دوليات

اخلمي�س  26ذوالقعدة 2018/8/9 - 1439

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5927

رئيس وزراء ماليزيا السابق ينكر تهم غسل أموال

بعد الهبوط القياسي لليرة

محاوالت تركية أخيرة لرأب الصدع في العالقات مع أمريكا

اخنفضت قيمة اللرية الرتكية ملستويات قياسية إثر العقوبات
سارع الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان
اىل إرسال وفد رفيع املستوى يوم امس األول
يرأسه وزير اخلارجية اجلديد «سيدات عون»
إىل واش�ن�ط��ن ،وع�ل��ى م��اي�ب��دو أن ال��وف��د بدأ
لقاءاته باملسؤولني األمريكيني أمس االربعاء
يف حم��اول��ة تركية أخ�ي�رة ل ��رأب ال�ص��دع يف
العالقات بني البلدين.
وذك��رت صحيفة «وول سرتيت جورنال»
األمريكية ،يف تقرير على موقعها اإللكرتوني،

يوم األربعاء ،أن املسؤولني األتراك خيططون
ل�ل�ق��اء ن�ظ��رائ�ه��م األم��ري �ك �ي�ين يف واش�ن�ط��ن
حلل النزاعات القائمة بني البلدين ،مبا يف
ذلك مصري القس األمريكي املعتقل ،أندرو
برانسون ،واخلالفات التجارية.
وتابعت الصحيفة أن األتراك باتوا يسعون
لنزع فتيل سلسلة من املشاحنات الثنائية مع
الواليات املتحدة اليت فاقمت التوتر بينهم
ودفعت العملة الرتكية إىل هبوط قياسي.

زلزال اندونيسيا يش ّرد أكثر
من  70ألف شخص

صورة وخبر

بات أكثر من  70ألف شخص مشردين وينامون يف مالجئ
هشة وسط نقص يف الطعام ومياه الشرب واألدوية بعد  3أيام
على الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك اإلندونيسية.
وصرح املتحدث باسم الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث سوتوبو
بوروو نورغروهو األربعاء ،بأن اجلهود إلجالء املنكوبني تكثفت،
مؤكدا وجود مشاكل كثرية على األرض.
وأعلن حاكم إقليم جزر سوندا الغربية الصغرى حممد زين
اجمل��دي ،أن امل��وارد البشرية حم��دودة باإلضافة إىل النقص يف
الكوادر الطبية .وأدى زلزال بقوة  6.9درجة وقع مساء األحد إىل
مقتل ما ال يقل عن  105إندونيسيني حسب حصيلة رمسية،
بعد أسبوع على زلزال أول أوقع  17قتيال على األقل يف اجلزيرة
الربكانية اليت يرتادها السياح .وأتى الزلزال بشكل تام على
بعض القرى يف اجلزيرة البالغة مساحتها حوالي  4700مرت
مربع ،وبات السكان ينامون يف العراء بعيدا عن منازهلم خوفا
من ه��زات ارت��دادي��ة قد تلحق املزيد من األض ��رار .كما حبث
رجال اإلنقاذ يوم األربعاء بني أنقاض مسجد يف جزيرة لومبوك
اإلندونيسية اليت هزها زلزال على أمل العثور على قريبة عداء
أصبح بطال قوميا الشهر املاضي حبصوله على ميدالية ذهبية
يف بطولة العامل حتت  20عاما يف فنلندا .كانت سلمى (52
عاما) يف املسجد الكائن بقرية كاراجنباجنسور عندما وقع
ال��زل��زال ال��ذي بلغت قوته  6.9درج��ة وه��ز اجل��زي��رة السياحية
مساء ي��وم األح��د وأودى حبياة أكثر من  100شخص وشرد
اآلالف وأدى النهيار مبان.
وهي قريبة العداء اللو حممد زهري ( 18عاما) الذي اكتسب
شهرة واس�ع��ة ب�ين عشية وضحاها يف يوليو مت��وز عندما فاز
بذهبية مئة مرت يف بطولة العامل للناشئني يف فنلندا .وحيمل
اللو حاليا آمال بالده يف بطولة األلعاب اآلسيوية اليت تستعد
الستضافتها خالل أسابيع ،ويعيش بالقرب من منزل سلمى.
واستخدم رجال اإلنقاذ آلة للحفر وسط أنقاض املسجد لكن
مل تكن هناك أي داللة على أن املرأة على قيد احلياة وبدا أن
أقاربها قد فقدوا األمل.

