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منع الناخبين من التقاط صور أثناء االقتراع

تايلند :أول انتخابات تشريعية منذ انقالب 2014
بد�أ الناخبون يف تايلند� ،صباح
ام�س الأحد ،الإدالء ب�أ�صواتهم يف
انتخابات ت�رشيعية هي الأولى يف
اململكة منذ �أن ا�ستولى اجلي�ش على
ال�سلطة يف انقالب عام .2014
وق����ال الأم��ي�ن ال��ع��ام ملفو�ضية
االنتخابات يارونغفيت�ش بهوما �إن
مكاتب االق�تراع الـ� 92ألفا و300
فتحت �أبوابها �أمام الناخبني.
ووجهت الدعوة لـ 51مليون ناخب
للتوجه �إلى مراكز االقرتاع الختيار
نوابهم ،ومن بني ه�ؤالء الناخبني
هناك  7ماليني �شاب و�شابة ترتاوح
�أعمارهم بني  18و 25عاما ،تدرج
�أ�سما�ؤهم للمرة الأول��ى على قوائم
الناخبني ،كما توجد �أحزاب جديدة
تخو�ض ه��ذا اال�ستحقاق للمرة
الأولى.
وك�������ان م���ل���ك ت���اي���ل���ن���د م��اه��ا
فاجريالونغكورن �أ�صدر بيانا نادرا،
ا�ستعاد فيه عبارات ا�ستخدمها قبل
ن�صف قرن والده الراحل ودعا فيها
�إلى انتخاب قادة «�أخيار» من �أجل
تفادي «الفو�ضى» و«الأ�رشار».
وي���أم��ل اجل��ن�راالت �أن يحتفظوا
بال�سلطة من خالل ال�سيطرة على
الربملان ،علما ب�أنهم ي�سيطرون
على جمل�س ال�شيوخ ال��ذي عينوا
كل �أع�ضائه الـ ،250بينما جتري
االن��ت��خ��اب��ات على مقاعد جمل�س
النواب ح�رصا.
وو�ضع املجل�س الع�سكري �أنظمة

• ملك تايلند

جديدة لالنتخابات تهدف �إلى احلد
من عدد املقاعد التي ميكن للأحزاب
الكربى امل�ؤيدة للدميقراطية الفوز
فيها.
وك��ان ج�نراالت اجلي�ش التايلندي
�أط��اح��وا يف ع��ام  2014باحلكومة
املدنية يف انقالب هو الثاين ع�رش
بالبالد يف �أقل من قرن.
وك��ان ملك تايلند قد �أ�صدر ع�شية
�أول انتخابات يجريها املجل�س
الع�سكري احلاكم يف البالد منذ نحو

� 5سنوات ،بيانا نادرا ا�ستعاد فيه
دعوة والده الراحل �إلى ت�أييد قادة
�أخيار من �أجل تفادي الفو�ضى.
وي�����أت����ي ب���ي���ان امل���ل���ك م��اه��ا
فاجريالونغكورن ، ،بعد �أقل من
�شهرين من �إلغاء قرار ملكي برت�شيح
حزب مرتبط برئي�س الوزراء ال�سابق
امل��ل��ي��اردي��ر تاك�سني �شيناواترا
�شقيقته الأمرية �أوبولراتانا لرئا�سة
احلكومة.
والحقا حلّت املحكمة احل��زب يف

موزمبيق 700 :قتيل حصيلة ضحايا

إعصار «إداي»

