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بعد سلسلة من اإلهانات الشخصية التي وجهها لها الرئيس االمريكي

رئيسة مجلس النواب االمريكي تهاجم ترامب ..وتعتبره القائد االعلى للتشتيت

ع� ّبرت رئيس��ة جمل��س الن��واب األمريك��ي
نانس��ي بيلوس��ي «س��أمها» م��ن احلدي��ث ع��ن
الرئي��س دونال��د ترام��ب ووصفت��ه بأن��ه «القائ��د
األعل��ى للتش��تيت» ،قائل��ة إن��ه خيتل��ق اجل��دل
لص��رف االنتب��اه ع��ن قضاي��ا أكث��ر أهمي��ة.
وقال��ت بيلوس��ي ،وه��ي دميقراطي��ة ،خ�لال
مؤمت��ر يف واش��نطن يف وق��ت متاخ��ر مس��اء
الثالث��اء ردا عل��ى س��ؤال بش��أن سلس��لة م��ن
اإلهان��ات الش��خصية ال�تي وجهه��ا هل��ا ترام��ب
«س��ئمت من��ه .مل أع��د حت��ى أرغ��ب يف احلدي��ث
عن��ه».
وكان ترام��ب ق��د وص��ف بيلوس��ي ،أق��وى
ش��خصية دميقراطي��ة أمريكي��ة ،األس��بوع
املاض��ي بأنه��ا «ع��ار ..وش��خص بغي��ض وكري��ه
وحم��ب لالنتق��ام».
ويف مق�برة يف فرنس��ا لقتل��ى احل��رب م��ن

البنتاغون أبقى سفينة حربية بعيدا عن أنظار ترامب خالل
زيارته األخيرة لليابان

اجلن��ود األمريكي�ين ،ق��ال ترام��ب يف مقابل��ة
مع شبكة فوكس «أمسيها نانسي العصبية...
نانس��ي بيلوس��ي كارث��ة ...إنه��ا كارث��ة».
وعندم��ا س��ئلت خ�لال املؤمت��ر ع��ن كيفي��ة
عمله��ا م��ع ترامب اجلمه��وري عندما يوجه هلا
مث��ل ه��ذه اإلهان��ات أجاب��ت «كل م��ا أفعل��ه هو
النظ��ر للمص��در .أس��همي ترتف��ع يف كل م��رة
يهامج�ني فيه��ا ،ل��ذا فم��ا ال��ذي ميكن�ني قول��ه،
لك��ن دعون��ا ال نقض��ي وقت��ا أط��ول م��ن الالزم يف
هذا الشأن ألن هذا سيكون انتصارا له ،للقائد
األعل��ى للتش��تيت».
وخالل رئاسته ،نأى ترامب بنفسه بشكل عام

ع��ن إهان��ة بيلوس��ي مثلم��ا يفع��ل م��ع آخري��ن،
لك��ن ه��ذا انته��ى يف األس��ابيع القليل��ة املاضي��ة
يف الوق��ت ال��ذي كث��ف في��ه الدميقراطي��ون
حتقيقاته��م اخلاص��ة به ومناقش��تهم الحتمال
مس��اءلته بغ��رض عزل��ه.
وج��ه وزي��ر الدف��اع األمريك��ي
م��ن جه��ة أخ��رى ّ
بالوكالة باتريك شاناهان ،الثالثاء ،مذكرة
إىل مجي��ع موظف��ي البنتاغ��ون يطل��ب فيه��ا
منه��م احلف��اظ عل��ى احليادي��ة السياس��ية،
وذل��ك بع��د مزاع��م ع��ن طل��ب البي��ت األبي��ض
إبق��اء س��فينة حربي��ة حتم��ل اس��م الس��ناتور
ج��ون ماك�ين بعيدا عن أنظ��ار الرئيس دونالد

