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مهلته تنتهي اليوم 

ترامب يعتزم توسيع مرسوم الهجرة ليشمل دوال أخرى

أملح مسؤولون في االدارة االميركية أمس 
األول الى ان الرئيس دونالد ترامب ميكن ان 
يقرر اضافة بلدان اخ��رى على الئحة الدول 
التي يشملها حظر الهجرة املثير للجدل والذي 

تنتهي مهلته اليوم االحد.
وقال مسؤولون في البيت االبيض ووزارة 
االم��ن الداخلي اجلمعة انهم ح��ددوا ع��ددا من 
ال��دول التي ال تريد او ال ميكنها االستجابة 
الجراءات املراقبة االمنية التي تطلبها الواليات 

املتحدة لدخول اراضيها.
وك���ان ت��رام��ب ق��ال ف��ي مطلع 2017 انه 
يحتاج فترة من 90 يوما ملنع وصول مواطني 

س��ت دول مسلمة )س��وري��ا واي���ران وليبيا 
واليمن وال��س��ودان والصومال( وايضا الى 
120 منع وص��ول الالجئني من كافة انحاء 
العالم مل��دة 120 ي��وم��ا، وذل��ك ريثما يحدد 

مقاييس جديدة لدخول االراضي االميركية.
ودون حتديد الدول املعنية او عددها قال 
املسؤولون ان مرسوما رئاسيا جديدا سيحدد 
جملة م��ن االج�����راءات ت���راوح ب��ني املراقبة 
املشددة )على غرار االطالع على الهاتف النقال 
واحلسابات على مواقع التواصل االجتماعي( 
ومنع الدخول.  وق��ال مايلز تيلور مستشار 
وزارة االم��ن الداخلي “ان الهدف ليس املنع 

النهائي ملواطني بعض الدول من القدوم الى 
الواليات املتحدة. الهدف هو حماية االميركيني 
حتى تنصاع احلكومات االجنبية لطلباتنا 
وال تتسبب ف��ي مخاطر على ام��ن ال��والي��ات 
املتحدة«. وبعد خمسة اشهر من اخلالفات 
ام���ام احمل��اك��م ب��دأ س��ري��ان م��رس��وم الهجرة 
املعدل لترامب في 29 حزيران/يونيو 2017. 
وتنتهي فترة سريانه في نهاية هذا االسبوع 
دون معرفة ما اذا كان ال 180 مليون مواطن 
في الدول املعنية سيسمح لهم مجددا بدخول 

االراضي االميركية.
وسينظر ال��ق��ض��اة التسعة ف��ي احملكمة 

العليا  في العمق في مرسوم الهجرة في 10 
تشرين االول/اكتوبر املقبل.

ويبرر ترامب فرض القيود على القادمني 
الى الواليات املتحدة بضرورة منع وصول 
“ارهابيني اجانب”. لكن احملكمة العليا حدت 
م��ن نطاق مرسومه حيث استثنت منه اي 
شخص ميكنه اثبات “عالقة فعلية مع شخص 

او كيان في الواليات املتحدة«.
وي��رى معارضو ترامب ان ما يفعله هو 
تنفيذ وعد انتخابي مبنع املسلمني من دخول 
االراضي االميركية في تعارض مع الدستور 

الذي يحظر التمييز الديني.

الرئيس األميركي دونالد ترامب

ب���ن���غ���ادي���ش ت���ؤك���د ت���وق���ف ت���دف���ق ال���اج���ئ���ن ال���روه���ي���ن���غ���ا م����ن ب���ورم���ا
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للمرة الثانية خال شهرين

ماكن يعرقل مجددا خطط 
اجلمهورين إللغاء »أوباماكير«

أعلن السناتور اجلمهوري جون ماكني امس األول 
اجلمعة معارضته حملاولة اجلمهوريني األخيرة 
استبدال قانون »أوباماكير« للرعاية الصحية، وهو 

ما يرجح أن ينسف خطط الغائه. 
وه��ذه امل��رة الثانية خالل شهرين التي يتحدى 
فيها ماكني حزبه والرئيس دونالد ترامب في ما 

