
ودعت للحفاظ على التفاق كونه اخليار الأف�ضل، 
م�ضددة على �رسورة ا�ضتمرار التن�ضيق بني اإ�رسائيل 
الدرا�ضة  وقالت  طهران.  �ضد  املتحدة  والوليات 
التابع  القومي  الأمن  اأبحاث  معهد  اأ�ضدرها  التي 
مع  النووي  التفاق  اإن  موؤخرا،  اأبيب  تل  جلامعة 
اإ�رسائيل  اإ�ضرتاتيجي على  ينطوي على خطر  اإيران 
على املدى البعيد، ومع ذلك فمن اخلطاأ التفكري باأن 
اإلغاءه ل ينطوي على خماطر اإ�ضرتاتيجية، وا�ضفة 
التفاق باجليد، لأنه اأف�ضل من البدائل الأخرى ذات 

العواقب الوخيمة.
اأن  يدلني  عامو�س  اجلرنال  الدرا�ضة  معّد  واأ�ضاف 
اأمام  الطريق  ميهد  اأنه  يزعمون  التفاق  راف�ضي 
زيادة  اأن  خا�ضة  النووية،  القنبلة  لإنتاج  اإي��ران 
املوارد لديها يف اأعقاب رفع العقوبات �ضت�ضمح لها 
ال�ضواريخ  �ضيما  تقليدية -ول  قوة ع�ضكرية  ببناء 
ومتويل  املتطور-  اجل��وي  وال��دف��اع  البال�ضتية 
الن�ضاطات امل�ضلحة واملقلقلة لال�ضتقرار يف ال�رسق 

الأو�ضط، ول يتطرق التفاق اإليها.
خيار اأف�ضل

اجلو  �ضالح  طياري  اأكرب  من  وهو  يادلني،  واأ�ضار 
الإ�رسائيلي، اأن موؤيدي التفاق ومنتقديه يعتقدون 
خياري  من  اأف�ضل  اإ�ضرتاتيجيا  واقعا  يخلق  اأن��ه 
القنبلة اأو الق�ضف، مما يحتم الرتكيز على املراقبة 
ال�ضارمة للربنامج النووي الإيراين، واحلر�س على 
النووي،  ال�ضالح  لإنتاج  اأق��رب  طهران  تكون  األ 
الأمريكية  امل�ضالح  تعر�س  التي  ن�ضاطاتها  وجلم 

والإ�رسائيلية للخطر.
وقال اأفنري غولوب امل�ضارك يف اإعداد الدرا�ضة: لي�س 
اإ�رسائيلية من الن�ضحاب الإيراين من  هناك خ�ضية 

التفاق النووي، مما يجعل اإدارة الرئي�س الأمريكي 
جديد  ق��رار  دفع  على  حثيثا  تعمل  ترمب  دونالد 
بتجارب  القيام  عليها  يحظر  الأم��ن  جمل�س  يف 
حتمل  اأن  امل�ضتقبل  يف  ت�ضتطيع  التي  ال�ضواريخ 
اإحباط  كذلك  �ضيتم  اأنه  اإىل  واأ�ضار  نووية.  روؤو�ضا 
تنفذها  التي  املعادية  والهجمات  العنف  اأعمال 
امللي�ضيات التابعة لإيران يف �ضورياواليمن ولبنان 
النظام  على  اأخ��رى  عقوبات  وفر�س  وال��ع��راق، 

الإيراين ب�ضبب دعمه هذه املجموعات امل�ضلحة.
اإ�رسائيلية  حماولة  يخدم  قد  ال�ضغط  هذا  اأن  وذكر 
النووي  الت��ف��اق  ل�ضتبدال  م�ضتقبلية  اأمريكية 
اأبيب باعتماد  اأف�ضل، مطالباوا�ضنطن وتل  باتفاق 
طهران،  مواجهة  يف  البعيد  امل��دى  على  �ضيا�ضة 
تكمن يف اإ�ضالح التفاق، واإطالة املدة التي يعترب 
ا�ضتمرار  �رسورة  على  و�ضدد  مف�ضال.  خيارا  فيها 
املتحدة  والوليات  اإ�رسائيل  بني  الوثيق  التن�ضيق 

