
أوق���ف زع��ي��م امل��ع��ارض��ة ال��روس��ي��ة 
أليكسي نافالني االثنني لدى خروجه من 
السجن بعد قضاء عقوبة لثالثني يوما 

بتهمة التظاهر بدون ترخيص.
وكتبت املتحدثة باسمه كيرا يارميش 
على تويتر أن »أليكسي نافالني أوقف 
خ��ارج مركز االعتقال« مشيرة إلى أنه 
اق��ت��ي��د إل���ى م��رك��ز للشرطة ف��ي وس��ط 

موسكو.
وق��ال��ت يارميش إن نافالني اُتهم 
بانتهاك قانون آخ��ر يتعلق بالتظاهر 
ويواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 
يوما مضيفة أنه سيمثل أمام احملكمة في 

وقت الحق االثنني.
وقضى نافالني عقوبة باحلبس شهرا 
بتهمة تنظيم تظاهرة في 28 يناير في 
انتهاك لقوانني روسيا الصارمة التي 
حتظر تنظيم أنشطة ع��ام��ة م��ن دون 
احل��ص��ول على ترخيص م��ن سلطات 

املدينة.
وات��ه��م نافالني السلطات بإيداعه 
السجن ملنعه من تنظيم تظاهرة في 9 
سبتمبر احتجاجا على خطة للحكومة 
لرفع سن التقاعد ج��اءت بالتزامن مع 
انتخابات محلية. ورغ��م وج���وده في 
السجن تظاهر آالف ال��روس في أنحاء 
البالد واعتقلت الشرطة 150 شخصا 

منهم.
وانتقد هذا السياسي املعارض إصالح 
قانون التقاعد الذي تسبب مبوجة غضب 

شعبي نادرة في روسيا.
م��ن��ي احل����زب احل��اك��م ف��ي روس��ي��ا 
بهزميتني ن��ادرت��ني ف��ي االن��ت��خ��اب��ات 
احمللية التي ج��رت في نهاية األسبوع 
أم��ام قوميني وسط تزايد االستياء من 
خطة لرفع سن التقاعد يدعمها الرئيس 

فالدميير بوتني.
وأجريت دورة ثانية من االنتخابات 
الختيار حاكمي منطقتني رئيسيتني 
االح���د ب��ع��د أن س��ّج��ل ح���زب »روس��ي��ا 
املوحدة« املوالي للكرملني تراجعا هو 
األكبر له في عقد خالل ال��دورة األولى 

التي أجريت في 9 سبتمبر.
وف���از ف��الدمي��ي��ر سيبياغني مرشح 
»احل����زب ال��دمي��وق��راط��ي ال��ل��ي��ب��رال��ي 
ل��روس��ي��ا« ال��ق��وم��ي ب 57 ب��امل��ئ��ة من 
األصوات في منطقة فالدميير التي تبعد 
190 كلم شرق موسكو. وهزم احلاكمة 

احلالية مرشحة حزب روسيا املوحدة 
زفيتالنا أورل��وف��ا التي ف��ازت ب37,5 
باملئة من األص��وات, بحسب ما أظهرته 

النتائج اإلثنني.
وخسر ح��زب روس��ي��ا امل��وح��دة أم��ام 
القوميني في منطقة خبروفسك بأقصى 
ال��ش��رق ال���روس���ي, ح��ي��ث ف���از مرشح 
احلزب الدميوقراطي الليبرالي بسبعني 

باملئة من األصوات أمام احلاكم احلالي 
فياتشسالف شبورت.

