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رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد لدول الخليج بمساندتها في "التصدي لعدوانية" ايران

اك��دت رئي�س��ة ال��وزراء الربيطاني��ة تريي��زا م��اي امام 
ق��ادة دول اخللي��ج املجتمع��ن يف املنام��ة االربع��اء 
ان بريطاني��ا �ست�سان��د ال��دول اخلليجي��ة يف "الت�سدي 
لعدوانية" ايران، متعهدة برت�سيخ "�رشاكة ا�سرتاتيجية" 

مع هذه الدول.
وقالت ماي خالل اعمال قمة جمل�س التعاون اخلليجي 
ال�سنوي��ة يف ن�سخته��ا ال�سابع��ة والثالث��ن يف املنامة 
"علين��ا )...( ان نوا�س��ل مواجه��ة االط��راف التي تزيد 

افعالها من عدم اال�ستقرار يف املنطقة".
وا�ساف��ت ماي وهي اول رئي�س��ة وزراء بريطانية واول 
امراة تتحدث يف القمة اخلليجية "اود ان اوؤكد لكم انني 
عل��ى دراي��ة تامة بالتهدي��د الذي متثله اي��ران بالن�سبة 
اىل اخللي��ج ومنطقة ال���رشق االو�س��ط". وتابعت "علينا 
)...( العمل معا م��ن اجل الت�سدي للت�رشفات العدوانية 

اليران يف املنطقة".
يف م��وازاة ذل��ك، �س��ددت امل�سوؤول��ة الربيطاني��ة عل��ى 
اهمية التو�سل اىل "�رشاكة ا�سرتاتيجية" بن بريطانيا 
ودول اخلليج به��دف تعزيز امن دول اخلليج، مبا ي�سمل 
اال�ستثم��ار يف جم��االت الت�سلي��ح وكذل��ك التدري��ب يف 
البحري��ن واالردن. وحتدث��ت ماي عن رغب��ة حكومتها 
يف تعزي��ز العالق��ات التجارية م��ع دول اخلليج الغنية 
بالنف��ط بينم��ا ت�ستع��د بريطاني��ا للخروج م��ن االحتاد 
االوروب��ي. وقالت م��اي التي التقت الق��ادة امل�ساركن 
يف القمة يف اجتماع��ات ثنائية "اريد لهذه املحادثات 
ان متهد الطريق للتو�سل اىل اتفاقات جتارية طموحة".
وتاأت��ي م�سارك��ة رئي�سة ال��وزراء الربيطاني��ة يف القمة 
اخلليجي��ة بع��د ع��ام م��ن م�سارك��ة مماثل��ة للرئي���س 
الفرن�س��ي فرن�س��وا هوالن��د ال��ذي كان اول رئي�س دولة 
غرب��ي يح���رش اعمال القمة من��ذ والدة جمل�س التعاون 
ع��ام 1981. وكان الرئي���س االمريك��ي ب��اراك اوباما 
�س��ارك يف ني�سان/ابري��ل املا�س��ي يف قم��ة خليجي��ة 
يف الريا���س، يف حماول��ة لطماأن��ة دول اخللي��ج حيال 
االنفت��اح االمريكي على ايران مع التوقيع على االتفاق 
النووي الذي يخ�سى قادة اخلليج ان يوؤدي اىل تدخالت 

ايرانية ا�سافية يف املنطقة.

دع��ت الف�سائ��ل املعار�س��ة يف مدين��ة حل��ب االربع��اء اىل 
اع��الن "هدن��ة ان�ساني��ة فورية" م��ن خم�سة اي��ام يف �رشق 
املدين��ة، حيث حققت ق��وات النظام تقدم��ا �رشيعا، على ان 
يج��ري خالله��ا اج��الء املدني��ن الراغب��ن اىل ري��ف حلب 

ال�سمايل، وفق ما اعلنت يف بيان �سادر عنها.
واقرتح��ت الف�سائ��ل يف بيانه��ا مب��ادرة م��ن اربع��ة بنود 
"النه��اء معان��اة" املدني��ن، ين���س ابرزها عل��ى "اعالن 
هدنة ان�سانية فورية مل��دة خم�سة ايام" يتم خاللها "اخالء 
احل��االت الطبي��ة احلرج��ة التي حتت��اج لعناي��ة م�ستعجلة، 