لنتهاج �ضلوك موحد جتاه اإيران، حيث اإن اإ�رسائيل 
للعمل  ترمب  اإ����رسار  ا�ضتغالل  يف  رغبة  لديها 
خطوة  اأي  لكن  اإلغائه،  اأو  التفاق  ا�ضتبدال  على 
قبل  طهران  �ضد  اأبيب  وتل  وا�ضنطن  من  متهورة 
اأمام  الدولية املنا�ضبة، �ضت�ضعهما  تهيئة الظروف 
تهديدات خطرية اأكرث حتى من النابعة من التفاق 
باجتاه  التقدم  اإمكانية  للخطر  و�ضتعر�س  ذات��ه، 
ال�ضالح  اإنتاج  من  اإي��ران  منع  امل�ضرتك:  هدفهما 

دراسة إسرائيلية تحذر من إلغاء اتفاق نووي إيران
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الحبس 6 سنوات لمسنة ألمانية نفت الهولوكوست

بيونغ يانغ تملك قريبًا صواريخ يمكنها ضرب 
الجزء القاري األميركي

السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب مصر في 
مواجهة اإلرهاب والتطرف

املاني��ا � وكالت: ق�ض��ت حمكم��ة برلني بحب�س اأور�ض��ول خافريبك ذات ال�88 
عام��ا 6 �ض��نوات مع النفاذ عقابا على نفيها الهولوكو�ض��ت، ودح�ض��ها جرائم 
قت��ل النازي��ني ماليني اليهود وغريهم اإب��ان احلرب العاملي��ة الثانية. وذكرت 
Deutsche Welle اأن خافريبك اأكدت يف املحكمة اأن العبارات التي نفت 
به��ا الهولوكو�ض��ت، نقلتها عن كتاب كانت تق��راأه، واأنها تفوهت على املالأ مبا 
كان مدّون��ا يف كتاب �ض��ادر ومتداول، اإل اأن املحكمة مل تاأخذ بهذا الت�ض��ويغ 
واأدانتها. و�ض��بق خلافريبك وحوكمت خم�س مرات منذ 2015، اإل اأن الق�ض��اء 
الأعل��ى قبل طعونها واأ�ض��قط عنها الأح��كام، فيما كان احلكم الأخري ال�ض��ادر 

بحقها غري قابل للطعن. 

كوري��ا ال�ض��مالية � وكالت  اعترب ع�ض��و جمل�س "الدوما" اأنطون م��وروزوف، اأن بيونغ 
يانغ قد تكون فعال قريبة من حل مهمة زيادة مدى �ضواريخها البالي�ضتية ب�ضكل كبري، 
مم��ا يجعلها قادرة على ���رسب الوليات املتحدة. وذكر م��وروزوف اأنه ل يجوز بتاتا 
ا�ض��تبعاد اأن يك��ون نائب املندوب الكوري ال�ض��مايل الدائم ل��دى الأمم املتحدة كيم اإين 
ري��ن، يق��ول احلقيقة، واأن بالده قريبة من امتالك ت�ض��اميم ت�ض��مح له��ا ب�رسب اجلزء 
القاري الأمريكي. وقال موروزوف: "ل يجوز ا�ض��تبعاد اأي �ضيء بتاتا". وجتدر الإ�ضارة 
اإىل اأن موروزوف كان قبل فرتة ق�ض��رية يف زيارة لكوريا ال�ض��مالية، �ض��من جمموعة 
م��ن الربملانيني الرو�س، ومت ا�ض��تقبالهم على م�ض��توى عال هناك.  واأ�ض��اف الربملاين 
الرو�ضي القول يف ت�رسيح له اليوم: "بالفعل قد تكون لديهم ت�ضاميم ت�ضمح لهم بزيادة 
م��دى �ض��واريخهم البالي�ض��تية 3 – 4 م��رات اأي مل�ض��افة 9 اآلف اأو 12 األف كلم، وهو 
اأبع��د من ال�ض��احل الغربي للوليات املتحدة". ونوه ع�ض��و الربملان الرو�ض��ي "الدوما" 
باأن رئي�س هيئة رئا�ض��ة جمل�س ال�ض��عب الأعلى يف كوريا ال�ضمالية ،كيم يون نام، اأعلن 
ب�رساحة وو�ض��وح اأن هذه امل�ض��األة �ضتحل يف القريب العاجل. ومن املعروف اأن التوتر 
يف �ض��به اجلزيرة الكورية ازداد ب�ض��كل كبري وحاد يف الفرتة الأخ��رية بعد اإجراء بيونغ 
يانغ جتارب نووية و�ض��اروخية، وقيام وا�ض��نطن و�ض��يئول باإجراء مناورات ع�ض��كرية 

