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جريمة اغتصاب قاصر من "طائفة األميش" تهز الشارع األمريكي

األزهر: ارتفاع نسبة الفرنسيات المنضمات لـ »داعش« إلى 35 % مقارنة بالرجال

�أف���دت �ضج��ات ق�ض�ئي��ة �أمريكي��ة ب�أن��ه مت توجي��ه 
�ته�م���ت لثاث��ة �أ�ضخ����ص يف والي��ة بن�ضلف�ني��� يف 
ق�ضي��ة غريب��ة تتعلق ب�غت�ض���ب فت�ة ق����ر. ووفق� 
لل�ضج��ات مت "�إه��د�ء" فت�ة تبلغ من �لعم��ر 14 ع�م�، 
تنتم��ي لط�ئف��ة �الأمي���ص، لرج��ل يكربه� بف���رق كبري 
بع��د �أن �ض�ع��د �أبويه� على �خلروج م��ن �ض�ئقة م�لية. 
ووج��د ع�مل��ون يف جم���ل رع�ي��ة �الأطف���ل مبق�طعة 
ب�ك���ص ك�ونتي يوم �خلمي�ص �مل��ضي 11 بنت� ترتو�ح 
�أعم�ره��ن ب��ن �ضت��ة �أ�ضه��ر و18 ع�م��� يع�ض��ن مبنزل 
�لرج��ل "يل ك�ب��ان" �لب�لغ من �لعم��ر 51 ع�م� ببلدة 
�أن جمي��ع م��ن ك�ن يف �ملن��زل  في�ضرتفي��ل. ويعتق��د 
ينتمون لط�ئف��ة �الأمي�ص. وط�ئف��ة �الأمي�ص هي ط�ئفة 
م�ضيحية ن�ض���أت يف �لع�ضور �لو�ضطى خال فرتة بروز 
ح��رك�ت م�ضيحي��ة �إ�ضاحي��ة، ويع��رف ع��ن �أتب�عه�، 
�لذي��ن يعي�ضون يف من�طق ب�لوالي���ت �ملتحدة وكند�، 
�حلر���ص على بد�ئية �لعي���ص و�رتد�ء �ملاب�ص �لب�ضيطة 
ورف�ضهم تبني �لكث��ري من و�ض�ئل �لر�حة �لتي توفره� 
�لتكنولوجي��� �حلديث��ة. و�ألق��ت �ل�رط��ة ي��وم �خلمي�ص 
�لقب���ص على ك�ب��ان �إىل ج�نب د�نيي��ل �ضتولت�ضفو�ص 
)43 ع�م���( وزوجته �ض�فيا �ضتولت�ضفو�ص )42 ع�م�( 
وهم� و�لد� �لفت���ة �لتي �أهدي�ه� للرجل ك�بان. و�تهم 
ك�ب��ان بع���ر  تهم يف جر�ئم �عت��د�ء جن�ضي خمتلفة، 
منه��� ثم�ين تهم جن�ئي��ة، بينه� تهم��ة �غت�ض�ب فت�ة 
ب�لت�آم��ر  �ضتولت�ضفو���ص  د�ني��ل  �الأب  و�ته��م  ق����ر. 
الرت��ك�ب �عتد�ء جن�ضي على فت���ة ق��ر. و�تهم �أي�ض� 
م��ع زوجته �ض�في��ا بتعري�ص رع�ية �الأطف���ل للخطر. 
و�لثاث��ة حمتج��زون وتبل��غ كف�ل��ة كل منه��م مليون 
دوالر. ومل يت�ض��ح على �لفور م� �إذ� ك�ن لهم حم�مون. 
وق�ل��ت �ل�رطة يف �أور�ق �ملحكم��ة �إن �لزوجن د�نيل 
و�ض�في��ا �ضتولت�ضفو�ص ك�ن� ممتنن لك�بان الأنه �أنقذ 

مزرعتهم� من �حلجز عليه� بعد �أن ك�نت مرهونة. وقد 
�أقر� ب�إعط�ء )�إهد�ء( �بنتهم� لك�بان عندم� ك�نت تبلغ 
من �لعمر 14 ع�م�، و�دعي� �أنهم� وجد� معلوم�ت على 

�ضبك��ة �الإنرتن��ت ت�ض��ري �إىل �أن ذل��ك )�اله��د�ء( �ضيكون 
ج�ئ��ز� ق�نون���. وبح�ض��ب �أور�ق �لق�ضي��ة ف���إن �لبن��ت 
�لب�لغ��ة 14 ع�م� حملت على �لفور تقريب� من ك�بان 

