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جندي أميركي لقي حتفه على أراضيها

اليابان :إعادة «كبسولة» بنجاح إلى األرض
ذك��رت هيئة الف�ضاء اليابانية
«ج��ي��ه�.إي��ه�.إك�����س�.إي��ه»� ،أنها
�أع��ادت بنجاح كب�سولة �شحن من
الف�ضاء �إلى الأر���ض للمرة الأولى
وعادت كب�سولة التي حتتوي على
بروتينات بلورية �إلى الأر���ض من
حمطة الف�ضاء الدولية ،كما كان
مقرر ًا ،و�سقطت يف املحيط الهادئ
و�أر���س��ل��ت هيئة الف�ضاء �سفينة
ال�ستعادتها.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى �أع��ل��ن اجلي�ش
الأم�يرك��ي ،مقتل �أح��د جنوده يف
قاعدة «يوكوتا» اجلوية مبدينة
ف��و���س��ا ،غ��رب��ي حمافظة طوكيو
اليابانية� ،إث��ر تعر�ضه للطعن
خالل �شجار ،اجلمعة املا�ضي.
وقالت �إدارة القاعدة ،يف بيان
عرب موقع «في�سبوك»� ،إنه عرث على
الرقيب الطيار ،نيكوال�س فولويلر
« 35عاما» فاق ًدا للوعي يف مقر
�إقامته خ��ارج القاعدة ،مبدينة
تا�شيكاوا�شي يف طوكيو.
و�أ�ضافت � ّأن الرقيب لفظ �أنفا�سه
الأخ�يرة داخ��ل اح��د امل�ست�شفيات
القريبة من م�سكنه.
من جهتها ،ذكرت �صحيفة «جابان
ت��امي��ز» املحلية ،ال�سبتّ � ،أن
فولويلر «تعر�ض للطعن ب�سكني

يف عنقه وت���رك داخ���ل منزله يف
تا�شيكاوا�شي».
يف ال�سياق� ،أو�ضحت قناة حملية
خا�صة � ّأن فتاة يابانية تدعى �أريا
�سايتو « 27عاما» اعرتفت بطعن
الرقيب الأم�يرك��ي ،عند ال�ساعة

• أصدقاء اجلندي املغدور

الثامنة م�ساء اجلمعة املا�ضية
«بالتوقيت املحلي».
ونقلت القناة عن «�سايتو» �أنها
طعنت « فولويلر» خ�لال �شجار
بينهما �إث��ر رغبته يف االنف�صال
عنها.

سريالنكا :األحزاب الكبرى قدمت شكوى
إلى المحكمة العليا ضد قرار حل البرلمان

• املعارضة تتحد ضد قرار حل البرملان

قدمت الأحزاب الكربى يف �رسيالنكا �إلى املحكمة العليا
ام�س االثنني �شكوى �ضد قرار الرئي�س مايرثيباال �سريي�سينا
حل الربملان ،داعية �أعلى هيئة ق�ضائية يف البالد �إلى �إعادة
ال�سلطة الت�رشيعية �إلى عملها.
وطلبت ثالثة �أح��زاب كبرية ت�شكل يف جمموعها غالبية
مطلقة يف الربملان ،من املحكمة العليا �أن تعلن �أن القرار
الذي �أ�صدره الرئي�س �سريي�سينا يف � 26أكتوبر ب�إقالة رئي�س
الوزراء رانيل ويكرميي�سينغي ،غري قانوين.
وكان رئي�س الربملان كارو جايا�سوريا اتهم الأحد الرئي�س
بـ«اال�ستيالء على �سلطات النواب» ودعا «كل املوظفني
�إلى عدم االمتثال لأوامره غري القانونية» ،وقال �إنه يف
الأ�سبوعني الأخريين «ا�ستولت ال�سلطة التنفيذية على

