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لندن تعلن عجزها عن معاقبة روسيا

اليابان ترحّب باقتراح بوتني لحل النزاع حول جزر الكوريل
y

خبير عسكريF-22 :

األمريكية تبدو وضيعة أمام
 Su-35الروسية

بوتني دعا لتوقيع معاهدة السالم مع طوكيو بال أي شروط مسبقة
اعترب وزير الدفاع الياباني السابق شيجريو
إيشيبا ،ي��وم االح��د ،أن اق�تراح الرئيس الروسي
فالدميري بوتني للتوقيع على معاهدة السالم بني
موسكو وطوكيو ،مل يكن عفويا وإمنا جاء بعد
ختطيط مسبق له.
وق��ال إيشيبا ،يف حديث لقناة « :NHKال
ميكن أن يكون هذا اقرتاحا عفويا كما يدّعي.
أن��ا متأكد م��ن أن ك��ل ش��يء ك��ان خمططا
له مسبقا».
وق�ب��ل ذل ��ك ،أع�ل��ن رئ�ي��س ال � ��وزراء الياباني
شينزو آبي ،أنه أعرب م��رارا عن موقف طوكيو
الرمسي ،قبل عرض اقرتاح بوتني وبعده.
وأش ��ار إىل أن العديد م��ن احملللني يعتربون
اق� �ت��راح ب ��وت�ي�ن مب �ث��اب��ة رغ �ب ��ة يف ح ��ل مشكلة
معاهدة سالم.
وع� �ل ��ى ه ��ام ��ش ف �ع ��ال �ي ��ات م �ن �ت ��دى ال �ش ��رق
االقتصادي يف فالديفوستوك الروسية مؤخرا،
عرض الرئيس فالدميري بوتني على رئيس الوزراء

الياباني ،توقيع معاهدة السالم بني البلدين قبل
نهاية ال�ع��ام اجل� ��اري ،وب�لا أي ش ��روط مسبقة،
ليصار بعد ذلك إىل االتفاق على مجيع النقاط
اخلالفية حول عائدية جزر الكوريل.
من جهة أخرى نقلت  The Telegraphعن
وزي��ر األم��ن الربيطاني بن واالس ،أن ب�لاده لن
تتمكن من فرض عقوبات على روسيا إثر تسميم
سريغي سكريبال عميل لندن السابق وابنته ،إال
بعد االنتهاء من إجراءات .Brexit
وأش ��ار واالس إىل ع��دم ج ��واز تطبيق قانون
ماغنيتسكي الذي يتيح معاقبة روسيا ،إال بعد
إجناز بريطانيا إج��راءات انسحابها من االحتاد
األوروبي.
وأض��اف أن هذا القانون ،سيسمح للسلطات
الربيطانية يف املستقبل ،بتشكيل آلية جديدة
ل �ف��رض ال �ع �ق��وب��ات ،ت �ك��ون منفصلة ع ��ن آلية
بروكسل.
ول �ك �ن��ه مل حي� ��دد م ��ا ال� ��ذي ي�ع�ن�ي��ه ب �ع �ب��ارة،

تركيا تسجن جندي ًا بريطاني ًا سابق ًا لقتاله
مع األكراد

«إجن��از الربيكست» ،وما إذا كان يعين اخلروج
الرمسي لربيطانيا من االحت��اد األوروب��ي املقرر
مارس  ،2019أو نهاية الفرتة االنتقالية خلروج
بريطانيا اليت ستمتد حتى ديسمرب .2020
يف اجل��ان��ب العسكري اعترب اخلبري الغربي
«اليكس ل��وك��ي» يف تقرير جمللة Business
 ،Insiderأن املقاتلة الروسية  35-Suاملنتمية
ل�ل�ج�ي��ل ال ��راب ��ع ،ت �ت �ف��وق ع �ل��ى م�ق��ات�ل��ة 22-F
األمريكية ،رغم انتمائها للجيل اخلامس.
وك �ت ��ب ل ��وك ��ي ،أن ال �ت �ك �ت �ي �ك��ات احل��ال �ي��ة
للقتال اجلوي ،جتعل نقاط القوة لدى الطائرة
األم��ري�ك�ي��ة ،تفقد آنيتها وال ميكن أن تواجه
وتنافس اخلصائص وامليزات القتالية للطائرة
الروسية.
وأضاف أنه لو وقعت مواجهة جوية بني -Su
 35و 22-Fوجها لوجه ،لتعرضت األخرية لوضع
ال حتسد عليه.
وأض ��اف أن متتع الطائرة األمريكية ،مبيزة

