطة تدخلت
و�أوق��ف��ت ا���س��ت��م��رار امل�شاجرة
واعتقلت نحو � 20شخ�صا.
ووق��ع احل��ادث يف ال�ساحة التي
جت��ري فيها ع���ادة الفعاليات
االح��ت��ف��ال��ي��ة مب��ن��ا���س��ب��ة عيد
النوروز.
وانت�رشت يف �شبكات التوا�صل
االجتماعي يف وقت �سابق �إعالنات
دع��ا �أ�صحابها معار�ضي تغيري
ا�سم املدينة �إلى التظاهر �سلميا
بالقرب من مبنى البلدية احتجاجا

• �إطالق �صاروخ

رجح خرباء من كوريا اجلنوبية واليابان �أن يكون
ّ
�سبب ان�سحاب الواليات املتحدة من معاهدة ال�صواريخ
متو�سطة وق�صرية املدى « »INFعدم �إ��شراك ال�صني
فيها ،لأن وا�شنطن ترى �أن بكني تعد للحرب معها.
وقال اخلرباء�« :إن الهدف الوحيد للواليات املتحدة
من وراء االن�سحاب من معاهدة ال�صواريخ ق�صرية
ومتو�سطة املدى هو منطقة املحيط الهادئ ...ال�سبب
الرئي�سي وراء االن�سحاب هو لي�س عدم امتثال رو�سيا
لهذه املعاهدة ،بل رمبا يكمن يف ال�صني» ح�سبما قال
الباحث يف معهد �سيغون «كوريا اجلنوبية» يو ت�شون
يوب .و�أعرب الباحث يف م�ؤ�س�سة �سا�ساكاوا لل�سالم
«اليابان» ،بوجني �أوهارا عن وجهة نظر مماثلة يف
مركز كارنيغي لل�سالم يف مو�سكو.
ووفقا لهذين اخلبريين ،طالبت رو�سيا يف ت�سعينيات
القرن املا�ضي من الواليات املتحدة بتغيري مقاربتها
لهذه املعاهدة جلهة �إ�رشاك حلفائها يف الناتو فيها
«فرن�سا وبريطانيا» ،ولكن الواليات املتحدة مل
تقبل مطالب مو�سكو �آن��ذاك� ،إال �أن الو�ضع الآن قد
تغري.
و�أ�ضاف اخلبري الياباين �أوهارا« :يف الت�سعينيات ،مل
تقبل الواليات املتحدة مطالب رو�سيا ،لأنه مل يكن

هناك تهديد من هذا القبيل لها� .أما الآن فقد �أعلن ترامب
ان�سحابه من هذه املعاهدة ،لأن ال�صني تطور �صواريخ
متو�سطة املدى .بالطبع ،ال�صواريخ متو�سطة املدى ال
ميكنها الطريان حتى �أمريكا .لكن الواليات املتحدة،
ترى �أن ال�صني ت�ستعد يف ذلك للحرب معها ،على الأقل
هكذا ترى وا�شنطن من منظارها».
وقال «يبدو يل �أن الواليات املتحدة ترغب يف �إبرام
معاهدة جديدة لل�صواريخ متو�سطة وق�صرية املدى،
ت�شمل رو�سيا وال�صني ودوال �أخرى .وبالتايل� ،ستحقق
الواليات املتحدة هدفها .ومن ثم �ستوقف الواليات
املتحدة ال�صني عن تطوير �صواريخ بالي�ستية متو�سطة
املدى جديدة و�أ�سلحة �أخرى».
يف وقت �سابق ،قال جون بولتون م�ست�شار الأمن القومي
للرئي�س الأمريكي� ،إنه ال ي�ستبعد �إجراء مفاو�ضات بني
الواليات املتحدة ورو�سيا يف جمال ال�سيطرة على
الأ�سلحة النووية ،واقرتح دعوة ال�صني �إليها.
بدوره ،قال غيورغي بوري�سينكو ،مدير �إدارة �أمريكا
ال�شمالية ب��وزارة اخلارجية الرو�سية ،لوكالة ريا
نوفو�ستي �إن مو�سكو مل تتلق �أي مقرتحات من وا�شنطن
ب�ش�أن �إج��راء �أي م�شاورات ح��ول مو�ضوع معاهدة
ال�صواريخ متو�سطة وق�صرية املدى.