وحمل��ت منه مرة �أخرى عندم��� ك�ن عمره� 17 ع�م�. 
وتق��ول �ل�رط��ة �إن عمره� ح�لي��� 18 ع�م�. ومل ت�ر 
�أور�ق �ملحكم��ة م��ن �أي��ن ج���ءت �لفتي���ت �الأخري�ت 

 يتوجه �الأمن �لع�م لاأمم �ملتحدة ب�ن كي مون، �إىل 
جزي��رة لي�ضبو���ص �ليون�نية، حيث �ضيلتق��ي عدد�ً من 
�مله�جرين من بن �آالف �لع�لقن يف �ليون�ن و�لذين 
ي�أمل��ون يف �حل�ضول على �للج��وء ويو�جهون م�ضري�ً 

غري معروف.
وو�ض��ل ب�ن كي مون، �جلمع��ة، �إىل �ليون�ن لاطاع 
بنف�ض��ه على �أزمة �مله�جرين يف زي�رة ت�ضتمر يومن 
وت�ضمل جزيرة لي�ضبو�ص، �لت��ي ��ضتقبلت �أعد�د�ً كبرية 

من �لاجئن.
وز�ر ب���ن مرك��ز�ً للت�ض�من مع �مله�جري��ن يف �أثين� 
للمحت�ج��ن،  و�لق�نوني��ة  �لطبي��ة  �مل�ض�ع��دة  يوف��ر 
بروكوبي���ص  �ليون���ين  �لرئي���ص  الحق��ً�  و�ضيلتق��ي 

ب�فلوبولو�ص.
وق���ل ب���ن يف ر�ض�ل��ة �إىل وك�ل��ة �الأنب���ء �ليون�نية 
قبل �لزي�رة "�أو��ضل ت�أكي��د �رورة توفري �مل�ض�عدة 
و�لدع��م مل��ن مت �نق�ذه��م و�ضم���ن تو�ف��ر ظ��روف 
�ال�ضتقب�ل �ملائمة وح�ضول �ملحت�جن �إىل �حلم�ية 

�لدولية على �للجوء".
و�أ�ض���ف �أن��ه "يجب حم�ي��ة حقوق �لرج���ل و�لن�ض�ء 
و�الأطف���ل �لذي��ن �أج��ربو� عل��ى مغ���درة بلد�نهم يف 

جميع �الأوق�ت، ق�نونً� ومم�ر�ضة".
وتقول �حلكومة �ليون�نية، �إن �أكرث من 56 �ألف الجئ 
م��ن بينهم �أكرث م��ن 3400 يف لي�ضبو�ص، ع�لقون يف 
�ليون�ن بعدم� �أغلقت دول �لبلق�ن يف فرب�ير )�ضب�ط( 
طريق �لهجرة يف وجه �لر�غبن يف �لو�ضول �إىل دول 

�ضم�ل �أوروب� �لغنية.
و�ضكل��ت جزي��رة لي�ضبو�ص، وغريه� م��ن �جلزر �رقي 
بح��ر �يج��ه، �لع���م �مل��ض��ي، بو�ب��ة �مله�جري��ن �إىل 
�أوروب� يف �إط���ر �أ�ضو�أ �أزمة هجرة ت�ضهده� �لق�رة منذ 

�حلرب �لع�ملية �لث�نية.

 فيم��� ع��د مر�قب��ون �أنه يزيد م��ن خط��ورة �مل�ضهد 
يف فرن�ض��� �لت��ي �ضه��دت ح��و�دث �إره�بي��ة، بعد �أن 
�أ�ضبح��ت �لن�ض���ء �لفرن�ضي���ت هدف� لتنظي��م د�ع�ص 
�الإره�ب��ي نتيج��ة لهز�ئمه �أم���م غ���ر�ت �لتح�لف 
�لدويل وهروب �أع��د�د كبرية من �أتب�عه، �أكد مر�ضد 
�الأزه��ر ب�لق�ه��رة، �أن »ن�ضب��ة �لن�ض���ء �لفرن�ضي���ت 
�لاتي �ن�ضممن ل�ضف��وف )د�ع�ص( �رتفعت �إىل 35 
يف �مل�ئة بع��د �أن ك�نت ال تتعدى �ل�10 يف �مل�ئة، 
مق�رن��ة بعدد �لرج���ل �لذي �نخف���ص قليا«. وق�ل 
م�ض��در مطل��ع يف �الأزه��ر �إن »هذه �لن�ضب��ة �لكبرية 
للن�ض�ء تنذر بهجم�ت م�ضتقبلية جديدة يف فرن�ض�«، 
مرجح��� دف��ع �لتنظي��م ب�لن�ض���ء لتنفي��ذ عملي���ت 
»�نتح�ري��ة«، م�ضيف� �أن »�لن�ض���ء �لفرن�ضي�ت �أور�ق 
�أخري���ت  للتنظي��م ع��رب  �ن�ضم�مه��ن  يت��م  ر�بح��ة 
ع��ن طري��ق مو�ق��ع �لتو��ض��ل �الجتم�ع��ي )تويرت( 
و)في�ضب��وك(«. وي��رى مر�قب��ون �أن��ه »حت��ى وق��ت 
قريب ك�نت �لن�ض���ء د�خل �لتنظيم �الإره�بي يعملن 
ب�خلدم���ت �للوجي�ضتية خ��ال عملية قت�ل �لتنظيم 
يف �ضوري� و�لع��ر�ق؛ لكنهن �الآن �أ�ضبحن حم�رب�ت 