• من آثار اإلعصار

ال تزال ح�صيلة �إع�صار «�إداي» املدمر الذي �رضب
الأ�سبوع املا�ضي جنوب القارة الإفريقية يف ارتفاع
م�ستمر ،وجتاوزت �أم�س  700قتيل.
و�أعلن وزير الأرا�ضي والبيئة يف موزمبيق� ،سيل�سو
كوريريا ،ام�س ارتفاع ح�صيلة القتلى يف بالده وحدها
�إلى � 446شخ�صا ،م�ؤكدا �أن � 531ألفا �آخرين ت�أثروا
بعواقب الإع�صار ،ومت توطني � 110آالف منهم ب�شكل
م�ؤقت يف خميمات .واجتاح الإع�صار الذي بلغت �رسعة
رياحه  170كلم يف ال�ساعة يوم اجلمعة يف الأ�سبوع
املا�ضي مناطق �ساحلية و�سط موزمبيق ،حيث ت�سبب
بفي�ضانات ع��ارم��ة ،لي�رضب بعد ذل��ك زميبابوي
وماالوي .وبعد �أكرث من �أ�سبوع على الكارثة ،حتذر
الأمم املتحدة من �أن الأو�ضاع يف املناطق املنكوبة ال

تزال يف غاية ال�صعوبة ،حيث يظل بع�ض املواطنني
عالقني على �أ�سقف منازلهم ،ويعاين املت�رضرون من
نق�ص الغذاء ،و�سط ت�صعيد لتف�شي �أمرا�ض خطرية
مثل الكولريا.
وقالت املديرة التنفيذية ملنظمة الأم��م املتحدة
للطفولة «اليوني�سيف» ،هرنييتا فور� ،إن املنظمة
العاملية تواجه �صعوبات حتى يف تقييم حجم
الأ��ضرار ،مو�ضحة �أن بع�ض القرى غمرت بالكامل
ودمرت منازل ومدار�س ومراكز طبية.
وينخف�ض م�ستوى املياه يف نهر زمبيزي ببطء ،ح�سب
حكومة موزمبيق� ،إال �أن مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية حذر من خطر وق��وع في�ضانات
جديدة يف حال هطول مزيد من الأمطار يف املنطقة.

• أثناء االنتخابات

ف�صل جديد م��ن ف�صول التقلبات
ال�سيا�سية التي ت�شهدها البالد.
واعترب حينها امللك تر�شيح �شقيقته
ل��رئ��ا���س��ة ال�����وزراء خ��ط��وة «غري
مالئمة» ،فيما �أكد بيان �صادر عن
الق�رص �أن «امل��ل��ك��ة وويل العهد
و�أف��راد الأ��سرة املالكة يفرت�ض �أن
يكونوا فوق ال�سيا�سة وال ميكنهم
تويل وظائف عامة لأن ذلك خمالف
للد�ستور».
كما ت�ضمن البيان امللكي عبارات

األمم المتحدة :خطط لتوطين الجئي الروهينغا
في جزيرة نائية
تعمل الأمم املتحدة على و�ضع خطط
مل�ساعدة بنغالدي�ش على نقل الآالف
من الالجئني الروهينغا �إلى �إحدى
اجل��زر النائية قبالة �سواحلها،
يف خطوة يعرت�ض عليها كثري من
الالجئني.
وتقول بنغالدي�ش �إن نقل الالجئني
�إلى جزيرة «با�سان ت�شار» �سيخفف
التكد�س املزمن يف خميماتها يف
«كوك�س ب��ازار» ،حيث يوجد �أكرث
من مليون من الروهينغا امل�سلمني
الفارين من ميامنار.
وتقع اجل��زي��رة يف خليج البنغال
وميكن الو�صول �إليها با�ستخدام
ال��ق��وارب من �ساحل بنغالدي�ش يف
رحلة بحرية ت�ستغرق عدة �ساعات.
وانتقدت منظمات �إغاثية وحقوقية
مقرتح نقل الالجئني بدعوى �أن
ه��ذه اجل��زي��رة معر�ضة لأخطار
الفي�ضانات والأعا�صري ،بل ورمبا
تغمرها امل��ي��اه بفعل �أم���واج مد
عالية.
و�أف���ادت وك��ال��ة «روي�ت�رز» ب�أنها
اطلعت على وثائق لربنامج الأغذية
العاملي التابع للأمم املتحدة،
تفيد ب�أنه مت مد حكومة بنغالدي�ش
بخطط مف�صلة ،تت�ضمن جدوال زمنيا
وميزانية ،عن كيفية الو�صول �إلى
الآالف من الروهينغا الذين �سيتم
نقلهم يف غ�ضون �أ�سابيع ،وت�شدد