حقوق و�صالحيات �أع�ضاء الربملان الذين انتخبوا لتمثيل
ال�شعب».و�أ�ضاف جايا�سوريا�« :أدع��و كل املوظفني �إلى
رف�ض تنفيذ كل الأوامر غري القانونية التي يتلقونها �أيا
كان م�صدرها» ،داعيا ه�ؤالء �إلى املحافظة على «ا�ستقاللية
اخلدمات العامة وال�رشطة والنظام الق�ضائي».
وت�شهد �رسيالنكا التي ت�ضم  21مليون ن�سمة� ،أزمة د�ستورية
منذ �أن �أقال الرئي�س �سريي�سينا حليفه ال�سابق رئي�س الوزراء
وعي يف مكانه الرئي�س
و�أع�ضاء حكومته يف � 26أكتوبر
نّ
الأ�سبق ماهيندا راجاباك�سي.
وقرر الرئي�س اجلمعة حل الربملان بعيد �ساعات من �إعالن
حزبه �أنّ ه ال يتمتّع بالغالبية النيابية الكافية لكي ينال
رئي�س الوزراء الذي عينّه ثقة الربملان.

في مواجهة تنامي الحماية التجارية

الصين تتحدى :سنفتح اقتصادنا أكثر
ق��ال رئي�س وزراء ال�صني يل كه
ت�شيانغ ام�س �إن بكني �ستفتح
اقت�صادها ب�صورة �أكرب يف مواجهة
تنامي احلماية التجارية وذلك قبل
�أن يتوجه �إلى �سنغافورة حل�ضور
اجتماع قادة �آ�سيا واملحيط الهادي
املتوقع �أن يركز على التوترات
التجارية.
جاءت تعليقات يل يف مقال ب�صحيفة
�سرتيت�س تاميز ال�سنغافورية قبل
و�صوله للمدينة يف وق��ت الحق
ام�س يف حني دع��ا رئي�س وزراء
�سنغافورة يل ه�سني لونغ �إلى
مزيد من التكامل الإقليمي قائال:

«�إن التعددية تتعر�ض للتهديد من
�ضغوط �سيا�سية».
وكتب امل�س�ؤول ال�صيني يف املقال:
«فتحت ال�صني �أب��واب��ه��ا للعامل
ولن تغلقها �أبدا بل �ستفتحها على
م�صاريعها» ودع��ا �إل��ى «اقت�صاد
عاملي حر» يف مواجهة «ت�صاعد
احلماية التجارية والأحادية» دون
�أن ي�شري ب�شكل مبا�رش �إلى احلرب
التجارية بني ال�صني والواليات
املتحدة.
ويغيب عن االجتماعات التي تُ عقد
الأ�سبوع احلايل الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب الذي ي�صف العديد

من االتفاقيات التجارية متعددة
الأطراف بانها غري عادلة وينتقد
ال�صني ب�سبب �رسقة حقوق امللكية
ال��ف��ك��ري��ة وال��ق��ي��ود ع��ل��ى دخ��ول
ال�رشكات الأمريكية �أ�سواقها وعجز
جتاري هائل.
ويح�رض نائب الرئي�س الأمريكي
مايك بن�س نيابة عن ترامب �إلى
جانب الرئي�س الرو�سي فالدميري
ب��وت�ين ورئ��ي�����س وزراء الهند
ن��اري��ن��درا م��ودي ورئي�س وزراء
اليابان �شينزو �آبي والدول الع�رش
الأع�ضاء يف رابطة دول جنوب �رشق
�آ�سيا.

القوات الجوية الصينية أعلنت

خارطة طريق لبناء قوات حديثة
�أعلنت القوات اجلوية ال�صينية عن خارطة طريق
من  3مراحل لبناء قوات جوية حديثة �أقوى.
وقال نائب قائد القوات اجلوية ال�صينية اللفتينانت
ج�نرال �شيوي �أن �شيانغ خالل م�ؤمتر �صحافى
مبنا�سبة االحتفال بالذكرى الـ 69لبناء القوات
اجلوية ال�صينية يف مدينة ت�شوهاي مبقاطعة
قوانغدونغ جنوبي ال�صني� -:أن بناء قوة جوية
�أقوى يتوافق مع الهدف الكلي لبناء الدفاع الوطني
والقوات امل�سلحة.
و �أ�ضاف �شيانغ �أن املرحلة ا لأو ل��ى تتمثل يف
بناء قوة ا�سرتاتيجية ت�ضم املالحة اجلوية
وق��وة الف�ضاء ،وق���درات الهجوم والدفاع،

