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اعلن��ت حكوم��ة جن��وب ال�س��ودان موافقتها عل��ى ن�رش قوة 
ع�سكرية اقليمية بتفوي���ض من االمم املتحدة يف العا�سمة 
جوب��ا بعد عدة ا�سهر من الرتدد. وقال م�ساعد وزير االعالم 
اك��ول بول كورديت "اري��د ابالغ ال�سعب ان��ه با�سم حكومة 
الوح��دة الوطني��ة االنتقالي��ة ق��ررت حكومتن��ا باالجماع 
ال�سم��اح بن���رش ق��وة حماي��ة اقليمي��ة". ومل تق��دم �سلطات 
جن��وب ال�س��ودان اي��ة تفا�سي��ل ب�سان بن��ود ه��ذا االنت�سار 
املحتم��ل او جدوله او مكانه. وج��اء االعالن عقب �ساعات 
طويلة م��ن امل��داوالت يف احلكومة التي اجتمع��ت برئا�سة 
الرئي���ض �سالفا كري. وبعد اعمال العن��ف الدامية يف متوز/
يولي��و 2016 بني القوات النظامية واملتمردين على الرغم 
م��ن اتفاق ال�سالم، �سمح��ت االمم املتحدة بن�رش اربعة اآالف 
جندي ا�سايف ليع��ززوا 13 الف جندي من�سرتين ا�سال يف 

جنوب ال�سودان يف اطار مهمة االمم املتحدة.
وبعد ان رف�ض الرئي�ض �سالفا كري ن�رش هذه التعزيزات، عاد 
يف ايلول/�سبتم��ر وقبل بن�رشها لكن االمم املتحدة اتهمت 
ال�سلط��ات باملماطل��ة يف قبول هذه الق��وة وهددت بفر�ض 

حظر على اال�سلحة.
كم��ا اقرتح��ت الواليات املتح��دة اخلمي�ض فر���ض عقوبات 
جديدة على قادة جنوب �سودانيني وعلى قائد التمرد رياك 
م�س��ار. وت�سع��ى االمم املتح��دة لب�س��ط االم��ن يف العا�سمة 
جوب��ا خ�سو�س��ا على اط��راف املطار حيث كان��ت معارك 
متوز/يولي��و قو�ست اتفاق ال�سالم املوقع يف اآب/اغ�سط�ض 

.2015

تظاهرة كبيرة في سول تطالب باقالة رئيسة كوريا الجنوبية

هادي في عدن ألول مرة منذ عام

زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب شمال غربي الصين 
يودي بحياة شخص

حكومة جنوب السودان تقبل 
بنشر قوة اقليمية 

حت��دى مئات اآالف اال�سخا���ض ال�سبت الرد والثلج للتظاه��ر يف �سول للمطالبة 
با�ستقال��ة الرئي�س��ة ب��ارك غوين-ه��ي ال�سالع��ة يف ف�سيح��ة ف�س��اد مدوي��ة 
وا�ستغ��الل نف��وذ. وُن�رش نحو 25 ال��ف �رشطي يف �سول واغلق��وا الطريق املوؤدي 
اىل مق��ر الرئا�س��ة، وقال املنظمون انهم ياأملون يف تظاه��ر 1،5 مليون �سخ�ض 
يف العا�سم��ة يف خام�ض نهاي��ة ا�سبوع من التظاهرات. كم��ا يتوقع ان يتظاهر 
ن�س��ف ملي��ون �سخ�ض يف بقية مدن البالد. وه��ذه التظاهرات اآخذة يف االت�ساع 
وه��ي االك��ر من نوعه��ا منذ تظاه��رات مطالب��ة بالدميوقراطي��ة يف ثمانينات 
الق��رن املا�س��ي. ويج��ري التجمع يف اج��واء احتفالية على الرغم م��ن ال�سقيع، 
ومت توزي��ع اغذية ومن�سورات على املتظاهرين يف حني يعر�ض باعة متجولون 
�سموعا وكرا�سي يف حني كان بع�ض املتظاهرين يرق�سون على انغام مو�سيقى 

