
كري�س��تينا  ال�س��ابقة  الأرجنت��ن  رئي�س��ة  قال��ت    
فرناندي��ز كري�س��ر اإنه��ا ل تخ�س��ى ال�س��جن ب�س��بب 
اتهامات الف�س��اد التي تواجهه��ا. واُتهمت فرنانديز 
بالت��ورط يف عملي��ات م�س��اربة فى اأ�س��عار �رصف 
العم��ات خ��ال ف��رة حكمها، وه��و الته��ام الذي 
تنفيه. ويف مقابلة اأجريت مع و�س��ائل اإعام عديدة، 
رف�س��ت فرنانديز هذه التهامات وو�س��فتها باأنها 
ذات دواف��ع �سيا�س��ية. واأ�س��افت اأنه��ا تدف��ع ثم��ن 
�سيا�س��اتها املتعلقة بالرعاية الجتماعية ال�س��خية 

وتاأميم بع�ض املرافق القت�سادية.
وقالت يف ت�رصيح ملجموعة من املرا�سلن الأجانب 
يف منزله��ا الواقع يف باتاغونيا: "حينما تتخذ مثل 
هذه القرارات، فاإنه من الوا�سح اأنك تخاطر بال�سجن 
وال�سطهاد ال�سيا�سي". واأ�سافت: "ل�ست خائفة من 
الذهاب اإىل ال�سجن مطلقا". وتولت فرنانديز رئا�سة 
الأرجنتن بن عامي 2007 و2015 خلفا لزوجها 
الراح��ل ني�س��تور كري�س��ر وح��ل حملها ماوري�س��يو 

ماكري الذي ينتمي ليمن الو�سط.
واتهمت فرنانديز يف باإ�س��دار اأوامر للبنك املركزي 
لإبرام �سفقات غري قانونية يف �سوق العقود الآجلة 
بالدولر الأمريكي. و�س��درت اأوامر يف وقت �س��ابق 
من هذا ال�س��هر بتجميد اأ�س��ولها. وجتري ال�س��لطات 
حتقيقات اأي�س��ا مع اأقرب م�س��اعديها ب�سبب مزاعم 

باإهدار املال العام.
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رئيسة األرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز "ال تخشى السجن" 

تونس .. السجن عاما لكل من يضايق امرأة

فجر لجئ �س��وري نف�سه بوا�سطة قنبلة كان يحملها على 
ظهره، وذلك خارج مهرجان مو�س��يقي يف مدينة اأن�سباخ 
باإقلي��م بافاري��ا جنوبي اأملاني��ا. وقالت وكال��ة الأنباء 
الفرن�س��ية، اإن منفذ العتداء كان قد اأدخل اإىل م�ست�س��فى 
لاأمرا���ض العقلية، بينم��ا ذكر وزير الداخلي��ة البافاري 
يواكي��م هريم��ان اأن الرجل ح��اول النتح��ار مرتن من 
قبل، ما جعله يخ�سع لعاج نف�سي. وكان ال�ساب القتيل، 
ال��ذي يبلغ من العمر 27 عاما، قد ُرف�ض طلبه للجوء اإىل 
اأملانيا قبل عام. واأدى التفجري اإىل مقتل منفذه واإ�س��ابة 
اآخرين، وفق ما ذكرته ال�س��لطات الأملانية. ي�س��ار اإىل اأن 
احل��ادث هو الراب��ع الذي ت�س��هده اأملانيا خال اأ�س��بوع، 
وج��اء يف الوق��ت الذي ما زالت الب��اد يف حالة قلق بعد 
اأن قتل م�س��لح اأملاين من اأ�س��ل اإيراين يبلغ من العمر 18 

عاما، 9 اأ�سخا�ض يف ميونيخ، يف وقت �سابق .