يتعلق بجهود استبدال أوباماكير. 
وق��ال ماكني عن مشروع القانون ال��ذي اقترحه 
السناتوران اجلمهوريان ليندسي غراهام وبيل 
كاسيدي “ال ميكنني التصويت لصالح اقتراح 
غ��راه��ام-ك��اس��ي��دي بضمير مرتاح،” مضيفا ان 
إصالح قانون الرعاية الصحية يجب أن يكون جهدا 

مشتركا من احلزبني. 
وفيما أق��ر ترامب ليل اجلمعة ب��أن “األمر بات 
أصعب دون تصويت ماكني،” إال أنه تعهد مواصلة 

محاوالت إلغاء “أوباماكير«. 
وفي يوليو، عاد ماكني إلى واشنطن من أريزونا 
بعدما مت تشخيصه ب��س��رط��ان ال��دم��اغ ليصبح 
واح��دا من ثالثة جمهوريني في مجلس الشيوخ 
ساهموا في عرقلة محاولة حزبهم األخيرة استبدال 

“أوباماكير«. 
ويبدو املتمردون في صفوف احلزب عازمني على 
نسف ما قد يشكل آخر فرصة للحزب لتطبيق هدف 

كان يسعى إليه اجلمهوريون منذ مدة طويلة. 
ومع معارضة كل من ماكني وراند بول، يحتاج 
األمر جمهوريا آخر فقط ملنع مترير مشروع القانون 
قبل املوعد النهائي في 30 سبتمبر، أي نهاية السنة 

املالية.
وسيشكل انهيار مشروع القانون ضربة جديدة 
للرئيس وق��ي��ادة احل���زب اجل��م��ه��وري، ال��ذي��ن لم 

يتمكنوا من حتقيق تقدم في إلغاء “أوباماكير” رغم 
سيطرتهم على الكونغرس والبيت األبيض. 

وانتقد ماكني ان مشروع القانون جتاوز الترتيب 
املتبع في مجلس الشيوخ وبالتالي لن يخضع 
ملراجعة كاملة م��ن قبل مكتب امليزانية التابع 

للكونغرس قبل نهاية الشهر. 
وقال السناتور إنه ال ميكنه “دعمه دون معرفة 
كلفته وكيف سيؤثر على أق��س��اط التأمني، وكم 

شخص سيساعد أو سيؤذي«. 
ورمب��ا يتحمس أنصار مشروع القانون لكونه 
سيتفادى تقرير مكتب امليزانية. فقد توقعت الهيئة 
املستقلة ف��ي يوليو أن ع��دد األش��خ��اص ال��ذي��ن ال 
ميلكون تأمينا صحيا سيزداد ب�23 مليون أميركي 
فيما ستزداد أقساط التأمني بنسبة 20 باملئة كل عام 
على مدى العقد القادم لو أن املشروع السابق اللغاء 

اوباماكير أصبح قانونا. 
وح��اول البيت األبيض مطلع األسبوع اجلاري 
كسب أصوات اجلمهوريني املشككني مبشروع قانون 
ليندسي-كاسيدي، حيث اتصل ترامب نفسه هاتفيا 
بالنواب واحملافظني في مسعى إلى قلب املوازين 

لصالح املقترح.
 وكتب ت��رام��ب على “تويتر” اجلمعة أن من 
يصوتون ضد مشروع القانون “سيعرفون إلى األبد 

)...( بصفة +اجلمهوري الذي انقذ أوباماكير+«. 
مع ان اجلمهوريني تعهدوا الغاء اإلصالحات في 
النظام الصحي التي تعود إلى حقبة الرئيس السابق 
باراك أوباما، واجهوا صعوبات لتأمني الدعم الكافي 
للقيام بذلك وسط مخاوف من أن البدائل املقترحة 
ستزيد بشكل كبير عدد األميركيني الذين ال ميلكون 

تأمينا صحيا. 

