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٦٠٠٠ إرهابي عبروا من لبنان إلى سوريا عبر ٣ طرق للتهريب

كشف تقرير صادر عن أجهزة األمن اللبنانية أنه في السنوات الخمس الماضية من عمر األزمة السورية غادر حوالي ٦ آالف 
إرهابي لبنان وتوجهوا إلى سوريا بهدف القتال في صفوف الجماعات اإلرهابية المسلحة..

وأشار التقرير إلى أن غالبية هؤالء انضووا تحت رايات تنظيمات إرهابية خطيرة على رأسها "داعش" و"جبهة النصرة"، الفتًا 
تل 

ُ
إلى أن جنسياتهم لم تتوقف على اللبنانيين فحسب وإنما من بينهم أيضًا فلسطينيون يعيشون على األراضي اللبنانية، وقد ق

منهم إجماًال نحو ١٣٠٠ شخص.وعن الطرق التي سلكوها في عبورهم إلى األراضي السورية تحدث التقرير الذي نقلته صحيفة 
"البعث" السورية عن ٣ طرق: مطار بيروت إلى تركيا فالرقة، وعبر المعابر الحدودية غير الشرعية، وعبر البحر..

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

بوتين: الحل السياسي في الشرق األوسط يساعد 
على إنهاء أزمة الالجئين في أوروبا

أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين، أن التسوية السياسية في سوريا ودول 
أخرى في الشرق األوسط تسهم في إنهاء أزمة الهجرة الحادة في أوروبا.

وقال بوتين عقب محادثاته ، مع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان: "إن 
التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا ودول أخرى في الشرق األوسط، وعودة 
الحياة الطبيعية في المنطقة بسرعة، يساهم بالتأكيد أيضًا في إنهاء أزمة الهجرة 
الحادة في أوروبا كلها"..وأكد بوتين أن بإمكان هنغاريا الحصول على الغاز الروسي 
عبر مشروع "التيار الشمالي ٢"، أو عبر "التيار التركي"، مشيرًا إلى أن القدرات 

التقنية لذلك متوافرة.
ولم يستبعد الرئيس الروسي عبور الغاز الروسي إلى االتحاد األوروبــي عبر 

أوكرانيا في حال كان ذلك مجديًا من الناحية االقتصادية.

مظاهرة تجمع يهودًا وعربًا في تل أبيب احتجاجًا على 
هدم إسرائيل منازل العرب

تظاهر مئات اليهود والعرب اإلسرائيليين سويًا في وسط تل أبيب -مساء 
السبت- لمطالبة حكومة الكيان الصهيوني بوقف هدم منازل لعرب إسرائيليين 
بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص بناء، علمًا بأنها نــادرًا ما تمنحهم هذه 
التراخيص..وأفادت مصادر صحفية بأن حوالي ألف شخص شاركوا في التظاهر 
تب عليها بالعربية والعبرية "يهودًا وعربًا معًا"، و"نجابه 

ُ
رافعين الفتات ك

الفاشية" و"نقاوم االحتالل" و"مساواة" و"مكان للجميع".
وتقدم المظاهرة نواب من حزب ميريتس اليساري والقائمة المشتركة، كتلة 

النواب العرب اإلسرائيليين في الكنيست.
ويتهم منظمو المظاهرة حكومة بنيامين نتينياهو اليمينية بشن حملة ضد 
منازل العرب اإلسرائيليين المبنية من دون تراخيص، وذلك في محاولة منها 
المتصاص غضب المستوطنين الذين ثاروا بعدما نفذت الشرطة حكمًا أصدرته 
المحكمة العليا وقضى بإخالء بؤرة عمونا االستيطانية القريبة من مدينة رام الله 

ألنها أقيمت على أمالك فلسطينية خاصة.

ش محكمة تدين دبلوماسيًا سعوديا تحرَّ
 بفتاة في سنغافورة

دانت محكمة سنغافورية دبلوماسيًا سعوديًا بعد تحرشه بفتاة تعمل متدربة 
في فندق.. بينما قرر محاميه الطعن على الحكم.

هم، أحد موظفي السفارة السعودية  وقالت صحيفة "سبق" السعودية: إن المتَّ
تهم بالتحرش بفتاة 

ُ
في إحدى دول شرق آسيا وكان في زيارة لسنغافورة وا

تعمل متدربة في الفندق..وأفرجت المحكمة عن المتهم بكفالة مالية قدرها 
٢٠ ألف دوالر.. ونقلت "سبق" أن المتهم قد يواجه السجن ما بين سنتين إلى 

١٠ سنوات والجلد.

مصري وراء الهجوم على متحف اللوفر في باريس

قالت السلطات الفرنسية إن الرجل الذي حاول مهاجمة متحف اللوفر في 
العاصمة باريس -الجمعة- مصري الجنسية ويبلغ من العمر ٢٩ عاما..

