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محكمة االتحاد األوروبي تعد العقوبات السابقة 
ضد ابنة القذافي غير قانونية

زوجة مهاجم لندن تتحدث ألول مرة!

اعت��رت حمكمة الحت��اد الأوروبي اأن العقوب��ات التي فر�ضها الحت��اد الأوروبي 
�ض��د عائ�ضة الق��ذايف ابنة الزعيم الليبي املغدور معمر الق��ذايف، بني يونيو 2014 

ومار�س 2015، كانت غري قانونية.
واأ�ض��ار بيان �ضادر عن املحكم��ة اإىل اأن القرار املتخذ، يف يونيو/حزيران 2014، 
ح��ول احلف��اظ على العقوبات �ض��د ال�ضيدة القذايف ب�ضبب عالقته��ا بالنظام الليبي 
لوالدها، "يجب اإلغاوؤه، لأن الو�ضع يف ليبيا قبل تلك اللحظة كان تغري بعد انهيار 

النظام، ومل يكن والد ال�ضيدة القذايف يف ال�ضلطة اآنذاك".
واأو�ض��ح البي��ان يف الوقت ذات��ه اأن ذلك يتعلق فق��ط بالقرار ال��ذي اتخذ يف العام 
2014، ول مي�س قرارا اتخذ يف العام 2015 على اأ�ض�س خمتلفة، وبالتايل ل تزال 
العقوبات الأوروبية �ضد عائ�ضة القذايف �ضارية املفعول. يذكر اأن الحتاد الأوروبي 
فر�س عقوبات �ضد عائ�ضة القذايف كونها ابنة الزعيم الليبي، يف العام 2011، ما 

اأدى اإىل جتميد ح�ضاباتها وحظر دخولها اإىل دول الحتاد.

لأول م��رة من��ذ هجوم لندن الدموي، اأدلت روهي هي��دارا، زوجة املهاجم خالد م�ضعود، 
بت�رشيح �ضحفي حول احلادث. ويف بيان ن�رشته و�ضائل اإعالم بريطانية، عرت هيدارا 

عن �ضعورها ب� "احلزن وال�ضدمة" اإزاء ما قام به زوجها، واأكدت اإدانتها للهجوم.
وتابع��ت قائل��ة: "اأدين ما قام به جمل��ة وتف�ضيال، واأعر عن التع��ازي لذوي ال�ضحايا 
واأمتن��ى ال�ضف��اء العاج��ل للم�ضاب��ني". ويف الوق��ت نف�ضه، طلب��ت هيدارا من��ح اأ�رشتها 

ول�ضيما الأطفال بع�س اخل�ضو�ضية يف هذه الفرتة الع�ضيبة.
يذك��ر اأن ال�رشط��ة الريطانية األقت القب���س على هيدارا وهي امراأة م��ن اأ�ضول غامبية 
39 عاما، يف اأعقاب الهجوم على املارة ورجال ال�رشطة يف منطقة وي�ضتمن�ضرت قرب 
الرمل��ان يف لن��دن، 22.03.2017. لكن مت الإفراج عن زوج��ة املهاجم مثل امل�ضتبه 
به��م الآخرين، ومل يبق قيد الحتجاز �ضوى �ضخ�س واحد. ويعتقد املحققون اأن م�ضعود، 
الذي كان ا�ضمه الأ�ضلي قبل اعتناقه الإ�ضالم "اأدريان اأجاو"، كان يعمل لوحده. وكانت 
و�ضائ��ل اإع��الم اأمريكية قد ذكرت اأن م�ضعود كّذب على اأ�رشته حول خططه وقال لزوجه 
اإن��ه �ضي�ضاف��ر جمددا اإىل ال�ضعودي��ة للعمل، قبل توجهه اإىل لن��دن لتنفيذ هجوم الدموي 

الذي اأ�ضفر عن مقتل 4 اأ�ضخا�س بالإ�ضافة اإىل املهاجم نف�ضه، واإ�ضابة 40 اآخرين. 