ويقدر عددها ب�500 حالة حتت رعاية االمم املتحدة".
وتن���س املب��ادرة اي�س��ا عل��ى "اخ��الء املدني��ن الراغبن 
يف ت��رك حل��ب ال�رشقية املحا���رشة اىل منطق��ة ريف حلب 
ال�سمايل حيث ان حمافظة ادلب )�سمال غرب( مل تعد منطقة 
اآمن��ة ب�سبب ق�سف الرو�س والنظام للمدن والقرى فيها، كما 
انها مل تعد قادرة على احتواء املزيد من النازحن داخليا"، 
وفق البيان. وقال يا�رش اليو�سف ع�سو املكتب ال�سيا�سي يف 
حرك��ة نور الدين الزنكي، ابرز الف�سائل يف يف حلب لوكالة 
فران���س بر�س عرب الهاتف ان "جمي��ع الف�سائل املقاتلة يف 
حل��ب موافقة على هذه املب��ادرة". ومل تتطرق املبادرة اىل 
م�س��ري املقاتل��ن لكنه��ا ن�ست يف بنده��ا الراب��ع على انه 
"عندما يتم تخفيف وطاأة احلالة االن�سانية يف مدينة حلب 
ال�رشقي��ة، تقوم االطراف املعني��ة بالتفاو�س حول م�ستقبل 

املدينة".

صواريخ إسرائيلية أرض أرض استهدفت محيط 
مطار المزة العسكري 

العملية التركية في سوريا ال تهدف الى "تغيير النظام" 

الفصائل المعارضة تدعو 
إلى هدنة من خمسة أيام في 

حلب وإجالء المدنيين 

األمين العام لألطلسي يؤكد ضرورة إبقاء 
العقوبات على روسيا

ا�ستهدف��ت �سواري��خ ار�س-ار���س ا�رشائيلي��ة فج��ر االربع��اء حمي��ط مط��ار امل��زة 
الع�سك��ري غربي دم�سق، وفق ما افادت وكال��ة االنباء ال�سورية الر�سمية )�سانا( نقال 
ع��ن م�سدر ع�سكري. وق��ال امل�سدر الع�سكري "اأق��دم العدو اال�رشائيل��ي عند ال�ساعة 
الثالث��ة )01،00 ت غ( عل��ى اطالق عدة �سواريخ اأر�س-اأر���س من داخل االرا�سي 
املحتل��ة غ��رب تل اأب��و الندى، �سقط��ت فى حميط مط��ار املزة غربي دم�س��ق، ما اأدى 
اىل ن�س��وب حري��ق يف املكان من دون وق��وع ا�سابات". من جهت��ه، حتدث املر�سد 
ال�سوري حلقوق االإن�سان عن "دوي انفجارات عنيفة فجر اليوم )االربعاء( يف منطقة 
مط��ار امل��زة الع�سكري يف ري��ف دم�سق"، مو�سح��ا ان "حرائق ن�سب��ت داخل املطار 
عق��ب �سم��اع اأ�سوات االنفجارات". واو�سحت �سان��ا ان ال�سواريخ اطلقت "من داخل 
االرا�س��ي املحتل��ة غرب ت��ل اأبو الن��دى" يف ه�سبة اجل��والن ال�سوري��ة التي حتتلها 
ا�رشائي��ل. وهي امل��رة الثانية خالل ثماني��ة ايام التي ت�رشب فيه��ا ا�رشائيل مواقع 

ع�سكرية بالقرب من دم�سق.

