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تعليق ًا على إرسال واشنطن حاملة طائرات أميركية

الصين :دعوة إلى عدم تصعيد
األوضاع في الشرق األوسط

• علم ال�صني

دع��ت ال�صني« ،ال���دول املعنية» للم�ساهمة يف
تعزيز ال�سالم واال�ستقرار مبنطقة ال�رشق الأو�سط،
واالمتناع عن �أي �أعمال من �ش�أنها ت�صعيد الأو�ضاع
هناك.
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح للمتحدث با�سم وزارة
اخلارجية ال�صينية «جينج �شواجن» خالل امل�ؤمتر
ال�صحايف اليومي الذي عقد ام�س مبقر الوزارة -
تعليق ًا على �إعالن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة
«باتريك �شاناهان» �إر�سال حاملة طائرات �أمريكية
وجمموعة هجومية وقاذفات هجومية ملواجهة ما
و�صفه بـ «تهديد حقيقي» من �إي��ران� ،إ�ضافة �إلى

ممار�سة وا�شنطن �ضغوطا �شديدة على طهران.
و�أكد املتحدث ال�صيني �أن «بكني» ت�ؤمن ب�رضورة
حل اخلالفات والنزاعات عرب احلوار ،على �أ�سا�س
االحرتام املتبادل.
و�أ�ضاف �أن بالده �ستوا�صل احلفاظ على خطة العمل
امل�شرتكة «االتفاق النووي الإي��راين» واال�ضطالع
به مع الأط��راف ذات ال�صلة ،م�شيدا بتنفيذ �إيران
اللتزاماتها مبوجب االتفاق.
و�أ�شار �إلى �أن «بكني» �أكدت معار�ضتها للعقوبات
«الأحادية» وما ي�سمى بـ»القوانني طويلة الذراع»
التي تفر�ضها الواليات املتحدة على �إيران.

محادثات تجارية بين بكين وواشنطن
لتجنب حرب الرسوم الجمركية
قالت بكني ام�س� ،إن ليو خه نائب رئي�س ال��وزراء
ال�صيني �سيزور الواليات املتحدة هذا الأ�سبوع لإجراء
حمادثات جتارة ،مهونا من زيادة مفاجئة يف التوترات
بعد �أن تعهد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بفر�ض
ر�سوم جمركية جديدة.
ويقول امل�س�ؤولون الأمريكيون �إن ال�صني تراجعت عن
التزامات جوهرية قدمتها خالل �شهور من املفاو�ضات
�سعيا لإنهاء حربها التجارية الطاحنة مع الواليات
املتحدة.
ودفعت بواعث القلق هذه ترامب للقول �إنه �سريفع الر�سوم
اجلمركية على ب�ضائع �صينية بقيمة  200مليار دوالر �إلى
 ٪ 25من  10٪بنهاية الأ�سبوع ،و�إنه �سي�ستهدف «قريبا»
باقي الواردات ال�صينية بالر�سوم اجلمركية.
و�أنهت تغريدات ترامب ب�شكل مفاجئ خم�سة �أ�شهر من
الهدنة يف النزاع التجاري الذي كلف الدولتني مليارات
ال��دوالرات و�أرب��ك �سال�سل �إم��دادات امل�صانع يف �أنحاء
العامل.
ودفعت املخاوف من انهيار املفاو�ضات البور�صات
العاملية و�أ�سعار النفط للنزول االثنني ،وغذت تكهنات
ب�أن ال�صني قد تلغي زيارة ليو املزمعة.
و�أكدت وزارة التجارة ال�صينية �أن ليو ،الذي يقود جانب
بكني يف املحادثات� ،سيزور الواليات املتحدة يومي
اخلمي�س واجلمعة ،ومل تف�صح الوزارة عن تفا�صيل �أو
املو�ضوعات املتوقع مناق�شتها.
جاء رد بكني على احتمال فر�ض ر�سوم جمركية جديدة
متحفظا ،و�أبلغ املتحدث با�سم وزارة اخلارجية ال�صينية
قنغ �شوانغ م�ؤمترا �صحافيا �أم�س� ،أن االحرتام املتبادل
هو �أ�سا�س التو�صل �إلى اتفاق جتارة.
وقال قنغ «�إ�ضافة ر�سوم ال ميكن �أن يحل �أي م�شكلة»،
و�أ�ضاف «املحادثات بطبيعة احلال عملية نقا�ش ,من

• نائب رئي�س الوزراء ال�صيني

الطبيعي �أن يكون لدى كال الطرفني اختالفات .ال�صني
لن تتهرب من امل�شاكل وه��ي �صادقة حيال موا�صلة
املحادثات».
وتفر�ض الواليات املتحدة حالي ًا ر�سوم ًا جمركية بن�سبة
 25%على �آالت وب�ضائع تكنولوجية �صينية بقيمة 50
مليار دوالر ،ور�سوما بن�سبة  10٪على منتجات �شتى
بقيمة  200مليار دوالر.

