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استقبال ترامب يفرض تشديد اإلجراءات األمنية

التزام ًا بالعقوبات األميركية

اليابان وإيران ...المباحثات منتصف يوليو

الهند :وقف شراء النفط اإليراني

• الزعيمان الأمريكي والياباين

ذكرت قناة «�إن.ات�ش.ك» �أم�س� ،أن
رئي�س الوزراء الياباين �شينزو �آبي
يفكر يف القيام ب�أول زيارة لإيران
يف منت�صف يونيو املقبل.
وت�أتي الأخبار عن احتمال هذه
الزيارة املفاجئة لآبي �إلى طهران
و�سط مواجهة متوترة بني �إيران
والواليات املتحدة ،وبعد زيارة
قام بها وزير اخلارجية الإيراين
جواد ظريف �إلى اليابان الأ�سبوع
املا�ضي.
ومن املحتمل �أن يبحث �آبي زيارته
املحتملة لإي����ران م��ع الرئي�س
الأم�يرك��ي دون��ال��د ت��رام��ب الذي
�سيزور اليابان اليوم ال�سبت.
يذكر �أنه مل يزر �أي رئي�س وزراء
ياباين �إيران منذ الثورة الإ�سالمية
الإيرانية عام .1978
وت�ستعد اليابان ال�ستقبال الرئي�س
الأم�يرك��ي دون��ال��د ت��رام��ب اليوم
ال�سبت و���س��ط �إج�����راءات �أمنية

م�شددة ،وتوقعات ب���أن يحظى
با�ستقبال حار حيث �سيكون �أول
رئي�س �أجنبي يلتقي الإمرباطور
الياباين اجلديد.
وفر�ضت احلكومة اليابانية حظرا
على حتليق الطائرات بدون طيار،
ف���وق الأم���اك���ن ال��ت��ي �سيزورها
ترامب.
وذكرت �صحيفة «ذا جابان تاميز»
اليابانية� ،أن �أف���راد الأم���ن يف
العا�صمة ط��وك��ي��و و���ض��ع��وا يف
حالة ت�أهب ق�صوى ،م�شرية �إلى
�أن عددهم �سيزداد يف املطارات
وال�شوارع املزدحمة خالل فرتة
الزيارة التي �ست�ستمر � 4أيام.
ومن املنتظر �أن تكون �أبرز حمطة
يف زي���ارة ال��دول��ة ه��ذه اللقاء
ال��ذي �سيجمع الرئي�س الأمريكي
بالإمرباطور ناروهيتو ،وامل�أدبة
ال��ت��ي �ستقام م�ساء يف الق�رص
الإم�براط��وري على �رشف ال�ضيف

الأمريكي.
و�سيكون هذا �أول لقاء بني رئي�س
دولة �أجنبية والإمرباطور ناروهيتو
منذ تربعه على العر�ش يف 30
�أبريل املا�ضي ،بعد تنازل �أبيه
�أكيهيتو عنه� ،إذ قال م�س�ؤول يف
�إدارة ترامب ،ف�ضل عدم ذكر ا�سمه،
�إن هذا «يدل على �أن التحالف مع
الواليات املتحدة مل يكن يف �أي
وقت �أقوى مما هو عليه الآن».
كما �سيتابع ترامب بطولة «ال�سومو»
ي��وم الأح���د يف حلبة ريوجوكو
كوكوجيكان ،وق��ال��ت �صحيفة
«�أ�ساهي �شيمبون» �إن ترامب �سيقدم
للفائز ك�أ�سا �أطلق عليها للمنا�سبة
ا�سم «ك�أ�س ترامب».
ومن املتوقع �أن يعود ترامب �إلى
اليابان بعد �أربعة �أ�سابيع فقط من
زيارته هذه ،حل�ضور قمة جمموعة
الع�رشين يف �أو�ساكا �أواخر ال�شهر
املقبل.

