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انطالق أول قطار يربط أذربيجان بإيران

اليونيسكو: حماية آثار تدمر قضية تأريخية 

spiegel "تستنسخ" صورة موحدة بين بوتين وترامب

السلطات األميركية تهدد المكسيكيات بأغلى ما لديهن إن عبرن الحدود

و�ض��ل اأول قطار جتريبي، اجلمعة 3 مار�س/اآذار، اإىل الأرا�ضي الإيرانية قادما 
م��ن اأذربيجان عرب خط �ضكة حديد يربط بني مدينت��ي اآ�ضتارا الإيرانية واآ�ضتارا 
الأذربيجاني��ة. وق��ال قائم مقام مدينة اآ�ضت��ارا الإيرانية )�ضم��ال غرب( يون�س 
رجنك���س يف ت�رصيح لل�ضحفيني مبنا�ضبة دخ��ول القطار اإىل اإيران، اإنه وبهدف 
حتقي��ق التنمية القت�ضادية، ووفقا لتفاق التعاون بني البلدين، لإن�ضاء اجل�رص 
الراب��ط ب��ني اجلانبني فقد و�ضل القط��ار التجريبي. واأ�ض��ار رجنك�س اىل اأن خط 
�ض��كك احلديد املمت��د بالأرا�ضي الإيرانية قيد الإجناز حالي��ا م�ضيفا اأنه ووفقا 
للخط��ط املو�ضوعة �ضيت��م ال�ضتمرار مبد اخل��ط واإن�ضاء الر�ضي��ف، واإكمال خط 

�ضكك احلديد "اآ�ضتارا- ر�ضت"، واإجناز ممر "ال�ضمال – جنوب".

دع��ت املديرة العام��ة لليوني�ضك��و، اإيرين��ا بوكوفا، اإىل 
حماي��ة مدينة تدم��ر ال�ضورية بعد حتريره��ا من داع�س 
موؤك��دة اأن هذه الق�ضي��ة تاريخية وتعد �رصط��ا رئي�ضيا 

لي�ضود الأمن وال�ضالم يف البلد باأ�رصه".
وقال��ت بوكوفا، "هذا الرتاث منذ اآلف ال�ضنني، وله دور 
هام يف تعزيز وح��دة وهوية ال�ضعب ال�ضوري، وحمايته 
ج��زء ل يتج��زاأ من حماي��ة احلي��اة الب�رصي��ة ومواجهة 
ح��الت الط��وارئ الإن�ضانية، ولهذا، فاإن��ه يجب �ضمان 

حمايته وعدم امل�ضا�س به يف حالت ال�رصاع".
وتعقد "اليون�ضكو" منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقاف��ة، حاليا اجتماعا دولي��ا طارئا يف بريوت من 
اأج��ل تن�ضي��ق حماي��ة ال��رتاث الثق��ايف يف مدينة حلب 
الأثري��ة الت��ي تكب��دت دم��ارا كب��ريا اإث��ر ال�ضتب��اكات 
واملواجه��ات العنيفة التي درات ب��ني القوات احلكومية 
ال�ضوري��ة والعنا���رص امل�ضلحة قبل حتريره��ا بالكامل، 
كم��ا توؤك��د اليوني�ضك��و ا�ضتمرارها اللت��زام الكامل مع 
م�ض��وؤويل الآث��ار ال�ضوري��ني وجميع �رصكائه��ا من اأجل 

حماية الرتاث.

وكانت وحدات من اجلي���س ال�ضوري قد متكنت اخلمي�س 
2 مار���س/اآذار من ا�ضتعادة ال�ضيطرة على مدينة تدمر 

من تنظيم داع�س بدعم من القوات اجلوية الرو�ضية.
وتع��د عملية حترير تدم��ر هي الثاني��ة، اإذ �ضبق للجي�س 
ال�ض��وري اأن متك��ن من حتريرها من اأي��دي "داع�س" يف 
مار�س/اآذار عام 2016 يف اإطار عملية ع�ضكرية وا�ضعة 
النطاق، دعمها الطريان الرو�ضي يف ريف حم�س، اإل اأن 
م�ضلح��ي "داع�س" �ضيطروا عليها من جديد يف منت�ضف 
دي�ضمرب/كان��ون الأول املا�ض��ي بعد هجم��ات م�ضتمرة 
عل��ى مدى يوم��ني. ي�ض��ار اإىل اأن عنا���رص داع�س وقبل 
ان�ضحابه��م من املدينة الأثرية، كانو قد دمروا عددا من 
اأه��م اآثاره��ا، ومنها معبد ب��ل ومعب��د بعل�ضمني وقو�س 
الن�رص و3 اأبرج يف وادي القبور ومتثال اأ�ضد الالت عند 
مدخ��ل معبد ال��الت، ف�ضال ع��ن تدمري واجه��ة امل�رصح 
الروم��اين وامل�ضلب��ة )الترتابيل��ون( املوؤلف��ة م��ن 16 