«الشبح» ،ال يلعب أي دور مهم وحاسم خالل
القتال القريب مع اخلصم ،وعند املقارنة بني
تسليح الطائرتني ،يبدو تسليح  22-Fوضيعا
قياسا مبا حتتويه جعبة اخلصم الروسي.
وأش��ار ،كذلك إىل أن  35-Suتتمتع بقدرة
أفضل على امل�ن��اورة وه��و ما يعطيها ،املزيد من
فرص تفادي الصواريخ بعيدة امل��دى ،والفوز يف
نزاالت القتال القريب.
واعترب كذلك أن  22-Fغري مناسبة كثريا
الع�تراض األه��داف اجلويةّ ،
وذك��ر بأن املقاتلة
عند تنفيذ مهمة االعرتاض ،تقرتب من الطائرة
اليت اخرتقت جماهلا اجلوي ،وترسل هلا حتذيرا
عرب الالسلكي طالبة منها تغيري مسارها حتت
التهديد باستخدام القوة.
وختم ب��اإلش��ارة إىل أن  22-Fع��اج��زة متاما
عن القيام بذلك ألن تصميمها لتصبح خفية،
افرتض وضع كل الصواريخ والقنابل يف داخلها،
خالفا للمقاتلة الروسية  35-Suال�تي حتمل
ع��ددا أكرب من الصواريخ املعلقة بشكل جيعل
اجلميع يشاهدها بسهولة ،ويدرك جدية قائدها.
*وص� � ��ول ن ��اش ��ط م �ن��اه��ض ل�ل�ك��رم�ل�ين إىل
أملانيا للعالج
من جهة أخرى قالت صحيفة بيلد األملانية:
إن ال�ن��اش��ط ال �ب��ارز امل�ن��اه��ض للكرملني بيوتر
فريزيلوف وصل إىل برلني على منت طائرة طبية
خ��اص��ة ي��وم السبت بعد تعرضه ألزم ��ة صحية
ونقله إىل مستشفى يف موسكو األسبوع املاضي.
وأش� � ��ار أع� �ض ��اء م ��ن مج ��اع ��ة ب ��وس ��ي راي� ��وت
االحتجاجية ،اليت سبق أن تعاون معها فريزيلوف،
إىل أنه رمبا جرى تسميمه.
وذكرت بيلد أن الناشط سينقل إىل عيادة يف
برلني مل يتم الكشف عن امسها لتلقي العالج.
ونقلت ع��ن أف ��راد أس��رت��ه قوهلم إن��ه فقد بصره
وقدرته على الكالم واملشي.
وقالت زوجته ناديشدا فريزيلوف للصحيفة
أعتقد أنه مت تسميمه عن عمد ...كانت حماولة
لتخويفه أو قتله.
واقتحم فريزيلوف ( 30عاما) مع ثالث نساء
من بوسي رايوت امللعب لفرتة وجيزة خالل املباراة
النهائية لكأس العامل لكرة القدم مبوسكو يف
يوليو متوز .وهو أيضا ناشر ملوقع إلكرتوني روسي
يركز على انتهاكات حقوق اإلنسان يف روسيا.

