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 قال م�ص��در ق�صائي فرن�ص��ي �إنه مت، و�صع �صاب و�صديقته 
لال�ص��تباه  �لر�ص��مي  �لتحقي��ق  ره��ن  �حلام��ل  �ملر�هق��ة 
بتخطيطهما الرتكاب جر�ئم قتل، با�صم تنظيم د�ع�ش، وذلك 
يف �أعق��اب �عتقالهما يوم �لثالثاء  �ملا�ص��ي يف، �ص��احية 

نو�زي لو�صيك.
وقال �مل�ص��در �إن "�الإثنني )21 عامًا و17 عامًا( كانا على 
�ت�ص��ال بر�صيد قا�صم ع�ص��و تنظيم د�ع�ش عن طريق تطبيق 
تيلغر�م للرت��ص��ل، موؤكد�ً تقرير�ً بثته يف وقت �ص��ابق حمطة 
�إي تيل��ي �الإخباري��ة �لتلفزيوني��ة �لفرن�ص��ية. وُي�ص��تبه باأن 
قا�ص��م �صارك يف �لعديد من �لهجمات �أو حماوالت �لهجمات 
�لتي وقعت يف باري�ش. و�عتقلت �ل�رشطة �لفرن�صية ما ال يقل 
عن �ص��تة مر�هقني �ل�صهر �ملا�ص��ي كلهم لال�صتباه بتاآمرهم 
الرتكاب جر�ئم قتل با�ص��م تنظيم د�ع�ش بعد ر�ص��دهم على 
�ص��بكات �لتو��ص��ل �الجتماع��ي. وقال��ت �ل�رشطة وم�ص��ادر 
ق�صائية �إن "كل هوؤالء كانو� على �ت�صال عن طريق تيلغر�م 
بقا�ص��م �ملوج��ود حالي��ًا يف �ملنطقة �ل�ص��ورية- �لعر�قية". 
وما ز�لت فرن�صا ترتجن جر�ء موجة هجمات �صنها مت�صددون 
و�أدت �إىل �ص��قوط �أك��ر م��ن 230 قتياًل، من��ذ يناير2015 
وتنا�ص��ل �أجه��زة �ملخاب��ر�ت �لفرن�ص��ية لتفكي��ك جمموعة 
من �ل�ص��بكات �ملت�ص��ددة د�خل �لبالد. ويف نوفمربمن �لعام 
�ملا�ص��ي قتلت فرقة من �ملفجرين �النتحاريني وم�ص��لحني 

�أماكن بباري�ش. 130 �صخ�صًا يف هجوم من�صق على عدة 
ويف يوليو قتل تون�ص��ي 86 �صخ�صًا عندما �قتحم ب�صاحنته 
ح�ص��د�ً من �لنا�ش يف ني�ش خالل �الحتفال بيوم �لبا�ص��تيل. 
ويف وقت الحق من ذلك �ل�ص��هر ذبح مت�ص��دد�ن ق�ص��ًا م�ص��نًا 

على مذبح كني�صة يف �صمال فرن�صا.

الجيش المصري يدمر 7 عربات ويقتل عددًا من 
اإلرهابيين بسيناء

األرجنتين تدين مناورات "قوات االحتالل" في فوكالند

التحقيق مع فرنسيين بشأن 
عالقتهما  بداعش

اصابة ولي عهد الدنمارك في العنق بسبب حادثة 
سقوط عن ترامبولين

�لقاهرة- متابعة: �أعلنت �لقو�ت �مل�ص��لحة يف بيان لها عن �ص��ن هجمات جوية 
على مو�قع �الإرهابيني يف �صمال �صيناء فجر يوم �م�ش �ل�صبت.

