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سيجمد حق تصويت بولندا في هيئاته إذا أقالت كبار القضاة

االحتاد األوروبي يدرس فرض عقوبات
على بولندا بسبب تعديل قانون احملاكم

أعلن نائب رئيس املفوضية االوروبية 
فرانس تيمرمانس االرب��ع��اء أن االحت��اد 
االوروب��ي سيتخذ “على الفور” خطوات 
لتجميد حق تصويت بولندا في هيئاته في 

حال إقالة قضاة احملكمة العليا.
وقال تيمرمانس إن “املفوضية تطلب 
م��ن السلطات البولندية ع��دم ات��خ��اذ أي 
خطوات القالة أو إحالة قضاء احملكمة 
العليا إلى التقاعد. إن املفوضية وفي حال 
القيام مبثل تلك اخلطوة مستعد على الفور 

لتفعيل املادة 7 “ التي تدعم حكم القانون.
يعقد االحتاد األوروبي محادثات عالية 
امل��س��ت��وى  ام��س االرب��ع��اء لبحث كيفية 
معاقبة احلكومة البولندية على سعيها 

لتوسيع سيطرتها على محاكم البالد.
ففي االس��ب��وع ال��ف��ائ��ت ح��ذر االحت��اد 
األوروب���ي حكومة وارس��و اليمينية من 
إق���رار م��ش��اري��ع ق��ان��ون ج��دي��دة تضعف 
استقالل القضاء ال��ذي تضمنه معاهدات 

االحتاد.
و فاجأ الرئيس البولندي أن��دري دودا 
اجلميع باستخدام حقه في النقض لرد 
اثنني من مشاريع التعديالت املثيرة للجدل، 
لكنه صادق الحقا على مشروع قانون ثالث 

رغم تظاهرات احتجاج رافضة.
وب��إق��رار تعديل واح���د م��ن املشاريع 
املقترحة ل��م تتضح االج����راءات التي قد 
يعلنها ال��ن��ائ��ب االول لرئيس االحت��اد 
األوروبي فرانس تيمرمانس االربعاء، هذا 

إن فعل.
وطلبت املفوضية األوروبية االسبوع 
املاضي من احلكومة البولندية “تعليق” 
التعديالت القضائية ول��وح��ت بفرض 
ع��ق��وب��ات م��ث��ل تعليق ح��ق ب��ول��ن��دا في 

التصويت في هيئات االحتاد األوروبي.
وبني االجراءات التي ستناقش االربعاء 
اإلحالة امام أعلى محاكم االحتاد األوروبي 
التي ق��د تفرض غ��رام��ات باهظة بسبب 

املخالفات.
الثالثاء وقع دودا الثالثاء قانون محاكم 
احلق العام، الذي يتيح لوزير العدل تعيني 

رؤس��اء احملاكم مبن فيهم رؤس��اء محاكم 
االستئناف. ويسمح هذا القانون للوزير 
بتعيني القضاة من دون استشارة هيئات 
القضاة العامة وال املجلس الوطني للقضاء 

ومن دون شرح األسباب. 

 “املادة 7” 
إل��ى جانب إج���راءات محتملة تتعلق 
باملخالفات أك��د تيمرمانس ان االحت��اد 

“يوشك على تفعيل امل���ادة 7”، وهي 
“اجراء استثنائي” لم يستخدم سابقا 
ويتيح تعليق حق بولندا في التصويت 

في هيئاته.
لكن رئيس ال��وزراء املجري الشعبوي 
فيكتور اورب���ان تعهد باستخدام حقه 
في نقض أي إج��راء من هذا الشأن يتخذه 

االحتاد األوروبي إزاء أحد أعضائه.
وباالجمال أقر مسؤولون بان املفوضية 

غير مستعدة متاما للتعامل مع أح��داث 
شبيهة مبا يجري في بولندا.

