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الخارجية الكازاخستانية: نأمل في حضور ممثلي جميع 
األطراف لقاء أستانا بشأن سوريا

غوتيريش: 50 طفال يمنيًا يموتون أثناء انعقاد 
مؤتمرنا في جنيف!

األردن يخطط إللغاء مادة قانونية تعفي المغتصب من العقاب 

أمراء السعودية يؤدون اليمين أمام الملك سلمان

اأعرب��ت وزارة اخلارجي��ة الكازاخ�ستانية عن اأملها ب��اأن يح�رض االجتماع املقبل 
ب�ساأن �سوريا يف اأ�ستانا، يومي 3 و4 مايو، ممثلو االأطراف ال�سورية كافة، مبا يف 
ذلك املعار�سة. وقال خمتار تليوبريدي، نائب وزير اخلارجية الكازاخ�ستاين، يف 
ت�رضي��ح �سحفي: "ناأمل يف اأن تكون املفاو�سات يف اأ�ستانا على م�ستوى رفيع. 
م��ن جانبن��ا، نحن م�ستع��دون لقبولها عل��ى اأي م�ستوى، وق��د مت حت�سريها على 
م�ستوى اخلرباء". واأ�ساف تليوبريدي اأن خارجية بالده تاأمل يف م�ساركة جميع 
االأط��راف يف املفاو�س��ات املقبلة، بينها ممثلون عن ال��دول ال�سامنة واحلكومة 
ال�سوري��ة واملعار�سة، م�سريا اإىل اأن "من الطبيعي اأنه لن تكون هناك مفاو�سات 

مكتملة االأركان يف حال عدم ح�سور اأي طرف من االأطراف".
واأو�سح امل�سوؤول الكازاخ�ستاين اأن بالده ال تتدخل يف عملية املفاو�سات، وعلى 

الدول ال�سامنة بذل اجلهود بغية تاأمني ح�سور املعار�سة ال�سورية.
وتاب��ع تليوب��ريدي اأن كازاخ�ست��ان ال تزال تنتظ��ر تاأكيد م�سارك��ة االأطراف يف 
اللق��اء املقب��ل، م�س��ريا اإىل اأن خارجية ب��الده ال معلومات لديها توؤك��د م�ساركة 

جميع االأطراف يف املفاو�سات.

دع��ا اأم��ني ع��ام االأمم املتح��دة اأنطوني��و غوتريي�ش املجتم��ع ال��دويل اإىل دعم 
مفاو�س��ات ال�س��الم يف اليم��ن، ودق ناقو���ش اخلط��ر ب�سب��ب ارتف��اع ح�سيل��ة 

ال�سحايا االأطفال يف البالد جراء العمليات القتالية.
وقال غوتريي���ش اأثناء موؤمتر للمانحني حول اليمن يف جنيف، اإن االإح�سائيات 
املتوف��رة ت��دل عل��ى اأن طفال م��ا دون 5 �سنوات مي��وت يف اليم��ن الأ�سباب غري 
طبيعي��ة كل 10 دقائ��ق. وتابع قائال:  "هذا يعن��ي اأن 50 طفال مينيا �سيموتون 

اأثناء انعقاد موؤمترنا. وكان باإمكاننا منع ذلك".
و�س��دد على �رضورة اأن يب��داأ املجتمع الدويل العمل فورا الإنق��اذ حياة املدنيني 

يف اليمن.
ويرمي املوؤمتر الذي ت�سارك فيه اأكرث من 50 دولة، اإىل جمع مبالغ قدرها 2.1 
مليار دوالر لتمويل  امل�ساعدات االأممية لليمن هذا العام.وح�سب معلومات االأمم 
املتح��دة، بلغ ع��دد املحتاجني اإىل امل�ساع��دات ب�سورة ما�س��ة يف اليمن 18.8 

مليون �سخ�ش، اأي نحو ثلث عدد �سكان البالد.

