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ترحيل 15 معتقال من غوانتانامو إلى اإلمارات دفعة واحدة

البيت األبيض: مستعدون لحرب بال نهاية في سوريا والدنمارك  تدعو إلى اتخاذ موقف "واقعي" من مصير األسد

�أعل��ن م�س��وؤولون �أمريكيون عن �أكرب عملي��ة نقل ملعتقلني من 
�س��جن غو�نتانام��و خالل والي��ة �لرئي�س ب��ار�ك �أوباما، حيث 
رحل 15 �سجينا هم 12 مينيا و3 �أفغان �إىل �الإمار�ت �لعربية 
�ملتح��دة. وكان �أوبام��ا تعهد باإغالق �ل�س��جن �لو�قع يف كوبا 
و�ملثري للجدل �إال �أنه ��سطدم مبعار�سة قوية من �جلمهوريني 

وحتى من �لدميقر�طيني.
وق��ال م�سوؤول��ون �أمريكي��ون �إن 15 م��ن ن��زالء غو�نتانام��و 
�أر�سل��و� �إىل دولة �الإمار�ت �لعربية يف �أكرب عملية نقل منفردة 
ملعتقلني م��ن �ل�سجن �لو�قع بالقاع��دة �لبحرية �الأمريكية يف 

كوبا �أثناء �إد�رة �لرئي�س بار�ك �أوباما.
وبنقل هوؤالء �ملعتقلني �خلم�سة ع�رش، ينخف�س �لعدد �الإجمايل 
لن��زالء غو�نتانامو �إىل 61. ومعظمه��م �عتقلو� بدون �تهام �أو 

حماكمة الأكرث من ع�رش �سنو�ت مما �أثار �إد�نات دولية.
وبينم��ا تتمث��ل خط��ة �أوبام��ا يف �إغالق �ل�س��جن ونقل ب�س��ع 
ع���رش�ت من �ل�س��جناء �لباقني �إىل �س��جون تخ�س��ع الإجر�ء�ت 
م�س��ددة يف �لوالي��ات �ملتحدة فاإن �لقو�ن��ني �الأمريكية حتظر 
مث��ل هذ� �لنقل لل�س��جناء �إىل بر �لواليات �ملتحدة. ومع هذ� مل 
ي�ستبعد �أوباما �لقيام بذلك من خالل �إجر�ء تنفيذي لكنه و�جه 
معار�س��ة م��ن عدد كبري م��ن �مل�رشع��ني �جلمهوريني وبع�س 
زمالئه �لدميقر�طيني. وكان �أوباما ياأمل باإغالق �ل�س��جن يف 

�لعام �الأول لرئا�سته.
وقال��ت نورين �س��اه مديرة ق�س��م �الأم��ن وحقوق �الإن�س��ان يف 
مكت��ب منظمة �لعفو �لدولي��ة بالواليات �ملتح��دة "�أعتقد �أننا 
يف مرحل��ة بالغ��ة �خلطورة حيث توج��د �إمكانية كبرية يف �أن 
يبقى هذ� مفتوحا ك�س��جن يف �خلارج الحتج��از �لنا�س فعليا 

حتى وفاتهم".
و�أ�س��افت �أن �إبق��اء �س��جن غو�نتانامو مفتوح��ا يعطي غطاء 

للحكومات �الأجنبية لتجاهل حقوق �الإن�سان.

