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ترامب محروم من الراحة ومكيفات البيت األبيض معطلة

األمم المتحدة تحقق في وجود مقابر جماعية وانتهاكات 
في شمال مالي

 

فيرارا اإليطالية تتخذ إجراءات صارمة بحق مستضيفي الالجئين 
اأعلن��ت بلدي��ة مدين��ة ف��رارا الواقع��ة �س��مال اإيطاليا،ال�س��بت، عن فر���ض �رضائب 
اإ�س��افية عل��ى املواطن��ني الذي��ن ي�ست�س��يفون الجئني يف م�س��اكنهم، بح�س��ب ما 
اأورده التلفزيون احلكومي. وجاء يف قرار اأ�س��درته األي�س��يا زاناردي، رئي�سة بلدية 
مدين��ة كوديغورو التابعة ملحافظة فرارا )�س��مال �رضق(، اأن��ه اعتبارا من االثنني 
7 اأغ�سط�ض/اآب اجلاري، �سيتم البدء يف التفتي�ض ال�رضيبي على منازل املواطنني 

الذين ي�ست�سيفون الجئني، من اأجل فر�ض �رضائب اأعلى عليهم.
ويعد هذا اأول اإجراء من نوعه على امل�ستوى ال�رضيبي يف اإيطاليا، من جانب اإدارة 

حكومية بحق املواطنني الذين يقدمون املاأوى للمهاجرين املقيمني.
وبح�س��ب الق��رار، فاإن��ه �س��يجري يف نف���ض التاريخ، اإر�س��ال مراقبني م��ن ال�رضطة 
واالإدارة البلدية اإىل منازل املواطنني اخلا�سة، للتحقق من ظروف ال�سكن يف حال 

ا�ست�سافتهم ملهاجرين، وال �سيما احرتام اللوائح ال�سحية.

اأك��د الرئي���ض االأمريكي دونال��د ترامب اأنه م�س��طر للعمل، حتى اأثن��اء اإجازته التي 
يق�سيها االآن يف اأحد نوادي الغولف التي ميتلكها يف والية نيوجر�سي.

ويف تعلي��ق عل��ى �س��رورة اإجازت��ه، ق��ال ترام��ب: "اأن��ا االآن م�س��تمر يف العمل يف 
بريدمين�سرت يف نيوجر�سي، فيما ي�سهد البيت االأبي�ض يف هذه االأثناء اأعمال �سيانة 
وترميم كانت مقررة منذ اأمد. ال ميكن اعتبار اإجازتي هذه عطلة، حيث اأق�سي معظم 

الوقت يف اإجراء االت�ساالت وعقد اللقاءات".
وعل��ى �س��عيد االأمن يف البيت االأبي���ض ومكافحة الت�رضيبات، اأ�س��اد ترامب بجهود 
جيف �سي�س��ين�ض وزير العدل والنائب الع��ام االأمريكي املبذولة يف مكافحة ت�رضيب 
املعلومات من اأجهزة الدولة. واأ�س��اف: "اأرحب ب�رضوع النائب العام، وبعد �س��نوات 
م��ن الت�رضيبات من وا�س��نطن يف تاأدية املهام املوكل��ة اإليه، حيث اأن االأمن القومي 

يتطلب ال�سدة التي كل ما ازدادت كان اأف�سل".
جتدر االإ�س��ارة اإىل اأنه �س��بق للبيت االأبي�ض واأعلن عن ق�س��اء الرئي�ض ترامب اإجازة 
متتد ل�17 يوما اعتبارا من اجلمعة. وذكر املتحدث با�س��م البيت االأبي�ض اأن ترامب 
�س��وف ي�ستمر يف تاأدية مهامه من اأحد املنتجعات، نظرا الأعمال الرتميم وال�سيانة 
التي تخ�سع لها مرافق البيت االأبي�ض واأنظمة التدفئة والتكييف، ال�سيما مع ا�ستداد 

حر اأغ�سط�ض الذي يجعل العمل م�ستحيال بال تكييف.

