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مقتل  25شخص ًا في استهداف للقنصلية

الصينية في كراتشي

• تفجري ارهابي يف باك�ستان

قتل اثنان من عنا�رص الأم��ن الباك�ستاين وثالثة
م�سلحني وع�رشون اخرون بهجوم ا�ستهدف �صباح
ام�س اجلمعة القن�صلية ال�صينية يف مدينة كرات�شي.
و�أكدت م�صادر يف ال�رشطة الباك�ستانية �أن احل�صيلة
الأخرية للهجوم هي � 25شخ�صاً� ،إ�ضافة �إلى �إ�صابة
حار�س �أمن.
و�أو�ضحت امل�صادر �أن املهاجمني فتحوا النار �أوال
على حرا�س القن�صلية ،قبل �أن يتمكنوا من اخرتاق
البوابة الرئي�سية للمبنى.
كما ذكر م�صدر مطلع لوكالة «رويرتز»� ،أن مهاجمني
اثنني دخال ق�سم الت�أ�شريات بالقن�صلية وا�شتبكا مع
عنا�رص الأمن هناك ،الفتا �إلى �أن «الدبلوما�سيني

بخري ومل يتعر�ضوا للأذى».
�أما قناة «جيو نيوز» الباك�ستانية فقد ذكرت �أن �أحد
امل�سلحني كان يرتدي �سرتة متفجرة ،ومتكن الأمن
من ت�صفيته وانتزاع «ال�سرتة االنتحارية» منه قبل
�أن يفجرها.
من جانبه� ،أكد وزير خارجية باك�ستان �شاه حممود
قر�شي �أن جميع موظفي القن�صلية ال�صينية وعددهم
 21بخري ،وقال« :مل يتمكن املهاجمون من �إحلاق
الأذى ب�أي �شخ�ص �أو احتجاز رهائن ومت نقل كل
املوظفني �إل��ى مكان �آم��ن» ،فيما �أعلنت جماعة
«جي�ش حترير بلو�ش�ستان» االنف�صالية م�س�ؤوليتها
عن الهجوم.

رأته قراراً غير إنساني

كوريا الشمالية تنتقد عقوبات واشنطن
على لوازم األطفال المدرسية
اعتربت كوريا ال�شمالية ام�س اجلمعة ،امتداد العقوبات
الأمريكية �ضدها لت�شمل اللوازم املدر�سية و�ألعاب الأطفال
عمال «ال �إن�سانيا»
وق��ال موقع «�أوري-م��ي��ن��زوك-ك�يري» الكوري ال�شمايل:
�إن ال��والي��ات املتحدة منعت متاما التبادل التجاري
واالقت�صادي بني كوريا ال�شمالية وبقية دول العامل من
خالل فر�ض العقوبات «املتهورة» ،وارتكبت «عمال لي�س
�إن�سانيا» بجعل اللوازم املدر�سية و�ألعاب الأطفال تخ�ضع
�أي�ضا للعقوبات.
وجاء تعليق املوقع املذكور مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية
الـ 29التفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل ،و�سلط ال�ضوء
على ت�أثري العقوبات الأمريكية على الأطفال يف كوريا
ال�شمالية.
و�أكد املوقع �أن كوريا ال�شمالية تط ّبق التعليم الإلزامي
ملدة  12عاما وب�شكل جماين ودون �رشوط ،على الرغم من
العقوبات املفرو�ضة عليها خالل العقود املا�ضية.
وت�ستهدف العقوبات الأمريكية ت�ضييق اخلناق على كوريا
ال�شمالية و�إمداداتها من الوقود ،بذريعة �أن الأخرية تطور
�صواريخ قادرة على حمل ر�ؤو�س نووية قد ي�صل مداها �إلى
مدن رئي�سية يف عمق الواليات املتحدة.

• تالميذ يف كوريا ال�شمالية

اجتماع قادة بلدان بريكس يومي  30نوفمبر و 1ديسمبر

الهند وروسيا ...مناورات عسكرية
ب���د�أت م��ن��اورات رو�سية هندية
م�شرتكة يف التنفيذ و�أعلنت �إدارة
�ش�ؤون الإعالم واالت�صال اجلماهريي
لوزارة الدفاع الرو�سية� ،أن �أكرب
مناورات ع�سكرية يف تاريخ رو�سيا
احلديث «ال�رشق »2018 -قد بد�أت
يف ال�رشق الأق�صى.
وخ�لال امل��ن��اورات �سوف يجري
العمل على م�سائل تطبيق �أنواع
الفرق الع�سكرية مل�صلحة �ضمان
الأمن الع�سكري الرو�سي.
و�أو���ض��ح��ت وزارة ال��دف��اع� ،أن
الهدف الرئي�سي من املناورات —
التحقق من ا�ستعداد �أجهزة الإدارة
الع�سكرية عند التخطيط والتنفيذ