نقل��ت �س��حيفة و��س��نطن بو�س��ت �ن حمقق��ني يف ق�س��ايا 
غ��ري  متوي��ل  �س��بكة  �ن  �ىل  ��س��ارو�  �وكر�ني��ا  يف  ف�س��اد 
�رشعي��ة خ�س�س��ت دفع��ات نقدي��ة بقيم��ة 12،7 ملي��ون 
دوالر لب��ول ماناف��ورت مدي��ر حمل��ة �ملر�س��ح �جلمه��وري 
للرئا�س��ة �المريكي��ة دونالد تر�مب. ومل يت�س��ح ما �إذ� كان 
مانافورت ت�س��لم فعال �ي��ا من �المو�ل �ملخ�س�س��ة له بني 
�ل�س��ابق  �الوك��ر�ين  للرئي���س  كم�ست�س��ار  و2012   2007
فيكتور يانوكوفيت�س �ملو�يل لرو�س��يا. و ��س��در مانافورت 
بيان��ا نفى فيه ب�س��دة �ي خمالف��ة، موؤك��د� �ن "�لقول �نني 
تلقي��ت دفع��ات نقدية ال ��س��ا�س له وفارغ و�س��خيف"، ورد 
��سم مانافورت 22 مرة يف 400 �سفحة مكتوبة بخط �ليد 
بالكرييلية ماأخوذة من �سجالت عرث عليها يف مقار "حزب 
�ملناط��ق" �لتاب��ع ليانوكوفيت���س بح�س��ب �ل�س��حيفة �لتي 
�س��م مقالها ن�س��خة م��ن �حدى �ل�س��فحات. وبل��غ �جمايل 
�ملخ�س�س��ات 12،7 ماليني دوالر. و�طي��ح بيانوكوفيت�س 
يف �نتفا�س��ة �س��عبية مو�لية للغرب يف 2014 تالها �س��م 
رو�س��يا ل�س��به جزي��رة �لقرم و�ن��دالع مو�جه��ات يف �رشق 
�وكر�ني��ا م��ع �النف�س��اليني �ملو�ل��ني ملو�س��كو �دت حت��ى 
�الن �ىل مقت��ل نحو 9500 �س��خ�س. و��س��افت �ل�س��حيفة 
�ن �ملحققني ينظرون �ي�س��ا يف جمموعة �رشكات �وف�س��ور 
�ساعدت عدد� من �ملقربني من مدير حملة تر�مب يف متويل 
من��ط حياة ب��اذخ، ب��دون �لرتكي��ز علي��ه يف ه��ذ� �لتحقيق 
بالذ�ت. وقالت �ن من �لو��س��ح �ن ترتيبات م�سبوهة كانت 
جاري��ة يف �وكر�ني��ا يف تلك �لف��رتة و�ن ماناف��ورت ال بد 
م��ن �ن يك��ون عاملا بها. ورد مدير حمل��ة تر�مب مبهاجمة 
�ل�س��حيفة، وقال يف بيانه "جمدد� �ختارت نيويورك تاميز 
ع��ن عم��د جتاه��ل �لوقائ��ع و�ل�س��حافة �ملحرتف��ة لتلبية 
�جندتها �ل�سيا�سية، و�ختارت مهاجمة �سخ�سيتي و�سمعتي 

عو�سا عن تقدمي تقرير نزيه".

قال هذ� روبرت مايل من�سق �لبيت �الأبي�س ل�سوؤون 
�ل���رشق �الأو�س��ط و�س��مال �إفريقي��ا و�خللي��ج، �لذي 
ي�س��غل �أي�س��ا من�س��ب م�س��اعد �لرئي���س �الأمريكي. 
ويبدو �أنه بت�رشيحه هذ� يبعث حتذير� �إىل رو�س��يا، 
يوؤكد فيه �أنه �إذ� ف�س��ل �لتع��اون بني �جلانبني فاإن 
�لوالي��ات �ملتح��دة �ستو��س��ل تزوي��د �ملعار�س��ة 
�ل�س��ورية باالأ�سلحة، على �لرغم من �أنها تدرك جيد� 
�أن هذ� �الأمر يوؤدي �إىل �إطالة �أمد �لنز�ع �مل�سلح �إىل 

�أجل غري معروف.
ويف مقابلة مع جملة "فورين بولي�سي" �أكد روبرت 
م��ايل �أن و��س��نطن م�س��تعدة لعمل كل ما بو�س��عها 

