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مؤسس موقع ويكيليكس يتوعد كلينتون! 

مخاوف من اشتعال نزعة االستقالل في اسكوتلندا والتوترات الحدودية مع آيرلندا 

 ك�سف موؤ�س���س موقع ويكيليك�س، جولي��ان �أ�ساجن، �أنه 
يع��د لن�رس ت�رسي��ب جديد �سيع��د عمليا كالئح��ة �تهام 
جاهزة �سد وزيرة �خلارجية �ل�سابقة هيالري كلينتون 

�ملر�سحة ل�سباق �لرئا�سة �لأمريكية.
وق��ال �أ�س��اجن، يف مقابلة متلفزة �إن موق��ع ويكيليك�س 
�سي���رسب قريب��ا وثائق من �ساأنه��ا �أن توفر �أدلة كافية 
ل��وز�رة �لعدل �لأمريكية لتوجي��ه �لتهام �إىل �ملر�سحة 

�لدميقر�طية للرئا�سة هيالري كلينتون.
وكان ويكيليك���س قد ن���رس بالفعل 30322 ر�سالة من 
بري��د هي��الري كلينت��ون �خلا���س للف��رة �ملمتدة من 
30 يونيو/حزي��ر�ن 2010 وحت��ى 12 �أغ�سط�س/�آب 
2014. ومل يحدد �أ�ساجن يف حديثه حمتوى �لت�رسيب 
�ملرتق��ب، لكن��ه ق��ال �إن �لكث��ر م��ن �مل��و�د تر�كم��ت 
لدي��ه عن هي��الري كلينتون، موؤكد� م��ن جديد �إمكانية 

�ل�رسوع يف �إعد�د لئحة �إتهام لها وفق هذه �ملو�د.
و�أمل��ح �أ�س��اجن �إىل �أن ر�سائل �لربي��د �لإلكروين �ملقرر 
ن�رسها حتت��وي على معلومات �إ�سافي��ة حول موؤ�س�سة 
كلينتون، كما ذك��ر �أي�سا �أن �لر�سائل �لإلكرونية �لتي 
ن�رسه��ا �سابقا حتتوي على دلي��ل �إد�نة و�حد لكلينتون 
يتمث��ل يف طلبه��ا، خ��الل �ت�سالها مع �أح��د موظفيها، 
حتويل بريده��ا من قنو�ت �لت�سال �لر�سمية يف وز�رة 

�خلارجية و�إر�ساله من خالل قناة غر �آمنة.
�إد�رة  �أن  �إىل  �ل�سحف��ي،  حديث��ه  يف  �أ�س��اجن،  و�أ�س��ار 
�أوبام��ا ق��د تو�جه �أ�سئلة من قب��ل �لعديد من �ملحققني 
لنتهاكه��ا �إج��ر�ء�ت �حلكوم��ة �ملتبع��ة يف �لتعام��ل 
م��ع �لوثائ��ق �ل�رسي��ة.  �أما فيم��ا يتعل��ق بالتحقيقات 
�ملتو��سل��ة �لت��ي يجريها مكتب �لتحقيق��ات �لفيدر�يل 
ح��ول �لت�رسيبات �ل�سابقة عن كلينتون على ويكليك�س، 
فاأع��رب �أ�ساجن عن �نعد�م ثقته ب��وز�رة �لعدل يف �إد�رة 
�أوباما كونها لن توج��ه �أي �تهام �إىل وزيرة خارجيته 

�ل�سابق��ة هيالري كلينت��ون. وتابع �أ�س��اجن، قائال: "�إن 
�لنائ��ب �لعام �لأمريكي لوريت��ا لين�س مل توجه �لتهام 
لكلينت��ون حت��ى �لآن"، كم��ا توقع باأن ذل��ك لن يحدث 
يف �مل�ستقب��ل �ي�س��ا، م�ستن��د� يف ذل��ك عل��ى �أن مكتب 
�لتحقيق��ات �لفي��در�يل قد يق��دم �ملزيد م��ن �لتنازلت 

جتاه كلينتون بحجة �فتقاره لالئحة �تهام.
�إىل ذل��ك، �أ�س��ار تقري��ر ن���رسه موق��ع "يو �إ�س ك��ت" �أن 
موق��ع ويكيليك�س �س��كل، منذ فرة طويل��ة، م�سدر قلق 

