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المبعوث األميركي عقد مباحثات مع االتحاد األوروبي وروسيا والصين

على أساس االحترام المتبادل

زلماي يدعو إلى وضع حد للحرب في أفغانستان

الصين وإيطاليا :اتفاق على تعزيز التعاون البرلماني

• زملاي خليل زاد خالل اجتماعه مع ممثلي االحتاد األوروبي

�أكد املبعوث الأمريكي اخلا�ص �إلى �أفغان�ستان زملاي
خليل زاد �أهمية و�ضع حد للحرب يف �أفغان�ستان.
جاء ذلك يف مباحثات عقدها خليل زاد يف وا�شنطن م�ساء
ام�س الأول ب�ش�أن تطورات عملية ال�سالم يف �أفغان�ستان
مع ممثلي كل من االحتاد الأوروبي ورو�سيا وال�صني.
وقالت اخلارجية الأمريكية يف بيان ان خليل زاد اتفق
ونظريه الأوروبي روالند كوبيا على اهمية انهاء احلرب
يف �أفغان�ستان وجعل �إحالل ال�سالم فيها هدفا رئي�سيا
مبا يعود بالنفع على ال�شعب الأف��غ��اين واملنطقة
والعامل اجمع.و�أ�ضاف البيان ان اجلانبني �شددا على ان
اي اتفاق �سالم يتم التو�صل اليه يتعني ان ي�ضمن حقوق
جميع الأفغان وبخا�صة الن�ساء والأقليات والأطفال
وي�ضمن كذلك عدم ا�ستغالل الأرا�ضي االفغانية من جانب
اجلماعات االرهابية الدولية �ضد اية دولة اخرى.
واو�ضح ان الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي ي�شددان
على �رضورة احرتام �سيادة وا�ستقاللية ووحدة االرا�ضي
االفغانية.
وذكر البيان ان الطرفني تعهدا باال�ستمرار يف التن�سيق
من اج��ل ح�شد دع��م ال��دول املعنية بعملية ال�سالم
واملفاو�ضات االفغانية ال�شاملة ودعم عمليات التنمية
امل�ستدامة واعادة االعمار يف افغان�ستان.
وقالت اخلارجية الأمريكية يف بيان منف�صل م�ساء ام�س
الأول ان خليل زاد تبادل وجهات النظر ب�ش�أن الو�ضع
احل��ايل لعملية ال�سالم يف افغان�ستان مع نظرييه
الرو�سي وال�صيني وبحثوا اجلهود امل�شرتكة املبذولة
الحالل ال�سالم والرخاء واالمن يف افغان�ستان.
وا�ضاف البيان ان املجتمعني اك��دوا «اح�ترام �سيادة

وا�ستقاللية ووحدة افغان�ستان وكذلك حقها يف اتخاذ
القرارات ال�سيا�سية واالمنية واالقت�صادية» وتعهدوا
بتن�سيق اجلهود امل�شرتكة الجناح عملية ال�سالم.
وك��ان خليل زاد اعلن اال�سبوع املا�ضي اح��راز تقدم
و�صفه بالفعلي يف حمادثات ال�سالم ب�أفغان�ستان بني
الواليات املتحدة وطالبان ،مبينا ان «�رشوط حتقيق
ال�سالم حت�سنت».على �صعيد الأو�ضاع امليدانية يف
�أفغان�ستانُ ،قتل �سبعة �أ�شخا�ص على الأقل و�أ�صيب �أكرث
من ع�رشة �آخرين يف انفجار ،وقع �أم�س ،يف �إقليم هلمند
جنوبي �أفغان�ستان ،طبقا ملا ذكره �شهود عيان.
ووقع االنفجار يف ا�ستاد يف مدينة ال�شكارجاه ،عا�صمة
�إقليم هلمند ،حيث كانت جترى احتفاالت بيوم الفالح.
وقالت م�صادر من �إقليم هلمند �إن الع�رشات �أ�صيبوا يف
االنفجار و�إن معظمهم من م�س�ؤويل الأمن وامل�س�ؤولني
املحليني ،ومل يتوافر املزيد من التفا�صيل.
من جهة �أخ��رى� ،أكد املتحدث با�سم وزارة الداخلية
الأفغانية ،ن�رصت رحيمي ،مقتل ثالثة �أ�شخا�ص على
الأقل و�إ�صابة � 31آخرين بعد انفجار ا�ستهدف مرا�سم
�أقيمت مبنا�سبة يوم الفالح يف ا�ستاد حملي مبدينة
ال�شكارجاه ،عا�صمة �إقليم «هلمند» جنوب �أفغان�ستان.
و�أ�ضاف �أن عدد ال�ضحايا رمبا يرتفع .وتابع �أن االنفجار
كان نتيجة انفجار لغمني اثنني زرعا يف اال�ستاد.
وقالت م�صادر �إن االنفجار وقع يف منطقة قريبة من
م�س�ؤويل �أم��ن وم�س�ؤولني حمليون ،من بينهم حاكم
الإقليم.وذكر م�س�ؤول حملي ،طلب عدم الك�شف عن
هويته �أن رئي�س مديرية االقت�صاد يف هلمند ،حممد خان
ن�رصت لقي حتفه يف االنفجار.

