
عاد زعيم امعارضة السابق في 
ماليزيا أن��ور إبراهيم إلى البرمان 
ااثنن، متعهدا منح عدوه السابق 
ورئ��ي��س ال����وزراء اح��ال��ي مهاتير 
محمد »اح��ي��ز واح��ري��ة« للمضي 

قدما في حكم الباد. 
ودّوت قاعة البرمان بالتصفيق 
مع أداء أنور )71 عاما( للقسم اثر 
ف���وزه ب��اان��ت��خ��اب��ات التشريعية 
احلية نهاية ااس��ب��وع، في تطور 
افت لم يكن باإمكان تصوره قبل 
أشهر حن كان قياديا معارضا يقبع 

خلف القضبان. 
وجاءت عودة أنور النائب السابق 
لرئيس ال��وزراء للحياة السياسية 
بعد فوز مفاجئ لتحالفه امعارض 
في مايو الفائت، ما مكنه من إزاحة 
ح��ال��ف تلطخه إت��ه��ام��ات الفساد 

ويحكم ماليزيا منذ ستة عقود.
وبعد هذا الفوز الكبير، وافق ملك 
ماليزيا على منح أنور عفوا للخروج 

من السجن.
وهو بات اآن اخليفة امفترض 
لرئيس الوزراء مهاتير محمد البالغ 

93 عاما. 

وك��ان مهاتير تعّهد اثناء حملته 
اانتخابية استعدادا لانتخابات 
التشريعية بتسليم السلطة أنور 
ف��ي غ��ض��ون سنتن بعد أن شّكل 
الرجان حالفا استثنائيا إزاحة 
رئيس الوزراء السابق جيب رزاق 

من السلطة. 
ولتنفيذ هذه العودة الدرامية، كان 
ا بد من إعادة انتخاب أنور  نائبا في 

البرمان وهو ما حققه في انتخابات 
السبت. 

وجاهل أنور، الذي ظهر بعباءة 
إسامية تقليدية س��وداء، اأسئلة 
ح���ول ت��وق��ي��ت اس��ت��ام��ه السلطة، 
مشددا أن��ه سيترك مهاتير »احيز 
واح��ري��ة« للمضي قدما في قيادة 

الباد.
وق����ال ل��ل��ص��ح��اف��ي��ن »ه����ذا أم��ر 
مهم للغاية أن بعض ال��ق��رارات 
ال��ت��ي يتعن على رئ��ي��س ال���وزراء 
واح��ك��وم��ة ات��خ��اذه��ا تعد ق���رارات 

سياسية رئيسية وأساسية«.
كما أّك���د أّن���ه ل��ن يتولى منصبا 

حكوميا حتى استامه السلطة. 
وك��ان أن��ور اليد اليمنى مهاتير 
عندما تولى رئاسة ال��وزراء للمرة 
ااول��ى )1981-2003(، ثم عزل 
في 1998 من منصبه نائبا لرئيس 
ال�����وزراء أن���ه ج���رأ ع��ل��ى انتقاد 
السياسة ااق��ت��ص��ادي��ة احمائية 
للحكومة في خضم اأزمة ااسيوية.

وحكم عليه في 1999 بالسجن 
ست سنوات بتهمة الفساد واللواط، 
ال��ت��ي نفاها نفيا قاطعا. ونظمت 
حينها أكبر تظاهرات ضد احكومة. 

بعدها برئ أنور من تهمة اللواط.
وبعد ااف��راج عنه، اصبح زعيما 
امعا للمعارضة التي سجلت حت 
قيادته مكاسب غير مسبوقة في 
اانتخابات، واع��دة بالقضاء على 
الفساد وااس��اءة الى احريات في 
ال��ب��اد. لكن أن��ور أدي��ن م��ج��ددا في 

أنور إبراهيم أثناء حلفه لليمن في البرمان اماليزي2015، 

خال مواجهات بن ناشطن سياسين
كوت ديفوار: جرحى خال حوادث في غران باسام بسبب نتائج اانتخابات