اأعلن��ت بعث��ة االأمم املتح��دة يف مايل، ال�س��بت، اأنها حتقق يف وج��ود مقابر جماعية 
وانتهاكات عديدة حلقوق االإن�س��ان ترتكبها جمموعات م�سلحة حتاول ال�سيطرة على 
ال�س��مال. وقال��ت البعث��ة، يف بي��ان، اإنها تلق��ت معلومات عن جت��اوزات وانتهاكات 
خطرة حلقوق االإن�س��ان ن�س��بت اإىل احلركات املوقعة على اتفاق ال�س��الم املربم يف 
العام 2015 بني املجموعات امل�س��لحة القريبة من احلكومة وجمموعات تن�س��يقية 

حركات اأزواد )حركة التمرد ال�سابق التي يهيمن عليها الطوارق(.
واأفادت البعثة االأممية اأنها ن�رضت فرقا من ق�س��م حقوق االإن�سان واحلماية للتحقيق 
يف انته��اكات حمتمل��ة حلقوق االإن�س��ان وتوثيقها، وخ�سو�س��ا يف اإنيفي�ض )منطقة 

كيدال( حيث حتدثت معلومات عن وجود مقابر جماعية.
واأ�س��افت اأن��ه مت التثبت م��ن 34 من اأ�س��ل 67 ادعاء وتاأكيدها، م��ن بينها حاالت 
اختفاء ق�رضي الأفراد بينهم قا�رضون، وحاالت خطف و�سوء معاملة، وكذلك حاالت 

تدمر واإحراق و�رضقات.

اعتق��ال خلي��ة  االأح��د، ع��ن  االإ�رضائيل��ي،  اأعل��ن اجلي���ض 
فل�س��طينية من خميم اجللزون �س��مال رام اهلل، اأطلقت النار 
ليل��ة ال�س��بت على نقط��ة للق��وات االإ�رضائيلية عن��د مدخل 

م�ستوطنة بيت اإيل �سمال مدينة البرة.
وقال اجلي�ض االإ�رضائيلي اإن اخللية ت�سم اأربعة فل�سطينيني، 
مت اعتقالهم فجر االأحد بعد اقتحام خميم اجللزون �س��مال 
رام اهلل. مدعي��ا اأن اعتق��ال ثالث��ة مت على اأي��دي قوات من 
اجلي���ض والقوات اخلا�س��ة الت��ي داهمت املخي��م، واأن اأحد 
املعتقلني �س��لم ال�س��الح الذي اأطلقت بوا�س��طته النار، وهو 

من نوع "كارلو".واأكدت م�سادر حملية يف خميم اجللزون 
اأن مواجه��ات اندلعت بني ال�س��بان واجلن��ود االإ�رضائيليني 

الذين اقتحموا املخيم، فجر االأحد.
واأ�سافت امل�سادر اأن القوات االإ�رضائيلية اعتقلت ال�سبان، 
اإبراهيم اأبو خرمة، وحممد رم�س��ان عليان، وكرم خملوف 

نخلة.
جتدر االإ�س��ارة اإىل اأن اجلي�ض االإ�رضائيلي، قال ليلة ال�سبت 
اإن نقطة ع�س��كرية عند مدخل م�س��توطنة بيت اإيل تعر�ست 

الإطالق نار من �سيارة دون وقوع اإ�سابات.
على �س��عيد اآخر، اأفادت مرا�س��لتنا يف رام اهلل باأن اجلي�ض 
االإ�رضائيل��ي اعتق��ل 9 فل�س��طينني يف اأنح��اء متفرق��ة من 

ال�سفة الغربية، فجر االأحد.
وقالت م�س��ادر عربية اإن فل�سطينيا اعتقل يف قلقيلية، و3 
من اجللزون، وواحدا من اخل�رض، واآخر من �س��عر، و�س��ابا 
من بلدة بيت اأمر �س��مال اخلليل بتهمة التحري�ض، و�س��ابا 

من بلدة تقوع.
وبينت امل�س��ادر اأن اجلن��ود االإ�رضائيليني اعتقلوا يف بيت 

حلم فتى و�سابني.
ويف قلقيلي��ة، اعتقل��ت ق��وات االحت��الل املواطن��ة اأمين��ة 
اأبتلي، زوجة االأ�س��ر اأديب الغلبان، املعتقل منذ اأ�س��ابيع، 
بع��د مداهم��ة منزله��ا يف ح��ي داوود اجلنوب��ي يف مدينة 

قلقيلية.