امل�شرتكة بني القوات مع القيام
باملمار�سة العملية للإجراءات
الدفاعية والهجومية.
يذكر �أن وزير الدفاع الرو�سي،
�سريغي �شويغو� ،رصح يف وقت
�سابق ،ب�أن نحو � 300ألف ع�سكري،
و� 36ألف دبابة ومدرعة ،و�أكرث
من �ألف مروحية وطائرة م�سرية
�ست�شارك يف مناورات «فو�ستوك-
« »2018ال�رشق ،»2018-التي
�ست�صبح الأ�ضخم يف رو�سيا منذ
م��ن��اورات «زاباد« »81-الغرب-
»81
والعربات املدرعة للم�شاة �إلى
جانب الأ�سلحة اخلفيفة.

لإع��ادة جتميع القوات مل�سافات
طويلة ،وتنظيم التفاعل بني
الفرق الربية والقوات البحرية،
ف�ضال عن ح�صول القادة واملقرات
القيادية على املمار�سة وحت�سني
مهاراتهم يف �إدارة القوات.
وجتري املناورات على مرحلتني:
ففي املرحلة الأول��ى �سوف يتم
االن��ت��ه��اء م��ن ن�رش املجموعات
الع�سكرية يف ال�رشق الأق�صى،
وزي���ادة ف��رق ال��ق��وات البحرية
يف املناطق البحرية ال�شمالية
وال�رشق الأق�صى.
ويف املرحلة الثانية �سيعمل
القادة واملقرات على �إدارة الفرق

تحديث خطوط الهاتف
المباشرة بين الكوريتين

الرئيس الصيني

من املقرر �أن يلتقي م�س�ؤولو الكوريتني ام�س اجلمعة
لعقد حمادثات خا�صة بتحديث الكيبالت الأر�ضية للهواتف
واالت�صاالت الأخرى والتي مت تركيبها يف القرية احلدودية
«بان-مون-جوم».
و�أ�شار م�س�ؤولون بوزارة الوحدة �إلى �أن االجتماع ،الذي
من املقرر عقده يف مكتب االت�صال امل�شرتك بني الكوريتني
مبدينة «كي�سونغ» بكوريا ال�شمالية� ،سريكز على ق�ضايا
التعاون بني اجلانبني فيما يتعلق با�ستبدال كيبالت خطوط
االت�صال النحا�سية القدمية بكيبالت الألياف الب�رصية.
و�أو�ضحت ال��وزارة �أن امل�س�ؤول البارز بوزارة االت�صاالت
الكورية اجلنوبية «ت�شونغ ت�شانغ-رمي» �سيرت�أ�س وفد بالده
امل�شارك يف املفاو�ضات والذي ي�ضم خم�سة م�س�ؤولني ،فيما
�سيرت�أ�س الوفد ال�شمايل «ري يونغ-مني» امل�س�ؤول البارز
املخت�ص ب�ش�ؤون االت�صاالت بكوريا ال�شمالية.
ُيذكر �أن��ه تقرر عقد االجتماع بناء على طلب من كوريا
ال�شمالية يف وقت �سابق يف مطلع هذا ال�شهر.
و�أك��د امل�س�ؤولون على �أن امل�رشوع �سيتم بدون �أي خرق
للعقوبات املفرو�ضة على اجلانب ال�شمايل ،حيث �سبق
و�أن قدمت جلنة الأمم املتحدة يف وقت �سابق من هذا العام
ا�ستثناء للعقوبات املفرو�ضة على كوريا ال�شمالية ،و�سمحت
للجنوب بتزويد كوريا ال�شمالية بكيبالت الألياف الب�رصية
وغريها من الإمدادات ال�ستعادة خطوط االت�صال الع�سكرية
بني البلدين.

إلى إسبانيا واألرجنتين

• زعماء دول جمموعة بريك�س

�أعلنت بكني �أن زع��م��اء دول جمموعة بريك�س
�سيعقدون لقاء غري ر�سمي على هام�ش قمة جمموعة
الع�رشين يف الأرجنتني نهاية الأ�سبوع املقبل.
وق��ال م�س�ؤول يف اخلارجية ال�صينية يف م�ؤمتر
�صحايف ام�س اجلمعة« :وفقا لعادة �سائدة� ،سيقعد

زعماء دول بريك�س لقاء غري ر�سمي على هام�ش قمة
الع�رشين ،والرئي�س �شي جينغ بينع �سي�شارك يف
هذا اللقاء».
و�أ�ضاف �أن زعماء دول بريك�س يعتزمون بحث
الأو���ض��اع االقت�صادية وال�سيا�سية يف العامل،