اعل��ن رئي���س الوزراء الرتكي بن عل��ي يلديرمي االربعاء يف حديث م��ع وكالة االنباء 
الرو�سي��ة انرتفاك�س ان التدخل الرتكي يف �سوريا غ��ري مرتبط بالو�سع يف حلب وال 
يه��دف اىل "تغيري النظ��ام" يف دم�سق. وقال يلديرمي الذي التق��ى يف مو�سكو نظريه 
الرو�سي دميرتي مدفيديف وا�ستقبله الرئي�س فالدميري بوتن ان "عملية درع الفرات 

غري مرتبطة بتاتًا مبا يح�سل يف حلب وال )الرغبة( يف تغيري النظام يف �سوريا".
واو�س��ح ان ه��ذه العملي��ة "لها هدف واح��د : الق�س��اء على كل العنا���رش االرهابية 

املوجودة يف املنطقة ويف مقدمها التنظيم ".
ويف نهاي��ة ت�رشي��ن الثاين/نوفم��رب اك��د الرئي���س الرتك��ي رجب طي��ب اردوغان ان 
العملية الرتكية التي اطلقت نهاية اآب/اغ�سط�س يف �سمال �سوريا ترمي اىل التخل�س 

من "نظام الطاغية اال�سد" ما اثار ا�ستياء مو�سكو.
وبع��د يوم��ن طلبت رو�سيا اي�ساحات حول ت�رشيحات��ه فرتاجع اردوغان موؤكدا ان 
التدخ��ل الرتكي ي�ستهدف "املنظم��ات االرهابية". وقال يلديرمي االربعاء "ان م�سري 
عدة جمموعات ِعرقية يف �سوريا هو على االرجح اهم بكثري من م�سري �سخ�س واحد 
ه��و ب�سار اال�سد". وا�ساد ببدء "حقبة جدي��دة" يف العالقات بن مو�سكو وانقرة التي 
حت�سن��ت منذ ال�سيف بعد ازمة دبلوما�سي��ة خطرة جنمت عن ا�سقاط الطريان الرتكي 

ملقاتلة رو�سية يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 2015 على احلدود الرتكية-ال�سورية.

اي��د االمن الع��ام حللف �سمال االطل�س��ي ين�س �ستولتنربغ االربع��اء االبقاء على 
العقوب��ات االقت�سادية التي فر�ستها الوالي��ات املتحدة واالحتاد االوروبي على 

رو�سيا بعد �سمها �سبه جزيرة القرم.
وق��ال �ستولتنربغ يف مقر احللف يف بروك�س��ل ان "اال�رشة الدولية يجب ان ُتبقي 
ال�سغط على رو�سيا لتحرتم التزاماتها" طاملا مل يتم تنفيذ اتفاقات مين�سك التي 
يفرت�س ان تنهي النزاع يف �رشق اوكرانيا بن القوات املوالية لكييف واملقاتلن 

املوالن لرو�سيا.وا�ساف "من املهم االبقاء على هذه العقوبات".

 

بغداد ــ خاص

دمشق ــ متابعة 

اعلن��ت ال�سلطات االمريكي��ة ليل الثالث��اء االربعاء ان 
التهدي��د الذي وجهه مت�سل جمه��ول بتفجري يف مرتو 
لو���س اجنلي���س كان على م��ا يبدو مزح��ة �سمجة، بعد 

اعالن حالة التاأهب طيلة اليوم.
وكان��ت ال�سلط��ات ن���رشت ق��وات امني��ة مع��ززة يف 
حمط��ات خمتلفة يف مرتو لو�س اجنلي���س بعد مكاملة 
هاتفي��ة م��ن جمهول ه��دد فيه��ا بتفجري اح��دى اكرث 
املحط��ات ازدحام��ا يف ال�سبك��ة، بح�س��ب م��ا اعلن��ت 

ال�سلطات االثنن.
وقالت م�ساعدة مدي��ر مكتب التحقيقات الفدرايل )اف 
ب��ي اآي( امليداين يف لو�س اجنلي���س ديردري فايك يف 
موؤمتر �سحايف، ان املت�س��ل الذي حتدث باالجنليزية 

ق��ال ان عب��وة نا�سف��ة �ستنفج��ر الثالث��اء يف  حمط��ة 
"يونيفر�سال �سيتي"  قرب مقر يونيفر�سال �ستوديوز.
وقال مكتب التحقيقات الفدرايل يف بيان ليل الثالثاء 
االربع��اء انه "مل يعرث على دليل عل��ى ان التهديد �سد 