وتطورت أزمة القس األمريكى ،الذى توجه له
أنقرة اتهامات باألرهاب والتآمر مع املعارض
عبداهلل جولن ،حيث هددت واشنطن بفرض
عقوبات على تركيا ما مل تطلق سراحه.
وك ��ان ق��د ذك��ر م�ص��در ب ��وزارة اخلارجية
الرتكية يوم الثالثاء :إن سيدات أونال الذي
ُع�ين حديثا نائبا ل��وزي��ر اخل��ارج�ي��ة س�يرأس
وفدا يتوجه إىل واشنطن لبحث التوتر بني
البلدين العضوين يف حلف مشال األطلسي.

وت ��ده ��ورت ال �ع�لاق��ات ب�ين ال�ب�ل��دي��ن بسبب
اخل� �ل��اف� � ��ات ح� � ��ول ال� �س� �ي ��اس ��ة يف س ��وري ��ا
وحماكمة القس األمريكي أن��درو برانسون
يف تركيا .وتسبب خالف جتاري يف اخنفاض
قيمة اللرية الرتكية ملستويات قياسية يوم
االثنني.
وذك ��رت شبكة (س� ��ي.إن.إن ت��رك) يف وقت
سابق أن تركيا وأمريكا توصلتا لرتتيبات
مسبقة بشأن قضايا معينة وسيتوجه الوفد
إىل واشنطن خالل يومني لبحث اخلالف.
وق��ال امل�ص��در ال��ذي طلب ع��دم نشر امسه
سريأس نائب وزير خارجيتنا اجلديد سيدات
أون ��ال ال��وف��د .ومل ي��ذك��ر تفاصيل أخ��رى.
وطالبت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب
بأن تفرج أنقرة عن برانسون الذي يعيش يف
تركيا منذ أكثر من عقدين واتهم بدعم
اجلماعة اليت تلقي عليها تركيا مسؤولية
حماولة االنقالب يف  .2016ونفى برانسون
هذه االتهامات.
وف ��رض ��ت واش �ن �ط��ن يف األس� �ب ��وع امل��اض��ي
ع �ق��وب��ات ع �ل��ى وزي � ��ري ال��ع ��دل وال��داخ �ل �ي��ة
الرتكيني قائلة إنهما لعبا دورا رئيسيا يف
اع�ت�ق��ال ب��ران �س��ون .وق ��ال ال��رئ�ي��س الرتكي
رج ��ب ط�ي��ب أردوغ� � ��ان إن ب �ل�اده س�ت�رد على
ال �ع �ق��وب��ات .وق��ال��ت اإلدارة األم��ري�ك�ي��ة إنها
تراجع اإلعفاءات املقدمة لرتكيا من الرسوم
اجلمركية ،وهي خطوة قد تضر بواردات من
تركيا تصل قيمتها إىل  1.7مليار دوالر.
وتأتي املراجعة ال�تي أعلنها مكتب املمثل
ال �ت �ج��اري األم��ري �ك��ي ي ��وم اجل �م �ع��ة ،ب�ع��د أن
ف��رض��ت أن �ق��رة رس��وم��ا ع�ل��ى س�ل��ع أمريكية
ردا ع �ل��ى ال� ��رس� ��وم ال �ت�ي ف��رض �ت �ه��ا أم��ري �ك��ا
على الصلب واألل��وم�ن�ي��وم .وق��ال��ت السفارة
األمريكية يف أنقرة يوم الثالثاء :إن الواليات
املتحدة ال ت��زال حليفا قويا لرتكيا برغم
التوتر احلالي .وأضافت أن البلدين تربطهما
عالقة اقتصادية نشطة.