أصيب عدد كبير من اأشخاص بجروح 
ليل اأح��د ااث��ن��ن ف��ي غ��ران ب��اس��ام، قرب 
أبيدجان، خال تدخل للشرطة ضد مجموعة 
من اأشخاص الذين كانوا يطالبون بإعان 
نتائج اانتخابات البلدية، فيما يعلن كل من 

امرشحن اأساسين فوزه فيها.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال 
مرشح احزب الدموقراطي لساحل العاج 
رئيس البلدية السابق جورج إيزالي الذي 
أعلن فوزه بتقدم يزيد عن 1300 صوت، إن 
»الناس جمعوا مساء اأح��د ام��ام امديرية 
للمطالبة بنتائج« اانتخابات التي أجريت 

السبت.
واض��اف إيزالي »حوالى الساعة 1،00 
)بالتوقيت احلي وتوقيت غرينتش(، فرقت 
الشرطة احشود التي كانت تلقي )قنابل( 
مسيلة للدموع وسقط ع��دد من اجرحى، 
اسيما من امسنن«، مؤكدا انه يتخوف من 

سرقة فوزه.
وأوضح جورج ايزالي أيضا أن »اللجنة 
اانتخابية امستقلة حققت صباح اأحد 
من نتائج مكاتب التصويت، كل مكتب على 
حدة، ووقعها مندوبو جميع امرشحن. إا ان 
اللجنة اانتخابية امستقلة لم تعلن النتائج 
مساء اأحد. ثمة شيء غير صحيح في هذه 

امسألة«. 
وقالت مواطنة من غ��ران باسام طلبت 
التكتم على هويتها لفرانس برس إن »الناس 
حاصروا امديرية في انتظار النتائج. ألقي 

عليهم الغاز«.
من جهته، اتهم جان-لوي مولو مرشح 
احزب احاكم »جمع مؤيدي هوفويت من 
اجل الدموقراطية والسام«، فريق إيزالي 

بالتزوير والعنف.
وأك���د م��ول��و لفرانس ب��رس أن »رئيس 
البلدية امنتهية وايته أصدر محاضر خاطئة 

عن نتائج التصويت، وأرسل ايضا أشقياء 
مراقبة امعهد اح��دي��ث )مكتب تصويت( 
طوال ساعة وأُبعد منه مندوبونا«. وأضاف 
أن »منزل الشخص الثاني في ائحتي، أكا 

مارتن، قد تعرض للسلب والنهب«.
وق������ال م���ول���و إن »م����رش����ح اح����زب 

الدموقراطي لساحل العاج م��ارس أقصى 
الضغوط على اللجنة اانتخابية امستقلة 
اعان النتائج بصورة عاجلة«، مؤكدا انه 
فاز في اانتخابات. وقال »أدعو الى الهدوء، 
ولندع اللجنة اانتخابية امستقلة تقوم 

بعملها«.

وشهدت اانتخابات البلدية وامناطقية 
في ساحل العاج ع��ددا كبيرا من اح��وادث 
وااح��ت��ج��اج على النتائج. وق��ت��ل اربعة 
اشخاص خال احملة، ثم اثناء اانتخابات 
وف��ي ال��ي��وم ال��ت��ال��ي، خ��ال م��واج��ه��ات بن 

ناشطن سياسين.

ضباط من شرطة مكافحة الشغب في كوت ديفوار 

الكرملن: ترامب لم يتهم بوتن 
مباشرة بالتورط في اغتياات

ارتفاع قتلى إعصار »تيتلي« 
24 بالهند إلى 

ارتفعت حصيلة ضحايا اعصار 
»تيتلي« الذي ضرب شرقي الهند، قبل 

يومن، إلى 24.
وقالت الوكالة الهندية لأنباء، 
إن عدد ضحايا اإعصار الذي اجتاح 
واية أوديشا بالهند قبل أيام ارتفع 

إلى 24 شخصا.
من جهتها، قالت وكالة شينخوا 
الصينية في وق��ت سابق، إن البنية 
التحتية في مجال الطاقة تضررت 