الصين وأوروغواي :دعم العالقات الثنائية
تعهدت ال�صني و�أوروغ��واي بالعمل
معا من �أجل دعم العالقات الثنائية
وتعميق التعاون ،وفقا ملا قال نائب
رئي�س جمل�س الدولة ال�صيني هو
ت�شون هوا ونائبة رئي�س �أوروغواي
لو�سيا توبوالن�سكي
ونقل ه��و ،تهاين نائب الرئي�س
ال�صيني وانغ ت�شي �شان احلارة �إلى
توبوالن�سكي ،التي تتولى �أي�ضا
من�صب رئي�سة اجلمعية العامة
ورئي�سة جمل�س ال�شيوخ.
وقال نائب رئي�س جمل�س الدولة،
�إنه خالل الزيارة الر�سمية الناجحة
ال��ت��ي ق��ام بها رئي�س �أوروغ����واي
تاباري فازكري �إلى ال�صني يف ،2016
�أ���س�����س ال��ب��ل��دان ع�لاق��ات ال�رشاكة
اال�سرتاتيجية بينهما .م�ضيفا �أن
الرئي�س ال�صيني �شي ج�ين بينغ

�أر�سله لزيارة �أوروغواي يف الأ�سا�س
لتعزيز تنفيذ التوافق الذي تو�صل
�إليه رئي�سا البلدين ودعم التنمية
امل�ستمرة للعالقات الثنائية.
و�أ�شار هو �إلى �أن �أوروغواي هي �أول
دولة يف ال�سوق امل�شرتكة اجلنوبية
«مريكو�سور» ،توقع مذكرة تفاهم
ح��ول مبادرة احل��زام والطريق مع
ال�صني.
وت�ضم الكتلة الإقليمية حاليا �أربعة
�أع�ضاء دائمني ،الأرجنتني والربازيل
وباراغواي و�أوروغواي.
وق���ال ه��و� ،إن اق��ت�����ص��ادي ال�صني
و�أورغ����واي متكامالن ب�شكل كبري
ولديهما قدرة هائلة على التعاون.
ومتنى �أن يعمل اجلانبان معا من �أجل
تعميق التعاون الثنائي يف جماالت،
من بينها الزراعة والبنية الأ�سا�سية

والقدرة ال�صناعية واال�ستثمار.
و�أ����ض���اف ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
الدولة �أن ال�صني م�ستعدة لتعزيز
التعاون مع �أوروغ��واي يف الفح�ص
واحل��ج��ر ال�صحي و�صناعة �صيد
الأ�سماك وجتهيز الأغذية واخلدمات
اللوج�ستية و�أ�شياء �أخ��رى ،بهدف
الدعم املتوا�صل للتعاون يف جمال
الزراعة.
ومن ناحيتها قالت توبوالن�سكي،
�إن العالقات الثنائية بني �أوروغواي
وال�صني ت��ط��ورت وتعمقت ب�شكل
متوا�صل خالل الـ 30عاما ال�سابقة،
منذ ت�أ�سي�س العالقات الدبلوما�سية.
و�أ�ضافت نائبة رئي�س �أوروغ��واي
�أن ب�لاده��ا ���س��وف ت�ستغل زي��ارة
هو كفر�صة لتنفيذ التوافق املهم
ال��ذي تو�صل �إليه رئي�سا البلدين

ا�ستخدمها امللك الراحل بوميبول
�أدولياديغ عندما دعا يف عام 1969
ال�شعب �إل��ى «دع��م الأخ��ي��ار حلكم
املجتمع وال�سيطرة على الأ��شرار
ملنعهم من خلق الفو�ضى».
ودع����ا امل��ل��ك ال�����ش��ع��ب واجلي�ش
وال�رشطة واخل��دم��ة املدنية �إلى
اال�ستجابة لكلمات والده.
من ناحية �أخ��رى حظرت اللجنة
االنتخابية الوطنية يف تايلند على
الناخبني التقاط �صور �شخ�صية