واشنطن تؤكد أن العقوبات »آخر فرصة« حلل سلمي مع بيونغ يانغ

3.4 درجة يضرب كوريا الشمالية وقد يكون ناجما عن »انفجار« الصن: زلزال بقوة 
وقع زلزال سطحي بقوة 3،4 درجات قد 
يكون ناجما عن »انفجار« السبت في كوريا 
الشمالية، بحسب م��ا أعلنت هيئة رصد 

الزالزل الصينية.
وتابعت الهيئة ان م��رك��ز ال��زل��زال هو 
نفسه تقريبا لزلزال سطحي سابق وقع في 
3 ايلول/سبتمبر، وعرف الحقا أنه ناجم 
عن اختبار نووي اجرته كوريا الشمالية، 
بحسب م��ا نقلت عنها وك��ال��ة “شينخوا” 

الصينية الرسمية.
ويأتي ال��زل��زال بعد أي��ام من السجاالت 
احلامية بني الرئيس األميركي دونالد ترامب 

والنظام الكوري الشمالي أثارت قلقا دوليا. 
وكانت جتربة ايلول/سبتمبر السادسة 
التي جتريها بيونغ يانغ واألقوى حتى االن، 
حيث تسببت بوقوع زلزال بلغت قوته 6،3 

درجات ووصلت تردداته إلى حدود الصني. 
وأعلنت بيونغ يانغ حينها أنها اختبرت 
قنبلة هيدروجينية ميكن تثبيتها على 
صاروخ، في معلومات لم تؤكدها أي حكومة 

أجنبية حتى اآلن. 
وأث���ار التحرك إدان���ات دول��ي��ة، م��ا دفع 
مجلس األم���ن إل��ى تبني عقوبات جديدة 

تتضمن قيودا على شحنات النفط. 
وتعد القنابل الهيدروجينية أسلحة 
ن��ووي��ة ح��راري��ة أق��وى بكثير م��ن القنبلة 

الذرية. وتقوم على مبدأ االنصهار النووي 
وتطلق طاقة هائلة تفوق مستوى احلرارة 

والضغط داخل الشمس. 
إلى ذلك، قالت مساعدة وزير اخلارجية 

االم��ي��رك��ي ل��ش��ؤون ش���رق اس��ي��ا س���وزان 
ثورنتون أم��س األول ان حملة العقوبات 

الهادفة الى الضغط على كوريا الشمالية 
تشكل “الفرصة االخيرة” للتوصل الى 
م��خ��رج “سلمي” ل��الزم��ة ال��ن��اج��م��ة عن 

الطموحات النووية لبيونغ يانغ.
اضافت ثورنتون للصحافيني بنيويورك 
“قلنا بشكل واضح جدا هذا االسبوع” خالل 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة “ان الواليات 

املتحدة تبحث عن حل سلمي«. 
وش�����ددت ع��ل��ى ان “الضغوط غير 
املسبوقة” من املجتمع الدولي لعزل نظام 

كوريا الشمالية “ستعمل«. 
وق��ال��ت “هذه اخ��ر فرصة لنا حل��ل هذه 

االزمة سلميا، وهذا ما نريده«.
كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-
اون قال ان الرئيس االميركي دونالد ترامب 
“مختل عقليا” وان��ه سيدفع “غاليا” ثمن 

تهديداته لكوريا الشمالية.
واع��ت��ب��رت ث��ورن��ت��ون ان “من املنطقي 
االع��ت��ق��اد ب���ان ه���ذه ال��ت��ه��دي��دات سببها 
الضغط” على بيونغ يانغ، مشيرة الى ان 
“استراتيجية الضغط املتصاعد على نظام 

)كوريا الشمالية( بدأت بالتأثير عليه«.
كما ح��ذرت املسؤولة االميركية من ان 
انفجار قنبلة هيدروجينية ف��وق احمليط 
الهادئ “سيكون عمال عدائيا غير مسبوق 

يستدعي ردا دوليا متضافرا وحاسما«.