نيودلي وإسالم آباد تتبادالن رسائل نوايا حسنة لتخفيف التوتر

القوات الهندية تقتل  7مسلحين في كشمير
ت��ب��ادل رئي�س ال����وزراء الهندي
ناريندا مودي ونظريه الباك�ستاين
عمران خان ر�سائل نوايا ح�سنة يف
بادرة لتخفيف حدة التوترات بني
اجلارتني النوويتني.
وقدم مودي �أطيب متنياته لنظريه
خ���ان مبنا�سبة ال��ي��وم الوطني
لباك�ستان الذي حل �أم�س.
ب����دوره ،رح��ب خ��ان بالر�سالة
التي تلقاها يف وقت مت�أخر �أم�س
الأول ودعا �إلى �إجراء حوار �شامل
يف جميع الق�ضايا ،وم��ن بينها
�إقليم ك�شمري املتنازع عليه بني
البلدين.
يذكر �أن التوتر قد ت�صاعد بني
ال��ه��ن��د وب��اك�����س��ت��ان ع��ق��ب تفجري
انتحاري �شهده ال�شطر الهندي
من �إقليم «ك�شمري» املتنازع عليه
يف  14فرباير املا�ضي و�أ�سفر عن
مقتل  40من ق��وات الأم��ن الهندية
على �أي��دي جماعة «جي�ش حممد»
املت�شددة ،و�ألقت نيودلهي باللوم
على �إ�سالم �آباد والتي نفت �أي دور
لها يف الهجوم.
�إلى ذلك ،قتلت قوات الأمن الهندية
�أم�س الأول �سبعة مت�شددين ،قالت
�إنهم ينتمون �إلى جماعات تتمركز
يف باك�ستان ،يف �أربعة ا�شتباكات
م�سلحة بك�شمري وهو �أكرب عدد من