وبنما والبرتغال

من املقرر �أن يقوم الرئي�س ال�صيني
�شي جني بينغ بزيارات �إلى �إ�سبانيا
والأرجنتني وبنما والربتغال من 27
نوفمرب �إلى  5دي�سمرب.
كما �سيح�رض ال���دورة الـ 13لقمة
جمموعة الع�رشين من  30نوفمرب
�إلى �أول دي�سبمر املقامة يف بوين�س
�آير�س بالأرجنتني ،ح�سبما �أعلن
املتحدث با�سم وزارة اخلارجية لو
كانغ ام�س اجلمعة.
وح�سب لو ،مت توجيه الدعوة ل�شي
للقيام ب��ال��زي��ارات من قبل امللك
الإ�سباين فيليب ال�ساد�س والرئي�س
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ماوري�سيو ماكري
ورئي�س بنما خوان كارلو�س فاريال
ورئي�س الربتغال مار�سيلو ريبيلو
دي �سوزا.
ك��م��ا ت��ل��ق��ى دع����وة م���ن الرئي�س
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ماوري�سيو ماكري
حل�ضور قمة جمموعة الع�رشين.

وم�سائل التعاون داخل املجموعة.
وت�ضم جمموعة بريك�س خم�س دول هي رو�سيا
وال�صني والهند والربازيل وجنوب �إفريقيا.
و�ستعقد قمة الع�رشين يف العا�صمة الأرجنتينية
بوينو�س �آير�س يومي  30نوفمرب و 1دي�سمرب.

رومانيا تدعم التقدم السلمي
في شبه الجزيرة الكورية

• وزيرة اخلارجية الكورية ونظريها الروماين

دع���ت وزي����رة خ��ارج��ي��ة كوريا
اجلنوبية كانغ كيونغ-هوا ،ام�س
اجلمعة ،رومانيا �إلى القيام بدور
رئي�سي يف دعم عملية ال�سالم يف �شبه
اجلزيرة الكورية ،وخا�صة عندما
تتولى الرئا�سة الدورية لالحتاد
الأوروبي يف العام املقبل.
و�أكدت الوزيرة كانغ خالل لقائها
م��ع نظريها ال��روم��اين تيودور
ميلي�شيكانو يف �سيول ،على �أهمية
دور وق��ي��ادة رومانيا يف الوقت
ال��ذي تركز فيه كوريا اجلنوبية
جهودها الدبلوما�سية على حتقيق
نزع ال�سالح النووي الكامل وو�ضع
نظام �سالم دائم يف �شبه اجلزيرة
الكورية.

وبدوره ،قال الوزير ميلي�شيكانو:
�إن كوريا اجلنوبية واحدة من �أهم
ال�رشكاء لبالده ،م�ضيفا �أن تعزيز
العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية
مع كوريا اجلنوبية ق�ضية رئي�سية
بالن�سبة لبالده.
وذك��ر �أن ب�لاده ت��أم��ل يف �إيجاد
طريقة الدعم لكي حتقق عملية
ال�سالم يف �شبه اجلزيرة الكورية
تقدما.
وو�صل الوزير ميلي�شيكانو �إلى
كوريا اجلنوبية يوم اخلمي�س يف
زي��ارة ر�سمية ملدة ثالثة �أيام،
حيث يحتفل البلدان بالذكرى
ال�سنوية العا�رشة لت�أ�سي�س �رشاكة
ا�سرتاتيجية بينهما.

الصين وكازاخستان توقعان على وثائق تعاون ثنائي
قال رئي�س جمل�س الدولة ال�صيني
يل كه ت�شيانغ� :إن ال�صني م�ستعدة
لتعزيز الربط بني مبادرة احلزام
والطريق ال�صينية وا�سرتاتيجية
التنمية الكازاخية مبا يخدم م�صالح
ال�شعبني.
و�أخرب يل نظريه الكازاخي باكتيجان
�ساجينتاييف خ�ل�ال االجتماع
ال��دوري الرابع بني رئي�س جمل�س
الدولة ال�صيني ورئي�س ال��وزراء
الكازاخ�ستاين ،ب�أن ال�صني تعتزم
�أي�ضا العمل من �أجل ترجمة الثقة
املتبادلة رفيعة امل�ستوى بني
البلدين والرغبة يف التعاون �إلى
نتائج ملمو�سة.
و�أ�ضاف يل �أن ال�صني وكازاخ�ستان
�ستوقعان خالل االجتماع الدوري
على وثائق تعاونية متنوعة ت�شمل
جماالت القدرة ال�صناعية واال�ستثمار
واالقت�صاد الرقمي.
و�أكد يل ا�ستعداد ال�صني للتعاون مع
كازاخ�ستان من �أجل تعزيز التعاون
يف امل��ج��االت الرئي�سية وتر�سيخ

