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أوباما يصل كوبا جالبًا المطر بأول زيارة لرئيس أمريكي منذ 88 عامًا

بدء المعركة القضائية لتسليم عبد السالم الى فرنسا

و�ص��ل �لرئي���س �لأمريكي، ب��ار�ك �أوبام��ا، �إىل كوبا يف 
زي��ارة تاريخي��ة ولإج��ر�ء حمادثات مع رئي���س �لبالد 
ر�وؤول كا�صرتو.ويع��د �أوبام��ا �أول رئي���س �أمريكي يزور 
كوبا منذ �لثورة �لكوبية عام 1959، وكتب يف تغريدة 
ل��ه على "توتري" لدى هب��وط طائرته يف كوبا "مت�صوق 
لروؤية �ل�صعب �لكوب��ي و�صماع �صوته".و�صيلتقي �أوباما 
�لرئي���س �لكوبي ر�وؤول كا�ص��رتو و�صيناق�صان �لعالقات 
�وبام��ا  ��صتقب��ال  يف  وكان  و�لتجاري��ة.  �ل�صيا�صي��ة 
وزوجت��ه و�بنت��اه ل��دى و�صوله��م �إىل هافان��ا وزي��ر 
�خلارجي��ة �لكوب��ي برون��و رودريغي��ز، وتاأت��ي �لزيارة 
بعد �إعادة فتح �ل�صف��ار�ت بني �لبلدين. وقالت �حلكومة 
�لكوبي��ة يف �ل�صاب��ق �إنه��ا م�صتعدة ملناق�ص��ة �أي ق�صية 
يطرحه��ا �مل�صوؤول��ون �لأمريكي��ون خالل ه��ذه �لزيارة 
�لتاريخي��ة مبا يف ذلك حقوق �لإن�ص��ان، و�لدميقر�طية، 
لكن ناطقة با�صم وز�رة �خلارجية �لكوبية تقول �إن مثل 

هذه �لق�صايا غري مطروحة على طاولة �ملفاو�صات".
و�حتج��زت �ل�رشط��ة �لكوبية ع�رش�ت م��ن �ملن�صقني يف 
�لوق��ت �ل��ذي كانت في��ه �لطائ��رة �لرئا�صي��ة �لأمريكية 
ت�صتع��د لالإق��الع وعلى متنها �أوباما باجت��اه �لعا�صمة 
هافانا.لك��ن مثل ه��ذه �لعتقالت م�صاأل��ة روتينية يف 
كوب��ا �إذ عادة ما يفرج عنهم �رشيعا. و�صهدت �لعالقات 
�لدبلوما�صي��ة ب��ني �لبلدي��ن �للذين خا�ص��ا حربا باردة 
طاحن��ة حت�صن��ا يف ع��ام 2014.وقال��ت ت��ار� مكالفي 
مر��صل��ة بي ب��ي �ص��ي يف هافان��ا �إن "�ل�صحافيني من 
�لولي��ات �ملتح��دة و��صبانيا وفرن�ص��ا وبالتاأكيد كوبا، 
كان��و� ينتظرون و�ص��ول �لرئي�س �لأمريك��ي يف هافانا 
وكان��و� و�قف��ني عل��ى مقاع��د مطلي��ة بالل��ون �لأبي�س 
لتخفي��ف حدة �حلر، �إل �أنه عندما حط��ت طائرة �أوباما 
هطلت �لأمطار".و�أ�صافت مكالفي، "��صطر �ل�صحافيون 
�إىل تدوي��ن مالحظاتهم على �أور�ق مبللة مباه �لأمطار، 
�إل �أن معنوياتهم كانت مرتفعة جد�ً، ل�صيما �لكوبيني".