حمطة ريد الين ملرتو لو�س اجنلي�س جدي".
وا�س��اف ان "�رشكاءنا يف قوات االمن يرون اي�سا ان 
املت�سل ميكن ان يك��ون اطلق تهديدات مل تتحقق كما 

حدث يف منا�سبات �سابقة".
وُن���رش نح��و 12 �رشطي��ا م�سلح��ن ويرت��دون �سرتات 
واقي��ة من الر�سا���س، ترافقه��م كالب بولي�سية، امام 
مدخ��ل املحطة. وذكر م�سور من وكال��ة فران�س بر�س 

ان الركاب يخ�سعون لتفتي�س حقائبهم.
وكان معظ��م هوؤالء الركاب على عل��م بالتهديد لكنهم 
�سمموا على ا�ستخدام و�سائل النقل امل�سرتك مع ذلك.

ادىل ا�سدق��اء ومعاونو املراأة الت��ي تقف وراء ف�سيحة 
الف�س��اد وته��دد باالطاح��ة برئي�س��ة كوري��ا اجلنوبية، 
باقواله��م االربع��اء ح��ول حج��م نفوذه��ا عل��ى ب��ارك 

غوين-هي.
وتواجه رئي�سة كوريا اجلنوبية اجلمعة مذكرة اقالة يف 
الربملان وهي متهمة بال�سم��اح ل�سوي �سون �سيل التي 
ا�ستغلت �سداقتها مع الرئي�سة، بابتزاز اموال وبالتدخل 
يف �سوؤون الدولة من دون ان يكون لها من�سب ر�سمي.

وتتهم النيابة الرئي�س��ة نف�سها بالتواطوؤ مع �سوي التي 

ي�ستب��ه بانه��ا ابتزت مبال��غ مالية كب��رية من �رشكات 
كربى.

وبع��د اال�ستماع الثالثاء اىل ا�سحاب ال�رشكات الكربى 
الكوري��ة اجلنوبي��ة ا�ستدع��ت جلن��ة حتقي��ق برملاني��ة 

مقربن من �سوي.
وترف���س �س��وي االدالء ب�سهادتها ام��ام جلنة التحقيق 
الربملاني��ة ال�سب��اب �سحي��ة عاى الرغم م��ن حتذيرات 

النواب الذين هددوا بانها قد تتعر�س لعقوبة ال�سجن.
واث��ر الك�س��ف ع��ن ه��ذه الف�سيح��ة ن��زل مئ��ات االف 
الكوري��ن اجلنوبي��ن اىل ال�سارع للمطالب��ة با�ستقالة 

الرئي�سة فورا.

اته��م الرئي���س الفرن�س��ي فرن�س��وا هوالن��د االربع��اء 
رو�سي��ا بعرقل��ة م�ساعي االمم املتح��دة حول �سوريا 
بع��د ا�ستخدامه��ا م��ع بك��ن ح��ق النق���س )الفيت��و( 
�س��د قرار يدع��و اىل اعالن هدنة م��ن �سبعة ايام يف 
مدين��ة حل��ب. وقال هوالن��د يف بيان "ه��ذه العرقلة 
املنهجي��ة التي متار�سها رو�سي��ا تتما�سى مع منطق 
التدم��ري الذي يتبع��ه نظام ب�سار اال�س��د والذي مي�س 

بال�س��كان املدني��ن العزل". و�سيطرت ق��وات النظام 
ال�س��وري على كام��ل اأحياء حلب القدمي��ة التي كان 
ينت���رش فيه��ا مقاتل��و املعار�س��ة، بح�س��ب م��ا افاد 
املر�س��د ال�س��وري حلق��وق االن�س��ان االربع��اء. وق��د 
دعت الف�سائل املعار�سة يف حلب اىل اعالن "هدنة 
ان�ساني��ة فوري��ة" من خم�سة ايام يف ���رشق املدينة. 
وق��ال املر�س��د ان عدد اال�سخا�س الذي��ن نزحوا من 
احي��اء حل��ب ال�رشقية من��ذ بدء هجوم ق��وات النظام 
ال�س��وري عليها يف منت�سف ت�رشي��ن الثاين/نوفمرب 

