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اث��ارت انباء عن طل��ب اول امراأة طي��ارة افغانية اللجوء يف 
الوالي��ات املتحدة ج��دال وطنيا حول انع��دام االمن وحقوق 
الن�شاء وهجرة ال�شب��اب. كان مقررا ان تعود نيلوفر رحماين 
البالغة من العمر 25 عاما اىل بالدها اال�شبوع املا�شي بعد 
دورة تدريبي��ة م��ن 15 �شهرا مع القوات اجلوي��ة االمريكية. 
ولك��ن ع�شية رحيلها، اعلنت انها ال تري��د العودة خ�شية على 
�شالمتها فاثارت موجة من االنتقادات بتهمة "اخليانة" يف 

افغان�شتان وتعاطفا من بع�ض النا�شطني.
وق��ال املتحدث با�شم وزارة الدفاع حممد ردماني�ض االثنني 
لفران�ض بر�ض ان "ما قالته يف الواليات املتحدة غري م�شوؤول 
وغ��ري منتظ��ر منه��ا. كان ينبغي ان تكون ق��دوة لغريها من 
�شب��اب افغان�شتان. لقد خان��ت بالدها. هذا معيب". ا�شبحت 
نيلوف��ر رحم��اين رم��زا لالم��ل ملالي��ني الن�ش��اء االفغانيات 
عندم��ا �شلط��ت ال�شحف عليه��ا ال�ش��وء كاول ام��راأة طيارة 
افغاني��ة منذ حك��م طالبان وظه��رت مرتدية الب��زة الكاكية 

وحذاء القتال ونظارات الطيارين.

احكام بالسجن على تسعة من سكان مدينة 
متمردة في الصين

العثور على الصندوق االسود للطائرة الروسية المنكوبة 

جدل اثر طلب اول طيارة افغانية 
اللجوء في الواليات المتحدة

حكم على ت�شعة من �شكان مدينة �شغرية متمردة يف جنوب ال�شني بال�شجن ملدد 
ت��راوح بني �شنتني وع�رش �شنوات بع��د تظاهرة دعم لرئي�ض البلدية الذي يعد من 

ال�شخ�شيات النادرة التي تنتخب ب�شكل دميوقراطي يف هذا البلد.
وقال��ت املحكمة ال�شعبي��ة يف هايفينغ يف اقليم غونغدونغ يف بيان ن�رش االثنني 
ان املحكوم��ني الت�شعة ادينوا بامل�شاركة يف جتمع غري قانوين واالخالل بحركة 

النقل واخلدمات العامة ون�رش اخبار كاذبة.
وا�ش��اف ه��ذا البيان ان "االح��داث كانت خطرية ج��دا اىل درج��ة ان املوؤ�ش�شات 

ال�شناعية والتجارية توقفت عن العمل و�شجلت خ�شائر كبرية".
وهوؤالء املحكومون هم جزء من 13 �شخ�شا اوقفوا يف ايلول/�شبتمرب يف ووكان 
بتهمة االخالل بالنظام العام. وادى توقيفهم اىل تظاهرات اف�شت اىل مواجهات 
مع قوات النظام. وردا على ر�شقها باحلجارة، ا�شتخدمت قوات النظام الر�شا�ض 
املطاط��ي وقناب��ل م�شيلة للدم��وع، ح�شب لقطات مت بثها عل��ى �شبكات التوا�شل 
االجتماع��ي. ومنع ال�شحافيون من االقراب من امل��دن ال�شغرية التي يبلغ عدد 

�شكانها 13 الف ن�شمة بينما مت توقيف خم�شة �شحافيني من هونغ كونغ.