 

لجنة لتقييم أداء رجال الشرطة النفسي 
والسلوكي في مصر

اأن�سئ��ت م�رض جلنة لتقيي��م االأداء النف�سي و�سلوك اأفراد ال�رضطة، لبيان مد اخلدمة 
اأو اإنهائه��ا. وياأت��ي تاأ�سي���ش ه��ذه اللجنة بقرار م��ن وزير الداخلي��ة امل�رضي اإثر 
انتقادات الأداء بع�ش عنا�رض ال�رضطة فيما يتعلق بانتهاكات و�سفت باملمنهجة 
�س��د حق��وق االإن�س��ان. وتق��ول وزارة الداخلية امل�رضي��ة اإن ه��ذه املمار�سات ال� 
"فردي��ة" ت�ستوجب امل�سائل��ة والتقومي، بينما يطالب حقوقي��ون باإعادة هيكلة 

�ساملة للجهاز االأمني امل�رضي.

اأظه��رت ال�س��ور التي التقطت بع��د الهجوم م�سابني 
يعان��ون من �سعوب��ة بالغة يف التنف���ش، واختناق، 

ف�ساًل عن خروج رغوة بي�ساء من اأفواههم
فر�س��ت الوالي��ات املتحدة عقوبات عل��ى مئات من 
امل�سوؤول��ني واملوظفني يف مركز اأبحاث حكومي رداً 
على مزاعم الهجوم الكيماوي على خان �سيخون يف 

وقت �سابق من ال�سهر اجلاري.
واأعلن��ت وزارة اخلزانة االأمريكي��ة عن جتميد جميع 
271 موظف��ًا يف مرك��ز  ل���  تع��ود  الت��ي  االأ�س��ول 

الدرا�سات والبحوث العلمية ال�سوري.
وتعتق��د وا�سنطن اأن املركز م�س��وؤول عن تطوير غاز 
ال�ساري��ن الذي ا�ستخدم يف الهج��وم الكيماوي الذي 
قت��ل اأكرث م��ن 80 �سخ�س��ًا يف بلدة خ��ان �سيخون.
وتنف��ي �سوري��ا ه��ذه املزاع��م وتعده��ا ملفقة وغري 
�سحيحة. واإتهم الرئي�ش ال�سوري، ب�سار االأ�سد، الغرب 
بفربكة هج��وم خان �سيخون يف الرابع من ني�سان/
اأبري��ل اجل��اري، الإعطاء ذريع��ة للوالي��ات املتحدة 
لق�س��ف قاع��دة ال�سع��ريات ال�سورية الت��ي ا�ستهدفت 

ب�رضبة �ساروخية بعد اأيام من الهجوم املزعوم.
وقالت وزارة اخلزانة االأمريكية يف بيان لها االثنني 

اإن "271 موظف��ًا يف املرك��ز م�سوؤول��ون عن تطوير 
واإنت��اج اأ�سلح��ة غ��ري تقليدي��ة"، كم��ا حظ��رت على 

املواطنني االأمريكيني التعامل معهم.
واأف��اد وزي��ر اخلزان��ة االأمريكية، �ستيف��ن منوت�سني، 
اإن "ه��ذه العقوب��ات الوا�سع��ة ت�ستهدف مرك��زاً قدم 
الدعم العلمي لهجوم الديكتاتور ال�سوري ب�سار االأ�سد 
باالأ�سلح��ة الكيماوي��ة عل��ى ن�س��اء واأطف��ال ورجال 

مدنيني اأبرياء".
واأ�س��اف اأن "الواليات املتحدة تر�س��ل ر�سالة قوية 
عرب هذه اخلطوة باأنها �ستحا�سب نظام االأ�سد باأكمله 
على ه��ذه االنته��اكات ال�سارخة حلق��وق االإن�سان، 

يف حماول��ة ملن��ع انت�سار ه��ذه االأ�سلح��ة الكيماوية 
الهمجية".

وق��ال �سهود عي��ان اإنهم �ساهدوا طائ��رات ت�ستهدف 
بل��دة خان �سيخون، بيد اأن رو�سيا، احلليف االأ�سا�سي 
ل�سوريا، تق��ول اإن الق�سف طال خمزنا يحتوي مواد 

كيماوية تابعا للم�سلحني املعار�سني.
واأظه��رت �س��ور امل�سابني بع��د الهج��وم الكيماوي 
املزع��وم عل��ى خ��ان �سيخ��ون - ومنه��م الكثري من 
االأطف��ال - معاناته��م م��ن �سعوب��ات يف التنف���ش 
و االختن��اق وخ��روج رغ��وة بي�س��اء م��ن اأفواههم، 
كما نق��ل الكثري من امل�ساب��ني اإىل م�ست�سفيات تقع 