حيث �ستعمل معدات اجليل الرابع كعمود فقري
ومعدات اجليل الثالث كدعامة �أ�سا�سية ،كما
�سيجري تعزيز القدرات القتالية املنظمة،
وذلك بحلول عام .2020
و�أو���ض��ح �أن املرحلة الثانية تتطلب �أن حت�سن
القوات اجلوية قدراتها اال�سرتاتيجية وحتدث
نظريتها وبنائها امل�ؤ�س�سي وجنودها وت�سليحها،
ومن املقرر االنتهاء ب�شكل �أ�سا�سي من بناء قوة
جوية حديثة وا�سرتاتيجية بحلول .2035
و�أ�شار �إلى �أن املرحلة الثالثة �ست�شهد حتول القوات
اجلوية ال�صينية ب�شكل كامل �إلى قوات جوية من
الطراز العاملي بحلول منت�صف القرن الـ21

واعتقلت ال�رشطة اليابانية «�سايتو»
ب��ع��د �أن �سيطر عليها �أ�صدقاء
اجلندي الأمريكي ،وات�صلوا بخدمة
الطوارئ.
ي�����ش��ار �أن ال��ت��واج��د الع�سكري
الأمريكي يف اليابان يقدر بنحو

ووف��ق��ا ل�ل�أن��ب��اء ،مت �إن��ق��اذ كال
الطيارين اللذين كانا على متنها.
وت��ع��د م��ق��ات�لات «�إف — »18
بطرازاتها املختلفة ،من �أف�ضل
الطائرات التي يعتمد عليها اجلي�ش
الأمريكي.
وتعمل تلك املقاتالت على منت
ح��ام�لات ال��ط��ائ��رات الأم�يرك��ي��ة
املنت�رشة حول العامل ،وميكنها
الإقالع والهبوط على متنها.
وك�شفت حتقيقات �أجرتها البحرية
الأمريكية ،العام املا�ضي ،مقتل
�أرب��ع��ة طيارين �أمريكيني ب�سبب
م�شكالت يف �أجهزة تزويد املالحني
بالأوك�سجني على منت القاذفات
املقاتلة من طراز «اف ايه .»18
وذكرت �شبكة «�سي �إن �إن» نقال عن
الأدمريال الأمريكي مايكل موران،
�أن���ه مت ت�سجيل ح���االت غثيان
و�إغماء لدى الطيارين على منت
املقاتلة «�إف �إي��ه  »18مرتبطة
بتلوث الهواء داخل قمرة القيادة
وف�شل نظام توليد الأوك�سجني،
حيث قتل خالل الأع��وام الع�رشة
املا�ضية �أربعة طيارين عانوا
من �أعرا�ض م�شابهة ،لكن ال�سبب
الدقيق للوفاة بقي طي الكتمان
�إلى �أن ك�شفته التحقيقات �أخريا.

• الطائرة األميركية في اليابان

� 50ألف جندي
يف نف�س التوقيت حتطمت طائرة
حربية �أمريكية ام�س االثنني ،يف
اليابان .و�سقطت الطائرة الأمريكية
يف منطقة �أوكيناوا اليابانية ،وفقا
مل��ا �أعلنته قناة «�إن �إت�����ش كي»

التلفزيونية.
و�أ�شارت القناة �إلى �أن الطائرة،
التي حتطمت هي مقاتلة هجومية
تابعة للقوات اجلوية الأمريكية،
من طراز «�إف �إيه —  ،»18م�شرية
�إلى �أنها �سقطت يف املياه.

