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اك��د اجلي�ش ال�سوري ان معركة ال�سيطرة على حلب دخلت 
مرحلته��ا النهائية، بع��د اأن حققت قواته تقدما كبريا يف 
جن��وب املدينة. رئي�ش اللجنة االمنية يف حلب اللواء زيد 
ال�سالح قال انه مل يعد اأمام امل�سلحني �سوى وقت ق�سري 
وعليه��م )اإما اال�ست�سالم اأو امل��وت(". وُيعتقد اأن ع�رشات 
االآالف م��ن املدني��ني م��ا زال��وا يف اجليب ال��ذي ت�سيطر 
عليه اجلماع��ات امل�سلحة يف املدينة، حي��ث ي�سح الغذاء 
وامل��اء. من جانبها اك��دت رو�سيا ،اإن اأكرث من 100 األف 
م��ن املدنيني قد نزحوا من مناط��ق القتال و�سلم 2200 
م��ن امل�سلحني انف�سهم. وت�سيطر ق��وات احلكومة ال�سورية 
االآن عل��ى اأك��رث من 95 يف املئة م��ن املناطق التي كان 
امل�سلح��ون ي�سيطرون عليه��ا، بح�سب م��ا يقوله املر�سد 
ال�س��وري حلق��وق االإن�س��ان .  و اك��د املر�س��د اأن الق��وات 
ال�سوري��ة عل��ى و�سك ا�ستع��ادة املدينة باأكمله��ا. وكانت 
حلب تعد اأكرب مدينة �سورية واملركز التجاري وال�سناعي 
يف الب��الد قبل بدء املعارك و�سيطرة اجلماعات امل�سلحة 

على مناطقها عام 2011.

في حكومة ترامب.. رئيسة االستخبارات سيدة أعمال 

تهديدات بوجود قنبلة تغير مسار طائرة متجهة إلى ألمانيا 

الجيش السوري: معركة حلب 
تدخل مرحلتها النهائية

عر���ش الرئي���ش االأمريكي املنتخ��ب دونالد ترام��ب على �سي��دة االأعمال كاريل 
فيورين��ا ت��ويل رئا�س��ة اال�ستخب��ارات الوطنية، خ��الل لقاء جمعهم��ا يف مدينة 

نيويورك.
 م�س��در يف الفري��ق االنتق��ايل لرتام��ب  قال ان "االخ��ري عقد اجتماع��ًا بّناًء مع 
فيورين��ا ، يف ح��ني �سوهدت املر�سحة وهي تغادر ب��رج ترامب يف مانهاتن بعد 

اجتماعهما.
فيورين��ا )62 عاًم��ا( هي �سيدة اأعمال، ُعّينت الرئي�س��ة التنفيذية ل�رشكة هوليت 
باكارد العمالقة املتخ�س�سة يف اأجهزة احلا�سوب )HP( يف عام 1999، لكنها 

اأجربت على اال�ستقالة، بعد خالفات مع جمل�ش االإدارة يف 2005. 
وكان��ت م�ست�س��ارة يف حمل��ة ع�س��و الكونغر���ش اجلمهوري ج��ون ماكني خالل 
انتخابات الرئا�سة عام 2008، والتي خ�رشها وفاز بها الرئي�ش باراك اأوباما ، 
ه��ذا ومل تتولَّ فيورينا، التي اختارتها جمل��ة "فورب�ش" كاأقوى �سيدة اأعمال يف 
الع��امل يف امل��دة ما بني عام��ي 2003 و2008، اأي من�س��ب حكومي، كما اإنها 
خ���رشت االنتخابات التي خا�ستها يف 2010 للف��وز مبقعد جمل�ش ال�سيوخ عن 

والية كاليفورنيا.

غ��ريت طائ��رة تابعة ل�رشكة لوفتهان��زا كانت فى طريقها م��ن تك�سا�ش اإىل اأملانيا 
م�سارها اإىل مطار يف نيويورك، بعد اأن تلقت تهديدا بوجود قنبلة.