بالقرب من احلدود الرتكية - ال�سورية.
وقال��ت منظمة حظر االأ�سلح��ة الكيماوية اإن "نتائج 
قطع��ي  ب�س��كل  اأثبت��ت  اأجرته��ا  الت��ي  االختب��ارات 
ا�ستخ��دام اأ�سلحة كيماوية خ��الل الهجوم على خان 
�سيخ��ون"، م�سيفة اأن التحلي��الت ك�سفت عن وجود 
غ��از ال�ساري��ن اأو م��واد �سبيهه ل��ه يف العينات التي 
مت حتليله��ا". وقت��ل اأكرث من 300 األ��ف �سخ�ش يف 
�سوريا كما هجر املالي��ني منهم بعد بدء االنتفا�سة 
ال�سلمي��ة �س��د الرئي�ش ال�سوري ب�س��ار االأ�سد منذ �ست 
�سن��وات، التي ا�ستحالت اإىل حرب اأهلية م�ستمرة منذ 

6 �سنوات.

االأدرني��ة الإلغ��اء م��ادة مث��رية  تخط��ط احلكوم��ة 
للج��دل بالقان��ون ت�سم��ح للمغت�س��ب باالإفالت من 
العق��اب اإذا ت��زوج �سحيت��ه. وياأتي ه��ذا بعد حملة 
ا�ستم��رت �سن��وات قاده��ا نا�سط��ون وعلم��اء دي��ن 
م�سلم��ون وم�سيحي��ون. وتن���ش امل��ادة 308 على 
اأن يتجن��ب عقوب��ة ال�سج��ن  اأن املغت�س��ب ميكن��ه 
مقاب��ل زواج��ه ب�سحيت��ه مل��دة ال تق��ل ع��ن ثالثة 
اأع��وام. ويق��ول املدافعون ع��ن ذلك اإن��ه يهدف اإىل 
حماية ���رضف املغت�سب��ة و�سمعتها. ولك��ن تعديال 
اأدخ��ل عل��ى القانون العام املا�س��ي، ين�ش على اأن 
املغت�س��ب ميكنه اأن يتزوج �سحيته اإذا كان عمرها 
م��ا بني 15 و18 عاما، ث��م اقرتحت اللجنة امللكية 
يف فرباير/ �سباط، اإلغاء القانون متاما. وقد رحبت 
وقته��ا النا�سط��ة االأردني��ة، ليل��ى ناف��ع، بالق��رار، 

وو�سفت��ه يف ت�رضي��ح ل�سحيف��ة ج��وردن تامي��ز، 
باأن��ه "حلم اأ�سبح حقيقة". ولك��ن الن�سال من اأجل 
�سد الثغ��رات القانونية يف بلدان ال���رضق االأو�سط ال 
ي��زال متوا�سال. فبينما يخطط االأردن اللغاء املادة 
308 من القانون، علق نا�سطون يف لبنان ف�ساتني 
زف��اف يف العا�سمة بريوت احتجاج��ا على قانون 
م�سابه يف بالدهم. واأعرب النا�سطون عن اأملهم يف 
االإلغاء فى مايو/اأيار املقبل، وياأمل النا�سطون فى 
اأن ي�سج��ع هذا االإلغاء يف البلدين على حدوث تغيري 
يف بالد مث��ل العراق والفلب��ني وتون�ش حيث توجد 
قوان��ني مماثلة، وفقا ملا ذكرت��ه منظمة "امل�ساواة 
االآن" املعنية بحقوق االإن�سان. وقال متحدث با�سم 
املنظم��ة، الت��ي تدافع ع��ن املراأة والطف��ل يف �ستى 
اأرجاء العامل، لبي بي �سي :"نظرا لتاأثري االغت�ساب 
واالنته��اكات اجلن�سية على نحو مليار �سيدة وفتاة 

خالل حياتهن.