عمودا يف ال�ضارع الرئي�ضي باملدينة الأثرية.
وتقع مدينة تدمر و�ضط البادية على بعد 215 كم �ضمال 
دم�ض��ق، ويعود تاريخه��ا اإىل الن�ضف الث��اين من القرن 
الأول قب��ل امليالد، وه��ي مدرجة �ضم��ن قائمة منظمة 

اليون�ضكو للمواقع الأثرية.

ن���رصت جمل��ة Spiegel الأملانية على غ��الف عددها 
الأخ��ري �ض��ورة اندمج فيه��ا وجها الرئي�ض��ني فالدميري 
بوتني ودونالد ترامب دون اأن ت�ضتغل من مالمح الأخري 

يف ال�ضورة �ضوى حاجبيه وت�رصيحته.
وكت��ب حم��ررو املجل��ة يف اأ�ضف��ل ال�ض��ورة مت�ضائل��ني 
ع��ن "ن�ضب��ة م��ا اأخذ فيه��ا من مالم��ح بوت��ني ونظريه 

الأمريكي".
وامللف��ت يف ع��دد املجل��ة الأملاني��ة ه��ذا، اأن املقال��ة 
الرئي�ضي��ة في��ه، كر�ض��ت لل�"امل�ضاأل��ة الرو�ضي��ة" ومل��ا 
النتخاب��ات  �ض��ري  يف  الرو�ض��ي  ب�"التدخ��ل  و�ضفت��ه 

الرئا�ضية الأمريكية الأخرية".
يذك��ر اأن احل��زب الدميقراط��ي ومر�ضحت��ه لنتخاب��ات 
الرئا�ض��ة الأمريكي��ة هي��الري كلينتون، كثريا م��ا اأ�ضار 
باإ�ضب��ع الته��ام اإىل رو�ضي��ا بالتدخ��ل يف النتخابات 
الأمريكية وقر�ضنة مواقع احلزب الدميقراطي مبا يخدم 

تغلي��ب ترامب يف النتخاب��ات، وهو م��ا تنفيه مو�ضكو 
على اأرفع امل�ضتويات جملة وتف�ضيال، ويدح�ضه ترامب 

�ضخ�ضيا يف كل حمفل.
ويف �ضي��اق التهام��ات الأمريكي��ة، الت��ي مل يعززه��ا 
اأ�ضحابه��ا كم��ا يوؤك��د اجلان��ب الرو�ض��ي ب��اأي برهان، 
ال�ضتخب��ارات  واإدارة  الداخل��ي  الأم��ن  دائ��رة  زعم��ت 
امل�رصف��ة على اأجه��زة ال�ضتخب��ارات الأمريكي��ة ال�17 
يف تقري��ر ن�رصته يف ت�رصي��ن الأول/اأكتوبر "اأن رو�ضيا 
�ضيا�ضي��ة  ومنظم��ات  �ضخ�ضي��ات  ح�ضاب��ات  قر�ضن��ت 
به��دف "التدخ��ل يف العملي��ة النتخابي��ة الأمريكي��ة"، 
دون اأن تو�ض��ح طبيعة هذا التدخ��ل. "وا�ضنطن بو�ضت" 
بدوره��ا ذك��رت اأن �ضخ�ضي��ات مرتبط��ة مبو�ضكو بعثت 
اإىل موقع "ويكيليك���س" ر�ضائل اإلكرتونية مقر�ضنة من 
ح�ضابات جون بودي�ضتا، املدير ال�ضابق حلملة املر�ضحة 

الدميقراطية هيالري كلينتون واحلزب الدميقراطي".
كم��ا كتبت �ضحيف��ة "نيوي��ورك تامي��ز" اأن "القرا�ضنة 

الرو�س هاجموا مواقع احلزب اجلمهوري كذلك".