و�أ�ص��اف �لبي��ان، �ل��ذي ن���رش عل��ى  �ص��فحة �ملتحدث با�ص��م �لقو�ت �مل�ص��لحة 
�مل�رشية �لعقيد حممد �صمري، على موقع في�ش بوك، "�ل�رشبات �جلوية �ملركزة 
��ص��تمرت ملدة ثالث �ص��اعات و�أ�صفرت عن تدمري مناطق متركز و�إيو�ء �لعنا�رش 
�الإرهابي��ة، وكذل��ك نق��اط جتمي��ع �الأ�ص��لحة و�لذخائ��ر �لت��ي ت�ص��تخدمها تلك 
�لعنا�رش، وتدمري �ص��بع عربات دفع رباع��ي تدمري�ً كاماًل، كما مت قتل عدد من 
�لعنا�رش �لتكفريية �لتي قامت بعملياتها �الإجر�مية و�لعنا�رش �ملعاونة لها".

وتابع �لبيان "توؤكد �لقو�ت �مل�ص��لحة �أنها مب�ص��اندة �صعبها �لعظيم عازمة على 
�لق�ص��اء عل��ى �لعنا���رش �لتي ت�ص��تهدف �أمن و��ص��تقر�ر �لبالد ول��ن تثنيها تلك 
�الأعمال �الإرهابية عن �لقيام بو�جبها �ملقد�ش يف تاأمني وحماية �ل�صعب مهما 

بلغت �ل�صعوبات وعظمت �لت�صحيات".

بوين���ش �آير���ش - متابعة: دعت بيون���ش �آير�ش، لندن، �إىل �إلغاء تدريبات ع�ص��كرية 
مقررة يف �أرخبيل فوكالند �خلا�ص��ع ل�ص��يطرة بريطانيا، �لو�قع يف جنوب �ملحيط 
�الأطل�ص��ي، ويبعد حو�ىل 500 كلم عن �ص��و�حل �الأرجنتني، �لتي تطالب بال�ص��يادة 
علي��ه. وقال��ت �الأرجنت��ني يف بيانها �إنها "تدي��ن �إجر�ء هذه �لتدريبات �لع�ص��كرية 
يف �أر����ش �أرجنتيني��ة حتتلها �ململكة �ملتحدة بطريقة غري م�رشوعة"، م�ص��رية �إىل 
�الأرخبيل �لذي ت�ص��ميه �ملالوين. وتلمح �الأرجنت��ني بذلك �إىل مناور�ت تنوي لندن 
�إجر�ءها من 19 �إىل 28 �أكتوبر و"ت�ص��مل �إطالق �ص��و�ريخ ر�بيري".  وتابع �لبيان 
�أن لن��دن "تتجاه��ل ق��ر�ر�ت �الأمم �ملتح��دة وغريه��ا م��ن �ملنظم��ات �لدولية �لتي 
تدعو �لبلدين �إىل ��ص��تئناف �ملفاو�ص��ات للتو�صل �إىل حل �ص��لمي ونهائي". ويبعد 
�الأرخبيل 500 كلم عن �ل�صو�حل �الأرجنتينية، و12 �ألفا و700 كلم عن لندن. وما 
ز�لت �الأرجنتني تطالب بال�صيادة عليه، بعد �أكر من 30 عاما على �حلرب �خلاطفة 
بينها وبني بريطانيا �لتي ��صتمرت 74 يوما يف 1982، و�أ�صفرت عن حو�ىل 900 

قتيل هم 469 جنديا �أرجنتينيا و255 بريطانيا، و3 من �صكان �جلزيرة.

كوبنهاغن- متابعة : تعر�ش ويل �لعهد �لدمناركي �المري فريديرك �لبالغ 48 
�ص��نة، الإ�ص��ابة طفيفة يف �لعنق جر�ء حادث �ص��قوط على �لرت�مبولني، على ما 

�علنت دو�ئر �لق�رش �مللكي.
و�أو�ص��حت �لدو�ئ��ر �مللكي��ة يف بي��ان �ن ه��ذه �حلادثة ح�ص��لت "خالل حدث 
خا���ش يف قاعة ريا�ص��ية" م��ا �رغمه عل��ى �المتناع عن �مل�ص��اركة يف حفل 