أعمال العنف بإثيوبيا ترغم السلطات على قطع االنترنت
قال سكان يوم األربعاء :إن السلطات اإلثيوبية قطعت
اإلنرتنت عن شرق البالد وسط أعمال عنف هناك وذلك
يف مؤشر على التحديات ال�تي تواجه رئيس ال ��وزراء أبي
أمحد الحتواء العنف يف بعض املناطق.
وذك��ر اثنان من السكان ،وك��ان أحدهما يتحدث من
منطقة أوروميا واآلخر من مدينة هرر ،أن خدمة اإلنرتنت
مقطوعة منذ ثالثة أي��ام .وه��ذه امل��رة األوىل اليت تنقطع
فيها اخلدمة منذ أن رفع الربملان حالة الطوارئ يف يونيو
حزيران.
ومل ي ��رد أمح ��د ش�ي��دي امل�ت�ح��دث ب��اس��م احل�ك��وم��ة على
ات�ص��ال هاتفي ورس��ال��ة نصية تطلب التعليق على قطع
اإلنرتنت ال��ذي أكدته مجاعة (أكسس ن��او) احلقوقية
يوم الثالثاء.
وان��دل �ع��ت أع �م��ال ع�ن��ف يف جيجيقا ع��اص�م��ة املنطقة
ال�ص��وم��ال�ي��ة ي ��وم ال�س�ب��ت فيما ن�ه��ب ال �غ��وغ��اء ممتلكات
ألقليات عرقية .وقال شاهد لرويرتز إن قوات األمن قتلت
أربعة أشخاص بالرصاص.
وذك � ��رت احل �ك��وم��ة أن م �س��ؤول�ين إق�ل�ي�م�ي�ين أج �ج��وا
االضطرابات.
وق ��ال السكان يف أوروم �ي��ا وه ��رر إن�ه��م خي�ش��ون أن ميتد
العنف من املنطقة الصومالية إىل أج��زاء أخرى يف شرق
إثيوبيا ألن العمليات الثأرية العرقية املتبادلة كانت جزءا
من االضطرابات ال�تي عصفت بالبالد مل��دة ث�لاث سنوات

حتى استقالة رئ�ي��س ال� ��وزراء هايلي م��ري��م دي�س��ال�ين يف
فرباير شباط.
كانت احلكومة ق��د فرضت حالة ال �ط��وارئ يف فرباير
شباط بعد يوم من استقالة هايلي مريم يف أعقاب ثالث
سنوات من احتجاجات الشوارع واالضطرابات العنيفة.
وم�ن��ذ ت��ول�ي��ه امل�ن�ص��ب يف أب��ري��ل ن�ي�س��ان ،غ�ير أب ��ي شكل
السياسة واالقتصاد بالكامل يف البالد اليت يصل تعداد
سكانها إىل مئة مليون نسمة لكن استمرار أعمال العنف
العرقية ميثل حتديا ملساعيه اإلصالحية.
وق��ال��ت األم��م املتحدة إن ق��راب��ة مليون إثيوبي تركوا
م �ن��ازهل��م ب �س �ب��ب أع� �م ��ال ال �ع �ن��ف ال �ع��رق �ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة
الصومالية ومنطقة أوروميا وغريهما.
ويشري قرار احلكومة قطع اإلنرتنت يف ظل أعمال العنف
خالل مطلع األسبوع إىل استمرار رد فعلها غري احملسوب
على االضطرابات يف السنوات القليلة املاضية.
وتعهد أبي ،وهو ضابط سابق يف اجليش يبلغ من العمر
 41ع��ام��ا ،ب��امل��زي��د م��ن احل��ري��ات .وأف��رج��ت احل�ك��وم��ة عن
سجناء سياسيني يف األشهر األرب�ع��ة ال�تي أعقبت توليه
السلطة كما رفعت حظرا على مجاعات املعارضة.
وق �ط �ع��ت احل �ك ��وم ��ة اإلن �ت�رن� ��ت م ��ن ح�ي�ن آلخ� ��ر خ�لال
االحتجاجات اليت سبقت تولي أبي السلطة واستمر ذلك
لعدة شهور أحيانا يف منطقة أوروميا اليت حتيط بالعاصمة
أديس أبابا ومتتد شرقا حتى املنطقة الصومالية.

