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االثنني ١٤ اكتوبر ٢٠١٩ عربية وعاملية

قيس سعيد رئيساً لتونس بأكثر من 75% من األصوات

بوتني في الرياض اليوم: نولي أهمية كبيرة للسعودية
أنشأنا قاعدة مشتركة مع اململكة بعشرة مليارات دوالر وضع ملياران منها قيد االستثمار

بإجراء اجلولة الرئاسية األولى، ثم االنتخابات التشريعية في 
6 أكتوبر، معربا عن أمله في أن تتواصل هذه العملية في نفس 

الظروف الطيبة التي متيزت بها منذ انطالقها.

وأشــار إلى أن فترة املسار االنتخابي ككل كانت »صعبة«، 
نظــرا إلجنازها فــي فترة زمنية »ضيقــة«، معربا عن امتنانه 
للهيئة العليا املســتقلة لالنتخابــات، والهيئة العليا لالتصال 

الســمعي البصري، وكل الهيئات التي شــاركت في إجناح هذه 
العملية االنتخابية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
التونسية، خالد احليوني، أن عملية االقتراع سارت في أجواء 
أمنية مستقرة. وقال احليوني إن جميع الوحدات األمنية على 
تواجــدت لتأمني ســير العملية االنتخابية فــي مختلف مراكز 
االقتراع وفي املقرات الرئيسية والفرعية للهيئة العليا املستقلة 

لالنتخابات.
بدورها، قالت بعثة دولية ملراقبة االنتخابات امس، إن احتجاز 
مرشح الرئاسة نبيل القروي ألسابيع قبل التصويت الذي جرى 
امس، يثير القلق على االقتراع على الرغم من اإلفراج عنه يوم 
األربعاء املاضي. وقال ليز كامبل رئيس البعثة امليدانية املشتركة 
للمعهد الدميوقراطي الوطني واملعهد اجلمهوري الدولي »اعتقال 
أحد مرشحي الرئاسة وعدم قدرته على القيام بحملة انتخابية 

في ظروف متكافئة يشكل بالنسبة لنا ما يدعو للقلق«.
ودعــي أكثر مــن 7 ماليني ناخب إلــى اإلدالء بأصواتهم في 
مراكــز االقتــراع، التي تواجد بهــا عدد أكبر نســبيا للناخبني 
خالل الســاعات األولى، باملقارنة مع االنتخابات النيابية التي 
جرت األحد قبل املاضي. ويشمل العدد اإلجمالي للمسجلني في 
السجالت االنتخابية ٤٩% من النساء و35% من الشباب ما بني ١8 
و35 سنة وفق احصائيات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

ويتابع ١3 ألف مالحظ من منظمات املجتمع املدني من بينها 
٤5٠ مــن اخلارج االنتخابات التي تتميز بحضور كبير ملمثلي 
األحزاب الذين أسندت لهم الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 8٠ 
ألف اعتماد. وتعد هذه املرة الثانية التي توجه فيها التونسيون 
الى مراكز االقتراع في غضون شهر فبعد الدور االول لالنتخابات 
الرئاسية شارك التونسيون في االنتخابات التشريعية وامس، 

صوتوا في الدور الثاني حلسم الرئاسة.

)أ.ف.پ( قيس سعيد مدليا بصوته باحد مراكز االقتراع امس  

عواصـــم - وكـــاالت: فاز أستاذ القانون الدستوري قيس 
سعيد في االنتخابات الرئاسية في تونس متقدما بفارق كبير 
على منافسه رجل األعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطالع 
للرأي نشر نتائجه التلفزيون احلكومي التونسي مساء أمس.

ووفقا لنتائج االســتطالع الذي اجرته مؤسســة »ســيغما 
كونســاي« فقد نال ســعيد 76.٩% من األصــوات في حني حاز 

القروي ٢3.١% من األصوات.
وكان التونســيون قد صوتوا امس، في انتخابات رئاسية 
حاســمة النتخاب رئيس جديد للبالد فــي اقتراع تنافس فيه 
رجــل اإلعــالم الليبرالي نبيــل القروي املالحق بتهمة غســيل 
أموال وأســتاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي ال يتبنى 
أي توجه سياســي، إثر حملة انتخابية اشــتدت فيها املنافسة 

في األيام القليلة املاضية.
وقــال القروي اثر خروجه من مكتــب االقتراع للصحافيني 
»اليوم عندنا فرصة السترجاع تونس احلداثة وتونس املرأة، 

