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اليابان

فلسطين

يونيو/   2( الجمعة  أمس  أكيهيتو  اليابان  إمبراطور  اقترب   [
حزيران 2017( خطوة أخرى من التنازل عن العرش بعد أن وافق 
الذي  للتنازل  الطريق  يمهد  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس 

سيكون األول من نوعه منذ قرابة 200 عام.
العام  نادرة  علنية  تصريحات  في  عاماً(   83( أكيهيتو  وقال 
الماضي إنه يخشى أن يصّعب تقدمه في العمر عليه أداء واجباته.
وسيحال  كبيرة  بأغلبية  القانون  مشروع  النواب  مجلس  وأقر 
انتهاء  قبل  إقراره  أمل  على  المستشارين  مجلس  إلى  ذلك  بعد 

الدورة البرلمانية الحالية خالل بضعة أسابيع.

] أدى عشرات آالف الفلسطينيين المسلمين الصالة في أول جمعة 
من شهر رمضان في المسجد األقصى في القدس التي وضعت تحت 

حماية أمنية مشددة.
على  عناصرها  من  كبرى  أعــداداً  اإلسرائيلية  الشرطة  ونشرت 
مداخل المدينة القديمة في القدس المؤدية إلى الحرم القدسي. وكانت 
حركة  أمام  الطرق  غالبية  أغلقت  فيما  المنطقة  فوق  تحلق  مروحيات 
عدد  أن  القدس  في  اإلسالمية  األوقاف  باسم  متحدث  وأعلن  السير. 
المصلين الذين أدوا صالة أول يوم جمعة في رمضان وصل إلى نحو 

250 ألفًا، بينما قدرت الشرطة اإلسرائيلية عددهم بمئة ألف.

ألمانيا

والشئون  األمن  مسئولة  األلمانية  هيسن  والية  منحت   [
)الجمعة(  أمس  موغريني  فديريكا  األوروبي  باالتحاد  الخارجية 

جائزتها للسالم عن عام 2016.
وقال رئيس برلمان الوالية نوربرت كارتمان أمس في فيسبادن 
خالل عرض حيثيات اختيار موغريني إنه قد تحقق تحت إدارتها 
انفراج في أشق المفاوضات وأطولها مدى والخاصة بالنزاع بشأن 

البرنامج النووي اإليراني.
تجنب  إلى  أدى  المفاوضات  هذه  إتمام  أن  كارتمان  وأضاف 

صراع عسكري في الشرق األوسط.

ميانمار

] احتجزت السلطات في ميانمار رئيس تحرير وكاتب عمود في 
التشهير  تهمة  بموجب  )الجمعة(  أمس  ديلي«  فوايس  »ذا  صحيفة 

المثيرة للجدل من قانون االتصاالت.
عن  باهان  شرطة  مركز  أمام  ميانمار  في  الصحافيون  واحتج 

الصحافيين المحتجزين في يانغون.

فنزويال

مادورو  نيكوالس  بالمشكالت  المحاصر  فنزويال  رئيس  ذكر   [
يسعى  أنه  »تويتر«  االجتماعي  التواصل  موقع  على  له  تغريدة  في 
عنيفة  مظاهرات  تتواصل  فيما  جديد،  دستور  بشأن  استفتاء  إلجراء 
ضد حكومته. وقال مادورو مساء أمس األول )الخميس( »سيتم طرح 

الدستور الجديد على الشعب في تصويت«.
جانب  من  انتقادات  حتى  أثار  الذي  اقتراحه،  المعارضة  ورفضت 

أعضاء من حزبه االشتراكي.
إلجراء  أواًل  حاجة  هناك  إن  أورتيجا  لويزا  العام  المدعي  وقالت 

استفتاء بشأن ما إذا كان سيتم الدعوة لجمعية دستورية أم ال.

الدوحة تستعين بمحققين من »إف بي آي« 
للتحقيق في قرصنة الوكالة القطرية

§الدوحة - أ ف ب
] أفاد مصدر قطري رسمي وكالة »فرانس برس« أمس الجمعة )2 يونيو/ 
األميركي »إف بي  الفدرالي  التحقيقات  أن محققين من مكتب   )2017 حزيران 
وكالة  لها  تعرضت  التي  »القرصنة«  مصدر  تحديد  في  قطر  يساعدون  آي« 

األنباء القطرية الرسمية ما أدى إلى تأجيج التوتر مجدداً بين دول الخليج.
األميركيين  مساعدة  »طلبت  قطر  إن  التحقيق  من  القريب  المصدر  وقال 
وهناك فريق )من إف بي آي( موجود في الدوحة منذ الجمعة الفائت. إنه يعمل 