اليابان تتعهد بمساعدة بنغالديش
إلعادة الجئي الروهينغا

لطريقة معاجلة بنغالديش ألزم ��ة أقلية «الروهينغا»
املسلمة ،مشريا إىل أن طوكيو ستعمل مع داكا من أجل
حتسني ظروف املعيشة يف خميمات الالجئني اليت تضررت
جراء وقوع العديد من االنهيارات األرضية.
وأك��د كونو  -حسبما ذك��رت هيئة اإلذاع��ة اليابانية
(إن إتش كيه) يوم األربعاء  -أن اليابان ستقوم بتقديم
امل �س��اع��دة وال �ع �م��ل م��ع ب�ن�غ�لادي��ش م��ن أج ��ل ح��ل قضية
ال�لاج�ئ�ين .م��ن ج��ان�ب��ه ،أع ��رب وزي ��ر خ��ارج�ي��ة بنغالديش
ع��ن أم�ل��ه يف اإلس ��راع ب��إع��ادة الالجئني م��ن أج��ل حتقيق
االستقرار يف املنطقة.

ق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الياباني «ت ��ارو ك��ون��و» :إن ب�لاده
س �ت��دع��م ج �ه��ود ب �ن �غ�لادي��ش ال��رام �ي��ة إىل إع � ��ادة الج�ئ��ي
الروهينغا إىل ميامنار بأمان.
وأع��رب كونو  -يف مؤمتر صحفي مع نظريه البنغالي
أبو احلسن حممود على أثناء زيارته لداكا  -عن احرتامه
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دفع رئيس ال��وزراء املاليزي السابق جنيب عبد ال��رزاق برباءته من تهم غسل أم��وال اليت
وجهت له يوم األربعاء ،يف الوقت الذي تبحث فيه احلكومة اجلديدة بالبالد عن إجابات
ألسئلة تتعلق مبليارات الدوالرات املفقودة من صندوق التنمية املاليزي (1إم.دي.بي) اململوك
للدولة .ومنعت السلطات جنيب وزوجته رومساه منصور من مغادرة ماليزيا بعد انتهاء حنو
عشر سنوات أمضاها يف السلطة بهزمية يف االنتخابات اليت جرت يف مايو أيار .وأعاد رئيس
الوزراء اجلديد مهاتري حممد فتح التحقيق يف قضية صندوق التنمية املاليزي.
وبدا جنيب هادئا أثناء توجيه احملكمة العليا يف كواالملبور ثالث تهم له بغسل أموال .ودفع
برباءته ومت إطالق سراحه بكفالة.
وكان جنيب دفع برباءته أيضا من ثالث تهم تتعلق خبيانة األمانة وتهمة استغالل النفوذ
اليت مت توجيهها له الشهر املاضي.
وتتعلق اتهامات غسل األموال بتحويالت نقدية بقيمة  42مليون رجنيت (عشرة ماليني دوالر)
من شركة (إس.آر.سي انرتناشيونال) ،اليت كانت وحدة تابعة للصندوق ،إىل حساب جنيب
املصريف الشخصي .وتصل عقوبة التهمة إىل السجن  15عاما وغرامة ال تقل عن مخسة أمثال
املبلغ الذي جرى حتويله بشكل غري قانوني أو مخسة ماليني رجنيت على حسب أيهما أكرب.
ووصل جنيب الذي كان يرتدي بذلة رمادية اللون برفقة أبنائه إىل احملكمة يف موكب من
أربع سيارات .وانصرف بعد انتهاء اجللسة دون احلديث مع وسائل اإلعالم .وقال حممد شفيع
عبد اهلل حمامي جنيب للصحفيني خ��ارج احملكمة ”(إس.آر.س ��ي) يف وقت الواقعة املزعومة
مل تكن وحدة تابعة لصندوق (1إم.دي.ب��ي) ..ومن ثم ليس هلا صلة بصندوق (1إم.دي.ب��ي)».
وكانت حكومة جنيب أسست (إس.آر.س ��ي) يف عام  2011ملتابعة االستثمارات اخلارجية يف
موارد الطاقة وكانت وحدة تابعة لصندوق (1إم.دي.ب��ي) إىل أن انتقلت لوزارة املالية يف عام
 .2012وأج��اب شفيع ردا على س��ؤال عما إذا كان يعتقد أن القضية مسألة اضطهاد قائال
موكلي وأنا نتمنى أال يكون هذا هو الوضع .وقال قاضي احملكمة العليا حممد مهد غزالي
إنه سيتم اختاذ قرار يوم اجلمعة خبصوص توقيت بدء احملاكمة وبشأن أمر حظر النشر
الذي كان قد صدر الشهر املاضي .وحتقق ست دول على األقل بشأن الصندوق منها سنغافورة
وسويسرا والواليات املتحدة يف مزاعم تتعلق بغسل األموال والكسب غري املشروع.