وكاالت : نظر م�س��تخدمو االنرتنت ب�س��خرية وا�س��تهزاء اإىل حتليق الرئي�ض االأوكراين 
بيرتو بورو�سينكو على منت طائرة حربية من طراز ميغ 29 وذلك بعد ن�رضه لفيديو 
يف في�س��بوك وه��و يف  قمرة قي��ادة املقاتلة. وظه��رت يف تويرت الكث��ر من النكات 
ال�س��اخرة حول هذا املو�س��وع ومن بينها على �س��بيل املثال، عزم بورو�سينكو على 
التحلي��ق يف امل��رة التالية اإىل الف�س��اء الكوين. وجتدر االإ�س��ارة اإىل اأن بورو�س��ينكو 
و�س��ل ال�س��بت اإىل اأحد املطارات الع�س��كرية يف مقاطعة فينيت�س��ا ع�سية عيد القوات 
اجلوي��ة لتهنئة الع�س��كريني ورف��ع معنوياتهم. وجل�ض الرئي���ض االأوكراين يف املقعد  

خللفي)وهو مقعد املالح اأو الطيار االحتياطي(  ملقاتلة من طراز "ميغ29-"

وكاالت : نقلت مرا�س��لة RT يف جنيف دينا اأبي �س��عب عن م�س��در يف املعار�س��ة 
ال�س��ورية اأن وزير اخلارجية ال�س��عودي عادل اجلبر اأبلغ الهيئة العليا للمفاو�س��ات 
اأن الرئي�ض ال�سوري االأ�سد باق. وح�سب امل�سدر قال اجلبر للمعار�سة اأن على الهيئة 
اخلروج بروؤية جديدة واإال �ستبحث الدول عن حل ل�سوريا من غر املعار�سة، منوها 
باأن الوقائع توؤكد اأنه مل يعد ممكنا خروج االأ�سد يف بداية املرحلة االنتقالية، "واأننا 

يجب اأن نبحث مدة بقائه يف املرحلة االنتقالية و�سالحياته يف تلك املرحلة".
كما نقلت مرا�س��لتنا عن م�س��در يف املعار�س��ة ال�س��ورية اأن موؤمتر الريا�ض املقبل 

�سيعلن نهاية دور ريا�ض حجاب.

اأحيت مدينة هرو�س��يما اليابانية،ال�سبت،الذكرى 
ال���72 ل�رضبها بالقنبل��ة الذري��ة االأمريكية، وما 
تركته من دمار ال تزال اأ�سداوؤه ترتدد حتى اليوم 
منذ اأواخر احلرب العاملية الثانية �سيف 1945.

رئي�ض الوزراء الياباين �س��ينزو اآبي، مل يتطرق يف 
الكلمة التي األقاها يف هذه املنا�س��بة اإىل اخللفية 
التاريخية للق�س��ف الذري، اأو العدوان الذي �سنته 
اليابان عل��ى جرانها قبل واإبان احلرب العاملية 
الثانية. وقال: اليابان م�س��ممة بحزم على قيادة 
املجتم��ع الدويل لنزع ال�س��الح النووي، وذلك من 
خ��الل االلتزام الثابت مببادئه��ا الثالثة املنافية 
له��ذا ال�س��الح واملتمثلة يف "ع��دم االإنتاج، وعدم 
احلي��ازة، ومنع ن�رضه عل��ى االأرا�س��ي اليابانية" 
واال�س��تمرار يف مطالب��ة ال��دول النووي��ة وغرها 