واألس��ب��وع امل��اض��ي واج��ه الكرملني 
ب��ض��رب��ت��ني ان��ت��خ��اب��ي��ت��ني ف���ي منطقة 
برميوسكي كراي وخاكاسيا حيث فشل 

مرشحاه في الفوز في اجلولة األولى.
وأل��غ��ي��ت ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات في 
برميورسكي ك��راي, الواقعة أيضا في 

أقصى الشرق, في أعقاب احتجاجات 
بعد اتهامات بالتزوير وستعاد في موعد 
لم يحدد بعد. ول��م جتر خاكاسيا بعد 

اجلولة الثانية.
وتأتي الضربتان االنتخابيتان في 
أعقاب استياء واسع إزاء خطة مدعومة 
من الكرملني لرفع سن التقاعد, أثارت 
احتجاجات وتسببت بتراجع كبير في 

نسبة التأييد لبوتني.
ويشعر الناخبون في أنحاء روسيا 
بالغضب إزاء ارت��ف��اع م��ع��دالت الفقر 

السباب منها العقوبات الغربية.
وي��ح��ظ��ى ح��زب��ا روس���ي���ا امل��وح��دة 
واحل���زب الشيوعي بتأييد الكرملني 
ويشغالن مقاعد ف��ي مجلس ال��ن��واب. 
وفيما يؤيد احلزبان سياسة الكرملني 

اخلارجية, يعارضان أحيانا موقفه من 
قضايا داخلية.وفي موقف موحد نادر 
من نوعه عارض الليبراليون واألحزاب 
املعارضة في البرملان خطة إصالح نظام 

التقاعد احلكومية.
ون��ظ��م زع��ي��م امل��ع��ارض��ة أليكسي 
نافالني, تظاهرات احتجاج على اخلطة. 
واإلثنني مت توقيف نافالني لدى اإلفراج 

عنه من السجن بعد أن أمضى عقوبة 30 
يوما لتنظيم تظاهرة دون ترخيص.

واضافت إن »الغالبية الساحقة من 
الناس تعارض رفع سن التقاعد وحزب 
روس��ي��ا امل��وح��دة ُه��زم ف��ي االنتخابات 
الختيار ح��اك��م ف��ي مناطق رئيسية« 
وتابعت »إن��ه��م خائفون وم��ذع��ورون 

وينتقمون«.

احتجاجات في روسيا بسبب إصالح قانون التقاعد

استمرار املظاهرات ضد الرئيس أورتيغا
قتيل وخمسة جرحى خالل تظاهرة للمعارضة في نيكاراغوا

ُقتل ُمعارض لرئيس نيكاراغوا 
دان��ي��ال أورت��ي��غ��ا وأص��ي��ب خمسة 
آخ���رون على األق���ّل ب��ج��روح خالل 
تظاهرة األحد في ماناغوا, وفق ما 
أف��اد مراسلو وكالة فرانس برس 

في املكان. 
وقد سقط ماكس موريلو البالغ 
16 عاما ضحية »لتبادل إطالق نار« 
بحسب ما ج��اء في بيان للشرطة 
التي حّملت املتظاهرين مسؤولية 
مقتله. لكّن إح��دى قريبات الشاب 
الضحية نفت رواية الشرطة قائلة 
إن موريلو »ل��م يُكن يريد أن يرى 
بلده خاضعا لديكتاتورية دانيال 

أورتيغا«. 
وقال متظاهر يبلغ من العمر 41 
عاما فّضل عدم كشف اسمه لفرانس 
ب���رس إّن »ق����ّوات أورت��ي��غ��ا شبه 
العسكرية أصابتني برصاصة« في 

الذراع. 
م��ن جهته ق��ال ب��راي��ان غارسيا 
ال��ب��ال��غ 15 ع��ام��ا ل��ف��ران��س ب��رس 
»إّنها القوات شبه العسكرية. لقد 

أصابوني في رقبتي قرب كتفي«. 
وأش��ار متظاهر آخر التجأ داخل 
كنيسة ع��ن��دم��ا ب���دأ إط���الق ال��ن��ار 
إل��ى أّن »مجموعات )ال��ق��وات شبه 
العسكرية( وشرطة مكافحة الشغب 