 طالب عمال مغاربة يف �رصكة "�س��عودي اأوجيه" يف ال�س��عودية، من ملكهم حممد 
ال�ساد�ض التدخل من اأجل اإنقاذهم واأ�رصهم من الت�رصد الذي يتهددهم، بعد امتناع 
ال�رصك��ة عن منحه��م اأجورهم. ونظم العم��ال املغاربة وقف��ة احتجاجية اأمام مقر 
ال�رصكة العائدة ملكيتها لرئي�ض الوزراء اللبناين الأ�س��بق �س��عد احلريري، وذلك بعد 
امتناع ال�رصكة عن دفع اأجورهم وتعوي�س��اتهم امل�س��تحقة منذ اأ�س��هر م�ست، دون 
اأن ت�س��لهم قرارات الطرد اأو الف�سل من وظائفهم. وتواجه �رصكة "�سعودي اأوجيه" 
منذ فرة، اأزمة مالية خانقة جعلتها تعجز عن �س��داد رواتب وم�ستحقات موظفيها 
خا�سة الأجانب منهم، ب�سبب ما قالت م�سادر داخلية "�سوء ت�سيري ال�رصكة، دفعها 
اإىل حاف��ة الإفا�ض". وقال موظفون وم�س��تخدمون مغاربة يعملون داخل ال�رصكة 
يف ال�سعودية: "اإن معاناتهم ت�سعبت وتعقدت اأول بعد عدم ح�سولهم على رواتبهم 
من��ذ �س��هور خلت، وثاني��ا لأنهم مل يتو�س��لوا باأي��ة وثيقة تثبت طرده��م النهائي، 
حتى تت�س��ح و�س��عيتهم املهنية والإدارية". واأكدوا اأن حرمانهم من رواتبهم منذ 
م��ا يربو عن ثمانية اأ�س��هر، اأف�س��ى اإىل م�س��اكل اجتماعية اأخرى، من قبيل �س��داد 
اإيج��ار البيوت التي يقطنوها، فيما اأثار اآخرون م�س��كلة جتدي��د الإقامة باململكة، 
حي��ث مل يع��د متاحا لهم اإج��راء اأية معامات ب��دون وثائق الإقام��ة. ولفت عمال 
حمتجون اإىل م�س��كلة �س��داد اأق�س��اط ديون البنوك، واإغاق ح�س��اباتهم امل�رصفية، 
وعجزه��م عن اأداء م�س��اريف اأبنائهم الدرا�س��ية، بعد اأن حرمته��م �رصكة احلريري 
من اأجورهم، ما جعلهم يعي�سون ب�سكل غري قانوين، بالرغم من اأنهم دخلوا اململكة 
بوثائق قانونية. وك�س��ف اأحد العمال املحتجن، اأنهم را�س��لوا القن�سلية وال�سفارة 
املغربية بال�س��عودية، ومت اإر�سال مندوب من القن�س��لية املغربية بجدة مع ممثلي 
العمال املغاربة اإىل مكتب العمل ال�س��عودي، م�س��ريا اإىل اأن ملف العمال و�س��ل اإىل 
مكت��ب الوزير املكل��ف باجلالية املغربية. وينتظر العم��ال واملوظفون "العالقون" 
يف ال�س��عودية، بعد تاأخر التو�سل مب�س��تحقاتهم، وانتهاء العمل بوثائق اإقاماتهم، 
تدخ��ا ر�س��ميا من ال�س��لطات املغربية، على �س��اكلة تدخل ال�س��فري الفرن�س��ي لدى 

الريا�ض حلل م�سكلة العمال الفرن�سين يف ال�رصكة املذكورة.

و�س��منت املراأة التون�سية جانبا هاما من حقوقها باكرا، 
من��ذ عام 1956، مقارن��ة بنظرياتها يف بقية الدول التي 
م��ازال بع�س��ها يناق���ض اأب�س��ط حقوقها كاختي��ار الزوج 

والنف�سال واحلق يف ال�سفر ويف ال�سياقة والتعلم.
والي��وم يف تون�ض مت اق��راح م�رصوع القانون الأ�سا�س��ي 
املتعل��ق بالق�س��اء على العنف �س��د امل��راأة الذي ي�س��مح 
بع��ام من ال�س��جن ل��كل من يعم��د اإىل م�س��ايقة امراأة يف 
م��كان عمومي، بكل فعل اأو قول اأو اإ�س��ارة من �س��اأنها اأن 
تن��ال من كرامته��ا اأو تخد�ض حياءه��ا. ويقرح امل�رصوع 