زيمبابوي تعتقل زعيم املعارضة خالل محاولته اللجوء لزامبيا

قال حمامي وزير املالية السابق واملعارض
البارز يف زميبابوي تنداي بييت يوم األربعاء،
إن الشرطة اعتقلت موكله أثناء حماولته
ع �ب��ور احل � ��دود ل�ط�ل��ب ال �ل �ج��وء يف زام�ب�ي��ا
اجمل��اورة .وقالت السلطات يوم الثالثاء إنها
تبحث عن بييت فيما يتعلق بأعمال عنف
أع �ق �ب��ت االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ي ج ��رت األس �ب��وع
امل��اض��ي واملختلف على نتائجها وال�تي فاز
فبها الرئيس إمرسون مناجناجوا.
وق �ت��ل س�ت��ة أش �خ��اص يف مح�ل��ة للجيش
على حمتجني على النتيجة وات�ه��م زعيم
املعارضة نلسون شاميسا ،املنافس الرئيسي
ملناجناجوا ،احلكومة بشن محلة أمنية على
أعضاء حزبه.
وك� ��ان ب �ي�تي ،ال� ��ذي ش�ك��ل ح ��زب الشعب
الدميقراطي ال��ذي ينتمي إليه حتالفا مع
حركة التغيري الدميقراطي اليت يتزعمها
شاميسا ،خمتبئا منذ األسبوع املاضي وقال
حماميه نكوبيزيثا مليلو إن��ه خيشى على
حياته.
وأض � ��اف :ب��دأن��ا إج � ��راءات ط�ل��ب ال�ل�ج��وء
ال �س �ي��اس��ي ون�ن�ت�ظ��ر ل �ن��رى ك �ي��ف ستسري

األمور .كانت حياته يف خطر.
وتعيد اضطرابات ما بعد االنتخابات إىل
األذهان حكم روبرت موجابي الطويل .وحل
مناجناجوا حمل موجابي بعد اإلطاحة به
يف انقالب عسكري العام املاضي.
وق ��ال ��ت ت �ش��اري�تي ت �ش ��ارام ��اب ��ا امل�ت�ح��دث��ة
باسم الشرطة إنها ليس لديها معلومات
عن اعتقال بييت .وقالت إدارة التحقيقات
اجلنائية ي��وم ال�ث�لاث��اء إن الشرطة تبحث
عن بييت ومورجن كوميتشي رئيس حركة
التغيري الدميقراطي وهابيمور تشيدزيفا
زعيم الشباب باحلركة فيما يتعلق بأعمال
العنف اليت جرت األسبوع املاضي.
وق��ال مليلو إن بييت اعتقل بعد أن قدم
ن�ف�س��ه مل �س��ؤول��ي اهل��ج ��رة ال��زام �ب �ي�ين عند
موقع تشريوندو احلدودي على مسافة 350
كيلومرت مشالي العاصمة ه ��اراري حيث
يشرتك مسؤولون من زامبيا وزميبابوي يف
مبنى واحد.
وأض��اف احملامي الذي كان على احلدود
مع بييت يبدو أن موظفي اهلجرة الزامبيني
نبهوا شرطة زميبابوي فقامت باعتقاله.

