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تنصيب اإلمبراطور الجديد ...اليوم

اليابان :أكيهيتو تنازل عن عرشه
جرت �أم�س يف اليابان مرا�سم تنحي
الإمرباطور �أكيهيتو عن العر�ش ،بعد
ثالثني عاما من اعتالئه ,واليوم
الأرب��ع��اء تقام مرا�سم تن�صيب ويل
العهد الأم�ير ناروهيتو « 59عاما»
االب��ن الأك�ب�ر لأكيهيتو �إم�براط��ورا
جديدا للبالد.
ويعترب تنازل الإم�براط��ور �أكيهيتو
« 85عاما» عن العر�ش هو الأول من
نوعه منذ �أكرث من مئتي عام يف الأ�رسة
امللكية اليابانية.وكان الإمرباطور
ت��وج��ه �صباح ام�����س ال��ث�لاث��اء �إلى
الق�رص الإمرباطوري للقيام بطقو�س
عبادة لآلهة ال�شم�س و�أرواح �أجداده
وعدة �آلهة �أخرى.
ولإب�لاغ ال�شعب الياباين بالتنحي
الو�شيك عن العر�ش تال الإمرباطور
ن�صا باللغة اليابانية القدمية,
و�أمام مئات اليابانيني الذين ح�رضوا
املرا�سم حتت املطر� ،أعرب رئي�س
ال���وزراء الياباين �شينزو �آب��ي عن
امتنانه للإمرباطور �أكيهيتو نيابة
عن ال�شعب .ي�شار �إلى �أن �أكيهيتو
ورث «عر�ش الأقحوان» عن عمر 55
عاما عقب وف��اة وال��ده الإمرباطور
هريوهيتو عام  ،1989وفقا للرتتيب
التقليدي للخالفة يف اليابان ،ليكون
احلاكم الـ 125لليابان يف �أقدم �ساللة
حاكمة بالعامل.
وبتنازله عن العر�ش  ،ينتهي يف
اليابان ع�رص هي�سيي وتدخل البالد
ع�رص رييوا يف اليوم الأول من �شهر
مايو عندما �سيعتلي ويل العهد الأمري
ناروهيتو العر�ش.
و�سيتمكن اليابانيون يف الرابع من
مايو املقبل ،من مقابلة الإمرباطور
اجل���دي���د وزوج���ت���ه الإم��ب�راط����ورة
ما�ساكو و�أف��راد �آخرين من العائلة
الإمرباطورية.
اجلدير بالذكر �أن ال�ساللة احلاكمة

 ...يونيو المقبل

رجحت املتحدثة با�سم املكتب الرئا�سي الكوري
اجلنوبي كو مني جونغ ام�س الثالثاء ،احتمال
قيام الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ ،بزيارة
�سيول يف امل�ستقبل القريب.
وقالت املتحدثة� ،إن الزيارة ت�أتي �ضمن
ت��ب��ادل ال���زي���ارات رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى بني
اجلانبني.
وجاء ت�رصيح املكتب الرئا�سي تعليقا على
تقرير �إخ��ب��اري ن�رش يف �سيول ،حت��دث عن
احتمال و�صول الرئي�س ال�صيني �إلى كوريا
اجلنوبية بزيارة ت�ستمر ليومني ،وه��و يف
طريقه �إل��ى �أو�ساكا باليابان ،حل�ضور قمة
جمموعة الع�رشين.
وقالت املتحدثة� ،إن حكومة بالدها «على
ات�صال مكثف» مع ال�صني ب�ش�أن الق�ضايا ذات
ال�صلة ،والتي ت�شمل حتديد مواعيد الزيارات
رفيعة امل�ستوى بني اجلانبني».