باكستان :انفجار في مسجد
يودي بحياة  17مصلي ًا

ارتفعت ح�صيلة �ضحايا االنفجار الذي
وقع ،ام�س اجلمعة ،داخل �أحد امل�ساجد
مبنطقة «ب�شتون �أب��اد» يف مدينة «كويتا»
الباك�ستانية �إل���ى قتيلني على الأق��ل
م�صابا .ونقلت قناة «جيو نيوز»
و15
ً
الباك�ستانية عن م�صادر بفرق الإنقاذ قولها
�إن حالة ثالثة من امل�صابني خطرية،
م�شرية �إل��ى �أن ال�رشطة قامت بتطويق
املنطقة وفتحت حتقي ًقا للوقوف على
مالب�سات االنفجار .من جانبها ،قالت �إدارة
م�سجد «رحمانية» �إن امل�سجد كان بداخله
�شخ�صا ممن ح�رضوا لأداء �صالة
� 30أو 40
ً
اجلمعة .وطوقت ال�رشطة املنطقة بينما
نقل رجال الإنقاذ اجلرحى �إلى امل�ست�شفى
املدين لتلقي العالج ،فيما مل تر�شح �أي
معلومات عن طبيعة االنفجار وما �إذا كان
عمال �إرهابيا.

• نقل ال�ضحايا

قال املبعوث الهندي لدى الواليات
املتحدة الأمريكية� ،إن الهند �أوقفت
ا�سترياد النفط من �إيران بعد انتهاء
الإع���ف���اءات الأم�يرك��ي��ة املمنوحة
لثمانية م�شرتين ،لت�صبح بذلك
�أح����دث دول���ة متتثل للعقوبات
الأمريكية املفرو�ضة على طهران
ب�سبب برناجمها ال��ن��ووي ،وف ًقا
ل�صحيفة هندو�ستان تاميز.
وفر�ضت الواليات املتحدة العقوبات
على �إيران يف نوفمرب بعد ان�سحابها
من االتفاق النووي لعام  2015بني
طهران وال��ق��وى العاملية ال�ست،
لتخفي�ض �صادرات �إيران من النفط
اخلام �إلى ال�صفر� ،أنهت الواليات
املتحدة يف  2مايو التنازالت التي
�سمحت لكبار م�شرتي النفط الإيراين،
مبا يف ذلك الهند ،مبوا�صلة وارداتهم
ملدة �ستة �أ�شهر.
وقال ال�سفري الهندي لدى الواليات
املتحدة هار�ش فاردهان �رشينجال �إن
الهند �أوقفت ا�سترياد النفط من �إيران
بعد �أن رف�ضت ال��والي��ات املتحدة
متديد الإعفاء من العقوبات يف وقت
�سابق من هذا ال�شهر.
وقال �إنه اعتبارا من �أواخر �أبريل،
كانت الهند قد انخف�ضت اعتمادها
على النفط الإي���راين من نحو 2.5
�شهريا �إل��ى مليون طن
مليار طن
ً
�شهريا ،م�ضي ًفا �إننا ندرك �أن هذا كان
ً
�أولوية بالن�سبة للإدارة الأمريكية،
على الرغم من �أن ذلك ي�أتي بكلفة
بالن�سبة لنا لأننا بحاجة ح ًقا �إلى
�إيجاد م�صادر بديلة للطاقة».
وقال و�شارنيجال ،يف م�ؤمتر �صحايف
�إن الهند قد توقفت عن ا�سترياد النفط

• العلم االيراين وناقالت النفط

من �إيران وفنزويال.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن ال��والي��ات املتحدة
حتدثت عن حماولة احلفاظ على
ا�ستقرار الأ�سعار ،وق��ال �إن��ه على
املدى الق�صري ،كان هناك انخفا�ض
يف ا�ستقرار الأ�سعار.
كانت �إي���ران يف وق��ت �سابق توفر
 %10من احتياجات الهند النفطية،
وت�أمل �إدارة ترامب يف �إجبار �إيران
على التفاو�ض ب�ش�أن «�صفقة جديدة»
ال تغطي �أن�شطتها النووية فح�سب،
بل ت�شمل � ً
أي�ضا برنامج ال�صواريخ
البالي�ستية وما ي�سميه امل�س�ؤولون
«�سلوكها اخلبيث» يف جميع �أنحاء
ال�رشق الأو�سط.