 

بوتين: إيران شريك آمن لروسيا ونطور التعاون الفعال معها
اأعل��ن الرئي���س فالدميري بوتني خ��الل لقائه نظريه الإي��راين ح�ضن روحاين يف 
مو�ضك��و اأن اإيران ج��ار طيب و�رشيك م�ضتق��ر واآمن لرو�ضيا، موؤك��دا اأن البلدين 

يطوران التعاون الفعال يف خمتلف املجالت.
وق��ال بوت��ني: "نح��ن نعم��ل، وب�ضكل فع��ال للغاي��ة، يف خمتل��ف املجالت – 
يف املج��ال ال��دويل وت�ضوي��ة ق�ضايا ك��رى وحادة ج��دا، والعم��ل يف املجال 
القت�ضادي.  ويف ال�ضنوات الأخرية، نحقق نتائج كبرية على كافة الأ�ضعدة".

واأ�ض��ار بوت��ني اأي�ضا اإىل اأن رو�ضيا واإيران تتعاون��ان على مدى قرون، م�ضيفا 
اأن البلدي��ن اأقام��ا عالقات دبلوما�ضية قبل 500 عام. م��ن جانبه اأكد الرئي�س 
الإي��راين اأن التع��اون ب��ني طه��ران ومو�ضكو لي���س موجها �ض��د دول ثالثة، بل 
يه��دف اإىل تعزيز ال�ضتقرار يف املنطقة. واأك��د روحاين اأن للبلدين خرة جيدة 
يف مكافح��ة الإرهاب الدويل. واأ�ض��اف اأن العالقات بني اإيران ورو�ضيا دخلت 
مرحلة نوعية جديدة، معربا عن اأمله يف اأن زيارته احلالية اإىل مو�ضكو �ضت�ضمح 

بتحديد خطوات جديدة لتعزيز العالقات الإيرانية الرو�ضية.

رف��ع زوجان دع��وى ق�ضائية يف ولية جورجي��ا الأمريكية 
�ض��د ال�ضلط��ات الر�ضمي��ة ب�ضب��ب منعهم��ا من ت�ضجي��ل كنية 

ابنتهما "اهلل".
ورف�ض��ت وزارة ال�ضح��ة الأمريكية من��ح طفلتهما - البالغة 
م��ن العم��ر 22 �ضه��راً - وثيق��ة ولدة ب�ضب��ب الكني��ة الت��ي 

يريدون اإطالقها عليها.
وقال��ت الأم اليزابي��ث هان��دي ووالد الطفلة ب��الل ووك باأنه 
م��ن "غ��ري املقب��ول اأن تبقى ابنتهم��ا من دون ا�ض��م"، اإل اأن 
ال�ضلط��ات الر�ضمي��ة يف الولي��ة اأك��دت اأن كني��ة الطفل��ة - 
زوليخ��ا غري�ضفول لورينا اهلل- يجب اأن يكون اإما هاندي اأو 

ووك اأو ميك��ن اجلمع بينهما لت�ضب��ح كنيتها هاندي -ووك. 
وق��ال احتاد احلري��ات املدني��ة الأمريكي ال��ذي رفع دعوى 
نياب��ة عن الزوج��ني اإن رف���س احلكومة ت�ضجي��ل ال�ضم يعد 

جتاوزا لل�ضلطات.
و���رشح والد الطفلة ل��� " اأتالنتا جورنال اإنهم��ا اأرادا اإطالق 

كنية اهلل على ابنتهما "لأن ال�ضم نبيل".
وق��ال اإن "ق��رار الولي��ة يعتر غري من�ضف، وميث��ل انتهاكًا 

حلقوقنا".
ويق��ول حمام��و وزارة ال�ضح��ة يف الولي��ة اإن "كنية الطفلة 
يج��ب اأن ُت�ضجل اإما بح�ضب كني��ة الأم اأو الأب تبعًا للقوانني 

املتبعة يف الولية، وذلك كاإجراء اأويل".
وتلقت العائلة ر�ضالة من امل�ضوؤولني مفادها اأن كنية الطفلة 

زوليخ��ا ميكن تغيريه عر عري�ضة ُترفع اإىل املحكمة العليا، 
ولكن بعد ح�ضول الطفلة على �ضهادة ولدة.