اعل��ن اجلي���ض الرو�ش��ي الثالثاء ان��ه مت العثور عل��ى ال�شندوق اال�ش��ود اال�شا�شي 
للطائ��رة الع�شكري��ة الرو�شي��ة الت��ي حتطمت االح��د يف البحر اال�ش��ود وكان على 

متنها 92 �شخ�شا وكانت متجهة اىل �شوريا.
وقالت وزارة الدفاع الرو�شية ان "امل�شجل الرئي�شي للرحلة عرث عليه على م�شافة 
1600 م��ر من ال�شاحل وعلى عم��ق 17 مرا". وا�شاف امل�شدر نف�شه انه يف 

ال�شاعات املقبلة، �شينقل هذا ال�شندوق اىل مو�شكو لفك ت�شجيالته.
وكان��ت الطائرة وهي من ن��وع توبوليف 154 تقل 92 �شخ�شا بينهم 64 ع�شوا 
م��ن فرقة اجلي�ض االحم��ر و�شخ�شية ان�شاني��ة معروفة جدا، حتطم��ت االحد بعيد 

اقالعها من مطار �شوت�شي على �شواحل البحر اال�شود.
وكان��ت متوجهة اىل قاعدة حميميم ال�شورية ق��رب الالذقية التي ت�شتخدمها يف 

حملة ال�رشبات اجلوية �شد ف�شائل املعار�شة ال�شورية.
واو�شح��ت الوزارة "حتى االن مت العثور عل��ى 12 جثة و156 من ا�شالء اجلثث" 
كما نقلت وكالة ريا نوفو�شتي. وتوا�شل ال�شلطات عمليات البحث لتحديد ا�شباب 

الكارثة لكن يبدو انها ت�شتبعد فر�شية االعتداء.

 

كابول  - متابعة

اوباما "واثق" بالفوز لو اتيح له الترشح لوالية ثالثة
���رشح الرئي���ض االمريكي ب��اراك اوباما انه "واثق" بفوزه ل��و اتيح له ان ير�شح 
لوالي��ة ثالثة، موؤكدا ان االمريكي��ني يوؤمنون ب�شكل كبري بروؤيت��ه ال�شيا�شية رغم 

اختيارهم اجلمهوري دونالد ترامب ال�شهر املا�شي خلالفته يف البيت االبي�ض. 
وجاءت ت�رشيحات اوباما يف مقابلة بثها موقع "ذي اك�ض فايلز" امل�شرك بني 

�شبكة "�شي ان ان" االخبارية وجامعة �شيكاغو. 
وقال اوباما الذي تنتهي واليته الثانية بعد اقل من ثالثة ا�شابيع، انه يوؤمن بان 
االمريكي��ني ال يزالون يوؤي��دون روؤيته التقدمية رغم انهم �شوتوا لرامب، نقي�شه 
ال�شيا�ش��ي. وق��ال "ان��ا واثق به��ذه الروؤي��ة النني واث��ق بانني لو ر�شح��ت نف�شي 
لالنتخابات م��رة اخرى، لتمكنت من ح�شد غالبية االمريكيني وراء هذه الروؤية".

لكن الرئي�ض املنتخب دونالد ترامب رف�ض ت�رشحات اأوباما.

ي��زور رئي�ض ال��وزراء الياب��اين �شينزو اآب��ي الثالثاء ب��ريل هاربر يف 
ارخبيل هاواي الذي �شهد قبل 75 عاما هجوما هز الواليات املتحدة 
ودفعها اىل دخ��ول احلرب العاملية الثانية، من اجل تعزيز ما ي�شميه 
"ق��وة امل�شاحلة". و�شي�شتقب��ل الرئي�ض االمريكي باراك اوباما الذي 
تنته��ي مهام��ه ال�شه��ر املقبل اآب��ي. وبينما ي��ديل الرئي���ض االمريكي 
املنتخ��ب دونالد ترامب الذي �شيت��وىل مهامه يف 20 كانون الثاين/
يناي��ر بت�رشيح��ات متناق�شة ح��ول توجهات��ه الدبلوما�شية املقبلة، 