يعّد الأمن القومي الأمريكي م�رصوع قانون يتيح عزل 
املهاج��رات املك�ضيكي��ات الال�رصعي��ات يف الولي��ات 

املتحدة عن اأطفالهن.
ويت�ضم��ن م���رصوع الق��رار كذل��ك، الحتف��اظ باأطفال 
املخالف��ات حتى اإتاح��ة اإقامة اأمهاته��م اأو ترحيلهن، 
م��ع فر�ض��ة ت�ضلي��م الأطف��ال لأق��ارب الأم املخالف��ة 

املقيمني ب�ضورة �رصعية يف الوليات املتحدة.  
اأ�ضح��اب ه��ذه املب��ادرة م���رصوع قراره��م  وي�ض��ّوغ 
ب���رصورة اإجبار املهاجرات عل��ى التفكري مب�ضائرهن 
وم�ضائ��ر اأولدهن قب��ل الإقدام على دخ��ول الأرا�ضي 

الأمريكية ب�ضورة ل �رصعية.
و�ضب��ق للرئي���س الأمريك��ي دونالد ترام��ب واأ�ضدر يف 
يناير/كان��ون الث��اين املا�ض��ي مر�ضوم��ا خا�ضا �ضدد 
مبوجبه �رصوط دخول الوليات املتحدة على الأجانب 
"توي��رت" اأن  عل��ى  ودّون  اأرا�ضيه��ا،  عل��ى  والإقام��ة 
"قم��ع املهاجرين الال�رصعيني املجرمني ياأتي تنفيذا 
لوع��وده خالل حملت��ه النتخابي��ة، واأن الطرد م�ضتمر 

ليطال اأفراد الع�ضابات ومهربي املخدرات وغريهم".
ويف تعلي��ق مت�ض��ل بق�ضي��ة ترحي��ل املخالف��ني م��ن 
الولي��ات املتحدة، لفت ترامب موؤخ��را اإىل "اأن 72% 
مم��ن دخل��وا ب��الده بعد ق��رار حمكم��ة التميي��ز تعليق 
العم��ل مبر�ضوم��ه ال��ذي حظ��ر دخ��ول فئ��ات كامل��ة 
م��ن املهاجري��ن، كانوا م��ن مواطني �ضوري��ا والعراق 
وال�ضوم��ال واإيران وال�ضودان وليبيا واليمن يف الفرتة 
ب��ني ال���2 وال�11 م��ن فرباير/�ضب��اط"، اأي منذ تعليق 

العمل مبر�ضومه.
كم��ا اأوقف��ت ال�ضلط��ات الأمريكية يف الأي��ام املا�ضية 
املئات يف لو�س اأجنلو�س ونيويورك و�ضيكاغو واأو�ضنت 
يف تك�ضا���س ممن ل يحمل��ون اأوراقا ثبوتية، وطردتهم 
يف عملي��ات متزامنة لأجهزة حر���س احلدود والوكالة 

الفدرالية لإعادة املخالفني اإىل احلدود.
ومل تك�ض��ف ال�ضلط��ات الفدرالي��ة الأمريكي��ة ع��ن عدد 
املوقوف��ني يف ه��ذه احلم��الت، فيما طال��ب فريق من 
النواب الدميقراطيني احلكومة بالتو�ضيح، معربني عن 
خماوفهم من احتمال �ضمول اإجراءات الطرد من لي�ضوا 

من اأ�ضحاب ال�ضوابق.

 

دبلوماسي جزائري ينفي وفاة بوتفليقة

روسيا: ورقة دي ميستورا مهمة ومقبولة 

اأك��د �ضفري اجلزائر يف لبنان "اأحمد بوزيان" ال�ضب��ت 4 مار�س/اآذار، اأن الرئي�س 
اجلزائ��ري عب��د العزي��ز بوتفليقة ب�ضح��ة جي��دة، واأن الأنباء الت��ي تتحدث عن 
وفات��ه مغر�ض��ة. ونقل موق��ع "الن���رصة" اللبناين ع��ن بوزيان قول��ه، "الرئي�س 
اجلزائ��ري عبد العزيز بوتفليقة ب�ضحة جي��دة"، م�ضريا اإىل اأن الأنباء عن تدهور 
�ضح��ة الرئي�س اجلزائري م�ضدرها اأعداء اجلزائ��ر الذين يحاولون امل�ّس باأمنها 
وا�ضتقرارها، "هوؤلء يغارون من اجلزائر ملا تتمتع به من اأمن وا�ضتقرار يف ظل 