محاولة اغتيال مادورو بـ  50مليون دوالر
كشف الرئيس الفنزويلي نيكوالس م��ادورو أن منظمي حماولة االغتيال اليت استهدفته
يف  4أغسطس ،عرضوا على منفذيها  50مليون دوالر .وقال م��ادورو عرب شاشة قناة Telesur
التلفزيونية« :مت التعاقد مع  11قاتال شاركوا يف أعمال الشغب عامي  2014و ،2017وعرضوا
عليهم  50مليون دوالر واإلقامة يف أمريكا» .ووفقا للتحقيق ،فقد مت تعليم املهامجني «التعامل
مع الطائرات بدون طيار واملتفجرات يف مزرعة يف بلدة تشيناكوتا» يف كولومبيا من أبريل
حتى نهاية يونيو من هذا العام .وتعتزم السلطات الفنزويلية الطلب من أمريكا وكولومبيا
تسليمها منظمي حماولة اغتيال مادورو ،وأعلن الرئيس الفنزويلي خالل لقاء مع املصابني من
رجال األمن أن بالده ستطلب «االعتماد على اتفاقيات تسليم اجملرمني ،وتسليمها مجيع ممولي
هذا العمل اإلرهابي ،واملنظمني واملنفذين الذين يعيشون يف والية فلوريدا أو يف كولومبيا».

الهند تدشن أول نقطتي تفتيش مع ميانمار

العواصف تعطل  1500مسافر بالقطارات بفرنسا

 8قتلى بانفجار قنبلة شمالي أفغانستان

دمار وجرحى في حريق بأملانيا

دشنت اهلند ي��وم األرب�ع��اء أول نقطيت تفتيش دوليتني على احل��دود بينها وبني
ميامنار .ونقاط التفتيش املعنية هي معابر (م��وري  -تامو وزوكهوتهار-رخيودار)
احلدودية .وذكر مسؤول هندي أنه لن يطلب من اهلنود الذين يسافرون إىل ميامنار
احلصول على تصاريح خاصة ألنهم سيحصلون على تأشريات إذا كان لديهم جواز
سفر ساري املفعول ،وسيسهل ذلك النقل والسياحة والتجارة بني البلدين .وكان
جملس الوزراء اهلندى قد أقر فى يناير املاضى االتفاق بني اهلند وميامنار لتدشني
املعرب احلدودى الربى.

قالت صحيفة « 20مينيت» الفرنسية ،إن س��وء األح ��وال اجل��وي��ة والعواصف
الشديدة بفرنسا أدت إىل تعطل رحالت بالقطارات إثر سقوط األشجار على الطرق
وقضبان السكك احلديدية ،مما أدى إىل إغالق الطرق .وأش��ارت الصحيفة إىل أن
عدد املسافرين الذين تكدسوا على حمطة القطار فى ايزيو وكاين وايفرو تعدى
الـ 1500شخص ،مقسمني على احملطات املذكورة .وعلى الفور سارعت السلطات
بإرسال سيارات وعربات أجرة من أجل توصيل املسافرين إىل منازهلم أو إىل أماكن
قريبه من أماكن توجههم إىل أن تهدأ حركة الرياح.

لقي  8مدنيني على األق��ل حتفهم ،وأصيب  6آخ��رون جب��روح؛ إث��ر انفجار
قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق بإقليم بلخ مشالي أفغانستان .ونقلت
قناة «طلوع» األفغانية ،اليوم األربعاء ،عن املتحدث باسم رئيس شرطة اإلقليم
شريان دوران��ي قوله :إن احلادث وقع يف مقاطعة شوجلارا بعدما مرت احلافلة
اليت كانت تقل الضحايا على القنبلة .ومل تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن
االنفجار .ومنذ أوائ��ل  2016وحتى العام اجل��اري صعّدت املنظمات االرهابية
هجماتها حبدّة يف كابول ومدن أساسية أخرى.

شهدت إحدى املقاطعات يف أملانيا ،يوم األربعاء حرق هائل بعشرات الشجريات على
طول مسار خاص بالسكك احلديدية ،مما أدى إىل تدمري  9منازل وإصابة أكثر
من  30شخصا ،واح�ترق عدد من السيارات .وتشهد العديد من دول العامل موجة
حر شديدة ،خاصة يف أملانيا والنمسا وباكستان وفرنسا وبريطانيا وغريها من دول
العامل ،مما دفع سكان هذه البلدان إىل الفرار حنو الشواطئ واملنتزهات لالستماع
باملياه وهربا من حرارة الشمس ومنذ حوالي أسبوع استعرت حرائق يف اليونان دمرت
مساحات شاسعة منها.