م�س��وؤول يف هيئ��ة ميناء نيوي��ورك ونيوجري�سي  او�س��ح ان "الطائرة املتجهة من 
هيو�س��ن اإىل فرانكفورت هبط��ت يف منطقة نائية مبطار ج��ون كنيدي الدويل يف 

نحو ال�ساعة الثامنة والن�سف من م�ساء يوم ام�ش لتفتي�سها".
واأ�س��اف امل�س��وؤول اأن" 530 �سخ�س��ا كان��وا عل��ى من الطائ��رة "، م�سيف��ا اأنها 

"�ستخ�سع للتفتي�ش من دون التاأثري يف عمل املطار". 
من جهة اخرى اأ�سار م�سدر اأمني اإىل اأنه مل يتم العثور على اأية اأج�سام م�سبوهة مع 

ا�ستمرار عمليات التفتي�ش من دون االإدالء باأية تفا�سيل اإ�سافية اأخرى.
ه��ذا وت�سه��د حركة الط��ريان يف االآون��ة االخرية ا�سطراب��ا كبريا ب�سب��ب الهجمات 
االرهابي��ة التي تعر�ست له��ا بع�ش املطارات والتي �سق��ط �سحيتها الع�رشات من 

املدنيني االبرياء. 

 

دمشق  - متابعة

رئيس "اكسون موبيل" وزير الخارجية األميركي المرتقب 
قال��ت م�س��ادر مقربة م��ن اإدارة الرئي���ش االأمريك��ي املنتخب دونال��د ترامب اإن 
االختي��ار قد وقع على ريك�ش تيلر�سون، رئي�ش جمل�ش اإدارة �رشكة اك�سون موبيل 
النفطي��ة، لت�سل��م من�س��ب وزي��ر اخلارجية االأمريك��ي.  وكانت م�س��ادر اأخرى قد 
اأف��ادت ب��اأن ترامب ات�سل �سابقا مبي��ت رومني، الذي كان مر�سح��ا لت�سلم وزارة 
اخلارجي��ة، واأبلغ��ه ب��اأن االختي��ار مل يق��ع علي��ه. من جه��ة اأخرى، اأعل��ن ترامب 
تاأجيل املوؤمت��ر ال�سحفي الذي كان ينوي عقده للحديث عن م�ستقبل ا�ستثماراته 
واأعمال��ه، وبعث بتغريدة على تويرت قال فيها ان��ه على "الرغم من اأن القانون ال 
يرغمن��ي على ذل��ك، �ساأقوم برتك اإدارة جميع اأعم��ايل و�رشكاتي قبل ٢٠ كانون 

الثاين املقبل الأركز ب�سكل كامل على الرئا�سة". 
وتاب��ع ترام��ب بالق��ول: ان "اثنني من اأبنائ��ي، دون واإري��ك، اإىل جانب املديرين 
التنفيذي��ني، �سيتول��ون االإدارة، ول��ن تعقد اأي �سفقات جدي��دة خالل وجودي يف 
البي��ت االأبي�ش".  وكان رجل االعم��ال واملر�سح عن احلزب اجلمهوري االمريكي 
دونال��د ترامب قد فاز يف االنتخابات االمريكي��ة لعام 2017 على مناف�سته من 

احلزب الدميقراطي هيالري كلنتون بفارق كبري من النقاط. 

اك��دت منظم��ة رعاي��ة الطفول��ة التابع��ة ل��الأمم املتحدة 
)يوني�سيف( اإن مليوين طفل يف اليمن يعانون نق�سًا حاداً 

يف التغذية.
وا�ساف��ت املنظمة  ان "الزيادة يف عدد االطفال اليمنيني 
الذي��ن يعانون �س��وء التغذية احلاد واخلط��ر ارتفع بن�سبة 
200 % من��ذ ع��ام 2014 لي�س��ل اىل 462 ال��ف طفل 

تقريبا".
واأ�ساف��ت اليوني�سيف اإن" طفاًل واحداً يف االأقل ميوت كل 

ع�رش دقائق باأمرا�ش ميكن الوقاية منها".
وتابع��ت بالقول اإن "حمافظة �سع��دة �سمال غربي اليمن 
ت�سه��د اكرب ن�سبة منو معاق بالن�سب��ة لالأطفال يف العامل، 
تبل��غ يف بع���ش مناط��ق ه��ذه املحافظ��ة 8 م��ن كل 10 

اطف��ال" . اليوني�سيف ذكرت اإن��ه "من غري املمكن اي�سال 
املواد الغذائية اىل املناطق التي حتتاجها وا�سفة الو�سع 

اأع��رب االأمني العام لالأمم املتحدة، بان كي مون عن قلقه يف اليمن باأنه كارثي".
البال��غ اإزاء االأنب��اء ع��ن تقارير غري موؤك��دة حول ارتكاب 
فظائع �سد عدد كبري من املدنيني بينهم ن�ساء واأطفال يف 