بعد أكثر من  500يوم في السجن

ميانمار :إطالق سراح صحافيي «رويترز»
�أطلقت ال�سلطات يف ميامنار ام�س
�رساح �صحافيي «روي�ترز» اللذين
�سجنا بعد �إدانتهما بانتهاك قانون
الأ��س�رار الر�سمية من �سجن على
م�شارف ياجنون بعد �أن �أم�ضيا �أكرث
من  500يوم خلف الق�ضبان.
و�أدي���ن ال�صحافيان وا ل��ون «33
عاما» وت�شاو �سو �أو « 29عاما»
يف �سبتمرب املا�ضي وحكم عليهما
بال�سجن �سبعة �أع���وام يف ق�ضية
�أث��ارت ت�سا�ؤالت ب�ش�أن مدى تقدم
ميامنار نحو الدميقراطية ،وقوبلت
ب�إدانة من دبلوما�سيني ومدافعني
عن حقوق الإن�سان.
و�صدر قرار �إطالق �رساحهما �ضمن
عفو رئا�سي �شمل � 6520سجينا
�أم�س.
و�أ�صدر الرئي�س وين مينت عفو ًا عن
�آالف ال�سجناء الآخرين �ضمن �سل�سلة
من القرارات منذ ال�شهر املا�ضي.
وجرت العادة يف ميامنار �أن تطلق
ال�سلطات �رساح �سجناء يف جميع
�أن��ح��اء ال��ب�لاد خ�لال ف�ترة العام
اجل��دي��د ال��ذي ب��د�أ هناك ي��وم 17
�أبريل املا�ضي.
وقال �ستيفان دوجاريك املتحدث
با�سم الأم���م املتحدة �إن الأم�ين
العام انطونيو غوتريي�ش �شعر
باالرتياح لدى علمه بالإفراج عن
ال�صحافيني ,ورحب �ستيفن جيه.
�آدلر رئي�س حترير وكالة رويرتز
بالنب�أ.وقال «ن�شعر ب�سعادة غامرة
لإط�لاق ميامنار �رساح �صحافيينا
اجلريئني ولون وكياو �سو �أو .فقد
�أ�صبحا منذ القب�ض عليهما قبل 511
يوم ًا رمزين لأهمية حرية ال�صحافة
يف خمتلف �أنحاء العامل ,ونحن
نرحب بعودتهما».
وك���ان���ت «روي����ت���رز» ت����صر �أن
ال�صحافيني مل يرتكبا �أي جرمية
وتدعو للإفراج عنهما.
و�أح��اط��ت بهما و���س��ائ��ل الإع�ل�ام

• ال�صحافيان بعد الإفراج عنهما

واملهنئون �أث��ن��اء خروجهما من
بوابات �سجن �إن�سني ,وعرب وا لون
ال��ذي علت االبت�سامة وجهه عن
امتنانه للجهود الدولية يف �سبيل
الإف��راج عنهما ,وق��ال «�أن��ا �سعيد
للغاية ومتحم�س لر�ؤية �أ�رستي
وزمالئي� ,أحترق �شوق ًا للعودة �إلى
غرفة الأخبار».
وارت�سمت ابت�سامة على وجه ت�شاو
�سو �أو ولوح بيده لل�صحافيني.
وبعد ذل��ك �أقلهما زم�لا�ؤه��م��ا يف
روي�ترز �إل��ى حيث الت�أم �شملهما
بزوجتيهما و�أطفالهما.
وقبل اعتقالهما يف دي�سمرب ،2017
كان وا لون وت�شاو �سو �أو يعمالن
على حتقيق عن قتل ع�رشة رجال
و�صبية من الروهينغا امل�سلمني
ب�أيدي قوات الأمن ومدنيني بوذيني
يف والية راخني بغرب ميامنار خالل

حملة للجي�ش ب��د�أت يف �أغ�سط�س
 ,2017و�أدت ه��ذه احلملة لفرار
�أكرث من � 730ألفا من الروهينغا
�إلى بنغالدي�ش وفقا لتقديرات الأمم
املتحدة.
وح�����ص��ل ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي كتبه
ال�صحافيان ،وت�ضمن �إف��ادات من
جناة و�شهود و�أ�رس �ضحايا ،على
جائزة بوليتزر للتغطية الدولية يف
�أبريل لت�ضاف �إلى عدد من اجلوائز
التي نالها ال�صحافيان.
ومل ي��رد متحدث با�سم حكومة
ميامنار على ات�صاالت هاتفية.
وقال مكتب الأمم املتحدة يف ميامنار
�إنه ر�أى يف �إطالق �رساح ال�صحافيني
م����ؤ��ش�را ع��ل��ى ال���ت���زام احلكومة
باالنتقال نحو الدميقراطية.
كما رح��ب��ت ال�سفارة الأمريكية
ب���إط�لاق ��سراح��ه��م��ا وع�ب�رت عن