آالف الكوريني الشماليني خالل وقفة تضامنية مع زعيمهم 

رغم التحذيرات األميركية

إيران تعلن إجراء جتربة 
ناجحة لصاروخ »خرمشهر«

أعلنت إي���ران أم��س السبت ان��ه��ا اختبرت ب«جن���اح« 
صاروخ »خرمشهر« اجلديد الذي يبلغ مداه الفي كلم وميكن 
تزويده برؤوس متعددة، في الوقت الذي تندد فيه الواليات 
املتحدة باالتفاق النووي املوقع بني طهران والقوى العظمى 

في 2015 وتهدد باالنسحاب منه.
وأظ��ه��رت ص��ور عرضها التلفزيون اإلي��ران��ي اط��الق 

الصاروخ وتسجيال مصورا التقط من الصاروخ نفسه.
لم حتدد السلطات تاريخ التجربة لكن مسؤوال إيرانيا 
قال خالل استعراض الصاروخ ضمن عرض عسكري في 
ذكرى اندالع احلرب اإليرانية العراقية اجلمعة انه سيصبح 

“عمالنيا في فترة قريبة«.
يأتي االعالن اإليراني على خلفية توتر شديد بني طهران 
وواشنطن اذ يهدد ترامب بانسحاب ب��الده من االتفاق 

النووي.
وال يحظر االتفاق النووي نشاطات إيران البالستية اال ان 
القرار 2231 الصادر عن مجلس االمن الدولي والذي صادق 
على االتفاق يطلب من إيران عدم القيام بنشاطات من أجل 

تطوير صواريخ ميكن تزويدها برؤوس نووية.
يؤكد املسؤولون اإليرانيون ان صواريخ بالدهم غير 
مصممة حلمل رؤوس نووية وان طهران ليس لديها برنامج 

لتطوير أسلحة نووية.
ونقلت وكالة “ارنا” الرسمية اجلمعة عن قائد القوات 
اجلو فضائية في احلرس الثوري اإليراني العميد أمير علي 
حاجي زاده قوله إن “لدى ص��اروخ خرمشهر مدى يبلغ 

2000 كلم وبإمكانه حمل رؤوس حربية عدة«. 
وي��ؤك��د امل��س��ؤول��ون اإلي��ران��ي��ون ان ب��الده��م لديها 
التكنولوجيا التي تخولها زيادة مدى صواريخها عن الفي 
كلم. ومتلك إي��ران ايضا صاروخي “قدر-ف” و”سجيل” 
ومداهما الفا كلم وهما بالتالي قادران على بلوغ إسرائيل 

والقواعد األميركية في املنطقة.
وأعلن الرئيس حسن روحاني اجلمعة ان بالده ترفض 

وضع قيود على برنامجها البالستي.

ردع
وقال روحاني خالل العرض العسكري “شئتم أم أبيتم، 
سنعزز قدراتنا العسكرية الضرورية في مجال الردع )...( 
لن نقوم بتطوير صواريخنا فحسب بل كذلك قواتنا اجلوية 

والبرية والبحرية«.
من املفترض ان يضمن اتفاق العام 2015 الطابع املدني 
والسلمي للبرنامج النووي اإليراني لقاء رفع تدريجي 

للعقوبات عن هذا البلد.
لكن ومنذ وص��ول ترامب ال��ى السلطة، تندد واشنطن 
باستمرار ب��االت��ف��اق ال���ذي تعهد ت��رام��ب ال��ع��ام املاضي 

ب”متزيقه«.
كما اعتبر وزي��ر اخلارجية االميركي ريكس تيلرسون 
االربعاء انه “لألسف، منذ إقرار االتفاق، رأينا كل شيء عدا 

منطقة أكثر سالما واستقرارا. وهذه قضية أساسية«.

كندا تفرض عقوبات
على فنزويا

اعلنت حكومة كندا أمس األول اجلمعة فرض عقوبات 
مالية على الرئيس الفنزويلي نيكوالس م���ادورو و39 
شخصا اخ��ري��ن »مسؤولني ع��ن ت��ده��ور الدميوقراطية« 
بفنزويال. اضافت احلكومة ان هذه العقوبات “هدفها ابقاء 
الضغوط على حكومة فنزويال لكي تعيد النظام الدستوري 

وحتترم احلقوق الدميوقراطية لشعبها«.
وتشمل االج�����راءات ال��ت��ي اتخذتها حكومة جاسنت 
ت��رودو “جتميدا لالصول وحظرا للمعامالت بحق االفراد 
املستهدفني” باالضافة الى منع الكنديني من “تقدمي اخلدمات 

املالية او خدمات ذات صلة” لهم.