تعرف على االأمراء ال�سباب يف ال�سعودية ومنا�سبهم 
القياديةدماء �سابة يف منا�سب قيادية.. تعرف على 

اأمراء ال�سعودية اجلدد
واأق�سم يف هذه اجلل�سة، كل من االأمري الدكتور ح�سام 
بن �سعود بن عبد العزيز اأمري منطقة الباحة، واالأمري 
عبد العزيز بن �سعد بن عبد العزيز اأمري منطقة حائل، 
واالأم��ري في�سل ب��ن خالد بن �سلطان ب��ن عبد العزيز 
اأم��ري منطقة احل��دود ال�سمالية، واالأم��ري من�سور بن 

مقرن بن عبد العزيز نائب اأمري منطقة ع�سري.

كم��ا اأدى الق�س��م كل م��ن االأم��ري �سعود ب��ن خالد بن 
في�س��ل بن عب��د العزي��ز نائب اأم��ري منطق��ة املدينة 
املن��ورة، واالأمري حممد بن عب��د العزيز بن حممد بن 
عبد العزيز نائب اأم��ري منطقة جازان، واالأمري حممد 
ب��ن عبد الرحم��ن بن عب��د العزيز نائب اأم��ري منطقة 
الريا���ش، واالأم��ري اأحمد بن فهد ب��ن �سلمان بن عبد 
العزيز نائب اأمري املنطق��ة ال�رضقية، واالأمري فهد بن 
تركي بن في�س��ل بن تركي بن عبد العزيز نائب اأمري 
منطق��ة الق�سي��م، واالأمري عب��د اهلل بن بن��در بن عبد 
العزيز نائب اأمري منطقة مكة املكرمة، واالأمري تركي 

بن هذلول بن عبد العزيز نائب اأمري منطقة جنران.

اأجج القحط واملجاع��ة، جزئيا، اأعمال القر�سنة موؤخرا 
يف ال�سوم��ال، بح�س��ب قائ��د ع�سك��ري اأمريك��ي رفي��ع 

امل�ستوى.
القي��ادة  وق��ال اجل��رال توما���ش وولدو���رض، رئي���ش 
االأمريكي��ة يف اأفريقي��ا، اإن ال�سوم��ال �سه��د اأك��رث م��ن 

ع�رضة هجمات ال�سهر املا�سي.
ويواج��ه نح��و ثالثة مالي��ني �سوم��ايل انع��دام االأمن 
الغذائي، ما ح��دا باحلكومة ال�سومالية ال�سهر املا�سي 

اإىل اإعالن "كارثة وطنية" يف البلد.

وتف�س��ت القر�سن��ة يف �سواح��ل ال�سوم��ال حيث كانت 
ال�سفن العابرة تتعر�ش للقر�سنة يف ال�سنوات املا�سية 
اإىل اأن رفع��ت القوات البحرية يف االحتاد االأوروبي من 
عمليات خفر ال�سواحل ال�سومالية. ومت احتواء امل�سكلة 

اآنذاك.
وعرب وزير الدفاع االأمريكي، جيم ماتي�ش، عن خماوفه 
من ت�ساعد القر�سنة يف �سواحل ال�سومال خالل زيارة 

له اإىل قاعدة اأمريكية يف جيبوتي.
واأمل��ح ماتي���ش اإىل اأن ال�سفن التجاري��ة العابرة ينبغي 
اأن تاأخذ يف االعتبار �رضورة ت�سديد االإجراءات االأمنية 
عل��ى متنه��ا بحيث تك��ون ق��ادرة على �س��د الهجمات 

املحتمل��ة يف عر���ش البح��ر. واأ�س��اف وزي��ر الدف��اع 
االأمريك��ي اأن الو�س��ع يظ��ل حتت املراقب��ة حاليا لكنه 
قال اإنه ال توجد خطة للتدخل الفوري بهدف و�سع حد 

لهذه الهجمات.
وق��ال اجل��رال االأمريك��ي، وولدو���رض، خ��الل موؤمت��ر 
�سحف��ي اأن �سب��ب هذه الهجم��ات هو املجاع��ة والفقر 
ال�سديد يف املنطقة، الأن بع�ش ال�سفن امل�ستهدفة كانت 

حتمل مواد غذائية ونفط.
واأ�ساف امل�سوؤول الع�سكري االأمريكي "ل�سنا م�ستعدين 
للق��ول اإن ثمة توجها )له��ذه الهجمات(، لكننا �سن�ستمر 

يف املراقبة".