وقال المدعي العام فرانسوا موالينس: إنه يعتقد أن المهاجم سافر إلى باريس 
من دبي بتأشيرة سياحية الشهر الماضي..

وأضاف: أن الشرطة تحاول تحديد ما إذا كان الرجل قد تصرف بمفرده أو بناء 
على تعليمات...وأصيب المهاجم الذي كان يحمل سكينًا كبيرًا بإصابات خطيرة 

بعد إطالق النار عليه من قبل جنود فرنسيين في محاولة لوقفه..
كما أصيب أحد الجنود بجروح طفيفة عندما حاول الرجل دخول المتحف..

آثار مأساوية لقرارات ترامب بمنع مواطني ٧ دول من دخول أمريكا

القرارات أجهضت أحالم مهاجرين قبيل ساعات من توجههم للواليات المتحدة
تسبب قرار اإلدارة األمريكية المتعلق بحظر دخول مواطني سبع دول إسالمية إلى 
الواليات المتحدة بعاصفة من الجدل وردود االفعال داخل األراضي األمريكية وعبر 
العالم، إال أن المتضررين الرئيسيين هم أفراد وعائالت من جنسيات مختلفة، أغلبهم 
من تلك الدول، كانوا يحلمون ببدء حياة جديدة بعيدة عن المآسي والحروب والظلم، 
فتعثروا بقرارات سياسية حكمت عليهم بالعودة إلى حيواتهم السابقة دون أدنى 
تصور لما يخبئه لهم المستقبل.األمين، الجئ عراقي يعيش في األردن، يعاني من 
مرض يتسبب له بنزيف دائم، كان يأمل بأن يتم قبول طلب قدمه ألحد مراكز العالج 
في الواليات المتحدة، إال أن الحظر على الالجئين في الواليات المتحدة أقنع األمين أن 

طلبه لن يقبل على اإلطالق.
أم سورية (طلبت عدم نشر اسمها) كانت تأمل بانتقال ابنتها (١٥ عامًا)، المولودة 
بعيب خلقي، إلى الواليات المتحدة إلجراء جراحة معقدة في يدها، إال أنها فقدت األمل 

بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.
محمد الخالد، طفل سوري مقيم في األردن، تم تشخيصه بأنه مصاب بمرض أيونغ 
ل األمل كثيرًا  ساركوما، وهو نوع من السرطان يصيب العظام واألنسجة الرقيقة، تضاء

بانتقاله للواليات المتحدة حيث كان سيلقى العالج المناسب.
باع كل ما يملك قبل السفر

ترك فؤاد شريف وزوجته عملهما وباعا كل ما يملكان وغادرا إقليم كردستان العراق 
مع أبنائهما الثالثة متوجهين للهجرة إلى الواليات المتحدة، لكن قرار الرئيس دونالد 
ترامب أجبرهم على العودة.. حال عائلة فؤاد كحال عدد كبير من العراقيين الذين 

ُمنعوا، بعد صدور القرار، من دخول الواليات المتحدة ألسباب أمنية.
بدا الحزن وخيبة األمل واضحين على وجه شريف وهو يجلس مع زوجته وأبنائه 
الثالثة، وأكبرهم في التاسعة عشرة، في منزل في إقليم كردستان وبجانبهم حقائب 
السفر، وردد الرجل: "ساعدت الحكومة األمريكية وعملت معهم، في وقت األزمات 

عرضت حياتي للخطر (...)، لكن ترامب وإدارته الجديدة خذلونا".
تأشيرة طال انتظارها ١٣ عامًا

شعور عارم بالحماس جرف جوزفين أبو عسلة وعائلتها لدى وصولهم إلى مطار 
فيالدلفيا في الواليات المتحدة، ليبدأوا حياة جديدة بعيدًا عن مآسي الحرب، لكن 
فرحتهم لم تكتمل. بعد عودة العائلة إلى دمشق، تتذكر جوزفين كيف وقف الشرطي 

األمريكي أمامهم قائًال: "ممنوع الدخول".
وكانت عائلة أبو عسلة المسيحية حصلت في أكتوبر الماضي على تأشيرة طال 
انتظارها، بعد ١٣ عامًا على تقديمها طلبًا للهجرة الى الواليات المتحدة. لم يخطر 

ببالي أن يسألنا أحد عن ديانتنا هنا في الواليات المتحدة
يقول أليكس حلمي متذمرًا في متجره الفاخر للسجاد في قلب الحي اإليراني بلوس 
أنجلس: "لم يخطر لي يومًا طوال ٤٢ عامًا أن أحدًا سيسألنا هنا عن ديانتنا" قبل 

السماح لنا بالقدوم إلى الواليات المتحدة.