لكلينت��ون �لت��ي دعت يف وق��ت �سابق �لرئي���س �أوباما 
ملقا�س��اة موق��ع "ويكيليك���س" بع��د ت�رسي��ب بريدها 

�مل�سار �إليه و�ملتعلق بربقيات وز�رة �خلارجية.
كما يق��ول مر�قبون �إن من �سم��ن �لت�رسيبات �ل�سابقة 
برقيات متعلقة بهجوم 11 �سبتمرب/�أيلول 2012 على 
�لقن�سلية �لأمريكية يف بنغازي ومر��سالت مع �ل�سفر 
�لمريكي �ملقت��ول وم�ساعديه، �متدت على فر�ت قبل 
�لهجوم، �لأمر �لذي ي�سر �إىل توقعات باحتو�ء ت�رسيب 

ويكليك���س �ملرتقب عل��ى متعلقات جدي��دة بخ�سو�س 
هجوم بنغازي �ملمي��ت، ل �سيما مع تكر�ره يف حديثه 
باأن م��ا بحوزته �سيكون مبثابة لئح��ة �تهام و��سحة 

لكلينتون.
جت��در �لإ�س��ارة �إىل �أن جوليان �أ�س��اجن ل يز�ل خمتفيا 
د�خ��ل مق��ر �ل�سف��ارة �لإكو�دورية بو�س��ط مدينة لندن، 
يف �لوق��ت �ل��ذي وعدت��ه �لإك��و�دور بع��دم ت�سليمه �إىل 

�ل�سلطات �لأمريكية. 

�لتو��س��ل  �جلز�ئري��ة حج��ب مو�ق��ع  �ل�سلط��ات  ق��ررت   
�لجتماع��ي "في�سب��وك" و"توي��ر" موؤقت��ا، ملن��ع تك��ر�ر 
عمليات ت�رسيب �أ�سئلة �متحان �لبكالوريا، ومل يقف �لأمر 
عند هذ� �حلد بل ��ستعانت باجلي�س لكبح "�لغ�س".  وقالت 
وكال��ة �لنب��اء �جلز�ئري��ة �لر�سمي��ة، " �بت��د�ء م��ن م�ساء 
�ل�سب��ت باتت مو�قع �لتو��س��ل �لجتماعي، ويف مقدمتها 
في�سب��وك وتوير، غ��ر متاحة �أم��ام م�ستخدمي �لإنرنت 
يف �جلز�ئر".  ونقل��ت �لوكالة عن م�سدر يف قطاع �لربيد 
وتكنولوجي��ا �لت�سال قوله، �إن "ق��ر�ر �حلجب على �سلة 
مبا���رسة بالمتحانات �جلزئية للبكالوري��ا �لتي تنطلق، 
�لي��وم �لأح��د"، مو�سح��ا �أن "عملي��ة �حلجب ته��دف �إىل 
حماي��ة مر�سح��ي �لبكالوريا م��ن ن�رس مو��سي��ع خاطئة 
على هذه �ملو�قع".  ويف �سياق مت�سل، �سهدت عملية نقل 
�أ�سئلة �متحانات �سهادة �لبكالوريا، حر��سة �أمنية م�سددة 
م��ن عنا�رس �لأمن و�لتدخل �لتابع��ة للجي�س �لوطني، �إىل 
مطار بوفاري��ك �لع�سكري بالبليدة، لنقله��ا �إىل مديريات 
�لربي��ة يف �ملحافظ��ات �لبعيدة عن �لعا�سم��ة، ونظمت 
4 رح��الت جوية عرب طائ��ر�ت ومروحيات ع�سكرية �إىل 

جميع �ملحافظات.
ي��وؤدون  �لذي��ن  �ملر�سح��ني  �ل�سلط��ات  ذل��ك، منع��ت  �إىل 
�لمتحانات من �إدخ��ال �لأجهزة و�لو�سائ��ل �لإلكرونية 
من هو�تف نقالة و�أجهزة كمبيوتر حممولة وكل �لأجهزة 
�ملزودة بالإنرنت، و�تخذت �حلكومة �جلز�ئرية �إجر�ء�ت 
و�سفته��ا ب�"�ل�سارمة" بالتعاون م��ع وز�ر�ت بحد ذ�تها 
تتقدمه��ا وز�رة �لدف��اع. وكان �أكرث م��ن 800 �ألف طالب 
خ�سع��و� ب��ني 29 �أيار و2 حزي��ر�ن لمتحان��ات �سهادة 
�لثانوي��ة �لعامة، لكن ن�س��ف هوؤلء تقريب��ا �سي�سطرون 
خلو���س �لمتحان��ات جم��دد�، ب�سب��ب عملي��ات ت�رسي��ب 
طري��ق  ع��ن  �لمتحان��ات  لأ�سئل��ة  ح�سل��ت  "�سخم��ة" 

�لإنرنت.