العق��اب وغرامة مالي��ة تقدر باألفي دين��ار، )األف دولر(، 
لكل من يتعمد التمييز يف الأجر عن عمل مت�ساوي القيمة 
على اأ�س��ا�ض اجلن�ض، وت�س��اعف العقوبة يف �سورة العود 
واملحاول��ة موجبة للعقاب وفق الف�س��ل 17 من م�رصوع 
القان��ون. وين���ض امل���رصوع ال��ذي �س��ادق علي��ه جمل�ض 
ال��وزراء يف دورت��ه الأخ��رية، على اإجراء تنقي��ح لعدد من 
ف�س��ول املجل��ة اجلزائي��ة وتعوي�س��ها بف�س��ول جدي��دة 
تتما�س��ى مع امل�رصوع املعرو�ض. ومن الف�س��ول اجلديدة 
التي اقرحت لتعديل املجلة اجلزائية الف�س��ل 226 الذي 

يعاق��ب بال�س��جن م��دة عام��ن وغرام��ة مالي��ة قدرها 5 
اآلف دين��ار تون�س��ي، اأي 2500 دولر، ملرتكب التحر�ض 
اجلن�س��ي. ويعاق��ب بال�س��جن م��دة 5 اأعوام كل م��ن واقع 
اأنثى بر�س��اها دون 18 عاما. ويج��رم م�رصوع القانون، 
العنف الواقع من اأحد اأ�س��ول ال�سحية اأو اأحد الزوجن اأو 
اأح��د املفارقن اأو اأح��د اخلطيبن، واملعت��دي الذي تكون 
له �س��لطة على ال�س��حية اأو ا�س��تغل نفوذ وظيف��ة، وهو ما 
�س��يوفر حماية اأف�سل للمراأة يف كل الأو�ساط التي تتواجد 
بها. ويهدف م�رصوع القانون الأ�سا�سي املتعلق بالق�ساء 

على العنف �سد املراأة اإىل و�سع التدابري الكفيلة بالق�ساء 
على كل اأ�س��كال العنف القائ��م على النوع الجتماعي من 
اأج��ل حتقي��ق امل�س��اواة واح��رام الكرامة الإن�س��انية. يف 
�س��ياق مت�س��ل، ت�س��لم وزير ال�س��وؤون اخلارجية التون�سية 
خمي�ض اجلهيناوي،  يف اختتام اأ�س��غال قمة روؤ�س��اء دول 
وحكوم��ات الحت��اد الإفريقي املنعق��دة بكيغايل، جائزة 
"اأف�سل موؤ�رص للحقوق الجتماعية لفائدة املراأة"، وذلك 
اعرافا بجه��ود تون�ض يف النهو�ض مبكان��ة املراأة ودعم 

حقوقها وامل�ساواة بن اجلن�سن.

قتلة الطفل السوري: نحن أسوأ من الدواعش 

حسابات في مالطا لنجل القذافي بأكثر من 
90 مليون يورو

بالرغم من اخضاعه للعالج النفسي 

  منفذ هجوم المانيا فجر نفسه

�سوريا _ وكالت 
 توا�س��ل ال�سخط يف و�س��ائل التوا�س��ل الجتماعي بعد نحر جمموعة �سورية 
معار�س��ة لطف��ل يبلغ من العم��ر 13 عاما قبل اأ�س��بوع. وتاأجج ال�س��خط بعد 
ظهور مقاطع �س��وتية وا�سحة ملا قبل عملية النحر، �ساأل فيها اأحد العنا�رص 
الطفل عن اأمنيته، فاأ�سار اإىل اأنه يريد املوت "قوا�ض" اأي باإطاق النار عليه. 
وو�سط �سخرية و�سحكات املجموعة التي اأحاطت بالطفل يف �سندوق �سيارة، 
طلب اأحد العنا�رص �سكينا لذبحه، قائا ب�سوت �ساخر للطفل امل�ستلقي "نحن 
اأ�سواأ من الدواع�ض". ويظهر الطفل ال�سغري وهو متكي بن املجموعة، ومرهق 