يف �ض�حة �ملعركة«.
وفن��د �الأزه��ر، يف تقري��ر ل��ه �أعده مر�ض��ده مب�ر، 
�أ�ضب���ب �ن�ضم���م �لفرن�ضي���ت للتنظي��م �الإره�ب��ي، 
بقوله: »ال بد �أن نتعرف على حقيقة، وهي �أن �جليل 
�الأول م��ن �لن�ض���ء ف��ن بحل��م �ل��زو�ج م��ن مق�تلي 
)د�ع���ص(، ف�ضا عن تكوي��ن �أ�رة و�لعي�ص يف كنف 
�لتنظي��م ب�أر���ص �خلاف��ة �ملزعوم��ة«، حي��ث ك�ن 
�لعن��ف ظ�هرة منح���رة تقريب��� يف �لرج�ل؛ لكن 

�جلي��ل �جلديد �خ��رتن �لعنف و�لت�ضحي��ة ب�أنف�ضهن 
لتنفي��ذ �أف��ك�ر �لتنظي��م، و�حلل��م بتنفي��ذ هجم���ت 
�نتح�ري��ة بدال م��ن �لزو�ج و�الإجن���ب، الفت� �إىل �أن 
»�لن�ض���ء �لفرن�ضي���ت ي�ض�ف��رن �إىل �ضوري��� برفق��ة 
�ضديق���ت �أخري���ت تعرف��ن عليه��ن ع��رب �ضب��ك�ت 
�لتو��ض��ل �الجتم�ع��ي«، م�ض��ري� �إىل �أن »م�ض�ه��دة 
�ملق�ط��ع �مل�ض��ورة �لت��ي ي�ضجله��� وتبثه��� �لن�ض�ء 
م��ن قلب من�ط��ق �ل�ر�ع يف �ضوري��� و�لعر�ق، هي 
�لع�م��ل �ملوؤثر �لكب��رية الإقن�ع �لن�ض���ء �لفرن�ضي�ت 

ب�ل�ضفر �إىل �ضوري� و�الن�ضم�م للتنظيم«.
ورج��ح تقري��ر �الأزه��ر �أن »�ضبب رحي��ل �لفرن�ضي�ت 
ل�)د�ع���ص( ه��و �لرغب��ة يف مم�ر�ض��ة �أم��ور دينه��ن 
ب��ا قيود �أو �ضغ��وط، ف�ضا عن �أن ع��دد� كبري� من 
�لن�ض���ء يع�ن��ن م��ن ���ر�ع نف�ض��ي عمي��ق نتيجة 
�لتم��زق �لد�خلي يف �الأ���ر، وي�ضتغ��ل �لتنظيم هذه 
�لعو�م��ل �لنف�ضية و�ل�ضغ��وط �الأ�رية يف ��ضتقط�ب 
�لفرن�ضي���ت وخ�ضو�ض��� حديث�ت �لعه��د ب�الإ�ضام، 
حي��ث يع���ين معظمهن م��ن م�ضكات �أ�ري��ة وعدم 

�ملعرف��ة �لك�فية بدينهن«. و�ضب��ق �أن ذكرت در��ضة 
فرن�ضي��ة حديث��ة عن �ضف��ر �لفتي���ت �لفرن�ضي�ت �إىل 
�ضوري��� حللمه��ن �لقي���م بهجم�ت، و�أنه��ن مل يعدن 
يفك��رن عند بلوغ �ضن معين��ة يف حبهن �الأول؛ لكن 
هدفهن �ختل��ف مت�م� ف�أ�ضبحن يع�ضقن م� يعتقدن 
�أن��ه »جه���د«. من ج�نب��ه، ق�ل �مل�ض��در �ملطلع يف 
�الأزه��ر �إن تنظيم د�ع���ص يدرب �لن�ض���ء �لفرن�ضي�ت 
للقي���م بعملي���ت �نتح�ري��ة، ويت��م تعريفه��ن على 
�أنو�ع �الأ�ضلح��ة �لثقيلة و�خلفيفة. يف �ل�ضي�ق نف�ضه، 