• الرئي�س ال�صيني

• الزوجان االمرباطوريان بعد التنازل عن العر�ش

الطبيعة الب�رشية» ،وورد فيه �أن
االفرتا�ض القائل ب�أن الإمرباطور هو
من طبيعة �إلهية خاطئ.
ه���ذا ال��ت��ح��ول اجل����ذري يف مكانة
�أب��اط��رة اليابان مل مير ب�سهولة،
فما �إن خاطب الإمرباطور هريو هيتو
�شعبه يوم � 15أغ�سط�س  ،1945قبل
�أ�سبوعني من ا�ست�سالم ب�لاده ،حتى
�أ�صاب الذهول اجلميع وهم ي�ستمعون
لأول مرة يف التاريخ �إلى �صوت من
كان يعد «�إلها».
ودع����ا الإم��ب�راط����ور ع��ق��ب هزمية
ب�لاده و�إ�سقاط قنبلتي هريو�شيما
ون��اغ��ازاك��ي ،يف ت��ل��ك املنا�سبة
اجلي�ش والأ�سطول �إلى وقف املقاومة
واال�ست�سالم ،وكان رد الفعل جنونيا
ودمويا للغاية.
وان��ت����شرت �إث����ر ذل���ك م��وج��ة من
االنتحار على اجلبهات ويف �أنحاء
البالد ،وو�صلت �إل��ى بوابة الق�رص

يف اليابان هي الأق��دم يف العامل،
فيما ق�ضى الإم�براط��ور ه�يرو هيتو
الذي تولى العر�ش بني عامي 1926
�إل��ى ع��ام � ،1989أط��ول ف�ترة على
العر�ش يف تاريخ البالد .والأهم �أن
الإم�براط��ور الأب واجل��د� ،شهد �أهم
الأح��داث الكربى يف تاريخ اليابان
امل��ع��ا��صر ،وخ��ا���ص��ة التخلي عن
الن�سب الإلهي بعد الهزمية يف احلرب
العاملية الثانية وا�ست�سالم اليابان
للواليات املتحدة.
ومن املفارقات �أن الإمرباطور هريو
هيتو كان يعامل ر�سميا على �أنه من
ن�سل الآلهة «�أماتريا�سو �أوميكي»،
مثله مثل �أ�سالفه من الأباطرة حتى
الأول من �أغ�سط�س عام  ،1947وكان
يحظر يف ه��ذا ال�سياق حتى ذكر
ا�سمه.
ويف ذلك اليوم من عام � ،1947أ�صدر
الإمرباطور اجلد ما يعرف بـ «�إعالن

باكستان  :فرض السيطرة

على  30ألف مدرسة دينية

• ف�صل يف مدر�سة دينية

قال متحدث با�سم اجلي�ش الباك�ستاين �إن �إ�سالم �آباد
تعتزم فر�ض �سيطرتها على �شبكة ت�ضم �أكرث من 30
�ألف مدر�سة دينية يف �إطار حملة لتنظيم املدار�س
الإ�سالمية من خالل فر�ض �سيطرة الدولة عليها.
و�أو�ضح اجل�نرال �آ�صف غفور ام�س لل�صحافيني يف
مقر قيادة اجلي�ش مبدينة روالبندي �أنه «�سي�ستمر
توفري التعليم الإ�سالمي ولكن لن يكون هناك خطاب
كراهية» .و�أ�ضاف �أن املدار�س الدينية �ستخ�ضع
لإ��شراف وزارة التعليم و�سيتم دمج املو�ضوعات
الأخرى �ضمن مناهجها.
و�أ�شار غفور �إلى �أن باك�ستان �ستمول املدار�س الدينية
من خالل حتويل �أم��وال �إل��ى التعليم من التكاليف
اخلا�صة بالعمليات الأمنية ملكافحة الإرهاب ،والتي

�أ�صبحت �أقل �رضورة بعد تراجع الهجمات امل�سلحة
ب�شكل كبري يف ال�سنوات الأخرية.
وميثل حتديث التعليم يف املدار�س الدينية ق�ضية
�شائكة يف باك�ستان ،التي غالبا ما ينحى باللوم
فيها على تلك املدار�س يف اعتناق ال�شبان الأفكار
املتطرفة ،ولكنها التعليم الوحيد املتاح ملاليني
الأطفال الفقراء.
وتواجه احلكومة اجلديدة يف باك�ستان �ضغوطا من
قوى عاملية التخاذ �إجراءات �ضد اجلماعات املت�شددة
التي ت�شن هجمات يف الهند و�أفغان�ستان ،وقد تعهدت
ب�إجراء تعديالت رئي�سية ،كما وعد رئي�س الوزراء
عمران خان ب�أال تتغا�ضى بالده بعد الآن عن مثل هذه
اجلماعات التي تعمل يف �أرا�ضيها.