وق��ال مر��صل��ون �إن زي��ارة �أوبام��ا لكوب��ا ه��ي �لأوىل 
لرئي�س �أمريكي منذ 88 عامًا، وهي متثل بادرة حمورية 
يف �لعالقات �لكوبي��ة - �لأمريكية.و�أفاد رئي�س حترير 
مكت��ب بي بي �صي يف �صمال �مريكا ج��ون �صوبيل �أن " 
زي��ارة �أوبام��ا لكوبا متث��ل ف�صاًل جدي��د�ُ يف �لعالقات 
ب��ني �لبلدين".و�صيجتم��ع �أوبام��ا م��ع ر�وؤول كا�ص��رتو 
عل��ى مائ��دة �لع�صاء، يلي ذلك موؤمت��ر �صحايف م�صرتك. 
ويتوقع �ملر�قبون �أن يعلن �أوباما يف كلمته من هافانا 
لل�صع��ب �لكوبي عن �نتهاء حقب��ة "�حلرب �لباردة" بني 

و��صنطن وهافانا. وتاأتي هذه �لزيارة تتويجا للخطو�ت 
�لت��ي �تخذته��ا كل من و��صنطن وهافان��ا خالل �لأ�صهر 
�لأخرية، ق�صد طي �صفح��ة �لعد�ء وفتح �لطريق لإقامة 
عالق��ات طيبة.وقد ��صتعادت �لدولتان منذ بدء �لتقارب 
�لعالق��ات �لدبلوما�صي��ة، ووقعتا �تفاق��ات جتارية يف 
جم��ال �لت�ص��الت، ورحالت ط��ري�ن وتعزي��ز �لتعاون 
فيم��ا يتعلق بتنفي��ذ �لقانون وحماية �لبيئ��ة، بينما ما 
تز�ل هناك خالفات قائمة بني �لبلدين، خ�صو�صا فيما 
يتعل��ق باحلظر �ملفرو�س على كوبا منذ 54 عاما، وقد 

طلب �أوباما من �لكونغر�س �إلغاءه، غري �أن �جلمهوريني 
رف�صو� ذلك.

يف غ�ص��ون ذل��ك، �نت���رش يف �نتظ��ار �ل�صي��ف �لكب��ري 
�أف��ر�د �ل�رشطة �لكوبية بال��زي �ملدين يف خمتلف �أرجاء 
�لعا�صم��ة يف ح��ني �ن�صغ��ل عم��ال �لأ�صغ��ال �لعام��ة 
بر�ص��ف �لطرق يف �ملدينة �لتي ي�صخ��ر �ل�صائقون فيها 
م��ن ��صطر�رهم للمن��اورة لتجنب �حلف��ر يف �صو�رعها، 
�لتي �متالأت بالفتات �لرتحيب و�صور �لرئي�صني ر�وؤول 

كا�صرتو وبار�ك �أوباما. 

يتوقع��ون  �نه��م  جنوبي��ون  كوري��ون  م�صوؤول��ون  �أعل��ن 
وي�صتعدون لتجربة نووية خام�صة جتريها كوريا �ل�صمالية 
يف �نته��اك للعقوب��ات �لدولي��ة �ملفرو�ص��ة عليها.وي�صهد 
�لتوت��ر �لع�صك��ري على �صب��ه �جلزيرة ت�صعي��د� متز�يد� منذ 
�لتجرب��ة �لنووي��ة يف �ل�صاد���س من كان��ون �لثاين/يناير، 
و�لت��ي تالها يف �ل�صابع من �صباط/فرب�ير �إطالق �صاروخ 
�عت��رب جترب��ة ل�ص��اروخ بالي�صت��ي بعي��د �ملدى.وتده��ور 
�لو�صع �أكرث يف �ل�صابيع �ملا�صية بعد �ن بد�أت �ملناور�ت 
�لع�صكري��ة �ل�صنوي��ة �مل�صرتك��ة يف �جلن��وب م��ع �لوليات 
�ملتح��دة. و�طلق��ت بيون��غ يان��غ �صاروخ��ني بالي�صتي��ني 
متو�صط��ي �مل��دى. و�أعل��ن �لزعي��م �لك��وري �ل�صم��ايل كيم 
جون��غ �ون �ن ب��الده �صتق��وم قريب��ا جد� بتجرب��ة لتفجري 
ر��س نووي.و��صار �ملعهد �لمريكي �لكوري �لتابع جلامعة 
جون��ز هوبنكز بع��د �ن در�س �ص��ور �لقم��ار �ل�صطناعية 
ملوق��ع بونغيي ري حيث تقوم بيونغ يانغ بتجارب نووية 