 مع عدم وجود ما مييز �لنقطة �حلدودية �لتي تنتهي 
عنده��ا �إحدى �ل��دول لتبد�أ ح��دود �لدول��ة �لأخرى، 
ي�سع��ب �لف�س��ل بني �ململك��ة �ملتح��دة و�آيرلند� يف 
قري��ة �أوغناكل��وي عن��د �لو�جه��ة �حلدودي��ة �لت��ي 
كان��ت خا�سعة يف �ل�سابق ل�سيط��رة نقاط �لتفتي�س 
�لع�سكرية. يف خمبز »دياموند« ومقهى »تروم« يف 
قرية �أوغناكل��وي، ميكن للزبائن �لدف��ع با�ستخد�م 
�جلنيه �لإ�سرلين��ي �أو �ليورو �مل�ستخدم يف �آيرلند�، 
وغالب��ا ما ي�ساأل �ل��زو�ر �ملوظفني يف �ملقاهي عن 
�لدول��ة �لتي يتو�جدون فيها. وقال غلني روبن�سون، 
�لذي ميتل��ك متجر� قريبا للحو��سيب، باأنه خرج يف 
رحلت��ني �إىل د�خ��ل �آيرلند� يف ذلك �لي��وم، و�أن �أحد 
موظفي��ه ي�سافر للعمل من هن��اك: »�إننا ل نعتربها 
مث��ل �حل��دود �لدولية«. ومع ذلك، ف��اإن هذه �حلدود 
قد تث��ر �هتمام �لعامل �إذ� �س��وت �ل�سعب �لربيطاين 
�لأ�سب��وع �ملقب��ل على مغ��ادرة �لحت��اد �لأوروبي، 
و�لن�سح��اب م��ن كتلة �ل���28 دول��ة �أوروبية و�لتي 

تبقى جارتها �آيرلند� من �لأع�ساء �لبارزين فيها.
ومن �ساأن �خلروج �لربيطاين من �لحتاد �لأوروبي، 
عل��ى �لأرج��ح، �أن يث��ر م��ن جدي��د �ل�سغ��وط يف 
��سكوتلن��د� نح��و �ل�ستق��الل ع��ن بريطاني��ا، وه��ي 
�لفك��رة �لتي ُرف�ست يف �ل�ستفت��اء �لذي جرى عام 

2014 ولكنها مل تتال�َس من �لأذهان بعد.
كم��ا �أن �لت�سوي��ت للخ��روج م��ن �لكتل��ة �لأوروبية 
م��ن �ساأن��ه كذل��ك �أن ي�س��ع �آيرلن��د� �ل�سمالي��ة على 
و�س��وف  �لأوروب��ي.  لالحت��اد  �خلارجي��ة  �حل��دود 
ي�س��كل حتديات يف مو�جه��ة �لتكامل �لر�سمي وغر 

�لر�سم��ي لل�سمال و�جلنوب و�ل��ذي ت�سارعت وترته 
يف �أعق��اب �تف��اق �ل�سالم لع��ام 1998 و�لذي نزع 
فتي��ل �لن��ز�ع �لطائف��ي طوي��ل �لأم��د ب��ني �لطائفة 
و�لطائف��ة  لربيطاني��ا،  �ملو�لي��ة  �لربوت�ستانتي��ة 
�لكاثوليكية �ملو�لية لآيرلند� يف �ل�سمال. وبالتايل، 
ميكن �أن يوؤدي �لأمر �إىل عك�س �لعملية �لتي تال�ست 
ب�سببه��ا �حلو�ج��ز �جلمركية و�ملر�قب��ات �حلدودية 
ب��ني �لبلدين، كما تق��ول ماري ماكالي���س �لرئي�سة 
�ل�سابق��ة لآيرلن��د�. ويف ح��ني �أنه من غ��ر �ملرجح 