ال يجب ان نترك احلكم في يد واحدة يجب التوازن«. 
بدوره، قال ســعيد في تصريحات صحافية »أبناء الوطن.. 
انكم اليوم تختارون بكل حرية بل انكم صنعتم مفهوما جديدا 
للثورة«، وتابع »احتكموا فقط الى ضمائركم، حينها ســتعود 

السيادة اليكم«. 
من جهته، دعا رئيس احلكومة التونسية، يوسف الشاهد، 
إلى اإلســراع بتشــكيل احلكومة اجلديدة في أقرب وقت ممكن 
للتعاطي مع مشــاكل التونسيني اخلاصة بالعدالة االجتماعية 

والتوظيف والتنمية.
وقال الشــاهد في تصريح عقــب اإلدالء بصوته، إن تونس 
بتنظيمهــا للجولة الثانية من االنتخابات الرئاســية تكون قد 
استكملت مسارها االنتخابي الذي انطلق منذ ١5 سبتمبر املاضي 

ملشاهدة الڤيديو

ـ وكاالت: يبــدأ  عواصــم 
الرئيــس الروســي ڤالدميير 
بوتــني اليوم من الســعودية 
جولــة خليجيــة تقــوده الى 
االمارات ايضــا، تعلق عليها 
الدوائر السياسية واالقتصادية 
واالســتثمارية الروسية آماال 
واسعة، ويتوقع ان تكون هناك 
عائدات ملموســة فــي مجال 
تطوير العالقات الثنائية في 
مختلف املجاالت مع السعودية 

واالمارات.
وقالت الرئاسة الروسية في 
بيان على موقعها االلكتروني 
ان املباحثات التي ســيجريها 
الرئيــس بوتــني مــع خــادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز ســتتركز على 
مناقشة آفاق تطوير التعاون 
الثنائــي املتعدد اجلوانب مبا 
في ذلك املجاالت االقتصادية 
والتجاريــة واالســتثمارية، 
اضافة الى تبادل اآلراء حول 
تطورات الوضع في الشــرق 

االوسط وشمال افريقيا.
واضافت ان بوتني سيعقد 
لقــاء منفصال مــع ولي العهد 
نائــب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع السعودي صاحب 
السمو امللكي االمير محمد بن 
سلمان وان اجلانبني الروسي 
والسعودي ســيوقعان عددا 
من االتفاقيــات والوثائق في 
مختلف اوجه التعاون الثنائي.
بوتــني  ان  واوضحــت 
سيجري في ابوظبي مباحثات 
كذلــك مع ولي عهــد أبوظبي 
نائــب القائد االعلــى للقوات 
املســلحة االماراتية محمد بن 
زايد تتركز كذلك على مناقشة 
قضايا تطوير عالقات التعاون 
الثنائية في املجاالت التجارية 
واالقتصادية واالســتثمارية 
اضافة الى تبادل اآلراء حول 
الدوليــة واالقليمية  القضايا 

جيــدة«، واضاف ان صندوق 
االستثمارات املباشرة الروسي 
وصندوق االستثمارات العامة 
للمملكــة قاما بإنشــاء قاعدة 
مشــتركة بعشــرة مليــارات 
دوالر وضع ملياران منها قيد 
االســتثمار كما أن العمل جار 
على مشاريع أخرى ومت بالفعل 
تنفيذ بضعة مشاريع واعدة 
جدا ومثيرة لالهتمام، الفتا الى 
»اننا نرى أيضا فرصة للعمل 
في أراضــي اململكــة العربية 
الســعودية«. وأشــار الى ان 
اجلانبني ينشأ بينهما عالقات 
في مجال »حساس جدا يتطلب 
ثقة متبادلة« وهــو التعاون 
العسكري التقني وانه هنالك 
مفاوضــات منذ فتــرة بعيدة 

حول هذا اجلزء.
وأشــار بوتــني الــى دور 
اململكــة االيجابــي فــي حــل 
األزمــات اإلقليميــة، معربــا 
عن امتنانه للملك سلمان بن 
عبدالعزيز وولي العهد نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزير 

من يقف وراء هذا العمل«.
وفي رده على سؤال حول 
اذا ما كانت روسيا تعرف من 
قــام بالهجوم، قــال »نحن ال 
نعرف مــن قام به«، الفتا الى 

»انه ال عالقة إليران بهذا«.
وأكد الرئيس الروسي أن 
أعمــاال مثــل االســتيالء على 
الناقالت والهجمات على البنية 
التحتية النفطية سيعمل على 
توحيدنا في »أوپيك بالس« ألن 
هدفنا هو استقرار الوضع في 
أســواق الطاقة العاملية ولكن 
كمهمــة فنيــة يجــب تقليــل 
حجــم املخزونات فــي العالم 
إلى مستوى معقول بحيث ال 
تضغط هذه املخزونات على 