ترام��ب خ�لال زيارت��ه األخ�يرة للياب��ان .وق��ال
شاناهان يف مذكرته اليت وصلت إىل موظفي
البنتاغون واملس��ؤولني العس��كريني خارج البالد
«مجيع موظفي وزارة الدفاع ،سواء كانوا من
اجلن��ود أم املوظف�ين املدنيني ،يقس��مون اليمني
م��ن أج��ل محاي��ة دس��تور الوالي��ات املتح��دة
والدفاع عنه».
وأض��اف «مهمتن��ا يف الدف��اع ع��ن األم��ة
ومحايته��ا غ�ير مس ّيس��ة».
وأك��د ش��اناهان األح��د أن البي��ت األبي��ض
املدم��رة «ج��ون ماكني» بعيدا عن
طل��ب إبق��اء ّ
ناظ��ري الرئي��س دونال��د ترام��ب خ�لال زيارت��ه
اليابان ،باعتبار أن السناتور ماكني كان من
أش��د منتقدي��ه.
واتص��ل فري��ق الرئي��س باألس��طول الس��ابع
األمريك��ي املتمرك��ز يف الياب��ان وأعط��ي
«توجيهات��ه ب��أن يت��م حج��ب  -ي��و أس أس ج��ون
أس ماك�ين -ع��ن املش��هد».
وعندم��ا س��ئل ع��ن املذك��رة ق��ال ش��اناهان
للصحافي�ين «م��ا أردت فعل��ه بع��د احلال��ة
املتعلق��ة مباك�ين ه��و تذك�ير اجلمي��ع أننا لن
نقوم بتس��ييس اجليش» .ولفت إىل أنه «ليس
م��ن اخلط��أ التذك�ير بذل��ك».
وكان��ت لرتام��ب عالق��ة سياس��ية صدامي��ة
م��ع ماك�ين بط��ل ح��رب فييتن��ام ال��ذي ت��ويف
يف أغس��طس املاض��ي بع��د إصابت��ه بس��رطان يف
الدم��اغ.
وماك�ين ال��ذي حظ��ي باح�ترام كب�ير يف
الوالي��ات املتح��دة وترش��ح مرت�ين للرئاس��ة،
س��حب دعم��ه لرتام��ب يف انتخاب��ات ع��ام
 2016ومن��ع متري��ر نظ��ام ترام��ب الصح��ي يف
الكونغ��رس ع��ام .2017
وحت��ى بع��د وف��اة ماك�ين اس��تمر ترام��ب
باإلع��راب ع��ن مش��اعره جتاه��ه بش��كل واض��ح
حي��ث ق��ال «مل أك��ن يوم��ا م��ن املعجب�ين
مباك�ين ول��ن أك��ون أب��دا» .وعندم��ا خرج��ت
إىل العل��ن املزاع��م بش��أن طل��ب البي��ت األبي��ض
املدم��رة ماك�ين ع��ن األنظ��ار ،أك��د
حج��ب ّ
ترام��ب أن��ه مل يأم��ر بذل��ك ،مضيف��ا أن م��ن
«آخر اهتماماته» أن كان هناك مدمرة تابعة
للبحري��ة حتم��ل اس��م ماك�ين.