فاالحتاد األوروب��ي أقر املادة 7 كتدبير 
اح��ت��ي��اط��ي ل���م ي��ت��وق��ع أن ي��ض��ط��ر إل��ى 
استخدامه، وليس خشية إضعاف حكم 
القانون لدى انضمام دول من شرق اوروبا 

مثل بولندا اليه بعد 2004.
ف��ي املقابل اك���دت مفوضة ال��ع��دل في 
االحتاد فيرا جوروفا ان االزمة البولندية 

اث����ارت “توترا حادا” بسبب احتمال 
“تأثيرها على مجمل ن��ظ��ام االع��ت��راف 
امل��ت��ب��ادل ب��ق��رارات احمل��اك��م ف��ي االحت��اد 

األوروبي.
وسبق ان تلقت احلكومة البولندية 
برئاسة حزب “القانون والعدالة” الذي 
ف��از في انتخابات 2015 أول حتذير من 
بروكسل بعد تعديالت على نظام احملكمة 

الدستورية السنة املاضية.

النائب األول لرئيس املفوضية األوروبية فرانس تيمرمانس متحدثاً للصحافيني
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موسكو: العقوبات األميركية 
اجلديدة تهدد فرص حتسني 

العالقات بني اجلانبني
ندد دبلوماسي روسي رفيع املستوى امس  االربعاء باقرار 
مجلس النواب االميركي عقوبات جديدة على روسيا معتبرا انه 

يهدد بتقويض فرص حتسني العالقات مع موسكو.
وصرح نائب وزير اخلارجية سيرغي ريابكوف “ما يحصل 
مناف للمنطق. معدو مشروع القانون هذا ومؤيدوه اتخذوا 
خطوة جدية نحو تقويض آفاق حتسني العالقات مع روسيا”، 

بحسب ما نقلت عنه وكالة “تاس” الرسمية الروسية.
وتابع “لكننا لن ننساق للعواطف... بل سنبحث عن وسائل 
للمضي قدما )...( والتوصل إلى تسويات بشأن مسائل مهمة 
لروسيا وكذلك، على ما أعتقد، للواليات املتحدة، مثل مكافحة 

االرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل”.
أقر مجلس النواب االميركي الثالثاء بأكثرية ساحقة عقوبات 
جديدة على روسيا أثارت غضب موسكو وكذلك اوروبا النها 

جتيز معاقبة شركات أوروبية.
يهدف مشروع قانون العقوبات ال��ذي ينتظر اق���راره في 
مجلس الشيوخ الى معاقبة روسيا بعد اتهامها بحملة “تضليل 
وقرصنة” اثناء االنتخابات الرئاسية االميركية في العام 
الفائت. وسبق فرض عقوبات على روسيا بسبب ضم القرم 

واتهامها بالتدخل في أوكرانيا.
ويشمل النص آلية غير مسبوقة أث���ارت استياء البيت 
االبيض، وتقضي باحتفاظ النواب بحق التدخل في حال قرر 

الرئيس دونالد ترامب تعليق عقوبات سارية على روسيا.
وفي حال أقر مجلس الشيوخ النص، يحق لترامب رفضه 
وعندها يتعني جمع أكثرية الثلثني في الكونغرس لتجاوز 
الفيتو الرئاسي. وقضت العادة ان يتفادى الرؤساء هذه االهانة 

بإعالن الدعم املتأخر للتشريع املعني.

توقيف مالك أحد طوابق 
املبنى الذي انهار في بومباي 

17 قتيال والضحايا 
اعتقلت الشرطة الهندية  امس االربعاء مالك أحد الطوابق 
في مبنى في بومباي بتهمة القتل العمد غداة كارثة انهيار املبنى 

التي ارتفعت حصيلة ضحاياها إلى 17 قتيال.
وق��ال امل��س��ؤول في شرطة بومباي ديفن بهارتي لوكالة 
فرانس برس “اعتقلنا سونيل شيتاب ونقوم باستجوابه بشأن 

التعديالت التي أدت إلى انهيار املبنى”.
وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 17 قتيال بينهم رضيع في 
شهر الثالث، سحقا حتت انقاض املبنى املكون من اربعة طوابق 