السعر.
البرنامج  اتفاقيــة  وحول 
النــووي االيراني، قال بوتني 
»ان هناك ما يسمى خطة العمل 
الشــاملة املشتركة وان إيران 
اتخذت على عاتقها التزامات 
معينة اال ان هناك تناقضات 
بني إيران وإســرائيل وإيران 
والواليــات املتحــدة«، مبينا 
انــه ينطلق مــن احلاجة إلى 
السعي حلل هذه التناقضات 
والبحث عن طرق للخروج من 
هذه األوضاع املعقدة. واضاف 
انه يجب الوفــاء بااللتزامات 
جتاه إيران، مشيرا الى ان عدم 
االلتزام دفع ايران الى التصرف 

بشكل مختلف.
وحول ما يسمى بـ »صفقة 
القــرن«، قــال الرئيس بوتني 
»نحن ندعم أي صفقة تؤدي 
إلى الســالم ولكــن علينا أن 
نفهــم ماهيتها فتفاصيل هذه 
املقترحــات التــزال مبهمــة 
والواليات املتحدة لم تقدمها 
بعد للرأي العام سواء العاملي 
أو األميركي الداخلي أو الشرق 

أوسطي أو الفلسطيني«.
وفــي موضــوع العالقات 
الروسية ـ األميركية، اوضح 
الرئيس الروسي علمه بتأييد 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
لتطبيع العالقات خالل حملته 
االنتخابية السابقة »ولألسف 
لم يحدث ذلك« بعد، مشــيرا 
الــى ان »ما يحدث في احلياة 
السياسية الداخلية للواليات 
املتحدة واألجندة السياســية 
الداخليــة ال تســمح للرئيس 
احلالي باتخاذ خطوات لتحسني 
الروسية األميركية  العالقات 

بشكل جذري«.

الدفاع السعودي االمير محمد 
بن ســلمان على هذا »املوقف 
البنــاء« وانــه علــى ثقة بأن 
زيارته ستعطي »دفعة جديدة« 
الثنائية  العالقــات  لتطويــر 
والتعاون على الساحة الدولية.
واضــاف »نحن ننظر إلى 
املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
الواعديــن  كأحــد شــركائنا 
والقريبني جــدا، حيث وقعنا 
في العام املاضي إعالن الشراكة 
االستراتيجية والتعاون ما يدل 
على نوعية وطابع العالقات« 
بني اجلانبني. وحول الهجوم 
الــذي تعرضــت له منشــآت 
نفطية ســعودية مؤخرا، أكد 
الرئيــس بوتــني ان املوقــف 
الرســمي يديــن أي عمــل من 
هذا النوع وال ميكن أن يكون 
األمر خالف ذلك، مشيرا الى انه 
»شخصيا على اتصال مع ولي 
العهد السعودي حيث ناقش 
معه احلــادث وأخبره أنه من 
الضروري احلصول على أدلة 
وحتديد املذنبني مؤكدا أن هناك 

)رويترز( الرئيس الروسي فالدميير بوتني متحدثا إلى قنوات تلفزيونية 

امللحة.
واســتبق الرئيــس بوتني 
الســعودية  زيارتــه بوصف 
واالمــارات بأنهمــا دولتــان 
صديقتان وشريكتان لروسيا 
االحتادية في املنطقة، مشيدا 
بدورهما في معاجلة النزاعات 
واملشــكالت التي تعاني منها 

منطقة الشرق االوسط.
وأكــد الرئيــس الروســي 
بــالده  ان  ڤالدمييــر بوتــني 
تولي اهمية كبيــرة للمملكة 
العربية السعودية »وها نحن 
نرد الزيارة التاريخية التي قام 
بها خادم احلرمني الشــريفني 
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز 
آل ســعود إلى روسيا«. وقال 
بوتني فــي مقابلة تلفزيونية 
مشــتركة امــس مــع قنوات 
»العربيــة« و»ســكاي نيــوز 
عربية« و»روسيا اليوم«، ان 
النمو االقتصادي مع السعودية 
ارتفع في النصــف األول من 
الســنة بنســبة 38% »ونحن 
نــدرس مشــاريع مشــتركة 

بايدن االبن محبطًا خطط ترامب للتحقيق معه: 
أدرت أنشطتي التجارية مبعزل عن والدي

واشنطن - وكاالت: أصدر هنتر 
بايدن جنل جو بايدن نائب الرئيس 
األميركي الســابق، بيانا عن طريق 
محاميه شرح فيه تفاصيل العمل الذي 
كان يؤديه في أوكرانيا والصني وكان 
محل انتقادات شــديدة من الرئيس 
دونالد ترامب. وقال البيان إن بايدن 
اإلبن ينوي االستقالة في 3١ اجلاري 
من مجلس إدارة شركة صينية كانت 

هدفا لالنتقادات.