يريد اوباما واآبي ابراز فرادة التحالف بني وا�شنطن وطوكيو.
واتف��اق ال�رشاكة عرب املحي��ط الهادىء الذي كان ي�شع��ى اليه اوباما 
وجعل��ه اآب��ي يف �شل��ب ا�شراتيجيت��ه الدبلوما�شي��ة الق��ى الرئي���ض 

املنتخ��ب ب�شكوك حوله. ويف احدى حمالته االنتخابية، و�شل ترامب 
اىل ح��د املطالبة باعادة النظر يف ال�شمانات االمنية االمريكية التي 
امنت حماية لليابان خالل احلرب الباردة والحقا يف مواجهة �شعود 

ال�شني.
وق��د اخت��ار اوبام��ا واآب��ي ه��ذا املوق��ع ال��ذي يرت��دي رمزي��ة كربى 
لالحتف��ال بال�رشاك��ة االمريكية-اليابانية بع��د 75 �شنة على هجوم 

بريل هاربور يف 7 كانون االول/دي�شمرب 1941.
والهج��وم الياباين على بريل هاربر مت االعداد له ب�رشية تامة ال�شهر. 
وق��د ا�شتغ��رق �شاعت��ني على االكرث وا�شف��ر عن �شق��وط 2400 قتيل، 
و���رشع دخول الوالي��ات املتحدة احل��رب العاملي��ة الثانية.وهي اول 
زيارة لرئي�ض وزراء ياباين اىل ن�شب "يو ا�ض ا�ض اريزونا" الذي اقيم 

يف بداية �شتينات

رف�ش��ت حمكمة اندوني�شية ا�شق��اط تهمة اال�شاءة 
اىل القراآن املوجهة حلاكم جاكرتا امل�شيحي فيما 

جتمع املئات امام املحكمة للمطالبة ب�شجنه.
واث��ار با�شوكي تاهاج��ا بورناما امللقب "اهوك" 
- اول حاكم م�شيحي جلاكرتا منذ قرابة خم�شني 
عام��ا- اال�شتي��اء يف اك��رب بل��د م�شل��م يف العامل 
من حيث ع��دد ال�شكان، عندما ���رشح يف ايلول/
�شبتم��رب ان علم��اء الدي��ن يف�رشون خط��اأ اآية يف 
القراآن تفر�ض على امل�شلم انتخاب م�شوؤول م�شلم.
وا�شتقطب��ت حماكم��ة بورناما وه��و م�شيحي من 

ا�ش��ول �شيني��ة اهتمام��ا كب��ريا يف اندوني�شي��ا 
وخم��اوف من زي��ادة تاأثري املت�شددي��ن يف البلد 

الذي يعد 255 مليون ن�شمة. 
وق��ال القا�ش��ي دويار�ش��و ب��ودي �شانتيارتو ان 
التهم الت��ي وجهتها النيابة م�رشوعة رغم �شكوى 
الدف��اع ب��ان املحاكم��ة ج��رت عل��ى ا�شتعج��ال 
وحماط��ة بالكث��ري م��ن ال�شجي��ج االعالم��ي يف 
الب��الد. وامام املحكمة جتمع املئات وهتفوا "اهلل 

اكرب". 
وق��ال اح��د املحتج��ني ويدع��ى �شويون��و "نح��ن 
امل�شلم��ني نطال��ب ب�شجن وان��زال اق�ش��ى عقوبة 

ممكنة باهوك".

اعلن مهدي كروبي احد ق��ادة املعار�شة االيرانية 
ال��ذي يخ�ش��ع لالقام��ة اجلربي��ة منذ �ش��ت �شنوات 
ان�شحاب��ه م��ن حزبه، كم��ا ذكرت �شحيف��ة ايرانية 

الثالثاء.
وكان مهدي كروبي ومري ح�شني مو�شوي مر�شحني 
ا�شالحي��ني يف االنتخاب��ات الرئا�شي��ة التي جرت 
يف 2009 و�شككا يف فوز املحافظ حممود احمدي 

جناد الذي ادى اىل تظاهرات وا�شعة.