�أ�ض���ف تقرير مر�ضد �الأزه��ر �أن �لتنظيم لن يتوقف 
ع��ن جذب �أع�ض�ء جدد لان�ضم�م ل�ضفوفه من �أجل 
�لدف���ع عن �الأر��ضي �لت��ي ي�ضيطر عليه� يف �ضوري� 
و�لعر�ق وليبي�، وكذلك �لقي�م بعملي�ت �إره�بية يف 
بلد�نهم �الأ�ضلية يف �لدول �الأوروبية، خ�ضو�ض� بعد 
�أن فق��د كثري� من عن��ره �لذي��ن هربو� من جحيم 
»د�ع���ص«، الفت��� �إىل �أن �إح�ض���ء �أع��د�د �الأج�ن��ب 
�ملن�ضم��ن ل�ضف��وف تنظي��م د�ع���ص ي�ضوب��ه ق��در 
كبري م��ن �لغمو�ص، و�أن ن�ض��ف �ملق�تلن �الأج�نب 
�ملن�ضم��ن ل�ضفوف �جلم�ع���ت �الإره�بية ينتمون 
�إىل ب��اد منطق��ة �ل���رق �الأو�ض��ط و�ضم���ل �أفريقي� 
وه��ي »تون���ص، و�الأردن، وليبي���، وتركي���«. وي�ض�ر 
�إىل �أن��ه م� بن يونيو )حزير�ن( ع�م 2013 وحتى 
يوني��و 2014 �ن�ضم ل�ضفوف »د�ع�ص« وغريه� من 
�جلم�ع���ت �الإره�بية يف �ضوري��� و�لعر�ق نحو 12 
�أل��ف �ضخ���ص، ويف دي�ضم��رب )ك�ن��ون �الأول( ع���م 
2015. بلغ عدد �الأج�نب �ملن�ضمن للتنظيم نحو 

�ألف مق�تل.  31
وق���ل تقري��ر �الأزه��ر �إن »ن�ضب��ة تق��در بنح��و 75 
للتنظي��م  �الأوروبي��ن �ملن�ضم��ن  يف �مل�ئ��ة م��ن 
ينح��درون من �أربع دول فقط هي )فرن�ض�، و�أمل�ني�، 
وبريط�ني���، وبلجي��ك�(، وه��ي �ل��دول نف�ضه��� �لتي 
تعي���ص ح�لة ت�أهب ق�ضوى منذ هجم�ت ب�ري�ص يف 

نوفمرب )ت�رين �لث�ين( �مل��ضي«.
وي�ضري �ملر�قبون �إىل �أن فرن�ض� تعد على ر�أ�ص �لدول 
�لتي به� عدد كبري قد �ن�ضم �إىل »د�ع�ص« حيث غ�در 
1700 فرن�ض��ي �إىل �ضوري��� خ��ال �لع�م �مل��ضي، 
كم� تعد بلجيك� �أكرب دولة من حيث عدد �ملن�ضمن 
ل�ضف��وف �لتنظي��م ب�لنظر �إىل ع��دد �ضك�نه� �لذي ال 

يتعدى مليون ن�ضمة.
ولف��ت تقرير »�الأزه��ر« �إىل �أن �العت��د�ء�ت �الأخرية 
عل��ى ب�ري�ص وبروك�ضل تك�ض��ف حقيقة مثرية للقلق 
وه��ي »�أن �خلط��ر �لذي ميثله �أع�ض���ء )د�ع�ص( �أكرب 

يف فرن�ض� وبلجيك� من ب�قي �لدول �الأوروبية«.
ب�ل�رط��ة  ق�ئ��د  طع��ن  تبني��ه  »د�ع���ص«  و�أعل��ن 
�لفرن�ضي��ة وزوجت��ه قب��ل �أي���م، ف�ض��ا ع��ن ع��دة 
تفج��ري�ت ��ضتهدفت ب�ري�ص نه�ي��ة �لع�م �مل��ضي، 
وبروك�ضل، م�ر���ص )�آذ�ر( �مل��ضي. ويقول مر�قبون 
�إن »�ته�م���ت كثرية توجه للج�لي�ت �الإ�ضامية يف 
�لغ��رب ب�أنه��� ح��ضن�ت تف��رخ �الإره�بي��ن، �لذين 
يفج��رون قن�بله��م يف قل��ب �لعو��ض��م �الأوروبي��ة 
موقعن �ملئ�ت بن قتلى وجرحى، وقد تز�يدت تلك 
�الته�م���ت يف �لفرتة �مل��ضية مع موجة �لاجئن 
�لت��ي ر�فقه��� �ضعود غ��ري معت�د لليم��ن �الأوروبي 