هي التي أطلقت النار علينا«. 
وأص��ي��ب ال��ص��ح��اف��ي ونستون 
ب��وت��وس��م م���ن م��ح��ّط��ة »100% 
نوتيسياس« التلفزيونية اخلاصة 
في ال���ذراع, بينما تعّرضت ام��رأة 
للضرب وأصيبت أخ��رى بجروح 

بالغة في الصدر.
وُي��واج��ه أورتيغا )72 عاما( 
منذ خمسة أشهر موجة احتجاج 

اجتماعية غير مسبوقة من حيث 
حجمها ف��ي ن��ي��ك��اراغ��وا. لكّنها 
ُقمعت بعنف منذ انطلقت في 18 
أب��ري��ل مطالبة مب��ش��روع إلص��الح 
الضمان  االجتماعي سرعان ما مت 

التخلّي عنه. 
وأس��ف��رت األزم���ة حتى اآلن عن 
أكثر من 320 قتيال و2000 جريح 
وت��وق��ي��ف أك��ث��ر م��ن 300 متظاهر 
وص��رف 400 طبيب وم��دّرس على 

األقل.
وت��ّت��ه��م امل��ع��ارض��ة أورت��ي��غ��ا 
الذي يتوّلى الُسلطة منذ 11 عاما, 
بإقامة ديكتاتورّية طبعها الفساد 

واحملسوبية مع زوجته. 

وي��ع��ت��ب��ر ال��رئ��ي��س م���ن جهته 
أّن امل��ع��ارض��ني أع����ّدوا »ان��ق��الب��ا« 
مبساعدة الواليات املتحدة, ووصف 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن امل��س��ج��ون��ني بأنهم 

»إرهابيون«.

امرأة تشتبك مع شرطة مكافحة الشغب أثناء احتجاج ضد الرئيس أورتيغا 

اآلالف يتجمعون لتشييع 
ضحايا هجوم األهواز

هونغ كونغ حتظر حزبا استقالليا
ح��ظ��رت ه��ون��غ ك��ون��غ االث��ن��ني احل��زب 
الوطني الناشط من أجل استقالل املستعمرة 
البريطانية السابقة, في أول خطوة من 

نوعها منذ عودتها إلى الصني عام 1997.
ومبوجب اإلع��الن الصيني البريطاني 
لدى إعادة لندن هونغ كونغ إلى بكني, فإن 
هذه املنطقة ذات احلكم الذاتي في جنوب 
الصني تنعم بحريات غير مطبقة في باقي 
البالد, لكن العديدين يؤكدون أن بكني تعمل 

على تشديد سيطرتها على هونغ كونغ.
وطالبت شرطة هونغ كونغ في يوليو 
بحظر حزب هونغ كونغ الوطني, في إجراء 

هو األول من نوعه منذ إعادة املنطقة.
واحلزب الوطني  هو تشكيل صغير جدا 
ال يعد سوى عشرة أعضاء ناشطني, لكنه 

جن��ح ف��ي إس��م��اع صوته وال سيما بسبب 
خطابه الراديكالي.

وواجه طلب احلظر انتقادات شديدة من 
املنظمات احلقوقية ومن وزارة اخلارجية 
البريطانية التي طالبت باحترام حرية 

التعبير.
غير أن السلطات أعلنت االثنني أنها توافق 
على طلب الشرطة حظر احلزب عمال بقانون 
يجيز حظر بعض اجلمعيات لدواعي األمن 

القومي أو النظام العام.
وكتب وزي��ر األم��ن ف��ي بيان نشر على 
موقع احلكومة اإللكتروني »أص��در أوامر 
بحظر عمليات حزب هونغ كونغ الوطني في 

هونغ كونغ«.
ومنع زعيم احلزب أندي شان من التعليق 

في الوقت احلاضر على هذا احلظر.
وش��ه��دت ه��ون��غ ك��ون��غ ن��ش��وء ت��ي��ار من 
الناشطني ال��ذي��ن يطالبون باالستقالل 
ب��ع��د خ��ي��ب��ات األم����ل ال��س��ي��اس��ي��ة وف��ش��ل 
الدميوقراطيني في ان��ت��زاع أي إصالحات 