وبعد �شنتني فر�شت االقامة اجلربية عليهما ب�شبب 
دورهم��ا يف االحتجاج��ات الت��ي اعتربه��ا النظام 

"فتنة".
وذك��رت �شحيفة "���رشق" اال�شالحي��ة ان كروبي 
"نظ��را  ر�شال��ة اىل حزب��ه  )79 عام��ا( كت��ب يف 
لو�شعي منذ 2011 ومبا انني ال اعرف كم �شيدوم 
هذا الو�شع، اطلب من ا�شدقائي قبول ا�شتقالتي".

واطلق��ت دع��وات ملحاكم��ة كروب��ي ومو�شوي من 
دون جدوى.

وي��رى املت�ش��ددون ان االقامة اجلربي��ة هي اجراء 

"راأف��ة" بهما اذ انه كان ميكن اعدامهما اذا ادينا 
بالفتنة، كما قال النائب املحافظ املت�شدد جمتبى 
ذو النور اال�شبوع املا�شي. وقال �شادق الريجاين 
رئي���ض ال�شلط��ة الق�شائي��ة ال��ذي يعت��رب قريبا من 
زال  م��ا  الفتن��ة  "مل��ف  ان  االثن��ني  املت�شددي��ن، 
مفتوحا و�شيدر�ض"، بدون ان ي�شيف اي تفا�شيل.

حماي��ة  اىل  ته��دف  ا�شتقالت��ه  ان  كروب��ي  واك��د 
وح��دة حزبه "اعتماد مل��ي" )الثق��ة الوطنية( قبل 
االنتخاب��ات الرئا�شية التي �شتجري يف ايار/مايو 

على الرغم من حظره منذ توقيفه.

رئيس الوزراء الياباني  يزور بيرل هاربر لتاكيد متانة 
العالقات مع اميركا

محكمة اندونيسية ترفض اسقاط تهم االساءة 
الى االسالم عن حاكم جاكرتا

كروبي احد قادة المعارضة االيرانية ينسحب من حزبه بعد ست سنوات في االقامة الجبرية
طهران  - متابعة

جاكارتا - متابعةواشنطن - متابعة

الول مرة منذ عام 1979.. لم تستخدم واشنطن الفيتو

اسرائيل تقلص العالقات مع الدول التي صوتت في مجلس االمن ضد االستيطان
اعلنت وزارة اخلارجي��ة اال�رشائيلية الثالثاء ان الدولة 
العربية �شتق��وم ب�"تقلي�ض" عالقاتها م��ع الدول التي 
�شوتت ل�شالح ق��رار جمل�ض االمن الدويل التابع لالمم 
املتحدة اال�شب��وع املا�شي، ال��ذي ادان اال�شتيطان يف 