�ملتطرف«.
وق�ل تقرير مر�ض��د �الأزهر  �إن »عدم �لتز�م �ل�ضب�ب 
�الأوروب��ي بتع�لي��م �لدي��ن �الإ�ضام��ي ي�ضه��ل عل��ى 
جمن��دي �لتنظيم���ت �الإره�بي��ة �إ�ضع�ره��م ب�لذنب 
ب�ضب��ب تق�ضريه��م يف حق �لدين، وم��ن ثم جند هذ� 
�ل�ضب���ب  ه��وؤالء  �ضخ�ضي���ت  يف  �حل���د  �النق��اب 
م��ن �لنقي���ص �إىل �لنقي���ص، و�أول م��� ينعك�ص عليه 
ه��ذ� �لتطرف ه��و �ضلوكهم جت���ه �أ�رهم وحميطهم 
�مل�ضلم �لذي يتهمون��ه ب�لتق�ضري يف تطبيق تع�ليم 
�لدين وع��دم فهمه فهم� �ضحيح���، وت�أخذ �ملق�طع 
�مل�ضورة للتنظيم���ت �ملتطرفة وو�ض�ئ��ل �لتو��ضل 
�ل�ضب���ب  ه��وؤالء  �إقن���ع  يف  دوره���  �الجتم�ع��ي 
ب�أفك�ره��� �الإره�بي��ة، ومن ث��م �ل�ضف��ر �إىل من�طق 

�ل�ر�ع«.

بلجيكا: اعتقال 12 شخصًا يشتبه بتخطيطهم لهجمات إرهابية

بان كي مون يتفقد أوضاع 
الالجئين في اليونان

إعادة فتح معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان

النمسا: اعتقال 3 الجئين لالشتباه بصلتهم بـ"إرهابيين"

بروك�ض��ل- وك�الت:ق���ل مكت��ب �ملدع��ي �الحت���دي �لبلجيكي يف بي���ن �إن 12 
�ضخ�ض��� ي�ضتبه ب�أنهم يدبرون لهجم���ت �عتقلو� يف بروك�ضل �أم�ص �جلمعة و�ليوم 
�ل�ضبت بعدم� نفذت �ل�رطة نحو 40 عملية تفتي�ص ملن�زل يف �أنح�ء متفرقة من 

�لباد، م�ضيفً� �أن 40 �ضخ�ضً� يف �ملجمل خ�ضعو� لا�ضتجو�ب بعد �ملد�هم�ت.
�عتقلت �ل�رطة �لبلجيكية �لليلة �مل��ضية من خال عملية ملك�فحة �الإره�ب 12 
�ضخ�ض��ً� ي�ضتب��ه �أنهم ك�نو� يخططون الرتك�ب هج��وم �أو عدة هجم�ت يف �لباد، 
ح�ضبم��� �أف�دت قن�ة )�أر ت��ي بي �إف( �ملحلية. وج�ءت �ملد�هم���ت �الأمنية ب�ضكل 
�أ�ض��ض��ي يف �إقلي��م بروك�ضل، لكن �لقو�ت �لبلجيكية ق�م��ت �أي�ض� بعملي�ت تفتي�ص 
يف منطقتي و�لوني� وفاندرز. و�أجرت قو�ت �الأمن �لبلجيكية 40 عملية تفتي�ص، 
و�عتقل��ت ع�رة �أ�ضخ��ص ك�نت �ل�رطة تاحقه��م منذ �أي�م، ح�ضبم� نقلت وك�لة 
�الأنب���ء �لبلجيكي��ة ع��ن �لني�ب��ة �لع�مة.  و�أ�ض���رت �مل�ض�در �إىل �أن ه��ذه �لعملية 
�الأمنية لي�ص له� عاقة بت�ضديد �حلر��ضة على �أربعة وزر�ء من �حلكومة �لبلجيكية 

ب�ضبب تلقي تهديد�ت.