باأن حتذو حذوها يف هذا االجتاه.
كازومي مات�سوي، عمدة هرو�سيما ذّكر احل�سور 
يف كلمت��ه بحجم اخل�س��ائر الب�رضية واالإن�س��انية، 
ال�رضب��ة  خلفت��ه  مم��ا  الياباني��ني  ومعان��اة 
االأمريكي��ة، ودعا احلكومة اليابانية اإىل "بذل كل 

ما يف و�سعها" لنزع ال�سالح النووي يف العامل.
طال��ب مات�س��وي حكوم��ة ب��الده كذل��ك، مبزي��د 
م��ن الدعم للناج��ني من الق�س��ف ويعان��ون اآثار 

االإ�سعاع ذهنيا وبدنيا حتى يومنا هذا.

نف��ت ال�س��فارة االإيرانية لدى الكوي��ت، االأحد، االأخبار 
الواردة يف بع�ض و�سائل االإعالم الكويتية التي زعمت 
وجود �س��لة لطهران مبتهمي ق�س��ية ما ي�سمى"خلية 

العبديل" الهاربني.
واأك��دت ال�س��فارة االإيراني��ة يف الكويت، اأنها �س��تتخذ 
االإج��راءات الالزم��ة ع��رب وزارة اخلارجي��ة الكويتية، 

ب�س��اأن ه��ذه االدعاءات. ونف��ت ال�س��فارة االإيرانية يف 
وق��ت �س��ابق، خ��ربا ن�رضته اإح��دى ال�س��حف املحلية 
الكويتية حول ا�س��تخدام جوازات دبلوما�س��ية تخ�ض 
املدانني يف الق�سية للهروب، موؤكدة اأنها مل ت�سدر اأيا 
منها. ونفذت ال�س��لطات االأمنية الكويتية ليل اخلمي�ض 
املا�س��ي، حملة تفتي�ض وا�سعة �سملت مناطق عدة يف 

الكويت، قالت اإنها للبحث عن مدانني هاربني.
اآب/اأغ�س��ط�ض   13 يف  الكويتي��ة  الداخلي��ة  واأعلن��ت 

2015، اأن االأجهزة االأمنية متّكنت من �س��بط 3 من 
اأع�س��اء خلي��ة اإرهابي��ة يف مزرع��ة مبنطق��ة العبديل 
ق��رب احلدود م��ع الع��راق، وبحوزتهم كمي��ات هائلة 
من االأ�س��لحة والعتاد، ومنذ ذلك احلني انطلقت موجة 

اتهامات �سد اإيران وحزب اهلل.
ويدع��ي بع�ض امل�س��وؤولني الكويتيني وو�س��ائل اإعالم 
كويتي��ة، اأن اخللية املذكورة لها �س��لة باإيران وحزب 

اهلل، وهو ما رف�سته طهران وحزب اهلل مرارا.

نف��ى وزير الدف��اع اللبن��اين يعقوب ال�رضاف وجود اأي تن�س��يق ع�س��كري 
بني اجلانبني اللبناين وال�س��وري يف حماربة "داع�ض"، لكنه مل ي�س��كك يف 

اإمكانيته "الأنه �سي�سب يف �سلب امل�سلحة الوطنية".
ويف حديث الإذاعة "�سوت لبنان 93،3" االأحد، عزا الوزير انعدام التن�سيق 
اإىل "اخلالف ال�سيا�سي يف هذا امللف"، وت�ساءل "اأين امل�سكلة يف التن�سيق 

مع �سوريا اإن كان �سي�سب يف �سلب امل�سلحة الوطنية".
واأ�س��اف: "ال تن�سيق �سيا�س��ي بني لبنان و�س��وريا، ولكن باالأم�ض حررنا 

اأ�رضى وحكما ح�سل ذلك بف�سل تن�سيق ع�سكري بني الدولتني".
وردا على �س��وؤال حول اإمكانية طلب دع��م اأمريكي خلو�ض املعركة، اأعرب 
ال���رضاف ع��ن اعتقاده اأن "اجلي�ض لن يطلب م�س��اعدة من اأحد"، موؤكدا اأن 

"ال اأح��د �س��يدخر جهدا يف تاأمني اأي م�س��اعدة للجي���ض يف حال احتاج 
اإليها".