وقال فهراد بشارتي- الذي يملك وكالة سفريات على جادة وستوود: "األيام الماضية 
كانت كارثة حقيقية. لم يتوقف رنين الهاتف"، "صديقي غادرت زوجته إلى إيران، 
وهو ال يعلم اآلن متى ستتمكن من العودة، ولديهما أوالد. إنهم في وضع مأساوي".

تقول ليلى (رفضت كشف كنيتها خشية التعرض لمتاعب مع السلطات األمريكية) 
وهي ترتجف من الخوف عندما تسترجع وقائع يوم الجمعة: "ردوا جدة عمرها ٨٢ 
عامًا في كرسي نقال.. أي خطر كانت تشكل؟"، وتضيف: "أعرف شخصًا لم يتمكن 
من القدوم وقد توفيت والدته للتو.. وآخر سيخضع والده لعملية قلب مفتوح" وهو 

عالق في إيران.
 الى ذلك وجهت محكمة سياتل الفيدرالية ضربة قوية لقرار «حماية األمة من 
اإلرهاب» الذي أصدره الرئيس األمريكي دونالد ترامب والذي يمنع مواطني ٧ دول 
من دخول أمريكا.وأصدر جيمس روبارت القاضي الفيدرالي بمحكمة سياتل بوالية 

واشنطن حكمًا يقضي بالتعليق المؤقت لقرار ترامب.
مشيرًا الى أن القرار ساٍر علي كل األراضي والواليات المتحدة.

من جانبها رفضت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو -امس األحد- طلب 
وزارة العدل األمريكية إعــادة العمل بقرار ترامب الخاص بالهجرة وحظر 
السفر..وكانت وزارة العدل األمريكية قدمت طعنًا ضد قرار محكمة سياتل 

الذي عطل مرسوم الرئيس األمريكي دونالد ترامب حول حظر دخول الواليات 
المتحدة مؤقتًا لمواطني بعض الدول.

وكان البيت األبيض قد قال في وقت سابق إنه سيتم تقديم الطعن الطارئ 
في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن وزارة العدل األمريكية أكدت أنها لن تطعن في الحكم الصادر 
عن قاٍض فيدرالي، والذي قضى بتعليق مرسوم حظر السفر والهجرة الذي 

أصدره الرئيس ترامب بحق رعايا ٧ دول عربية وإسالمية.
إلى ذلك أعلن مسؤول في الخارجية األمريكية -السبت- أنه سيسمح لألشخاص 

الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الواليات المتحدة.
وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء التزامًا بحكم القاضي االتحادي في مدينة 
سياتل األمريكية الــذي أوقــف األمــر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بحق 

المسافرين من ٧ دول.
وأعلنت متحدثة باسم وزارة األمن الداخلي بالواليات المتحدة أن الوزارة 
ستوقف الحظر وذلك تماشيًا مع حكم المحكمة االتحادية.. مضيفة: أن الوزارة 

تنوي رفع دعوى طارئة إليقاف حكم المحكمة بأسرع وقت ممكن.

بعد االتفاق مع العراق.. مصدر بـ"البترول" المصرية:

 سنستغني عن نفط "أرامكو" 

القضاء الفيدرالي يعلق مؤقتًا 
مرســــــــــوم تــرامب

إيــران تتحـدى ترامب وتطـلق منــاورات صاروخيـة
أطلق الحرس الثوري اإليراني -السبت- مناورات 
في منطقة سمنان العامة شرق العاصمة طهران 

تحت اسم "المدافعون عن سماء الوالية"..
وذكرت وكالة "فارس" اإليرانية أن المناورات 
ــقــوة الــجــوفــضــائــيــة لــحــرس الــثــورة  تجريها ال

اإلسالمية، مضيفة: أنه سيتم خاللها استخدام 
مختلف أنواع المنظومات الرادارية والصاروخية 

ومراكز القيادة والتحكم والحرب اإللكترونية..
وبحسب الوكالة فــإن مــنــاورات الدفاع الجوي 
للحرس الثوري تجري بهدف "عرض االقتدار 

والــجــهــوزيــة الدفاعية الشاملة لمواجهة أي 
تهديد"...وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من فرض 
واشنطن عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف 
١٢ كيانًا و١٣ فردًا، وتحذير واشنطن لطهران 
بأنها لن تتساهل مع ما اعتبرته "استفزازات إيران 
التي تهدد مصالح الواليات المتحدة ". وذلك 
ردًا على إجرائها تجربة لصاروخ باليستي األحد 

الماضي. ..
وبهذا الصدد قــال الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب- الجمعة: إن "طهران تلعب بالنار"، مشيرًا 
إلى أن اإليرانيين ال يقدرون كم كان باراك أوباما 
طيبًا معهم، مؤكدًا أنه لن يكون مثله...وأكد 
ترامب أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة 
بما فيها توجيه ضربة عسكرية، فيما يتعلق 
بالرد على إجراء إيران تجربة صاروخية باليستية 
األحد الماضي..وفي ذات السياق أكد مايكل فلين 
مستشار البيت األبيض لألمن القومي -الجمعة- 
أن إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، "لن 
تتساهل مع استفزازات إيران التي تهدد مصالح 