سياسية من بكني.
وأعادت بريطانيا هونغ كونغ الى الصني 
في 1997 في اطار مبدأ »بلد واحد ونظامني« 
الذي يفترض ضمان احلريات الفردية ملدة 

خمسني عاما.
ويتهم كثيرون بكني بتعزيز تأثيرها في 
ع��دد من القطاعات مثل االع��الم والتعليم. 
ول��م تنجح ت��ظ��اه��رات اط��ل��ق عليها اسم 
»حركة املظالت« في 2014 في دفع بكني الى 

التراجع بشأن مطالبها السياسية.

ترامب التقى آبي في نيويورك قبيل انعقاد اجلمعية العامة لألمم املتحدة
التقى الرئيس األميركي دونالد ترامب األحد 
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في نيويورك 

ُقبيل بدء اعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
ويستقبل مقر األمم املتحدة الذي حولته الشرطة 
إلى حصن في شرق مانهاتن, وصول رؤساء زهاء 
130 دول��ة وحكومة بزيادة عن عدد املشاركني 
ال��ع��ام امل��اض��ي , وأرب��ع��ة ن��واب رؤس���اء ووزراء 

خارجية أكثر من أربعني بلدا.
وقبل اللقاء كتب ترامب على تويتر »أنا ذاهب 
إلى نيويورك سأكون مع رئيس الوزراء الياباني 
آبي هذا املساء. سأحتدث عن )امللَفني( العسكري 
والتجاري. لقد فعلنا الكثير ملساعدة اليابان, 
ن��وّد أن نرى مزيدا من العالقات التبادلية. األمر 
سينجح!«. وحطت مروحية ترامب في شارع وول 
ستريت حوالى الساعة 5,45 بعد الظهر )21,45 

ت غ(.وبعد عشاء مع ترامب في برج ترامب في 
نيويورك قال آبي للصحافيني إنهما ناقشا ملف 
كوريا الشمالية وال سيما مسالة خطف مواطنني 
يابانيني إضافة إلى العالقات األميركية اليابانية 

والدولية في »أجواء حارة كاملعتاد«.
وقال آبي »في ما يتعلق بكوريا الشمالية اتفقنا 
على تعزيز الزخم الذي حققته القمة التاريخية بني 
الواليات املتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة 
ف��ي يونيو وال��ت��ع��اون بشكل وث��ي��ق وم��ت��ني في 
التوصل لنزع السالح النووي من شبه اجلزيرة 

الكورية«. 
ويتوقع أن يهيمن موضوعا كوريا الشمالية 

وإيران على أعمال اجلمعية.
وب��ع��د حتسني ع��الق��ات��ه م��ع ال��زع��ي��م ال��ك��وري 
الشمالي كيم جونغ اون واالنسحاب من امللف 

النووي اإليراني, يلقي ترامب كلمته الثالثاء أمام 
اجلمعية.

واألرب��ع��اء سيترأس للمرة األول���ى اجتماعا 
ملجلس األم��ن ح��ول منع انتشار أسلحة الدمار 
الشامل.وسيغيب عن اجلمعية العامة الرئيسان 
الروسي فالدميير بوتني والصيني شي جينبينغ, 
وبالتالي لن يشاركا في اجللسة حول منع انتشار 
أسلحة الدمار الشامل التي سيتم خاللها التطرق 
الى ملفات سوريا وكوريا الشمالية وقضية تسميم 

جاسوس روسي سابق في اململكة املتحدة.
وك��غ��ي��ره م��ن ال���رؤس���اء األم��ي��رك��ي��ني ال��ذي��ن 
سبقوه, سيترأس ترامب اجتماعا لرؤساء الدول 
واحلكومات مع التركيز على إيران, العدوة اللدودة 
لواشنطن التي تتهمها بزعزعة استقرار الشرق 

األوسط.