و�أدت العقوبات �إلى تراجع حاد يف
االقت�صاد الإي���راين ،مما دفع قيمة
عملتها �إل��ى م�ستويات قيا�سية،
و�أرب��ع��ة �أ���ض��ع��اف معدل الت�ضخم
ال�����س��ن��وي ،وط����رد امل�ستثمرين
الأجانب ،و�أثار احتجاجات� .أ�رصت
�إيران على �أن العقوبات كانت غري
قانونية و�أنها مل تعلق «�أي قيمة �أو
م�صداقية» على التنازالت.
وتن�ضم الهند �إلى اليونان و�إيطاليا
وت��اي��وان وتركيا التي توقفت عن
ا�سترياد النفط الإيراين.
وقال �رشينجيال� ،إن ميناء ت�شابهار
ه���و ��ش�ري���ان احل���ي���اة بالن�سبة
لأف��غ��ان�����س��ت��ان� ،إن���ه ميناء يوفر

مليونا طفل أفغاني يعانون من سوء التغذية

أفغانستان :مقتل داعية مؤيد للحكومة
داخل مسجد في العاصمة
قتل �شخ�ص واحد على الأقل و�أ�صيب
� 16آخرون بانفجار وقع داخل م�سجد
«التقوى» يف العا�صمة الأفغانية
كابل ام�س خ�لال �صالة اجلمعة،
ح�سب ب��ي��ان ل�����وزارة الداخلية
الأفغانية.
وقالت وكالة «رويرتز» للأنباء �إن
القتيل هو الداعية الإ�سالمي البارز
مولوي ريحان ،املعروف بت�أييده

للحكومة الأفغانية املدعومة من
الغرب ،وت�سعى «طالبان» للإطاحة
بها.
من جهة �أخرى قال املتحدث با�سم
منظمة «يوني�سيف» ،كري�ستوف
بولرياك ،ام�س اجلمعة� ،إن مليوين
طفل �أفغاين ممن هم دون اخلام�سة
يعانون من �سوء التغذية احلاد،
ريا �إل��ى �أن ما ي�صل �إل��ى 600
م�ش ً

�ألف طفل منهم يعانون حاليا من
�سوء التغذية احلاد الوخيم والذى
يعد �أخطر �أ�شكال �سوء التغذية لدى
الأطفال.
و�أ���ض��اف امل��ت��ح��دث  -يف م�ؤمتر
�صحايف بالعا�صمة ال�سوي�رسية
«جنيف» � -أن �أفغان�ستان تعد واحدة
من البلدان التي بها �أكرب عدد من
الأط��ف��ال ال��ذي��ن يعانون م��ن �سوء

كوريا الشمالية :وقف مفاوضات
نزع السالح النووي
�أعلنت كوريا ال�شمالية� ،أنها لن ت�ست�أنف �أب ًدا مفاو�ضات
نزع �سالحها النووي مع الواليات املتحدة� ،إال عندما
تبتعد الإدارة الأمريكية عن املطالب �أحادية اجلانب
ب�ش�أن نزع ال�سالح ،على حد و�صفها.
وذكرت �شبكة «�إيه بي �سي» نيوز الإخبارية الأمريكية
�أم�س اجلمعة� ،أن تلك الت�رصيحات جاءت على ل�سان
متحدث با�سم وزارة اخلارجية الكورية ال�شمالية الذي
اتهم الواليات املتحدة بالت�سبب عن عمد يف انهيار
القمة التي �أجريت يف �شهر فرباير املا�ضي بني الرئي�س

امل�ساعدات الإن�سانية والإم���دادات
�إلى �أفغان�ستان ،م�ضي ًفا ايل �إنه من
م�صلحة كل من الواليات املتحدة
والهند وجميع الأط���راف املعنية
الأخ���رى �ضمان ا�ستمرار �رشيان
احلياة.
و�رصح املتحدث الر�سمي با�سم وزارة
اخلارجية ،مورجان �أورجتو�س،
لل�صحفيني ب�أن الواليات املتحدة
تريد من جميع ال��دول التوقف عن
ا�سترياد النفط من �إي��ران ،وقالت
ردا على ���س ��ؤال ح��ول ق��رار الهند:
«نريد من العامل كله �أن ميتثل لهذه
العقوبات ،ونحن ممتنون ل�رشكائنا
وحلفائنا الذين يحرتمونها».

الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري ال�شمايل كيم
جونغ �أونغ عرب مطالب م�ستحيلة و�أحادية اجلانب.
وكان م�س�ؤولون �أمريكيون قد �رصحوا ب�أن االجتماع
انهار ب�سبب مطالب كوريا ال�شمالية الزائدة بتخفيف
العقوبات املفرو�ضة عليها يف مقابل خطوات نزع
ال�سالح النووي ب�شكل جزئي.
فيما قال كيم �إن لدى وا�شنطن مهلة حتى نهاية العام
احلايل للتو�صل �إلى بنود اتفاق يقبلها الطرفان لإنقاذ
املفاو�ضات.

• اثر االنفجار

التغذية احلاد الوخيم� ،إلى جانب
اليمن وجنوب ال�سودان ،م�شريا �إلى
�أن الـ «يوني�سيف» مل تقدم العالج
يف العام املا�ضى �إال لأقل من %50
من الأطفال امل�صابني ب�سوء التغذية
احلاد «� 275ألف طفل» وذلك ب�سبب
قلة الإم��دادات ،الفتا �إلى �أن اخلطة
فى العام احلايل ت�ستهدف الو�صول
�إلى  %60منهم .وحذر من �أن الطفل
امل�صاب ب�سوء التغذية احلاد يكون
�أك�ثر عر�ضة للوفاة ب�أكرث من 11
مرة مقارنة مع �أقرانه الأ�صحاء،
خا�صة و�أن �سوء التغذية احلاد
يقلل من مقاومة الأمرا�ض ،منوها
ب�أن الو�ضع فى �أفغان�ستان معقد؛
ب�سبب العنف امل�ستمر ،والنواحي
املناخية القا�سية مثل اجلفاف
والفي�ضانات املفاجئة �إ�ضافة �إلى
ح��االت النزوح املتعددة وانعدام
الأم���ن الغذائي املتزايد وع��ادات
التغذية غري ال�سليمة.
و�أ����ض���اف ب��ول�يراك �أن املناطق
املت�أثرة باجلفاف يف البالد �شهدت
زيادة بن�سبة  %25يف ن�سبة الأطفال
امل�صابني ب�سوء التغذية احلاد
الوخيم ،كما تبني �آخر الدرا�سات
اال�ستق�صائية للتغذية يف جميع
�أنحاء �أفغان�ستان �أن  22من �أ�صل
 34مقاطعة تتجاوز حاليا عتبة
ال��ط��وارئ ل�سوء التغذية احلاد،
م�شريا �إلى �أن برنامج اليوني�سيف
للتغذية يف �أفغان�ستان للعام 2019
مل يتم متويله �سوى بن�سبة %50
حتى الآن� ،أي  13مليون دوالر من
�أ�صل  26مليون دوالر.

تنسيق وتعاون رفيع المستوى مع البرازيل

الرئيس الصيني يدعو إلى تقليد بطل حرب مخضرم
دعا الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ �إلى موا�صلة التحلي بروح
التفاين لبطل احلرب ت�شانغ فو ت�شينغ البالغ من العمر 95
عاماًُ ،م�شجعا النا�س على االحتاد مع ًا وخلق قوة قوية للم�ضي
قُ دما يف الع�رص اجلديد.
و�أدلى �شي ،وهو �أي�ضا الأمني العام للجنة املركزية للحزب
ال�شيوعي ال�صيني ،رئي�س اللجنة الع�سكرية املركزية ،بهذه
الت�رصيحات يف توجيهات حول ق�صة حياة ت�شانغ.
ومنوه ًا ب�أفعال ت�شانغ امل�ؤثرة ،قال �شي �إن البطل القدمي
�أخفى �أفعاله العظيمة لأكرث من  60عاما ،وظل خمل�صا لقلبه
الأ�صلي طوال حياته.
و�أ�ضاف �شي« :كجندي ،يدافع ت�شانغ عن البالد؛ وكمدين ،ف�إنه
يعمل من �أجل رفاهية ال�شعب».
وقال �شي �إن ت�شانغ يعي�ش حياة عظيمة بالب�ساطة والنقاء
وع��دم اكرتاثه بال�شهرة وال�ثروة ،ما ي�رضب مثاال لكل من
ال�ضباط واجلنود يف اخلدمة وقُ دامى املحاربني يف القوات
امل�سلحة.

