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الروهينغا تشتبك مع شرطة بنغالديش
وخسائر في األرواح

• ا�شتباكات يف بنغالدي�ش

�أعلنت �رشطة بنغالدي�ش ام�س �أن اثنني من �أف��راد
الروهينغا وم��واط��ن بنغالدي�شي ،يعتقد �أن��ه من
جت��ار امل��خ��درات ،قتلوا يف ا�شتباكات م��ع قوات
ال�رشطة بالقرب من خميم لالجئني يف جنوب �رشق
بنغالدي�ش.
وقال براديب كومار دا�س� ،أحد رجال ال�رشطة� ،إن
اال�شتباك وقع �صباح عندما ا�صطحبت ال�رشطة ثالثة
�أ�شخا�ص ،مت اعتقالهم حيث اعرتفوا �أنهم يقومون
بتخزين الأ�سلحة واملخدرات.

واندلع اال�شتباك لدى اق�تراب ال�رشطة من املوقع.
و�أط��ل��ق الأع�����ض��اء الأخ���رون بالع�صابة ال��ن��ار على
ال�رشطة ،وقام رجال ال�رشطة بالرد ب�إطالق الر�صا�ص
احلي ،مما �أ�سفر عن مقتل ثالثة �أ�شخا�ص ،بح�سب ما
قاله كومار دا�س.
و�أ�شار دا�س �إلى �أن اثنني من القتلى من �أفراد الروهينغا
امل�سلمني ال��ذي��ن يعي�شون يف خميم بالوخايل
لالجئني ،م�ضيفا �أن �أربعة من رجال ال�رشطة �أ�صيبوا
يف اال�شتباك.