م�ضرتكة �ضخمة.

الريا���س � وكالت  : اأعرب��ت ال�ض��عودية، الي��وم الثالثاء، عن اإدانته��ا الهجوم الذي 
ا�ض��تهدف نقاطا اأمنية وبنكا يف مدينة العري�س ب�ض��مال �ض��يناء امل�رسية، واأ�ض��فر 
ع��ن مقتل عدد من الأ�ض��خا�س، بينهم رجال اأم��ن، واأكدت وقوفها اإىل جانب م�رس 
يف مواجهة الإرهاب والتطرف. وجدد م�ض��در م�ض��وؤول، عرب تغريدة على احل�ض��اب 
الر�ض��مي ل��وزارة اخلارجي��ة ال�ض��عودية عل��ى "تويرت"، "م��وؤازرة ووق��وف اململكة 
العربي��ة ال�ض��عودية اإىل جان��ب جمهوري��ة م���رس العربي��ة ال�ض��قيقة �ض��د الإرهاب 
والتطرف، مقدما العزاء واملوا�ضاة لذوي ال�ضحايا ولل�ضقيقة م�رس حكومة و�ضعبا، 
مع الأمنيات للم�ض��ابني ب�رسعة ال�ض��فاء". وبح�ضب امل�ض��ادر الإعالمية امل�رسية، 
هاجم��ت عنا���رس تكفريي��ة، يعتق��د اأنه��ا تابعة لتنظي��م "اأن�ض��ار بي��ت املقد�س" 
امل�ضنف على قوائم الإرهاب، م�ضتخدمة �ضيارتي دفع رباعي مزودتني بقذائف "اآر 
ب��ي جي" واأ�ض��لحة اخلفيفة، ثالث نقاط ارتكازية تابع��ة لل�رسطة املدنية وللجي�س 
امل�رسي يف و�ض��ط العري�س، به��دف �رسقة خزنة فرع "البن��ك الأهلي" يف املدينة. 
واأ�ض��فر ال�ض��تباك ب��ني رجال الأمن واملهاجم��ني عن مقتل 6 من رج��ال ال�رسطة، 

واإ�ضابة 17 مدنيا من اأهايل املدينة، ومقتل رجل اأمن البنك.