مع وزارة الداخلية«.
وتتعاون في هذا التحقيق أيضاً دولتان لم تحدد هويتهما ويرجح أن تعلن 

نتائجه األسبوع المقبل.
لهجوم  تعرضت  أنها  أكدت  بعدما  التحقيق  هذا  القطرية  السلطات  وبدأت 
تصريحات  الرسمية  القطرية  األنباء  وكالة  موقع  على  نشروا  »قراصنة« 

نسبت إلى األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
واضحة  انتقادات  قطر  أمير  إلى  نسبت  التي  التصريحات  وتضمنت 
إن  قوله  األمير  عن  ونقل  إيران.  من  موقفها  لجهة  الخليج،  ودول  للسعودية 

إيران »تمثل ثقاًل إقليمياً وإن ليس من الحكمة التصعيد معها«.
ألنه  باإلرهاب  يتهمنا  أن  يحق ألحد  »ال  أيضاً  التصريحات  هذه  في  وجاء 
صّنف اإلخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس 

وحزب اهلل«. 
وأعلنت الدوحة على األثر أنها تتعرض لحملة إعالمية »مسيئة« وخصوصاً 

في الواليات المتحدة.
وأثارت التصريحات التي نسبت إلى أمير قطر ردود فعل في وسائل إعالم 
خليجية بينها قنوات ممولة سعودياً وإماراتياً واصلت بثها حتى بعد صدور 

نفي الدوحة.

انتخاب الكويت لعضوية مجلس األمن الدولي
§األمم المتحدة - رويترز 

] انتخبت الجمعية العامة لألمم المتحدة التي 
يونيو/ حزيران   2( الجمعة  أمس  دولة   193 تضم 
والكويت  االستوائية  وغينيا  العاج  ساحل   )2017
الدولي  األمن  مجلس  لعضوية  وبولندا  وبيرو 
كانون  يناير/  أول  في  تبدأ  عامان  مدتها  لفترة 

الثاني عام 2018.
بعد  عام  مدتها  لعضوية  هولندا  وانتخبت 
التوصل التفاق مع إيطاليا العام الماضي القتسام 
فترة العامين. ووصل التصويت بين البلدين إلى 
أن  على  اتفقا  لذا  الماضي  العام  مسدود  طريق 
ثم   2017 لعام  المجلس  عضوية  إيطاليا  تشغل 

تتنحى وتسمح بانتخاب هولندا لعام 2018.
فقد  منافسة  دون  الدول  كل  ترشحت  وبينما 
إجمالي  ثلثي  على  تحصل  أن  عليها  يتعين  كان 

األصوات لنيل مقعد.

بينما  صوتاً   189 على  العاج  ساحل  وحصلت 
 188 والكويت  185 صوتاً  اإلستوائية  غينيا  نالت 
صوتاً.   190 وبولندا  صوتاً   186 وبيرو  صوتاً 

وحصلت هولندا على 184 صوتاً.
عشر  هم  دولة   15 من  األمن  مجلس  ويتألف 
دائمة  الخمس  للدول  باإلضافة  باالنتخاب  دول 
الواليات  وهي  النقض  بحق  وتتمتع  العضوية 
وروسيا.  والصين  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة 
لألمم  التابعة  الوحيدة  الجهة  هو  والمجلس 
المتحدة التي يمكنها إصدار قرارات ملزمة قانوناً 
استخدام  وتفويض  عقوبات  فرض  سلطة  ولديها 

القوة.
المجلس  في  الجغرافي  التمثيل  ولضمان 
وآسيوية  إفريقية  لدول  مقاعد  خمسة  ٌتخصص 
ومقعد لدول من شرق أوروبا ومقعدان لدول من 
أميركا الالتينية ومنطقة الكاريبي ومقعدان لدول 

غربية ودول أخرى.
على  عام  بوجه  إقليمية  مجموعات  وتتفق 
تكون  ما  ونادراً  سيطرحونهم  الذين  المرشحين 

هناك سباقات تنافسية على المقاعد.
هناك  إن  قالوا  اإلنسان  حقوق  نشطاء  لكن 

»مشكلة خطيرة«.
منظمة  في  المتحدة  األمم  شئون  مدير  وقال 
شاربونو:  لويس  ــش«  ووت رايتس  »هيومن 
اختيار  من  األعضاء  الدول  تتمكن  أن  »ينبغي 
االستوائية  غينيا  مثل  دولة  في  ستثق  كانت  إن 

للحفاظ على األمن والسلم الدوليين أم ال«.
ضايقت  دولة  االستوائية  »غينيا  وأضــاف 
المدافعين عن حقوق اإلنسان والجماعات المدنية 

في كثير من األحيان باالعتقاالت التعسفية«.
بالفساد  االتهامات  االستوائية  غينيا  ونفت 

وانتهاك حقوق اإلنسان.