اتفق الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ
ورئي�سة جمل�س ال�شيوخ الإيطايل
«م��اري��ا كا�سيالتي» على تو�سيع
التبادالت والتعاون بني امل�ؤ�س�ستني
الت�رشيعيتني للبلدين.
و�أك�����د ال��رئ��ي�����س ال�����ص��ي��ن��ي ،يف
ت�رصيحات خالل لقائه كا�سيالتي
يف العا�صمة الإيطالية روم��ا� ،أن
املجل�س الوطني لنواب ال�شعب
ال�صيني وجمل�س ال�شيوخ الإيطايل
قاما يف ال�سنوات الأخ�يرة ب�إن�شاء
�آلية تبادالت دورية ،و�أن بكني تدعم
الهيئتني الت�رشيعيتني للبلدين
يف حتقيق تبادالت وتعاون متعدد
امل�ستويات ووا�سع النطاق ،مع
تقا�سم اخلربات الناجحة يف ق�ضايا
رئي�سية مثل الرقابة الت�رشيعية
وحوكمة الدولة واالقت�صاد الوطني
ومعي�شة ال�����ش��ع��ب ،وذل���ك على
�أ�سا�س االح�ترام املتبادل والتعلم
املتبادل.
و�أعرب بينغ عن �أمله يف �أن يوا�صل
جمل�س ال�شيوخ الإيطايل لعب دور
تي�سريي ن�شط ،وتهيئة ظ��روف
�أف�ضل ،و�ضخ زخم �أك�بر يف تنمية
العالقات الثنائية.
وقال الرئي�س ال�صيني �إن البلدين
يتمتعان ب�صداقة تقليدية ،حيث
ي��رب��ط ط��ري��ق احل��ري��ر ال��ق��دمي بني
ال�شعبني برباط وثيق ،و�إن��ه منذ
�إقامة العالقات الدبلوما�سية بني
البلدين قبل نحو  50عام ًا� ،شهدت
العالقات ال�صينية الإيطالية تنمية
�صحية وم�ستقرة ،و�أ�صبح البلدان
�رشيكني مهمني يثقان يف بع�ضهما
البع�ض ويعمالن مع ًا.

و�أ�ضاف �أن زيارته �إلى �إيطاليا تهدف
�إل��ى تعزيز اال�ستقرار والطبيعة
اال�سرتاتيجية للعالقات ال�صينية
الإي��ط��ال��ي��ة على امل���دى الطويل،
ورفع م�ستوى تعاونهما القائم على
املنفعة املتبادلة ب�شكل �شامل.
وتابع �أن ال�صني م�ستعدة لتعزيز
التوجيه رفيع امل�ستوى مع اجلانب
الإي���ط���ايل ،واح��ت��رام ال�شواغل
الرئي�سية للآخر ،والعمل معا على
بناء احلزام والطريق ،وا�ستك�شاف
التعاون مع �أطراف ثالثة ،وتعزيز
التبادالت الثقافية والتعاون على
امل�ستوى املحلي ،وتعزيز الدعم
ال�شعبي للعالقات الثنائية.

اال�شتباكات يف ي��وم واح��د خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية.
وق��ال��ت ال�رشطة �إن املت�شددين
ينتمون �إلى جماعتي ع�سكر طيبة
وجي�ش حممد .وكانت جماعة جي�ش
حممد قد �أعلنت م�س�ؤوليتها عن
هجوم انتحاري ال�شهر املا�ضي ُقتل
فيه  40من �أف��راد القوات الهندية
�شبه الع�سكرية يف ك�شمري ما دفع
البلدين �إلى �شفا حرب رابعة.

وكثفت الهند منذ ذلك احلني هجوما
�ضد مت�شددين انف�صاليني يف الإقليم
اجلبلي ذي الأغلبية امل�سلمة والذي
يطالب كل من البلدين بال�سيادة
عليه بالكامل لكنهما يقت�سمان
ال�سيطرة عليه حاليا.
وتنفي باك�ستان تقدمي دعم مادي
للمت�شددين يف ك�شمري لكنها تقول
�إنها تدعم دبلوما�سيا ومعنويا حق
تقرير امل�صري ل�شعب الإقليم.

من جانبها ،قالت رئي�سة جمل�س
ال�شيوخ الإيطايل «ماريا كا�سيالتي»
�إن ال�شعبني الإيطايل وال�صيني دائما
يثقان يف بع�ضهما البع�ض ويحافظان
على �صداقة عميقة ،يف ظل عالقات
وثيقة يف جم���االت مثل االقت�صاد
والتجارة والثقافة.
و�أ���ض��اف��ت �أن��ه��ا تتفق م��ع الرئي�س
ال�صيني يف ت�رصيحاته التي حتدث
فيها عن التبادالت الودية التقليدية
بني البلدين والتي يعود تاريخها
�إلى �أكرث من �ألفي عام ،م�شرية �إلى
�أن ال�صني و�إيطاليا دولتان كبريتان
تتمتعان بثقافة غنية ،و�أن �إيطاليا
ترغب يف تعزيز التوا�صل والتعاون