�ن �لنظام �ل�صتاليني ميكن �ن يقوم بتجربة يف �ي وقت.
و�علن��ت وز�رة �لتوحيد �لكورية �جلنوبية �نها تو�صلت �ىل 
�ل�صتنت��اج نف�صه.و���رشح �ملتحدث با�صم �ل��وز�رة جيونغ 
جون هي "بر�ينا �ن جتربة نووية خام�صة ميكن �ن حت�صل 

يف �ي وقت. �حلكومة م�صتعدة لكل �لحتمالت".
من جهتها، جددت وز�رة �لدفاع �لكورية �جلنوبية �لتاأكيد 
�ن �ل�صم��ايل م�صتع��دة لتجربة ع�صكرية جدي��دة فور �صدور 
�لم��ر بذلك. ويف مطل��ع �ذ�ر/مار�س فر���س جمل�س �لمن 
�لدويل عقوبات جدي��دة على بيونغ يانغ ت�صمل قيود� على 
�لتج��ارة �لبحرية وعلى �صادر�ت �ملع��ادن بالإ�صافة �ىل 

حظر على �رش�ء �لوقود للطائر�ت و�ل�صو�ريخ.

بد�أ حمام��ي �صالح عبد �ل�ص��الم �لناجي �لوحيد 
م��ن �ملجموعة �لتي نفذت �عت��د�ء�ت باري�س يف 
13 ت�رشين �لثاين/نوفمرب معركة ق�صائية �صد 
�ل�صلط��ات �لفرن�صية �لتي تطال��ب بت�صليم موكله 
�ىل �ر��صيها. وك�ص��ف وزير �خلارجية �لبلجيكي 
ديدييه ريندرز �ن عبد  �ل�صالم )26 عاما( "كان 
م�صتعد� للقيام بعمل يف بروك�صل" بعد �عتد�ء�ت 
باري�س �لتي �وقعت 130 قتيال ومئات �جلرحى. 
و��صاف ريندرز "لقد عرثنا على كمية كبرية من 
�ل�صلح��ة و�ل�صلحة �لثقيلة، وعرثن��ا على �صبكة 

جديدة حميطة به يف بروك�صل". 
ووج��ه �لق�ص��اء �لبلجيك��ي ر�صمي��ا تهم��ة �لقتل 
�لرهابي و�مل�صاركة يف �ن�صطة منظمة �رهابية 
�ىل �مل�صتب��ه به �لرئي�صي �ل��ذي �وقف بعد فر�ره 
طيل��ة �ربعة �أ�صهر. ونقل �إثر ذلك �ىل �صجن بروج 
)�صم��ال غ��رب( �ل��ذي يخ�ص��ع حلر��ص��ة م�صددة. 
و�أعل��ن �صف��ني م��اري حمام��ي عبد �ل�ص��الم منذ 
�لح��د �ن��ه يعت��زم �لتق��دم ب�صك��وى �ص��د مدعي 
باري���س فرن�ص��و� مولن�س بتهم��ة �نتهاك �رشية 
�لتحقيق.و�أعلن مولن�س خ��الل موؤمتر �صحايف 
�ن عب��د �ل�صالم �أك��د للمحققني "�ن��ه كان ينوي 
�ن  قب��ل  فر�ن���س  دو  �صت��اد  يف  نف�ص��ه  تفج��ري 
يرت�جع". ونقلت �صحيفة "ل��و �صو�ر" �لبلجيكية 
ع��ن حمام��ي عب��د �ل�ص��الم �ن "ت��الوة ق�صم من 
�ف��ادة عبد �ل�صالم خالل موؤمت��ر �صحايف ت�صكل 
�نتهاكا".وق��ال م��اري لقن��اة "�ر ت��ي ب��ي �ف" 

يف  فرن�ص��ا،  يف  يح�ص��ل  مب��ا  ملزم��ني  "ل�صن��ا 
�ملقاب��ل، عليه��م �للت��ز�م ب�رشي��ة �لتحقي��ق يف 
بلجي��كا". �ل �ن �ل�صك��وى لي���س لديه��ا حظ��وظ 
قان��ون  لن  نتيج��ة  �ىل  تف�ص��ي  ب��ان  كب��رية 
�لجر�ء�ت �جلنائية يف فرن�صا وبلجيكا يت�صمن 