في حي غاتكوبار بشمال بومباي، والذي انهار صباح الثالثاء. 
وتشتبه الشرطة في أن تكون أعمال ترميم كان يقوم بها 
شيتاب في مستشفى خاص في الطابق األرض��ي، قد تسببت 

بانهيار املبنى الذي تقيم فيه عدة عائالت في شقق صغيرة.
وقال بهارتي أن شيتاب يواجه ثالث تهم بينها القتل العمد 
وال تصل إلى القتل، والتسبب بأذية جسيمة من خالل القيام 

بعمل يعرض حياة االخرين أو سالمتهم للخطر.
ومت إنقاذ 29 شخصا، نقل ثمانية منهم إل��ى املستشفى 

للعالج، بحسب مسؤول في االدارة املدنية لبومباي.
وانهار مبنى آخر الثالثاء أيضا في كالكوتا ب��دون وقوع 

ضحايا.
وبومباي املدينة االكثر تأثرا بهذه الظاهرة الن املاليني 
من سكانها يضطرون الى التكدس في مبان مهجورة بسبب 

استمرار ارتفاع اسعار العقارات.

القضاء األوروبي يرفض 
مسودة اتفاق تقاسم بيانات 

املسافرين مع كندا
رفضت محكمة العدل االوروبية امس األربعاء مسودة القرار 
االوروب��ي الكندي لتقاسم بيانات املسافرين جوا واملوقع في 
العام 2014. وأعلنت احملكمة ان “االتفاق ال ميكن اق��راره في 
صيغته احلالية الن العديد من شروطه ال يتوافق مع القوانني 

األساسية السارية في االحتاد” االوروبي.
بدأ االحتاد االوروبي التفاوض مع كندا في العام 2014 حول 
االتفاق لنقل ومعاجلة ما يعرف ب”سجل اسماء املسافرين” 
)Passenger Name Record( ال��ذي يتضمن البيانات 
التي يعطيها املسافرون لشركات الطيران ووكاالت السفر عند 

احلجز وتسجيل املغادرة في املطارات.
كما يقترح املشروع تخزين هذه البيانات ملدة خمس سنوات.

واعتبرت محكمة العدل االوروبية ان “نقل البيانات )...( 
وشروط االتفاق حول االحتفاظ بها واستخدامها )...( يتضمن 

تدخال في احلق االساسي الحترام اخلصوصية”.
رفع البرملان االوروبي شكوى إلى احملكمة بناء على طلب من 
املجلس االوروبي للتأكد من انسجام االتفاق مع قوانني االحتاد 
االوروبي. وكان قرار احملكمة مرتقبا فاالحتاد بات لديه مؤخرا 
سجل أوروب��ي ببيانات املسافرين جوا بعد نقاشات استمرت 
خمس سنوات. وأمام الدول االعضاء مهلة عامني الدراج االتفاق 

في تشريعاتها الوطنية.

إجالء عشرة آالف شخص
مع اندالع حريق جديد

في جنوب فرنسا
أجلي نحو عشرة آالف شخص ليل الثالثاء إلى األربعاء إثر 
ان��دالع حريق جديد بالقرب من ب��ورم لي ميموزا، في جنوب 

شرق فرنسا، وفق جهاز االطفاء.
وق��ال اطفائيون لوكالة فرانس ب��رس ان عملية االج��الء 
تقررت مع اتساع رقعة احلرائق بعد اندالعها في منتصف 
الليل، مؤكدين “إنها منطقة مأهولة يزداد عدد املقيمني فيها إلى 
ضعفني او ثالثة في الصيف”. وبني من مت اجالؤهم ثالثة آالف 
من املصطافني املخيمني. وافاد بيان صادر عن مديرية منطقة 
فار أن النيران التي ساهمت الرياح في اتساع رقعتها، أحرقت 
نحو 800 هكتار. ويشارك في اخماد النيران 540 رجل اطفاء 
تساندهم طائرات ملكافحة احلرائق. وقالت املديرية ان “الرياح 
تهب بسرعة 60 إلى 70 كلم في الساعة، لكن يتوقع ان تتراجع 
سرعتها”. احرقت النيران أكثر من أربعة آالف هكتار خالل 
يومني منذ اندالعها االثنني وهي تواصل انتشارها في جنوب 

شرق فرنسا على ساحل البحر املتوسط وفي كورسيكا.