مع اجلانب ال�صيني يف جماالت مثل
الثقافة ،والفن ،واللغة ،وحماية
ال��ت�راث ،وال�����س��ي��اح��ة ،والعلوم
والتكنولوجيا ،واالبتكار ،وت�شجيع
�شباب البلدين على زيادة التبادالت
والفهم املتبادل.
و�أعربت كا�سيالتي عن تطلع اجلانب
الإي��ط��ايل �إل��ى تعزيز التعاون مع
ال�صني يف البناء امل�شرتك للحزام
والطريق ،مبدية يف الوقت نف�سه
ا�ستعداد جمل�س ال�شيوخ الإيطايل
لت�سهيل التبادالت بني امل�ؤ�س�سات
الت�رشيعية للبلدين ،وموا�صلة تقدمي
�إ�سهامات لتعميق التعاون الودي
بني �إيطاليا وال�صني.

بكين ترفض تصريحات أميركية
بشأن ما يسمى بـ«التهديد الصيني»
�أعلنت وزارة الدفاع الوطني ال�صينية معار�ضتها
القوية لت�رصيحات م�س�ؤولني باجلي�ش الأمريكي
ب�ش�أن ما ي�سمى بـ «التهديد ال�صيني» ،وذلك خالل
جل�سة ا�ستماع ب�ش�أن ميزانية الدفاع للعام املايل
 2020بلجنة القوات امل�سلحة مبجل�س ال�شيوخ
الأمريكي.
وقال املتحدث با�سم وزارة الدفاع الوطني ال�صينية
وو ت�شيان� ،أم�س� ،إن ت�رصيحات اجلانب الأمريكي
تتجاهل احلقائق ،و�إن ما �أطلقوا عليه «التهديد
الع�سكري ال�صيني» ،يظهر عقلية احلرب الباردة،
و«اللعبة ال�صفرية» وال ي��ؤدي �إلى تنمية �سليمة

للعالقات ال�صينية-الأمريكية وجي�شي البلدين.
و�أ�ضاف«:الحظنا �أن وزارة الدفاع الأمريكية عندما
تخطط للميزانيات الع�سكرية حت��اول احل�صول
على املزيد من املنافع لنف�سها عن طريق ت�صدير
فكرة التهديدات من الدول الأخرى ،وهذه املمار�سة
ق�صرية النظر وخطرية جدا».وتابع« :نطلب من
اجلانب الأمريكي التخلي عن عقلية احلرب الباردة
والنظر �إلى الدفاع الوطني ال�صيني وبناء اجلي�ش
ال�صيني مبو�ضوعية وعقالنية ،والتوقف عن الإدالء
بت�رصيحات خاطئة ،واتخاذ �إج���راءات ملمو�سة
لتعزيز التنمية ال�صحية وال�سليمة للعالقات بني

سفيرا كوريا الشمالية
لدى الصين واألمم المتحدة
يصالن إلى بكين

• أحد عناصر اجليش الهندي

• ماريا كاسيالتي مستقبلة الرئيس الصيني

�أفادت وكالة �أنباء يونهاب الكورية اجلنوبية ،ب�أن
�سفريي كوريا ال�شمالية لدى ال�صني والأمم املتحدة
و�صال �صباح ام�س �إل��ى بكني ،بعد خم�سة �أي��ام من
عودتهما �إلى بيونغ يانغ.
و�شوهد ال�سفري الكوري ال�شمايل لدى ال�صني جي جاي
ريونغ ونظريه لدى الأمم املتحدة كيم �سونغ يف مطار
العا�صمة «بكني» الدويل يف وقت �سابق من �صباح �أم�س
بعد النزول من طائرة تابعة ل�رشكة «�إي��ر كوريو»
القادمة من بيونغ يانغ.
وقال م�صدر مطلع�« :إن زيارة هذين امل�س�ؤولني �إلى
بيونغ يانغ رمبا كانت تهدف �إل��ى ح�ضور اجتماع
�سنوي لر�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية اخلارجية لكوريا
ال�شمالية ،لكن كان من املمكن �أن تنتهز بيونغ يانغ
الفر�صة لتبادل الأفكار حول ا�سرتاتيجيتها التفاو�ضية
مع الواليات املتحدة».