��صتثناء�ت ل�رشية �لتحقيق.
- عبد �ل�صالم "ي�صاوي وزنه ذهبا" -

�ملرحل��ة �ملقبل��ة يف �لج��ر�ء �لقان��وين �صتكون 
�لربع��اء عندما ميثل عبد �ل�ص��الم �مام حمكمة 
�بتد�ئي��ة �صتنظ��ر يف �بقائه ق��د �لتوقيف. وكان 
م��اري ق��د �و�صح "�صيت��م متديد �لعم��ل مبذكرة 
و�صيتو��ص��ل  )�لربع��اء(  �لبلجيكي��ة  �لتوقي��ف 
يف  مل��ف  "�ول  هن��اك  �ن  معت��رب�  �لتحقي��ق"، 
بلجي��كا ...وميكن �ن يت��م تعليق �ج��ر�ء �لت�صليم 

�ىل فرن�صا بانتظار تطور �لتحقيق يف بلجيكا".
وتابع ماري �ن عبد �ل�صالم "ي�صاوي وزنه ذهبا. 
فهو يتعاون ويتكل��م... �صيكون من �جليد �ف�صاح 
مزي��د من �لوقت لأتكلم مع��ه وليتكلم �ملحققون 
مع��ه".ويف �إط��ار مذك��رة �لتوقي��ف �لوروبي��ة 
ترغ��ب فرن�ص��ا يف نق��ل عب��د �ل�ص��الم لباري���س. 
وقال��ت وز�رة �لعدل �لفرن�صية "�ن��ه �جر�ء �ب�صط 

و�أك��رث فعالية من �لت�صليم مب��ا �نه ي�صتلزم فرتة 
�لنهائ��ي  ملعاجلته".و�لق��ر�ر  ق�ص��رية  زمني��ة 
ح��ول ت�صليم��ه لفرن�ص��ا �صي�ص��در يف مهل��ة 60 
يوم��ا �عتبار� من ي��وم �عتقال��ه �و 90 يوما �ذ� 
قدم طعن��ا. ولتخاذ قر�ر حول �ل�صماح بت�صليمه 
للق�ص��اء �لفرن�ص��ي على �لق�ص��اة �لبلجيكيني �ل 
يدر�صو� جوهر �مللف بل ��صد�ر قر�ر حول �حرت�م 

�لج��ر�ء �ملطبق.و�أعلن وزي��ر �لد�خلية �لفرن�صي 
برن��ار كازن��وف �ن فرن�صا ن���رشت خم�صة �لف 
�رشطي ��صايف لفر�س رقابة جيدة على حدوها 
للت�ص��دي "للمخاطر �لعالية جد�" بوقوع �عتد�ء.
و�ف��اد م�ص��در قري��ب م��ن �لتحقي��ق �ن مالن�س 
�صي�صتعر�س جمريات �لتحقيق يف بروك�صل "يف 
�طار لقاء مقرر منذ زم��ن" مع �لنيابة �لفدر�لية 
�لبلجيكي��ة.وكان مولن�س �أعل��ن �ن عبد �ل�صالم 
"لع��ب دور� مركزي��ا عل��ى ما يب��دو يف ت�صكيل 
�ملجموعة �لت��ي حتركت يف 13 ت�رشين �لثاين/
بع���س  و�ص��ول  يف  �مل�صارك��ة  ويف  نوفم��رب" 
�جلهاديني �ىل �وروبا ويف �لتح�صري �للوج�صتي 
لالعتد�ء�ت".فقد ��صرتى �ملعد�ت �لالزمة ل�صنع 
�لحزم��ة �لنا�صفة �مل�صتخدم��ة و��صتاأجر �صيارة 
��صتخدمتها �ملجموع��ة يف باتاكالن، و�صقة يف 