ايطاليا تض ّيق الخناق على املهاجرين ..وتعلن إغالق
مركز إلستقبالهم

شقيقة الزعيم الكوري تزور املنطقة منزوعة السالح
بني الكوريتني

كش��ف نائ��ب رئي��س ال��وزراء ووزي��ر الداخلي��ة اإليطال��ي ماتي��و س��الفيين إن��ه حبل��ول منتص��ف يولي��و
املقب��ل ،س� ُيغلق مرك��ز (ميني��و) لإلس��تقبال املؤق��ت للمهاجري��ن ،يف صقلي��ة.
ووفقا لصحيفة «الكوديتيانو» اإليطالية فقال سالفيين «مرة أخرى ننتقل من الكلمات إىل األفعال،
فبفضل املوانئ املغلقة ،أفرغنا املراكز الكبرية مثل كونا وبانيولي يف مقاطعة فينيتو و كازال نووفو
دي بورت��و يف روم��ا» .وأش��ارت الصحيف��ة إىل أن��ه يوج��د يف املرك��ز  152ش��خصاً ،ويف األول م��ن يوني��و
 ،2018عندما تقلد ماتيو سالفيين اليمني الدستورية وزيراً للداخلية ،كان هناك  2526مهاج ًرا يف
املبنى .وقد مت تس��جيل الذروة من حيث املقيمني باملركز يف  7يوليو  2014مع  4173مهاجر.
وتاب��ع وزي��ر الداخلي��ة «لق��د ح��ان اآلن دور ميني��و» ،إن��ه «خ�بر س��ار ل��كل م��ن ع��اش س��نوات يف املنطق��ة
يف ظ��ل املعان��اة م��ن اجلرمي��ة واإلزع��اج» ،وأض��اف «أف��كاري تذه��ب بش��كل خ��اص ،اىل عائل��ة وأصدق��اء
فينتشنسو سوالنو ومرسيدس إيبانيز ،اللذين قتال بوحشية عام  2015على يد مهاجر جمرم سكن يف
ه��ذا املرك��ز» .واختت��م بالق��ول «ألحبائهم��ا تذه��ب أفكارن��ا واحتضاننا ،فلم ننس��هم أبداً».
وف��ى الس��ياق نفس��ه  ،ق��ال نائ��ب رئي��س ال��وزراء االيطال��ي ،لوجي��ي دي ماي��و ،إن��ه الب��د م��ن تعزيز تدابري
إعادة املهاجرين غري النظاميني إىل أوطانهم» .وقال دي مايو ،يف مؤمتر صحفي مبقر رئاسة الوزراء،
حنن نتحدث عن مئات اآلالف من األشخاص جمهولي اهلوية يتنقلون حبرية يف إيطاليا».

زارت يوم أمس االربعاء شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون املنطقة منزوعة السالح
بني الكوريتني لتقديم العزاء يف لي هي-هو السيدة األوىل السابقة يف كوريا اجلنوبية.
ونقلت وزارة الوحدة يف كوريا اجلنوبية عن كوريا الشمالية قوهلا :إن كيم يو جونج شقيقة
الزعي��م الك��وري الش��مالي س��تزور قري��ة بامنوجن��وم احلدودي��ة يف املس��اء .وم��ن املتوق��ع أن تلتق��ي
مبس��ؤولني كوري�ين جنوبيني.
وكان��ت ل��ي هي-ه��و ال�تي وافته��ا املني��ة ي��وم االثن�ين أرمل��ة الرئي��س الس��ابق كي��م داي-جون��ج
ال��ذي كان أول زعي��م ك��وري جنوب��ي يلتق��ي بالزعي��م الك��وري الش��مالي الس��ابق كيم جونج إيل
عام  .2000وتأتي زيارة كيم يو جونج بعد عام من اتفاق شقيقها مع الرئيس األمريكي دونالد
ترامب خالل أول قمة بينهما على العمل يف س��بيل نزع الس�لاح النووي يف ش��به اجلزيرة الكورية
مم��ا أدى إىل احل��د م��ن خم��اوف نش��وب ح��رب .والكوريت��ان يف حال��ة ح��رب م��ن الناحي��ة الرمسي��ة
نظرا النتهاء احلرب الكورية اليت دارت رحاها من عام  1950إىل عام  1953بهدنة وليس معاهدة
س�لام .وش��هد العام املاضي عددا من اللقاءات رفيعة املس��توى بني الش��مال واجلنوب مبا يف ذلك
ثالث قمم بني كيم جونج أون والرئيس الكوري اجلنوبي مون جيه-إن.
وزارت كي��م ي��و جون��ج كوري��ا اجلنوبي��ة حلض��ور األوملبي��اد الش��توي يف فرباي��ر ش��باط 2018
كم��ا كان��ت تراف��ق ش��قيقها يف القم��م.