�أن تق��رر �آيرلن��د� �ل�سمالية عقد ترتيب��ات د�ستورية 
جدي��دة م��ع �حلكوم��ة �لربيطاني��ة يف لن��دن وم��ع 
�حلكوم��ة �لآيرلندي��ة يف دبل��ن، �إل �أن هناك �سعور� 
�سائد� ب�»ري��اح �نكما�س �قت�سادي باردة و�سديدة« 
يف �أعقاب �لطالق �لربيطاين من �لحتاد �لأوروبي، 
ورمب��ا ق��د يك��ون هن��اك �أي�س��ا »عملي��ة �سيا�سي��ة 
جدي��دة«، كما �أ�سافت. حت��ى �لت�سويت على �لبقاء 
�سم��ن �لكتلة �لأوروبي��ة �سوف تكون ل��ه تد�عياته 
�لد�ستوري��ة �إذ� م��ا تاأرجحت �أ�س��و�ت �لناخبني يف 

��سكوتلن��د� و�آيرلند� �ل�سمالي��ة ل�سالح نتيجة وثيقة 
�لقرب من �لبقاء يف �لحتاد، مما يوؤدي �إىل ��ستعد�ء 
�أن�س��ار �ملغادرة يف �ل�سعب �لإجنلي��زي. ومثل هذه 
�لنتائ��ج م��ن �ساأنها �أن تدف��ع �لناخب��ني �إىل �إعادة 
�لنظ��ر يف �لأو��رس �لت��ي تربط �إجنل��ر� و��سكوتلند� 
وويل��ز و�آيرلن��د� �ل�سمالي��ة بع�سه��م ببع���س. ويف 
�آيرلن��د� �ل�سمالي��ة، �لتي ل ت��ز�ل جزء� م��ن �ململكة 
�ملتحدة بعد �أن نالت �آيرلند� ��ستقاللها منذ ما يقرب 
من قرن م��ن �لزمان، فاإن �حتمالت �لن�سحاب من 

�لحت��اد �لأوروب��ي ق��د �أثارت ج��دل ح��اد�. وتوقع 
�ثن��ان من روؤ�ساء �ل��وزر�ء �لربيطاني��ني �ل�سابقني، 
جون ميجور من ح��زب �ملحافظني، وتوين بلر من 
ح��زب �لعم��ال، �أن �لن�سح��اب من �أوروب��ا قد يعني 
عودة للحو�جز �حلدودية بني �ل�سمال و�جلنوب، وقد 
يقو���س �أي�سا من عملية �ل�س��الم �لتي �ساعدت على 
ت�سميد جر�ح عقود من �لعنف يف �آيرلند� �ل�سمالية. 
وم��ن �لأم��ور �ملعر�سة للخط��ر، بح�سب ق��ول جون 
ميجور ه��و »�لت�سوية �لد�ستوري��ة �ملعقدة ومتعددة 

�مل�ستويات �لت��ي توؤ�س�س وتدع��م لال�ستقر�ر �حلايل 
يف �آيرلند� �ل�سمالية«.

�إىل ذلك، �أثار �جلدل �لد�ئر حاليا ذكريات �حلياة يف 
قرية �أوغناكلوي خ��الل �ل�سنو�ت �ملعروفة ب�سنو�ت 
�إىل  �لطائف��ي  �لعن��ف  �أدى  عندم��ا  �ل�سطر�ب��ات، 
تو�جد ع�سكري بريطاين مكث��ف. ن�ساأ �ستيفن �سايل، 
�ملهند���س �ملعم��اري، يف ه��ذه �ملنطق��ة يف �لأيام 
�لتي �سه��دت تو�جد �لقاعدة �لع�سكري��ة �لربيطانية، 
عندم��ا وقعت حو�دث كث��رة لإطالق �لن��ار هناك، 
وعندم��ا كان��ت �ملروحي��ات �لع�سكري��ة حت��وم يف 
�أج��و�ء �ملنطق��ة كل يوم، وتثر ق��در� ل باأ�س به من 
�لفو�س��ى �ملحلي��ة، عندم��ا ت�سبب �نبع��اث �ل�سخام 