مدينة حلب �سمال �سوريا.
املتح��دث با�سمه �ستيفان دوجاري��ك او�سح يف بيان ، ان 
"االأم��ني العام ينقل قلق��ه البالغ اإزاء االأنباء عن ارتكاب 
فظائ��ع بح��ق عدد كبري م��ن ال�سكان املدني��ني، مبن فيهم 
ن�س��اء واأطف��ال، يف ال�ساع��ات االأخرية يف حل��ب وقد كلف 
م��ع  العاجل��ة  �سوري��ا باملتابع��ة  اإىل  مبعوث��ه اخلا���ش 

االأطراف املعنية".
وا�س��ار دوجاريك بح�سب البي��ان اإىل اأن "االأمم املتحدة ال 

ت�ستطيع تاأكيد �سحة تلك االأنباء حاليا". 

 ه��ذا واألق��ى بان كي م��ون املنتهي��ة واليته ال��ذي ي�سمي 
نف�س��ه "طفل االأمم املتح��دة" خطاب وداع اأم��ام اجلمعية 
العامة ل��الأمم املتحدة معربا عن تقدي��ره وت�رشفه بخدمة 

املنظمة العاملية.
وقال  كي مون يف خطابه "كما قال بع�سكم، فاإنني طفل 
االأمم املتح��دة، بع��د احل��رب الكورية، اإن م�ساع��دات االأمم 
املتح��دة اأطعمتنا وكتب االأمم املتح��دة علمتنا، وبالن�سبة 
يل ف��اإن �سلط��ة االأمم املتحدة مل تكن اأب��دا جمرد نظرية اأو 

�سيء اأكادميي".
وا�س��اف ان "ه��ذا التقدي��ر العميق ترعرع اأك��رث قوة يوما 
بع��د اآخر خ��الل خدمتي يف االأمم املتح��دة، وخالل الع�رش 
�سنوات املا�سية بقيت اأت�رشف باخلدمة بجانب العديد من 
الن�ساء والرجال ال�سجع��ان واملوهوبني واملتفانني لالأمم 

املتحدة". 

اأعل��ن وزي��ر اخلارجي��ة الرو�سي �سريغ��ي الفروف 
اأن مو�سك��و �ستح��دد موقفها من اإمكاني��ة التعاون 
م��ع وا�سنط��ن يف مكافح��ة االإره��اب وغريه��ا من 
الق�سايا بعد ت�سكيل فريق الرئي�ش املنتخب دونالد 

ترامب.
ان  اىل  �سح��ايف  حدي��ث  يف  ا�س��ار   الف��روف 
"دونال��د ترام��ب فاز يف االنتخاب��ات ويقوم االآن 

بت�سكي��ل فريق��ه "، مبينا ان " االخ��ري اأدىل ببع�ش 
الت�رشيح��ات يف خطاباته االنتخابي��ة اأوال ب�ساأن 
ع��دم التدخ��ل يف نزاعات ال عالقة له��ا بالواليات 
املتحدة، وثانيا ب�ساأن العمل على تطوير االقت�ساد 
االأمرك��ي وتوف��ري فر���ش العم��ل، وثالث��ا ب�س��اأن 
الرتكي��ز على مكافح��ة االإرهاب قب��ل كل �سيء يف 
جمال ال�سيا�سة اخلارجية ، كما اأعرب عن ا�ستعداده 
للتع��اون مع جميع ال��دول امل�ستع��دة للتعاون مع 
اأمريكا يف مكافحة االإرهاب، مبا يف ذلك رو�سيا".

ولفت الوزير الرو�سي النظر اإىل اأن "فقرات برناجمه 
االنتخابي ه��ذه يجب اأن تتح��ول اإىل حلول عملية 
معين��ة"، موؤكدا ان��ه " ف��ور اإكمال ت�سكي��ل االإدارة 
اجلدي��دة وبدء حتدي��د مواقف عملية له��وؤالء الذين 
�سيتب��ني  االإدارة،  ه��ذه  يف  منا�سبه��م  �سيتول��ون 
لرو�سي��ا وكذل��ك للدول االأخ��رى اإىل اأي مدى ميكن 
اأن نتع��اون ب�سكل عميق وفعال يف جمال مكافحة 
االإره��اب وكذلك يف غريها من امل�سائل مع االإدارة 

االأمريكية اجلديدة".