"لكي ال ينجح �لنظام �ل�سوري".
و�أو�س��ح �مل�س��وؤول �أن �الأهد�ف �ملعلومة ملو�س��كو 
وو��س��نطن يف �س��وريا متطابق��ة قائ��ال: "�لرو���س 
�ل�سيا�س��ي  �النتق��ال  يعار�س��ون  ال  �إنه��م  قال��و� 
لل�س��لطة، لكنهم يريدون جتنب ن�س��وب و�سع يوؤدي 
لتدم��ري موؤ�س�س��ات �لدول��ة وتفكك �لبالد و�نت�س��ار 
�جلهادي��ني. كم��ا �أنهم يدع��ون �إىل �اللت��ز�م بنظام 
وقف �إطالق �لنار، لكنهم �سد �أن ت�ستغل "�لن�رشة" 
هذه �لهدنة. ونحن ن�س��اطرهم موقفهم حول هاتني 

�لنقطتني".
�الأمريك��ي  �مل�س��وؤول  �أو�س��ح  نف�س��ه،  �لوق��ت  ويف 
�أن �لوالي��ات �ملتح��دة تري��د �لعمل مع رو�س��يا من 
�أج��ل �إيق��اف �رشب��ات �لط��ري�ن �حلربي �ل�س��وري 
عل��ى �ل�س��كان �ملدني��ني و�ملعار�س��ة، باالإ�س��افة 

�إىل تكثي��ف �لتع��اون م��ن �أج��ل حمارب��ة "د�ع�س" 
و"�لن�رشة" و�إطالق �لعملية �ل�سيا�سية.

عل��ى �لرغم من ذلك كله، �أكد روبرت مايل �أن هناك 
�أ�س��بابا كثرية تبعث على �ل�س��ك يف جناح مثل هذه 
�مل�س��اعي، ومنها رف�س مو�س��كو ممار�سة �ل�سغوط 

�لالزمة على �لرئي�س �ل�سوري ب�سار �الأ�سد.
و�أردف قائال: "نقول ب�رش�حة: �سو�ء �إن كان هناك 
�ختالف بني ما هو على ل�س��ان مو�س��كو وما يجول 
يف ذهنه��ا، �أو �إن كانت مو�س��كو عاجزة عن �إجبار 

�لنظ��ام �ل�س��وري عل��ى �لقي��ام مبا يج��ب، فنحن ال 
نفقد �س��يئا. �إننا �سنو��س��ل تقدمي �لدعم للمعار�سة 
�ل�س��ورية، و�لنظ��ام ل��ن ينت���رش". ولكن �مل�س��وؤول 
�الأمريك��ي ��س��تدرك قائال �إن هذ� �ل�س��يناريو "لي�س 
هو �الأف�سل بالن�سبة لنا وبالن�سبة لل�سعب �ل�سوري، 

الأن �حلرب �ست�ستمر".
وتاب��ع �أن ه��ذ� �ل�س��يناريو �أي�س��ا "لي���س �الأف�س��ل 
منج��رة  نف�س��ها  �س��تجد  �لت��ي  لرو�س��يا  بالن�س��بة 
�إىل ح��رب يت�س��ع نطاقه��ا"، حم��ذر� م��ن �أن تزويد 

�ملعار�سة �ل�س��ورية باالأ�سلحة لن يتوقف، وحينها 
�آفاق الإنهاء �ل�رش�ع قريبا". �أي  "لن تعد هناك 

باهتم��ام  �خلي��ار  ه��ذ�  در��س��ة  �إىل  م��ايل  ودع��ا 
ومقارنت��ه م��ع �خلي��ار�ت �الأخرى �ملوج��ودة على 
"�لتدخ��ل  طاول��ة و��س��نطن، مب��ا يف ذل��ك خي��ار 
�لع�سكري �ملبا�رش" من �أجل تخفيف معاناة �ل�سعب 
�ل�سوري، على �لرغم من �أن ذلك �سيوؤدي �إىل ت�سعيد 
�لن��ز�ع م��ع �لنظ��ام �ل��ذي تدعم��ه رو�س��يا و�إير�ن، 
ب�س��ورة  �ملتح��دة  �لوالي��ات  ج��ر  �إىل  باالإ�س��افة 