على هذه اخلطط .كما ظهرت يف
�شبكة الإنرتنت عري�ضة �إلكرتونية
ع�بر م�ؤلفوها ع��ن معار�ضتهم
لتغيري ا�سم عا�صمة كازاخ�ستان
دون مناق�شة ه��ذه امل�س�ألة مع
ال�شعب .وقد وقع �أكرث من � 32ألف
�شخ�ص هذه العري�ضة.
واق�ترح القائم ب�أعمال الرئي�س
الكازاخ�ستاين قا�سم جومارت
توكايف الأرب��ع��اء تغيري ا�سم
العا�صمة «�أ�ستانا» �إل��ى «نور
���س��ل��ط��ان» ت��ك��رمي��ا للرئي�س
الكازاخ�ستاين الأول نور �سلطان
نزاربايف الذي ا�ستقال م�ؤخرا.
ويف ال��ي��وم نف�سه واف���ق ن��واب
الربملان على �إدخ��ال تعديالت
يف د�ستور ال��ب�لاد لتغيري ا�سم
العا�صمة الكازاخ�ستانية.

أكبر محتال هندي في قبضة بريطانيا ...ونيودلهي ترحب

• نقل املحتال الهندي

ماليزيا :رئيس الوزراء إلى باكستان في زيارة رسمية
يقوم رئي�س الوزراء املاليزي الدكتور مهاتري
حممد بزيارة ر�سمية لباك�ستان ت�ستغرق 3
و�سيمنح الدكتور مهاتري �أعلى الو�سام
�أيام
ُ
امل��دين الباك�ستاين « ني�شان – باك�ستان»
تقديرا مل�ساهمته يف الأمم املتحدة ومنظمة
التعاون الإ�سالمي و�آ�سيان.
وقال املفو�ض ال�سامي املاليزي لدى باك�ستان
�إكرام حممد �إبراهيم �إن الرئي�س الباك�ستاين
ع��ارف �ألفي �سيمنح هذا الو�سام ملحا�ضري

خالل اللقاء بينهما يف الق�رص الرئا�سي « ايوان
ال�صدر» يف اليوم الثاين من الزيارة.
يف اليوم الثاين للزيارة اي�ضا� ،سيجري
مرا�سم ا�ستقبال ر�سمي ملحا�ضري من قبل رئي�س
الوزراء الباك�ستاين عمران خان يف دار رئي�س
الوزراء.
و�أو�ضح يف ت�رصيح لل�صحافيني هنا� « :سيعقد
كال الزعيمني اجتماعا بينهما قبيل اجتماع
الوفدين».

وذك��ر �أن ه��ذا االجتماع �سيوفر فر�صا لكال
اجلانبني لتقييم �أداء العالقات الثنائية
وحتديد التعاون يف جماالت اخرى التي ميكن
ا�ستك�شافها لأجل املنفعة املتبادلة».
و�أ���ض��اف �أن حما�ضري وع��م��ران �سيناق�شان
ويتبادالن الآراء ح��ول الق�ضايا الإقليمية
والعاملية ذات االهتمام امل�شرتك.
و�سي�شهد كالهما مرا�سم و�ضع احلجر الأ�سا�سي
مل�صنع �سيارة «بروتون» الذي �سينظم يف احد

الشرطة اإلندونيسية تقتل روسي ًا
حاول السطو على مكتب صرافة

• �رشطة يف �إندوني�سيا

أفغانستان :انفجار

في كابل يسقط  6قتلى

�أعلنت وزارة ال�صحة الأفغانية،
�أن � 6أ�شخا�ص على الأق��ل لقوا
م����صرع��ه��م ،فيما �أ���ص��ي��ب 23
�آخ��رون بانفجار يف العا�صمة
كابل �صباح ام�س اخلمي�س.من
جانبها قالت وزارة الداخلية،
�إن قذيفتي مورتر �أطلقتا من
غرب كابل.
يف �سياق اخر �أعلن م�س�ؤولون
�أف���غ���ان ت ��أج��ي��ل االنتخابات
الرئا�سية �إلى � 28سبتمرب ،وهو
ث��اين ت�أجيل لهذا اال�ستحقاق
الذي �سيجري بعد خم�سة �أ�شهر
من املوعد املقرر �سابقا.
وق��ال��ت جلنة االن��ت��خ��اب��ات يف
بيان �إن الت�صويت واجه «العديد
م��ن امل�شاكل والتحديات..
وبالتايل ف�إن �إجراء االنتخابات
وفقا للجداول الزمنية املعلن
عنها �سابقا غري ممكن».
و�أ����ض���اف ال��ب��ي��ان« :م���ن �أج��ل
تطبيق ق��ان��ون االنتخابات
ب�شكل �أف�ضل و�ضمان ال�شفافية