نساء الروهينغا منبوذات بعد تعرضهن 
الغتصاب جنود بورميني

لم يعد لدى أيامار باغون، الشابة املسلمة 
م��ن اتنية الروهينغا ف��ي ب��ورم��ا، أي خيار 
إلطعام طفلها إال التسول، بعد تخلي زوجها 
عنهما عندما علم أن أربعة جنود بورميني 
أغتصبوها أث��ن��اء حملها. وه��ي واح���دة من 
عشرات اللواتي أك��دن التعرض الع��ت��داءات 
جنسية نفذها عناصر االم��ن البورمي اثناء 
عملية عسكرية واس��ع��ة النطاق ب��دأت في  
اكتوبر في غرب البالد ردا على هجمات دامية 

على مواقع حدودية.
وأدت ع��م��ل��ي��ة اجل��ي��ش ال��ت��ي وصفتها 
االمم املتحدة بانها تندرج ضمن “سياسة 
ترهيب” إلى فرار عشرات االالف من مجموعة 

الروهينغا املسلمة إلى بنغالدش املجاورة.
وللمرة األول���ى منذ تلك احلملة متكنت 
وس��ائ��ل االع���الم الدولية م��ن دخ��ول املنطقة 
النائية في شمال والي��ة راخ��ني ضمن زيارة 

نظمتها السلطات في الشهر اجلاري.
بعيدا عن مسامع العناصر احلكوميني، 

روت ايامار باغون لوكالة فرانس برس فيما 
ضمت طفلتها إل��ى صدرها في قرية غاونغ 
تاونغ “كنت على وشك الوالدة عند اغتصابي، 
في الشهر التاسع حلملي. رأوا بوضوح اني 

حامل لكنهم لم يعبأوا”.
أَضافت الشابة البالغة 20 عاما “اتهمني 
زوج��ي بأنني لم امنعهم. لذلك ت��زوج ام��رأة 
أخرى ويقيم في قرية أخرى حاليا”، موضحة 
أنها تعتمد على مساعدات غذائية من جيرانها 
للبقاء. األم��ر سيان بالنسبة لوالدة الطفلني 
هاسينار بايغون البالغة 20 عاما التي تخلى 
زوجها عنها بعدما اغتصبها ثالثة جنود في 

كانون االول/ديسمبر.
أضافت انهم اغتصبوها مداورة في كوخها 
فيما ق��ام آخ��رون باحلراسة خ��ارج��ا، وأنها 

علمت أنهم جنود من سالحهم وملبسهم.
أما الرجال فسبق ان الذوا بالفرار خوفا من 
التصفية وتركوا النساء واالطفال واملتقدمني 

في السن في القرية.

أضافت بايغون بأسى “اعتبر زوجي انني 
مذنبة ألنني لم أهرب”.

 االغتصاب سالح حرب 
إضافة إلى االغتصاب تعرض الفارون إلى 
بنغالدش للتعذيب والقتل وإح���راق قراهم 
على ما رووا. ويتهم اجليش، واحلكومة التي 
ترأسها املنشقة السابقة وحاملة نوبل السالم 
اونغ سان سو تشي هذه االتهامات بقوة. كما 
رفضت السلطة عرض االمم املتحدة إرسال 

جلنة للتحقيق في أعمال العنف.
وأك���د ق��ائ��د ح���رس احل����دود ف��ي مقاطعة 
ماونغداو سان لوين “مت فتح حتقيقات في 
اتهامات القتل. كما ادت مزاعم االغتصاب ايضا 

الى فتح حتقيقات”.
وأك��د السكان الروهينغا ف��ي قرية كيار 
غاونغ تاونغ رفع شكوى بشأن ثالث حاالت 
اغتصاب بني 15 أفيد عنها، مضيفني أنها لم 

تلق أي متابعة.