اعت��رب وزي��ر اخلارجية الرو�سي �سريغ��ي الفروف اأن 
الو�س��ع يف العالقات الدولية تعد اليوم اأ�سعب بكثري 
باملقارن��ة مع ذروة احلرب الب��اردة، م�سددا على اأنه 

مل تعد هناك اأي قواعد يف هذا املجال.
ويف مقابل��ة م��ع جمل��ة " Esquire"، عل��ق الوزير 
رو�سي��ا  ب��ني  العالق��ات  يف  الراه��ن  التوت��ر  عل��ى 
والغ��رب، قائ��ال: "بال �سك، اأ�سبح الو�س��ع اليوم اأكرث 
ق�س��اوة. اآنذاك، كانت هناك امرباطوريتان – الغربية 
نزاع��ات  توؤج��ج  منهم��ا  كل  وكان��ت  وال�سوفيتي��ة، 
م��ع خ�سمه��ا يف اأرا�س��ي دول ثالث��ة، لك��ن ذل��ك مل 
يح�س��ل اأبدا على حدودهما اأو ب�س��كل مبا�رض. وحتى 
اخلطاب العلني كان اأق��ل ق�سوة، ومل يكن املع�سكران 
يتج��اوزان حدود امل�سموح به اأبدا. اأما اليوم فلم تعد 

هناك اأي قواعد".
اإىل ذل��ك، اأك��د الفروف اأن عالقات طيب��ة اأو عالقات 
�سداقة كانت تربطه دائما مع جميع وزراء اخلارجية 
االأمريكي��ني املتعاقب��ني خ��الل ال�سن��وات املا�سية، 
وتوقع باأن تكون عالقاته مع وزير اخلارجية احلايل 

ريك�ش تيلر�سون طيبة اأي�سا.
ويف الوق��ت نف�س��ه، دح�ش الف��روف ال�سائعات حول 
ك��ون وزي��رة اخلارجي��ة ال�سابق��ة كوندالي��زا راي���ش 
معجبة به. وا�ستط��رد، قائال: "هل كانت معجبة بي؟ 
كذب. بب�ساط��ة، كنا نتعامل ب�سورة حميمية وقريبة 

جدا".

الواليات المتحدة تفرض عقوبات على مئات الموظفين في مركز أبحاث سوري بسبب هجوم "كيماوي"

االنتخابات الفرنسية: لوبان تتنحى عن رئاسة حزب الجبهة الوطنية

الفروف: لم تعد هناك أي القحط والمجاعة "يؤججان" القرصنة في الصومال
قواعد على اإلطالق!

الصومال - وكاالت

موسكو - متابعة

واشنطن -وكاالت

االنتخابات الرئاسية في إيران.. المرشحون الستة وتباين كبير في برامجهم

الرئي���ش احلايل ح�س��ن روحاين البالغ م��ن العمر 68 عاما 
رجل دين هادئ الطبع، ولد وهو يحمل ا�سم ح�سن فريدون، 
ولكنه غريه اىل روح��اين يف بدء �سريته املهنية. وروحاين 
معروف بفطنته وقدرات��ه اخلطابية، وهو حائز على �سهدة 
دكت��وراه بالقان��ون م��ن جامع��ة كاليدوني��ان يف مدين��ة 

غال�سكو اال�سكتلندية.
و�س��ل روحاين اىل �سدة احلك��م يف عام 2013 بعد ان وعد 
ناخبي��ه باال�س��الح والتغي��ري. وكان اجن��ازه االأك��رب منذ 
تولي��ه املن�سب التو�س��ل اىل اتفاق مع الق��وى الدولية يف 
ع��ام 2015 انه��ى املواجه��ة معها ب�س��اأن برنام��ج ايران 
الن��ووي. فبالرغم م��ن ان االتفاق النووي ات��اح لل�رضكات 
االجنبي��ة الع��ودة للتعام��ل مع اي��ران و�ساه��م يف حتقيق 
طه��ران - ح�سب �سن��دوق النقد ال��دويل - معدل منو كبري 
بل��غ 6،6 باملئ��ة، مل يك��ن ل��ه دور كب��ري يف خف���ش معدل 