من إجمالي نحو  5آالف شخص سينقلون إليها في إطار اتفاق أممي

ميانمار :مستعدون لعودة ألفي الجئ من الروهينغا
�أك��د م�س�ؤولون يف ميامنار� ،أن
حكومة نايبيداو م�ستعدة ال�ستقبال
�أك�ث�ر م��ن �أل��ف�ين م��ن الروهينغا
امل�سلمني ي��وم الـ 15من نوفمرب
احلايل ،من �أولئك الذين جل�أوا �إلى
بنغالدي�ش.
وهذه هي �أول جمموعة من �إجمايل
نحو � 5آالف �شخ�ص �سينقلون �إلى
ميامنار يف �إطار اتفاق �أبرم ال�شهر
املا�ضي ،لكن �أكرث من  20فردا �ضمن
قائمة العائدين املحتملني ،التي
�أعدتها بنغالدي�ش� ،أعلنوا رف�ضهم
ال��ع��ودة �إل��ى والي��ة راخ�ين �شمايل
ميامنار ،والتي فروا منها �سابقا.
من جهتها ،تقول بنغالدي�ش� ،إنها
«لن جترب �أحدا على العودة ،و�أنها
�ستكون طوعية».
وق��ال وزي��ر الت�ضامن االجتماعي
يف ميامنار ،وي��ن ميات �آي��ي� :إن
«ا�ستعدادات جرت ال�ستقبال �أكرث من
�ألفي �شخ�ص �سينقلون بقوارب �إلى
مركزين م�ؤقتني اخلمي�س املقبل،
بينما �سيتبعهم �ألفان �آخران برا يف
وقت الحق».
و�أ�ضاف« :بعد تعامل ال�سلطات مع
املهجرين �سينقلون �إلى مركز �آخر
ميكنهم فيه احل�صول على م�أوى

وغ��ذاء و�سيطلب منهم بناء منازل
عرب خطط متويلية».
ولن ي�سمح للعائدين باحلركة �سوى
داخ��ل موجندو ،وهي �إح��دى ثالث
مناطق فروا منها بال�سابق ،وذلك

• الجئو ميامنار

يف حالة قبول العائد ب�إ�صدار بطاقة
للتحقق من هويته.
ويرف�ض معظم الروهينغا البطاقة،
لأنها مبثابة وثيقة يتم التعامل
مبوجبها معهم على �أنهم �أجانب.

و�أعلنت الأم��م املتحدة ،يف �أكرث
من منا�سبة ،ب�أن الظروف «لي�ست
�آمنة بعد لعودتهم» ،و�إن �أحد تلك
الأ���س��ب��اب ،احتجاج البوذيني يف
ميامنار على عودتهم.

رغم تمديد سجن زعيمتها خالدة ضياء

بنغالديش :المعارضة تقرر المشاركة في االنتخابات
�أعلنت املعار�ضة يف بنغالدي�ش� ،أنها
�ست�شارك يف االنتخابات الت�رشيعية
امل��ق��رر �إج��را�ؤه��ا ال�شهر املقبل،
م�ؤكدة قدرتها على حت��دي رئي�سة
الوزراء ال�شيخة ح�سينة واجد ،رغم
�سجن زعيمتها خالدة �ضياء .وقال
حزب بنغالدي�ش القومي �إنه �سي�شارك
يف االنتخابات املقررة يف  23دي�سمرب
لكنه عبرّ عن خماوفه من �أن االقرتاع
لن يكون دميقراطي ًا ،متوعد ًا بتنظيم
احتجاجات.
وقاطع احلزب انتخابات عام 2014
ب�سبب خماوف من حدوث تزوير،
ما �سمح لل�شيخة ح�سينة باال�ستمرار
يف احلكم ل��والي��ة ثانية م��ن دون
مناف�س .ولطخت حملة القمع
الدموية التي ا�ستهدفت املعار�ضة
حكم ح�سينة للبلد الواقع يف جنوب
�رشقي �آ�سيا ،البالغ عدد �سكانه
 160مليون ًا.
وتندد املعار�ضة بتوقيف الآالف من
ن�شطائها خالل الأ�شهر املا�ضية،
مما حرمها من تواجدها الالزم يف
ال�شارع للرتويج للحزب.
ونهاية ال�شهر املا�ضي� ،أ�صدرت
حمكمة يف بنغالدي�ش حكم ًا بتمديد
ع��ق��وب��ة بال�سجن ب��ح��ق زعيمة
املعار�ضة خالدة �ضياء من خم�س
�إل���ى ع����شر ���س��ن��وات ،يف �أع��ق��اب
ا�ستئناف ل�لادع��اء ،وم��ثّ��ل قرار
املحكمة الأخ�ي�ر ��ضرب��ة للحزب
القومي ،وزعيمته التي و�إن كانت ال
تزال تقود احلزب القومي من خلف
الق�ضبان ،ف�إنها لن يكون �أمامها
وقت ٍ
كاف لال�ستئناف ،ومن امل�ؤكد
�أنها لن تخو�ض التناف�س االنتخابي
�أمام ح�سينة.
وي��ق��ول �أن�صار �ضياء� :إن احلكم
دوافعه �سيا�سية ،ويهدف ملنعها
من الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية.
ويف فرباير املا�ضيُ ،حكم غيابي ًا