.
 اأعلن��ت ق��وات �ض��وريا الدميقراطي��ة، اأنها حررت �ض��احة يف 
الرق��ة، كان تنظي��م "داع�س" ي�ض��تخدمها يف تنفي��ذ عمليات 
اإع��دام ميدانية و�ض��لب ومتثيل باجلثث، اأثناء �ض��يطرته على 

املدينة.
واأكدت هذه الق��وات التي تدعمها الوليات املتحدة يف بيان 
لها اأم�س، اأنها "حررت ب�ض��كل كامل دوار النعيم"، الذي كان 
�ض��كان املدين��ة يطلقون علي��ه "دوار اجلحيم" اأثناء �ض��يطرة 
التنظي��م املتط��رف على املدين��ة، الت��ي كانت اأب��رز معاقله 

لثالثة اأعوام.
ورفعت قوات �ض��وريا الدميقراطية علمها وعلم وحدات املراأة 
عل��ى دواري النعيم والدلة، اللذي��ن مت حتريرهما بعد معارك 
عنيفة مع داع�س، بح�ض��ب و�ض��ائل الإعالم الكردية. وو�ضلت 
قوات �ض��وريا الدميقراطية اإىل دواري الدلة والنعيم يف اجلهة 
ال�رسقي��ة م��ن املدينة، وذلك �ض��من حمل��ة "ال�ض��هيد عدنان 
اأب��و اأجم��د"، لتحري��ر ما تبقى م��ن مدينة الرقة من م�ض��لحي 
داع���س. وخ��الل عدة �ض��اعات م��ن املع��ارك وال�ض��تباكات 
ا�ضت�ض��لم 37 م�ض��لحا من داع�س، وقتل11 اآخ��رون، ول تزال 
املع��ارك م�ض��تمرة يف حمي��ط امل�ض��فى الوطن��ي وملعب كرة 

القدم، وحتاول عنا�رس"ق�ض��د" الق�ض��اء على كافة امل�ضلحني 
املتواجدين يف تلك امل�ضاحة ال�ضيقة التي حت�ضنوا بها.

من جهتهم قال ن�ض��طاء اإن م�ضلحي تنظيم "داع�س" ان�ضحبوا 
م��ن حميط امليدان، لكن قوات �ض��وريا الدميقراطية مل تتمكن 
م��ن ال�ض��يطرة علي��ه ب�ض��بب الألغ��ام الأر�ض��ية. ويق��در عدد 
م�ض��لحي التنظيم املتبقني يف م�ضاحة ل تتخطى 10 % من 
املدينة بنحو 300، يتواجدون ب�ض��كل رئي�ضي يف امل�ضت�ضفى 
الوطني واملعلب البلدي و�ضط املدينة، بح�ضب م�ضادر كردية 
حملية، يف وقت حتدثت فيه و�ضائل اإعالم متنوعة عن �ضفقة 
متت بني م�ضلحي داع�س يف الرقة من جهة والتحالف وقوات 

ق�ض��د من جه��ة اأخرى خلروج امل�ض��لحني املتبق��ني يف الرقة 
وعوائله��م، واأن الرق��ة باتت خالية من امل�ض��لحني. واأظهرت 
�ض��فحات ن�ضطاء �ضور احلافالت التي اأقلت م�ضلحي التنظيم 
م��ن الرق��ة اإىل دير ال��زور، مقدرين عددها بنح��و 30 حافلة 
وع�رسات ال�ض��احنات، يف حني قدرت وكال��ة "فران�س بر�س" 
ع��دد اخلارجني ب�"نحو ثالثة اآلف مدين، ف�ض��ال عن ع�رسات 
املقاتل��ني املحلي��ني يف �ض��فوف التنظي��م املتط��رف م��ن 
املدينة مبوجب اتفاق بو�ضاطة وجهاء الع�ضائر"، ويقدر عدد 
الدواع�س املتبقني بح�ض��ب الوكالة الفرن�ض��ية بنحو 300 يف 

اآخر %10 من املدينة.