ج��راء اإع��ص��ار؛ حيث تعذر تغذية 
4 آاف و319 ق��ري��ة، و6 ب��ل��دات 

بالكهرباء.
ك��م��ا ذك���رت ال��وك��ال��ة أن رح��ات 
قطارات توقف في امنطقة، فضا عن 
تضرر مصادر مياه الشرب التي تغذي 

العديد من القرى.
وكان مسؤولون هنود أعلنوا إقامة 
أكثر من 800 مركز إيواء، واجاء نحو 

300 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

6 بسبب الرياح  مصرع 
والفيضانات جنوب فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، أمس اإثنن، 
مصرع 6 أشخاص في إقليم أود، جنوبي 
الباد، إثر الرياح والفيضانات التي تضرب 

امنطقة.
وق��ال أان ثيريون، محافظ اإقليم إن 
6 أشخاص بينهم سيدة، أغلبهم في قرية 
»فيل غيانك« )Villegailhenc(، لقوا 
مصرعهم »بسبب جرف مياه الفيضانات 
ل��ه��م«، حسبما نقلت ق��ن��اة »ب��ي آف آم« 

الفرنسية )خاصة(.
وأوضح أن منسوب مياه اأنهار ارتفع 

نحو 6 أمتار، نتيجة استمرار هطول اأمطار 
في امنطقة منذ عدة أشهر.

كما أش��ار أن سرعة تدفق مياه اأنهار 
»أعاقت عمل خدمات ال��ط��وارئ حتى تلك 

التي يتم تقدمها عبر القوارب«.
يشار أن السلطات الفرنسية أغلقت 
مدارس »أود«، كما طالبت امواطنن بالبقاء 

داخل امنازل.
وقالت وسائل إعام محلية أن امنطقة لم 
يسبق لها وأن شهدت اضطرابا جويا بهذا 

احجم منذ 1891.

قلّل الكرملن ااثنن من أهمية تصريحات الرئيس 
ااميركي دونالد ترامب امتلفزة بأن نظيره الروسي 
فادمير بوتن ت��ورط »على اأرج���ح« في عمليات 

اغتيال وتسميم، معتبرا أّنها ا تعتبر اتهاما مباشرا. 
وق��ال امتحدث باسم الكرملن دمتري بيسكوف 
للصحافين »لم يوجه الرئيس اأميركي أي اتهامات 

مباشرة« لبوتن.
وتأتي التصريحات الروسية بعد أن ُسئل ترامب في 
برنامج »60 دقيقة« على محطة »سي بي اس« اأحد 
»هل توافق أّن فادمير بوتن متورط في اغتياات؟ 
في حاات تسمم؟«، ليجيب الرئيس ااميركي »رما هو 

)متورط(، نعم«.
واعتبر بيسكوف أّنه على كل حال ا توجد أي أسس 
لاتهامات اموجهة للرئيس الروسي. وتصر روسيا 
على أن الشخصن اللذين تتهمهما بريطانيا بالوقوف 
خلف محاولة تسميم اج��اس��وس ال��روس��ي ام��زدوج 

السابق سيرغي سكريبال وابنته مواطنان عاديان.

وتتهم السلطات البريطانية الرجلن محاولة 
اغ��ت��ي��ال س��ك��ري��ب��ال واب��ن��ت��ه ي��ول��ي��ا ب��غ��از ااع��ص��اب 
نوفيتشوك امصنع في احقبة السوفياتية، في مارس 

2018 في مدينة سالزبري بجنوب غرب انكلترا.

ون���ّدد الكرملن ب��أي محاولة لربط اأح���داث في 
سالزبري بالرئيس بوتن.