وتبع��ًا للدعوى الق�ضائية، ف��اإن والدي الطفلة غري متزوجني 
ولديهما طفل �ضغري يدعى بارع علي اهلل.

واأك��د احت��اد احلري��ات املدني��ة الأمريكي��ة اأن��ه م��ن "دون 
احل�ض��ول عل��ى الطفلة على �ضه��ادة ولدة، فه��ي ل ت�ضتطيع 

احل�ضول على رقم ال�ضمان الجتماعي".
ويتخ��وف الحت��اد م��ن اأن تفق��د الطفلة حقه��ا يف اأن تكون 

مواطنة اأمريكية.
وق��ال مي�ضال بومريند، حمامي العائلة، اإن "من حق الأزواج 
ولي���س الولية اإطالق الكنية الت��ي يريدونها على اأطفالهم"، 

م�ضيفًا اأنها ق�ضية �ضهلة.

طال��ب خراء م��ن الأمم املتح��دة يف جمال حقوق 
الن�ضان حكوم��ة دولة الم��ارات العربية املتحدة 

باطالق �رشاح النا�ضط احلقوقي اأحمد من�ضور.
وكان اأحم��د من�ض��ور البال��غ من العم��ر 47 عاما 
ق��د اعتقل يف وقت مبك��ر من الع�رشين م��ن ال�ضهر 

احلايل بعد ان داهم رجال الأمن م�ضكنه.
ويحتج��ز من�ض��ور الآن يف م��كان جمه��ول، ولكن 
العالم الإماراتي الر�ضمي يقول اإنه اعتقل بتهمتي 
ن���رش النعرات الطائفية والكراهية من خالل مواقع 

التوا�ضل الجتماعي.
وقال خراء الأمم املتحدة اإنهم يعترون احتجازه 

مبثاب��ة "هجوم مبا�رش" عل��ى العمل الذي يقوم به 
املدافعون عن حقوق الن�ضان.

وقال ه��وؤلء يف بيان اإن "ن�ض��اط من�ضور املتميز 
يف حماي��ة حق��وق الن�ض��ان واع��الء الدميقراطية 
ع��الوة عل��ى تعاون��ه ال�ضف��اف م��ع الأمم املتحدة 
له��ا قيمة كبرية لي���س لدولة الم��ارات فح�ضب بل 

للمنطقة ب�ضكل عام."
وحث اخل��راء الأمميون ال�ضلط��ات الماراتية على 
الك�ض��ف عن مكان احتج��از اأحمد من�ضور، وحذروا 
م��ن ان احتجازه يف مكان جمه��ول يعر�ضه خلطر 

التعر�س للتعذيب و�ضوء املعاملة."
وكان��ت وكال��ة النب��اء الماراتي��ة الر�ضمية نقلت 
ي��وم الثالثاء املا�ضي ع��ن النائب الع��ام قوله اإن 

من�ضور معتقل "ريثما تتم التحقيقات."
من�ض��ور  اأحم��د  الماراتي��ة  ال�ضلط��ات  واتهم��ت 
با�ضتخ��دام و�ضائ��ل التوا�ض��ل الجتماع��ي "لن�رش 
معلوم��ات كاذبة وم�ضللة تقو�س الوحدة الوطنية 

وال�ضلم الجتماعي وت�رش ب�ضمعة البالد."
كهربائ��ي  مهند���س  وه��و  من�ض��ور،  اأحم��د  وداأب 
و�ضاعر، على الدعوة لعالء حرية التعبري واحلقوق 
ال�ضيا�ضي��ة واملدني��ة يف دول��ة الم��ارات منذ عام 
2006. وواج��ه يف �ضعي��ه ه��ذا حم��الت ت�ضييق 

وتخويف، ح�ضب ما يقول زمالوؤه من النا�ضطني.
ويف ع��ام 2011، اأدي��ن من�ض��ور بتهم��ة "اهان��ة 
م�ضوؤول��ني"، وحكم عليه بال�ضجن مل��دة 3 �ضنوات، 

ولكن افرج عنه بعد 8 اأ�ضهر.