ما يجري على م�ضتوى املنطقة والعامل".
ياأت��ي ه��ذا بع��د اأن انت���رصت اأنب��اء يف ال�ضحاف��ة العربي��ة ومواق��ع التوا�ض��ل 
الجتماع��ي تفي��د بوفاة الرئي���س بوتفليقة عن عمر ناهز ال���80 عاما، وذكرت 
م�ضادر، اأن ال�ضتعدادات جرت على قدم و�ضاق بني قيادات اجلي�س واملخابرات 

اجلزائرية لالإعداد ب�ضكل جيد لالإعالن الر�ضمي عن اخلرب.

اعتربت مو�ضكو اأن ورقة املبعوث الأممي اإىل �ضوريا �ضتيفان دي مي�ضتوار ميكن 
اأن متثل اأ�ضا�ضا للعملية التفاو�ضية حول الت�ضوية ال�ضلمية لالأزمة يف هذا البلد.

وق��ال األك�ض��ي بورودافكني من��دوب رو�ضيا ل��دى هيئ��ات الأمم املتحدة بجنيف 
ال�ضب��ت 4 مار�س/اآذار اإن ورقة املبعوث الأمم��ي مقبولة بالن�ضبة جلميع اأطراف 

العملية التفاو�ضية.

بينهم ضالعون بالهجوم على السفارة األردنية في بغداد 

األردن ينفذ حكم اإلعدام في 15 سجينًا إرهابيًا
ُنّف��ذ يف الأردن حك��م الإع��دام يف 15 �ضجين��ا، 
بينه��م 10 مدان��ني بته��م "الإره��اب"، بح�ض��ب 

م�ضوؤولني.
وق��ال وزير الإعالم الأردين، حمم��د املومني، اإن 
اأحكام الإعدام �ضنقا ُنّفذت يف ال�ضجناء - وكلهم 
اأردني��ون - فج��ر ال�ضب��ت يف �ضج��ن يق��ع جنوب 

العا�ضمة عمان.
واأدي��ن خم�ض��ة م��ن الذين نف��ذ بهم احلك��م بتهم 

الغت�ضاب والعتداء اجلن�ضي.
وكان الأردن ق��د جمد تنفي��ذ عقوبة الإعدام بني 

عامي 2006 و 2014.
وق��ال املومن��ي لوكال��ة الأنباء الر�ضمي��ة )برتا( 
اإن ب��ني الذين نفذ فيهم احلك��م اأ�ضخا�ضا �ضاركوا 
يف الهج��وم عل��ى ال�ضف��ارة الأردني��ة يف بغ��داد 
ع��ام 2003، والهج��وم عل��ى �ضي��اح يف املدرج 
الروم��اين يف عم��ان ع��ام 2006، وعلى مكاتب 
جهاز املخاب��رات يف خميم البقعة لالجئني عام 
2016، وال�ضخ���س الذي اغت��ال الكاتب الأردين 

ناه�س حرت العام املا�ضي.
)امن�ضت��ي  الدولي��ة  العف��و  منظم��ة  واأدان��ت 
ه��وؤلء  بح��ق  الإع��دام  تنفي��ذ  انرتنا�ضيون��ال( 

الأ�ضخا�س.
وقال��ت �ضماح حديد، نائب مدي��ر مكتب املنظمة 
الإع��دام  اأح��كام  "ع��دد  بي��ان  يف  ب��ريوت،  يف 

وال�رصية التي نفذت بها كانت مبثابة �ضدمة".
واأ�ضاف��ت "ه��ذه خط��وة كب��رية اإىل ال��وراء يف 
م�ض��رية الأردن وعلى م�ضت��وى امل�ضاعي الرامية 
اإىل اإلغ��اء عقوب��ة الإعدام، التي ه��ي طريقة غري 

عقالنية وغري جمدية لإحقاق العدالة".
يذك��ر اأن الأردن ه��و واح��د من الكث��ري من بلدان 
ال���رصق الأو�ض��ط الت��ي ت�ضم��ل قوانينه��ا عقوب��ة 

الإعدام.
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