إعصار الفلبني يودي بحياة  25شخصا

حكم القضاء الرتكي يوم األح��د على جندي سابق يف اجليش الربيطاني
بالسجن  7سنوات ونصف يف تركيا بعد اتهامه بالقتال مع وح��دات محاية
الشعب الكردية ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي يف سوريا.
وذك��رت صحيفة «الغارديان» الربيطانية ،أن جو روبنسون ( 25عاما) من
مدينة النكشاير الربيطانية ،تلقى عقوبة بالسجن  7سنوات و 6أشهر.
وحكمت تركيا أيضا على خطيبة روبنسون الكردية ،مريا روخ��ان ،بالسجن
مع وقف التنفيذ بتهمة نشر «دعاية إرهابية» بسبب نشرها صورا للعلم الكردي
وروابط ألغاني كردية .وكان روبنسون وروخان يقضيان عطلة يف جنوب غرب
تركيا عندما مت احتجازهما يف  22يوليو ،عندما داهمت الشرطة أحد املنتجعات
يف ديديم ،على بعد  100كم من مدينة بودروم ،حيث كان الشابان يف ضيافة
والدة مريا روخان.
وسبق لروبنسون أن خدم يف يف أفغانستان عام  ،2012قبل أن يقاتل إىل جانب
قوات محاية الشعب الكردية يف سوريا ضد تنظيم داعش .ويهدد سجن اجلندي
الربيطاني السابق يف تركيا بتفجري أزمة بني لندن وأنقرة ،شبيهة بأزمة القس
األمريكي الذي تعتقله تركيا أيضا بتهم هلا عالقة باإلرهاب حسب تصنيفها.
ونقلت الصحيفة بيانا لوزارة اخلارجية الربيطانية تقول فيه إنها تقف مستعدة
لتقديم املساعدة القنصلية للمواطن الربيطاني احملتجز يف تركيا .جدير
توجهوا خالل
بالذكر أن ع��ددا من الربيطانيني وجنسيات أخ��رى من أوروب��ا ّ
السنوات املاضية إىل سوريا لالنضمام إىل القتال ضمن صفوف ق��وات سوريا
الدميقراطية ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي.

قال مستشار لرئيس الفلبني يوم األحد :إن ما ال يقل عن  25شخصا القوا حتفهم يف البالد نتيجة
الدمار الذي خلفه اإلعصار مانكوت وإن أغلب القتلى سقطوا يف انهيارات أرضية باملناطق اجلبلية.
وتسببت االنهيارات األرضية يف سقوط  20قتيال يف منطقة كورديلريا جبزيرة لوزون وأربعة قتلى
يف إقليم نويفا فيزكايا اجملاور .وقال فرنسيس تولينتينو إن شخصا آخر تويف نتيجة سقوط شجرة يف
إقليم إيلوكوس سور.
واجتاح اإلعصار مانكوت ،وهو من الفئة اخلامسة ،إقليم كاجايان على جزيرة ل��وزون الرئيسية
يف ال�س��اع��ات األوىل م��ن صباح السبت (بالتوقيت احمل�ل��ي)  ،ويتحرك ع�بر ال�ط��رف الشمالي للبالد
حممال ب��ري��اح سرعتها القصوى  285كيلومرتا يف الساعة .ونقلت السلطات ع�ش��رات اآلالف من
املناطق الساحلية ،حيث ص��درت حتذيرات من ارتفاع حمتمل يف مياه البحر ال�تي تدفعها العاصفة
يف طريقها م��ن ثالثة إىل ستة أم �ت��ار .وم��ن املتوقع أيضا ح��دوث فيضانات وان�ه�ي��ارات أرض�ي��ة ودم��ار
واسع للممتلكات.
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الصني ّ
تحذر تايوان من مواصلة أعمالها التخريبية
اتهمت الصني ي��وم األح��د ،أجهزة جتسس
تايوانية بتكثيف جهودها لسرقة معلومات
استخباراتية بهدف التسلل والتخريب وحذرت
اجلزيرة من اإلضرار بالعالقات املتوترة بالفعل
بني اجلانبني.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة أن� �ب ��اء ال �ص�ين اجل��دي��دة
(ش�ي�ن�خ��وا) ع��ن آن فنغ ش��ان امل�ت�ح��دث باسم
مكتب شؤون تايوان إن على الوكاالت املعنية
يف تايبه إنهاء مثل هذه األنشطة على الفور.
وأذاع ال �ت �ل �ف��زي��ون ال ��رمس ��ي ي� ��وم السبت
الربنامج األول من سلسلة من الربامج اليت
تتناول بالتفصيل طلبة صينيني يدرسون يف
تايوان يُقال إن جواسيس حمليني استهدفوهم
بإغرائهم بأساليب خمتلفة.
وتأتي املزاعم يف الوقت الذي تكثف فيه بكني
جهودها لتشجيع التايوانيني على اإلقامة
بشكل دائ��م يف الصني ببطاقات هوية ووثائق
أخرى جديدة.
وطالبت تايوان مواطنيها باالنتباه ملخاطر
العيش يف دول ��ة مستبدة تفرض رق��اب��ة على
اإلن�ترن��ت وغ�يره��ا م��ن ال �ع �ي��وب .وك �ث�يرا ما