ماكرون ينوي إجراء مباحثات مفصلة مع بوتني

أعل��ن الرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل ماك��رون ،نيت��ه إج��راء مباحث��ات
مفصل��ة وجمدي��ة م��ع نظ�يره الروس��ي فالدمي�ير بوت�ين يف األس��ابيع
املقبل��ة ،س��تعطي زمخ��ا جدي��دا للح��وار االس�تراتيجي م��ع موس��كو.
وقال ماكرون يف حديث لقناة «أر تي إس» السويسرية« :إننا حباجة
إىل حوار اسرتاتيجي ،لذلك سأجري مباحثات جديدة ستكون مطولة
ومفصلة وذات مضمون مع الرئيس الروسي فالدميري بوتني» .وأضاف
ماكرون أنه يتطلع إىل حوار كهذا ليس بصفته رئيس فرنسا فحسب،
ب��ل ورئي��س جمموع��ة ال��دول الصناعي��ة الس��بع الك�برى « »G7للع��ام

 ،2019وذل��ك بغي��ة «إع��ادة الديناميكي��ة» للعالق��ات م��ع روس��يا .وش��دد
عل��ى أن «أوروب��ا ال�تي تتس��م بالتعددي��ة القطبي��ة وال�تي أث��ق به��ا وأداف��ع
عنها ،جيب عليها بناء قواعد جديدة للثقة واألمن مع روسيا ،بدال من
موافق��ة النات��و يف كل ش��يء» .وأض��اف« :هن��اك خالف��ات بينن��ا ،لكنن��ا
نعمل سويا» .وذكر ماكرون بوجود صالت تارخيية بني أوروبا وروسيا،
قائال :إن روسيا «بلد عظيم مررنا سويا بأحداث تارخيية درامية .جيب
أال ننس��ى أب��د املآس��ي ال�تي عش��ناها مع��ا إب��ان احل��رب العاملي��ة الثانية».
واعترب أنه س��ابق ألوانه احلديث عن قبول روس��يا جمددا يف جمموعة

 G8وال�تي أصبح��ت  G7بع��د تعلي��ق مش��اركتها فيه��ا ع��ام  2014بع��د
اس��تفتاء الق��رم ،م��ا مل حي��رز تق��دم يف تطبي��ق اتفاقات مينس��ك بش��أن
تسوية النزاع يف جنوب شرق أوكرانيا .ومل يكشف الرئيس الفرنسي
عن تفاصيل أكثر بش��أن مباحثاته املرتقبة مع بوتني.
جت��در اإلش��ارة يف الس��ياق إىل أن جمموع��ة العش��رين ،ال�تي تض��م
روسيا وفرنسا ودوال صناعية أخرى ،ستعقد قمتها الرابعة عشرة يومي
ال�ـ 29-28يوني��و املقب��ل يف مدين��ة أوس��اكا الياباني��ة .وم��ن احملتم��ل أن
املباحث��ات ال�تي أعل��ن عنه��ا ماك��رون س��تجرى عل��ى هام��ش القم��ة.