ودع��ا ال�رضاف اإىل "عدم الت�س��كيك بقدرة اجلي�ض والدخول يف �س��جاالت 
عقيمة يف خ�سم ا�ستعداداته خلو�ض معركة راأ�ض بعلبك والقاع"، مو�سحا 
"اأن الق��رار الع�س��كري يف هذه امل�س��األة يعود للجي�ض وح��ده فيما القرار 

ال�سيا�سي يتخذ يف جمل�ض الوزراء بناء على قرار احلكومة جمتمعة".
ولف��ت اإىل اأن "م��ن امل�س��كالت الت��ي تواج��ه اجلي�ض هو جتهي��زه ومن ثم 
تزويده الن�س��ائح"، معتربا اأن "املطلوب من الراأي العام واخلرباء هو عدم 

ال�سغط على اجلي�ض اللبناين يف املواقف والنظريات".
وميداني��ا، اأف��ادت الوكالة الوطنية لالإعالم، باأن اجلي�ض اللبناين يق�س��ف 
مواقع امل�س��لحني يف جرود راأ�ض بعلبك والفاكهة باملدفعية الثقيلة، واأن 

دوي الق�سف ي�سل اإىل كل بلدات البقاع ال�سمايل.

يعك��ف "داع�ض" على جتنيد ال�س��باب يف املناطق اخلا�س��عة ل�س��يطرته يف 
حمافظ��ة دي��ر ال��زور ال�س��ورية حتت طائل��ة عقوبات��ه، فيما يح��رر اجلي�ض 

ال�سوري بالغات االلتحاق ويعممها على من هم يف �سن اخلدمة.
�س��باب دير الزور باتوا يف ظل هذا الواقع اأمام خيارين اثنني، يتمثالن يف 
االلتحاق بع�س��ابات "داع�ض" االإرهابية، اأو تاأدية خدمة العلم يف �سفوف 

اجلي�ض ال�سوري امل�ستمر يف الزحف على معاقل التنظيم.
فف�س��ال عن الظروف اخلانقة التي تعي�س��ها مناطقهم اخلا�س��عة ل�"داع�ض" 
يف دير الزور، ا�س��طر الكثر من ال�سبان يف اأوقات �سابقة للر�سوخ ل�رضوط 
خدمة "داع�ض"، فيما يفعلون كل ما يف و�سعهم يف الوقت الراهن للفرار من 
"جي�سه" مع ازدياد وهنه واخل�سائر التي يتكبدها يف ما تبقى من معاقله.
"داع���ض"، م��ع تق��دم اجلي���ض ال�س��وري يف دي��ر ال��زور وقراه��ا اأعلن يف 
املناط��ق املتبقي��ة حت��ت �س��يطرته ما و�س��فه ب�"النف��ر الع��ام" ملواجهة 

"الغزو الن�سري".
واأخطر التنظيم االإرهابي عرب من�س��ورات عممها يف مناطقه، جميع الذكور 
ممن بلغوا الع�رضين عاما ومل يتجاوزوا الثالثني، ت�س��جيل اأنف�س��هم لدى ما 

ي�سميها "نقاطه االأمنية".
ويوؤك��د الدواع���ض يف من�س��وراتهم اأن امللتحقني باخلدمة �سيخ�س��عون اأوال 
ل���"دورة �رضعي��ة تعقبه��ا اأخ��رى ع�س��كرية، قب��ل االنخ��راط يف القتال يف 
�س��فوف تنظيمه��م، واأن من يقاتل اإىل جانبهم �س��يكون "ل��ه مالهم، وعليه 

ما عليهم".
كما حذر التنظيم كل من يتخلف عن الت�سجيل واالنت�ساب اإىل �سفوفه خالل 

مدة اأق�ساها اأ�سبوع واحد من تاريخ من�سوراته، حتت طائلة العقوبة.
اجلي�ض ال�س��وري يف هذه االأثناء، م�س��تمر يف املناطق املحررة يف ا�ستدعاء 
ال�س��بان ممن هم يف �س��ن اخلدمة عمال بالت�رضيعات ال�س��ورية ذات ال�س��اأن، 
لرفد �س��فوفه بعد اخل�س��ائر التي تعر�ض خ��الل مكافحة "داع���ض" والزمر 

االإرهابية املن�سوية حتت لوائه منذ اندالع احلرب يف �سوريا.
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القدس - وكاالت

عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ..

