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حذر الرئيس الصومايل، محمد عبد الله 
ــارات ودوال أجنبية من  ــة اإلم فرماجو، دول
ــدويل التجاري  ــق القانون ال ــاك مواثي انته
ــتثمارات غري  والتدخل يف الصومال عرب اس

رشعية يف البالد.
ــبة  ــال فرماجو، يف كلمة ألقاها بمناس وق
ــالد، يوم  ــة لربملان الب ــدورة الثالث ــاح ال افتت
ــاريع  إىل مش ــة  ــالده بحاج ب إن  ــبت،  الس
ــتى املجاالت ومستعدة  ــتثمارات يف ش واس
ــك  ــري ذل ــب أن يج ــن يج ــتقبالها، لك الس
ــتور الصومايل  ــمية وفق الدس ــة رس بطريق
ــة  الحكوم ــن  م ــم  وبعل ــة  الدولي ــري  واملعاي

الفيدرالية.
وأضاف فرماجو أن "الصومال مستعدة 
يف  ــة  الراغب ــدول  ال ــع  جمي ــع  م ــاون  للتع
ــيادتها والقوانني  ــرتام س ــتثمار مع اح االس
الدولية والتنسيق مع الجهة الرسمية"، يف 

إشارة إىل حكومة مقديشو الفيدرالية.
ــم من الظروف  ــار إىل أنه "عىل الرغ وأش
ــاالت األمن  ــالد وح ــاد الب ــة القتص الصعب
ــايل ودولته ال يقبالن  ــعب الصوم إال أن الش

ــافر ليعبث يف ثروات  التدخل األجنبي الس
البالد"، مضيفا أن الصومال ال تقبل كذلك 

االعتداء عىل شرب واحد من أراضيها.
حديث الرئيس الصومايل يشري 

بالدرجة األوىل إىل اإلمارات
 ويف مطلع مارس الجاري أعلنت رشكة 

"موانئ دبي العاملية" اإلماراتية الحكومية 
توقيع اتفاقية مع حكومتي أرض الصومال 
"صومايل الند" وإثيوبيا، تصبح بموجبها 

أديس أبابا رشيكا اسرتاتيجيا يف ميناء 
بربرة الصومايل الشمايل بنسبة 19 باملائة، 
فيما تحتفظ موانئ دبي العاملية بحصة 

51 باملائة يف املرشوع، وهيئة املوانئ يف 
أرض الصومال بحصة 30 باملائة ، بحسب 

نانرشه موقع "روسيا اليوم."
ــئ  املوان وزارة  ــت  رفض ــوم،  بي ــا  وبعده
ــة الصومالية  ــري يف الحكوم ــل البح والنق
ــة، واعتربتها "باطلة وغري  االتفاقية الثالثي
قانونية"، فيما قدمت شكوى ضد اإلمارات 

يف جامعة الدول العربية.

رئيس الصومال يوجه تحذيرًا ضمنيًا لإلماراترئيس الصومال يوجه تحذيرًا ضمنيًا لإلمارات

لندن/
ــل"  ــيل مي ــة "دي ــفت صحيف كش
ــة  مكافح ــة  رشط إن  ــة:  الربيطاني
ــائل  ــاب يف البالد تحقق يف رس اإلره
ــوان  عن ــل  تحم ــدر  املص ــة  مجهول
ــلمني"، تم إرسالها  "يوم عقاب املس
ــة  ــدن باململك ــدة م ــازل يف ع إىل من
ــىل  ع ــداء  لالعت ــو  وتدع ــدة،  املتح
ــل  ــوم 3 إبري ــالد ي ــلمني يف الب املس
املقبل، وختمت الرسالة بـ"خنجر" 
مصحوب بحريف MS؛ ما يرّجح أنها 
مرتبطة بالجماعة املعروفة بـ"ذابح 