ت�سدح من مكرات ال�سوت. 
وحافظ��ت التظاهرات التي ت�سم عائالت وطلبة وموظفني ومزارعني، حتى االن 
عل��ى طابعها ال�سلم��ي. وقد قدمت بارك اعت��ذارات علنية عل��ى ف�سيحة تورطت 
فيها �سديقتها �سوي �سون �سيل املتهمة با�ستغالل �سداقتها مع الرئي�سة البتزاز 
ام��وال وبالتدخل يف �سوؤون الدولة من دون ان يك��ون لها من�سب ر�سمي.وتنفي 

الرئي�سة هذه االتهامات وو�سفتها بانها من "ن�سج اخليال".

اأعلن م�سوؤول يف الرئا�سة اليمنية و�سول الرئي�ض عبد ربه من�سور هادي ال�سبت اإىل 
عدن، قادما من العا�سمة ال�سعودية الريا�ض، يف زيارة ت�ستمر اأياما،

وذك��ر امل�سوؤول اأن هادي و�سل العا�سمة املوقتة للبالد، يف زيارة هي االأوىل منذ 
عام، يرافقه عدد من الوزراء وامل�سوؤولني اليمنيني.

وج��اءت ه��ذه الزيارة بعد م��رور �سهرين على عودة رئي�ض احلكوم��ة اأحمد بن دغر 
وع��دد من ال��وزراء اإىل املدينة ملزاولة ن�س��اط احلكومة املقيمة خ��ارج البالد منذ 

اأكتوبر/ ت�رشين االأول 2015.
وكان ه��ادي انتق��ل اإىل ع��دن بع��د ف��رتة م��ن �سيط��رة احلوثي��ني وحلفائه��م على 
العا�سم��ة �سنع��اء يف �سبتمر/اأيلول 2014، ليعلنها عا�سم��ة موقتة، لكنه غادر 
اإىل الريا���ض يف مار���ض/اآذار 2015، مع تقدم احلوثي��ني نحو عدن، وقبل اأن يبداأ 

التحالف العربي عملياته باليمن يف 26 من ذات ال�سهر.

���رشب زلزال بقوة 6،5 درجات منطقة جبلية يف �سمال غربي ال�سني اجلمعة ما 
ا�سفر عن م�رشع �سخ�ض واحد من جراء انهيار منزله.

وق��ال املعه��د االمريك��ي لر�سد ال��زالزل ان مرك��ز الزل��زال الذي ���رشب منطقة 
�سينجيان��غ عل��ى حدود اآ�سيا الو�سطى يقع على عم��ق 12 كلم. وحدد مركزه قرب 

حدود طاجيك�ستان على م�سافة 172 كلم غرب مدينة كا�سغار ال�سينية.
م��ن ناحيته��ا نقلت وكالة انباء ال�سني اجلديدة )�سينخ��وا( عن ال�سلطات املحلية 
ان الزل��زال ا�سفر عن م�رشع قروي من جراء انهيار منزله، يف حني حلقت ا�رشار 

ب�ست بنايات يف هذه املنطقة التي تعد الكثافة ال�سكانية فيها متدنية.
واعلنت ال�سلط��ات الباك�ستانية ان �سكان اقليم خير باختونخوا يف �سمال غربي 
الب��الد �سعروا بالزلزال، كما قالت هيئ��ة ادارة الكوارث الطبيعية. ومل ترد تقارير 

عن وقوع ا�رشار يف باك�ستان.