مون جيه يتحدث عن السالم أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة

كوريا الجنوبية وبلغاريا :قمة
في سيول ...األسبوع المقبل

م��ون مب��ق��دار  3نقاط
ق��ال املكتب الرئا�سي
م��ئ��وي��ة �إل����ى ،%53
لكوريا اجلنوبية ام�س
م�سجلة �أدن��ى م�ستوى
�إن «مون جيه» �سيتحدث
لها منذ تن�صيبه.
ع��ن عملية ال�سالم يف
وق��ال��ت «ري����ال مرت»
�شبه اجلزيرة الكورية
�إن ان��خ��ف��ا���ض ن�سبة
يف كلمة �سيلقيها يف
الت�أييد لأداء الرئي�س
اجلمعية العامة للأمم
الكوري اجلنوبي يرجع
املتحدة.
�إل��ى انت�شار التقارير
�أو�ضحت ذلك املتحدثة
ال�صحفية حول حتقيق
با�سم املكتب الرئا�سي
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف
كو مني-جونغ ردا على
مزاعم الف�ساد املحيطة
�س�ؤال من ال�صحافيني
ب���أ��سرة وزي���ر العدل
ع��ن ال�����س��ب��ب يف عدم
اجلديد جو كوك.
�إ�صدار الرئي�س مون �أي
وقد تقرر عقد حمادثات
بيان مبنا�سبة الذكرى
قمة يف �سيئول الأ�سبوع
ال�سنوية الأولى لإعالن
امل��ق��ب��ل ب�ي�ن ك��وري��ا
بيونغ يانغ امل�شرتك
اجل��ن��وب��ي��ة وبلغاريا
بني الكوريتني.
حول تعزيز ال�رشاكات
يبدو �أن الرئي�س مون
• الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جيه �إن
يف جماالت مثل التجارة
���س��ي ��ؤك��د ع��ل��ى عزمه
واال�ستثمار والطاقة.
مل���وا����ص���ل���ة ج���ه���وده
للم�ضي قدما يف عملية ال�سالم يف �شبه اجلزيرة الكورية ومن املقرر �أن يبد�أ رئي�س ال��وزراء البلغاري بويكو
يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،على الرغم من �أنه مل بوري�سوف جولة ر�سمية ت�ستمر ثالثة �أيام �إلى كوريا
ي�صدر �أي ر�سالة مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية الأولى لإعالن اجلنوبية يوم الأربعاء املقبل بدعوة من الرئي�س مون
جيه�-إن.و�سي�صبح بوري�سوف �أول رئي�س وزراء بلغاري
بيونغ يانغ امل�شرتك.
�أثناء زيارته �إلى الواليات املتحدة التي �ست�ستمر يف يزور كوريا اجلنوبية.
الفرتة من � 22إلى � 26سبتمرب ،من املتوقع �أن يلقي ويخطط الزعيمان لعقد قمة يوم اجلمعة ملناق�شة ال�سبل
الرئي�س مون خطابا رئي�سيا يف اجلمعية العامة للأمم اجلوهرية لتنمية العالقات بني البلدين بطريقة «متبادلة
املتحدة و�أن يجتمع مع زعماء ال��دول الرئي�سية ،من وتطلعية» ،وفقا للمتحدث با�سم ق�رص الرئا�سي ،كو مني
جونغ.
�ضمنهم الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
وقد �أظهر ا�ستطالع حديث للر�أي ،ام�س ،انخفا�ض ن�سبة وقال كو لل�صحافيني �إن من بني بنود جدول الأعمال كيفية
الت�أييد لأداء الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جيه�-إن �إلى حت�سني العالقات يف خمتلف القطاعات ،مبا يف ذلك
�أدنى م�ستوى لها منذ تن�صيبه ،وفق ما �أوردت��ه وكالة التجارة واال�ستثمار والطاقة والبنية التحتية والدفاع
الوطني وتطوير الأ�سلحة والثقافة والتعليم.
�أنباء «يونهاب» الكورية اجلنوبية.
ووفقا لنتائج ا�ستطالع الر�أي الذي �أجرته وكالة «ريال و�سوف ي�سعى مون � ً
أي�ضا �إلى �إعادة ت�أكيد دعم بلغاريا
مرت» على  2.007من البالغني يف جميع �أرج��اء البالد لعملية ال�سالم الكورية والتحدث عن الق�ضايا الدولية
يف الفرتة من � 16إلى � 18سبتمرب احلايل� ،سجلت الآراء الكربى الأخرى املعلقة.
الإيجابية حول �أداء مون  %43.8برتاجع قدره  3.4نقطة و�أ�ضاف كو �أنه مع احتفال اجلانبني بالذكرى الثالثني
لت�أ�سي�س العالقات الدبلوما�سية العام املقبل ،من
مئوية مقارنة بالأ�سبوع الذي �سبقه.
وبالتايل ،ف�إن �شعبية مون �سجلت �أدنى م�ستوى لها على املتوقع ان تكون القمة فر�صة «لتو�سيع التعاون
الإطالق منذ تن�صيبه .وارتفعت الآراء ال�سلبية حول �أداء اجلوهري وتعميق ال�رشاكات ال�شاملة وم�ستقبلية».

طالبت بعودة عامالت منشقات

مواقع دعائية لكوريا الشمالية
تتحدى الجارة الجنوبية
طالبت م��واق��ع دع��ائ��ي��ة لكوريا
ال�شمالية ب��ع��ودة جم��م��وع��ة من
املن�شقات اللواتي ّكن يعملن مبطعم
�إلى البالد بعد هروبهن اجلماعي يف
عام  ،2016زاعمة �أن مراقبي �أو�ضاع
حقوق الإن�سان �أكدوا على �أن جميع
املن�شقات مت اختطافهن و�إجبارهن
على الذهاب �إلى اجلنوب.
وو�صلت  12عاملة كورية �شمالية يف
مطعم يقع مبدينة نينغبو بال�صني
�إلى كوريا اجلنوبية يف �أبريل عام
 2016برفقة مديرهن .وقد �أثريت
ال��ك��ث�ير م��ن ال�����ش��ك��وك ح���ول الأم���ر
ب���أن جهاز اال�ستخبارات الكوري
اجلنوبي ق��د يكون خلف مثل هذا
الهروب اجلماعي النادر لت�شتيت
انتباه العامة قبيل �أي��ام قليلة من