ب�ك�ضت�ن - وك�الت: �أعيد �فتت�ح معرب "تورخ�م" �حلدودي بن ب�ك�ضت�ن و�أفغ�ن�ضت�ن 
، بع��د �إغاق��ه حو�يل �ضتة �أي���م، حيث ��ضتبك �جل�نب���ن يف من�و�ض���ت، ب�ض�أن ق�ضية 
بن���ء بو�بة عل��ى �جل�نب �لب�ك�ضت���ين من �حل��دود. ونقلت �ل�ضح��ف �لب�ك�ضت�نية عن 
م�ض���در �أمنية قوله� �إن "�لطري��ق �لتج�ري �لت�ريخي مت �فتت�حه �أم�م حركة �ملرور، 
بع��د �أن �لتق��ى م�ضوؤولون من �لبلدي��ن ومت رفع �حلظر عن �ملع��رب".  وبعد رفع �حلظر، 
يت��م تفتي�ص �الأ�ضخ����ص ب�ضكل دقيق وي�ضم��ح لهوؤالء �لذين لديهم وث�ئ��ق �ضفر ك�ملة 
بدخ��ول ب�ك�ضت���ن عرب مع��رب تورخ���م. وك�ن �آالف �الأ�ضخ����ص و�ل�ض�حن�ت تقطعت 
به��م �ل�ضبل عل��ى �جل�نبن ب�ضبب �إغاق �ملع��رب �حلدودي.  وك�ن �لقت���ل بن �لقو�ت 
�لب�ك�ضت�نية و�الأفغ�نية �ندلع �أول مرة يوم �الأحد �مل��ضي عند �ملعرب �لو�قع على بعد 
نح��و 45 كيلوم��رت�ً غرب مدينة بي�ض�ور، ب�ضبب بن�ء موقع حدودي جديد على �جل�نب 
�لب�ك�ضت���ين. و�أف�دت �لتق�رير مبقت��ل �ض�بط ب�ك�ضت�ين وجندى �أفغ���ين، فيم� �أ�ضيب 

مدنيون وم�ضوؤولون بجروح من �جل�نبن. 

فيين��� - �أ ف ب : �عتقل��ت �ل�رط��ة �لنم�ض�وية ثاثة ط�لبي جل��وء ي�ضتبه ب�أنهم 
�ض�عدو� �أو ق�تلو� يف �ضفوف جم�ع�ت م�ضلحة يف �ضوري� و�لعر�ق ت�ضنفه� فيين� 
منظم���ت "�إره�بية"، بح�ضب م� ���رح م�ضوؤولون. وق�ل ق�ئ��د �ل�رطة �ملحلية 
هلم��وت توم���ك �إن��ه "ال موؤ���ر�ت �إىل �أن �مل�ضتب��ه به��م �لثاثة وه��م عر�قي�ن 
و�ض��وري �عتقل��و� يف مر�كز لاجئ��ن يف والية تريول �لغربي��ة، ك�نو� يخططون 
ل�ضن هجم�ت يف �أوروب�". ويعتقد �أن �ل�ضوري )27 ع�مً�( ق�تل يف �ضفوف جبهة 
�لن���رة �ملرتبط��ة بتنظيم �لق�عدة وقت��ل 20 جنديً� يف ق��و�ت �لنظ�م �ل�ضوري 
بينهم جنود �أ�رى، بح�ضب �مل�ضوؤول �ملحلي بيرت ومي. وو�ضل �لثاثة �إىل �لنم�ض� 
�لع���م �مل��ضي �ضمن موجة �مله�جرين �لذي��ن توجهو� من �ليون�ن عرب �لبلق�ن 

�ىل �لنم�ض� وغريه� من دول �ضم�ل �أوروب�، بح�ضب �ل�رطة.
وال ي��ز�ل مه�ج��ر�ن �آخ��ر�ن معتقل��ن يف مدينة �ض�لزب��ورغ غرب��ي �لنم�ض� منذ 
دي�ضم��رب )ك�ن��ون �الأول( لا�ضتب�ه بعاقتهم� مبنفذي هجم���ت ب�ري�ص �لدموية 

يف نوفرب )ت�رين �لث�ين( 2015.

 

واشنطن - وكاالت

اثينا- أ ف ب

باريس - وكاالت

يقول �أ�ضدق���ء للرئي�ص �الأمريكي �ل�ض�ب��ق، جورج دبليو.
بو�ص �إنه "ك�ن ع�ق��د �لعزم مت�مً� على �اللتز�م ب�عتز�له 
�ل�ضي��ض��ة، ولكن��ه وج��د �أن �له�تف ال يتوق��ف عن �لرنن 
مبن��ضد�ت من �ملر�ضحن �جلمهورين يف جمل�ص �ل�ضيوخ 
م��ن �أج��ل �مل�ض�ع��دة". ونتيجة له��ذ� بد�أ بو���ص يف مهمة 
�إنق���ذ يف حم�ولة للحف���ظ على �الأغلبي��ة �لب�ضيطة �لتي 
يحظ��ى به��� �جلمهوريون يف جمل�ص �ل�ضي��وخ خال ع�م 
تخ�ض��ى فيه �ضخ�ضي�ت حزبية كث��رية �أن يجرهم �ملر�ضح 
�ملحتمل، دون�لد تر�مب، �إىل هزمية يف �النتخ�ب�ت �لتي 
جت��ري يف �لث�من م��ن نوفمرب)ت�رين �لث���ين(. وي�ضيطر 
�جلمهوري��ون على 54 مقع��د�ً يف جمل�ص �ل�ضيوخ �ملوؤلف 
من 100 ع�ضو. وق�لت د�ن� بريينو �لتي ك�نت �ل�ضكرترية 
�ل�ضحفي��ة للبي��ت �الأبي�ص يف عهد بو���ص: "�أعتقد �أن هذ� 
�أم��ر موؤق��ت ملرة و�حدة فف��ي �أي مك�ن يك��ون فيه مفيد�ً 
�ضيقوم بذلك". وتقوم �أي�ض��ً� كوندوليز� ر�ي�ص �لتي ك�نت 
وزيرة للخ�رجية يف عهد بو�ص، وهي �الآن �أ�ضت�ذة للعلوم 