��صتقبال لعد�ئني �وملبيني وبار�ملبيني دمناركيني �جلمعة.
و�ص��يتعني عل��ى فريديريك و�ص��ع ط��وق للعنق على م��دى حو�ىل ثالثة ��ص��هر. 
وبعدها "من �ملتوقع �ن يكون ويل �لعهد قد تعافى متاما" وفق �لدو�ئر �مللكية.
وكان حفل ��ص��تقبال �جلمعة �حلدث �لوحيد �لذي تعني على ويل �لعهد تفويته، 
ل�ص��وء حظ �المري فريديريك �ملولع بالريا�ص��ة وهو ع�صو يف �للجنة �الوملبية 
�لدولية منذ 2009. وحاولت و�لدته �مللكة مارغريت �لثانية �لتقليل من حجم 

�حلادثة.

 

باريس - متابعة 

يقول خ��رب�ء �إن �الفر�ج عن جمموع��ة من "بنات 
�ص��يبوك" بع��د �عت��د�ء د�ٍم ��ص��تهدف مدني��ني يف 
مايدوغوري، يك�صف �نق�صام جمموعة بوكو حر�م 

�لنيجريية �لتي تو�جه �صغوطًا ع�صكريًة.
�عترب �مل�صت�ص��ار يف �صوؤون مكافحة �الرهاب لدى 
جمموعة �ال�صت�ص��ار�ت �الأمنية �حلديثة يف برلني،  
يان �ص��ان- بيار �أن �أحد�ث هذ� �الأ�ص��بوع: "ُتظهر 
وج��ود ت���رشف �نف�ص��امي، يف �إط��ار تو�جه فيه 

�ملجموعة �نق�صامًا تامًا".
ويف بد�ي��ة �أغ�ص��ط�ش ع��ني تنظي��م د�ع���ش �ل��ذي 
بايعته جمموعة بوكو ح��ر�م، زعيمًا جديد�ً لغرب 

�أفريقيا، �أبو م�صعب �لربناوي.
و�ص��كل �لتعي��ني �ص��فعًة الأبو بك��ر �ص��يكاو، زعيم 

ف�صيل يف �ملجموعة �لتي تزد�د �صعفًا.
ومبو�فقت��ه عل��ى مبادل��ة 21 تلميذة يف �ص��يبوك 
ورق��ة  و�ص��كلن  ��ص��تياًء عاملي��ًا،  �أث��ار خطفه��ن 
م�صاومة قيمة، �أثبت �صيكاو �أن جمموعته "حتتاج 
�إىل �مل��و�رد �لب�رشي��ة �أو �ملالي��ة"، كم��ا قال يان 
�ص��ان- بيار، م�ص��ري�ً �إىل �ملعلومات �لتي تتحدث 
عن مبادل��ة �أربعة مقاتلني ب���21 تلميذة، خطفن 
م��ع �أكر م��ن 200 �أخري��ات يف �أبريل )ني�ص��ان( 

.2014
والح��ظ �لباحث  من معهد �لدر��ص��ات �الأمنية يف 
جن��وب �أفريقي��ا عم��ر حمم��ود، �أن "�حلرك��ة �أكر 
ت�رشذمًا مم��ا كانت عليه عند خطف �لطالبات يف 
�صيبوك، بعد �أن كانت بوكو حر�م ت�صيطر على جزء 
كبري من �الأر��ص��ي يف �صمال �رشق نيجرييا، ويف 
�ملناطق �حلدودية لبحرية ت�ص��اد". و�ص��ن �جلي�ش 