�رّشح��ت املندوبة الأمريكي��ة الدائمة لدى الأمم 
املتحدة نيكي هيلي الثنني 27 مار�س/اآذار اأن 
الإدارة الأمريكي��ة اجلديدة لن ت�ضم��ح بالإ�ضاءة 

اإىل اإ�رشائيل واتخاذ قرارات موجهة �ضدها.
وقالت هيلي اأمام املوؤمتر الأمريكي الإ�رشائيلي 
يف وا�ضنطن :"نحن لن نرى اأبدا تكرارا ملا ح�ضل 
ب�ضاأن القرار 2334"، موؤكدة "لن يكون لدى اأحد 

�ضك يف الدعم الأمريكي لإ�رشائيل".
ومل ت�ضتخدم �ضابقتها يف من�ضب املندوب الدائم 
يف الأمم املتح��دة �ضامانث��ا ب��اور ح��ق الفيت��و 
يف �ضابق��ة ه��ي الأوىل نهاي��ة الع��ام املا�ض��ي، 
واكتف��ت بالمتن��اع ع��ن الت�ضوي��ت اأثن��اء نظر 
جمل���س الأمن يف م���رشوع الق��رار 2334 الذي 
ندد بالبناء الإ�رشائيلي ال�ضتيطاين يف الأرا�ضي 

الفل�ضطينية، وهذا ما �ضمح باإقراره.

وعلقت املندوبة الأمريكية احلالية على ت�ضويت 
اإدارة اأوباما ال�ضابقة على هذا القرار، م�ضرية اإىل 
اأن الولي��ات املتح��دة اتخ��ذت خط��وة اأظهرتها 

�ضعيفة اأكرث من اأي وقت م�ضى.
 ب��دوره األق��ى رئي�س جمل���س النواب ب��ول ريان 
بالل��وم عل��ى الإدارة الأمريكي��ة ال�ضابقة ب�ضبب 
"انع��دام الثق��ة" جت��اه اإ�رشائي��ل، لفت��ا اإىل اأن 
"اإخال�س الرئي�س دونالد ترامب حيال اإ�رشائيل 

ل يعرتيه �ضك".

اأق��ر جمل�س الوزراء اللبن��اين الثنني 27 مار���س/اآذار، ميزانية الدولة لعام 
2017، والت��ي تع��د الأوىل يف الب��الد من��ذ 12 عاما، واأحاله��ا للرملان 

للت�ضديق عليها نهائيا.
وقال ملح��م الريا�ضي، وزير الإعالم اللبناين يف موؤمتر �ضحفي عقب انتهاء 
اجتم��اع جمل�س الوزراء برئا�ضة �ضعد احلري��ري: "يوم اخلمي�س املقبل وفور 
ع��ودة رئي���س اجلمهورية )مي�ضال ع��ون( ورئي�س جمل�س ال��وزراء من القمة 
العربي��ة، �ضيزور علي ح�ضن خليل وزير املالية، احلريري يف ال�رشاي، ويعقد 

موؤمترا �ضحفيا لعر�س كل التفا�ضيل والأرقام وعجز املوازنة".
ومل يواف��ق لبن��ان على ميزاني��ة للدولة من��ذ عام 2005 ب�ضب��ب اخلالفات 

ال�ضيا�ضية بني الأطراف املتناف�ضة.
ويف نهاية نوفمر/ ت�رشين الثاين 2016، بلغ الدين العام الإجمايل للبنان 
زه��اء 112.375 تريليون ل��رية )74.5 مليار دولر(، بح�ضب تقرير �ضادر 

عن جمعية امل�ضارف يف لبنان )خا�ضة(.