�أ�سفل مد�خن �ملنازل و�لبيوت.
�أما يف ��سكوتلند�، فرى �أن�سار �ل�ستقالل �أن �لقر�ر 
مبغ��ادرة �لحتاد �لأوروبي من �ساأن��ه �أن يثر قدر� 
م��ن �ل�سغ��وط �ل�سيا�سي��ة يف �جتاه ��ستفت��اء جديد 
ح��ول �نف�س��ال ��سكوتلن��د� عن بريطاني��ا. وتخ�سع 
��سكوتلن��د� يف �لوق��ت �لر�ه��ن للهيمن��ة �ل�سيا�سي��ة 
للح��زب �لوطن��ي �ل�سكوتلن��دي، �ساح��ب �لأجن��دة 
�ل�سيا�سي��ة �ملكر�سة من �أج��ل �ل�ستقالل، على �لرغم 
م��ن �أن زعيم��ة �حلزب، نيك��ول �ستورجيون، مل تكن 
و��سح��ة ب�ساأن م��ا �إذ� كانت �س��وف تتحرك �رسيعا 
يف �جت��اه �ملطالبة باإج��ر�ء ��ستفتاء جديد يف حال 

�ن�سحاب لندن من �لحتاد �لأوروبي.
ومع ذلك، فاإن معظم كبار �ل�سيا�سيني �ل�سكوتلنديني 
يرغبون يف �لبقاء �سمن ع�سوية �لحتاد �لأوروبي، 
ومن ث��م يبدو �ل�ستفتاء م��ن �لق�سايا �لتي ي�سوبها 
�سمت غريب يف ��سكوتلند�، حيث �إنها تذكر باجلدل 
على �ل�ستقالل يف عام 2014 �لذي ق�سم �لأ�سدقاء 

الرئيس الفلسطيني يصل السعودية لبحث العالقات الثنائية

الجزائر تتخذ إجراءات صارمة 
وتستعين بالجيش لمنع "الغش"

المغرب: مظاهرات نسائية تنديدًا بإقصاء الحكومة اإلسالمية للمرأة

داعش يضع قاضيًا كويتيًا على قائمة المطلوبين

�لريا���س - وكالت: و�س��ل �لرئي���س �لفل�سطيني حممود عبا���س، �إىل مدينة جدة 
يف �ململك��ة �لعربية �ل�سعودي��ة للقاء خادم �حلرمني �ل�رسيف��ني �مللك �سلمان بن 
عب��د �لعزيز.وكان يف ��ستقبال �لرئي�س يف مط��ار جدة �لأمر م�سعل بن ماجد بن 
عبد �لعزيز حمافظ منطقة جدة، وعدد من �ل�سخ�سيات �ل�سيا�سية، و�سفر فل�سطني 
ل��دى �ل�سعودية با�سم �لأغا.وير�فق �لرئي�س يف �لزيارة �أمني �رس �للجنة �لتنفيذية 
ملنظمة �لتحرير �سائب عريقات، و�لناطق �لر�سمي با�سم �لرئا�سة نبيل �أبو ردينة، 
و�مل�ست�سار �لدبلوما�سي للرئي�س جمدي �خلالدي.وكان �لرئي�س �لفل�سطيني �ختتم 
زيارت��ه لقطر م�ساء �ل�سبت، و�لتي ��ستمرت ليومني �لتقى خاللها �أمر قطر �ل�سيخ 
متي��م بن حم��د بن خليفة �آل ثاين يف �لعا�سمة �لقطري��ة �لدوحة.ومت خالل �للقاء 
بح��ث �لعالقات �لثنائية و�سبل تطويرها يف �ستى �ملجالت �إ�سافة �إىل �لأو�ساع 

يف منطقة �ل�رسق �لأو�سط، و�آخر �لتطور�ت على �سعيد �لق�سية �لفل�سطينية.

�ملغرب - وكالت:  تظاهر ت �ملئات من �ل�سيد�ت �ملنا�رس�ت حلقوق �ملر�أة يف 
�ملغرب للتنديد باإق�سائهن من قبل �حلكومة �حلالية، �لتي ير�أ�سها حزب �لعد�لة 
و�لتنمي��ة ذو �لتوجه��ات �لإ�سالمي��ة، وذلك بالتز�م��ن مع �إقر�ر بع���س �لقو�نني 
�لقائم��ة عل��ى �لن��وع و�لتميي��ز. و�أعرب��ت �ملتظاه��ر�ت، �لالئ��ي �حت�س��دن �أمام 
�لربمل��ان �ملغربي، عن رف�سه��ن للقو�نني �لقائمة على �لن��وع و�لتي مت �إقر�رها 
م��ن قبل �حلكومة، مثل تلك �خلا�سة بالعام��الت يف �ملنازل و�لتي ت�سمح بعمل 
�لقا���رس�ت دون 16 عام��ًا. ورفعت �ملتظاهر�ت لفتات حتم��ل بع�س �لعبار�ت 
مث��ل "ج�س��دي مل��ك يل ولي�س للدول��ة" و "ل لعمل �لقا���رس�ت"، يف �لوقت �لذي 
�أد�نو� فيه قانون حماربة �لعنف �جلن�سي "�لذي ل يتطابق مع �ملعاير �لدولية". 
و�سه��دت �ملظاه��ر�ت �أي�سًا ��ستن��كار�ً كبر�ً جلل�س��ة �ملر�جعة �لأخ��رة للقانون 
�جلنائ��ي و�لتي مل تلغ �مل��و�د �لتي ما ز�لت جترم �لعالقات خ��ارج �إطار �لزو�ج 

