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برادلي )تشيلسي( مانينغ

األول  أمس  »ويكيليكس«،  موقع  أعلن   [
األربعاء )18 يناير 2017(، أن مؤسسه جوليان 
المتحدة  للواليات  نفسه  لتسليم  مستعد  أسانج 
أميركية،  بنشر وثائق سرية  تهمًا  يواجه  حيث 

شرط ضمان حقوقه.
وكتب الموقع على »تويتر« إثر قرار الرئيس 
السابق  الجندي  عقوبة  تخفيض  أوباما  باراك 
برادلي مانينغ الذي حكم عليه في 2013 بالسجن 
ألف   700 من  بأكثر  الموقع  لتزويده  عامًا   35
وثيقة سرية، أن »أسانج مستعد للحضور إلى 

الواليات المتحدة شرط ضمان حقوقه«.
أن  »ويكيليكس«  أعلن  الماضي،  واألسبوع 
أسانج يوافق على تسليمه للواليات المتحدة إذا 
مانينغ.  حيال  تسامحًا  األميركي  الرئيس  أظهر 
 17( الثلثاء  يوم  أصدر  أوباما  الرئيس  وكان 
والية  انتهاء  من  أيام  ثالثة  وقبل   )2017 يناير 
ضد  الصادر  الحكم  بتخفيف  أمراً  رئاسته، 

مانينغ، على أن ُيطلق سراحه في مايو المقبل.
أميركيًا،  جنديًا  عامًا(   29( مانينغ  وكانت 
بتحميل آالف  قام  عندما  برادلي،  باسم  ُيعرف 
رئيسية  كمبيوتر  أجهزة  من  السرية  الوثائق 
خاصة بالجيش. وتحول مانينغ الحقًا إلى امرأة 

بعد أن طلب ذلك.
 17 في  مانينغ  )تشيلسي(  برادلي  ُولد   -
أوكالهوما  بمدينة كرسينت في والية  ديسمبر 

األميركية.
في  كان  بأنه  اإلعــالم  وسائل  وصفته   -
مرحلة الدراسة ذكيًا وغريب األطوار ومهووسًا 

بأجهزة الكمبيوتر.
- في العام 2007، انضم في صفوف الجيش 
إلى  إرساله  تم   ،2009 العام  وفي  األميركي، 

العراق.
إمكانية  لديه  كانت  العراق  في  عمله  أثناء   -
حكومة  تستخدمها  بيانات  قواعد  على  االطالع 

الواليات المتحدة في تخزين معلومات سرية. 
بعد  عليه  القبض  ألقي   ،2010 مايو  في   -
حواسيب،  مخترق  وهو  المو،  أدريان  قام  أن 
قال  بأنه  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  بإخبار 

خالل محادثات على اإلنترنت بتنزيله مواد من 
قواعد البيانات المشار إليها ومررها إلى موقع 
اآلالف  عشرات  بنشر  قام  الذي  »ويكيليكس« 

منها.
- في مارس 2011، وجه الجيش األميركي له 
22 تهمة، تتعلق بحيازة غير قانونية ألكثر من 
سريةٍ  وعسكريةٍ  دبلوماسيةٍ  وثيقةٍ  ألف   720

وتوزيعها.
- تمت محاكمته عسكريًا، وأقر أثناء محاكمته 

بذنبه واعتذر عن تصرفه.
نفسي  طبيٌب  أقر   ،2013 أغسطس  في   -
بسبب  داخليًا  صراعًا  يعاني  بأنه  عسكري 

رغبته في التحول من رجل إلى امرأة.
- حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن لمدة 

35 عامًا. 
أن  في  يرغب  إنه  قال  عليه،  الحكم  بعد   -
منذ  بأنوثةٍ  يشعر  وأنه  كامرأة،  حياته  يعيش 

الطفولة.
حول  الجيش  مع  صراعًا  بعدها  خاض   -
حاول  كما  للجنس،  تحويل  لعملية  خضوعه 

االنتحار.
- في العام 2014، وافقت المحكمة العسكرية 
برادلي  من  اسمه  وتغيير  جنسه  تحويل  على 

إلى تشيلسي.
لعدم  مجدداً  االنتحار  حاول   ،2016 في   -
الجيش  ووافق  له،  جنس  تغيير  عملية  إجراء 
باسم  امرأة  ليصبح  لعملية  إجرائه  على  بعدها 

»تشيلسي«.

] لماذا ال تقوم المراكز الشبابية بعمل برامج مخصصة للطلبة 
في عطلة الربيع، وذلك أسوة بالبرامج التي تتم في العطلة الصيفية؟

] إن االعتقاد بأن هناك صداقة رجولية بين الرئيس األميركي 
المنتخب )دونالد ترامب( والرئيس الروسي فالديمير بوتين واهم 
تمامًا... بوتين بحاجة إلى عدو خارجي ليحشد شعبه خلفه، وذلك 

في ضوء تردي الوضع االقتصادي في بالده.

رئيس مؤتمر ميونيخ األمني فولفجانج إيشنجر
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ترامب يحل مكان 
أوباما في متحف مدام توسو

] قبل يومين من تولي الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب مهماته في البيت 
الشهير  توسو  مدام  متحف  في  أوباما...  باراك  مكان  اآلن  من  األخير  هذا  حل  األبيض، 
أبيض وربطة عنق حمراء وقد  التمثال بزة كحلية وقميصاً  للشمع في لندن. ويرتدي 
نصب أمام نسخة عن المكتب البيضوي في البيت األبيض. وقد وضعت شارة بألوان 
العلم األميركي على سترة البزة فيما التمثال يظهر ترامب الذي يصبح، اليوم )الجمعة(، 

الرئيس الخامس واألربعين للواليات المتحدة، واقفاً مع يديه على الحزام.
نوع  وهو  القطاس  استخدموا صوف  الخبراء  أن  المتحف  في  المسئولون  وأوضح   
من المجترات المتواجدة في جبال الهماليا لتقليد شعر الملياردير األشقر الشهير وقاموا 

العمل على تمثال ترامب  بتجارب عدة من أجل التوصل إلى اللون المناسب.

حفل الفنانة ياسمين حمدان

ضمن فعاليات األسبوع الفرنسي...

ياسمين حمدان تصدح في »الصالة الثقافية«
§الوسط - محمد سلمان

] أحيت الفنانة اللبنانية ياسمين حمدان حفاًل غنائياً، مساء أمس الخميس )19 
ضمن  وذلك  المنامة،  بالعاصمة  الثقافية  الصالة  في  الثاني2017(،  كانون  يناير/ 

مشاركتها في فعاليات األسبوع الفرنسي.
مسيرتها  بدأت  الثقافة،  تعشق  غنائية  وكاتبة  ممثلة  أيضاً  هي  حمدان  ياسمين 
أواسط  زيد حمدان  مع  تأسيسها  في  اشتركت  التي   »Soap Kills« فرقة  مع  الفنية 

التسعينيات.
 »Mirwais« انتقلت إلى اإلقامة في باريس منذ العام 2009. وسجلت باالشتراك مع

أسطوانة بعنوان »Arabology«، وأصدرت ألبومها »يا ناس« في مايو/ أيار 2013.