4

النيابة العامة بباريس تطالب بتبرئة شركة «الفارج»
من تهمة تمويل داعش
طلب��ت النياب��ة العام��ة بباري��س التخل��ي ع��ن اته��ام ش��ركة اإلمسن��ت الفرنس��ية الف��ارج بتهم��ة
«التواط��ؤ يف جرائ��م ض��د اإلنس��انية» ،وذل��ك التهامه��ا بتمويل جمموع��ات إرهابية بينها تنظيم
داع��ش لالس��تمرار يف العم��ل يف س��وريا ،حبس��ب مص��ادر قريب��ة م��ن املل��ف الثالث��اء.
وكان��ت ش��ركة الف��ارج طعن��ت ل��دى حمكم��ة االس��تئناف وطلب��ت إس��قاط ته��م «التواط��ؤ يف
جرائم ضد اإلنسانية» و»متويل اإلرهاب» و»انتهاك حظر» و»تعريض حياة للخطر» من خالل
تش��غيل مصن��ع يف بل��دة جالبي��ا ق��رب منب��ج ،وال�تي كان وجهه��ا ثالث��ة قض��اة حتقي��ق بباري��س يف
 28يونيو  2018استجابة لطلبات النيابة .وبعد عام منذ ذلك ستنظر غرفة التحقيق مبحكمة
االستئناف يف  20يونيو احلالي يف هذا الطلب من الفارج ويف طلبات ثالثة مسؤولني بالشركة
وهم رئيس جملس إدارتها السابق برونو الفون ،ومديرها السابق املكلف باألمن جان كلود فيار
وأحد املديرين السابقني للفرع السوري للشركة فردريك جوليبوا .ويعرتض هؤالء خصوصا
عل��ى اتهامه��م ب «متوي��ل اإلره��اب» .ويش��تبه القض��اة يف دف��ع «الف��ارج س��ا» مالك��ة الف��رع الس��وري
ملصنع اإلمسنت الفارج ،يف  2013و 2014حنو  13مليون يورو من الرسوم والعموالت جملموعات
إرهابية بينها تنظيم داعش خصوصا عرب وس��طاء ،للحفاظ على نش��اط املصنع يف س��وريا اليت
غرق��ت يف احل��رب .وتنف��ي الف��ارج أي��ة مس��ؤولية هل��ا يف دف��ع أم��وال بش��كل غ�ير مش��روع ملنظم��ات
إرهابية وترفض االتهام األخطر بـ «التواطؤ يف جرائم ضد اإلنسانية».
وب��دا وكأن النياب��ة العام��ة تش��كك يف ه��ذه التهم��ة األخ�يرة حبس��ب طلب��ات مكتوب��ة اطلع��ت
عليه��ا فران��س ب��رس .وم��ع مطالبته��ا حمكم��ة االس��تئناف باإلبق��اء عل��ى ته��م «متوي��ل اإلره��اب»
و»تعريض احلياة للخطر» حبق الفارج واملسؤولني السابقني الثالثة ،فإن النيابة أوصت بالغاء
تهم��ة «التواط��ؤ يف جرائ��م ض��د اإلنس��انية» حب��ق الف��ارج ،لغي��اب األدل��ة.
وحبس��ب النيابة العامة «ال توجد أية قرينة خطة أو متس��قة» تش�ير إىل أن اإلجراء الس��ابقني
يف املصنع «كانوا ضحايا ( )...تواطؤ يف جرمية ضد اإلنسانية».

وسط استمرار املظاهرات في هونغ كونغ

بكني تؤيد قرار هونغ كونغ فيما يتعلق بمشروع قانون تسليم اجملرمني

قال��ت وزارة اخلارجي��ة الصيني��ة ام��س األربع��اء:
إن احلكوم��ة املركزي��ة تدع��م بش��دة حكوم��ة
هون��غ كون��غ يف س��بيل إق��رار قان��ون للتس��ليم
يس��مح بإرس��ال املتهم�ين إىل ب��ر الص�ين الرئيس��ي
حملاكمته��م.
وق��ال قن��غ ش��وانغ املتح��دث باس��م ال��وزارة يف
إف��ادة صحفي��ة بالعاصم��ة بك�ين :إن ال��رأي الع��ام
الس��ائد يف هونغ كونغ يعارض أي تصرفات تضر
باملدينة .وحث الواليات املتحدة على توخي احلذر
عند احلديث والتصرف فيما يتعلق بهونغ كونغ.
وأح��اط عش��رات اآلالف م��ن احملتج�ين مببن��ى
اجملل��س التش��ريعي يف هون��غ كون��غ مم��ا أج�بر
اجمللس على تأجيل جولة ثانية من النقاش حول
مش��روع قان��ون التس��ليم.
وأطلق��ت ش��رطة هون��غ كون��غ رذاذ الفلف��ل عل��ى
حمتج�ين ق��رب مب��ان حكومي��ة ي��وم األربعاء وس��ط
تصاعد للتوتر بسبب مشروع قانون يسمح بإرسال
املتهم�ين إىل ب��ر الص�ين الرئيس��ي حملاكمتهم.
وأح��اط عش��رات اآلالف م��ن املتظاهري��ن مببن��ى
اجمللس التشريعي هلونغ كونغ يف وقت سابق يوم
األربعاء مما أجرب اجمللس على تأجيل جولة ثانية
من النقاش حول مشروع قانون التسليم.
وخرج عشرات آالف املواطنني يف هونغ كونغ يف
مظاهرة ضخمة دعت إليها حركة «جبهة حقوق
اإلنس��ان املدني��ة» احتجاج��ا عل��ى اعت��زام احلكومة
إقرار مشروع قانون يسمح لسلطات اإلقليم بتسليم
املش��تبه به��م واملطلوب�ين إىل الص�ين حملاكمته��م
هن��اك .وأك��دت بع��ض األط��راف احلقوقية انها ال
تثق يف الس��لطات القضائية الصينية على خلفية
احتمال تلفيق تهم للمطلوبني.
وحت��ول احتج��اج س��لمي حاش��د يف هون��غ كون��غ
ضد مشروع قانون مقرتح سيسمح بإرسال املشتبه
به��م إىل الص�ين حملاكمته��م إىل أعم��ال عن��ف
عندم��ا اش��تبك مئ��ات احملتج�ين م��ع ع��دد مماث��ل