يف مث��ل ه��ذا اليوم من عام 1961، �ض��هدت باري�س 
اأحداث��ا ج�ض��يمة، من بينها واقعة، قتل فيها بح�ض��ب 
امل�ض��ادر اجلزائرية ما ب��ني 300 – 450 جزائريا، 
وبح�ض��ب ال�ض��لطات الفرن�ضية 40 �ضخ�ض��ا فقط. تلك 
املذبحة وقعت يف 17 اأكتوبر/ت�رسين الأول 1961 
يف ذروة ح��رب التحرير اجلزائرية �ض��د ال�ض��تعمار 
الفرن�ض��ي. حينه��ا نظم��ت جبه��ة التحري��ر الوطن��ي 
اجلزائرية، مظاه��رة للعمال اجلزائريني واأ�رسهم يف 
اجلهة ال�ضمالية للعا�ضمة باري�س، حيث توجد اأحياء 
العمال الفق��راء، احتجاجا على حظ��ر التجوال الذي 

فر�ض��ه عليهم مدير ال�رسط��ة يف ذلك الوقت موري�س 
باب��ون. ال�رسطة قمعت بوح�ض��ية تل��ك الحتجاجات 
جزائ��ري  األ��ف   65 فيه��ا  �ض��ارك  الت��ي  ال�ض��لمية، 
بينه��م اأطف��ال ون�ض��اء، فقت��ل رميا بر�ض��ا�س ما ل 
يق��ل ع��ن  200 جزائري، بح�ض��ب بع���س املوؤرخني 
الفرن�ض��يني، األق��ي بعدد كب��ري منهم يف نهر ال�ض��ني، 
حيث ماتوا غرقا، فيما اأوقف الآلف من اجلزائريني 
املحتجني وتعر�ض��وا اإىل �ض��نوف من التعذيب. كما 
رّحلت ال�ض��لطات الفرن�ض��ية اآلف العمال اجلزائريني 
املقيمني يف باري�س و�ض��واحيها اإىل اجلزائر، ب�ضبب 
م�ض��اركتهم يف تل��ك املظاه��رات الحتجاجي��ة وقد 
و�ضف موؤرخان بريطانيان هما، جيم هاو�س، ونيل 

ماكما�ض��رت، م��ا تعر�س ل��ه املحتج��ون اجلزائريون 
م��ن تنكي��ل اآن��ذاك باأن��ه "اأعن��ف قم��ع ملظاهرة يف 
اأوروب��ا الغربي��ة يف التاري��خ املعا�رس". ال�ض��لطات 
الفرن�ضية اأعلنت عام 1998 اأن تلك الأحداث العنيفة 
اأودت بحي��اة 40 �ضخ�ض��ا فقط، فيم��ا كانت تقارير 
باري�س الر�ض��مية تق��ول، اإن احلادث اأ�ض��فر عن مقتل 
3 اأ�ضخا�س اأحدهم فارق احلياة نتيجة �ضكتة قلبية! 
وتتفاوت اأرقام خمتلف امل�ض��ادر عن �ض��حايا تلك 
املذبحة ب�ض��دة، ويرجع ذلك اإىل اأن اأر�ض��يف ال�رسطة 
يف باري���س تعر�س اإىل عملي��ة طم�س، بهدف حماية 
امل�ض��وؤولني الأمني��ني املتورط��ني يف تل��ك الأحداث 

الدامية.

كيي��ف،  الإ�رسائيل��ي،  الكني�ض��ت  ءطال��ب 
باإزال��ة متث��ال �ض��يمون بيتل��ورا قائ��د م��ا 
�ض��مي بجمهوري��ة اأوكراني��ا ال�ض��عبية، التي 
الأهلي��ة يف  اإب��ان احل��رب  باليه��ود  نّكل��ت 
الإمرباطورية الرو�ضية بني 1917 و1922.
و�ض��ّلم الكني�ض��ت ال�ض��فارة الأوكراني��ة ل��دى 
تل اأبي��ب مذكرة احتجاج، طال��ب بها كييف 
باإزال��ة التمث��ال املن�ض��وب موؤخ��را يف حّي 
معظم �ض��كانه من اليهود يف مدينة فينيت�ضا 