 

جوبا - متابعة

حك��م الق�ساء الفرن�سي بال�سج��ن خم�ض �سنوات و20 �سنة 
عل��ى التوايل على ام الطفلة فيون��ا التي تعر�ست لل�رشب 
حت��ى امل��وت يف ع��ام 2013 وعلى �رشيكها ال��ذي ادين 

بتهمة توجيه ال�رشبات القاتلة.
وا�س��درت حمكم��ة اجلناي��ات يف ب��وي-دو-دوم )و�سط 
فرن�س��ا( قرارها م�ساء اجلمعة يف ختام حماكمة ا�ستمرت 
ا�سبوع��ني للثنائي مدمن املخ��درات امل�سوؤول عن معاناة 
الطفل��ة التي كان��ت يف �سن اخلام�سة والت��ي مل يعرث على 

جثتها بعد اال ان م�سريها اثار �سدمة يف البالد.
وبرئ��ت والدة الطفلة �سي�سي��ل بورجون )29 عاما( جزئيا 
م��ن تهمة العنف املتعمد امل��وؤدي اىل الوفاة من دون نية 

بالقتل.

وخالف��ا للتوقعات ادينت باربع تهم فقط وال �سيما "عدم 
م�ساعدة �سخ�ض يف خطر" و"االبالغ عن جرمية متخيلة" 
بعدما اختلقت �سيناري��و الختفاء ابنتها يف حديقة عامة 

يف كلريمون-فريان يف 12 ايار/مايو 2013.
وق��د عم��دت املحكم��ة اىل �سح��ب طفليه��ا االخري��ن من 

رعايتها.
وادين �رشيكه��ا ال�سابق بركان خمل��وف البالغ 35 عاما 
بتهم��ة اإحل��اق �رشبات قاتل��ة وحكم علي��ه بال�سجن 20 

عاما.
وكان املدع��ي العام حتدث عن "ثنائي �سيطاين متحد يف 

العنف" وطالب بال�سجن ثالثني عاما للمتهمني.
وكان املتهم��ان اك��دا على م��دى ا�سه��ر ان الطفلة خطفت 
قب��ل ان يعرتفا بوفاة فيونا التي مل يعرث بعد على جثتها 

االمر الذي مل ي�سمح بتحديد ا�سباب الوفاة.

اعت��ذرت قن��اة تلفزي��ون مغربي��ة عامة بعدم��ا بثت فقرة 
"غري مالئمة" حول طريقة اخفاء املراأة اثار العنف الذي 
تعر�س��ت له بالترج االمر الذي اث��ار انتقادات كثرية عر 

�سبكات التوا�سل االجتماعي.
ومبنا�سبة اليوم العاملي ملناه�سة العنف �سد املراأة اورد 
برنام��ج "�سباحي��ات" ال�سباح��ي ال��ذي تعر�س��ه القناة 
الثاني��ة املغربي��ة فق��رة حول "كي��ف تتخل�س��ني من اثار 

العنف على وجهك؟".
وق��د ظه��رت يف الفق��رة ام��راأة م��ع ر�سو���ض مزيفة على 
وجهه��ا جال�س��ة على كر�سي بينما توؤك��د مقدمة الرنامج 

ان االمر يتعلق مبجرد  "موؤثرات �سينمائية".
وت�سمنت الفقرة ن�سائح حول كيفية الترج الخفاء االثار 

امل��ة ان تكون قدمت حلوال للن�س��اء املعنفات ليتمكّن من 
موا�سلة حياتهن والتوجه اىل مراكز عملهن.

ان تلف��ت  الفق��رة �سب��اح االربع��اء م��ن دون  وعر�س��ت 
االنتباه. اال ان رواد انرتنت اطلعوا عليها بعد توافرها عر 
املوق��ع االلكرتوين للقناة اخلمي�ض م��ا اثار اجلمعة �سل�سلة 
من ردود الفعل املنددة عر �سبكات التوا�سل االجتماعي. 

وقد �سحب ال�رشيط من موقع القناة االلكرتوين بعد ذلك.
وق��ال اح��د رواد االنرتن��ت "القن��اة الثاني��ة ارادت احياء  
اليوم العامل��ي ملناه�سة العنف �سد املراأة مبكياج يخفي 

اثار ال�رشبات".
وق��ال اخ��ر غا�سب��ا "القن��اة الثانية تق��دم لك��م، �سيداتي 
اآن�سات��ي، احل��ل حتى تخف��ني االأزرق يف وجوهكن، عندما 
اأو  اآبائك��ن  اأو  اأزواجك��ن  ط��رف  م��ن  وجوهك��ن  ت�سح��ق 

اإخوانكن".