مبا�رشة يف "�حلرب بالوكالة" �جلارية ب�سوريا.
وخل���س قائ��ال: "طبع��ا، �ست�س��بح �س��وريا و�لعامل 
�أف�س��ل بكث��ري م��ن دون )�لرئي���س �ل�س��وري ب�س��ار 
�الأ�س��د(. لكن ذلك ال يعني �أن �لعامل �س��يكون �أف�سل 
بكث��ري يف ظ��ل جمموع��ات مت�س��ددة تو�س��ع نطاق 
هجماته��ا و�س��يطرتها".  من جانب �خ��ر دعا وزير 
�خلارجية �لدمناركي، كري�ستيان يان�سن، �إىل �تخاذ 
موقف "و�قعي" من م�سري �الأ�سد، مقر� باأن �الإ�رش�ر 
عل��ى حماكمته كمجرم حرب، يوؤدي �إىل �إطالة عمر 
�الأزم��ة. وق��ال يان�س��ن يف مقابل��ة تلفزيوني��ة "لو 
كان عاملن��ا مثالي��ا، ملث��ل �الأ�س��د و�أن�س��اره �أمام 
�ملحكم��ة بتهم��ة �رت��كاب جر�ئ��م ح��رب. لك��ن يف 
عاملن��ا �لو�قعي تعد م�س��اءلته �أم��ام �ملحكمة �أمر� 
�س��عب �ملنال للغاية". فيما دع��ا �إىل �لرتكيز على 
مو��س��لة �حل��و�ر �ل�س��لمي و�إج��رء �النتخاب��ات يف 
�س��وريا، باعتبار مهمة �إيقاف �لن��ز�ع �لدموي �أمر� 

�أهم بكثري باملقارنة مع م�ساءلة �الأ�سد.
ومّل��ح يان�س��ن �إىل �أن��ه م�س��تعد للتخل��ي ع��ن هدف 
�أ�سا�س��يا  �رشط��ا  ذل��ك  كان  �إن  �الأ�س��د،  م�س��اءلة 
للتو�س��ل �إىل حل �س��لمي يف �سوريا و�س��ببا رئي�سيا 
اليقاف �ل�رش�ع �لدموي.  وتابع �أن �إ�س��فاء �لطابع 
�الأيديولوجي �ملفرط على �لق�س��ية يعرقل �القرت�ب 
م��ن �إيج��اد �حل��ل. ويف �لوقت نف�س��ه، ك��رر �لوزير 
�ملوق��ف �لغرب��ي �ل��ذي يعت��رب �الأ�س��د "جزئ��ا م��ن 
�مل�س��كلة ولي���س جزئا من �حلل"، و�أك��د �أن حماربة 
�جلي���س �ل�س��وري لالإرهابي��ني، ال يجعل��ه حليف��ا 

للغرب باأي �سكل من �ال�سكال.