البلدين واجلي�شني».و�أكد �أن ال�صني تلتزم ب�رصامة
مب�سار التنمية ال�سلمية وتتبع �سيا�سة دفاع وطني
دفاعية بطبيعتها ،و�أن اجلي�ش ال�صيني يلتزم
باال�ستقاللية واالعتماد على ال��ذات وعلى قوته
اخلا�صة لتدعيم التحديث الع�سكري ،و�أن تنمية
ومنو القوة الع�سكرية ال�صينية هما تنمية ومنو
ق��وى ال�سالم العاملية ،م�شريا �إل��ى �أن اجلي�ش
ال�صيني يتحمل ب�شكل متزايد م�س�ؤوليات دولية،
ويقدم املزيد من منتجات ال�سالمة العامة ،وي�شيد
به املجتمع الدويل ب�شكل كبري ،الفتا �إلى �أنه ال
ميكن لأي �شخ�ص مو�ضوعي �إنكار ذلك.

جنوب أفريقيا :نعمل مع زيمبابوي
لمواجهة التحديات

جدد رئي�س جنوب �أفريقيا �سرييل رامافو�سا،
التزام بالده بالعمل مع زميبابوي من �أجل
معاجلة التحديات االجتماعية واالقت�صادية
التي تواجه البلدين.
وقال رئي�س جنوب �أفريقيا� ،أم�س� ،إن البلدين
متكنا من دعم التعاون الثنائى وا�ستك�شاف
جماالت �أخرى للتعاون،معربا عن تقديره
للجهود التي تبذلها الإدارة اجلديدة يف
زميبابوي للخروج من ال�صعوبات الراهنة.
و�أعاد �إلى الأذهان �أن جنوب �أفريقيا كانت
ق��د دع��ت املجتمع ال���دويل خ�لال املنتدى
االقت�صادي العاملي الذي مت عقده م�ؤخرا
�إل��ى م�ساعدة زميبابوي ورف��ع العقوبات
املفرو�ضة عليها ،و�أنه ي�شعر بارتياح لأن
االحت��اد الأوروب���ي ق��رر رف��ع عقوبات كان
• سيريل رامافوسا
يفر�ضها على الأع�ضاء احلاليني يف حكومة
زميبابوي.
وتابع قائال �إن هذه تعترب �أول خطوة من خطوات كثرية يتعني اتخاذها لدعم الإنعا�ش
االقت�صادي يف زميبابوي ،م�شريا �إلى �أن بالده على ا�ستعداد لدعم م�ساعي زميبابوي
لتحقيق الإنعا�ش االقت�صادي.

مئات الماليزيين يتظاهرون تنديداً بالمجزرة اإلرهابية في نيوزيلندا
خرج مئات املاليزيني �أم�س يف مظاهرة �سلمية
مرتدين املالب�س البي�ضاء تنديدا باملجزرة
االره��اب��ي��ة ال��ت��ي وق��ع��ت يف م�سجدين مبدينة
كراي�ست�شري�ش النيوزيلندية الأ�سبوع املا�ضي
و�إظهارا لت�ضامنهم مع ال�ضحايا.
وك�شف الوزير يف مكتب رئي�س الوزراء املاليزي
لل�ش�ؤون الدينية جماهد راوا عن «�إعالن كواالملبور
لل�سالم  »2019خ�لال املظاهرات �أم�س مطالبا
بحماية العامل من ثقافة الكراهية التي ميكن �أن
ت�ؤدي �إلى مزيد من �أعمال العنف.
و�شدد راوا على �أنه يجب �أال ترتبط اعمال العنف ب�أي
دين �أو عرق لأن العنف لي�س له دين ،م�شريا الى ان
احلكومة املاليزية ت�سعى الى نقل ر�سالة ال�سالم
للعامل وان املاليزيني يدينون اعمال التمييز
والعنف والقتل با�سم الدين �أو العرق ويرف�ضون
متاما اي عمل او ثقافة تقوم على الكراهية.
وا�ضاف ان املاليزيني �سيدافعون عن �سيادة بالدهم
من م�ؤامرات عمالء الكراهية العن�رصية والدينية
كما تدعم بالده جميع اجلهود الدولية املبذولة
لتعزيز ال�سالم وال��وئ��ام ب�ين جميع االع���راق