و�ضط اأوكرانيا.
للغاي��ة  م��ن جهته��ا، ممتع�ض��ة   هنغاري��ا 
وزي��ر  اأعل��ن  حي��ث  كيي��ف،  ملمار�ض��ات 
خارجيته��ا بيوت��ر �ض��يارتو ي��وم اأم���س، اأن 
بالده �ضتعمل على تعطيل اأي تقارب اأوكراين 
م��ع الحتاد الأوروبي، و�ض��وف تقاطع بحث 

اخلطط الأوروبية لدمج اأوكرانيا.
و�ض��هدت العالق��ات الهنغاري��ة الأوكراني��ة 
توت��را ملحوظ��ا يف الآون��ة الأخ��رية، عل��ى 
خلفي��ة تبن��ي كيي��ف م��ا �ض��مته ب�"قان��ون 
التعلي��م" اجلدي��د، الذي يحظر تعلي��م اأطفال 
الأقليات يف اأوكراني��ا ممن جتاوزا العا�رسة 
كيي��ف  قان��ون  اأث��ار  كم��ا  الأم،  بلغاته��م 
احتج��اج دول اأخرى يف الحت��اد الأوروبي، 

وغ�ضب رو�ضيا.

قال الإعالم احلربي اإن الأمن العام اللبناين، األقى 
القب���س منذ اأيام على ثالثة اأ�ض��خا�س لال�ض��تباه 
بتعامله��م م��ع اإ�رسائي��ل، واأحاله��م اإىل الق�ض��اء 

املخت�س، بعد اعرتافهم بالتوا�ضل مع تل اأبيب.
وبح�ض��ب ما ذكرت��ه دائرة الإع��الم احلربي اأم�س، 
ف��اإن املوقوف��ني الثالث��ة اعرتف��وا بتعامله��م مع 
با�ض��م  املتح��دث  وم��ع  الإ�رسائيل��ي،  املو�ض��اد 
اجلي���س الإ�رسائيل��ي اأفيخاي اأدرعي، بالإ�ض��افة 
اإىل تقدميه��م معلوم��ات عن مواق��ع حلزب اهلل يف 
الق�ض��ري، وت�ض��وير مناطق يف اجلنوب، واإر�ضالها 
مقاب��ل  التكنولوجي��ة  الو�ض��ائل  ع��رب  للمو�ض��اد 

احل�ضول على اأموال.
واملوقوفون ح�ضب امل�ضادر اللبنانية هم:

عبا���س م�ض��طفى �ض��المه ال��ذي ب��داأ التعامل مع 
اإ�رسائي��ل ع��ام 2015، وقام بتزويده��ا مبقاطع 
فيديو ملناطق لبنانية و�ضخ�ض��يات �ضيا�ضية، كما 
طل��ب اأموال لدع��م احلراك املدين، و�ض��غل البع�س 

ل�ضالح اإ�رسائيل.
كمال اأجود ح�ض��ن، بداأ التعامل مع املو�ض��اد عام 
2011، وتوا�ض��ل م��ع املتح��دث با�ض��م اجلي�س 
الإ�رسائيل��ي اأفيخاي اأدرع��ي، وله عالقة بالعميل 

الإ�رسائيلي يو�ضف فخر الكابوي.
ك��رم اأك��رم اإدري�س، بداأ العمل مل�ض��لحة املو�ض��اد 
الإ�رسائيل��ي ع��ام 2015، وُكّلف بت�ض��وير مواقع 
مدفعي��ة حزب اهلل يف الق�ض��ري ومناط��ق البقاع، 
وقد اأر�ضل مل�ض��غليه الإ�رسائيليني مقاطع م�ضورة 

عن مواقع احلزب يف الق�ضري وانت�ضاره هناك.