�رسورها لعودتهما �إلى �أ�رستيهما.
مت ت�سليم ال�صحافيني بعد �إطالق
�رساحهما من ال�سجن �إل��ى ممثلني
لرويرتز ول��ورد �آرا درزي اجلراح
الربيطاين وخبري الرعاية ال�صحية
ال���ذي ك���ان ع�����ض��وا يف جمموعة
ا�ست�شارية حلكومة ميامنار ب�ش�أن
الإ�صالحات يف والية راخني.
وق��ال درزي يف بيان «تظهر هذه
النتيجة �أن احل��وار يثمر حتى يف
�أحلك الظروف».
وذكر �أن املناق�شات ب�ش�أن العفو عن
وا لون وت�شاو �سو �أو �شملت حكومة
ميامنار وروي�ترز والأم��م املتحدة
وممثلني حلكومات �أخ��رى ,وقال
متحدث با�سم رويرتز �إن درزي �أبلغ
امل�ؤ�س�سة يف وقت �سابق من العام
احلايل بجهوده لت�أمني �إطالق �رساح
ال�صحافيني.

إندونيسيا :مواجهات مع متشددين تسفر
عن مقتل أحدهم وجرح  6آخرين
ق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال�رشطة
االن��دون��ي�����س��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة دي��دي
برا�سييتو ملكافحة الإره����اب،
ام�س� ،إن ال�رشطة قتلت مت�شددا
بالر�صا�ص واعتقلت �ستة ،ي�شتبه
يف انهم خططوا ل�شن هجمات على
�ضباط ب�أ�سلحة نارية �أو تفجريات
انتحارية ،حتت غطاء التجمعات
املرتبطة باالنتخابات الأخرية.
و�أ�ضاف املتحدث با�سم ال�رشطة
الوطنية دي���دي برا�سييتو ،ان
امل�شتبه بهم احتجزوا بعد مداهمات
نهاية الأ�سبوع يف بيكا�سي بجاوة
الغربية ،وتويف �آخر بعد �إطالق
النار عليه عندما �ألقى قنبلة على
ال�رشطة.
وقال برا�سييتو« :كان املت�شددون
يخططون لأخ��ذ �أ�سلحة نارية من
ال�رشطة وا�ستخدامها الرتكاب
�أعمال �إرهابية� ،سواء من خالل
�أن ي�صبحوا مفجرين انتحاريني �أو
�شن هجمات �أخرى قد تكون قاتلة
للمتظاهرين» ،م�ضي ًفا �أن���ه مت
اال�ستيالء على متفجرات � ً
أي�ضا.
و�أع��ل��ن الرئي�س جوكو وي��دودو

أفغانستان :مقتل  19مسلح ًا
من طالبان

• الأمن الإندوني�سي

الن�رص بعد انتخابات � 17أبريل،
على �أ�سا�س نتائج غري ر�سمية من

ا�ستطالعات الر�أي اخلا�صة ،ولكن
مناف�سه ،اجلرنال ال�سابق برابوو

�سوبيانتو ،ا�شتكى من الغ�ش على
نطاق وا�سع وي�رص على فوزه.

قرغيزستان :اعتقال مواطن تدرب

تابعا حلركة طالبان امل�سلحة حتفهم؛ �إثر غارات جوية
م�سلحا
لقي 19
ً
ً
�شنتها قوات التحالف يف �أفغان�ستان يف الأج��زاء اجلنوبية ال�رشقية
من البالد ،وذلك وفق ًا ملا �أعلنه الفيلق «ثاندر  ،»203التابع للجي�ش
الأفغاين.
و�أ�ضاف الفيلق -يف بيان نقلته وكالة �أنباء خامة بر�س ام�س� -أن 5
م�سلحني من طالبان قُ تلوا يف غارة جوية ُ�شنت على منطقة �سيد �آباد ب�إقليم
ميدان وردك الأفغاين ،م�ضيف ًا �أن قوات التحالف �شنت غارة ُم�شابهة يف
منطقة قره باغ ب�إقليم غزين ،ما �أ�سفر عن مقتل ثالثة م�سلحني.
و�أو�ضح الفيلق �أن غارة �أخ��رى مت �شنها يف منطقة زورم��ات يف �إقليم
باكيتيا ،الأمر الذي �أ�سفر عن مقتل  11م�سلح ًا ،ومل تعلق اجلماعات
امل�سلحة املناوئة للحكومة الأفغانية ،مبا فيها حركة طالبان ،على
الأمر حتى الآن.