وت�سجيل الناخبني� ،سوف يتم
�إج���راء االنتخابات الرئا�سية
وانتخابات جمال�س املحافظات
واالنتخابات الربملانية لوالية
غزين يف � 28سبتمرب».
ولفت �إلى �أن االنتخابات يجب
�أن مت�ضي قدما «يف حال زودت
جميع الأطراف املعنية وخا�صة
احل��ك��وم��ة وامل��ج��ت��م��ع ال���دويل
اللجنة االنتخابية امل�ستقلة
بامليزانية املطلوبة يف الوقت
املحدد».
وق��ال متحدث با�سم الرئي�س
�أ�رشف غني الذي ي�سعى لوالية
ثانية �إن احلكومة حترتم القرار
و«على �أمت اال�ستعداد للتعاون مع
اللجنة االنتخابية امل�ستقلة».
ومل ي�رش البيان �إلى املحادثات
احلالية بني الواليات املتحدة
وطالبان ،والتي ت�سببت بحالة
م��ن ال��ق��ل��ق يف ك��اب��ل يف وقت
ت�سعى فيه وا�شنطن لإيجاد �سبيل
للخروج من �أطول حروبها.

• ال�رشطة تف�ض االحتجاجات

فندق ب�إقليم ال�سند.
و�أردف« :ويف الفندق� ،سيح�رض رئي�سا الوزراء
مائدة م�ستديرة مع قادة ال�صناعة املاليزيني
والباك�ستانيني».
وت��اب��ع�« :سي�شهدان � ً
أي�ضا توقيع مذكرات
التفاهم والتعاون بني ال�رشكات املاليزية
والباك�ستانية».
وق��ال �إك��رام �إن الدكتور حما�ضري �سيح�رض
احتفال يوم باك�ستان  2019يف �شكر بريان.

�أف���اد املتحدث با�سم ال�سفارة
الرو�سية يف جاكارتا ،ديني�س
ت��ي��ت��ي��و���ش�ين ،ب������أن ال����شرط��ة
الإندوني�سية قتلت مواطنا رو�سيا
و�أ�صابت �آخر بجروح خفيفة جراء
هجومهما امل�سلح على مكتب �رصف
عملة يف جزيرة بايل.
وقال تيتيو�شني ،ام�س اخلمي�س،
�إن املعلومات الأخرية تدل على �أن
«مواطنا رو�سيا قتل ،فيما �أ�صيب
�آخ��ر بجروح خفيفة» .و�أ�ضاف:
«كما اعتقلت ال�رشطة م�شاركني
اثنني �آخرين يف احل��ادث ،وهما
رو�سي و�أوكراين».
وت��اب��ع« :ت��وج��ه م��دي��ر الق�سم
القن�صلي �إل���ى ج��زي��رة ب��ايل،
وي��ت��واج��د هناك �أي�ضا القن�صل

الرو�سي الفخري الذي ي�شارك يف
تو�ضيح الأمر».
كما �أو�ضح الدبلوما�سي الرو�سي
�أن العدد الدقيق للأ�شخا�ص الذين
اختفوا من ال�رشطة ،لي�س معروفا
حتى الآن».
وكتبت �صحيفة «بايل بو�ست»� ،أن
الهجوم على مكتب �رصف العملة
يف بايل �شارك فيه � 7أ�شخا�ص ،من
بينهم امر�أة .و�أ�ضافت �أن م�سلحني
جمهولني يرتدون �أقنعة ،قاموا
بهجوم على مكتب ل�رصف العملة
و�رسقوا نحو � 63ألف دوالر.
ومن املتوقع �أن يواجه املحتجزون
تهمة «ال��ه��ج��وم امل�سلح» التي
تق�ضي عقوبتها بال�سجن ملدة ما
بني  10و 15عاما.