�أو �ملثلية �جلن�سية.

�لكويت - وكالت: و�سع تنظيم د�ع�س �أحد �لق�ساة �لكويتيني �لذين �ساركو� يف 
�إ�س��د�ر �أحكام بالإع��د�م على خلية تفجر م�سجد "�ل�سادق" �لذي مت تفجره يف 
رم�س��ان �ملا�سي، على قائمة �ملطلوبني لدي��ه. وقالت و�سائل �لعالم �لكويتية 
�إن �لتنظي��م �أرف��ق �سورة �مل�ست�سار م��ع ر�سالة جاء فيه��ا: "�لقا�سي �لذي حكم 
عل��ى �أخو�تنا بن��ات �آل ن�سار وعائالته��ن بال�سجن و�لإع��د�م"، وت�سبق �لر�سالة 
�س��ورة حتمل �سعار م�سد�س. يذكر �أن د�ع�س ن���رس قائمة ثالثية يف قناة "د�بق" 
عل��ى تطبيق "تيليغر�م" للتو��سل �لجتماع��ي �سمت �ثنني من قياد�ت �ل�سباط 
�لع�سكري��ني يف �ململك��ة �لعربي��ة �ل�سعودي��ة �أحدهم��ا يف �لريا���س و�لآخ��ر يف 
منطق��ة �لق�سيم. ومل يع��ط �لتنظيم مزيد�ً من �لتفا�سيل ح��ول هذه �لقائمة لكنه 
�كتف��ى بعنونته��ا بكلمة "مطل��وب". و�إمعانًا منه يف �أخ��ذ �لحتياطات �لأمنية، 
ن�س��ح �لتنظيم �أتباعه �لذين مل ينفرو� بعد بتد�س��ني ح�سابني يف موقع �لتو��سل 
�لجتماع��ي "توي��ر"، معل��اًل ذلك بالق��ول "�أجع��ل �أحدهما لن���رسة د�ع�س، �أما 
�حل�س��اب �لآخ��ر فليكن ح�سابًا عادي��ًا به �أخبار �لف��ن و�أخب��ار �لريا�سة، وبذلك 
تك��ون عل��ى �أهبة �ل�ستع��د�د حت��ى �ذ� مت �إلقاء �لقب���س عليك وطلب��و� منك فتح 

ح�سابك يف توير، تقوم بفتح �حل�ساب �لذي يحوي �أخبار �لفن و�لريا�سة".

 

واشنطن - وكاالت

 الجزائر - وكاالت

واشنطن - وكاالت

تظاهر �لآلف، يف و�سط و�ر�سو �سد م�رسوع قانون 
يحظ��ر �لإجها�س ب�سكل �سبه ت��ام يف بولند�، علمًا 
ب��اأن �لقانون �حل��ايل لالإجها�س يف ه��ذ� �لبلد هو 

�أحد �أكرث �لقو�نني تقييد�ً يف �لحتاد �لأوروبي.
وهت��ف �مل�سارك��ون يف "م�س��رة �لكر�م��ة": "�أن��ا 
موجود، �أنا �فكر، �أنا �قرر!"، وحمل بع�سهم لفتات 
كت��ب عليه��ا "حقوق �مل��ر�أة هي حق��وق �لإن�سان"، 

بح�سب مر��سلة وكالة فر�ن�س بر�س.
ونظمت ه��ذه �لتظاهرة جمموع��ة "�لن�ساء من �أجل 
�لن�س��اء" �لتي �أن�سئ��ت على في�س ب��وك بد�ية �ل�سنة 