كندا  :زلة لسان رئيس الوزراء تحرجه
مرتين مع نظيره الياباني

تعر�ض رئي�س ال����وزراء الكندي
جا�ستني ترودو يف منا�سبتني ملوقف
حمرج خالل لقائه برئي�س الوزراء
الياباين �شني زو �آب��ي يف �أوت��اوا,
و�أ�شار رئي�س ال��وزراء الكندي �إلى
ال�صني بدال من اليابان خالل كلمته
الرتحيبية ب�آبي �أثناء وجودهما يف
مكتبه ثم �أثناء امل�ؤمتر ال�صحايف.
ورحب ترودو ب�آبي قائال�« :إنه ملن
دواع��ي ��سروري �أن نرحب برئي�س
ال��وزراء �شينزو �آبي يف كندا للمرة
الثانية خالل عام ،ويف �أوتاوا لأول
مرة مبنا�سبة  90عاما من العالقات
الدبلوما�سية بني كندا وال�صني».
و�أثار خط�أ ترودو ردود فعل �ساخرة،
حيث قالت و�سائل �إعالم �أجنبية �إن
ت��رودو رمبا كان من�شغال بتدهور
العالقات بني بالده وال�صني ،لذلك
ذكر ال�صني مرتني بدل اليابان،
خا�صة بعد �إل��ق��اء القب�ض على
كبري امل�س�ؤولني املاليني ل�رشكة
«هاواي» منغ وانزهو يف فانكوفر يف

الرئيس الصيني إلى كوريا الجنوبية

الإمرباطوري يف طوكيو ،حيث انتحر
ع�سكريون ومدنيون ب�إطالق النار على
�أنف�سهم� ،أو بال�سيف «هارا كريي»،
الطريقة التقليدية العنيفة املعروفة
يف �صفوف ال�ساموراي «لغ�سل العار»
بالدم.
وهكذا ،مل يعد الإمرباطور الياباين
ينت�سب �إلى �أي �إله ،بل وبات حاكما
�شكليا وواجهة للبالد ،ومل يعد ذكر
ا�سمه �أو اال�ستماع �إلى �صوته حمرما.
ومبوجب د�ستور عام � ،1947أ�صبح
الإم�براط��ور رم��زا للدولة ولوحدة
ال�شعب ،لكن دون �سلطات مثله مثل
�أقرانه يف امللكيات الد�ستورية الأخرى.
بنزوله عن العر�ش� ،ستتغري حياة
�إمرباطور اليابان �أكيهيتو والإمرباطورة
ميت�شيكو �إلى حد كبري� ،إذ �ست�صبح
�ألقابهما الر�سمية «الإمرباطور املتنازل
«ج��وك��و» والإم�ب�راط���ورة املتنازلة
«جوكوغو».

بنغالديش :تنظيم إرهابي
يتبنى تفجيراً جديداً
تبنى تنظيم �إرهابي �شهري تفجريا يف بنغالدي�ش،
رغم غياب ا�سم هذا البلد عن ملفات البلدان التي
قلّبها زعيمه �أبو بكر البغدادي يف ا�ستعرا�ضه
�أم�����س ،فيما قتل �إره��اب��ي��ان بعملية لل�رشطة
البنغالية .ولأول مرة منذ �أكرث من �سنتني ،تبنى
التنظيم االثنني تفجري قنبلة �أ�سفر عن �إ�صابة
ثالثة من رجال ال�رشطة يف �شارع م�ؤد �إلى �سوق
غول�ستان يف العا�صمة دكا ،ح�سب موقع «�سايت»
الأمريكي لر�صد املواقع اجلهادية.
وهذا �أول اعتداء يتبناه التنظيم يف بنغالدي�ش منذ

مار�س  ،2017حني نفذ اعتداءات بالقنابل يف
�سيلهيت �شمال �رشق البالد.
من جهة �أخرى ،قتل متطرفان على الأقل بانفجار
وقع خالل عملية دهم نفذها عنا�رص من «كتيبة
التدخل ال����سري��ع» ،وح���دة النخبة يف قوات
بنغالدي�ش ،بعيد منت�صف ليل االثنني ا�ستهدفت
رسي
منزال يف بو�سيال غرب دكا ي�شتبه ب�أنه ع�ش � ّ
ملتطرفني �إ�سالميني .و�أوق��ف��ت كتيبة التدخل
ال�رسيع �أربعة �أ�شخا�ص للتحقيق معهم ،بينهم
حار�س املنزل و�إمام م�سجد جماور.