�ل�ضي��ضية يف ج�مع��ة �ضت�نفورد بجمع �أمو�ل للمر�ضحن 
�جلمهوري��ن، ولكنه��� ��ضتبع��دت ي��وم �جلمع��ة تكهن�ت 

ب�أنه� قد ترت�ضح كن�ئب للرئي�ص مع تر�مب.
ويق��ول �أ�ضدق���ء �إن "بو���ص ك�ن حمجم��ً� يف �لبد�ية عن 
�مل�ض�ركة ل�ضعوره ب�أن وقته حتت �الأ�ضو�ء �نتهى. وق�لو� 
�إن��ه "فوج��ئ بحجم �ملن��ض��د�ت �لتي تلق�ه��� للعودة �إىل 
�ل�ضي��ض��ة، بع��د مرور �أكرث م��ن �ضبع �ضنو�ت عل��ى �نته�ء 

رئ��ضته �لتي ��ضتمرت ثم�ين �ضنو�ت".
وحتى �الآن ت�ضدر بو�ص عن�وين �أخب�ر متعلقة مبن��ضب�ت 
�أريزون���  يف  مك��ن  ج��ون  لل�ضن�ت��ور  تربع���ت  جلم��ع 

و�ل�ضن�تور كيلي �أيوت يف نيو ه�مب�ضري.
ويعتزم بو�ص م�ض�عدة �ل�ضن�تور روب بورمت�ن يف �أوه�يو 
و�ل�ضن�تور رون جون�ضون يف وي�ضكون�ضن و�ل�ضن�تور روي 

بلنت يف ميزوري.
وبو���ص لي�ص م��ن �أن�ض�ر تر�م��ب لكنه �إىل حد م��� ُي�ضدي 
معروفً� لرت�مب على �لرغم من ��ضتمر�ر عد�ء تر�مب رجل 
�الأعم���ل �لنيويورك��ي �ملول��ع ب�ل�ضد�م�ت جت���ه ع�ئلة 

بو�ص. 

�نتقد وزي��ر �خل�رجية �المل�ين فر�نك ف�لرت �ضت�ينم�ير 
�ضي��ض��ة حل��ف �ضم���ل �الطل�ضي حي���ل رو�ضي���. وق�ل 
�ضت�ينم�ي��ر "م��� علين��� �ن نتجنبه �ليوم ه��و مف�قمة 
 � �لو�ضع، مع ند�ء�ت تدعو �ىل �حلرب"، منتقد� خ�ضو�ضً
ن�ر ق��و�ت لاطل�ضي قرب �حلدود مع رو�ضي�. و��ض�ف 
"خمطئ من يريد توفري مزيد من �المن يف �حللف عرب 
عرو���ص رمزي��ة للدب�ب�ت ق��رب �حل��دود يف �ل�رق". 
و�عل��ن �حلل��ف �الطل�ض��ي �الثن��ن �ن��ه �ضين���ر �رب��ع 
كت�ئ��ب يف دول �لبلطي��ق وبولن��د� ملو�جه��ة "�ل�ضلوك 
�ملع���دي لرو�ضي�"، كم� ق�ل �المن �لع�م للحلف ين�ص 
�ضتولتن��ربغ. و�عت��رب �ضت�ينم�ير �ملع��روف بتعليق�ته 
�ملدرو�ض��ة حي���ل رو�ضي���، �ن "ح�ر �لنظ��ر ب�جل�نب 
�لع�ضك��ري و�ل�ضع��ي �ىل �النت�ض���ر عرب �ضي��ض��ة �لردع 