وت�سم حتى �لآن �أكرث من 100 �ألف ع�سو.
وي�سم��ح �لقان��ون �لبولن��دي �حل��ايل �ل��ذي يع��ود 
تاريخه �إىل عام 1993 بالإجها�س يف 3 حالت: 
"�إذ� كان هناك خطر على حياة �لأم �أو �سحتها، �أو 
�إذ� �أظهر فح�س ما قبل �لولدة �أمر��سًا �سديدة لدى 
�جلن��ني، �أو �إذ� نت��ج �حلم��ل من �غت�س��اب �أو �سفاح 

�لقربى".
لالإجها���س،  معار�س��ة  ع��دة  منظم��ات  وقدم��ت 
مدعوم��ة م��ن �لكني�س��ة �لكاثوليكي��ة ذ�ت �لنف��وذ 
ورج��ال �ل�سيا�س��ة �ملحافظني، ن�س��ًا �إىل �لربملان 
و�إذ�  �حل��ايل.  �لقان��ون  م��ن  تقيي��د�ً  �أك��رث  يعت��رب 
مت��ت �ملو�فق��ة علي��ه، فهو ل��ن ي�سمح باللج��وء �إىل 

�لإجها�س �إل لإنقاذ حياة �لأم.
وم��ن �س��اأن �لقان��ون �جلدي��د �أي�س��ًا �أن يزي��د �حلد 
�لأق�سى لعقوبة من ميار�س �لإجها�س ب�سورة غر 

�رسعية بال�سجن 5 �سنو�ت مقابل �سنتني حاليًا.
وت�سه��د بولند� �سنويًا �أقل م��ن �ألفي عملية �إجها�س 
ب�س��ورة قانوني��ة، لك��ن �لأع��د�د �ل�سنوي��ة حلالت 
�لإجها���س غ��ر �لقان��وين يف ه��ذ� �لبل��د وكذل��ك 
�أع��د�د �لن�ساء �للو�تي يتوجه��ن �إىل �لنم�سا و�أملانيا 
و�سلوفاكي��ا للخ�سوع لإجها���س غر قانوين تبقى 
جمهولة. غر �أن منظمات �لدفاع عن حقوق �لن�ساء 
تقدره��ا مبا بني 100 و150 �أل��ف حالة �إجها�س 

غر قانوين.

 �أعل��ن رئي���س �لربمل��ان �لليب��ي عقيلة �سال��ح عي�سى، 
حال��ة �لنفر �لع��ام يف �لبالد، موؤكد� �أن��ه عني حاكما 
ع�سكريا للمنطقة �ملمتدة من مدينة درنة �رسقا وحتى 
ب��ن جو�د غرب��ا، لفت��ا �ىل �أن �لقر�ر ج��اء على خلفية 

هجوم كبر ل�"د�ع�س" على �جلي�س �لليبي. 
وق��ال �ملتح��دث با�سم جمل���س �لنو�ب �لليب��ى عبد �هلل 
بليح��ق، �إن "رئي���س �لربملان �مل�ست�س��ار عقيلة �سالح 
عي�س��ى ب�سفته �لقائد �لأعل��ى للقو�ت �مل�سلحة �لعربية 
�لليبي��ة �أعل��ن حال��ة �لنف��ر �لعام ف��ى �لب��الد، وكلف 
رئي���س �لأركان �لعام��ة للجي���س �لليب��ي �لل��و�ء عب��د 
�لر�زق �لناظوري حاكما ع�سكريا للمنطقة �ملمتدة من 
مدين��ة درنة �رسقا وحتى بن جو�د غربا"، مو�سحا �أن 
"�لقر�ر مبثاب��ة �إعالن حالة �حلرب يف �لبالد، تز�منا 

مع �حل��رب �لقائمة يف مدن بنغ��ازي ودرنة و�إجد�بيا 
و�لربيقة و�ملناطق �لنفطية بالكامل".