وأّك��د بيسكوف ااثنن أّنه »ا توجد اتهامات ضد 
الرئيس الروسي مدعومة بأية حجج على ااطاق، وا 

يوجد دليل على ذلك«.
وشدد بيسكوف على ضرورة »التحلي بامرونة فيما 
يتعلق باخصوصية اللغوية« في امقابلة التي استخدم 

فيها ترامب عبارات متقطعة أو غير مفهومة أحيانا.
وقال بيسكوف »لن أؤكد أّن ترامب أقر بامكانية« أن 

يكون بوتن متورطا.
إا أّن بيسكوف أّي��د ك��ام ت��رام��ب ب��أن اللقاء بن 
الزعيمن في فنلندا في يوليو اماضي ك��ان »صعبا 

للغاية«.

بعد فوز مفاجئ لتحالفه امعارض

زعيم امعارضة في ماليزيا أنور إبراهيم يعود إلى البرمان

توقيف ثاثن متظاهرا خال جمع 
ضد الرئيس أورتيغا في نيكاراغوا

أعلنت ال��ش��رط��ة ان��ه��ا أوق��ف��ت اأح���د ثاثن 
متظاهرا من امعارضة في ماناغوا وذلك بعدما 
فرقت جمعا ضد الرئيس دانيال أورتيغا، ما اثار 

حملة احتجاجات في اخارج.
وذك��رت وسائل إع��ام مستقلة في الباد أن 
الشرطة استخدمت خصوصا قنابل صوتية 
لتفريق امعارضن، من رج��ال ونساء وبينهم 
مسنن. كما تعرض صحافيون للضرب وأوقفوا 

لفترة قصيرة.
وأسفر العنف السياسي في نيكاراغوا عن 
سقوط أكثر من 320 قتيا منذ أن بدأت في أبريل 
اماضي التظاهرات ضد الرئيس أورتيغا امتهم 

باحسوبية والفساد.
وردد امتظاهرون هتافات »ا تطلقوا النار« 
و«ح��ري��ة« أم���ام رج���ال الشرطة ال��ذي��ن كانوا 
يحيطون بهم في موقف للسيارات تابع مركز 

جاري جمعوا فيه قبل بدء مسيرتهم.
وكان مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب 
نشروا في العاصمة وعلى الطريق ام��ؤدي إلى 

مدينة ماسايا امتمردة في جنوب نيكاراغوا. 
وقالت أزاليا سوليس مثلة حالف امعارضة 
الذي يضم طابا ومتعهدين وجمعيات »إنهم ا 

يحترمون أحدا ا البالغن وا اأطفال«.
وكانت قوات اأمن أعلنت السبت أنها ستتخذ 
اإج��راءات الازمة منع التظاهرات غير امصرح 

بها.
 وق��ال��ت الشرطة إنها أوق��ف��ت اأح��د ثاثن 

شخصا من متظاهرين ورؤساء جمعيات.
وفي تعليق على هذه التطورات، صرح اأمن 
العام منظمة الدول اأميركية لويس أماغرو في 
تغريدة على تويتر »نطالب حكومة نيكاراغوا 
ب��اإف��راج ع��ن امتظاهرين امعتقلن واح��ت��رام 
حق ااحتجاج السلمي في الباد ووق��ف القمع 
وك��ل ترهيب ضد القادة السياسين والسكان 

امدنين«.
من جهتها، أكدت وزارة خارجية كوستاريكا 
ام��ج��اورة لنيكاراغوا، في بيان أ، الوضع في 
نيكاراغوا »يؤثر عليها بشكل مباشر«، مطالبة 
»بوساطة« لأسرة الدولية من أجل استئناف 
اح��وار بن احكومة وامعارضة امتوقف منذ 

يونيو اماضي.
أم��ا اس��ق��ف م��ان��اغ��وا سيلفيو ب��اي��ز فقد أكد 
أن »ح���دوث أع��م��ال قمع م��ن قبل الشرطة ضد 
السكان من جديد في نيكاراغوا أمر محزن ومثير 
للغضب«. وأك��د أن »القمع ليس اح��ل! ويجب 

وقف ااعتقاات التعسفية«.
ودان اأمن التنفيذي للجنة اأميركية حقوق 
اإن��س��ان بابلو أب���راو ف��ي تغريدة على تويتر 
»ام��واق��ف القمعية غير امقبولة وااستبدادية 

للسلطات« في نيكاراغوا.