تتبادل الصني وتايوان االتهامات بالتجسس.
ويف ع��ام  2017ص��در حكم بالسجن على
طالب صيين يدرس يف تايوان جلمعه معلومات
مهمة عرب صالت يف م��دارس بتايوان وإدارات
حكومية وحملاولته تأسيس شبكة جتسس يف
اجلزيرة.
وب� ��دأت ت��اي��وان تسمح للطلبة الصينيني
بالدراسة يف جامعاتها يف عام .2009
وتعترب الصني ت��اي��وان إقليما منشقا ومل
تستبعد مطلقا استخدام القوة إلعادتها إىل
سيطرتها وك�ث�يرا م��ا تذكر ت��اي��وان بذلك
باقرتاب سفن حربية ومقاتالت صينية بشكل
دوري من اجلزيرة.
ويف الشهور األخ�يرة جنحت بكني يف اقناع
بعض ال ��دول القليلة ال�تي تربطها عالقات
دبلوماسية بتايوان بقطع عالقاتها مع تايبه.
إال أن م � �ص� ��ادر ق ��ال ��ت ل� ��روي �ت�رز إن � ��ه مع
زي ��ادة ج�ه��ود بكني ل�ع��زل ت��اي��وان ،ت�ع��زز تايبه
س� ��را ال �ع�لاق��ات األم �ن �ي��ة م ��ع ق� ��وى إقليمية
بتبادل معلومات استخباراتية عن االنتشار
العسكري الصيين.

مصرع اثنني بتحطم طائرة غربي كوريا الجنوبية

بدء التحضيرات لثالث ق ّمة بني زعيمي الكوريتني

غادر وفد كوري جنوبي يضم  93عضوا سيئول صباح األح��د ،متوجها إىل بيونغ
يانغ ،يف إطار التحضري لثالث لقاء رمسي بني زعيمي الكوريتني األسبوع املقبل.
وقالت وكالة «يونهاب» :إن سكرتري سياسة التوحيد لدى املكتب الرئاسي سو هو،
على رأس الوفد اجلنوبي ،مشرية إىل أن أعضاء الوفد عربو اخلط العسكري الفاصل
بني البلدين على منت  19حافلة.
وق ��ال السكرتري س��و للصحفيني قبيل توجهه إىل اجل ��ارة الشمالية :إن «القمة
الثالثة بني الكوريتني ستعقد بعد  3أيام ،وفريق املقدمة سيجري كافة االستعدادات
إلجناحها”.
وسيزور رئيس كوريا اجلنوبية مون جيه إن ،األسبوع القادم إىل العاصمة الشمالية
بيونغ يانغ ،ليلتقي نظريه الشمالي كيم جونغ أون يف أول قمة هلما يف الشطر الشمالي
من شبه اجلزيرة الكورية ،ضمن مساعي التطبيع بني البلدين.
ويف وقت سابق ،اتفق اجلانبان على عقد قمة بني مون جيه إن وكيم جونغ أون،
يف بيونغ يانغ خالل الفرتة بني الثالثاء واخلميس املقبلني يف ثالث لقاء رمسي بني
زعيمي الكوريتني ،حيث عقد األول يف  27أبريل املاضي والثاني يف  26مايو يف املنطقة
العازلة يف بامنوجنوم .على اجلانب الكوري اجلنوبي ّ
حتطمت أمس االحد طائرة خاصة
يف قضاء فاجنو مبقاطعة تشوالبوكتو غربي كوريا اجلنوبية ،ما أدى إىل مصرع
شخصني كانا على متنها .ونقلت وكالة يونهاب عن السلطات احمللية ،أن عمليات
البحث واإلنقاذ بدأت بعد أن تلقت الشرطة بالغا عن سقوط الطائرة وحتطمها.
وقالت السلطات ،إن احلادث وقع يف حوالي الساعة  15.30بالتوقيت احمللي والتحقيق
مستمر لتحديد أسباب ومالبسات احلادث.