وكان ترامــب أكــد دون دليل أن 
هنتر متورط في فساد في البلدين 
وأنه استطاع اإلفالت من احملاسبة 
بفضل والده الذي يعد اآلن املنافس 
الرئيســي لترامب فــي االنتخابات 
التمهيدية الختيار مرشــح احلزب 
الدميوقراطي في انتخابات الرئاسة 

في عام ٢٠٢٠.
وقال احملامي جورج مســيرس 
في البيــان إن هنتــر اضطلع بهذه 

األنشطة التجارية مبعزل عن والده 
و»لــم يعتقد أن من املناســب بحث 
هــذه األمور مع والــده. ولم يحدث 

أن بحثها معه«.
وأضاف »هنتــر كان يدرك على 
الدوام أن والده سيسترشد بالكامل 
وبشــكل ال لبــس فيــه بالسياســة 
األميركية الراسخة بغض النظر عن 
آثارها على مصالح هنتر املهنية«.

جــاء ذلك فيمــا أصبحت قضية 

عزل ترامب هي املهيمنة على سباق 
الدميوقراطيني النتخابات ٢٠٢٠.

التي  ومــن فضيحــة أوكرانيــا 
يواجهها جو بايدن إلى تقدم اليزابيث 
وارن وإصابة بيرني ساندرز بذبحة 
صدرية، تثير التطورات األخيرة في 
ســباق الدميوقراطيني لالنتخابات 
اهتماما إعالميا ضئيال بعدما طغى 
عليها التحقيق الذي يهدف إلى عزل 

الرئيس ترامب.

اجلبير: املشكلة ليست في الوساطة 
بل في إيران نفسها

عمران خان من طهران: 
ال نريد صداماً بني السعودية وإيران

عواصــم ـ وكاالت: قال وزير الدولة 
للشؤون اخلارجية السعودي عادل اجلبير، 
ردا على العرض الروســي بالوساطة بني 
اململكة وإيران، ان املشــكلة ليســت في 

الوساطة بل في إيران نفسها.
وأوضح اجلبير في تصريحات صحافية 
بالرياض أمس »مشكلتنا مع إيران هي إيران 
نفسها، مشكلتنا مع إيران هي مهاجمتها 
لســفاراتنا واغتيال ديبلوماسيينا وزرع 

خاليا إرهابية في بلدنا«.
واضاف »مشــكلتنا مــع إيران هي 
محاولتها زعزعة اســتقرار دول اخلليج، 
فإيران هي التي تقدم صواريخ للمنظمات 
اإلرهابية التي تستخدمها ضد اململكة العربية 
السعودية، هناك أكثر من 260 صاروخا 
إيرانيا أطلقها احلوثيون على السعودية، 
وأطلق املئــات من الطائرات اإليرانية من 

دون طيار ضد السكان املدنيني«.
وتابع »مشكلتنا مع إيران هي دعمها 

اإلرهابيني، مشــكلتنا مع إيران هي أنها 
تؤمن بتصدير ثورتها والتدخل في شؤون 

الدول األخرى«.
واكــد اجلبير انه »إذا أرادت إيران أن 
تعامل كدولة طبيعية، فعليها أن تتصرف 
كدولة طبيعية.. كل هذا يجب أن يتوقف، 
وليعلم اإليرانيون أنه لهذا السبب تخضع 
طهران لعقوبات دولية، فهذه ليست عقوبات 

سعودية«.
وقال اجلبير إن اململكة ليســت وراء 
استهداف ناقلة النفط اإليرانية مؤخرا في 

البحر األحمر.
وأكــد ان»هذه ليســت الطريقة التي 
تعمل بها اململكة ولم يكن هذا أســلوبها 
في الســابق«، مضيفا أن »القصة التزال 

غير كاملة«.
ودعا وزير الدولة للشؤون اخلارجية 
الســعودي للتريث ومعرفة ما حدث قبل 

القفز إلى استنتاجات متسرعة.