الواليات المتحدة"..
واتهم فلين طهران بدعم عمليات وصفها 

قوات سوريا تطلق مرحلة 
جديدة من العمليات ضد داعش

أعلن تحالف قــوات ســوريــا بــدء مرحلة جــديــدة من 
العمليات ضــد تنظيم الــدولــة اإلسالمية فــي مدينة 
الرقة شمال سوريا.وقال التحالف في بيان: إن العملية 
تهدف إلى إكمال عزل المدينة وقطع الطريق إلى معقل 

متشددي التنظيم في دير الزور.
وقوات سوريا هي تحالف يضم مقاتلين أكرادًا وعربًا 
وتركمان وأرمن، وتشكل وحدات حماية الشعب الكردي 
النواة الرئيسية في هذا التحالف الذي تدعمه الواليات 
المتحدة..ونقلت تقارير عن الناطق الرسمي باسم 
"التحالف" طالل سلو قوله في مؤتمر صحفي: إن "القوات 
المؤلفة من وحــدات حماية الشعب الكردية وفصائل 
عربية ومسيحية بدأت المرحلة الثالثة من العمليات 

العسكرية الرامية لعزل ريف الرقة عن المدينة".
وأضاف البيان: أن العملية تجري "بدعم متزايد لقوات 
التحالف الدولي سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم 
قواتنا أو عبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة 

لقواتنا في أرض المعركة."

العدل االمريكية تؤكد أنها لن تطعن في قرار القضاء الفيدرالي والسماح لحاملي التأشيرات السارية بدخول أمريكا

أعلن رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية طارق الحديدي، أن بالده تتفاوض على استيراد مليون 
برميل من النفط الخام العراقي شهريًا، وذلك لمدة عام.. وجاء إعالن الحديدي -الخميس- في أعقاب 
إعالن وزير البترول طارق المال، الثالثاء، أن وفدًا نفطيًا من بالده سيزور العراق، في فبراير الجاري، 

للموافقة على المسودة النهائية التفاق استيراد النفط.
وقال مصدر بوزارة البترول المصرية -الخميس: إن المفاوضات جارية منذ أكثر من شهر كامل، وتعتبر 
زيارة الوفد المصري إلى العراق مؤخرًا تتويجًا لهذه المفاوضات، حيث من المحتمل أن يتم التوصل إلى 

االتفاق بشكل نهائي، خالل أيام قليلة، وبالتالي توقيع االتفاق قريبًا.
ظ على ذكر اسمه، إن الحكومة المصرية تتفاوض حاليًا على مليون برميل 

ّ
وأوضح المصدر، الذي تحف

شهريا لمدة سنة قابلة للتجديد، وستكون الشحنات المتعاقد عليها في شكلها الخام، حيث سيتم تكرير 
النفط العراقي فى معامل التكرير المصرية..وأكد المصدر أن مصر بإمكانها اآلن فسخ التعاقد مع شركة 
أرامكو السعودية، بعدما أكدت بعض الدول العربية والغربية استعدادها لمساعدة مصر ودعمها بما 
تحتاجه من مواد بترولية، وكافة العروض التي حصلت عليها مصر تضمنت تسهيالت كبيرة في الدفع.

وأضاف: "االتفاق مع العراق لن يكون األخير، فهناك عدة عروض مهمة تساعد مصر على تجاوز أزماتها 
المتعلقة بالطاقة، والتعاون الدولي في هذا الشأن فاجأ الجميع في مصر، بسبب حجم العروض وقوتها، 

وبالتالي فإن الخالف مع السعودية لن يكون مؤثرًا على اإلطالق".
وكان سفير العراق لدى القاهرة حبيب الصدر، أكد أن هناك مسعى من البلدين لتطوير العالقات في 
الفترة المقبلة، معلنًا عن قيام وفد من رجال األعمال والمستثمرين العراقيين بزيارة للقاهرة األسبوع 
المقبل، وذلك لبحث تأسيس مجلس أعمال مصري عراقي والتعرف على الفرص االستثمارية واإلمكانات 
المتاحة لدخول السوق المصرية. وبّين السفير أن هناك تفاهمات بين الوزيرين المعنيين بالتجارة لدى 
البلدين لتوريد بعض السلع لمصر لتدخل في الحصة التموينية، كما أن هناك مجاالت واسعة ستتاح 
للعمالة والشركات المصرية في عمليات إعادة إعمار العراق بعد انتهاء الحرب على تنظيم "داعش" 

اإلرهابي.