التمرد الحزبي يؤرق «ماي» ويدفعها ملهاجمة منافسها
قالت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي اليت
تواجه متردا داخل حزبها بشأن «بريكست» ،األحد
إن�ه��ا «م �س �ت��اءة» م��ن التكهنات ب�ش��أن مستقبلها
ال�س�ي��اس��ي ،منتقدة منافسها على ق �ي��ادة احل��زب
بوريس جونسون.
وقالت يف لقاء تلفزيون قبل  6أشهر من موعد
خ��روج بريطانيا من االحت��اد األوروب��ي ،إنها تركز
جهودها على التوصل إىل اتفاق للخروج من االحتاد

جيري التفاوض حوله .وقالت ماي اليت تدافع عن
اإلبقاء على عالقات جتارية وثيقة مع الدول الـ 27
األعضاء يف االحت��اد «أشعر ببعض االستياء لكن
هذا اجلدل ال يتعلق مبستقبلي ،هذا اجلدل يتعلق
مبستقبل املواطنني الربيطانيني ومبستقبل اململكة
املتحدة» ،حبسب وكالة «فرانس برس».
وأض��اف��ت م ��اي ال�ت�ي ت��واج��ه مت ��ردا داخ ��ل ح��زب
احمل��اف�ظ�ين مل��ؤي��دي ان�ف�ص��ال واض ��ح وك��ام��ل مع

االحتاد األوروبي «هذا ما أركز عليه وهذا ما جيب
أن نركز عليه مجيعا» .وتابعت أن األم��ر يتعلق
«بالتأكد حبصولنا على هذا االتفاق اجليد من
قبل االحت��اد األوروب ��ي ،ال��ذي يعود بالفائدة على
امل��واط�ن�ين الربيطانيني يف ك��ل مكان يف اململكة
املتحدة .هذا هو املهم بالنسبة لنا».
وانتقدت وزير اخلارجية السابق بوريس جونسون
ال��ذي رأت أن��ه استخدم لغة «غ�ير الئقة إطالقا»

بتشبيه خطتها لربيكست بـ»حزام ناسف» مربوط
باململكة املتحدة.
وكان جونسون املنافس احملتمل ملاي ،استقال
يف ي��ول�ي��و م��ن احل �ك��وم��ة للتعبري ع��ن معارضته
للخطة ال�تي اقرتحتها رئيسة ال � ��وزراء ،وتقضي
ب��اإلب�ق��اء على ع�لاق��ة جت��اري��ة وثيقة ب�ين اململكة
املتحدة واالحتاد األوروبي بعد بريكست املقرر يف 29
مارس املقبل.