• جانب من أحد اجتماعات املعارضة البنغالديشية

على ابن �ضياء طارق رحمن بال�سجن
مدى احلياة ،يف ق�ضية هجوم بقنبلة
يدوية عام  2004ا�ستهدف جتمع ًا
�سيا�سي ًا حل�سينة.
ويقيم ط��ارق رحمن يف املنفى يف
لندن ،و�أو���ض��ح امل�س�ؤول الكبري
يف احل��زب القومي خندكر م�رشف
ح�سني � ّأن ق���رار امل�����ش��ارك��ة يف
االنتخابات مل يكن �سه ً
ال ا�ستناد ًا �إلى
الظروف الراهنة ،وقال�« :سن�شارك
يف االنتخابات ...كجزء من الن�ضال
الدميقراطي» .و�شكل احلزب حتالف ًا
مع �أحزاب �أخرى ،من بينها كيانات
�إ�سالمية.
ورغم حظر م�شاركة حليفه الرئي�سي
اجلماعة الإ�سالمية يف االنتخابات،
من املتوقع �أن ي�شارك قادة اجلماعة
يف االنتخابات على قوائم احلزب
القومي .وطالبت املعار�ضة ب�إرجاء

االقرتاع ل�شهر حتى تتمكن من �إعادة
ترتيب �صفوفها� ،إال �أن اللجنة
االنتخابية مل ترد على مطلبها بعد.
ومطلع ال�شهر احل���ايل ،رف�ضت
ال�شيخة ح�سينة طلب ًا من احلزب
القومي وحلفائه بحل الربملان،
وال�سماح حلكومة ت�سيري �أعمال
ب��الإ��شراف على االنتخابات ،كما
طالبت املعار�ضة ب�إطالق �رساح
�ضياء ،وال�سماح لها بالرت�شح يف
االقرتاع العام.
و���ض��ي��اء حليفة �سابقة لرئي�سة
ال��وزراء احلالية ال�شيخة ح�سينة
يف ثمانينات القرن املن�رصم لإزاحة
ديكتاتور ع�سكري من احلكم ،وقد
تبادلتا احل��ك��م خ�لال ت�سعينات
القرن الفائت ومطلع القرن احلايل،
قبل �أن تتحول العالقة بينهما �إلى
عداء تام ،وقاطع حزبها انتخابات

عام  2014التي �أعيد خاللها انتخاب
ح�سينة.
وت�سبب احلكم ال�صادر يف فرباير
املا�ضي مبواجهات عنيفة يف مدن
رئي�سية يف �أنحاء الدولة امل�سلمة،
البالغ ع��دد �سكانها  160مليون
ن�سمة.
وا�شتبك متظاهرون من املعار�ضة
مع ال�رشطة ون�شطاء من احلزب
احلاكم .و�ضياء مالحقة يف نحو
ع�رش ق�ضايا �أخرى ،ت�شمل خ�صو�ص ًا
اتهامات بالف�ساد والعنف ،وهي
ال�سجينة الوحيدة يف ال�سجن
املركزي يف دك��ا ،وقد تدهورت
�صحتها يف الأ�شهر الأخ�يرة ،يف
وقت �أ�شار فيه حماموها �إلى �أنها
بحاجة �إل��ى رع��اي��ة �صحية من
اخت�صا�صيني ،وه��و �أم��ر رف�ضت
احلكومة توفريه لها.