ق��ال وزي��ر الدف��اع الريطاين، ماي��كل فال��ون، اإن ب��الده تعت��زم اإر�ضال 4 
مقاتالت متعددة املهام من نوع "تايفون" اإىل رومانيا.

واأ�ض��اف فالون، يف ت�رشيح، اأن اإر�ضال مقاتالت اإىل رومانيا هدفه حماية 
املجال اجلوي للناتو يف البحر الأ�ضود.

وقال وزير الدفاع اإن "بريطانيا تعزز الأمن اجلماعي حللف �ضمال الأطل�ضي 
من ال�ضمال اإىل اجلنوب"، م�ضيفا اأن مقاتالت �ضالح اجلو الريطاين �ضتكون 
جاه��زة حلماية جم��ال الناتو اجل��وي، و�ضمان الأمن حللفائن��ا يف منطقة 

البحر الأ�ضود".
واأو�ض��ح فالون اأن املقاتالت �ضتتخذ من مط��ار "ميخائيل كوغيلنيت�ضانو" 

يف جنوب �رشق روماينا قاعدة لها.
ول تعت��ر ه��ذه اخلطوة مفاجئ��ة، نظرا لأن وزير الدف��اع الريطاين كان قد 
���رشح يف الع��ام املا�ضي عن �رشورة تق��دمي مزيد من الدع��م لبلدان �رشق 

اأوروبا.

رّجح ا�ضتطالع للراأي ن�رشت نتائجه الثالثاء، فوز املر�ضح 
اإميانوي��ل ماكرون )39 عام��ا( وهزمي��ة مر�ضحة اليمني 
املتط��رف مارين لوبان، يف الدورة الثانية من انتخابات 

الرئا�ضة الفرن�ضية.
واأظه��ر ال�ضتط��الع ال��ذي اأجرت��ه اإب�ضو�س �ضوب��را �ضترييا 
اإن��ه اإذا ما اأجري��ت النتخابات ال�ضي��ف املقبل �ضتح�ضل 
مر�ضح��ة اليمني املتطرف مارين لوبان على اأكر عدد من 
الأ�ض��وات يف اجلول��ة الأوىل بن�ضب��ة 25 يف املئة مقابل 
24 يف املئة ملر�ضح تيار الو�ضط ماكرون و18 يف املئة 

للمر�ضح املحافظ فران�ضوا فيون.
وتوق��ع ال�ضتطالع اأن يلحق ماكرون املر�ضح الأوفر حظا 
ح�ضب غالبية ا�ضتطالعات الراأي هزمية �ضاحقة مبناف�ضته 
لوب��ان يف اجلول��ة الثانية املق��ررة يف ال�ضابع من مايو/ 
اأي��ار بح�ضول��ه عل��ى 62 يف املئ��ة مقاب��ل 38 يف املئة 

ملر�ضحة اليمني املتطرف.
وق��ال ال�ضتطالع اإن ماكرون �ضي�ضتفيد يف اجلولة الثانية 
م��ن اأن�ضار املر�ضح ال�ضرتاكي بينوا هامون الذي ترتاجع 
اإىل  موؤخ��رة ال�ضب��اق لالنتخاب��ات  حملت��ه النتخابي��ة 
الرئا�ضي��ة. ي�ض��ار اإىل اأن ماك��رون اقت�ض��ادي خم���رشم 
وله ب��اع طويل يف العمل امل���رشيف وال�ضتثماري، الأمر 
ال��ذي يعّول علي��ه موؤيدوه، عّله بخرت��ه القت�ضادية هذه 
يتمكن من اإخراج فرن�ضا من اأزمتها، حيث ما انفك يطالب 
باإع��الن احتاد م��ايل فرن�ضي اأملاين م�ض��رتك، و�ضط حتفظ 
خ�ضومه على ال�ضبل التي قد يلجاأ اإليها يف هدفه هذا، ول 
�ضيما بعد اأن رجح موؤخرا زوال اليورو واندثاره كعملة يف 

غ�ضون عقد من الزمن.