املسلمني".
إن مواطنني  ــة  الصحيف ــت  وتابع
ــي  ــدن، ويف مقاطعت ــة لن يف العاصم
ــاير"،  "ميدالندز الغربية" و"يوركش
ــالة  ــم تلك الرس ــن تلقيه ــوا ع أبلغ

املروعة.
ووفق املصدر ذاته، تدعو الرسالة 
ــور إىل إلحاق أذى وارتكاب  أو املنش
ــل  ــلمني يف 3 إبري ــد املس ــم ض جرائ

املقبل.
ــاط  ــام نق ــالة نظ ــت الرس ووضع
ــلمني يف  معينة إللحاق األذى باملس
هذا اليوم، منها أن من يقوم باعتداء 
لفظي سيحصل عىل 10 نقاط، ومن 
ــلم  ــي مادة حارقة عىل وجه مس يلق
سيحصل عىل 50 نقطة، ومن يفجر 
ــيحصل عىل  ــجداً س ــرق مس أو يح

ألف نقطة.
ــذي  ال ــاط  النق ــام  نظ ــعى  ويس
تضمنته الرسالة إىل التشجيع عىل 
األذى  ــاق  وإلح ــلمني  املس ــة  كراهي
ــرب تزداد  ــا كان األذى أك ــم، فكلم به

النقاط.
ــة  رشط ــم  باس ــدث  متح وّرصح 
ــالة  العاصمة، للصحيفة: إن "الرس
ــاهل مع أي  قيد التحقيق، ولن نتس
ــكال جرائم الكراهية،  ــكل من أش ش
وأي شخص يخىش أن يقع ضحية 

ــالغ الرشطة  ــه إب ــالة علي ــك الرس تل
ــق فيها  ــم التحقي ــى يت ــك، حت بذل

بشكل كامل".
يف حني قال متحدث باسم رشطة 
ــة تحقق  ــاير: "الرشط ــرب يوركش غ
ــالة  ــدد من التقارير حول الرس يف ع
إىل  ــالها  إرس ــل  املحتم ــة،  الخبيث
ــورد، الضباط  أفراد يف منطقة برادف

يقومون حالياً بالتحقيق".
ــة  الصحيف ــر  تذك ــم  (ل ــاف  وأض

ــخص  ــب عىل أي ش ــمه): "يج اس
ــالة أن  ــأن الرس ــاوف بش ــه مخ لدي

يتصل بالرشطة".
ــزال فيه من  ــت الذي ال ي ويف الوق
ــوًال، لفتت  ــالة مجه يقف وراء الرس
ــع  ُوض ــالة  الرس أن  إىل  ــة  الصحيف
ــر" مصحوب  ــورة "خنج ــا ص عليه
ــح أنها مرتبطة  ــريف MS؛ ما يرّج بح
ــح  بـ"ذاب ــة  املعروف ــة  بالجماع
املسلمني"، التي تستهدف املساجد 

يف لندن والواليات املتحدة، والسيما 
ــة العام  ــال مماثل ــت بأفع ــا قام أنه

املايض.
ــركات  الح أن  ــر  بالذك ــر  جدي
ــة  والتمييزي ــة  املتطرف ــة  اليميني
ــى  ــدد منح ــدأت تح ــة ب والعنرصي
ــة.  األوروبي ــة  املركزي ــة  السياس
ــدأت تعّد أمراً  واملواقف العنرصية ب
طبيعياً يف سياسة البلدان األوروبية 

والواليات املتحدة.