قتل جندي تركي يف مواجهات مع تنظيم داع�ض يف 
�سوريا كم��ا افادت و�سائل االع��الم الر�سمية ال�سبت 
يف اخ��ر خ�سائ��ر ب�رشي��ة للجي�ض منذ ان ب��داأ حملته 

الع�سكرية يف �سمال �سوريا قبل ثالثة ا�سهر.
وا�سيب ثالثة جن��ود بجروح يف الهجوم ونقلوا اىل 
امل�ست�سف��ى يف بل��دة كيلي���ض احلدودي��ة كما ذكرت 
وكال��ة انب��اء االنا�س��ول القريبة م��ن احلكومة من 

دون اعطاء املزيد من التفا�سيل.
وقتل 18 جنديا تركيا منذ ان بداأ اجلي�ض عملية غري 
م�سبوق��ة داخ��ل �سوري��ا يف 24 اآب/اغ�سط�ض دعما 

لف�سائل املعار�سة ال�سورية املدعومة من انقرة.
وخ��الل اال�سب��وع احل��ايل قت��ل �ست��ة جن��ود بنيهم 
اربعة خالل غارة جوية اتهم اجلي�ض الرتكي النظام 

ال�سوري بتنفيذها.
اآب/ يف  الف��رات"  "درع  عملي��ة  تركي��ا  واطلق��ت 
اغ�سط�ض دعما لف�سائل املعار�سة ال�سورية ال�ساعية 

ال�ستع��ادة مناطق ي�سيط��ر عليها تنظي��م داع�ض يف 
�سم��ال �سوري��ا لك��ن اي�س��ا لوق��ف تق��دم املقاتلني 

االكراد.
ومن��ذ ب��دء الهج��وم ا�ستع��ادت ف�سائ��ل املعار�سة 
جرابل���ض التي كان��ت معقال للجهاديي��ني. ومتكنت 
الق��وات الرتكي��ة اي�س��ا م��ن اإبع��اد تنظي��م داع���ض 
واملقاتلني االكراد عن املناطق املحاذية حلدودها. 
وو�سل��ت اىل ق��رب مدينة الب��اب، اأحد اب��رز معاقل 

التنظيم اجلهادي يف ريف حلب.

قناة مغربية تعتذر بشان كيفية تبرج المرأة الخفاء اثار العنف الحكم بالسجن على "ثنائي شيطاني" قتل طفلة في الخامسة في فرنسا 

مقتل جندي تركي في مواجهات مع داعش في سوريا 
كانبيرا- متابعة

مراكش - متابعةباريس - متابعة

الكويتيون ينتخبون اعضاء مجلس االمة وسط تباين بشأن التقشف الحكومي

فتحت مكاتب االق��رتاع ابوابها ال�ساعة الثامنة �سباح ال�سبت  يف 
الكوي��ت، م��ع انط��الق انتخابات مبك��رة الختيار اع�س��اء جمل�ض 
االم��ة، يف خ�سم تباين��ات حول اجراءات التق�س��ف احلكومي التي 

يدفعها اليها تراجع ايرادات النفط.
وا�ستح��وذ رف���ض االج��راءات احلكومي��ة الت��ي حت��اول تعوي���ض 
انخفا���ض ا�سع��ار النف��ط، عل��ى جمم��ل حم��الت املر�سح��ني لهذه 
االنتخاب��ات التي ت�سهد دورتها احلالية م�ساركة اطراف معار�سة 

بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013.
ويتوق��ع حمللون ان ت�سهد االنتخابات، وهي ال�سابعة خالل ع�رشة 
اع��وام، اقباال كثيف��ا الختيار 50 ع�سوا يف جمل���ض االمة. وتاأتي 
ه��ذه االنتخاب��ات املبكرة بعد ق��رار االمري ال�سي��خ �سباح االحمد 
ال�سب��اح ال�سه��ر املا�س��ي، ح��ل جمل���ض االمة اث��ر تباين��ات بني 
املجل���ض واحلكوم��ة على خلفية قرارات لالخ��رية مت�ض بتقدميات 
ا�سا�سي��ة للمواطنني. ومن��ذ ال�سباح الباكر، اقب��ل الناخبون الذين 
ي�س��ل عدده��م اىل 483 الف��ا على مراك��ز االق��رتاع البالغ عددها 
100، الختيار النواب اخلم�سني من بني 293 مر�سحا. ويف مركز 
اق��رتاع لالناث يف اجلابري��ة جنوبي العا�سم��ة، ا�سطفت ع�رشات 
ال�سي��دات و�س��ط طق�ض غائ��م وبارد �سه��د ت�ساقط بع���ض االمطار. 
وقال��ت املوظف��ة املتقاع��دة مع�سومة عبداهلل "نري��د من املجل�ض 
)اجلدي��د( ان مينع احلكومة من رفع اال�سعار وكذلك �سبط االمن". 
و�س��كل رف�ض رفع اال�سعار وخف�ض الدعم عن م��واد ا�سا�سية، بندا 
اول يف الكث��ري م��ن احلم��الت االنتخابي��ة.  وقال��ت احلكوم��ة ان 
رف��ع اال�سع��ار وخف�ض الدعم ياأتي يف �سياق خط��ة ا�سمل تت�سمن 
اج��راءات تق�س��ف ا�سافي��ة، ملواجه��ة انخفا�ض ا�سع��ار النفط منذ 
منت�س��ف العام 2014، وال��ذي ادى اىل تراجع االي��رادات العامة 
للكوي��ت بن�سبة 60 باملئة. وت�ستمر عملية الت�سويت حتى الثامنة 
م�س��اء بالتوقيت املحلي، ويتوق��ع ان تبداأ بع���ض النتائج االولية 
بالظه��ور بع��د منت�س��ف اللي��ل )2100 ت��غ(. ويف مرك��ز اق��رتاع 
اجلابري��ة، قال��ت امل�سوؤول��ة يف وزارة الرتبية مه��ى خور�سيد ، ان 
احلكوم��ة "يجب ان تبداأ م��ن االعلى" يف ا�سارة اىل فر�ض �رشائب 
على االغني��اء، وان "تهتم بالطبقات االقل" يف ا�سارة اىل الفقراء. 
وعرفت الكويت، الع�س��و يف منظمة الدول امل�سدرة للنفط )اوبك(، 
بتق��دمي امتي��ازات وا�سعة و�سخي��ة ملواطنيها البال��غ عددهم 1،3 
ملي��ون ن�سمة من ا�سل 4،4 ماليني ه��و جممل عدد ال�سكان. واتت 
خط��وات التق�س��ف لتمثل تغي��ريا بعد عق��ود من الدع��م احلكومي، 

و�سمن خطة �ساملة تتعهد اتخاذ اجراءات ا�سافية مماثلة.

الكويت - وكاالت

فيدل كاسترو.. من االستيالء على السلطة الى التنازل عنها
اأتقاعد ابدا من ال�سيا�سة، ال�سلطة عبودية وانا عبدها"، هذا  "لن 
ال�سمايل اجلبار على  الذي حتدى جاره  يوؤكده كا�سرتو  ما كان 
مدى ن�سف قرن قبل ان يناأى بنف�سه عن احلكم ابتداًء من العام 
"�ساحب اللحية" الذي كان  2006. فمع  الوقت، حتول الزعيم 
1959 ديكتاتورية اجلرنال  اأطاح يف  ال�32 من العمر حني  يف 
فولغن�سيو باتي�ستا وج�سد اآمال الي�سار الثوري، اىل حاكم مت�سلط 

يقمع املعار�سة بال رحمة ويحكم كوبا مثل رب عائلة.
كتب عنه �سديقه الكاتب الكولومبي احلائز جائزة نوبل لالآداب 
ان�سباط  يقهر.  ال  "�سر   2008 يف  ماركيز  غار�سيا  غابرييل 