• رئي�س جمل�س الدولة ال�صيني ونظريه الكازاخ�ستاين

وتو�سيع التعاون يف جمال الطاقة،
�إل���ى ج��ان��ب تو�سيع ال��ت��ع��اون يف
املجاالت النا�شئة.
و�أ�ضاف يل �أن اجلانبني �سيعمالن
�أي�ضا على ت�رسيع وترية املفاو�ضات
ب�ش�أن التوقيع على اتفاقية حماية

اال�ستثمار لتوفري و�سائل حماية
قانونية لال�ستثمار والتعاون
املتبادلني.
وج���رى االت��ف��اق ع��ل��ى �أن تعزيز
ال��ت��ب��ادالت يف جم���االت الثقافة
وال�شباب وال�سياحة �سيكون عرب

توفري املزيد من الظروف املالئمة
للتبادالت ال�شعبية ،وذلك من �أجل
تدعيم �أ�سا�س الر�أي العام للعالقات
الثنائية.
وتابع يل «يتعني على اجلانبني
تعزيز التن�سيق وال��ت��ع��اون من
خ�لال الأط��ر التعددية مثل منظمة
�شانغهاي للتعاون ،للحفاظ على
ال��ت��ع��ددي��ة وع��ل��ى ن��ظ��ام التجارة
احلرة ،ول�صيانة ال�سالم واال�ستقرار
والتنمية يف املنطقة».
و�أكد �ساجينتاييف �أن كازاخ�ستان
على ا���س��ت��ع��داد ل��دع��م ال��رب��ط بني
�سيا�سة «امل�سار امل�رشق» ومبادرة
احلزام والطريق ال�صينية ،وتعميق
ال��ت��ع��اون م��ع ال�صني يف جم��االت
ال��ت��ج��ارة واال���س��ت��ث��م��ار وال��ق��درة
والزراعة والطاقة� ،إلى جانب دعم
تدريب الأفراد وتبادل اخلربات ،ما
يفتح مرحلة جديدة يف العالقات
الثنائية.وعقب االجتماع� ،شهد يل
و�ساجينتاييف التوقيع على وثائق
تعاون ثنائي.

انخفاض سكان بكين ألول مرة منذ  20عام ًا
ذكرت وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة «�شينخوا» �أن
عدد �سكان العا�صمة ال�صينية بكني انخف�ض يف
 2017لأول مرة منذ  20عاما.
و�أ�ضافت الوكالة �أن عدد املقيمني ب�صفة دائمة بلغ
 21.707مليون ن�سمة العام املا�ضي وهو ما يقل 22
�ألفا عن العدد يف العام ال�سابق.
وذكرت «�شينخوا» نقال عن امل�ؤمتر ال�شعبي للمدينة
�أن عدد ال�سكان بالأحياء احل�رضية ال�ستة يف بكني
انخف�ض ثالثة يف املئة عما كان عليه عام .2016
وتبذل �سلطات بكني جهودا للحد من النمو ال�سكاين
يف �إطار م�ساعيها ملعاجلة االزدحام املروري وقلة
املوارد وارتفاع �أ�سعار ال�سكن.
وارتفع عدد �سكان بكني مبقدار الثلثني منذ عام
 1998يف حني زاد ا�ستهالك الطاقة ب�أكرث من املثلني

وزاد عدد ال�سيارات لثالثة �أمثاله.
ويف عام  2016قالت بكني �إنها �ستتخذ �إجراءات
بحيث ال يزيد عدد �سكانها عن  23مليون ن�سمة
بحلول نهاية العقد احلايل.
ويف حني ت�سعى مدن كربى مثل بكني و�شنغهاي
للحد من النمو ال�سكاين ،تتخذ ال�صني ككل خطوات
لتعزيز معدالت املواليد التي انخف�ضت عام 2017
ومن املتوقع �أن تزداد انخفا�ضا هذا العام.
ومن املتوقع وفقا لبيانات ن�رشتها العام املا�ضي
الرابطة ال�صينية للأمن االجتماعي ،وهي جماعة
بحثية� ،أن يبلغ عدد امل�سنني يف ال�صني  400مليون
بحلول نهاية عام  2035ارتفاعا من نحو 240
مليونا هذا العام ،مما ي�ضع اخلدمات ال�صحية
و�صناديق معا�شات التقاعد حتت �ضغط �شديد.