االرا�شي الفل�شطينية املحتلة.
ويف ر�شال��ة اىل ال�شحافي��ني ، اك��د املتح��دث با�ش��م 
ال��وزارة اميانوي��ل نح�ش��ون يف نفي��ه لالنب��اء ح��ول 
تعلي��ق العالقات مع الدول، ان ا�رشائيل "�شتقوم موؤقتا 
بتقلي���ض" الزيارات والعمل م��ع ال�شفارات، دون تقدمي 
املزي��د من التفا�شيل. ومن جانبه��ا، اكدت نائبة وزير 
اخلارجي��ة ت�شيبي حوتوفلي الثالث��اء انها قلقة من ان 
الدولة العربية �شتفقد فر�شتها ل�رشح موقفها عرب الغاء 
الزي��ارات، اال انه��ا توؤيد ذلك م�ش��رية اىل انه "ال ميكن 
اعتبار ا�رشائيل امرا مفروغا منه". وقالت حوتوفلي يف 
حدي��ث الذاعة اجلي�ض اال�رشائيل��ي انه ال ميكن ال�شماح 
لل��دول ب��ان "تاأت��ي للح��ج اىل ا�رشائيل لتتعل��م املزيد 
ع��ن مكافح��ة االره��اب و�ش��د الهجم��ات االلكرونية 
والتقني��ات الزراعية، ثم القيام مب��ا ترغب به يف االمم 
املتح��دة". واوردت و�شائ��ل االع��الم اال�رشائيلي��ة ان 
رئي���ض ال��وزراء بنيام��ني نتانياهو الذي ي�شغ��ل اي�شا 
من�ش��ب وزي��ر اخلارجية، طل��ب من امل�شوؤول��ني  تقليل 
الزي��ارات الق��ل ق��در ممك��ن اىل ال��دول الت��ي �شوت��ت 
تاأجيلهم��ا  مت  او  زيارت��ان  والغي��ت  الق��رار.  ل�شال��ح 
عل��ى االقل، منهما زي��ارة مقررة ه��ذا اال�شبوع لرئي�ض 
الوزراء االوكراين فولودميري غروي�شمان وزيارة مقررة 
لوزي��ر اخلارجي��ة ال�شنغ��ايل. وتناقل��ت تقاري��ر اي�شا 
قي��ام نتانياهو بالغاء لقاء ال�شه��ر املقبل يف املنتدى 
االقت�ش��ادي العامل��ي يف دافو���ض م��ع رئي�ش��ة وزراء 
بريطاني��ا ترييزا م��اي، ومل يت�ش��ح ان كان االجتماع 
مق��ررا ر�شمي��ا يف اال�ش��ل او اذا الغ��ي فع��ال. ويطالب 
الن���ض ال��ذي مت تبنيه اجلمع��ة، ا�رشائيل ب��اأن "توقف 
ف��ورا وعلى نحو كامل جميع االأن�شطة اال�شتيطانية يف 
االأر�ض الفل�شطينية املحتلة مبا فيها القد�ض ال�رشقية" 

ويوؤكد ان امل�شتوطنات "لي�ض لها �رشعية قانونية".

القدس  – خاص

دينيزيل  مثل  الركية  املدن  من  عدد  يف  بداأت  حماكمات  وكانت 
�شتني  ح��واىل  فيها  ميثل  حماكمة  افتتحت  حيث  غ��رب(  )جنوب 

�شخ�شا.
ويفر�ض ان تعقد جل�شة املحاكمة يف اكرب قاعة للمحاكمات يف 

تركيا يف مبنى يقع مقابل �شجن �شيليفري على اطراف ا�شطنبول.
اأحكام  ال29 يف هذه املحاكمة، ثالثة  21 من املتهمني  ويواجه 
الد�شتوري"  النظام  قلب  ل�"حماولة  خ�شو�شا  املوؤبد  بال�شجن 

و"حماولة قلب نظام احلكم اأو منعه من اأداء واجباته".
ت�شل  قد  بال�شجن ملدد  اأحكاما  فيواجهون  االآخرون،  الثمانية  اأما 

اىل 15 عاما بتهمة "االنتماء ملنظمة اإرهابية م�شلحة".
فرق  نقل  لرف�شهم  ال�رشطة  ملروحيات  طيارين  ثالثة  ويالحق 
يف  الرئا�شة  مقر  حماية  ل�شمان  ح�شدت  التي  اخلا�شة  القوات 

ا�شطنبول.
الت�شدي  الم��ر  االم��ت��ث��ال  برف�شهم  اآخ����رون  ���رشط��ي��ون  ويتهم 
لالنقالبيني وحماولة عرقلة كل مقاومة �شعبية عرب و�شع ر�شائل 

على مواقع التوا�شل االجتماعي.
بهم  امل�شتبه  ه��وؤالء  من   24 ان  الركية  االع��الم  و�شائل  وذك��رت 
االآخرون  اما  االنظار.  عن  متوار  وواح��دا  التحقيق  قيد  موقوفون 