ناشطون مناهضون للعبودية يقولون انهم تعرضوا للتعذيب في موريتانيا

اسم مدير حملة دونالد 
ترامب يرد في تحقيق 
حول الفساد في اوكرانيا

إيران ترفع الحظر وتسمح باستيراد اآليفون

الصليب األحمر: معركة حلب من أكثر حروب المدن دموية

موريتانيا_ وكاالت
قال 13 نا�سطا من "مبادرة �ملقاومة من �جل �النعتاق" )�ير�( �عتقلو� يف نو�ك�سوط 
عل��ى خلفي��ة "��س��تخد�مهم �لعن��ف"، �م��ام �ملحكم��ة  �نه��م تعر�س��و� للتعذيب خالل 
�حتجازهم، بح�سب ما نقل �حد حماميهم. و"مبادرة �ملقاومة من �جل �النعتاق" هي 
منظم��ة غري حكومية مناه�س��ة للعبودي��ة. ومت �لغاء �لعبودية ر�س��ميا يف موريتانيا 
يف 1981 لك��ن �لظاه��رة ال ت��ز�ل موج��ودة بح�س��ب منظم��ات غ��ري حكومي��ة. وقال 
�ملحامي �بر�هيم ولد �يبيتي ع�س��و هيئة �لدفاع عن �لن�س��طاء �ملناه�س��ني للعبودية 
�ن "�ملتهمني �ل�13 نددو� )...( باأ�سكال �لتعذيب �لتي تعر�سو� لها خالل �حتجازهم". 
و�عتقل �لن�س��طاء �ل�13 �لذين يخ�سعون للمحاكمة، بني �و�خر حزير�ن/يونيو و�أو�ئل 
متوز/يولي��و لتورطهم �ملزعوم يف تظاهرة عنيفة �س��د قوى �المن يف 29 حزير�ن/

يونيو ��رشم خاللها �لنار يف عربة لل�رشطة و��سيب عدد من عنا�رش �ل�رشطة.

�إير�ن _ وكاالت
حاولت �إير�ن يف �ل�س��هر �ملا�س��ي حظر بي��ع �الآيفون ملنع ومكافح��ة تهريبه، �إال 
�أن نتائج هذ� �لقر�ر كانت عك�س��ية، حيث �رتفعت �أ�س��عار �الآيفون، وز�دت عمليات 
تهريب��ه �إىل د�خ��ل �لب��الد. ونتيج��ة لذلك، قررت �حلكوم��ة �الإير�نية �ل�س��ماح ل� 9 
�رشكات �إير�نية با�ستري�د �الآيفون ر�سميا، وت�سجيل جميع هو�تفها، وتعد هذه هي 
�ملرة �الأوىل �لتي يحدث فيها ذلك د�خل �إير�ن. وكانت عمليات تهريب �الآيفون �إىل 
�إير�ن �أمر� �عتياديا، وجتاهلت �حلكومة �الإير�نية هذ� �الأمر لفرت�ٍت طويلة، �إال �أنها 
قررت �تخاذ موقف حيال ذلك خالل �ل�سهرين �ملا�سيني، وخططت حينذ�ك حلظر 
لة د�خل  ��س��تري�د �الآيفون و��ستخد�مه، و�إلز�م مو�طنيها ��س��تخد�م �لهو�تف �مُل�َسجَّ

�لبالد ب�سكل ر�سمي فقط.
لك��ن كل تل��ك �خلطط ب��اءت بالف�س��ل. وز�دت م��ن تعقيد �مل�س��األة عقوب��ات �الأمم 
�ملتحدة �لتي حتّد من �ملعامالت �لتجارية �الأمريكية د�خل �حلدود �الإير�نية، و�إن 
كانت "�آبل" ناق�س��ت �الأمر مع �ملوزعني �الإير�نيني؛ �أمالاً يف تخفيف �لعقوبات يف 

�مل�ستقبل.