26 جنديا أفغانيا في هجوم لطالبان  مقتل 
على قاعدة عسكرية في قندهار

قتل 26 جنديا أفغانيا على االق��ل 
وأصيب 13 آخ��رون بجروح في هجوم 
نفذته حركة طالبان مساء الثالثاء على 
قاعدة في والية قندهار في جنوب البالد، 
بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع االربعاء 

في ما يشكل ضربة جديدة لقوات االمن.
وأعلن سالح اجلو االفغاني انه شن 
ضربات لدعم القوات البرية في الهجوم 
الذي استمر ساعات وبدأ في وقت متأخر 
م��ن ل��ي��ل ال��ث��الث��اء واس��ت��م��ر ح��ت��ى فجر 

االربعاء.
وقال املتحدث باسم ال��وزارة اجلنرال 
دول��ت وزي��ري أن 13 جنديا على االقل 
اصيبوا بجروح في الهجوم وان “اجلنود 
ق��اوم��وا ببسالة وق��ت��ل��وا أك��ث��ر م��ن 80 

ارهابيا”.
تقع القاعدة في منطقة كرزالي النائية 
في إقليم خاريز على حدود والية هلمند 
املجاورة حيث تسيطر حركة طالبان على 

مساحات شاسعة من االراضي.
وص����رح اجل���ن���رال رازق ش��ي��رزاي 
م��س��ؤول س��الح اجل��و ف��ي املنطقة “لقد 
نفذنا عدة غارات وقتلنا منهم العشرات. 
وقامت مروحياتنا بنقل اجلنود املصابني 

الى مستشفيات في قندهار”.
وقال مسؤول رفيع في اجليش ان نحو 
12 جنديا ال يزالون في عداد املفقودين 

بعد الهجوم  الذي وصفه بأنه “عنيف”.
وتابع هذا املسؤول ان املتمردين سرقوا 
اسلحة وع��رب��ات عند ف��راره��م. وروى 

سكان لوكالة فرانس برس انهم سمعوا 
الغارات وان “مئات من طالبان قدموا في 
قافلة من 30 عربة وهاجموا القاعدة من 

عدة نقاط. واستمر القتال لساعات”.

 “ارتفاع مقلق في عدد الضحايا”
وت��واج��ه ال��ق��وات االفغانية صعوبة 

م��ت��زاي��دة ف��ي التصدي للمتمردين منذ 
انتهاء املهمات القتالية لقوات احللف 
االط��ل��س��ي ف��ي ك��ان��ون االول/دي��س��م��ب��ر 
2014، خ��ص��وص��ا جل��ه��ة ال��ك��ب��ي��ر من 

الضحايا والفارين في صفوفها.
وارتفعت حصيلة الضحايا بني عديد 
القوات االفغانية بسبة %35 في العام 

2015 مع مقتل 6800 جندي وشرطي، 
بحسب مكتب املدقق العام اخلاص العادة 

اعمار افغانستان” سيغار” االميركي.
ونفذ املتمردون هجمات اكثر تعقيدا 
ضد قوات االمن في 2017، واشار مكتب 
“سيغار” ال��ى “ارتفع مقلق ف��ي عدد 

الضحايا”.