�ل�صاحية �لباري�صية كما قال �ملدعي �لفرن�صي.
و�وق��ف عب��د �ل�ص��الم يف �صاحي��ة مولنبيك يف 
بروك�ص��ل حيث ن�ص��ا ومل يكن م�صلح��ا. و��صارت 
م�صادر قريب��ة من �لتحقيق �ن �ل�رشطيني �لذين 
ير�قب��ون �ملكان تاأك��دو� من �ن��ه يختبئ هناك 
مع ���رشكاء عندما طلبت �م��ر�أة مقيمة يف �حلي 
خم���س فطائر بيت��ز� على غ��ري �لعادة.وخ�صعت 
�ل�صي��ار�ت �ملتوجه��ة �ىل فرن�ص��ا للتدقي��ق عند 
مع��رب نوفيل-�ن ف��ري�ن )�صمال فرن�ص��ا(. �ل �ن 
م�صادر من �جلمارك و�ل�رشطة �و�صحو� ملر��صل 
وكال��ة فر�ن�س بر���س �ن �لمر يتعل��ق باإجر�ء�ت 
عادي��ة منذ �ع��الن حال��ة �لط��و�رئ يف ت�رشين 

�لثاين/نوفمرب. 

ألمانيا تعتزم نشر إحصاءات حول تدفق الالجئين عام 2015

سيول تتوقع اجراء 
كوريا الشمالية تجربة 

نووية جديدة

الكويت: الحبس 6 أشهر لـ"معاكسي النساء"

إسبانيا: 14 قتيال في حادث حافلة تقل طالبًا أجانب

برلني– د ب �أ: من �ملقرر �أن تن�رش �حلكومة �لأملانية، بيانات جديدة من �صاأنها 
�إلق��اء �ملزي��د من �ل�صوء عل��ى تدفق �ملهاجرين و�لالجئني عل��ى �أملانيا خالل 
ع��ام 2015.و�صت�صم��ل تلك �لأرق��ام و�لتي جمعها مكت��ب �لإح�صاء �لحتادي 
�لأمل��اين، �أعد�د �ملهاجرين �لذين و�صلو� �إىل �أملانيا من دول �أخرى �أع�صاء يف 

�لحتاد �لأوروبي، بالإ�صافة �إىل هوؤلء �لقادمني من دول خارج �لحتاد.
وق��در وزي��ر �لد�خلية �لأملاين توما�س دي ميزير يف بد�ي��ة عام 2016، �أن ما 
يق��رب م��ن 1.1 مليون طالب جل��وء مت ت�صجيله��م يف �أملانيا على م��د�ر �لعام 
�ملا�ص��ي.ول ي�صمل ه��ذ� �لرقم �لآلف من �لأ�صخا�س �لذي��ن ياأتون �إىل �أملانيا 
من �أجل �لعمل �أو �لدر��صة. ويف عام 2014، بلغ عدد �لأجانب يف �أملانيا �أعلى 
م�صتويات��ه منذ ب��دء �لت�صجيل يف عام 1967، حيث بلغ��ت ن�صبة �لقادمني �إىل 

�أملانيا من دول �أخرى �أع�صاء يف �لحتاد �لأوروبي 60%. 

�لكوي��ت - وكالت: تلق��ت �للجنة �لنيابية �لكويتية �قرت�ح��ني بقانونني، �أحدهما 
لف�ص��ل �لختالط �جلديد و�لآخر لعقوبات حب���س �ملعاك�صات، مقدمني من �لنو�ب 

حممد طنا و�صلطان �للغي�صم وحمود �حلمد�ن و�أحمد مطيع وماجد مو�صى. 
ون���س �ملقرتح عل��ى تطبيق من��ع �لختالط يف جامع��ة �لكويت و�لهيئ��ة �لعامة 
للتعلي��م �لتطبيقي، بو�صع مكان خا���س للطالبات، مف�صول ف�صاًل تامًا ومعزول، 
مب��ا يتو�ف��ق م��ع �ل��ر�أي �ل�رشع��ي لإد�رة �لفت��وى يف وز�رة �لأوق��اف و�ل�ص��وؤون 
�لإ�صالمي��ة يف �ملب��اين وقاع��ات �لدر��ص��ة و�ملخت��رب�ت و�ملكتب��ات و�لأن�صط��ة 
و�خلدم��ات �لرتبوية و�لإد�ري��ة وجميع �ملر�فق.كما فر�س �ملق��رتح �لآخر عقوبة 
حب���س ل جت��اوز 6 �صهور، وغر�م��ة ل جتاوز �ألفي دينار كويت��ي، لكل من يعاك�س 
�أنث��ى يف م��كان عام، مع ج��و�ز م�صاعفة �ملحكمة للعقوبة يف ح��ال كان �لفاعل 
مكلف��ًا بحفظ �لأمن، �أو �إذ� كانت �ملجني عليها قا�رش�ً، �أو �إذ� عاد �جلاين لرتكاب 
�لفع��ل خ��الل �صنة م��ن تاريخ �حلكم عليه، م��ع وجوب �إبعاد �جل��اين �لأجنبي بعد 

تنفيذ �لعقوبة ومنعه من �لعودة �إىل �لكويت. 