الصين واألرجنتين :تعهد بتعزيز العالقات
�رصح نائب رئي�س جمل�س الدولة ال�صيني الزائر هو
ت�شون هوا والرئي�س الأرجنتيني ماوري�سيو ماكري
ب�أن ال�صني والأرجنتني تعتزمان تعزيز العالقات
الثنائية وتعميق التعاون يف جمموعة وا�سعة من
املجاالت.
ونقل هو حتيات الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ
احلارة ومتنياته الطيبة �إلى ماكري ،وقال �إن
الرئي�س �شي يويل �أهمية كربى لتنمية العالقات
ال�صينية-الأرجنتينية ،و�أوف��ده حل�ضور م�ؤمتر
الأم��م املتحدة ال��ث��اين رفيع امل�ستوى ب�ش�أن
التعاون بني بلدان اجلنوب ،ولزيارة الأرجنتني.
كما قدم هو تهانيه ملاكري على جناح انعقاد
اجلل�سة العامة و�أ�شار هو �إلى �أن ال�صني تقدر دعم
الأرجنتني ملبادرة احلزام والطريق ،وترغب يف
مناق�شة م�رشوعات تعاون حمددة مع الأرجنتني،
وتو�سيع التعاون الرباغماتي يف جم��االت مثل
البنية التحتية والزراعة والطاقة والتعدين.
الفعالة يف منتدى
ورحب هو مب�شاركة الأرجنتني
ّ
احلزام والطريق للتعاون الدويل ،يف دورته الثانية
التي �ستعقد يف بكني �أواخر �أبريل املقبل.
وع�بر عن ا�ستعداد ال�صني لتعزيز التعاون مع
ال��دول النامية ،الفتا �إل��ى �أن بكني تويل �أهمية
للحوار والتعاون مع ال�سوق اجلنوبية امل�شرتكة

«مريكو�سور» ،وهي تكتل �إقليمي ي�ضم حاليا �أربع
دول بع�ضوية كاملة؛ الأرجنتني والربازيل وباراغواي
و�أوروغ��واي ،ويهدف �إلى تعزيز التجارة احلرة
والتدفق احلر لر�أ�س املال والعمالة وال�سلع.
و�أ�ضاف �أنه من امل�أمول �أن تنتهز الأرجنتني فر�صة
تولّ يها الرئا�سة الدورية ملريكو�سور يف الن�صف
الأول من  2019لدعم احلوار والتعاون مع ال�صني
يف ت�سهيل التجارة احلرة.
ومن جانبه ،قال ماكري �إنه يعلق �أهمية كربى على
ال�صداقة والثقة املتبادلة مع الرئي�س �شي.
و�أع��رب ماكري عن ا�ستعداد الأرجنتني ملوا�صلة
تعزيز ال�رشاكة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة بني البلدين
وتعميق التعاون الثنائي يف جم��االت التجارة
والبنية التحتية والطاقة النووية وال�سياحة
والطريان املدين.
و�أو�ضح �أن الأرجنتني تدعم مبادرة احلزام والطريق
وت�أمل يف �أن تزيد ال�رشكات ال�صينية من ا�ستثماراتها
يف الأرجنتني يف جماالت مثل الزراعة.
كما عرب الرئي�س الأرجنتيني عن رغبة بالده يف
موا�صلة تعزيز احلوار والتعاون بني مريكو�سور
وال�صني وك��ذل��ك تعميق ال��ت��ع��اون ب�ين بلدان
اجل��ن��وب ،ما ي�شري �إل��ى التعاون التقني بني
الدول النامية.

رحبت نيودلهي باعتقال ال�سلطات الربيطانية
للملياردير الهندي �صاحب �رشكة للمجوهرات،
ن�يراف م���ودي ،ال��ذي تتهمه ال�سلطات الهندية
باالحتيال.
وق��ال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الهندية،
رافي�ش كومار� ،إن الهند ت�سعى حاليا لت�سليمها
نرياف مودي.
ونقلت قناة « »NDTVعن ت�رصيح لكومار ،قوله
ام�س اخلمي�س« :نرحب باعتقال نرياف مودي من
قبل ال�سلطات الربيطانية وفق مذكرة التوقيف التي
�أ�صدرتها حمكمة في�ستمين�سرت .وتوا�صل احلكومة
الهندية احلديث مع امل�س�ؤولني الربيطانيني ب�شكل
حيوي يف م�س�ألة ت�سليمها نرياف مودي ب�أ�رسع وقت
ممكن».
ومت اعتقال مودي من قبل ال�رشطة الربيطانية يف لندن
بطلب من ال�سلطات الهندية ،فيما رف�ضت املحكمة،
�أول �أم�س الأربعاء� ،إطالق �رساحه بكفالة.