وعادية داخل مراكز االقرتاع ،وكذلك
احل�ضور �إلى هذه املراكز بقم�صان
حتمل �أرقاما.
و�أو�ضح موظفو اللجان االنتخابية
املحلية هذا احلظر لكل الناخبني
الذين ي��أت��وا �إل��ى مراكز االق�تراع
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف �أول انتخابات
ت�رشيعية عامة يف البالد منذ عام
 .2011وقالوا �إن هذا الإجراء يهدف
�إلى �ضمان املرور ال�رسيع واملنظم
للناخبني مبراكز االقرتاع.

ونقلت وك��ال��ة «ن��وف��و���س��ت��ي» عن
موظفة يف اللجنة االنتخابية لأحد
مراكز االقرتاع الواقع داخل مدر�سة
ثانوية ،قولها« :ك��ان هنا الكثري
من الناخبني وراء �أبواب املدر�سة
قبل انطالق االنتخابات .وحتى الآن
اليزال موقف ال�سيارات وال�شوارع
امل���ج���اورة م��زدح��م��ة ب�سيارات
الناخبني».
و�أ���ض��اف��ت« :خ�لال ال�ساعات الـ3
الأول��ى لعمل مركز االق�تراع �أدلى
�أكرث من ن�صف الناخبني امل�سجلني
ب��أ���ص��وات��ه��م .على م��ا ي��ب��دو ف ��إن
النا�س كانوا يريدون القيام بذلك
يف ال�صباح ،لكي يكون ب�إمكانهم
اال�سرتاحة بعد ذلك».
وردا على ال�س�ؤال حول �سبب حظر
الت�صوير وارتداء القم�صان احلاملة
للأرقام� ،أو�ضحت�« :إن حظر التقاط
ال�صور ال�شخ�صية والعادية مرتبط
بالأ�صل بامل�سائل التنظيمية ،وهو
ال يق�ضي بالعقاب اجلنائي ،غري
�أن حظر ارتداء القم�صان بالأرقام
ي��ع��د ج����زءا م��ن ح��ظ��ر الدعاية
االنتخابية يف يوم االنتخابات.
ويق�ضي خ��رق ه��ذا احل��ظ��ر بدفع
غ��رام��ة وحتى عقوبة بال�سجن،
�إذ �إن الأرق��ام تعد جزءا من رموز
الأح���زاب يف حملتها االنتخابية
التي ال ميكن ا�ستخدامها �إال �أثناء
احلملة التي ت�سبق االقرتاع ،غري
�أنها قد انتهت».

وا���س��ت��ك�����ش��اف امل��زي��د م��ن فر�ص
التعاون.
وا�ستطردت توبوالن�سكي �أنه يتعني
على اجل��ان��ب�ين تعزيز التعاون
الرباجماتي يف جماالت ،من بينها
�صناعة �صيد الأ�سماك واال�ستثمار
والثقافة والتعليم بناء على املنفعة
امل�شرتكة والو�ضع متبادل النفع.
وتعترب �أوروغواي ،مبادرة احلزام
والطريق من�صة مهمة وتتمنى تطبيق
املزيد من م�رشوعات التعاون وفقا
لهذا الإطار ،بح�سب توبوالن�سكي.
والتقى هو �أي�ضا بوزير خارجية
�أوروغ���واي رودول��ف��و نني نوفوا.
وتبادل اجلانبان وجهات النظر حول
الت�أ�سي�س امل�شرتك للحزام والطريق
والعالقات الثنائية والعالقات بني
ال�صني و�أمريكا الالتينية.