جراء مر�ض فقر الدم الذي يعاين منه.
وتفي��د املعلومات املتداول��ة اأن الطفل كان يعالج يف اأحد امل�س��ايف، وقب�ض 
علي��ه قتلت��ه ويف يده حقن��ة وريد كما ظه��ر يف الفيديو. ويظه��ر يف ال�رصيط 
مقاتل يقوم بقطع راأ�ض الطفل ب�س��كن �س��غري على ظهر �ساحنة، واإىل جانبه 
مقاتل اآخر ي�رصخ قائا "لن نرك اأحدا يف حندرات"، وهي منطقة يف �سمال 
مدينة حلب ت�س��هد معارك بن الف�س��ائل املقاتلة من جهة وقوات النظام من 
جهة اأخرى. واتهم نا�س��طون حركة نور الدين الزنكي، املعار�س��ة املتواجدة 
يف مدينة حلب وريفها ال�سمايل، بارتكاب هذا العمل، بيد اأن احلركة �سارعت 
اإىل اإدانته، م�س��رية اإىل اأنه "خطاأ فردي" ل ميثلها. واأكدت احلركة، يف بيان، 
اأنها اأوقفت جميع الأ�سخا�ض الذين قاموا بهذا بالنتهاك و�سلمتهم اإىل جلنة 
ق�س��ائية للتحقيق معهم. كما اأكد رئي�ض املر�س��د ال�سوري رامي عبد الرحمن 
اأ�سواأ عمليات الإعدام التي �ساهدتها منذ بدء الثورة يف �سوريا  "اأنها اإحدى 

قبل خم�ض �سنوات."

وكالت - متابعة
ك�س��ف م�رصف فاليتا املالطي اأن لديه ح�س��ابات تعود للمعت�س��م جنل الزعيم 

الليبي الراحل معمر القذايف تقدر باأكرث من 90 مليون يورو.
 واأو�س��حت بيانات قدمها م�رصف فاليتا للمحكمة بناء على دعوى ق�س��ائية 
رفعه��ا النائ��ب الع��ام الليبي طال��ب فيها با�س��تعادة اأموال �رصقت م��ن الدولة 
اأثن��اء حك��م القذايف، اأن جن��ل القذايف كان لدي��ه العديد من ح�س��ابات التوفري 

بالبطاقات الئتمانية يف امل�رصف املالطي.
 وذك��رت �س��حيفة "maltatoday" اأن "ماي��ن الق��ذايف" كان يديرها جو 
�س��اموت، اأم��ن �س��ندوق ح��زب العمال ال�س��ابق وال��ذي تتخذ حالي��ا يف حقه 
اإجراءات منف�س��لة يف ق�س��ية احتيال واختا�ض وتزوي��ر لتمكن رجال اأعمال 

ليبين من تاأ�سي�ض �رصكات يف مالطا بهدف احل�سول على ت�ساريح اإقامة.
 وتق��ول وثائ��ق م���رصف فاليت��ا اأن جن��ل الق��ذايف املعت�س��م قد ب��داأ يف فتح 
ح�سابات يف امل�رصف عام 2002 حتت رعاية �رصكات كان ميلكها يف مالطا، 
وت�س��اعفت الأموال املودعة يف امل�رصف من ن�س��ف مليون يورو عام 2002 

اإىل اأكرث من 90 مليون يورو اأوائل عام 2011.
وكانت �س��حف حملي��ة ليبية حتدثت ع��ن العثور على بطاقت��ي ائتمان "فيزا" 
�س��ادرتن عن م���رصف فاليت��ا يف حمفظة املعت�س��م القذايف بع��د مقتله يف 

اأكتوبر عام 2011.

يونكر: تركيا غير مؤهلة لنيل 
عضوية االتحاد األوروبي

تركيا _ وكالت
قال جان كلود يونكر، رئي�ض املفو�س��ية الأوروبية، اإن تركيا لي�ست يف 

موقع يوؤهلها لنيل ع�سوية الحتاد الأوروبي يف اأي وقت قريب.
واأو�س��ح يونرك للقناة الثاني��ة يف التلفزيون الفرن�س��ي قائا "اأرى اأن 
تركيا يف حالتها احلالية لي�س��ت يف موقع يوؤهلها لتكون ع�سوا يف اأي 

وقت قريب ول حتى على مدى اأبعد."
كما ك�س��ف اأن مفاو�س��ات ان�سمامها لاحتاد �س��تتوقف على الفور اإذا 
اأعادت تطبيق عقوبة الإعدام، حيث قال "ل مكان يف الحتاد الأوروبي 

لدولة يت�سمن نظامها الق�سائي تطبيق عقوبة الإعدام".
واعتقل��ت ال�س��لطات الركي��ة، اأو اأقالت اأو و�س��عت ره��ن التحقيق 60 
األف��ا من الع�س��كرين واأفراد ال�رصطة والق�س��اء واملدر�س��ن واملوظفن 
وغريه��م من��ذ حماولة النقاب الفا�س��لة بال�س��افة اىل ا�س��دار اوامر 
اعتقال لكرث من 42 �سحفي تركي يعتقد ان لهم يد يف النقاب الذي 

�سهدته تركيا يف اليام ال�سابقة والذي باء بالف�سل.