�سوريا - وكاالت
ق��ال رئي���س �للجن��ة �لدولية لل�س��ليب �الحم��ر �إن �ملعرك��ة �لد�ئ��رة يف مدينة حلب 
�ل�سورية هي و�حدة من �كرث حروب �ملدن دموية على �الطالق. وقال رئي�س �ل�سليب 
�الحم��ر بيرت مورير "ال �س��ك باأن هذه تعد من �ك��رث حروب �ملدن تدمري� يف �لتاريخ 
�ملعا�رش." و��س��اف "ال يوجد يف حلب �ي مكان �آمن، فالق�س��ف �ملدفعي م�س��تمر، 
و�ملد�ر�س و�مل�ست�س��فيات و�ملنازل ت�س��تهدف. �ما �س��كان �ملدينة فهم يعي�س��ون يف 
حالة من �لفزع." وقال "�الطفال م�س��دومون وحجم �ملعاناة هائل." وحذر مورير 
م��ن �ن��ه "��س��افة �ىل �لتهديد �ملبا�رش �ل��ذي ميثله �لقت��ال، هناك تهدي��د�ت �خرى 
لل�س��كان مثل �نع��د�م خدمات �مل��اء و�لكهرباء عالوة على �س��عوبة �حل�س��ول على 
�لعناية �لطبية �ل�رشورية. ويف غ�س��ون ذلك، �أ�س��فر تفجري �نتحاري يف معرب �أطمة 
مبحافظة �إدلب، �س��مايل �س��وريا، عن مقتل 37 �سخ�س��ا وجرح �أكرث من 30 �آخرين. 
و�أو�س��حت �مل�س��ادر �أن غالبية �لقتلى من م�س��لحي �ملعار�س��ة، بح�س��ب م�س��ادر 
ر�س��مية �س��ورية. و �علن تنظيم "�لدولة �ال�س��المية" عن م�س��وؤولية �حد م�سلحيه عن 

�لهجوم �لذي وقع يف منطقة ت�سيطر عليها �ملعار�سة قرب �حلدود مع تركيا.

 

االمارات - وكاالت

واشنطن بوست

وكاالت

�أك��دت تون���س �أن �الف��ر�ج ع��ن �لتون�س��ية �لفرن�س��ية 
ن��ور�ن حو����س موظف��ة �للجن��ة �لدولي��ة لل�س��ليب 
�الحم��ر �ملخطوف��ة يف �ليم��ن من��ذ كان��ون �الول/

دي�س��مرب 2015، هو من "�أولويات" دبلوما�س��يتها، 
وذلك �إثر ن�رش �خلاطفني فيديو جديد� للرهينة.

وقال��ت وز�رة �خلارجي��ة �لتون�س��ية يف بي��ان �نه��ا 
�ت�س��لت ببعاثها �لدبلوما�سية يف مدن عدة "خا�سة 
جنيف وباري�س للتاأكيد على �رشورة ح�سد �مل�ساعي 

من �أجل �الإفر�ج عن نور�ن يف �أقرب �الآجال".
و�أ�سافت �ن "�إطالق �رش�ح نور�ن هو �سمن �أولوّيات 

عمل �لدبلوما�سية �لتون�سية".
و�كدت �للجنة �لدولية لل�س��ليب �الأحمر يف بيان يف 
"ن��ور�ن حو��س هي  �أن  11 �آب/�غ�س��ط�س �حل��ايل 
بالفعل من ظهر يف مقطع �لفيديو �ملنت�رش حاليا يف 

و�سائل �الإعالم".
و�ك��دت "�متناعه��ا ع��ن �لتكه��ن بهوي��ة �خلاطفني 
�أو �إ�س��د�ر �أي تعلي��ق �آخ��ر ح��ول �لفيديو"، م�س��يفة 
"نح��ن نبذل ق�س��ارى جهدنا ل�س��مان عودة نور�ن 
�الآمن��ة، وه��و ما لن ي�س��هم فيه �لتح��دث عالنية عن 

�لتفا�سيل".
وكانت نور�ن حو��س �مل�سوؤولة عن برنامج �حلماية 
�الإن�س��انية يف بعث��ة �ملنظم��ة �إىل �ليم��ن خطفت يف 
�س��نعاء  يف   2015 �الأول/دي�س��مرب  كان��ون  �ول 
�لتي ي�س��يطر عليها �مل�س��لحون �حلوثيون، �إىل جانب 
موظ��ف مين��ي �آخر يعمل ل��دى �للجن��ة �لدولية �أطلق 

�رش�حه بعد �ساعات عدة.
وموؤخر�، دعا ن�سطاء تون�سيون على �سبكات �لتو��سل 

�الجتماعي �ىل عدم ن�سيان حو��س.
وكان��ت حو��س ظهرت قبل ب�س��عة ��س��هر يف �رشيط 
فيدي��و خاطب��ت في��ه �لرئي�س��ني �لفرن�س��ي و�ليمني 

و�للجنة �لدولية لل�سليب �الحمر.