التعرف على هويات  42أجنبيا قتلوا في المجزرة

الهند :القبض على أحد رؤوس تفجيرات سريالنكا
�أوقفت قوات الأمن الهندية �أحد �أتباع
زهران ها�شم املتهم الرئي�س بتدبري
اعتداءات عيد الف�صح يف �رسيالنكا،
وك�شفت �أنه كان يخطط لعمل �إرهابي
يف الهند.
وذكرت ال�سلطات الهندية �أن املوقوف
يدعى با�سم ريا�س �أ 29« .عاما» ،و�أنه
�سيمثل �أمام الق�ضاء و�أ�ضافت« :ك�شف
�أثناء ا�ستجوابه �أنه كان يتابع خطب
وفيديوهات زهران ها�شم من �رسيالنكا
منذ �أكرث من عام ،واعرتف ب�أنه كان
ينوي تنفيذ اعتداء انتحاري على والية
كرياال الواقعة جنوبي الهند».
وقالت م�صادر ع�سكرية �إنه زار والية
تاميل نادو الهندية املجاورة لوالية
كرياال وتوا�صل مع �إ�سالميني فيها.
ولفتت وكالة التحقيق الوطنية �إلى �أن
«ريا�س �أ� ».أوقف يف �إطار حتقيق فتح
عام � 2016ضد هندي مطلوب الن�ضمامه
�إلى �صفوف «داع�ش» يف اخلارج.
وت��وا���ص��ل «ري��ا���س �أ ».م��ع الهندي
املطلوب وتابع ر�سائله ال�صوتية،
وبينها ر�سالة «حت�ض على االعتداءات
الإرهابية يف الهند».
وزهران ها�شم داعية �إ�سالمي متطرف،
ت�ؤكد كولومبو �أنه كان الر�أ�س املدبرة
لالعتداءات االنتحارية على الكنائ�س
فجر نف�سه ب�أحد الفنادق
والفنادق و�أنه ّ
يف العملية التي �أ�سفرت عن  253قتيال
يف � 21أبريل وتبنّاها تنظيم �شهري.
من ناحية �أخرى متكن خرباء الطب
ال�رشعي يف �رسيالنكا م��ن حتديد

• اماكن العبادة م�ستهدفة

هويات � 42أجنبيا ،قتلوا بالتفجريات
التي ا�ستهدفت كنائ�س وفنادق يف
كولومبو عا�صمة �رسيالنكا بعيد
الف�صح يف الـ 21من �أبريل احلايل.
و�أفادت و�سائل �إعالم غربية ،نقال عن
اخلارجية ال�رسيالنكية ،ب�أنه ال يزال
هناك � 12أجنبيا ،يف عداد املفقودين.
و�أ�شارت �إلى �أنه ال تزال يف امل�رشحة
بقايا جثث ب�رشية مل حتدد هويات

�أ�صحابها.
ووفقا لوزارة اخلارجية ال�رسيالنكية،
فقد قتل بتفجريات الف�صح  11مواطنا
من الهند ،و 6من بريطانيا و 4من
ال�صني و 3من الدمنارك ،وكذلك فقدت
كل من ال�سعودية و�إ�سبانيا ،وتركيا،
اثنني من مواطنيها ،يف التفجريات،
كما قتل ياباين وهولندي وبرتغايل
و�سوي�رسي و�أمريكي ،وبنغايل ،فيما

ال يزال � 5أجانب يتلقون العالج يف
امل�ست�شفى.
ويف ف�ترة �سابقة� ،أعلنت �سلطات
كولومبو� ،أنه «متت �إعادة �أ�شالء 25
مواطنا �أجنبيا �إل��ى بلدانهم» حتى
الآن.
وح�����ص��دت ال��ت��ف��ج�يرات ال��دام��ي��ة
املذكورة� ،أرواح � 253شخ�صا و�أ�صيب
فيها � 500آخرون.