وافق نواب مجلس الشعب الصيني، 
ــتور  ــال تعديالت عىل دس ــىل إدخ ع
ــود املفروضة عىل  ــالد، تلغي القي الب
ــالد  ــس الب ــم رئي ــات حك ــدة ووالي م
ــت محددة بواليتني  ونائبه، التي كان

اثنتني مدة كل منها 5 سنوات.
ــرة  ــه يف فق ــىل أن ــل ع ــص التعدي وين
القانون األسايس للبالد (الدستور)، 
ــة  ــرتة رئاس ــىل أن "ف ــص ع ــي تن الت
ــني  الص ــة  جمهوري ــس  رئي ــب  ونائ
ــس  ــة املجل ــة لوالي ــعبية مماثل الش
ــعب الصيني وال  الوطني لنواب الش
ــني متتاليتني"،  يمكن أن تتعدى فرتت
ــيتم حذف التعبري املتعلق بالتقيد  س
ــاب  ــن انتخ ــايل يمك ــني. وبالت بواليت
كل  ــدود  ح ــال  ب ــي  الصين ــس  الرئي
ــس  املجل دورة  يف  ــنوات  س ــس  خم

الترشيعي.
ــعب  ــواب مجلس الش ــوت ن ــا ص كم
ــنوية  الصيني، يف دورة املجلس الس
ــن 5 إىل 20 مارس  ــدة يف بكني م املنعق
ــن 20  ــل أكرث م ــىل تعدي ــاري، ع الج
ــني  ــا تضم ــتور، منه ــن الدس ــادة م م
ــم  ــايس نص وثيقة اس ــون األس القان
ــني بينغ حول  ــس يش ج ــر الرئي وفك
ــرتاكية ذات الخصائص  "تنمية االش

الصينية يف عرص جديد".
ــإن عبارة  ــل، ف ــص التعدي ــا لن ووفق
ــغ  ــني بين ــر يش ج ــادة فك ــت قي "تح
لالشرتاكية ذات الخصائص الصينية 
ــوف تظهر اآلن  ــة جديدة" س يف حقب
ــذي يضم  ــتور، وال ــة الدس يف ديباج
بالفعل أسماء وأفكار ماو تيس تونغ، 

ودنغ شياو بينغ.

ــعب  ــس الش ــواب مجل ــق ن ــا واف كم
ــس  أم ــت  التصوي ــالل  خ ــي  الصين
ــىل  ــل ع ــال تعدي ــىل إدخ ــد، ع األح
ــاء  ــص عىل إنش ــالد، ين ــتور الب دس
ــاد، تحت  هيئة جديدة ملكافحة الفس

اسم "لجنة الرقابة الحكومية".
وتتوىل مكافحة الفساد حاليا الهيئة 
ــاد يف الصني،  ــة ملكافحة الفس املركزي
ــة املركزية  ــل اللجن ــن قب ــف م بتكلي

ــة  هيئ ــا  لكنه ــاط،  االنضب ــص  لفح
حزبية، وليست هيئة حكومية.

ــودة  مس ــىل  ع ــة  املوافق أن  ــر  يذك
ــت يف  ــني تم ــتور األول يف الص الدس
ــي نص القانون  عام 1954م، وتم تبن
األسايس الحايل ونرشه يف 4 ديسمرب 
ــم تعديله أربع  ــك ت ــد ذل 1982م، وبع

مرات.

صوت  شعب كوبا أمس األول الختيار 
أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 
605 من أصل عدد مماثل من املرشحني، 
ــرتو  ــة الرئيس راؤول كاس ــم خليف بينه
ــوىل مهامه يف أبريل  ــذي يفرتض أن يت ال

املقبل.
ــن انتصار  ــتني عاما م ــو س ــد نح وبع
ــرة األوىل  ــتؤول للم ــة، س ــورة الكوبي الث
ــخص لم  ــرة الحرية، إىل ش ــة جزي رئاس
يقاتل خالل الثورة يف 1959م، وسيعرف 
ــمه يف 19 أبريل املقبل، ليخلف عهد  اس
ــذي تويف يف  ــرتو، فيدل ال ــن كاس األخوي
ــتمرار يف  2016م، وراؤول الزاهد يف االس