صــــــورة وخبــــــر
قس ًا تشيلي ًا لسوء السلوك
البابا يعزل ّ

اعتقال حارس حدود أمريكي قتل  4نساء

 8قتلى بهجوم مسلح شرقي بوركينا فاسو

جريحان خالل احتجاجات ضد رئيس نيكاراغوا

أفادت وسائل إعالم بأن بابا الفاتيكان فرنسيس عزل قسا من تشيلي خيضع
للتحقيق يف قضية تتعلق بالتحرش اجلنسي باألطفال ،يف إطار فضيحة متنامية
هزت الكنيسة الكاثوليكية .ونقلت صحيفة إيل مريكوريو عن أبرشية سانتياغو أن
البابا فرنسيس قرر عزل القس كريستيان بريشت ،وهو الرئيس السابق جلماعة
حقوق اإلنسان التابعة للكنيسة اليت طالبت يف الثمانينات الدكتاتور أوغوستو
بينوشيه بإنهاء التعذيب يف تشيلي .ونفى بريشت يف وقت سابق االتهامات املنسوبة
إليه ،وجاء قرار البابا مع مداهمة شرطة تشيلي مكاتب كنسية يف البالد.

اعتقلت الشرطة أحد العاملني يف حرس احلدود األمريكي بعد االشتباه بقتله
أرب��ع نس��اء وخط��ف خامس��ة خ�لال األس��بوعيني املاضي�ين يف تكس��اس ،مبوج��ب
ب�لاغ م��ن ام��رأة خطفه��ا ،لكنه��ا أفلت��ت من��ه .وذك��رت وس��ائل إع�لام حملي��ة ،أن
الش��رطة اعتقل��ت ح��ارس احل��دود ،خ��وان ديفي��د أورتي��ز ( 35عاما) الذي يعمل يف
احل��رس من��ذ  10س��نوات ،وأن التحقي��ق ق��د مج��ع أدل��ة دامغ��ة ض��ده .ويف تغري��دة
عل��ى توي�تر ،كت��ب ممث��ل النياب��ة العامة احمللية إس��يدرو أالني��ز ،أن االدعاء وجه
للموق��وف  4ته��م بالقت��ل واالعت��داء واالحتج��از.

أعلن��ت س��لطات بوركين��ا فاس��و ،مقت��ل  8مدني�ين يف هج��وم مس��لح عل��ى منطقت�ين
خمتلفتني شرقي البالد حيث ينشط اجلهاديون منذ عدة أشهر .وقالت حاكم منطقة
كومبينغ��ا« :ليل��ة الس��بت  15س��بتمرب  ،2018وق��ع هجوم��ان إرهابي��ان ض��د مدني�ين يف
قري�تي ديابيغ��ا وكومبينبيغ��ا يف حمافظ��ة كومبينغ��ا ش��رق الب�لاد ،وأس��فر ع��ن مقت��ل
 8أش��خاص» .وأوض��ح مص��در أم�ني يف العاصم��ة واغادوغ��و ،أن «اهلج��وم األول اس��تهدف
زعيم��ا ديني��ا وأنص��اره وقت��ل في��ه مخس��ة أش��خاص مب��ن فيه��م رج��ل الدي��ن» ،الفت��ا إىل أن
اهلجوم استهدف منزل املسؤول الديين الذي يضم مسجدا ،وخلف أيضا ثالثة جرحى.

أصي��ب ش��خصان عل��ى األق��ل بالرص��اص ،يوم��ي الس��بت واالح��د يف هج��وم عل��ى
تظاهرة للمعارضة ضد رئيس نيكاراغوا «دانيال أورتيجا» يف العاصمة ماناجوا،
حس��بما ذك��ر ش��هود عي��ان .وق��ام مس��لحون عل��ى دراج��ات ناري��ة ويرت��دون لباس��ا
مدني��ا ،بفت��ح الن��ار عل��ى املتظاهري��ن يف ح��ي دوكوال��ي ،م��ا أدى إىل ج��رح ام��رأة
يف الثاني��ة والثالث�ين م��ن العم��ر ورج��ل يبل��غ عم��ره  57عام��ا .وق��ال ش��اب ملث��م،
لصحفي�ين «كان هن��اك ثالث��ة أش��خاص عل��ى دراج��ة نارية وب��دأوا إطالق النار».
وأصيب��ت امل��رأة بالرص��اص يف س��اقها والرج��ل برصاص��ة يف البط��ن.