البطالة يف البالد.
يع��د رجل الدين املحافظ ابراهي��م رئي�سي مر�سحا مفاجئا 
يف ه��ذه االنتخابات. فه��و لي�ش معروفا ب�س��كل وا�سع بني 
االإيراني��ني وكان ق�سى ال�سن��وات املا�سية خارج االأ�سواء 
وكان يعم��ل يف ال�سل��ك الق�سائي. وتربط��ه بقيادة احلر�ش 
الثوري عالقات قوية، وينظر اليه على انه املر�سح املف�سل 
للتي��ار املت�س��دد. ومن املرج��ح ان يك��ون املناف�ش االأقوى 
لروح��اين. رئي�س��ي حائ��ز على �سه��ادة دكت��وراه يف الفقه 
اال�سالم��ي، وكان ل��ه �سعود �رضي��ع يف ال�سل��ك الق�سائي، 
اإذ ا�سب��ح نائ��ب النائ��ب الع��ام يف طه��ران ومل يتج��اوز 
�سن��ه 25 عام��ا. ويف ع��ام 1988، كان رئي�س��ي واحدا من 
الق�ساة االأربعة االع�س��اء يف ما اطلق عليه "جلنة املوت" 
الت��ي كان��ت تقرر م�س��ري االآالف م��ن معتقل��ي املعار�سة 
الذي��ن اعدموا عند انته��اء فرتات حمكومياته��م. وتعد تلك 
االعدام��ات من االح��داث االأكرث �رضي��ة يف تاريخ ايران ما 

بعد الثورة، ومل يتم التحقيق فيها ر�سميا قط.
وم��ن غ��ري املرج��ح ان يث��ار ه��ذا املو�س��وع م��ن جان��ب 
االع��الم االي��راين الر�سمي خ��الل هذه احلمل��ة االنتخابية، 
ولكن��ه يناق�ش بالفعل على نطاق وا�س��ع من خالل و�سائل 
التوا�سل االجتماع��ي ومن قبل االعالم الناطق بالفار�سية 

يف اخلارج.

طهران -  وكاالت

اأعلنت مر�شحة اليمني 
املتطرف للرئا�شة 

الفرن�شية، مارين لوبان، 
تنحيها عن رئا�شة حزب 

اجلبهة الوطنية.
وتاأتي هذه اخلطوة بعد 

جناحها يف الو�شول 
اإىل اجلولة الثانية 

يف انتخابات الرئا�شة 
الفرن�شية، حيث تتناف�س 

للفوز بها مع مر�شح 
الو�شط اإميانويل ماكرون.

وقال��ت لوب��ان للتلفزي��ون الفرن�س��ي اإنه��ا تري��د اأن 
تكون ف��وق االعتب��ارات احلزبية. منذ ه��ذه الليلة، مل 
اأع��د رئي�س��ة للجبه��ة الوطنية. اأن��ا مر�سح��ة الرئا�سة 
الفرن�سي��ة. وقالت لوبان للقناة التلفزيونية الفرن�سية 

الثانية اإن فرن�سا تقرتب من "حلظة حا�سمة".
واأو�سح��ت اأن قرارها اتخذ ع��ن "قناعة عميقة" باأن 
رئي���ش اجلمهوري��ة يجب يجم��ع ويوحد جمي��ع اأبناء 
ال�سع��ب الفرن�س��ي. واأ�سافت "لذا، منذ ه��ذه الليلة، مل 
اأع��د رئي�س��ة للجبه��ة الوطنية. اأن��ا مر�سح��ة الرئا�سة 
الفرن�سي��ة". ويق��ول مرا�س��ل بي بي �س��ي يف باري�ش، 
هي��و �سكوفيل��د، اإنها تهدف به��ذا الفع��ل الرمزي اإىل 
اإظه��ار اأن اهتمامه��ا ين�س��ب عل��ى الب��الد مبجملها 
ولي���ش حزبها فقط، كما يك�سف ع��ن �سعيها للو�سول 
اإىل م��ن �سوت��وا للمر�سح��ني املهزوم��ني يف اجلول��ة 
االأوىل، وب�س��كل خا�ش من منح��وا اأ�سواتهم للمر�سح 