فق��ط �ضيك��ون مميت�". وي��رى �حلل��ف �ن رو�ضي� ت�ضعى 
�ىل �ق�م��ة منطقة نفوذ عرب �ضب��ل ع�ضكرية. و�خلمي�ص، 
ق���ل �ضتولتنربغ يف مق�بلة م��ع �ل�ضحيفة نف�ضه� "يف 
جت���وز للق�نون �ل��دويل، �ضمت مو�ضكو �لق��رم وتدعم 
�النف�ض�لي��ن يف ���رق �وكر�ني���. نرى �ي�ض��� ع�ضكرة 
كب��رية على �حل��دود مع �حلل��ف �الطل�ض��ي، يف �لقطب 
�ل�ضم�يل، عل��ى �لبلطيق، يف �لبح��ر �ال�ضود و�ضوال �ىل 
�ملتو�ض��ط". و��ض�ف "نحن على عل��م مبن�ور�ت مهمة 
ومع�دي��ة وغ��ري معلنة م��ن �جل�ن��ب �لرو�ض��ي وعلين� 
�ل��رد على ذل��ك". وتط�ل��ب �ل��دول �ل�ض�بق��ة يف �لكتلة 
�ل�ضوفي�تي��ة، و�لت��ي �ن�ضمت �ىل �الطل�ض��ي بعد �نته�ء 
�حل��رب �لب�ردة، ب���أن يع��زز �حللف وج��وده �لع�ضكري 
على �ر��ضيه� �نطاق� من قلقه� من �الزمة �الوكر�نية 
وتن�م��ي �لقدر�ت �لع�ضكرية �لرو�ضية على حدوده�. يف 

هذ� �الط�ر.

 ق�ل��ت م�ض�در دبلوم��ضي��ة �إن �ملغرب �قرتح 
�ل�ضم���ح لنح��و 25 موظف��ً� مدني��ً� ب�لع��ودة 
ف��ور�ً �إىل بعث��ة �الأمم �ملتح��دة حلف��ظ �ل�ضام 
يف �ل�ضح��ر�ء �لغربي��ة �ملتن���زع عليه��� يف 
عامة على �حتم�ل تر�جع حدة �لتوتر�ت بن 

�لرب�ط و�الأمم �ملتحدة.
و��ضتخ��دم �الأمن �لع���م ل��اأمم �ملتحدة ب�ن 
ك��ي مون، يف وق��ت �ض�بق من �لع���م �جل�ري 
كلمة "�حتال" لو�ضف �ضم �ملغرب لل�ضحر�ء 

�لغربي��ة ع���م 1975 عندم��� �ضيط��ر �ملغرب 
على �ملنطقة من �إ�ضب�ني� �لتي ك�نت حتتله�.

وغ�ضب��ت �لرب���ط مم��� �عتربت��ه تخلي��ً� ع��ن 
موق��ف حي���دي وق�م��ت بط��رد ع���ر�ت من 
موظف��ي �الأمم �ملتح��دة �لع�مل��ن يف �لبعثة 

�لتي ُتعرف ب��ضم "مينور�ضو".
وجُتري �الأمم �ملتح��دة حم�دث�ت مع �ملغرب 
الإنه���ء هذ� �خلاف منذ �أ�ضهر. وق�لت م�ض�در 
دبلوم��ضي��ة ب�الأمم �ملتحدة �ريطة عدم ن�ر 
��ضمه���، �إن �ملب�حث���ت حققت عل��ى م� يبدو 
بع���ص �لنت�ئج عل��ى �لرغم م��ن حتذيره� من 

�أنه مل يتم �النته�ء من �ضيء �أو �لتوقيع عليه.
وق�ل م�ضدر �إن "�ملغرب عر�ص �ل�ضم�ح لنحو 
25 موظف��ً� ب�لعودة رغ��م �أنه م� ز�ل يجري 

�لتف�و�ص ب�ض�أن �الأمر كله".
�الأم��ن  جمل���ص  م��دد  )ني�ض���ن(  �أبري��ل  ويف 
�ل��دويل عمل "مينور�ض��و" ل�ضنة �أخرى وط�لب 
ب��ضتئن���ف عمله� ك�م��ًا ب�ضكل ع�جل. ولكن 
دبلوم��ضي��ن ب�ملجل���ص وم�ضوؤول��ن ب���الأمم 
�ملتحدة ق�ل��و� �إن �ملب�حث�ت ب�ض�أن ��ضتئن�ف 
بطيئ��ة  ك�م��ل  ب�ض��كل  عمله���  "مينور�ض��و" 

و�ضعبة.

وزير الخارجية االلماني ينتقد سياسة الحلف جورج بوش يخرج من عزلته لدعم ترامب
األطلسي حيال روسيا

المغرب يعرض السماح بعودة 25 من البعثة األممية للصحراء 

واشنطن - وكاالت

برلين- أ ف ب

المغرب - وكاالت

�سبب رحيل الفرن�سيات 
لـ)داع�ش( هو الرغبة يف 

ممار�سة اأمور دينهن بال قيود 
اأو �سغوط، ف�سال عن اأن 

عددا كبريا من الن�ساء يعانني 
من �سراع نف�سي عميق 

نتيجة التمزق الداخلي يف 
الأ�سر