خارجيات8 alwasat.com.kw3293 الثاثاء 7 صفر 1440 ه�/ 16 أكتوبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد Tuesday 16th October 2018 - 12 th year - Issue No.3293

إخاء سفارة إيران في أنقرة
 لاشتباه بوجود قنبلة

م إخاء سفارة إيران في أنقرة وأغلق الشارع 
الذي تتواجد فيه أمام حركة السير صباح اإثنن 
بعد حذير بوجود قنبلة، حسبما ذكرت وسائل 

إعام محلية.
وذك���رت  وك��ال��ة »دم��ي��ر أوران« اإخ��ب��اري��ة 
اخاصة أنه م إجاء السفير وأعضاء السفارة إثر 
تلقي السفارة حذيرا حول خطر تعرضها اعتداء 

انتحاري.
وذكر مصور وكالة فرانس برس  أن جزءا من 
الشارع الذي تقع فيه السفارة أغلق أمام حركة 
السير، كما انتشر في الساحة ع��دد من عناصر 

الشرطة الذين قاموا بتفتيش السيارات.
وش��ه��دت ت��رك��ي��ا ف��ي ع��ام��ي 2015 و2016 
اعتداءات دامية نسبت او تبناها متمردون أكراد أو 

تنظيم الدولة ااسامية.
وي��ع��ود أك��ب��ر اع��ت��داء دام ف��ي تركيا ال��ى ليل 
ااحتفال بعيد رأس السنة في يناير 2017 عندما 
قتل مسلح 39 شخصا في ملهى »رينا« الليلي في 

اسطنبول.
وم��ّذاك، تقوم الشرطة بعمليات دهم متكررة 
تستهدف تنظيم الدولة اإسامية وحزب العمال 

الكردستاني.

باكستان.. فوز حزب »حركة اإنصاف« في اانتخابات التكميلية
حقق ح��زب »حركة اإن��ص��اف« الباكستاني، ف��وزا في 

اانتخابات التكميلية التي جرت اأحد، في الباد.
وفاز احزب، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الباكستاني 
احالي عمران خ��ان، ب�15 مقعدا من أصل 35 )نحو 43 
بامائة( كانوا موزعن على اجمعية الوطنية )البرمان( 
ومجالس اأقاليم، حسبما نقلت وكالة »أسوشيتيد برس« 

اأمريكية عن نتائج أولية غير رسمية.
فيما حصل حزب »الرابطة اإسامية – جناح نواز«، 
الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني اأسبق، نواز 

شريف، على 11 مقعدا.
وتقاسمت أح��زاب باكستانية أخ��رى صغيرة امقاعد 

امتبقية، وفق امصدر ذاته.
وا تؤثر تلك اانتخابات على اختيار البرمان، لعمران 

خان، رئيسا للوزراء، في يوليو اماضي.
وتنافس، أكثر من 300 مرشحا على 11 مقعدا باجمعية 
الوطنية، و11 في مجلس إقليم البنجاب )شمال شرق(، و9 
بإقليم خيبر بختونخوا )شمال غرب(، ومقعدين في كل من 

إقليم السند )جنوب شرق( وبلوشستان )جنوب غرب(.

وكان يحق أكثر من 5 ماين مواطن التصويت، بينهم 
الباكستانيون في اخ���ارج، الذين باتوا يصوتون في 

اانتخابات التكميلية أول مرة في تاريخ الباد.
وفي 25 يوليو اماضي، فاز حزب »حركة اإنصاف«، 

بزعامة عمران خان، باانتخابات البرمانية.
وحصد احزب 158 مقعدا من أصل 342 في اجمعية 
الوطنية، فيما حل ثانيا حزب »الرابطة اإسامية- جناح 
ن��واز« ب�82 مقعدا، ثم ح��زب الشعب الباكستاني ب�53 

مقعدا.