ف��اق الثمان��ن الف��ا. وا�ستخدم��ت ال�س��ن ورو�سي��ا 
االثن��ن ح��ق النق�س )الفيت��و( �سد م���رشوع قانون 
يف جمل���س االمن الدويل يطال��ب بهدنة مدتها �سبعة 
اي��ام يف حلب، وذلك للم��رة ال�ساد�سة منذ بدء النزاع 
يف اآذار/مار���س 2011 بالن�سبة لرو�سيا واخلام�سة 
بالن�سب��ة لل�سن. ويتوجه هوالند اجلمعة اىل حاملة 
الطائ��رات الفرن�سية �س��ارل ديغول الت��ي ت�سارك يف 
املتو�س��ط يف احلملة �سد التنظي��م يف اطار التحالف 

الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة.

"ال دليل" على التهديد باعتداء في مترو لوس انجليس اصدقاء المرأة التي تسببت بفضيحة الفساد
 في كوريا الجنوبية يدلون باقوالهم

هوالند يتهم روسيا بعرقلة مساعي األمم المتحدة حول سوريا
باريس  ــ متابعة

بع��د �سه��ر على ف��وز دونالد ترام��ب يف االنتخابات 
م��ن  ط��ردت  "اذا  مث��ل  ا�سئل��ة  ازدادت  الرئا�سي��ة 
الوالي��ات املتح��دة، ه��ل �سيتمك��ن ابن��ي البالغ 18 
عاما م��ن االهتمام ب�سقيقه اال�سغ��ر؟"، "ماذا افعل 
اذا ط��رق موظ��ف يف دائ��رة الهجرة باب��ي ليال؟ هل 

يحق يل اال�ستعانة مبحام يتكلم اال�سبانية؟"
غ��ري  املهاجري��ن  مالي��ن  بط��رد  وع��د  فرتام��ب 
ال�رشعي��ن الذين جاء هذا اال�سب��وع نحو 40 منهم، 
ومعظمهم من املك�سيكين، اىل مركز �ستاينت ايالند 
بنيوي��ورك لال�ستعداد الحتم��ال ابعادهم بدعوة من 

م�سوؤويل املركز.
وق��ال مدي��ر املرك��ز غونزال��و م��ركادو للم�ساركن 
"امامنا مهلة �سهرين لننظم انف�سنا. الرئي�س املقبل 
لي�س �سديقنا. ال نري��د التهويل لكن يجب اال�ستعداد 
لال�س��واأ الننا ال نعلم ماذا �سيح�سل. �سنحمي انف�سنا 

ونتحد للت�سدي لذلك".
ويج��ب االنتظ��ار اربع��ة اىل خم�سة ا�سه��ر للح�سول 
عل��ى موع��د لبح��ث ت�رشيع االقام��ة بع��د ان انهالت 
الطلبات على القن�سلية املك�سيكية وبلدية نيويورك. 
وخ��الل احلمل��ة االنتخابي��ة هاج��م دونال��د ترامب 
بانه��م  و�سفه��م  ال��ذي  املك�سيكي��ن  خ�سو�س��ا 
مغت�سب��ون او مهرب��و خم��درات. ووعد ببن��اء جدار 
مع املك�سيك وبط��رد املهاجرين غري ال�رشعين بدءا 

با�سحاب ال�سوابق.

ومب�ساعدة �سي��زار فارغا�س املحام��ي ال�ساب يوزع 
املركز على املهاجرين املوجودين "خططا طارئة": 
ملء ا�ستمارة من ثماين �سفحات واالحتفاظ بها يف 

مكان �رشي ال�ستخدامها يف حال التوقيف.
وتو�س��ي ه��ذه اخلط��ة بع��دم فت��ح الب��اب ملوظفي 
الهج��رة م��ن دون مذك��رة توقي��ف ول��زوم ال�سم��ت 
والتحق��ق من اجله��ة التي ام��رت باالعتق��ال وعدم 

التوقي��ع عل��ى اي وثيق��ة قبل التح��دث اىل حمام او 
طلب االفراج بكفالة.