مدريد- �أ ف ب: قتل 14 �صخ�صًا وجرح 43 �آخرون يف �صمال �إ�صبانيا، بحادث 
حافل��ة تنق��ل طالبًا م��ن جن�صيات خمتلف��ة، ح�صب م��ا �أعلنت �صلط��ات منطقة 

كتالونيا.
وق��ال مدي��ر وز�رة �لد�خلية يف منطق��ة كتالونيا غوردي جاين��ي، �إن �لطالب 
م�صجل��ون يف جامع��ة بر�صلون��ة يف �إط��ار �لربنام��ج �لأوروب��ي "�إير��صمو�س" 
للتب��ادل، مو�صحا �أن "�حل��ادث وقع بالقرب من حمل��ة فريغينال�س �لتي تبعد 
150 كل��م �إىل جنوب بر�صلونة خ��الل عودة �حلافلة من مهرجان فال�س يف 

فالن�صيا.
م�صيف��ا �أن �صائ��ق �حلافلة "�صدم �حلاج��ز يف و�صط �لطري��ق �ل�رشيع من جهة 
�ليم��ني و��صت��د�ر باحلافل��ة ب�رشعة م��ا جعلها ت�صق��ط على �جلان��ب �لآخر من 
�لطري��ق فا�صطدم��ت ب�صيارة كان��ت قادمة يف �لجتاه �ملعاك���س مما �أدى �إىل 

جرح �صخ�صني كانا بد�خلها".
و�أ�صار �مل�صوؤول �إىل �أن �حلافلة كانت تنقل 57 �صخ�صًا من بينهم �ل�صائق، وقال 
�أي�صًا �إن 14 �صخ�صًا قتلو� وجرح 43 �آخرون نقل 30 منهم �إىل �مل�صت�صفيات. 

 

هافانا – أ ف ب

سيول – أ ف ب

بروكسل- أ ف ب

�صن وزير �لعمل و�لتقاعد �لربيطاين �مل�صتقيل، �إيان د�نكان �صميث، 
�ملعار�س للبقاء يف �لحتاد �لأوروبي، هجومًا عنيفًا على رئي�س 
�ل��وزر�ء �لربيطاين ديفيد كامريون، ما ك�ص��ف عن توتر�ت عميقة 
يف �حلكوم��ة قبل �ل�صتفتاء عل��ى �لبقاء يف �لحتاد �لأوروبي يف 
23 يونيو)حزير�ن(.ويف �أول مقابلة له منذ ��صتقالته من من�صبه 
�تهم د�نكان �صميث كامريون مبحاولة تقلي�س عجز �مليز�نية من 
خالل خف�س �ملعونات، وهو ما ميكن �أن ي�رش بالناخبني �لأفقر.

و�ل�صه��ر �ملا�صي �أ�صبح د�نكان �صميث و�حد�ً من �أبرز �ل�صيا�صيني 
�ملحافظ��ني �لذي��ن يعلن��ون ع��ن معار�صته��م حلمل��ة كام��ريون 
لالإبقاء على بريطانيا يف �لحتاد �لأوروبي، �إل �أنه نفى �أن تكون 

��صتقالته �ملفاجئة تتعلق باأوروبا.
�إل �أن��ه �أق��ر باأن كام��ريون ووزير ماليته وحليف��ه �ملقرب جورج 
�أوزب��ورن مل يعود� ي�صتمعا �إليه. وقال يف مقابلة مع تلفزيون بي 
ب��ي �صي: "هذه لي�صت حماولة ملهاجمة رئي�س �لوزر�ء �أو �أوروبا"، 

م�صيف��ًا �أنه ��صتقال لأنه "يفقد �لق��درة على �لتاأثري على �لأحد�ث 
من �لد�خل".