عائلة أميركية تقاضي السلطات لرفضها تسمية ابنتها "الله"

مطالبة دولية بإطالق سراح الناشط اإلماراتي أحمد منصور

المندوبة األميركية الدائمة باألمم المتحدة: لن نسمح باإلساءة إلسرائيل!

لبنان يقر موازنة ألول مرة 
منذ 12 عامًا

مقاتالت بريطانية لحماية المجال 
الجوي للناتو فوق البحر األسود

استطالع جديد يعزز احتمال 
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واشنطن : حظر األسلحة النووية على مستوى العالم غير واقعي
قال��ت ه��ايل اإن 40 دول��ة �ضتقاط��ع الجتم��اع املق��رر 

ملناق�ضة املعاهدة اجلديدة حلظر الأ�ضلحة النووية
قالت نيكي هايل، ال�ضفرية الأمريكية لدى الأمم املتحدة، 
اإن "حظ��ر الأ�ضلحة النووية على م�ضتوى العامل لن يكون 
واقعي��ًا"، وذلك بعد مقاطعة 40 دول��ة الجتماع املقرر 
ملناق�ض��ة املعاه��دة اجلديدة حلظر الأ�ضلح��ة النووية يف 

الأمم املتحدة الثنني.
وكان��ت الوليات املتح��دة وبريطانيا وفرن�ضا من �ضمن 
الدول التي قاطعت هذا الجتماع الذي ُعقد بعدما تقدمت 
نح��و 120 دولة بخطة حلظر قان��وين لالأ�ضلحة النووية. 
وقال��ت ه��ايل اإن "الأمن القوم��ي يتطلب وج��ود اأ�ضلحة 
نووي��ة ب�ضب��ب ق��وى ال�رش الت��ي ل ميكننا الوث��وق بها". 
ل اأري��د اأي �ض��يء لعائلتي اأكرث من وج��ود عامل خال من 
الأ�ضلحة النووي��ة، اإل اأنه ينبغي علينا اأن نكون واقعيني 
واأ�ضاف��ت "ل اأري��د اأي �ض��يء لعائلت��ي اأك��رث م��ن وجود 
ع��امل خال م��ن الأ�ضلح��ة النووي��ة، اإل اأنه ينبغ��ي علينا 
اأن نك��ون واقعي��ني". واأج��رت كوري��ا ال�ضمالي��ة جتارب 
نووي��ة واأخرى ل�ضواري��خ بال�ضتية رغ��م التحذيرات من 
املجتم��ع الدويل مبا يف ذلك حليفتها ال�ضني. واأعلن عن 
الجتماع الأممي ملناق�ضة اتفاقية جديدة ملزمة قانونيًا 
ب�ض��اأن حظر الأ�ضلحة النووي��ة يف ت�رشين الأول /اأكتوبر 
املا�ضي. و�ضوتت بريطاني��ا وفرن�ضا واإ�رشائيل ورو�ضيا 
والوليات املتحدة �ضد ه��ذه التفاقية فيما امتنعت كل 
م��ن ال�ض��ني والهند وباك�ضت��ان عن الت�ضوي��ت. و�ضوتت 
الياب��ان - الدول��ة الوحي��دة الت��ي عان��ت م��ن هجمات 
نووية يف عام -1945 �ضد اإجراء حمادثات ب�ضاأن هذه 
التفاقي��ة. ويخ�ضى الغرب م��ن اأن تكون كوريا ال�ضمالية 
ق��د قطعت �ضوطا كبريا يف ت�ضني��ع �ضواريخ قادرة على 
حم��ل روؤو���س نووي��ة. وقالت ه��ايل اإن��ه" �ضيتخلف عن 
ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة ما يقرب من 40 دولة"، 
م�ضيف��ة اأن��ه يف ه��ذا اليوم والوق��ت ل ميكنن��ا اإل القول 
وبكل �رشاحة اإننا ل ن�ضتطيع حماية مواطنينا بال�ضماح 

لقوى ال�رش بامتالك الأ�ضلحة النووية".
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