قتلى وجرحى بإطالق نار 
بملهى ليلي في فلوريدا

وا�سنطن بو�ست
قتل �سخ�س��ان على الأقل واأ�سيب 14 اآخرون يف اإطاق 
نار داخ��ل ملهى ليلي يف ولية فلوريدا اأق�س��ى اجلنوب 
ال�رصق��ي للولي��ات املتح��دة، وف��ق م��ا ذك��رت و�س��ائل 

اإعامة اأمريكية يوم اأم�ض.
واأفادت م�س��ادر يف ال�رصط��ة اأن اإطاق النار وقع داخل 
مله��ى "كل��وب بل��و" يف مدين��ة ف��ورت ماي��رز بولي��ة 
فلوري��دا، وذل��ك يف اأح��دث هجوم بالولية التي �س��هدت 

حادثا مماثا ال�سهر املا�سي.
ففي 12 يونيو املا�س��ي، قتل 49 �سخ�س��ا واأ�سيب 53 
اآخ��رون، يف هج��وم نفذه �س��اب مثلي اأمريكي من اأ�س��ل 
باك�ستاين يدعى عمر متن )29 عاما( داخل ملهى ليلي 

للمثلين يف مدينة اأورلندو، و�سط ولية فلوريدا.

 

االرجنتين _ وكاالت

بافاريا _ وكاالت

وكاالت - متابعة

المغرب_ وكاالت 

 دم��رت ال�س��لطات الإيرانية 100 األف طبق لقط وو�س��ائل 
ا�س��تقبال اأخ��رى للبث التلفزي��وين بالأقمار ال�س��طناعية، 
وفق��ًا ملا ذكرته و�س��ائل الإع��ام الإيراني��ة. وقالت وكالة 
"با�س��يجي ني��وز" الناطق��ة با�س��م امليلي�س��يا الإ�س��امية 
املرتبط��ة ب�"احلر�ض الث��وري" الإيراين ال��ذي يتمتع بنفوذ 
كب��رية يف الب��اد، اإن "كل املع��دات �س��لمت طوع��ًا من قبل 
املواطنن". وقال قائد البا�س��يج اجلرال حممد ر�سا نقدي 
اإن "ملي��ون �س��خ�ض �س��اركوا يف هذا الربنام��ج"، وذلك يف 
موؤمت��ر �س��حفي قب��ل تدمري ه��ذه امل��واد يف حفل ر�س��مي. 
ويبل��غ ع��دد �س��كان اإي��ران 80 مليون ن�س��مة. واأ�س��اف اأن 
"حمطات التلفزيون الف�سائية توؤدي ب�سكل عام اإىل الف�ساد 
وتف�سد ثقافة جمتمعنا )...( ومن اآثارها ارتفاع عدد حالت 

الطاق وانت�س��ار املخدرات وغياب الأم��ن"، على حد قوله. 
والقان��ون ال��ذي يتم جت��اوزه ب�س��كل كبري، يحظ��ر امتاك 
وبي��ع مواد ا�س��تقبال البث التلفزيوين وميك��ن فر�ض غرامة 
على املخالفن ت��راوح بن ثاثن و2800 دولر. وتقوم 
ال�رصطة با�ستمرار بعمليات دهم مل�سادرة اأجهزة ال�ستقبال 
الت��ي  ت�س��اهد على الأ�س��طح. من جه��ة اأخ��رى، انتقد زعيم 
البا�س��يج ت�رصيح��ات وزي��ر الثقافة علي جنت��ي الذي دعا 
اىل تخفيف "قانون ينتهكه �سبعون باملئة من الإيرانين". 
وقال اجلرال نقدي اإن "معظم هذه ال�س��بكات )الف�س��ائية( 
ت�س��عف اأ�س��ا�ض العائلة وت�رص بدرا�سة ال�س��باب". واأ�ساف 
اأن "ا�س��تطاعات الراأي تك�س��ف اأن الأطفال املتاأثرين بهذه 
القن��وات لي�س��وا مهذبن يف املدر�س��ة ومع اآبائه��م". وتبث 
ع���رصات القن��وات الف�س��ائية الناطق��ة بالفار�س��ية برام��ج 

اإخبارية وترفيهية واأفام موجهة اإىل اإيران من اخلارج.