السلطة.
ويتزامن موعد إجراء هذه االنتخابات 
ــار كوبا يف خليج  ــع الذكرى 57 النتص م
"أول  ــا  هافان ــربه  تعت ــذي  ال ــر  الخنازي
ــة األمريكية يف أمريكا  هزيمة لإلمربيالي
ــرد حديقة  ــي تعتربها مج ــة الت الالتيني

خلفية لها".
ــة ماليني كوبي  ــرث من ثماني ودعي أك
ــار أعضاء مجالس  إىل التصويت الختي
ــة  ــة الوطني ــاء الجمعي ــم وأعض األقالي
ــم  اختياره ــم  وت  ،605 ــم  عدده ــغ  البال
ــيوعي الكوبي  بدقة من قبل الحزب الش
ــح  ــف رشائ ــل مختل ــذي يمث ــم ال الحاك

وفئات الشعب.
ــذه  له ــحني  املرش ــف  نص ــن  م ــرث  أك
ــاء يف الحزب  ــوا أعض ــات ليس االنتخاب
ــم  ــي، وإن كان بعضه ــيوعي الكوب الش

ينتمي ملنظمات نقابية أو طالبية قريبة 
من الحكومة.

يف  ــني  املقبل ــاء  األعض ــة  الئح ــم  وتض
ــادة الحزب  ــة أعضاء قي ــة الوطني الجمعي
راؤول  ــم  فيه ــن  بم ــي  الكوب ــيوعي  الش
كاسرتو، واألمني العام للحزب، وشخصيات 
ــت عىل قيد  ــة التي ما زال ــورة التاريخي الث
الحياة. وأكرث من نصف األعضاء، أي نحو 

322، هم من الجنس اللطيف.
ــيعني  ــم هذه االنتخابات، س ويف خض
ــان بدوره األعضاء الـ31 يف مجلس  الربمل
ــدوره الرئيس  ــيختار ب ــذي س ــة ال الدول

الكوبي الجديد.
إىل  ــني  املحلل ــن  م ــع  الجمي ــع  ويتوق
ــب  ــح النائ ــني أن يصب ــني العادي املواطن
ــل دياز كانيل الذي  األول للرئيس ميغي
ــا للبالد  ــر 57 عاما رئيس ــغ من العم يبل

خلفا له.
ــتمرارية  ــد بضمان االس ــل تعه وكاني
ــرتاكية يف "جزيرة  ــون االش ــاء وص يف بن
ــرشات  ــد ع ــىل بع ــة ع ــة" الواقع الحري
ــواطئ األمريكية. وقال  ــال من الش األمي
ــيكون هناك دائما  يف نوفمرب املايض: "س
رئيس يف كوبا يدافع عن الثورة وسيكون 

ــعب". وكانيل  ــن الش ــاق جاؤوا م من رف
ــود بعد الثورة وال ينتمي إىل صفوف  مول
ــورة  الث يف  ــة"  "التاريخي ــخصيات  الش

والحزب.
ــا إىل  ــرو18" أيض ــة "اوت ــو حرك وتدع
ــل  ــا مانوي ــول زعيمه ــىل ق ــريات، ع تغي

موروا.
وقال موروا إن "املواطنني ال يشاركون 
ــاب الرئيس  ــارات وال يف انتخ ال يف الخي
ــع  ــمة ليدف ــة حاس ــا لحظ ــد أنه ونعتق
املواطنون يف اتجاه طلب" تغيري النظام 

االنتخابي.

الصين تقر تعديالت دستورية تجيز الصين تقر تعديالت دستورية تجيز رسائل كراهية تدعو لالعتداء على مسلمي بريطانيا رسائل كراهية تدعو لالعتداء على مسلمي بريطانيا 
للرئيس  الحكم مدى الحياةللرئيس  الحكم مدى الحياة

الكوبيون ينتخبون أعضاء الجمعية الوطنية .. الكوبيون ينتخبون أعضاء الجمعية الوطنية .. 
فمن سيكون خليفة كاسترو المقبل فمن سيكون خليفة كاسترو المقبل 