جتمع آالف األشخاص صباح االثنني في األهواز 
لتشييع ضحايا الهجوم الذي وقع السبت في هذه 
املدينة بجنوب غرب إي��ران, على ما أفاد صحافيو 

وكالة فرانس برس.
وبحسب آخ��ر حصيلة ص���ادرة ع��ن السلطات 
احمل��ل��ي��ة, قتل 24 شخصا وأص��ي��ب 60 بجروح 
السبت حني فتح مسلحون النار على عرض عسكري 
وحشود املشاهدين, فيما قتل املهاجمون األربعة 

بحسب السلطات.
وجتمع حشد املشيعني ق��راب��ة الساعة 8,30 
)5,00 ت غ( أمام مسجد بوسط األه��واز مبشاركة 
وزير االستخبارات محمود علوي, بانتظار وصول 

النعوش.

ويتم تشييع 12 من الضحايا وفق التلفزيون 
الرسمي.

ول��م تعط السلطات أي معلومات ح��ول هوية 
ضحايا الهجوم.

وتوعد نائب قائد احلرس الثوري اإليراني العميد 
حسني سالمي من املنبر »سنثأر ث��أرا فظيعا من 

أعدائنا, وجميعهم يعرفون ذلك جيدا«.
ورفعت احلشود أعالما إيرانية والفتات كتب على 

إحداها »سنبقى واقفني حتى النهاية«.
واتهمت إيران مجموعة من االنفصاليني العرب 
إض��اف��ة إل���ى دول خليجية وال���والي���ات املتحدة 
وإسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي تبناه تنظيم 

الدولة اإلسالمية.

توقيف املعارض الروسي أليكسي نافالني فور خروجه من السجن

هزميتان انتخابيتان للكرملني وسط تصاعد الغضب من رفع سن التقاعد

 قائد اجليش البورمي: األمم املتحدة
 »ال متلك حق التدخل« في أزمة الروهينغا

صرح قائد اجليش البورمي مينغ أونغ هالينغ 
أن األمم املتحدة »ال متلك حق التدخل« في الشؤون 
البورمية, ف��ي أول رد على االت��ه��ام��ات بحدوث 
»إب���ادة« التي أطلقتها املنظمة الدولية في أزمة 

الروهينغا.
وقال اجلنرال مني أونغ هالينغ في تصريحات 
للجريدة الرسمية للجيش ال��ص��ادرة االثنني »ال 
ميلك أي بلد أو منظمة أو مجموعة حق التدخل« في 

السياسة البورمية.
وأض���اف أن »ك��ل دول العالم تختار النظام 
الدميوقراطي الذي يالئمها )...( وبورما على طريق 
التعددية الدميوقراطية«, مؤكدا أن اجليش سيبقى 
مشاركا في احلياة السياسية طاملا أن النزاعات مع 

حركات التمرد العديدة في البالد لم حتل.

وك��ان محققون من األمم املتحدة دع��وا في 18 
سبتمبر إلى إقصاء اجليش البورمي الذي ال يزال 
يتمتع بنفوذ كبير في البالد رغم تشكيل حكومة 
مدنية, عن احلياة السياسة وإقالة قادته الضالعني 

في أعمال »إبادة« بحق أقلية الروهينغا املسلمة.
وطلب احملققون أيضا إقالة القادة العسكريني, 
وكذلك وكما فعلوا في تقريرهم املرحلي السابق 
في نهاية اغسطس, مالحقة قائد اجليش نفسه 
وخمسة ضباط آخرين بتهم »إبادة« و«جرائم ضد 

االنسانية« و«جرائم حرب«.
وأورد التقرير سلسلة طويلة من التجاوزات 
التي ارتكبت ضد الروهينغا, من بينها »اغتياالت« 
و«ح���االت اخ��ت��ف��اء« و«ت��ع��ذي��ب« و«اع��م��ال عنف 

جنسية« و«عمل قسري«.
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