�أك��د �ملدير �لعام للهيئة �لعام��ة للقوى �لعاملة يف 
�لكوي��ت، عبد �هلل �ملطوطح، �أن لي�س لدى بالده نية 
يف وق��ف ��س��تقد�م �لعمالة �مل�رشية �أو تقلي�س��ها، 
م�س��ري�اً �أن �جلالي��ة �مل�رشي��ة تع��د م��ن ب��ني �أك��رب 
�جلالي��ات يف �لكوي��ت. ونقلت م�س��ادر مطلعة عن 
�ملطوط��ح قول��ه �إن "�جلالية �مل�رشي��ة تعترب ثاين 
�أكرب جالية يف �لكويت بعد �جلالية �لهندية، وتتميز 
بالتنوع ما بني �أ�ستاذ �جلامعة و�لطبيب و�ملهند�س 
و�لقانوين و�الإعالمي و�ملدر�س و�ملحا�سب و�لعامل 

�لفني وعمال �لت�سييد و�لبناء".
و�أ�س��اف �أن��ه ال ميك��ن �ال�س��تغناء عنهم يف �س��وق 
�لعم��ل �لكويت��ي، خ�سو�س��ااً �أن هن��اك �لعدي��د من 
�لوظائ��ف يف �لب��الد تعتم��د ب�س��كل �أ�سا�س��ي عل��ى 

�لعمالة �مل�رشية.
دخ��ول  "عملي��ة  �أن  �لكويت��ي  �مل�س��وؤول  و�أو�س��ح 
وخ��روج �لعمال��ة يف �لكوي��ت تخ�س��ع ب�س��كل عام 
ل�س��و�بط و��س��رت�طات، وكذلك عملية �ال�ستغناء �أو 
�الإبع��اد تخ�س��ع بدورها ل�س��و�بط وط��رق تر�قبها 
جه��ات ع��دة يف �لكوي��ت، بالتن�س��يق م��ع وز�ر�ت 

�لعمل يف �لدول �ل�سقيقة �ل�سديقة".

وذّك��رت �أن وزي��ر �لق��وى �لعاملة �مل���رشي حممد 
�سعفان، تلقى تقرير�اً من �مللحق �لعمايل بال�سفارة 
�مل�رشية لدى �لكويت جمال �س��يد عمر يوؤكد مت�سك 
�لكوي��ت بالعمال��ة �مل�رشية و�رشورتها يف �س��وق 
�لعم��ل، وينف��ي ما �أ�س��يع م��ن �أخبار عن ��س��تغناء 

�لكويت عن �لعمالة �مل�رشية.
م��ن جان��ب �خر تع��د دول �خلليج �إح��دى �لوجهات 
�لرئي�س��ية للعمال��ة �مل�رشي��ة �لت��ي يبلغ م�س��توى 
�لبطالة فيها %12.5 يف �أحدث �إح�سائية �سادرة 
عن �جلهاز �ملركزي للتعبئة �لعامة و�الإح�س��اء يف 

م�رش.

تونس تؤكد "أولوية " اإلفراج عن موظفة في الصليب األحمر خطفت في اليمن

الكويت: لن نستغني عن العمالة المصرية فهي ثاني أكبر جالية بعد الهند

تونس _وكاالت

الكويت _ وكاالت

اأكد م�سوؤول رفيع امل�ستوى 
يف البيت الأبي�ض اأن 

وا�سنطن ت�سعى للتعاون 
مع رو�سيا حول �سوريا من 

اأجل حتقيق اأهداف م�سرتكة، 
لكنها يف حال ف�سل هذا 

التعاون م�ستعدة لتخاذ 
خطوات توؤدي لإطالة امد 

النزاع.