عسكري ًا مع إرهابيين

• ا�ستعداد ملواجهة الإرهاب

�ألقت الأجهزة الأمنية يف قرغيز�ستان
ام�����س ،القب�ض على م��واط��ن تلقى
تدريب ًا ع�سكري ًا يف �سورية وذلك وفق ًا
ملا �أعلنته اللجنة احلكومية للأمن
القومي.
وجاء يف بيان �صدر عن اللجنة « �إنه
يف خالل التحريات -وبالتعاون مع
�رشكاء �أجانب -مت القب�ض على مواطن
قرغيزي؛ لتورطه يف �أن�شطة تنظيمات
�إرهابية دولية» ،ووف ًقا لأجهزة الأمن،

فقد خ�ضع املحتجز لتدريب على تنفيذ
�أعمال التخريب والإره��اب يف مناطق
النزاع امل�سلح يف �سورية والعراق،
وكان عليه �أن يتوجه �إلى �إحدى بلدان
رابطة الدول امل�ستقلة ،و�أنه يف انتظار
تعليمات من قادة التنظيمات الإرهابية؛
لتنفيذ التطلعات الإرهابية.
و�أ���ض��اف��ت �أن���ه مت فتح حتقيق يف
الق�ضية اجلنائية ،حيث ُيتوقع �أن
يواجه عقوبة ال�سجن ملدة ت�صل �إلى

 20عاما مبوجب القانون اجلنائي
يف البالد.
جدير بالذكر �أن م�سلحي التنظيم
الإرهابي -املحظور يف رو�سيا ،والذي
هزم يف �سورية والعراق -يتحركون
تدريج ًيا �إل��ى �شمال �أفغان�ستان،
وهناك تهديد مبا�رش على �أمن دول �آ�سيا
الو�سطى ،من بينها قرغيز�ستان ،حيث
يحاول التنظيم�إن�شاء نقطة �إ�سناد يف
املنطقة ،وتفعيل «اخلاليا النائمة».

اليابان :العثور على الصندوق األسود للطائرة المنكوبة دون جهاز تسجيل
�أعلن وزير الدفاع الياباين تاكي�شي �إوايا ،العثور على ال�صندوق
الأ�سود لطائرة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية «�إف� -35إيه»
التي حتطمت يف �أبريل املا�ضي من قاع املحيط الهادئ ،دون
جهاز ت�سجيل بداخله.
و�أو�ضح �إوايا  -يف ت�رصيحات �صحافية �أوردتها وكالة �أنباء
كيودو اليابانية� ،أم�س � -أن �سفينة البحث يف �أعماق البحار
الأمريكية امل�ست�أجرة فان جوخ متكنت من ا�سرتجاع م�سجل
بيانات الرحلة التالف للغاية.
و�أك��د وزير الدفاع الياباين �أن قوات الدفاع الذاتي اجلوية
�ستوا�صل عملها بدعم ع�سكري �أمريكي ال�ستعادة حطام الطائرة
ذات املقعد الواحد املتطورة التي طورتها �رشكة الدفاع

الأمريكية.
ُي�شار �إلى �أنه تقوم بعملية البحث �سفينة يابانية تابعة لقوة
الدفاع الذاتي البحرية و�سفينة �أبحاث يف �أعماق البحار متلكها
الوكالة اليابانية لعلوم الأر���ض والتكنولوجيا البحرية
بالإ�ضافة �إلى ال�سفينة الأمريكية فان جوخ.
من ناحيته تعهد ال�سفري الكوري اجلنوبي اجلديد لدى اليابان،
نام جوان بيو ،ام�س ،بالعمل على حت�سني العالقات املتوترة
بني �سول وطوكيو ..م�شريا �إل��ى وج��ود العديد من الفر�ص
الدبلوما�سية ،ومن بينها قمة جمموعة الع�رشين املقرر عقدها
ال�شهر املقبل.
و�أكد نام -يف ت�رصيحات �صحافية نقلتها وكالة �أنباء «يونهاب»

الكورية اجلنوبية� -أهمية االح�ترام والتفاهم املتبادلني
لدفع العالقات الثنائية التي لطاملا توترت ب�سبب اخلالفات
التاريخية والإقليمية الناجمة عن ا�ستعمار اليابان ل�شبه
اجلزيرة الكورية يف الفرتة من � 1910إلى .1945
وقال نام «لقد بد�أ ع�رص جديد يف اليابان ،ومت تعزيز الظروف
اجليدة لإعادة العالقات الثنائية مثل قمة جمموعة الع�رشين
يف مدينة �أو�ساكا اليابانية والأل��ع��اب الأوملبية  2020يف
طوكيو».
و�أ�ضاف ال�سفري الكوري اجلنوبي «�أتوقع �أن نتمكن من معاجلة
ال�صعوبات التي تواجه البلدين من خالل االحرتام والتفاهم
املتبادلني وعلى �أ�سا�س الثقة القائمة».

• حطام الطائرة