بان كي مون يغادر منصبه »قلقاً« على مستقبل حلب مليونا طفل في اليمن يعانون نقصًا حادًا في التغذية

موسكو: التعاون مع واشنطن سيتم بعد تشكيل فريق ترامب
موسكو - متابعة

نيويورك – متابعة نيويورك - متابعة

منظمة دولية : ثلث سجناء الصحافة داخل زنزانات تركيا

 ذك��رت منظم��ة "مرا�سل��ون ب��ال ح��دود" يف تقريره��ا 
ال�سن��وي ان ع��دد ال�سحافيني امل�سجون��ني واملعتقلني 
يف الع��امل �سج��ل يف 2016 ارتفاع��ا مرتبطا وال�سيما 
بالو�س��ع يف تركيا حيث ت�سم ال�سجون حاليا اكرث من 

مئة �سحايف او متعاون مع و�سائل اعالم.
وقالت املنظمة يف تقريرها  انه " هناك 348 �سحافيا 
)مب��ن فيه��ن مرا�سل��ون يعلم��ون بالقطع��ة ومدون��ون( 
م�سجون��ني يف العامل ما ميثل زيادة ن�سبتها 6 % على 
2015"، م�س��رية اىل ان "عدد ال�سحافيني املحرتفني 
ارتفع بن�سب��ة 22 % ، ما يعني انه ارتفع مبقدار اربعة 
ا�سع��اف يف تركي��ا بع��د االنق��الب الفا�س��ل يف مت��وز 

املا�سي ".
وتابع��ت  بالق��ول ان "ع��دد ال�سحافي��ات امل�سجونات 
اي�سا ارتف��ع مبقدار اربعة ا�سع��اف )21 مقابل خم�ش 
ن�س��اء يف 2015( ، ما يدل عل��ى الكارثة التي ت�سهدها 

تركيا حيث ت�سجن ثلث هوؤالء ال�سحافيات".
من جانبه ذكر االمني العام للمنظمة كري�ستوف ديلوار 
ان "  حملة مط��اردة حقيقية القت ع�رشات ال�سحافيني 
يف ال�سج��ون وجعلت تركي��ا اكرب �سجن له��ذه املهنة"، 
مبينا انه "خالل �سنة واحدة ق�سى نظام اردوغان على 
كل تعددية اعالمية امام احتاد اوروبي يلتزم ال�سمت".
وتابع��ت منظمة "مرا�سلون بال ح��دود" انه اىل "جانب 
تركي��ا، ت�س��م �سج��ون ث��الث دول وحدها ه��ي ال�سني 
واي��ران وم���رش، ثلث��ي ال�سحافي��ني امل�سجون��ني يف 

العامل".
يف حني طالب��ت املنظمة ب�"تعيني ممث��ل خا�ش الأمن 
ال�سحافي��ني ملحق ب�سكل مبا���رش باالأمني العام لالأمم 

املتحدة". 
وقال��ت املنظم��ة ان "تنظي��م داع�ش وح��ده يحتجز 21 

�سحافيا رهائن يف �سوريا والعراق".
ويف تقرير اخ��ر ذكرت "جلنة حماية ال�سحافيني" ، ان 
" ع��دد ال�سحافيني امل�سجون��ني يف العامل يبلغ 259 

بينهم 81 يف تركيا وحدها". 
وبح�سب ارقام "جلنة حماية ال�سحافيني"، فان  الدول 
اخلم�ش التي ت�سم اكرب عدد من ال�سحافيني امل�سجونني 

هي تركيا ثم ال�سني فم�رش واريرتيا واثيوبيا. 

الجورنال – متابعة 

بعد تعرض البالد لسلسة هجمات 

عبد  امل�رشي  الرئي�ش  مطالبة  من  �ساعات  بعد  ذلك  جاء 
ت�ساعد  ت�رشيعات  ب�سن  واحلكومة  الربملان  ال�سي�سي،  الفتاح 
بدال  االإرهابية،  الهجمات  منفذي  مواجهة  يف  احل�سم  على 
يف  للق�ساء  ب�"امُلكّبلة"  و�سفها  التي  احلالية  القوانني  عن 
الكني�سة  تفجري  �سحايا  جثامني  ت�سييع  خالل  األقاها  كلمة 

البطر�سية بالقاهرة.
وخالل جل�سة الربملان  قال عبدالعال  انه" لو تطلب االأمر، 
مبا  بتعديله،  ف�سنقوم  االإره��اب  ملواجهة  الد�ستور  تعديل 
ي�سمح للق�ساء الع�سكري بنظر جرائم االإرهاب ب�سفة اأ�سلية". 
حماكمة  امل�رشي  الد�ستور  من   204 املادة  متنع  حني  يف 
الع�سكرية طاملا مل يكن اعتداء على  اأمام املحاكم  املدنيني 
موؤ�س�سات ع�سكرية وهو ما ال تخ�سع له دور العبادة، والتي 