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تقّيد 

إيران بالتزاماتها الواردة في االتفاق النووي
§فيينا، واشنطن - أ ف ب

في  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أعلنت   [
حزيران  يونيو/   2( الجمعة  أمس  نشر  لها  تقرير 
في  الواردة  بالتزاماتها  تتقيد  إيران  أن   )2017
القوى  مع   2015 عام  الموقع  النووي  االتفاق 

الكبرى في فيينا.
تخصب  لم  طهران  أن  أيضاً  التقرير  ويفيد 
تجمع  لم  كما  محظورة،  بدرجات  اليورانيوم 
اليورانيوم  من  بها  مسموح  غير  مخزونات 

الضعيف التخصيب أو من الماء الثقيل.
تنفيذ  مواصلة  اإليجابي  التقرير  هذا  ويتيح 
يناير/  في  التنفيذ  حيز  دخل  الــذي  االتفاق 
البدء  عملية  أطلق  والذي   2016 الثاني  كانون 
طهران  على  المفروضة  الدولية  العقوبات  برفع 

وخصوصاً في مجال الطاقة.
في  أعلنت  قد  المتحدة  الواليات  كانت  وإذا 
الماضي عزمها على مواصلة  أيار  منتصف مايو/ 
الريبة  فإن  إيران،  عن  العقوبات  رفع  سياسة 

التزال تتحكم بالعالقة بين طهران وواشنطن.
وعد  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وكان 

خالل حملته االنتخابية بـ »تمزيق« االتفاق.
الدولية  للوكالة  الدوري  التقرير  هذا  وحسب 
الضعيف  اليورانيوم  كمية  فإن  الذرية  للطاقة 
التخصيب الذي تملكه إيران تبقى تحت سقف الـ 

300 كلغ المسموح به.

كشفت   2015 الثاني  تشرين  نوفمبر/  وفي 
تجاوزت  إيران  أن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
 130 بـ  المحدد  الثقيلة  المياه  من  مخزونها  قلياًل 
طناً، إال أن هذا المخزون سرعان ما عاد وانخفض 

وهو حالياً 128.2 طناً حسب المصدر نفسه.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن إيران »لم تواصل 

بناء« مفاعلها للمياه الثقيلة في آراك.
تموز  يوليو/  في  الموقع  االتفاق  من  والهدف 
2015 هو ضمان الطبيعة السلمية تماماً للبرنامج 
النووي اإليراني مقابل رفع العقوبات االقتصادية.
ووافقت إيران بموجب هذا االتفاق على تخفيض 
لعمليات  تخضع  وهي  النووية  لقدراتها  هائل 
للطاقة  الدولية  الوكالة  قبل  من  قاسية  تفتيش 
من  التأكد  المكلفة  المتحدة  لألمم  التابعة  الذرية 

هذا الشق التقني من االتفاق.
تعمل  تكون  أن  ــدوام  ال على  إيــران  وتنفي 
تأكيدها على  مع  الذري،  السالح  على  لالستحواذ 
حقها في استغالل الطاقة النووية ألهداف سلمية.

وقبل أسابيع من إعالن واشنطن إبقاء سياسة 
التزامها  مدى  على  بناء  إيران  عن  العقوبات  رفع 
باالتفاق، أعلن ترامب تنديده باالتفاق الذي وصفه 
بـ »الفظيع الذي ما كان يجب التوقيع عليه«، كما 

اعتبر أن إيران ال تلتزم بـ »روحية« االتفاق.
إيران  على  أيضاً  المتحدة  الواليات  وتأخذ 
والحوثيين  األسد  بشار  السوري  للرئيس  دعمها 

برنامجها لصنع  العمل على  اليمن، ومواصلة  في 
الصواريخ البالستية.