• الجئون من أقلية الروهينغا

الوثيقة على �أن انتقال �أي الجئ
ينبغي �أن يكون طوع ًا «ومبا يتما�شى
مع املبادئ والأعراف الإن�سانية».
وق��ال��ت جيما ���س��ن��ودن م�س�ؤولة
االت�صال بربنامج الأغذية العاملي

يف «كوك�س ب���ازار» �إن الربنامج
ي�شارك يف «املناق�شات احلالية»
مع احلكومة ب�ش�أن �سبل التعامل مع
الالجئني.
وتقول بنغالدي�ش �إنها تبذل جهود ًا

م�ضنية يف مواجهة تدفق الجئي
الروهينغا وتريد بدء �إعادة توطني
الآالف منهم يف ه��ذه اجلزيرة،
م�ضيفة �أنه جرى ت�أمني اجلزيرة من
خماطر �أمواج املد والأعا�صري.

مالي :مقتل  110أشخاص

في هجوم مسلح

كوريا الشمالية :انتقاد حاد للتحالف الكوري الجنوبي األميركي
توا�صل كوريا ال�شمالية انتقاداتها لكوريا اجلنوبية ب�سبب جلوئها �إلى
التن�سيق مع اجلانب الأمريكي ب�ش�أن ق�ضية الأ�سلحة النووية الكورية
ال�شمالية ام�س الأحد وهو اليوم الثالث من قرار كوريا ال�شمالية ب�سحب
م�س�ؤوليها من مكتب االت�صاالت امل�شرتك.
جدير بالذكر �أن و�سائل الإعالم الرئي�سية يف كوريا ال�شمالية ومن �ضمنها
وكالة الأنباء املركزية الكورية ال�شمالية و�صحيفة رودونغ املتحدثة با�سم
حزب العمال احلاكم و�إذاعة جو�سون التلفزيونية مل يتطرق لذكر حقيقة
ان�سحاب كوريا ال�شمالية من مكتب االت�صال امل�شرتك بني الكوريتني يف
مدينة كي�سونغ احلدودية.
بينما ا�ستمرت و�سائل االعالم املتخ�ص�صة يف الرتويج للنظام �إلى اخلارج
يف �ضغوطها على اجلانب اجلنوبي ،منتقدة احلكومة ب�سيول للجوئها �إلى

التن�سيق الوثيق مع اجلانب الأمريكي والتعاون بني الكوريتني يف �إطار
العقوبات املفرو�ضة على كوريا ال�شمالية.
وقال موقع «�أورميينجوككريي» يف مقال حتليلي �صادر ام�س الأحد «من
الأ�شياء مثرية لل�شفقة موقف �سلطات كوريا اجلنوبية التي ت�سعى لبناء نظام
ال�سالم والتعاون بني الكوريتني عن طريق التن�سيق مع اجلانب الأمريكي،
غري �أنه ال يوجد �شيئ ًا حت�صل عليه كوريا اجلنوبية من خالل التن�سيق مع
الواليات املتحدة الأمريكية».
وانتقد املوقع الواليات املتحدة قائالً� :إنها «تعرقل عملية ت�أ�سي�س نظام
ال�سالم يف �شبه اجلزيرة الكورية،وجتري مناورات ع�سكرية م�شرتكة
هجومية ،كما تتدخل يف جميع امل�شاريع التعاونية �سواء كانت �صغرية �أم
كبرية احلجم وال تعمل �إال على و�ضع عراقيل وحواجز يف طريق ال�سالم».

• مسلحون في مالي

قتل � 110أ�شخا�ص جراء هجوم م�سلح ا�ستهدف رعاة
املا�شية من قومية فوالين يف و�سط مايل ،ح�سبما
�أفادت «رويرتز» نقال عن م�س�ؤول حملي.
وقال امل�س�ؤول �إن ح�صيلة القتلى لي�ست نهائية،
م�شريا �إلى �أن الهجوم نُ ِفّذ على �أيدي رجال م�سلحني

مرتدين الأزي��اء التقليدية لل�صيادين من قومية
دونزو.
يذكر �أن الهجوم الأخري هو الأكرث دموية يف و�سط
مايل ،حيث �أودت �أعمال العنف العرقي ،العام
املا�ضي ،بحياة مئات الأ�شخا�ص.