�لنيج��ريي مطل��ع �أكتوبر)ت�رشي��ن �الأول( عملي��ة 
"عا�صفة �لغابات" �لتي ت�صتهدف غابة �صامبيز�، 
معقل ف�ص��يل �أبو بكر �ص��يكاو.  وفيما ز�د �لطري�ن 
غار�ت��ه �جلوية، حا�رشت �لق��و�ت �لربية �ملنطقة 
لتجويع �ملقاتل��ني ومنع �إمد�ده��م باملوؤن. ومنذ 
�أ�ص��بوعني، �أعلن عدد كبري من �لبيانات �لر�صمية، 
�ال�ص��تيالء على مئات من �ملا�صية "�لتي يفرت�ش 
�أنها للمجموعة �الإرهابية". وتقول م�صادر حملية 
�إن �لهجمات �لتي ي�صنها ف�صيل �صيكاو تركز �ليوم 
عل��ى �ل�ص��لب و�لنه��ب يف �ملناط��ق �لريفي��ة، و�أن 
�ملقاتل��ني يتنقل��ون �أحيان��ًا على م��ن �لدر�جات 
�لهو�ئي��ة، ويخطف��ون �لرجال و�لن�ص��اء و�الأطفال 
الإرغامه��م على �اللتحاق بهم، فيما كانت �حلركة 
�الإ�ص��المية �لتي �أ�ص�ص��ها حممد يو�صف، ت�صتند يف 

بد�ياتها �إىل خطب دينية مت�صددة.

ق��رر �ملجل���ش �الأمريك��ي لالإفر�ج �مل���رشوط منح 
�ل�ص��عودي ح�صن حممد علي بن عطا�ش )34 عامًا( 
�ملعتقل بغونتانامو منذ عام 2004، لقب "�صجني 
لالأب��د"، وذلك بعد �أن ق��ررت �للجنة رف�ش �الإفر�ج 
عن��ه بدعوى �أنه ي�ص��كل خطر�ً حمتم��اًل على �الأمن 

�لعام �الأمريكي.
وجاء يف �لبيان �ل�ص��ادر عن �ملجل�ش، �لذي �صكله 
�لرئي���ش �الأمريكي، ب��ار�ك �أوباما ملر�جعة ملفات 
جميع �ملعتقلني ب�ص��جن غو�نتانام��و: "لقد رف�ش 

�ل�ص��جني �العرت�ف باأنه تاأثر ب�صكل �صلبي بالن�صاأة 
و�الأف��كار �ملتطرف��ة �لتي لقنها ل��ه ذووه منذ كان 

طفاًل". 
و�أ�ص��اف �لبيان �أن جميع �أع�ص��اء �ملجل�ش �تفقو� 
عل��ى ���رشورة �إبقاء ح�ص��ن عطا�ش قي��د �العتقال 
م��ا د�مت �حلرب بني �لوالي��ات �ملتحدة �الأمريكية 

و�جلماعات �ملتطرفة م�صتمرة. 
ونقل��ت �ص��حيفة عاج��ل �ل�ص��عودية عن �ص��حيفة 
عطا���ش  و�ص��ف  �ملجل���ش  هري�ل��د" �أن  "ميام��ي 
باأن��ه خبري مفرقع��ات، و�تهمه باأنه عني م�ص��اعد�ً 
لع��دد م��ن �أكرب ق��ادة تنظي��م �لقاع��دة و�أن��ه كان 

�أح��د �ملدبرين لعدد من �لعملي��ات �الإرهابية جتاه 
�أهد�ف تخ�ش �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�لدول 
�لغربية باأفغان�ص��تان وباك�ص��تان و�ل�رشق �الأو�صط 

و�صمال �إفريقيا.
و�أو�صحت �ل�صحيفة �الأمريكية �أن �ملجل�ش مل ي�رش 
�إىل �أن ح�ص��ن، هو �ص��قيق وليد عطا�ش �لذي ينتظر 
�ملث��ول �أمام �ملحكمة لتلقي حكم �الإعد�م نظر�ً ملا 
قام ب��ه من جتنيد �أح��د �النتحاري��ني �لذين نفذو� 
�لهج��وم عل��ى �ملدم��رة �الأمريكية ك��ول يف �ليمن 
كم��ا جند �ثنني من �النتحاري��ني يف هجمات 11 

�صبتمرب. 