من أفراد الشرطة خارج الربملان .وحاول احملتجون
ش��ق طريقه��م إىل مبن��ى اجملل��س التش��ريعي مم��ا
دف��ع الش��رطة الس��تخدام رذاذ الفلف��ل بع��د حتذي��ر
احملتج�ين .واكتظ��ت ش��وارع هون��ج كون��ج مبئ��ات
آالف احملتج�ين ي��وم األح��د للمش��اركة يف مس�يرة
للمطالبة بإلغاء مشروع القانون .ووصف املراقبون
ه��ذه املظاه��رات االحتجاجي��ة بأنه��ا األك�بر ال�تي
تنظ��م يف هون��غ كون��غ من��ذ احتجاج��ات الع��ام
 ،2014واليت مسيت آنذاك حبركة املظالت نسبة
إىل املظ�لات الشمس��ية ال�تي محله��ا املتظاه��رون
لالحتم��اء م��ن الغ��ازات املس��يلة للدم��وع ال�تي
أطلقته��ا عناص��ر األمن آنذاك.
وندد املتظاهرون مبش��روع القانون املثري للجدل
ومح��ل بعضه��م الفت��ات كت��ب عليه��ا «ال لتس��ليم
املطلوب�ين للس��لطات الصيني��ة» .وم��ن املق��رر أن
تنطل��ق جلس��ات برملاني��ة األس��بوع املقب��ل ملناقش��ة
التعديالت املقرتحة على القانون اخلاص بتسليم
املطلوب�ين واملش��تبه به��م ،وس��يت ّم اعتم��اد مش��روع
القان��ون بش��كل نهائ��ي نهاي��ة ه��ذا الش��هر.
وعل��ى م��ا يب��دو ،فق��د أب��دى وزي��ر اخلارجي��ة
األمريك��ي ماي��ك بومبي��و ونظ�يراه الربيطان��ي
واألملان��ي ،معارضته��م ملش��روع ه��ذا القان��ون املث�ير
للج��دل ،كم��ا احت��ج ع��دد م��ن مبعوث��ي االحت��اد
األوروب��ي أم��ام الرئيس��ة التنفيذي��ة هلون��غ كون��غ
كاري الم عل��ى املش��روع .وتتمت��ع هون��غ كون��غ
ب��إدارة ش��ؤونها الداخلي��ة باس��تقاللية ،إال أنه��ا
ختض��ع للص�ين عل��ى مس��توى السياس��ة اخلارجي��ة
والسياسة الدفاعية ،وقد اعترب البعض أن هيمنة
الص�ين عل��ى هون��غ كون��غ تزاي��دت بش��كل يف
الس��نوات األخ�يرة ،وأك�بر دلي��ل على هذه اهليمنة
إع�لان بك�ين يف الع��ام  2014أن الربمل��ان الصي�ني
ميل��ك صالحي��ة اختي��ار املرش��حني إىل منص��ب
الرئيس التنفيذي هلونغ كونغ ،وهو ما دفع مبئات
اآلالف إىل التظاه��ر احتجاج��ا عل��ى الق��رار.