وتعت��رب ��صتقال��ة د�نكان �صمي��ث �أقوى �صفعة لكام��ريون وتاأتي 
قب��ل ثالث��ة �أ�صهر من �ل�صتفت��اء على بقاء بريطاني��ا يف �لحتاد 
�لأوروب��ي �لت��ي �عرتف كام��ريون يف مقابلة ن���رشت �أن نتيجته 

�صتكون متقاربة.
وقال كام��ريون يف مقابلته مع �صحيفة "�إندبندنت": "خويف هو 
عل��ى �مل�صاركة )..( �أرجوكم �أن تخرجو� لالإدلء باأ�صو�تكم، لأنكم 

ميكن �أن ت�صتيقظو� لتجدو� �أنف�صكم خارج" �لحتاد �لأوروبي.
و�أكد د�نكان �صميث �أنه ��صتقال ب�صبب �لقتطاعات �لتق�صفية �لتي 
��صتمل��ت على �قتطاعات �صنوية بقيمة 1،3 مليار جنيه �إ�صرتليني 

)1،4 مليار دولر( يف �إعانات �ملعاقني.
و�أث��ارت ��صتقالت��ه جدًل بني �ل��وزر�ء يف حكومة كامريون، حيث 
ق��ال بع�صه��م �إن ��صتقالت��ه تنب��ع م��ن موق��ف مبدئ��ي معار�س 
لالقتطاع��ات، بينم��ا ر�أى �آخ��رون �أنها موؤ�م��رة لتقوي�س موقف 

كامريون. 

ف��از رجل �لعم��ال باتري�س تالون يف �جلول��ة �لثانية من 
�لنتخاب��ات �لرئا�صي��ة يف بن��ني، وف��ق م��ا �عل��ن خ�صمه 
رئي���س �لوزر�ء �ملنتهية وليت��ه ليونيل زين�صو، قبل �عالن 
�لنتائ��ج �لر�صمية.وق��ال زين�ص��و لي��ل �لح��د - �لثنني يف 
�ت�صال هاتفي مع وكالة فر�ن�س بر�س "�ن �لنتائج �لوقتية 
تظه��ر ف��وز� و��صح��ا ج��د� لباتري���س تال��ون )..( �لف��ارق 
كب��ري و�لف��وز �لنتخاب��ي )لتال��ون( �كيد".و��ص��اف "لقد 
�ت�صل��ت بباتري���س تال��ون وهناته بالف��وز ومتنت له حظا 
طيب��ا وو�صع��ت نف�ص��ي حتت ت�رشف��ه لإعد�د ملف��ات نقل 
)�ل�صلط��ة(".ومل يق��دم زين�صو �رقاما لكنه ق��ال �ن "�للجنة 
�لنتخابي��ة �صتعل��ن �لنتائ��ج �لوقتية "عل��ى �لرجح نهار 
�لثنني".وكانت متت دع��وة 4،7 ماليني ناخب للت�صويت 
لنتخاب خلف للرئي�س �ملنتهية وليته توما�س بوين يايي 
�ل��ذي يحك��م �لبالد من��ذ 2006 ومل يع��د باإمكانه �لرت�صح 

بع��د وليتني مبوجب �لد�صت��ور.وكان �ل�صرييف �لفرن�صي-
م��ن  �لوىل  �جلول��ة  يف  تق��دم  زين�ص��و  ليوني��ل  �لبنين��ي 
�لنتخاب��ات �لرئا�صية يف 6 �آذ�ر/مار�س، بقليل على "ملك 
�لقط��ن" باتري�س تال��ون )27،11 باملائة مقابل 23،52 
باملائة(.و�لع�صام��ي باتري���س تال��ون )57 عام��ا( �ل��ذي 
توج��ه �ىل مكتب �لت�صوي��ت يف 6 �آذ�ر/مار�س يف �صيارته 
"�لبور���س"، يحر�س عل��ى �صورته كرج��ل �عمال مزدهر 
ويق��ول �نه يج�ص��د "�لقطيعة".وتال��ون �مل�صتثمر �ل�صا�صي 
يف بن��ني حي��ث ي�صيطر عل��ى زر�ع��ة �لقط��ن و�د�رة ميناء 
كوتون��و، كان ق��د م��ول �حلملت��ني �لنتخابيت��ني للرئي�س 
�ملنتهية وليته قبل �ن ي�صب��ح �برز مناف�صيه �ل�صيا�صيني.
وت�ص��كل �لبطال��ة و�لف�صاد وقطاعي �ل�صح��ة و�لرتبية �برز 
�لتحدي��ات �لتي �صتو�جه �لرئي���س �جلديد لبنني.ويبلغ عدد 
�ص��كان بنني 10،6 مالي��ني ن�صمة وي�صك��و �قت�صادها قلة 
�لتن��وع حي��ث يعتمد ��صا�صا عل��ى �لزر�عة وجت��ارة �لعبور 