 
 اأعلن نائب وزير اخلارجية �س��ريغي ريابكوف اأن مو�سكو 
ت�س��عر بخيب��ة اأم��ل م��ن ت�رصف��ات وا�س��نطن يف املجال 
الثنائي. وقال:" ن�سعر بخيبة اأمل قوية من طريقة ت�رصف 
الإدارة الأمريكية يف امل�س��ار الثنائي.  بعد فرة ق�س��رية 
من زي��ارة وزير اخلارجي��ة )الأمريكي ج��ون كريي( اإىل 
مو�س��كو، مت اعتماد قرار جديد يف جمال العقوبات. وفقا 
للقانون املحلي الأمريكي فر�ست عقوبات �سد اثنن من 
املواطن��ن الرو�ض اللذين مار�س��ا البزن�ض ب�س��كل قانوين 

وتعاونا ب�سكل م�رصوع متاما مع �رصكاء يف �سوريا".
واأ�س��اف ريابك��وف:" طبعا نح��ن اعتدنا عل��ى مثل هذه 
الت�رصفات من جانب وا�سنطن ولكن هذا من �ساأنه خف�ض 
واىل ح��د كبري قيمة التاأكي��دات الأمريكية حول النية يف 
ت�س��حيح العاق��ات الثنائي��ة وهو ما ن�س��معه من ممثلي 
اإدارة الولي��ات املتح��دة. وكان��ت ال�س��لطات الأمريكي��ة 

ق��د اأعلن��ت يف وقت �س��ابق، فر���ض عقوبات جديدة �س��د 
���رصكات �س��ورية وممثليها، مب��ا يف ذلك، وفق��ا لعتقاد 
اجلان��ب الأمريكي، املرتبط��ة مع رو�س��يا. واأعلنت وزارة 
اخلزانة الأمريكية اأن القائمة اجلديدة ت�سم �سبع �رصكات 
وثمانية اأ�سخا�ض، ومن �سمنهم املواطن الرو�سي يو�سف 
 Hesco  عرب���ض وهو مدي��ر املمثلية الرو�س��ية ل�رصك��ة
 Engineering and Construction Ltd
القائم��ة مدي��ر  اأدرج يف  اإىل ذل��ك،  ال�س��ورية. واإ�س��افة 
ال�رصك��ة امل��ايل، نبيل تيزين��ي ووفقا ملعطي��ات الوزارة 
المريكي��ة. فق��د �س��اعدت ممثلي��ة ال�رصكة الت��ي يديرها 
عرب�ض احلكومة ال�س��ورية يف �س��فقات نفطية. واأو�سحت 
الوزارة اأن �رصكتن من �س��من املوؤ�س�س��ات التي فر�س��ت 
عليها العقوبات هي �رصكة "يونا �س��تار" و"تي" للمطاط 
بالإ�س��افة اإىل ممثل��ي هات��ن ال�رصكتن، �س��اح حبيب 
وجون��ا لجن، بعدم��ا تب��ن قيامهم��ا بعملي��ات ل�س��الح 

متويل م�سريات ع�سكرية ل�سالح احلكومة ال�سورية.

 تدمير 100 ألف منها ومداهمة المنازل

الحرس الثوري اإليراني يعلن الحرب على أطباق 
استقبال المحطات التلفزيونية 

ريابكوف: 

خيبة أمل في موسكو من تصرفات واشنطن

إيران - متابعة

روسيا _وكاالت

 لطاملا كانت تون�س من 
الرائدين يف جمال حقوق 

املراأة التي و�صفت باأنها 
العربي" من  "اال�صتثناء 

حيث املكت�صبات التي تنعم 
بها لتميزها عن بقية الدول 

العربية واالإ�صالمية.

عمال مغاربة في السعودية 
يستنجدون بملكهم