االنتخابات .وقد نفى مراقب حكومي
لأو�ضاع حقوق الإن�سان يف �سيول
ال�شكوك ،م�شريا �إلى �ضعف الأدلة.
ولكنه �أ�ضاف �أن هناك احتما ًال ب�أن
العامالت الكوريات ال�شماليات مت
�إجبارهن على الهروب �إل��ى كوريا
ال�شمالية بالإكراه من قبل مديرهن.
هذا ون�رش موقع «مرييه» الدعائي
للنظام ال�شمايل مقابلة مع والدة
�إح���دى ال��ع��ام�لات وال��ت��ي طالبت
برجوعهن جميعا وق��ال��ت �إن���ه ال
يوجد �أي �سبب لكوريا اجلنوبية
الحتجازهن .و�أ���ش��ار موقع «�أوري
م��ي��ن��ج��وك» �إل���ى ال��ت��ق��ري��ر الأخ�ي�ر
ال�صادر عن مراقب لأو�ضاع حقوق
الإن�سان والذي �أفاد ب�أن الكوريات
ال�شماليات مت اختطافهن لأغرا�ض

�سيا�سية وو�صف الأمر ب�أنه «جرمية
�ضد الإن�سانية» ال ميكن �أن تغتفر.
يذكر �أنه يف وقت �سابق من ال�شهر
احل��ايل �أع��ل��ن فريق م��ن املحامني
الدوليني �أن العامالت و�صلن �إلى
كوريا اجلنوبية بعد �أن مت «خداعهن
واخ��ت��ط��اف��ه��ن» م��ن قبل مديرهن.
وق��ال الفريق �إن��ه �سريفع التقرير
املعني �إلى جمل�س حقوق الإن�سان
التابع للأمم املتحدة بنهاية ال�شهر
احلايل.
ومن جانها� ،أكدت احلكومة الكورية
اجلنوبية �أن الفتيات مل يخ�ضعن لأي
�إكراه حكومي لالن�شقاق ،و�أ�ضافت
�أنه مت الت�أكد من رغبة كل فتاة يف
ال��ق��دوم �إل��ى كوريا اجلنوبية قبل
و�صولهن �إلى البالد.

«طالبان» استهدفت مبنى االستخبارات

أفغانستان :مقتل  30وإصابة 45
في قصف جوي
�أعلن رحمة الله يرمال حاكم والية
زابل ،لوكالة «فران�س بر�س» مقتل
ع�رشة �أ�شخا�ص وجرح � 85آخرين يف
تفجري �سيارة مفخخة ا�ستهدف مبنى
اال�ستخبارات يف مدينة قلعة بجنوب
�أفغان�ستان.
وقال رحمة الله يرمال� ،إن الهجوم
�أ�صاب م�ست�شفى املدينة.
وتبنى ناطق با�سم حركة طالبان
قاري يو�سف �أحمدي االعتداء الذي
و�صفه ب�أنه «عملية ا�ست�شهادية �ضد
�إدارة اال�ستخبارات».
من جانب �آخر �أف��اد م�س�ؤول �أفغاين
ام�س ،ح�سبما نقلت و�سائل �إعالم
حملية �أفغانية ،مبقتل  30مدنيا
و�إ�صابة � 45آخرين يف ق�صف جوي على
مديرية خوغياين �رشق �أفغان�ستان.
يتزامن هذا مع �إعالن رحمة الله يرمال
حاكم والية زابل ،لوكالة «فران�س
بر�س» مقتل � 20شخ�صا وج��رح 90
�آخ��ري��ن يف تفجري �سيارة مفخخة
ا�ستهدف مبنى اال�ستخبارات يف مدينة
قلعة بجنوب �أفغان�ستان.
وقال رحمة الله يرمال �إن الهجوم
�أ�صاب م�ست�شفى املدينة املجاورة
ملبنى اال�ستخبارات.
وتبنى ناطق با�سم حركة طالبان
قاري يو�سف �أحمدي االعتداء الذي
و�صفه ب�أنه «عملية ا�ست�شهادية �ضد
�إدارة اال�ستخبارات».