و�عادة �لت�صدير باجتاه �جلار �لكبري و�برز �رشكائه. 

 
�صيلتق��ي �لأمني �لعام ل��الأمم �ملتحدة بان كي 
م��ون �أع�ص��اء جمل�س �لأم��ن على غ��د�ء، باأمل 
�ملغ��رب  ق�صي��ة  م��ن  موقفه��م  يو�صح��و�  �أن 
و�ل�صح��ر�ء �لغربي��ة، بع��د ق��ر�ر �لرب��اط طرد 
موظف��ي �لأمم �ملتح��دة. وكان �أك��رث م��ن 80 
موظف��ًا مدني��ًا يف مهم��ة �لأمم �ملتح��دة يف 
�ل�صح��ر�ء �لغربية)مينور�ص��و( غ��ادرو�، نهاية 
�لأ�صبوع �ملا�صي، �ل�صحر�ء �لغربية، بعد قر�ر 
�ملغ��رب طردهم �إثر ت�رشيح��ات مثرية للجدل 

لبان كي مون، بح�صب م�صدر مالحي.
و�أ�ص��اف �مل�صدر �أن "�آخ��ر �لأع�صاء �ملدنيني 
يف مهم��ة �لأمم �ملتحدة يف �ل�صحر�ء �لغربية، 
غادرو� م�صاء �لأحد مطار �لعيون باجتاه �لد�ر 
�لبي�صاء، ومنه��ا �صيغادرون نهائي��ًا �ملغرب. 
وب��ني �ل�صب��ت و�لأحد، غ��ادر 83 م��ن �أع�صاء 
�ملهم��ة �ل�صح��ر�ء �لغربي��ة، ووحده��ا موظفة 

حامل مل تتمكن من �ملغادرة.
وكان��ت �لرب��اط طلبت رحيل ق�ص��م من �ملهمة 
�ملنت���رشة يف �ل�صح��ر�ء �لغربي��ة منذ 1991، 
�إث��ر ت�رشيحات بان كي مون �لتي حتدث فيها 

ع��ن و�صع "�حت��الل" ل��دى زيارت��ه يف بد�ية 
مار�س )�آذ�ر( خميمات لجئني �صحر�ويني يف 

تندوف )�جلز�ئر(.
كم��ا قرر �ملغ��رب �إلغاء م�صاهمت��ه �ملالية يف 
نفق��ات �ملهم��ة، و�لت��ي تبل��غ قيمته��ا ثالث��ة 
�أن  �ملتح��دة  �لأمم  و�عت��ربت  دولر.  مالي��ني 
�ملهم��ة لن تكون قادرة عل��ى �أد�ء مهامها، �إثر 
رحيل �لأع�ص��اء �ملدني��ني. ومل يتمكن جمل�س 
�لأمن �لدويل �خلمي���س من تبني موقف موحد 
م��ن �مل�صاألة، ت��اركًا لالأع�صاء حري��ة �لتعامل 

فرديًا مع �ملغرب بهدف تهدئة �لو�صع. 

وزير العمل البريطاني المستقيل يشن هجومًا عنيفًا 
على كاميرون

زينسو يقر بهزيمته امام تالون 
في انتخابات بنين

بان كي مون يلتقي أعضاء مجلس األمن بعد قرار المغرب طرد موظفين أمميين

كوتونو- أ ف بلندن– أ ف ب

الرباط – أ ف ب

القرار النهائي حول 
ت�صليمه لفرن�صا �صي�صدر 

يف مهلة 60 يوما 
اعتبارا من يوم اعتقاله 

او 90 يوما اذا قدم 
طعنا

ّ