أول جولة  السعودية محطة في  ترامب  واختار 
في  إسالمية  أميركية  قمة  انعقدت  إذ  له،  خارجية 

الرياض بحضوره هاجمت إيران بشدة.
في  تايمز  نيويورك  صحيفة  نقلت  ذلك،  إلى 
كلفت  األميركية  اإلدارة  أن  أمس  الصادر  عددها 
التجسس  »التشدد« مسئولية  بـ  معروفاً  شخصاً 
عن  بالبحث  سابقاً  كلف  كان  وهو  إيران،  على 
برنامج  وبإدارة  لقتله،  تمهيداً  الدن  بن  أسامة 

االغتياالت عبر طائرات من دون طيار.
أجهزة  في  مصادر  عن  نقاًل  الصحيفة  وقالت 
يترجم  داندريا  مايكل  اختيار  إن  االستخبارات، 
ترامب  دونالد  الرئيس  إلدارة  المتشدد  الموقف 
تجاه إيران. ورفضت وكالة االستخبارات المركزية 

األميركية »سي آي أيه« تأكيد أو نفي هذا الخبر.
اعتنق  وهو  العمر،  من  الستين  داندريا  ويبلغ 
اإلسالم وشارك بقوة في الحرب على المجموعات 

المتطرفة.
في  اإلرهاب  مكافحة  مركز  عن  مسئوالً  وكان 
خالل  األميركية  المركزية  االستخبارات  وكالة 
زعيم  مطاردة  على  أشرف  إذ  األلفين  سنوات 
القاعدة أسامة بن الدن الذي قتل في غارة للقوات 
أيار  مايو/  في  باكستان  في  األميركية  الخاصة 

.2011

 أربعة قتلى خالل تظاهرة مناهضة 
للحكومة وتوتر شديد في كابول

§كابول - أ ف ب
أمس  أشخاص  أربعة  قتل   [
 )2017 حزيران  يونيو/   2( الجمعة 
األمن  قــوات  بين  مواجهات  خالل 
تطالب  كانت  غاضبة  وجــمــوع 
بعد  األفغانية  الحكومة  باستقالة 
مفخخة  بشاحنة  المروع  االعتداء 
 90 الماضي  )األربعاء(  أوقع  الذي 

قتياًل.
العاصمة  في  شديد  توتر  ويسود 
الشرطة  أطلقت  إذ  األفغانية 
مئات  لتفريق  الحي  الــرصــاص 
يحاولون  كانوا  الذين  المتظاهرين 

التوجه إلى القصر الرئاسي.
وزارة  باسم  المتحدث  ــال  وق

مجروح  وحيد  األفغانية  الصحة 
تظاهرة  »في  برس  فرانس  لوكالة 
وأصيب  أشخاص  أربعة  قتل  اليوم 

ثمانية آخرون بجروح«.
في  الغضب  ــدة  ح وتــتــزايــد 
بشاحنة  اعتداء  منذ  أفغانستان 
على  قتياًل   90 عن  أسفر  مفخخة 
الحي  في  الجرحى  ومئات  األقــل 
األفغانية.  بالعاصمة  الدبلوماسي 
بحماية  يتمتع  أنه  يفترض  الذي 

مشددة.
كابول  تشهده  اعتداء  أسوأ  وهذا 

منذ 2001.
ويتساءل العديد من األفغان كيف 
من  االستخبارات  أجهزة  تتمكن  لم 
الدخول  من  المفخخة  الشاحنة  منع 

أمنية  بحواجز  محصن  حي  إلى 
وحراس.

موقع  قرب  المتظاهرون  وتجمع 
مناهضة  هتافات  ورددوا  االنفجار 

للحكومة و«الموت لطالبان«.
في  النار  بإطالق  الشرطة  وردت 
المياه  خراطيم  واستخدام  الهواء 
تجاوز  منهم  بعض  حاول  عندما 

طوق أمني.
جعفري  رحيلة  الناشطة  وقالت 
وأخواتنا  »إخوتنا  إن  التظاهرة  في 
قضوا في االعتداء الدامي... وال يفعل 
المذبحة«.  هذه  إلنهاء  شيئاً  قادتنا 
يتم  أن  نريد  العدالة،  »نريد  مضيفة 

شنق منفذي الهجوم«.
التجمعات  أن  آخر  متظاهر  وأكد 

ستتواصل إلى حين استقالة الرئيس 
السلطة  ورئــيــس  غني  ــرف  أش
عبداهلل.  عبداهلل  البالد  في  التنفيذية 
يتعرض  يــوم،  بعد  »يوماً  وقــال 
أيدي  على  للقتل  أبرياء  مدنيون 
قادتنا  بوسع  يكن  لم  إذا  إرهابيين. 

إحالل األمن، فعليهم االستقالة«.
االستخبارات  أجهزة  ونسبت 
شبكة  إلى  االعتداء  تنفيذ  األفغانية 
حقاني المسلحة المتحالفة مع حركة 
كبير  عدد  وراء  تقف  التي  طالبان، 
األجنبية  القوات  على  الهجمات  من 

واألفغانية.
ونفت حركة طالبان التي تخوض 
في  التقليدي  السنوي  هجومها 

الربيع، أي تورط لها في االعتداء.