ماكرون: "دوار الجحيم" في الرقة يسقط في يد "قسد"

أوكرانيا تغضب وطفت الجثث يومها فوق نهر السين!
إسرائيل

لبنان.. اعترافات 
3 عمالء إلسرائيل

فرنسا ـ وكاالت

أوكرانيا تغضب 

وكاالت ـ متابعة

سوريا ـ وكاالت

القاهرة.. أخطر عاصمة عربية على النساء في العالم

تو�ضل ا�ضتبيان دويل �ضمل 19 مدينة كربى، يتجاوز 
عدد �ض��كانها مليون �ض��خ�س، حول ا�ض��تخدام الن�ضاء 
للموا�ض��الت العام��ة، اإىل اأن القاه��رة ه��ي "الأك��رث 
خطورة" بالن�ضبة للن�ض��اء. وقد اعتمد ال�ضتبيان على 
اآراء خرباء يف �ض��وؤون املراأة، اأجابوا عن اأ�ضئلة تتعلق 
مبدى احلماية املوفرة للن�ض��اء من اأن يقعن �ض��حايا 

للعنف اجلن�ضي.
وينحي ن�ض��طاء يف جم��ال حقوق امل��راأة يف القاهرة 
بالالئمة يف التمييز �ض��د املراأة، على التقاليد البالية 
الت��ي تعود لقرون بائدة، م��ا يجعل اأي خطوة تقدمية 

مل�ضاعدة املراأة ودعمها، اأمرا يف غاية ال�ضعوبة.
كم��ا تعاين امل��راأة يف القاه��رة م��ن حمدودية فر�س 
احل�ض��ول عل��ى الرعاي��ة ال�ض��حية اجلي��دة والتمويل 
والتعلي��م، ويف هذا ال�ض��دد قالت �ض��هرية اأمني، وهي 
�ض��حفية م�رسي��ة، اإن "كل �ض��يء متعل��ق باملدين��ة 
�ض��عب على املراأة، حتى اأن اأب�ض��ط الأ�ض��ياء كامل�ض��ي 
يف ال�ض��ارع، قد يعر�ضها املراأة للم�ض��ايقة والإ�ضاءة 
بكافة الأ�ض��كال". وجاء كل من كرات�ضي الباك�ضتانية، 
الدميقراطي��ة،  الكونغ��و  جمهوري��ة  يف  وكين�ضا�ض��ا 
والعا�ض��مة الهندية دلهي بعد القاهرة يف ال�ضتبيان 
��نفت دله��ي  ال��ذي اأجرت��ه موؤ�ض�ض��ة روي��رتز. كم��ا �ضُ
ومدين��ة �ض��او باول��و الربازيلية كاأ�ض��واأ مدينتني، من 
حي��ث خماط��ر التعر�س للتحر���س اجلن�ض��ي، والعنف 
اجلن�ض��ي والغت�ض��اب. وج��اء ت�ض��نيف دله��ي عل��ى 
ه��ذا النحو ال�ض��يئ، بالرغم من ت�ض��ديد القوانني بحق 
مرتكب��ي اجلرائ��م اجلن�ض��ية، بع��د حادث��ة اغت�ض��اب 
جماعي لفتاة عل��ى منت حافلة عام 2012، اأدت اإىل 
خروج مظاهرات عارمة. باملقابل �ض��نف ال�ضتبيان 
العا�ض��مة الربيطاني��ة لن��دن، كاأك��رث امل��دن الكربى 
اأمانا بالن�ض��بة للم��راأة، تليها طوكي��و وباري�س. وقال 
�ض��ديق خان رئي���س بلدية لن��دن، اإن الن�ض��اء رائدات 
يف كافة املجالت وعلى كافة الأ�ض��عدة يف املجتمع 
اللندين، مبا يف ذلك قطاع اخلدمات العامة، والفنون، 

والأعمال وال�ضيا�ضة.

القاهرة ـ وكاالت

حذرت درا�سة اإ�سرائيلية 
من خطوات رئي�س 

الوزراء الإ�سرائيلي 
بنيامني نتنياهو للدفع 

باجتاه اإلغاء التفاق 
النووي معاإيران، 

نظرا للتبعات ال�سلبية 
املتوقعة لهذا التوجه، 

وكاالت ـ متابعة
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