كانت الكني�سة اإحدى �سحاياها اأخرياً.
ويتطلب تعديل الد�ستور موافقة ثلثي نواب الربملان امل�رشي 
يف  ذل��ك  بعد  يطرح  اأن  على  ع�سوا،   596 عددهم  البالغ 

ا�ستفتاء �سعبي الإقراره.
العال  عبد  طلب  اجلل�سة،  ب�ساأن  �سادر  للربملان،  بيان  ويف 
التعديالت  "اإعداد  والت�رشيعية  الد�ستورية  ال�سوؤون  جلنة  من 
الالزمة الإقرار العدالة الناجزة فيما يتعلق بقوانني االإجراءات 
اجلنائية واملواد اخلا�سة باالإرهاب وتنظيم الطعن وغريها 

من القوانني ذات ال�سلة". 
ودعا رئي�ش الربملان اأي�سا احلكومة اإىل "ح�سور اجتماعات 
تقدم  اأن  على  الزم��ًا  ت��راه  ما  تقدمي  اإىل  تبادر  واأن  اللجنة 

اللجنة تقريرها خالل اأ�سبوع واحد". 
التعديالت  بخ�سو�ش  تفا�سيل  ال��ربمل��ان  يقدم  ومل  ه��ذا 

املطلوبة، غري اأن م�سدرا قانونيا قال اإن "ما طرحه الربملان 
االإج��راءات  قانون  يف  التقا�سي  لدرجات  تعديل  اإىل  ي�سري 

اجلنائية مبا ي�رشع من وترية املحاكمات".
النظر  اأي�سا  ت�سمل  قد  "التعديالت  اأن  امل�سدر  واأ���س��اف 
حماكمة  وت��رية  لت�رشيع  االإرهابية  الكيانات  قانون  يف 
االإرهابيني، الفتا النظر اإىل اأنه يتوقع اأن "تقت�رش التعديالت 
التقا�سي،  لوقت  اخت�سارا  االإج��رائ��ي  ال�سكل  ت�رشيع  على 
تت�سم  ع�سكرية  ملحاكم  واإحالتهم  م�سددة  عقوبات  واإ�سدار 

عادة بال�رشعة". 
اإنه  وه��دان،   �سليمان  النواب  جمل�ش  وكيل  ذكر  جانبه  من 
الق�ساء  �سلطات  لتو�سيع  ت�رشيعية  بتعديالت  واآخرون  تقدم 
الع�سكري، م�سيفا  اأن "هذه التعديالت لي�ست موجهة للمدنيني 
ولكن �سد من يخرب من�ساآت حكومية ودور عبادة  "، الفتا 

االهتمام اإىل اأن "اأي قانون �سيثري موؤيدين ومعار�سني". 
التقا�سي،  قوانني  لتعديل  الربملاين  التوجه  على  وتعليقا 
عزت  واحلريات  للحقوق  امل�رشية  التن�سيقية  مدير  اأع��رب 
غنيم، عن قلقه من اأن توؤثر تلك التعديالت ال�رشيعة يف احلد 

من احلريات واحلقوق االإن�سانية. 
واأو�سح اأن "تقليل درجات التقا�سي فيه ظلم للعدل، ويجب 
قبل اأن نفكر يف زيادة القوانني املقيدة يجب اأوال رفع املظامل 
املوجودة حتى ال تكون �سببا يف زيادة رقعته"، متوقعا "اأال 
تعر�ش تلك القوانني على املجتمع املدين لعدم التجاوب مع 

خماوفه من تقيد احلريات حال �سدورها".
وُيعد الهجوم الذي تعر�ست له الكني�سة البطر�سية، اأول تفجري 
على االإطالق ي�سهده جممع الكاتدرائية، وهو املقر الرئي�سي 
االأكرب  العدد  الذين ميثلون  االأرثوذك�ش،  للم�سيحيني  الكن�سي 

من امل�سيحيني يف م�رش. 

الجورنال  - متابعة 

لوح رئي�س الربملان امل�صري 
علي عبد العال، بتعديل 

الد�صتور ملكافحة الإرهاب، 
طالبا من اللجنة الت�صريعية 
يف املجل�س اإعداد تعديالت 

قانونية بينها تقليل درجات 
الطعن على الأحكام خالل 

اأ�صبوع.

ّالبرلمان المصري يلوح بتعديل الدستور لمواجهة اإلرهاب 