الكوريتان :الشمال يناشد الجنوب المصداقية لتحسين العالقات

حثت �إحدى و�سائل الإعالم الكورية ال�شمالية كوريا
اجلنوبية على اتخاذ �إج���راءات عملية والتحلي
بامل�صداقية لتح�سني العالقات بني الكوريتني،
مع تزايد املخاوف ب�ش�أن تباط�ؤ التبادالت عرب
احلدود.
وقال موقع «مياري» الكوري ال�شمايل�« :سيكون من
اخلط�أ �أن تتوقع ال�سلطات الكورية اجلنوبية حت�سن
العالقات بني الكوريتني من تلقاء نف�سها� ،إذا حتدثت
بال �أفعال عن ال�سالم وحت�سني العالقات .ال ميكن

حت�سني العالقات من خالل جهد �أحادي فقط وميكننا
�أن نتوقع النتيجة عندما تعمل الكوريتان معا».
و�أ�ضاف« :عندما تعود كوريا اجلنوبية �إلى �أفكارها
لأول مرة يف اجتماع بانغمونوم واجتماع �سبتمرب يف
بيونغ يانغ وتتما�شي مع ال�شمال ،وتظهر �صدقها
ب�أفعال عملية ،حينئذ �سوف تتطور العالقات بني
الكوريتني �إلى م�ستوى �أعلى».
وطالب زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ �أون كوريا
اجلنوبية خالل خطابه الأخري �أمام جمل�س ال�شعب

الأعلى ،باتخاذ «ق��رار ج��ريء» لإثبات م�صداقيتها
ب�أفعال عملية ،ولي�س بالأقوال.
ومل تتقدم العالقات بني الكوريتني م�ؤخرا ،حيث مت
تعليق امل�شاريع الكربى عرب احلدود ،ويبدو �أنها
ت�أثرت مبحادثات نزع ال�سالح النووي املتوقفة بني
كوريا ال�شمالية والواليات املتحدة.
وتتزايد املخاوف من �أن فتور العالقات بني الكوريتني
جمددا ،قد ي�ستمر مت�أثرا بانهيار قمة فرباير بني كيم
والرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.

هندوراس :احتجاجات من أجل إصالح التعليم

• رئي�سا الوزراء الكندي والياباين

دي�سمرب املا�ضي.
وعقد رئي�س ال��وزراء الكندي جل�سة
مباحثات مع نظريه الياباين تناولت
تعزيز �أوا�رص ال�صداقة والتعاون بني

اجلانبني ،وت�أكيد التزامهما بتعزيز
ال�رشاكةاال�سرتاتيجيةبنيالدولتني،
واتفق اجلانبان على تعزيز احلوار
اال�سرتاتيجي بني البلدين.

�أ�صيب ما ال يقل عن � 5أ�شخا�ص ،خالل املظاهرات التي ت�شهدها تيغو�سيغالبا
عا�صمة هندورا�س ،احتجاج ًا على �إ�صالح منظومة التعليم والرعاية ال�صحية
يف البالد .وقالت �صحيفة � ،Heraldoإن الأطباء واملعلمني والطالب و�أن�صار
املعار�ضة امل�شاركني يف االحتجاجات� ،أ�رضموا النار يف مبان عدة ،ما
ت�سبب ب�أ�رضار يف ثالثة �أبنية تعترب من معامل الرتاث الثقايف.
وذكرت �صحيفة � ،Prensaأن ال�رشطة ا�ستخدمت الغاز امل�سيل للدموع،
وخراطيم املياه لتفريق املتظاهرين.
و�أ�شارت ال�رشطة� ،إلى نقل � 5أ�شخا�ص �إلى امل�ست�شفى ،بينهم امر�أة يف
اخلم�سني من عمرها ،ورجل م�صاب بطلق ناري.
وخ�لال املظاهرات ،ق��ام حمتجون ملثمون بتحطيم واجهات املحالت
التجارية واملطاعم ،ووفق و�سائل الإعالم املحلية ،جرت االحتجاجات يف
مدن �أخرى يف هندورا�س.
ويف وقت �سابق� ،صادق برملان هندورا�س على م�شاريع قوانني تتعلق
ب�إ�صالح منظومتي التعليم والرعاية ال�صحية ،ما �أثار خماوف العاملني يف
هذين القطاعني من عمليات ت�رسيح جماعية.

• �أثناء ت�صدي ال�رشطة لالحتجاجات