تحرير طالبات شيبوك دليل انقسام متزايد داخل بوكو حرام

أمريكا تحكم بالسجن المؤبد على أصغر معتقل سعودي في غوانتانامو
واشنطن - متابعة

ابوجا - متابعة

منظمات دولية تدعو الى وقف اطالق النار في حلب 

دع��ت �ربع منظمات دولية غري حكومية يوم �م�ش �ل�ص��بت، 
�إىل وق��ف "فوري" الإط��الق �لنار يف مدينة حلب �ل�ص��ورية 
�لت��ي دمره��ا �لق�ص��ف، وذل��ك قب��ل �ص��اعات م��ن �جتماع 
�أمريكي رو�ص��ي يف �ص��وي�رش� يه��دف �إىل و�ص��ع حد حلمام 

�لدم.
ويف ر�صالة مفتوحة موجهة �إىل �مل�صوؤولني �لدبلوما�صيني، 
ذي  "�ص��ايف  �حلكومي��ة  غ��ري  �ملنظم��ات  روؤ�ص��اء  طل��ب 
ت�صلدرن"، جلنة �الإنقاذ �لدولية، �ملجل�ش �لرنوجي لالجئني 
و"�أوك�ص��فام" �لدولية، �إىل تطبيق وق��ف الإطالق �لنار ملدة 
72 �صاعة على �الأقل يف �الأحياء �لتي ت�صيطر عليها ف�صائل 
�ملعار�ص��ة يف حل��ب، م��ن �أجل �ل�ص��ماح باإج��الء �جلرحى 
و�إدخ��ال �مل��و�د �لغذ�ئية و�مل�ص��اعد�ت �الإن�ص��انية �إىل هذه 

�الحياء �ملحا�رشة.
وقالت رئي�صة "�صايف ذي ت�صلدرن"، هيلي تورنينغ �صميت، 
يف بي��ان "منذ �نه��ار �آخر وقف الإطالق �لنار، قتل �أكر من 
130 طف��اًل يف ���رشق حلب، و�أ�ص��يب زه��اء 400 �آخرين 

بجروح يف ق�صف ع�صو�ئي وبال هو�دة".
و�أ�ص��افت، "كثريون ال ي�ص��تطيعون تلقي عالج الإ�صاباتهم 
�لفظيع��ة، ذل��ك �أن �مل�صت�ص��فيات تع��اين نق�ص��ا يف �الأدوية 

و�ملعد�ت �الأ�صا�صية و�لوقت ينفد".
وتتعر���ش �الأحي��اء �ل�رشقي��ة يف مدين��ة حل��ب من��ذ  ثالث 
�أ�ص��ابيع لهجوم م��ن قو�ت �لنظام بدعم جوي رو�ص��ي، كما 
ت�ص��ن �لطائر�ت �حلربية �ل�صورية و�لرو�صية منذ  �ربعة �أيام 
غ��ار�ت عنيف��ة عليها ��ص��تهدفت مناط��ق �ص��كنية و�أوقعت 

ع�رش�ت �ل�صحايا.
ومن��ذ بدء �لهجوم يف 22 �ص��بتمرب وثق �ملر�ص��د �ل�ص��وري 
حلق��وق �الإن�ص��ان مقتل �أكر م��ن 370 �صخ�ص��ًا بينهم 68 
طفاًل يف �لق�ص��ف �لرو�صي و�ل�صوري على �الأحياء �ل�رشقية. 
كذل��ك، قتل 68 �صخ�ص��ًا ج��ر�ء قذ�ئ��ف �أطلقتها �لف�ص��ائل 
�ملعار�ص��ة عل��ى �الأحي��اء �لغربي��ة. وعقد لق��اء دويل  يوم 
�م�ش، يف لوز�ن يف �ص��وي�رش�، بني وزيري خارجية رو�ص��يا 
�ص��ريغي الفروف و�لواليات �ملتحدة جون كريي مب�صاركة 
نظر�ئهما من �ل�صعودية وتركيا وقطر ف�صاًل عن موفد �الأمم 

�ملتحدة �إىل �صوريا �صتافان دي مي�صتور�.