• �أثار التفجري

في جولته التفقدية في مقاطعة خنان

الرئيس الصيني :التنمية تسير لألمام
وإن تعقد الوضع الدولي
حث الرئي�س ال�صيني �شي جني
بينغ على التحلي بثقة ال تهتز
والعمل اجلاد بعزمية بالغة من
�أج��ل كتابة ف�صل رائ��ع مبنطقة
و�سط ال�صني يف الع�رص اجلديد،
وذل���ك خ�لال جولته التفقدية
مبقاطعة خنان .
وح��ث �شي ،وه��و �أي�ضا الأم�ين
العام للجنة املركزية للحزب
ال�����ش��ي��وع��ي ال�صيني ورئي�س
اللجنة الع�سكرية املركزية،
على بذل اجلهود لتعزيز التنمية
املتوا�صلة ال�سليمة لالقت�صاد
وتعزيز التناغم واال�ستقرار
االجتماعيني مبا يك�سب ال�شعب
�شعورا �أقوى بالر�ضا وال�سعادة
والأمن.
وا�ستمع �شي بعد ظهر �أم�س �إلى
تقارير عمل جلنة مقاطعة خنان
احلزبية وحكومة املقاطعة.
و�أو�ضح �شي �أن التنمية ال�صينية
ت�سري على نحو جيد ،لكن الو�ضع
الدويل ما زال معقدا ،م�ضيفا �أن
ال�صني تواجه خماطر وحتديات
جديدة والب��د �أن تدير �ش�ؤونها
باقتدار.
وح��ث �شي خ��ن��ان على تعزيز
التنمية االقت�صادية عالية اجلودة
واقتنا�ص الفر�ص التي �أ�سفرت
عنها �إ�سرتاتيجية النهو�ض مبنطقة

سريالنكا تشهد  16نوفمبر
انتخاباتها الرئاسية
�أعلنت ال�سلطات يف �رسيالنكا،
حت��دي��د ي���وم ال�����س��اد���س ع�رش
م��ن ن��وف��م�بر امل��ق��ب��ل لإج���راء
االنتخابات الرئا�سية املقبلة.
ومل يعلن بعد الرئي�س احلايل
للبالد ،مايرثيباال �سريي�سينا،
ال��ذي تولى مقاليد احلكم يف
عام � ،2015إذا ما كان �سيخو�ض
االنتخابات املقبلة �أم ال.
ويخو�ض وزير الدفاع ال�سابق
جوتابايا راجاباك�سا� ،شقيق
الرئي�س ال�سابق ماهيندرا
راج��اب��اك�����س��ا ،االن��ت��خ��اب��ات
الرئا�سية املقررة بعد �شهرين
مر�شحا عن حزب «��سري النكا
بودوجانا» «ح��زب ال�شعب»،
امل���ع���ار����ض .وك����ان القائد
الع�سكري ال�سابق �أعلن م�ؤخرا
�أن �ضمان الأم���ن يف الدولة
اجل��زي��رة �سيت�صدر �أولوياته
حال الفوز بالرئا�سة.
وا�ستهدفت هجمات انتحارية
نفذها �إ���س�لام��ي��ون مت�شددون
�رسيالنكا يف ابريل املا�ضي،
مما �أ�سفر عن عن مقتل حوايل
� 268شخ�صا .وق��ال��ت جلنة
االنتخابات يف �رسيالنكا �إنها
�ستبد�أ تلقي طلبات الرت�شح
خلو�ض االنتخابات الرئا�سية
يف ال�سابع من �أكتوبر املقبل.