جهاديون جندوا 
خادمات اندونيسيات 

في هونغ كونغ 
قال مركز أبحاث في تقرير نشر االربعاء 
أن متطرفني من تنظيم الدولة االسالمية 
يقومون بجذب خ��ادم��ات إندونيسيات 
ي��ع��م��ل��ن ف���ي ه��ون��غ ك��ون��غ وإق��ن��اع��ه��ن 

باالنضمام الى الفكر املتطرف.
وبني العامالت املنزليات، نحو 150 ألفا 
من إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة من حيث 
عدد السكان. ولفت تقرير “معهد التحليل 
السياسي للنزاعات” وم��ق��ره جاكرتا 
إل��ى حت��ول ع��دد قليل م��ن اخل��ادم��ات إلى 
التطرف على خلفية تزايد التشدد الديني 
في إندونيسيا. غير أن نشطاء حقوقيني 
واجلالية االندونيسية في هونغ كونغ 
ق��ال��وا إنهم ليسوا على علم بالتطرف، 
وأعربوا عن اخلشية من أن تؤدي التقارير 
عن عالقات بتنظيم الدولة االسالمية إلى 

شكوك ليست في محلها.
وأش���ار تقرير املعهد إل��ى “مجموعة 
متطرفة” ت��ض��م 45 ع��ام��ل��ة منزلية 
اندونيسية قد تكون اجنذبت إلى دوائر 
متشددة خالل “البحث عن انتماء في بيئة 

غريبة”.
وقالت احملللة في املركز نافا نورانية إن 
“عددا من أولئك النسوة اجنذبن إلى رجال 

جهاديني التقوهم على االنترنت”.
وتسببت ش��ك��اوى ع��ن س��وء معاملة 
العامالت املنزليات في تسليط الضوء على 
استغالل اخلادمات في هونغ كونغ من قبل 
وك��االت تشغيل عدمية الضمير، تصادر 
ج���وازات سفرهن ورواتبهن وال تراعي 

حقوقهن.

جانب من تشييع جثامني ضحايا الهجوم

بريطانيا تسعى للفوز بعقد بناء 
األسطول األسترالي احلربي اجلديد

أعطى وزير الدفاع البريطاني 
األربعاء دفعة قوية لعرض بالده 
بناء األسطول احلربي االسترالي 
اجل���دي���د، م��ع��ت��ب��را ال��ف��رق��اط��ات 
ال��ت��ي ي��ق��ت��رح��ه��ا أف��ض��ل خ��ي��ار 
ملطاردة “للغواصات الروسية 

والصينية” وسط توتر إقليمي. 
واع��ل��ن��ت استراليا ف��ي وقت 
سابق من هذا العام استراتيجية 
ضخمة لبناء السفن كلفتها 89 
مليار دوالر اس��ت��رال��ي )70،4 
مليار دوالر(، متضمنة بناء 
غ��واص��ات وف��رق��اط��ات ج��دي��دة، 
وه��و أكبر استثمار ف��ي تاريخ 
ال��ب��الد ف��ي ال��ب��ح��ري��ة ف��ي وق��ت 

السلم. 
زادت استراليا م��ن انفاقها 
الدفاعي بشكل كبير مع عرض 
الصني عضالتها في املنطقة من 
خالل زيادة تواجدها العسكري 
في بحر الصني اجلنوبي املتنازع 
عليه، ومع بقاء التوتر عاليا في 

شبه اجلزيرة الكورية.
واق����ت����رح وزي������ر ال���دف���اع 
البريطاني مايكل ف��ال��ون بناء 
تسع فرقاطات كجزء من املشروع 
األس��ت��رال��ي البالغة كلفته 35 
م��ل��ي��ار دوالر، ق��ب��ل املباحثات 
السنوية لوزراء دفاع وخارجية 
البلدين في سيدني هذا األسبوع. 

وتتنافس ثالث شركات على 
عقود التصميمات الضخمة، هي 
ش��رك��ة “بي اي إي سيستمز” 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، فينكانتييري 
اإليطالية، ونافانتيا اإلسبانية، 
والذي وصفته كانبيرا بأنه أكبر 
برنامج من نوعه لبناء فرقاطات 

في العالم حاليا. 
وقال فالون لصحيفة سيدني 
مورنينغ هيرالد “انتم حتتاجون 
في منطقة غير مستقرة ومتوترة 
كهذه، وكما قررمت، بعض قدرات 
امل��ط��اردة امل��ض��ادة للغواصات 

والقدرات احلديثة جدا”.