بغداد - خاص

في اليمن: حرب مميتة وخدمات صحية معدومة 
يعي�ش عبد �هلل يف �ص��عدة �صمايل �ليمن، وهي مدينة 
�ص��هدت تدمري� بالغ��ا يف �حلرب �الأهلي��ة يف �لبالد، 
ت�صبب �ملر�ش يف �إنهاء عمله يف �ل�رشطة، وهو �الآن 
يعتم��د الإعال��ة زوجته وطفلي��ه على �إعانة يح�ص��ل 

عليها، خا�صة باالإعاقة �ملر�صية �لتي يعاين منها.
وقال عبد �هلل يف جل�ص��ة حديثة للغ�ص��يل �لكلوي "ال 
�أ�ص��تطيع �أن �أرى �أي �ص��يء يف �لظالم، �أخاف من كل 
�ص��يء، �أخاف من �أن ت�رشبني �لطائر�ت، �أخ�ص��ى �أن 

�أ�صطر للرك�ش، �أخ�صى حتى من �لكالب �ل�صالة".
ت�ص��تغرق م�ص��افة �مل�ص��ري نح��و �ص��اعة، ولك��ن عبد 
�هلل �ص��عيف، وقال "�أ�ص��ري ب�ص��ع خطو�ت ثم �أ�صطر 
للر�حة. �أ�ص��ري قليال و�أرتاح قليال و�أ�صتمر هكذ� حتى 
�أ�ص��ل". وق��ال �لطبيب حممد حجر رئي���ش �لعمليات 
يف �مل�صت�صفى �جلمهوري �إن بع�ش �ملر�صى "بالكاد 

على قيد �حلياة"، وبع�صهم ال ي�صل على �الإطالق. 
وق��ال حج��ر "كل ما نعلمه ه��و �أن مري�ص��ا ما كان 
ياأتينا بانتظام ثم �أ�صبح ال ياأتي �إىل �مل�صت�صفى. �إما 

�أن يكون قد �نتقل �إىل مكان �آخر �أو تويف".
هذ� ه��و �لو�قع �جلديد للنظام �ل�ص��حي يف �ليمن �أو 
م��ا تبقى منه. بعد عامني م��ن �حلرب، ميوت �الآالف 
من حاالت �صحية ي�صهل عالجها مع تد�عي �لنطاق 

�ل�صحي يف �لبالد.
�لعقاقري تختفي من �ل�صوق �أو ت�صهد �أ�صعارها قفز�ت 
كبرية، �لرعاية �لطبية �لنف�ص��ية و�لعقلية تكاد تكون 
معدوم��ة متاما، �ملعد�ت �لطبي��ة �حليوية عالقة يف 
�ملو�ن��ئ بينم��ا تدم��ري �لقو�ف��ل �لطبي��ة ومركب��ات 

�الإ�صعاف وم�صت�صفيات باأكملها يف �لق�صف �جلوي.
وي�رشب �لتحالف �لع�ص��كري �لتي تقوده �ل�صعودية، 
�ليمن بال هو�دة يف ��صتهد�فه للحركة �حلوثية، وذلك 
ب�صالح م�صدره �لواليات �ملتحدة، �لتي �أدى ق�صفها 
هي �أي�ص��ا �إىل مقتل مدنيني. حمافظة �ص��عدة، �لتي 
يوج��د بها �مل�صت�ص��فى �جلمه��وري، وحمافظة حجة 

�ملجاورة من �أ�صد مناطق �ليمن ت�رشر�.
يف �أغ�ص��ط�ش   �ملا�ص��ي قتل 19 �صخ�صا عندما دمر 
م�صت�ص��فى تاب��ع الأطباء بال ح��دود يف هجوم جوي، 
يعد م��ن بني �الأحدث يف قائمة طويلة من �لهجمات 
عل��ى من�ص��اآت تابع��ة الأطب��اء ب��ال حدود. و�ص��حبت 
�ملوؤ�ص�ص��ة �خلريية �لطبية كل طاقمه��ا �الأجنبي من 