و�سط ال�صني ،داعيا املقاطعة
�إلى الرتكيز على التنمية عالية
اجل��ودة لل�صناعات التحويلية
ومنح الأول��وي��ة لالبتكار خالل
عملية التنمية ال�شاملة.
كما �شدد على بذل اجلهود من �أجل
دف��ع �إ���ص�لاح جانب العر�ض يف
قطاع الزارعة.
و�أ�شار �إلى �أنه يجب منح الأولوية
حلماية الأنظمة الإيكولوجية
ومعاجلة امل�شكالت البيئية عند
املنبع.
وحول حت�سني الأحوال املعي�شية،

حث �شي على منح اهتمام خا�ص
ب�ضمان توظيف املجموعات
الرئي�سية مثل خريجي اجلامعات
وق��دام��ى امل��ح��ارب�ين والعمال
الذين مت ت�رسيحهم وعمال الريف
املهاجرين ،و�أول��ئ��ك العمال
العائدين �إلى املناطق الريفية.
ودع��ا �شي �أي�ضا �إل��ى بذل جهود
مل�ساندة االزدهار الثقايف ،ودعم
تطوير الثقافة ال�صينية التقليدية
الرفيعة واحلفاظ عليها واالبتكار
فيها.
و�شدد �شي على �أن املرحلة الأولى

• الرئي�س ال�صيني �أثناء جولته

من احلملة التعليمية التي �أطلقها
احلزب ال�شيوعي ال�صيني حتت
ع��ن��وان «البقاء على الإخال�ص
للمهمة الت�أ�سي�سية» قد اختتمت،
و�أن املرحلة الثانية قد بد�أت توا،
داعيا �إلى بذل جهود للرتكيز على
معاجلة امل�شكالت الأكرث �إحلاحا
التي تواجه ال�شعب.
ولفت �إلى �أن التعليم القائم على
التقاليد احلمراء يجب �أن يكون
باعثا على �أن يظل �أع�ضاء احلزب
وم�س�ؤولوه خمل�صني للطموح
الأ�صلي ،و�أن ي�ضطلعوا مبهامهم
وينا�ضلوا لدعم الق�ضية العظيمة
التي كافح لأجلها �شهداء ال�شعب
ال�صيني و�ضحوا بحياتهم.
وزار �شي خالل تلك اجلولة التي
دامت ثالثة �أيام ،مقربة لل�شهداء
ومتحفا يف قاعدة ثورية قدمية،
ومتاجر للم�صنوعات اليدوية،
ومنزال ب�إحدى البلدات ،ومزرعة
لأ�شجار الكاميليا ،وقرية مت
انت�شالها من دائرة الفقر ،و�رشكة
لت�صنيع معدات تعدين الفحم.
وت��ف��ق��د ���ش��ي �أي�������ض���ا متحفا
يت�ضمن عر�ضا لأعمال احلماية
الإيكولوجية التي �شهدها النهر
الأ���ص��ف��ر وح��دي��ق��ة جيولوجية
وطنية ،كما التقى �ضباطا بارزين
باجلي�ش متمركزين يف خنان.

اليابان :تبرئة  3مسؤولين سابقين
في كهرباء طوكيو بعد كارثة فوكوشيما
بر�أت حمكمة طوكيو ام�س اخلمي�س
ثالثة م�س�ؤولني �سابقني يف �رشكة
كهرباء طوكيو «تبكو» ،معتربة
�أنه ال ميكن �إدانتهم لعواقب كارثة
فوكو�شيما النووية التي حدثت بعد
الت�سونامي الهائل يف .2011
وق��ال القا�ضي عند �إع�لان احلكم
يف بداية اجلل�سة �إن امل�س�ؤولني
ال�سابقني الثالثة «�أبرياء».
وهتف �شخ�ص بني احل�ضور« :غري
معقول».
وتابع القا�ضي« :املرافعات ركزت
على معرفة ما �إذا كان هناك �أي �شكل
من التوقعات» بحدوث ت�سونامي
هائل من �أجل اتهامهم بالإهمال ايل
�أدى �إلى املوت.
وخالل تالوة القرار ،بقي نحو مئة
�شخ�ص ح�رضوا اجلل�سة �صامتني،
ومثلهم املتهمون الثالثة خالل
تالوة مربرات احلكم.
وكان االدعاء طلب ال�سجن للرئي�س
ال�سابق ملجل�س �إدارة «تبكو»
عند وق��وع الكارثة ت�سونيهي�سا
كات�سوماتا « 79عاما» واثنني من
نوابه حينذاك �ساكاي موتو «69
عاما» و�إي�شريو تاكيكورو «73
عاما».
وقال املدعون �إن ه�ؤالء امل�س�ؤولني
كانوا ميتلكون معلومات ت�شري �إلى