كم��ا ُطلب م��ن املهاجرين جم��ع �سل�سل��ة معلومات 
�سخ�سي��ة: ج��وازات �سفره��م وج��وازات �سف��ر اف��راد 
ا�رشهم وال�سمان االجتماعي واملعلومات امل�رشفية 
منازله��م...  او  ل�سياراته��م  املحتمل��ة  والقرو���س 
وبالن�سبة اىل الوالدين حت�سري وكالة يذكر فيها ا�سم 

و�سي لكي ال يعهد بابنائهم اىل احلكومة. وجوفيتا 
مندوزا الوالدة املك�سيكي��ة العزباء البالغة االربعن 
م��ن العمر املقيم��ة يف الوالي��ات املتح��دة منذ 17 

عاما، من اال�سخا�س الذين جاءوا لال�ستعداد.
وعل��ى الرغم من انه��ا تدفع ال�رشائ��ب على راتبيها 
كعامل��ة تنظي��ف وطباخ��ة يف مطعم ولديه��ا الذين 
ت�سوي��ة  تت��م  مل  االمريكي��ة،  اجلن�سي��ة  يحم��الن 

او�ساعها بعد. وقالت "عندما فاز ترامب بداأت ابكي 
وقل��ت لول��دَّي اذا مت ابعادي عليهم��ا ان يجتهدا يف 
درا�ستهم��ا واال يقلقا علي. لكن ابن��ي البكر �سجعني 
وق��ال يل انن��ا �سنبق��ى مع��ا يف ح��ال نف��ذ ترام��ب 
للمحام��ي  االخ��رى  التح�س��ريات  وب��ن  وع��وده". 
حمام��ن  با�سم��اء  قائم��ة  والكوملين��ا  فارغا���س 
ق��د ميّثلون جمان��ا املهاجري��ن غ��ري ال�رشعين يف 

احلاالت الطارئة.
ويري��د فارغا�س اي�س��ا زيادة ال�سغ��وط على رئي�س 
بلدية نيوي��ورك الدميوقراطي بي��ل دي بالزيو الذي 
ط��رح نف�س��ه مدافع��ا ع��ن التن��وع واملهاجرين غري 
ال�رشعين الذين ميثلون نح��و ن�سف مليون �سخ�س 

من ا�سل 8،5 مالين نيويوركي.
وق��ال فارغا���س ال��ذي ج��اء اىل الوالي��ات املتحدة 
وه��و طفل "حاليا يطلق رئي���س بلدية وحاكم والية 
نيويورك كلمات رنانة مع اقرتاب موعد االنتخابات 
يف ت�رشي��ن الثاين/نوفم��رب 2017. لكنن��ا نريد ان 
ترتج��م االق��وال اىل افع��ال". امت فارغا���س درا�سته 
وح�سل على �سهادة يف احلقوق والعمل كمحام على 
الرغم من انه يقيم يف البالد ب�سورة غري م�رشوعة. 

ودع��ا فارغا���س اي�س��ا املهاجرين غ��ري ال�رشعين 
اىل ع��دم ال��رتدد يف التندي��د باحل��وادث العن�رشية 
يف ال�س��ارع واملدر�سة واملتاج��ر والتي ازدادت منذ 
انتخ��اب ترام��ب مث��ل حالة رج��ل م�س��ن يطارد يف 
�ستاي��نت ايالن��د املهاجري��ن وهو ي���رشخ "ال مكان 

للمهاجرين هنا" و"عودوا اىل بالدكم!".

الجورنال  ــ متابعة

المهاجرون غير الشرعيين يستعدون للتصدي لعمليات طردهم من نيويورك

يف مركز الكوملينا 
االجتماعي يف نيويورك، 

يت�ساءل مهاجرون غري 
قانونيني حول م�سريهم 

وال �سيما حول من �سيهتم 
باأوالدهم ال�سغار اذا مت 
ترحيلهم على عجل، او 
ما اذا كان �سي�سمح لهم 

باال�ستعانة مبحام.

سول  ــ متابعة

واشنطن ــ متابعة