صــــــورة وخبــــــر
مقتل  53عنصر ًا من طالبان بجنوب أفغانستان

توكاييف يؤدي اليمني الدستورية رئيسا لكازاخستان

السويد ..العثور على جسم غريب في بلدة شهدت انفجارا

أسانج يذوق الويالت بعد خروجه من السفارة

أعل��ن رمح��ة اهلل يارم��ال حاك��م إقلي��م زاب��ل جن��وب أفغانس��تان ،أم��س
األربع��اء ،مقت��ل  53عل��ى األق��ل م��ن مقاتل��ي حرك��ة طالب��ان يف عملي��ة
نفذته��ا الق��وات األفغاني��ة باإلقلي��م .وق��ال يارم��ال  -حس��بما ذك��رت قن��اة
«طل��وع ني��وز» األفغاني��ة  -إن العملي��ة نف��ذت ردا على هجوم لطالبان على
ع��دد م��ن املواق��ع األمني��ة لق��وات األم��ن يف منطقة داي ش��وبان .وأضاف أن
 6عل��ى األق��ل م��ن أف��راد ق��وات األم��ن قتل��وا يف العملي��ة ،لكنه��م متكن��وا من
ط��رد فل��ول طالب��ان م��ن املنطقة.

أدى الرئي��س الكازاخ��ي ،قاس��م جووم��ارت توكايي��ف ،أم��س األربع��اء،
اليم�ين الدس��تورية كرئي��س للب�لاد ،بع��د جناحه يف االنتخابات الرئاس��ية
ال�تي عق��دت يف وق��ت س��ابق م��ن ه��ذا األس��بوع .وكان��ت اللجن��ة املركزي��ة
لالنتخاب��ات الكازاخي��ة ،ق��د أعلن��ت ،ي��وم اإلثن�ين ،ف��وز مرش��ح ح��زب «ن��ور
وط��ن» احلاك��م ،قاس��م جوم��ارت توكايي��ف ،يف االنتخاب��ات الرئاس��ية
املبك��رة ،بنس��بة  ،%70.76ووقع��ت مظاه��رات حم��دودة معارض��ة النتخ��اب
الرئي��س اجلدي��د وس��ط العاصم��ة اس��تانا.

قال��ت ش��رطة الس��ويد إنه��ا أغلق��ت منطق��ة حميط��ة مبرك��ز للش��رطة يف بل��دة
لينكوبين��ج اجلنوبي��ة صب��اح األربع��اء بع��د العث��ور عل��ى جس��م ق��د يك��ون خط�يرا
ويش��به الط��رد وذل��ك بع��د أي��ام م��ن وق��وع انفج��ار يف البلدة .وأضافت الش��رطة أن
فرق��ة للمفرقع��ات س��تفحص اجلس��م لك��ن متحدث��ا ق��ال إن��ه ال يوج��د م��ا يش�ير
إىل الرب��ط ب�ين الواقعت�ين وال أي تهدي��دات تتعل��ق باجلس��م ال��ذي ُعث��ر علي��ه ي��وم
األربعاء .وكان انفجار وقع يف منطقة سكنية بالبلدة يوم اجلمعة وأحلق أضرارا
بع��دد م��ن املبان��ي كم��ا أس��فر ع��ن إصاب��ة حن��و  20ش��خصا بإصاب��ات طفيف��ة.

أكدت بريطانيا أن وزارة العدل األمريكية طلبت رمسيا منها تسليم جوليان أسانغ
مؤس��س موق��ع ويكيليك��س إىل الوالي��ات املتح��دة ،ملواجه��ة اتهام��ات بالتآم��ر الخ�تراق
أجهزة كمبيوتر للحكومة األمريكية وانتهاك قانون يتعلق بالتجسس .وقال متحدث
باسم وزارة الداخلية الربيطانية «السيد أسانغ اعتقل فيما يتعلق بطلب تسليم مؤقت
من الواليات املتحدة األمربكية .إنه متهم جبرائم تشمل إساءة استخدام الكمبيوتر
والكش��ف غ�ير املص��رح ب��ه ملعلوم��ات تتعل��ق بالدف��اع الوط�ني» .وأض��اف املس��ؤول لرويرتز
«تلقينا اآلن طلب التسليم الكامل» .ومل يكن لدى حمامي أسانغ أي تعليق فوري.