�ملحافظت��ني و�أعطت تعليم��ات ملوظفيها �ملحليني 
بع��دم �لعم��ل. يف خالل 24 �ص��اعة فقد �مل�صت�ص��فى 
�جلمهوري 189 من طاقمه، ن�ص��ف �لعدد �الإجمايل 
تقريبا. وقال ح�ص��ن بو�ص��نني رئي�ش بعثة �أطباء بال 
حدود يف �ليمن كان ذلك "قر�ر� موؤملا للغاية، ولكن 
ما كان يف و�ص��عنا �أن نرتك موظفينا يقتلون �لو�حد 

تلو �الآخر، كان يتوجب علينا �أن نفعل �صيئا".
وبالن�صبة الأهل �ليمن كان ذلك مبثابة �رشبة جديدة 
لنظ��ام طبي مت��د�ع بالفعل، ووفق��ا لتقدير�ت �الأمم 
�ملتح��دة، فاإن نحو 600 موؤ�ص�ص��ة طبي��ة -�أي �أكر 
من خم�ش �ملوؤ�ص�صات �لطبية يف �لبالد- توقفت عن 
�لعمل ب�صبب �لقتال، مما �أدى �إىل حرمان 14 مليون 

�صخ�ش من �لرعاية �لطبية �لكافية.
و�أ�ص��اف بو�ص��نني "�أغل��ب �لنا���ش هن��ا ميوتون يف 
�ص��مت، ال ميكنه��م �حل�ص��ول عل��ى �لرعاي��ة �لطبية 
�الأ�صا�ص��ية، وه��ذ� لي�ش يف �ص��عدة وحج��ة فقط، بل 

�حلال مت�صابه يف عدن وغريها".
ووفق��ا ملنظمة �الأمم �ملتح��دة للطفولة )يوني�ص��ف( 
يعي���ش نحو 600 �ألف �مر�أة حبلى يف مناطق توجد 
فيها رعاية �صحية حمدودة �أو منعدمة. وال ت�صتطيع 
�لكث��ري م��ن �لن�ص��اء �لو�ص��ول �إىل مر�ك��ز �لرعاي��ة 
�ل�صحية، حتى �أن �أطباء بال حدود ��صبحت ال ت�صجل 

وفيات حديثي �لوالدة.
كم��ا ال توج��د �ص��جالت حل��االت �الإجها���ش. قالت 
هنا �مل�ص��لح رئي�ص��ة ق�ص��م �لتولي��د يف �مل�صت�ص��فى 
�جلمهوري �إن معدل حاالت �الإجها�ش كان حالتني 
يف �الأ�ص��بوع قب��ل �حل��رب، و�الآن �أ�ص��بح حالتني �أو 
ث��الث يف �لي��وم. ويزيد �ص��وء �لتغذية وقل��ة �لعناية 
�لطبي��ة يف مناطق �حلروب من ح��االت �الإجها�ش. 
و�أ�ص��افت هن��اء �إن �خلوف �لد�ئم عامل مهم �أي�ص��ا. 
وتقول �إنه يف �أغ�صط�ش  �ملا�صي هي ذ�تها �أجه�صت 
عندم��ا دمرت غارة جوي��ة �ملبنى �ملقاب��ل ملنزلها 
�إىل �لطاب��ق �ل�ص��فلي يف  �أن ته��رع  �إىل  و�أدى ذل��ك 

�ملنزل.

الجورنال - متابعة

مل تعد كليتا عبد الله را�شد 
قادرتني على العمل، ففي 

مثل عمره )31 �شنة( يحتاج 
اإىل الغ�شيل الكلوي مرتني 

يف الأ�شبوع واإىل خليط 
من العقاقري ليبقى على قيد 

احلياة.