طهران - وكاالت: رحب الرئيس االيراني 
حسن روحاني مببادرة رئيس وزراء باكستان 
عمران خان لتســوية »املشكالت اإلقليمية 
العالقة« مؤكدا دعم بالده للجهود و»النوايا 

الطيبة« املبذولة في هذا اإلطار.
وقال روحاني فــي مؤمتر صحافي مع 
خان الذي يزور ايران إن »طهران وإسالم 
آباد تؤكدان ضرورة تسوية املشكالت العالقة 
في املنطقة عبر احللول السياســية« الفتا 
الى ان بالده سترد على أي »موقف ايجابي 
بإيجابية«. وأعرب عن ترحيب بالده للمساعي 
الباكستانية إلحالل السالم في املنطقة قائال 
»نرحب برحابة صدر النوايا احلسنة واملساعي 
الرامية لتســوية القضايا اإلقليمية وعودة 
األمن واالستقرار الى منطقتنا احلساسة«.

وأضاف روحاني أن طهران سترد على 
كل »نوايا حســنة وكالم طيب بالرد الالئق 

والطيب«.
وأشــار الى انه بحث مع خان القضايا 
اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين موضحا 
»أجرينا محادثات مثمرة وجيدة تركزت على 
مناقشة التطورات اإلقليمية خاصة في املنطقة 

اخلليجية وبحر عمان«.
من جانبه، كشف رئيس الوزراء الباكستاني 
عن طلب الرئيس األميركي دونالد ترامب منه 

تسهيل احلوار بني طهران وواشنطن.
وقال خان »بحثنا مع الرئيس روحاني 
تفاصيل الطلب األميركي ونعلم الصعوبات 
املوجودة في هذا اخلصوص لكننا لن ندخر 
جهدا إللغاء العقوبات ضــد إيران والتزام 

االطراف كافة باالتفاق النووي«.
ونفى خان ان تكــون بالده تلعب دور 
الوسيط بني ايران والسعودية قائال ان »اسالم 
آباد ال تلعب دور الوســيط بني البلدين بل 
سيكون دورها مســاعدا في هذا املجال«، 
مشيرا الى انه سيقوم قريبا بزيارة »مفيدة« 

الى السعودية.
وأضاف »لم يطلب أي أحد منا الوساطة 
بني إيران والسعودية والزيارة مبنزلة مبادرة 
باكستانية بحتة« معربا عن اعتقاده ان أي 
مواجهة بني الســعودية وإيران سيكون لها 

تداعيات سلبية على املنطقة.
وأضاف »نرغــب في ان نواصل دورنا 

املساعد إلنهاء اخلالفات بني البلدين«.

رئيس اإلكوادور يتهم سلفه ونظيره 
الڤنزويلي برعاية املظاهرات

عواصم - وكاالت: اتهم رئيس اإلكوادور 
لينني مورينو سلفه رافائيل كوريا، ورئيس 
ڤنزويال نيكوالس مادورو برعاية املظاهرات 
التي تشهدها اإلكوادور، وتعهد بإعادة النظر 
في مرسوم مثير للجدل فجر االحتجاجات.

وقال مورينو في تصريح »إن قوى ظالمية 
بقيادة كوريا ومادورو، بالتعاون 
مع عصابات اإلرهاب واملخدرات 
ومواطنني أجانب، ارتكبت اليوم 
أعمال عنف غير مســبوقة ضد 
التــراث )التاريخــي( لشــوارع 
العاصمة كيتو، لقد بثوا اخلوف 

في قلوب العديد مــن العائالت«، معتبرا أن 
املتظاهرين أحرقوا مكتب إدارة التفتيش العام 
للمالية لـ»إتالف األدلة على فســاد احلكومة 
الســابقة«. وأشــار إلى أن حظر التجول في 
العاصمة كيتــو ومحيطها الــذي أعلن عنه 
أول من أمس، ســيبقى ســاريا حتى إشعار 
آخر، مبديا استعداده إلعادة النظر 
في مرسوم إلغاء الدعم احلكومي 
للوقود، الذي أشعل قبل أكثر من 
أسبوع فتيل احتجاجات تصدرها 
سكان البالد األصليون )الهنود 

احلمر(.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

قال الرئيس الروسي فالدميير بوتني ال نود 
أن »حتدث حرب تسلح حيث سيؤثر هذا على 
روسيا في احلد األدنى ألن لدينا أنواعا واعدة 
من األسلحة التي تعتبر حصرية باملطلق وليس 
لها مثيل لدى أحد في العالم فنحن قد قطعنا 
شوطا كبيرا في طريقنا واآلن نحن نفكر في 

اآلفاق القادمة ونعمل بهدوء«. وحول توسع حلف 
شمال األطلسي )ناتو(، قال الرئيس الروسي 
»بالطبع نشعر بهذا التهديد بالرغم من التطمينات 
من احللف اال أنه حلف عسكري وبالطبع عندما 
تقترب البنى التحتية حللف عسكري من حدودنا 

فهذا ال يولد لدينا أي سرور«.

الرئيس الروسي: ال نريد حرب تسلح جديدة