اجلمهوري فران�سوا فيون.
وكان وزي��ر الداخلية الفرن�سي قد اأعل��ن اأن ماكرون، 
ح�س��ل عل��ى 23.82 يف املئ��ة م��ن االأ�س��وات، كم��ا 
ح�سل��ت لوبان، عل��ى 21.58 يف املئة، بينما �سجلت 
ه��ذه االنتخاب��ات ن�سب��ة م�ساركة متثل��ت يف 79 يف 
املائة من اإجمايل عدد الناخبني امل�سجلني يف البالد.
وتع��د هذه اأول م��رة منذ �ستني عام��ا ال يرت�سح فيها 
للجولة الثاني��ة يف االنتخاب��ات الرئا�سية اأي مر�سح 

عن اأكرب حزبني للي�سار اأو اليمني يف البالد.
وق��د ح�سل��ت لوب��ان عل��ى 7.6 ملي��ون �س��وت يف 
انتخاب��ات االأح��د، وتع��د تل��ك اأق��وى نتيج��ة ورقما 
قيا�سي��ا بالن�سب��ة ملر�سح من حزب اجلبه��ة الوطنية، 
وه��و رقم اأكرث ب� 2.8 مليون �سوت مما حققه والدها 
يف انتخاب��ات ع��ام 2002. وكان��ت لوب��ان قد تولت 
قي��ادة حزب اجلبهة الوطني��ة الفرن�سية خلفا لوالدها 

ع��ام 2011 ومتكنت من قيادة احلزب للح�سول على 
مكا�سب كبرية يف االنتخابات املحلية االأخرية.

وي�سعى حزبه��ا اإىل حتقيق خف�ش كب��ري يف الهجرة، 
وفر���ش قي��ود على حري��ة التج��ارة، وتغي��ري عالقة 

فرن�سا باالحتاد االأوروبي.
وتعهدت لوبان يف احلملة اأي�سا بالتايل:

خو���ش مفاو�سات عل��ى �رضوط ع�سوي��ة فرن�سا يف 
االحتاد االأوروبي يليه��ا ا�ستفتاء عام يف البالد على 
البق��اء ا�ستبع��اد اآيل للمهاجرين غ��ري القانونيني من 
الب��الد وتخفي���ش ع��دد املهاجري��ن القانوني��ني مبا 

ي�سل اإىل 10 اآالف مهاجر �سنويا
اإغالق م�ساج��د االأئمة "املت�سددين" ومنح الفرن�سيني 

اأولوية يف احل�سول على �سكن الدولة
�س��ن التقاع��د ه��و 60 عام��ا وع��دد �ساع��ات العم��ل 

االأ�سبوعيه 35 �ساعة
ويف غ�س��ون ذلك، ق��ال املر�سح اجلمه��وري فران�سوا 

فيون لقادة حزبه اإنه "مل يعد ميتلك ال�رضعية" لقيادة 
احلزب يف االنتخابات الت�رضيعية التي �ستعقب جولة 

االنتخابات الرئا�سية الثانية ال�سهر املقبل.
واأ�س��اف اأن��ه �سي�سبح "نا�سطا عادي��ا مثل اأي نا�سط 
اآخ��ر". وترجح التوقع��ات ب�سكل كبري ف��وز ماركون، 
وزي��ر االقت�س��اد ال�ساب��ق، يف ت�سوي��ت الناخبني يف 
جول��ة االإع��ادة لالنتخاب��ات الرئا�سي��ة يف ال�ساب��ع 

مايو/اأيار.
وقد حظي مارك��ون بدعم الرئي���ش الفرن�سي،فران�سوا 
هوالن��د، اإىل جان��ب اثنني من املر�سح��ني الرئا�سيني 

اخلا�رضين يف اجلولة االأوىل.
ودع��ا هوالن��د مواطنيه االثن��ني اإىل ع��دم الت�سويت 
للوب��ان يف جول��ة االنتخ��اب الثانية، م��ربرا دعوته 
بالق��ول اإن اليم��ني املتطرف �سيهدد بتفتي��ت اأوروبا 
ويهدد ب�س��دة بتق�سيم فرن�سا، م�سيف��ا "ملواجهة مثل 

هذا اخلطر �ساأ�سوت الإميانويل ماكرون.

باريس - وكاالت عمان - وكاالت

الرياض - وكاالت
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