المواقف الدولية تتصاعد وكوريا تؤكد:"الواليات المتحدة ستغرق في بحر من اللهب"

بع��د اأن اأقر جمل�ض االأمن ال��دويل باالإجماع عقوبات جديدة 
�س��د كوريا ال�سمالية، ردا على جتربتني ل�سواريخ بالي�ستية 
اأجرته��ا بيون��غ يانغ يف يوليو/ متوز املا�س��ي ت�س��اعدت 

املواقف الدولية وتفاقمت االأزمة . 
ال�س��مالية  كوري��ا  �س��ادرات  تقلي���ض  الق��راراإىل  ويه��دف 
والبالغ��ة ثالث��ة ملي��ارات دوالر بواق��ع الثل��ث، م��ن خالل 
من��ع كوري��ا ال�س��مالية من ت�س��دير الفحم، واحلدي��د اخلام، 

والر�سا�ض، والر�سا�ض اخلام، واملاأكوالت البحرية.
وي�س��مل الق��رار اجلدي��د ت�س��عة اأف��راد واأربع��ة كيان��ات اإىل 
القائمة ال�س��وداء التابعة لالأمم املتحدة ما يجعلهم عر�س��ة 

لتجميد االأر�سدة على م�ستوى العامل وحظر ال�سفر.
كما حتظ��ر العقوبات عل��ى بلدان العامل زي��ادة اأي معدالت 
اإ�س��افية يف العمالة الكورية ال�س��مالية لديها، وعدم اإطالق 
اأي م�س��اريع اأو موؤ�س�س��ات م��ع بيونغ يان��غ وجتميد تطوير 
امل�س��اريع احلالي��ة معه��ا، وت�س��دد القيود املفرو�س��ة على 
الن��ووي وال�س��اروخي يف كوري��ا  العامل��ني يف احلقل��ني 

ال�سمالية.
وي�سر اجلانب االأمريكي �ساحب م�رضوع قرار العقوبات اإىل 
اأن قيود جمل�ض االأمن �سوف تقتطع من اإيرادات بيونغ يانغ 
مليار دوالر �سنويا من جممل قيمة �سادراتها البالغة ثالثة 

مليارات يف ال�سنة، مبا يحرمها من ثلث عائداتها.
الرئي���ض االأمريكي دونالد ترامب اأ�س��اد بق��رار جمل�ض االأمن 
م�س��را اإىل تاأييد رو�س��يا وال�س��ني للعقوبات و�سيكون لهذا 

القرار اأثر اقت�سادي هائل على كوريا ال�سمالية.
واأ�س��اف: "ق��رار جمل���ض االأم��ن، �س��مل حزم��ة العقوب��ات 
االقت�س��ادية االأك��رب من نوعه��ا املتخذة �س��د بيونغ يانغ، 

حيث �ستفوق خ�سائرها املليار دوالر".
تيلر�س��ون  ريك���ض  االأمريك��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  وو�س��ف   
ووزيرة اخلارجية الكوري��ة اجلنوبية كانغ يون هي، االأحد، 
العقوب��ات اجلديدة التي فر�س��ها جمل�ض االأم��ن على كوريا 

ال�سمالية باأنها نتيجة طيبة.
واأف��اد الطرف��ان باأن النتيج��ة اإيجابية لل�س��غط على بيونغ 

يانغ، الإنهاء برناجمها النووي وجتاربها ال�ساروخية.

وكاالت ـ متابعة 