حديدي. قوة املخيلة ت�سمح له بقهر اأي طارئ".
اأي�سا،  كثرية  اأو�سافا  عليه  معار�سوه  يطلق  املقابل،  ويف 
ال�سحايف  ان  حتى  ومت�سلط،  بالعظمة  ومهوو�ض  دكتاتور  من 
بعدما  منتقديه  اأ�رش�ض  اأح��د  اأ�سبح  ال��ذي  فوينتي�ض  نوربرتو 
"م�سخ من االأنانية، م�ستهرت وعدمي  كان �سديقا له ي�سفه باأنه 

االأخالق".
بقي على خطه املت�سدد الذي دفع ال�سعب ثمنه ت�سحيات فادحة 
وقد خ�سع يف الت�سعينيات ل�"فرتة خا�سة يف زمن ال�سلم"، وفق 
من  اال�سا�سية،  املواد  يف  خانقة  النقطاعات  رديفا  كان  تعبري 

غري اأن يقبل يوما بتليني �سيا�سة نظامه ولو قليال.
- تلميذ اآباء ي�سوعيني -

الي�سوعيني،  ال�سابق لالآباء  دخل ابن املهاجر اال�سباين والتلميذ 
التاريخ يف ال�27 من عمره حامال ال�سالح حني حاول ال�سيطرة 
يف متوز/يوليو 1953 على ثاين موقع ع�سكري يف البالد، ثكنة 
"ال مونكادا" يف �سانتياغو )جنوب �رشق(، حماطا مبجموعة من 

مئة منا�رش.
واإن كانت العملية ف�سلت واأدت اإىل �سجن املحامي ال�ساب ونفيه، 
عنه  العفو  على  �سنوات  ثالث  وبعد  عزميته.  ت�سعف  مل  اأنها  اإال 
واطالق �رشاحه، با�رش حرب �سوارع ا�ستمرت 25 �سهرا وا�سقطت 

اللحى"  "اأ�سحاب  ثورة  بانت�سار  وتكللت  باتي�ستا،  دكتاتورية 
)باربودو�ض( يف كانون الثاين/يناير 1959.

ابدت  ما  �رشعان  ث��ورة  يج�سد  احل��ني،  ذلك  من  انطالقا  وب��ات 
تقاربها مع مو�سكو، على م�سافة اقل من 200 كلم من الواليات 
املتحدة، يف و�سط احلرب الباردة. يف 1961، عمد جون كينيدي 
كا�سرتو،  حتداهم  الذين  ال�11  االأمريكيني  الروؤ�ساء  بني  الثاين 
العملية  انزال كوبيني معادين له يف جزيرة اخلنازير، لكن  اىل 
�سجلت ف�سال ذريعا لالأمريكيني وحولت فيدل كا�سرتو اىل بطل 

ا�سرتاكي جعل من مكافحة االمريالية ركيزة ل�سيا�سته.
كان خطيبا ال يكل دخل التاريخ اىل جانب كبار الثوريني اأمثال 
الع�سكرية اخل�رشاء  وبزته  الكثة  ب�سيجاره وحليته  وماو،  لينني 

الزيتونية. تبناه نيكيتا خروت�سيف واأراد ن�سب �سواريخ نووية 
االول/اكتوبر  ت�رشين  يف  ال�سواريخ"  "ازمة  فن�سبت  كوبا،  يف 
منها  وخرج  ذري،  نزاع  �سفري  اىل  العامل  قادت  التي   ،1962
التو�سل  ا�ست�سارته، بعدما مت  لعدم  فيدل كا�سرتو ذليال ومريرا 
اىل اتفاق بني القوتني العظميني. عندها عمل على ن�رش الثورات 
الكرملني  وحتى  وا�سنطن  متحديا  الثالث،  العامل  يف  ودعمها 
غيفارا  "ت�سي"  ارن�ستو  �سالحه  رفيق  غ��ادره  حني  يف  احيانا، 