خطر ح��دوث ت�سونامي يتجاوز
ق����درات امل��ح��ط��ة ال��ن��ووي��ة على
املقاومة ،لكنهم مل يتخذوا �أي
�إجراء.
وه����ؤالء امل�س�ؤولون الثالثة يف
ال�رشكة امل�شغلة ملحطة فوكو�شيما
داي�����ش��ي ال��ت��ي دم��ره��ا ت�سونامي
يف  11مار�س  ،2011هم الأف��راد
ال��وح��ي��دون ال��ذي��ن يحاكمون يف
�إطار هذه الكارثة التي كانت �أ�سو�أ
حادث نووي بعد كارثة ت�شرينوبيل
النووية يف االحتاد ال�سوفياتي يف
.1986
وت�ستند املالحقات �ضدهم �إلى
وفاة  44مري�ضا يف م�ست�شفة فوتابا
التي تبعد ب�ضعة كيلومرتات عن
املحطة ،خ�لال �إج�لائ��ه��م ب�شكل
عاجل بعد الت�سونامي يف ظروف
بالغة ال�صعوبة ،بحافلة بقت تدور
يف املكان ل�ساعات .وتبني �أن ذلك
ت�سبب يف موت ه�ؤالء امل�سنني.
ورف�����ض امل��دع��ون م��رت�ين �إط�لاق
م�لاح��ق��ات ���ض��د م�����س ��ؤويل �رشكة
الكهرباء م�شريين �إلى عدم كفاية
الأدلة .لكن �إعادة النظر يف امللف
يف  2015من قبل جلنة من املواطنني
� -إجراء غري متبع ب�شكل وا�سع يفاليابان � --أدت �إلى املحاكمة.
وقالت منظمة غرينبي�س املدافعة

عن البيئة يف بيان � ّإن «النظام
الق�ضائي يف اليابان �أخفق مرة
ثانية يف الدفاع عن ع�رشات الآالف
م��ن امل��واط��ن�ين ال��ذي��ن ت�رضروا
بكارثو فوكو�شيما داي�شي النووية
يف .»2011
وكان الت�سونامي ت�سبب مبقتل 18
�ألف �شخ�ص يف �شمال �رشق اليابان.
لكن احلادث النووي بحد ذاته مل
ي�ؤد �إلى �سقوط �ضحايا على الفور.
لكنه ت�سبب ب�شكل غ�ير مبا�رش
«ب��وف��ي��ات م��رت��ب��ط��ة» ب��ه لآالف
الأ�شخا�ص اعرتفت ال�سلطات ب�أنهم
ت��وف��وا ب�سبب ت��ده��ور الظروف
املعي�شية للذين مت �إجال�ؤهم.
م��ن ناحية �أخ���رى ق��ال تاكا�شي
ت�سوكيوكا رئي�س رابطة البرتول
ال��ي��اب��ان��ي��ة �إن م��دي��ر ال��وح��دة
اليابانية التابعة ل�رشكة �أرامكو
ال�سعودية �أكد للرابطة �أنها �ستنفذ
عقود الإم��داد املربمة مع العمالء
اليابانيني ،م�ؤكدا حتميل جميع
�شحنات �أكتوبر املتعهد بها.
و�أ�ضاف ت�سوكيوكا ،الذي ي�شغل
�أي�ضا من�صب رئي�س جمل�س �إدارة
�رشكة �إيدميت�سو كو�سان ،خالل
م�ؤمتر �صحفي �أن مدير العمليات
املحلية لأرام��ك��و زار الرابطة
�أخريا.