و�أو�س��ح بليح��ق، �أن "�لق��ر�ر جاء عل��ى خلفية هجوم 
جمموع��ة كب��رة م��ن عنا���رس تنظي��م د�ع���س عل��ى 
ق��و�ت �جلي���س �لليب��ي يف �إجد�بي��ا و�سيطرته��م عل��ى 
�أح��د �ملع�سك��ر�ت"، مو�سحا �أن "عنا�رس م��ن �لتنظيم 
�ملتط��رف خرجت من بنغ��ازي متوجهة نحو م�رس�تة 
بقيادة زي��اد بلعم قائد �لدو�ع�س ببنغازى و�آمر كتيبة 
عم��ر �ملختار �لذي �سكل قوة م��ن �لفارين من بنغازي 

مت دعمها بال�سالح من قبل م�رس�تة". 
�"لعنا���رس �ملتطرف��ة �جته��ت  �أن   و�أو�س��ح بليح��ق، 
ملدينة �جلفرة ومتكنت، من دخول �إجد�بيا من �جلنوب 
و��ستبكو� م��ع عنا�رس �جلي�س �لليب��ى"، موؤكد� "وقوع 
��ستب��اكات ب��ني �جلي�س �لليب��ي و�لعنا���رس �ملتطرفة 

ويتم �لتعامل بالأ�سلحة �لثقيلة و�لطر�ن". 

�أن  باري���س،  يف  �لعام��ة  �لنياب��ة  �أعلن��ت   
�سخ�س��ني ي�ستب��ه بتعاونهم��ا م��ع �لإرهابي 
�لعرو�س��ي "عبال��ة" �ل��ذي قت��ل رج��ل �رسطة 
و�سديقته �لإثنني، ق��رب �لعا�سمة �لفرن�سية، 
�لإره��اب  مكافح��ة  ملحكم��ة  ت�سليمهم��ا  مت 

�لفرن�سية يف �نتظار �سدور �حلكم بحقهما.
و�سيمثل �رسف �لدين عربوز )27 عامًا( و�سعد 
رجر�ج��ي )29 عام��ًا( �أمام قا�س��ي �لتحقيق 
"بغي��ة توجيه �لتهمة �إليهم��ا بامل�ساركة يف 

جمعي��ة �أ���رس�ر �إرهابي��ة"، بح�سب م��ا �أو�سح 
�مل�س��در نف�س��ه. و�أ�س��ارت �لنياب��ة �لعامة يف 
بي��ان �إىل �أنه��ا طلب��ت حب�سهم��ا �حتياطي��ًا. 
وقب���س عل��ى �لرجل��ني و�أودع��ا يف �ل�سج��ن 
�لثالث��اء، م��ع رج��ل ثال��ث �أف��رج عن��ه م��ن 
دون مالحقت��ه ق�سائي��ًا. وحك��م على عربوز 
ورجر�ج��ي وعبال��ة ع��ام 2013، يف �إط��ار 
حماكمة خلية تر�سل �إرهابيني �إىل باك�ستان.

وقتل "عبالة" �ل�رسطي جان باتي�ست �سالفني 
�يفل��ني،  قائ��د �رسط��ة  )42 عام��ًا( م�ساع��د 
و�سديقت��ه جي�سيكا �سناي��در )36 عامًا( �لتي 

تعمل موظف��ة �إد�رية يف �ملخفر �ملجاور قبل 
�أن تردي��ه �ل�رسط��ة. وقال "عبال��ة" لعنا�رس 

�ل�رسطة �إنه بايع د�ع�س قبل 3 �أ�سابيع.
ويح��اول �ملحققون �لفرن�سي��ون حتديد ما �إذ� 
كان "عبال��ة" �أف��اد م��ن م�ساع��دة �رسكاء يف 

�إعد�د �جلرمية وتنفيذها.
وه��ذ� �لهجوم هو �لأول م��ن نوعه يف فرن�سا، 
منذ �عتد�ء�ت باري�س �لتي �أوقعت 130 قتياًل 
يف 13 نوفم��رب )ت�رسي��ن �لث��اين(، وه��و غر 
م�سب��وق لناحي��ة طريق��ة تنفي��ذه و��ستهد�فه 

�أفر�د�ً يف منازلهم.

البرلمان الليبي يعلن "الحرب" ويعين حاكمًا مظاهرات في بولندا احتجاجًا على منع اإلجهاض
عسكريًا لمواجهة هجوم كبير لـ"داعش"

فرنسا: تسليم شخصين لمحكمة مكافحة اإلرهاب

وارسو - أ ف ب

ليبيا - وكاالت

باريس- أ ف ب

 القرار مبغادرة االحتاد 
االأوروبي من �شاأنه اأن يثري 

قدرا من ال�شغوط ال�شيا�شية 
يف اجتاه ا�شتفتاء جديد 

حول انف�شال ا�شكوتلندا عن 
بريطانيا.