كوريا الجنوبية:

األمين العام السابق

يحل قضية الغبار الناعم
قال الرئي�س الكوري اجلنوبي
مون جيه�-إن ام�س اخلمي�س
�إن ق�ضية الغبار الناعم هي
لي�ست ق�ضية حملية فقط بل
�إنها ق�ضية مرتبطة بال�صني
�أي�����ض��ا ،االم���ر ال���ذي يتطلب
امل��ج��ه��ودات امل�شرتكة بني
ك��وري��ا اجلنوبية وال�صني،
ول��ن ت��ك��ون ه��ن��اك �شخ�صية
�أن�سب من الأمني العام ال�سابق
ملعاجلة الق�ضية.
وذك����ر ذل���ك ال��رئ��ي�����س مون
�أثناء ا�ستقبال الأم�ين العام
ال�سابق بان كي-مون يف مكتب
الرئا�سة بعد ظهر ام�س �شارحا
تكليفه ليتولى من�صب رئي�س
منظمة وا�سعة النطاق ب�ش�أن

الغبار الناعم يف البالد ،وفقا
ملا ذكره املتحدث با�سم مكتب
الرئا�سة.
وقال مون « �إن املنظمة التي
مت ت�شكيلها م�ؤخرا ،هي منظمة
ت�شمل القطاعني احلكومي
وامل��دين ،و�أن الأم�ين العام
ال�سابق هو �شخ�صية �أن�سب
لرئا�سة هذه املنظمة.
و�أ���ش��اد م��ون مب�ساعي بان
و�إجنازاته الكبرية يف جمال
الطق�س على وجه اخل�صو�ص
يف التو�صل ال��ى اتفاقيات
متعلقة بالطق�س على ر�أ�سها
اتفاقية التغري املناخي يف
باري�س �أثناء مهامه يف الأمم
املتحدة.

• مون جيه�-إن وبان كي مون

وزارة الوحدة :التبادل بين
الكوريتين ليس سه ً
ال
�رصحت وزارة الوحدة ب�أنه
ال يوجد �أي تطور يف التبادل
ب�ين ال��ك��وري��ت�ين يف الوقت
الراهن بعد لقاء القمة الثنائي
الكوري ال�شمايل والأمريكي يف
هانوي.
وق���ال م�����س ��ؤول يف ال����وزارة
لل�صحافيني رد ًا على �س�ؤال
ح��ول ع��دم ا�ستجابة اجلانب
ال��ك��وري ال�شمايل للجنوب
ب�ش�أن التبادل التعاوين� ،إن
االم���ر يتطلب بع�ض الوقت
لال�ستعداد مع و�ضع اعتبار
للتطورات الأخرية من خمتلف
اجلوانب» .وقال «من جانبنا
ن�سعى ب��ا���س��ت��م��رار لتنفيذ
االت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة بني
ال��ك��وري��ت�ين ،ون��ت��وق��ع تقدم
مع ا�ستعداد اجلانب الكوري
ال�شمايل» .وح��ول �إمكانية
مقرتح عقد حمادثات رفيعة
امل�ستوى ملناق�شة التعاون
ب��ي�ن ال���ك���وري���ت�ي�ن�� ،ش�رح
امل�س�ؤول� :إن امل�س�ألة ال زالت
تتطلب متابعة الأو�ضاع.
ي�شار الى �أنه مع تركيز كوريا

ال�شمالية على ا�ستعداد لقاء
القمة مع اجلانب الأمريكي
منذ مطلع العام احل��ايل ،مل
جتر مناق�شة م�رشوع �إع��ادة
ربط ال�سكك احلديدية والطرق
والتعاون يف �ش�ؤون الغابات
وم�����ش��اري��ع ال���ت���ع���اون بني
الكوريتني بوترية مطلوبة.
ويف ال���وق���ت ال�����ذي ي��رى
امل��راق��ب��ون فيه ان م�رشوع
مل �شمل الأ��سر امل�شتتة بني
الكوريتني عرب �شا�شات الفيديو
والذي ح�صل على الإعفاء من
العقوبات الأمم��ي��ة� ،سيكون
حلقة الو�صل الأولى ملناق�شة
التعاون بني الكوريتني ما
بعد لقاء قمة هانوي ،غري �أن
امل�س�ؤول قال �إن الوزارة على
اال�ستعداد الجراء الت�شاور بني
الكوريتني.
وتخطط حكومة �سيول لإجراء
الت�شاور مع اجلانب ال�شمايل
حول م�س�ألة مل �شمل الأ�رس عرب
�شا�شات الفيديو بعد ترتيب
�إجراءات وخطة ل�رشاء املواد
املطلوبة للفعالية.