والديانات وتقف متحدة مع املجتمع الدويل يف
تطوير ال�سالم واالزده���ار على ا�سا�س االعرتاف
بالتنوع العرقي والديني.
و�شكر رئي�سة ال���وزراء النيوزيلندية جا�سيندا
ارديرن على اجلهود الوا�ضحة التي قامت بها اثر
وقوع املجزرة ال�شنيعة الذي نفذها متطرف ال ميثل
�إال نف�سه ،كما �شكر اي�ضا ال�شعب النيوزيلندي الذي
اظهر دعمه ووقوفه مع امل�سلمني يف هذا الهجوم
االرهابي.
من جهته ،قال الوزير يف مكتب رئي�س الوزراء
ل�ش�ؤون الوحدة الوطنية والرفاهية االجتماعية
واي��ث��ا م��ورث��ي يف كلمة مماثلة �إن م��ا ح��دث يف
نيوزيلندا وهي دولة �آمنة م�ستقرة بفعل رجل واحد
قد يغري �صورة البالد امام العامل ب�سبب الكراهية
والعن�رصية املقيتة.
واكد مورثي �أن ماليزيا التي تعترب مثاال يحتذى به
يف التعددية الثقافية والتعاي�ش ال�سلمي م�ستمرة
يف تعاي�ش ابنائها منذ اع�لان ا�ستقالل البالد،
م�ضيف ًا ان هذا التجمع والتظاهر ال�سلمي يعترب اكرب
مثال يظهر مدى جدية املاليزيني يف نبذ جميع

انواع الكراهية والتطرف.
و�أل��ق��ى املفو�ض ال�سامي النيوزيلندي لدى
ماليزيا هنرت نوتيج كلمته يف ه��ذه املنا�سبة
مبدي ًا مدى احل��زن ال��ذي انتاب نيوزيلندا خالل
اال�سبوع املا�ضي ،مقدم ًا تعازي حكومته و�شعبه
الى عائالت وا�صدقاء ال�ضحايا ،م�شريا الى حجم
الت�ضامن ال�شعبي يف نيوزيلندا يوم ام�س خالل
�صالة اجلمعة.
وردد احل��دي��ث النبوي ال��ذي يحث على التواد
والرتاحم والتعاطف بني امل�ؤمنني والذي ا�ست�شهدت
به رئي�سة الوزراء النيوزيلندية قبل �صالة اجلمعة
يوم �أم�س ،م�ؤكد ًا مدى ت�ضامن الب�رشية يف جميع
�أنحاء العامل ويف ماليزيا على وجه اخل�صو�ص يف
ن�رش ال�سالم والأمان العاملي.
و�ألقيت خالل املظاهرة العديد من اخلطابات من
وزراء وم�س�ؤولني حكوميني و�أع�ضاء يف الربملان
املاليزي �إ�ضافة �إل��ى �سفريي ا�سرتاليا وتركيا
وق��ي��ادات وزعماء بع�ض الديانات واملعتقدات
يف ماليزيا منها الإ�سالمية وامل�سيحية والبوذية
والهندو�سية وال�سيخية والبهائية.

• تظاهرات حاشدة في ماليزيا رفضا ً لإلرهاب