فيخ�شعون ملراقبة ق�شائية.
وتتهم ال�شلطات الركية الداعية فتح اهلل غولن املقيم يف بن�شلفانيا 
يف الواليات املتحدة بالوقوف وراء االنقالب الفا�شل الذي ادى اىل 

�شقوط نحو 270 قتيال واألفي جريح.
"خدمة" هذه االتهامات. وتعترب  الذي يقود حركة  ويرف�ض غولن 
املدار�ض  من  �شبكة  ت�شم  التي  احلركة  ه��ذه  الركية  ال�شلطات 

واملنظمات غري احلكومية وال�رشكات، "منظمات ارهابية".
الذي  ال�شاب  ال�رشطي  ان  املا�شي  اال�شبوع  الركي  الرئي�ض  اكد 

اغتال ال�شفري الرو�شي يف انقرة مرتبط بحركة غولن.
يف  موجودة  زالت  ما  احلقرية  املنظمة  "هذه  ان  ارودغ��ان  وقال 

كل  اخ��راج  يجب  انه  موؤكدا  جي�شنا"،  يف  كما  �رشطتنا،  �شفوف 
ان�شار غولن من املوؤ�ش�شات الركية.

االنقالبية،  املحاولة  يف  بتورطهم  ي�شتبه  الذين  جانب  واىل 
اي�شا  متوز/يوليو   15 بعد  اطلقت  التي  التطهري  حملة  ت�شتهدف 
غري  املنظمات  وتتهم  االعالم.  وو�شائل  لالكراد  املوالية  االو�شاط 

احلكومية ال�شلطة بخنق اال�شوات املعار�شة.
ويثري حجم هذه االجراءات قلق الغرب وخ�شو�شا االحتاد االوروبي 

الذي �شهدت عالقاته مع تركيا تدهورا كبريا يف اال�شهر االخرية.

وال يبدو ان وترية عمليات التوقيف تباطاأت اذ ان وزارة الداخلية 
1096 �شخ�شا يف اطار ق�شية  الركية اعلنت االثنني عن اعتقال 

منظمة غولن اال�شبوع املا�شي وحده.
وبعد حماكمة ا�شطنبول، من املقرر اجراء حماكمات اخرى يف اطار 
20 �شباط/فرباير يف  التحقيق يف االنقالب الفا�شل خ�شو�شا يف 
موغال )جنوب غرب( حيث �شيحاكم 47 �شخ�شا متهمني مبحاولة 
م�شبوقة يف حجمها يف  املحاكمات غري  وهذه  اردوغ��ان.  اغتيال 

تركيا حيث اوقف 41 الف �شخ�ض منذ 15 متوز/يوليو.

بنيت  انها  اذ  �شيليفري طابعا رمزيا  اجلل�شات يف  قاعدة  وترتدي 
بتدبري  اتهمت  التي  الوا�شعة  ال�شبكة  حماكمة  جل�شات  ال�شتقبال 

انقالب يف 2013 وعرفت با�شم "ارغينيكون".
االتهام.  لتوجيه  االول  ال�شف  يف  حينذاك  غولن  اتباع  وك��ان 
275 �شخ�شا على االقل من �شحافيني و�شباط وحمامني  وادين 

وجامعيني، بالتاآمر على اردوغان.
الركية  ال�شلطات  اتهمت  لكن متت تربئة معظمهم بعد ذلك بعدما 

اتباع غولن بفربكة ادلة.

الجورنال  - متابعة 

بداأت الثالثاء حماكمة نحو 
ثالثني �شرطيا يف اأول 

جل�شة تنظم يف ا�شطنبول 
�شد ا�شخا�ص ي�شتبه 

مب�شاركتهم يف االنقالب 
الفا�شل الذي وقع يف 15 
متوز/يوليو وكان يهدف 

اىل اإطاحة الرئي�ص الرتكي 
رجب طيب اأردوغان.

بتهمة االطاحة بالنظام .. اول محاكمة في اسطنبول لمشاركين مفترضين في محاولة االنقالب 