للقيام مبهمة م�ستحيلة يف بوليفيا حيث قتل عام 1967.
 كان فيدل كا�سرتو روؤيويا اأكرث مما كان اإداريا، اطاح يف 1968 
باآخر ما تبقى من الراأ�سمالية الكوبية، وربط البلد ب�سورة وثيقة 
ار�سل كا�سرتو قواته اىل ما   ،1975 ال�سوفياتي. ويف  باالحتاد 

عاما   15 ا�ستمرت  اإفريقية  مغامرة  يف  االأطل�سي  املحيط  وراء 
�ساركت خاللها يف �ساحات معارك يف اأنغوال واإثيوبيا.

- "قريبا ينتهي اأمري" -
الت�سعينيات  ال�سوفياتي، ا�سطر كا�سرتو يف   مع �سقوط االحتاد 
ما  عنها  وتراجع  عاد  للراأ�سمالية،  خجولة  تنازالت  تقدمي  اىل 
اإن وجد حليفا جديدا يف الرئي�ض الفنزويلي هوغو ت�سافيز الذي 
حركة  �سعلة  �سنوات  مدى  على  رفع  بعدما   2013 عام  تويف 

"كا�سرتية" جديدة.
وفية  منهم  كبرية  �رشيحة  بقيت  الكوبيني،  خيبة  من  وبالرغم 
للنظام:  االجتماعيني  باالجنازين  خ�سو�سا  متم�سكة  لكا�سرتو، 
الرعاية ال�سحية للجميع وحمو االمية. ويف هذه االثناء وا�سل 
كا�سرتو احلكم بقب�سة من حديد فحكم على اي معار�سة بنفيها 
او �سجنها. اال ان القرن احلادي والع�رشين مل يكن قرنه. وابتداًء 
ففي متوز/ ال�سحية.  النك�سات  من  ب�سل�سلة  ا�سيب   ،2001 من 
ال�سلطة  عن  التخلي  على  جراحية  عملية  ارغمته   ،2006 يوليو 
ل�سقيقه االأ�سغر راوؤول، ذراعه االأمين ووزير الدفاع منذ 1959.

وحتول  ر�سميا  اإليه  ال�سلطة  نقل   ،2008 �سباط/فراير  ويف 
القائد االأعلى فيدل اىل "جندي اأفكار"، مكتفيا بن�رش "تاأمالته" 
يف ال�سحافة الكوبية وبا�ستقبال بع�ض ال�سخ�سيات التي تاأتي 

زائرة.
يف  �رشيا  كان  اأنه  اال  العامة،  ال�ساحة  على  �ساخبا  كان  واإن 
خم�سة  بينهم  االأق��ل،  يف  اأوالد  ثمانية  ول��ه  اخلا�سة،  حياته 
بجانبها  عا�ض  التي  رفيقته  فايل،  ديل  �سوتو  داليا  من  اأبناء 
حتى وفاته. ويف ني�سان/ابريل، قال ب�سوت يرجتف يف ختام 
اأمري مثل جميع  "قريبا ينتهي  ال�سيوعي الكوبي  موؤمتر احلزب 

االآخرين. دورنا �سيحني، كلنا".
وحتدث عن اإرث ال�سيوعية الكوبية، يف وقت ت�سلك اجلزيرة منذ 
ال�سابق، يف  االمريكي  العدو  مع  تاريخيا  تقاربا   2014 نهاية 
انعطافة دبلوما�سية اعتمدها �سقيقه ومل يعار�سها يوما فيدل، 

حتى لو انه يذكر دوما بريبته حيال وا�سنطن.

بغداد - وكاالت

بوفاة فيدل كا�سرتو يغيب 
واحد من اآخر العمالقة 

ال�سيا�سيني يف القرن 
الع�سرين، حاكم مت�سلط 
جعل من جزيرة �سغرية 

يف الكاريبي حمور اختبار 
قوة بني القوتني العظميني 

االمريكية وال�سوفياتية، 
قبل ان ين�سحب من ال�سلطة 

لدواع �سحية.