وكان ت�شانغ ،الع�ضو باحلزب ال�شيوعي ال�صيني ،جنديا يف
اللواء  718من الفوج  359حتت قيادة اجلي�ش امليداين لل�شمال
الغربي ،الذي كان واحدا من القوات الرئي�سية جلي�ش التحرير
ال�شعبي ال�صيني خالل حرب التحرير.
ول�شجاعته يف مواجهة ر�صا�ص احلرب ،مت تكرميه من قبل
اجلي�ش امليداين لل�شمال الغربي لقيامه ب�أعمال جليلة وقُ لّد
بو�سام ال�رشف «بطل احلرب» مرتني.
ويف عام  ،1955تقاعد ت�شانغ من اجلي�ش واختار العمل
وتكري�س حياته يف املناطق اجلبلية املنكوبة بالفقر يف
اليفنغ ،وهي حمافظة نائية يف مقاطعة هوبي بو�سط ال�صني.
وبعد مرور �أكرث من  60عاما ،حر�ص على �إخفاء �إجنازاته
املا�ضية ��سرا ،حتى عن �أوالده .وذل��ك حتى نهاية عام
 2018عندما كانت ال�سلطات جتمع وت�سجل معلومات قدامى
املحاربني ،حيث مت وقتها الك�شف عن ق�صة حياته.
من جهة �أخرى �أجرى نائب الرئي�س ال�صيني وانغ ت�شي �شان
حمادثات مع نائب الرئي�س الربازيلي هاميلتون موراو ،يف

بكني ،كما �شارك نائبا رئي�سي البلدين يف رئا�سة االجتماع
اخلام�س للجنة التن�سيق والتعاون رفيعة امل�ستوى ال�صينية
 الربازيلية.وقال وانغ خالل املحادثات �إن العالقات ال�صينية  -الربازيلية
تتطور ب�شكل مطرد منذ �إقامة العالقات الدبلوما�سية بني البلدين
قبل  45عاما ،مو�ضحا �أن العالقات بني البلدين �أ�صبحت �أكرث
ن�ضجا وا�ستقرارا.
و�أ�شار �إلى �أن اجلانبني يحافظان على التوا�صل والتن�سيق
الوثيقني ب�ش�أن الق�ضايا الدولية والإقليمية الكربى ،و�أن
البلدين متكنا بكفاءة من تعزيز الت�ضامن والتعاون بني البلدان
النامية والبلدان ذات الأ�سواق ال�صاعدة.
ولفت �إلى �أن البلدين يلتزمان بدعم التنمية عرب الإ�صالحات
الهيكلية واالنفتاح ،مو�ضحا �أن ال�صني م�ستعدة للعمل مع
اجلانب الربازيلي من �أجل اال�ستغالل اجليد للجنة التن�سيق
والتعاون رفيعة امل�ستوى ال�صينية  -الربازيلية يف مقاومة
البلدين معا لل�شكوك املحيطة بالبيئة اخلارجية ،ويف تقدمي

�إ�سهامات �أكرب يف تعايف االقت�صاد العاملي ،وخلق ع�رص جديد
للعالقات الثنائية الأكرث ديناميكية وذات امل�ستويات الأعلى
واملجاالت الأو�سع نطاقا.
من جانبه ،قال موراو �إن الربازيل وال�صني يحرتم بع�ضهما
بع�ضا وتت�شاركان �صداقة تقليدية عميقة ،م�ضيفا �أن احلكومة
الربازيلية اجلديدة تويل �أهمية كبرية لل�رشاكة الإ�سرتاتيجية
ال�شاملة مع ال�صني ،وترغب يف تعزيز احلوار والتعاون بني
البلدين ،ف�ضال عن دعم التكامل بني مبادرة احلزام والطريق
وا�سرتاتيجية التنمية يف الربازيل.
و�أو�ضح �أن الربازيل ترغب يف تعزيز التعاون مع ال�صني على
ال�ساحة متعددة الأطراف ،واحلفاظ على ا�ستقرار النظام الدويل،
وتقدمي �إ�سهامات يف تعزيز ال�سالم والرخاء العامليني.
وح�سبما جاء يف �إفادة �إعالمية ،ف�إن اجلانبني اتفقا على تعزيز
التبادالت والتعاون يف خمتلف املجاالت ،ودعم تي�سري التجارة
وحت�سني الهيكل التجاري ودعم النمو عايل اجلودة للعالقات
التجارية الثنائية.