للتباحث في أعمال العنف املستمرة

7 دول تطالب مجلس األمن بعقد
اجتماع حول بورما األسبوع املقبل

أكد أن إدارة أوباما لفقت اإلدعاءات بدافع االنتقام

الفروف: واشنطن ليس لديها دليل على 
تدخل روسي في االنتخابات األميركية

دعت سبع دول، بينها فرنسا وبريطانيا 
وال��والي��ات املتحدة، مجلس االم��ن الدولي 
الى عقد اجتماع االسبوع املقبل للتباحث في 
أعمال العنف املستمرة في بورما، بحسب 
طلب اطلعت عليه وك��ال��ة ف��ران��س برس 

اجلمعة.
وطالبت ال���دول التي تضم كذلك مصر 
وكازاخستان والسنغال والسويد، االمني 
ال��ع��ام ل��المم املتحدة انطونيو غوتيريش 
بتقدمي تقرير امام مجلس االمن بشأن احلملة 
العسكرية التي ينفذها اجليش البورمي 
ضد املسلمني من أقلية الروهينغا في والية 
راخني. وأعلنت اثيوبيا، التي تتولى الرئاسة 
ال��دوري��ة ملجلس االم��ن ال��دول��ي، انها جتري 

مشاورات من أجل حتديد موعد لالجتماع.
وال ي��زال التوتر يخيم على انحاء والية 
راخني البورمية حيث تسببت هجمات شنها 
متمردون م��ن الروهينغا نهاية اغسطس 
املاضي بانطالق حملة للجيش ضد األقلية 
دفعت اكثر من 420 الف شخص إلى الفرار 
الى بنغالدش املجاورة في ما اعتبرته االمم 

املتحدة حملة “تطهير عرقي«.

وأث��ارت األزم��ة ادان��ات دولية للحكومة 
البورمية جراء فشلها في حتميل جيش البالد 
مسؤولية جتدد أعمال العنف التي وصفها 
الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون بانها 

ترقى الى مستوى “إبادة جماعية«.
وتدفق مئات آالف الالجئني الروهينغا 
إلى بنغالدش منذ اواخر آب/اغسطس حيث 
تكدسوا في مخيمات عشوائية ومراكز ايواء 

مؤقتة قرب بلدة كوكس بازار احلدودية.
وتعرضت الزعيمة البورمية اونغ سان 
سو تشي إلى سيل من االنتقادات لتغاضيها 
عن العنف وعدم إدانتها احلملة العسكرية 
ضد الروهينغا، االقلية املهمشة التي تعتبر 
احلكومة البورمية ان افرادها ليسوا مواطنني 

بورميني بل مهاجرين غير شرعيني. 
ودعا مجلس االمن الى وضع حد العمال 
العنف اال ان منظمات حقوقية أكدت استمرار 

عمليات النزوح.
إل��ى ذل��ك، ق��ال مسؤولون في بنغالدش 
أم��س ان تدفق الالجئني الروهينغا توقف 
تقريبا بعد نحو شهر من اندالع اعمال العنف 
في بورما التي ادت الى تهجير نحو 430 الف 

من افراد هذه االقلية املسلمة.
ق��ال عريف االس��الم امل��س��ؤول في حرس 
احلدود ببنغالدش “لم يسجل حرس احلدود 
وصول أفراد من الروهينغا في االيام االخيرة. 

املوجة انتهت«.
واضاف زميله منصور احلسن خان “لم 
يعبر اي من افراد الروهينغا احلدود في هذه 

االيام االخيرة«.
وقالت االمم املتحدة ايضا ان “التدفق 
تراجع” مقدرة ان 429 الفا من الروهينغا 
عبروا احل��دود إث��ر حملة القمع التي بدأها 
جيش بورما في والية راخني غرب بورما في 

25 آب/اغسطس.
ول��م ت��ق��دم بنغالدش وال االمم املتحدة 

تفسيرا لتراجع عدد الالجئني.
في االثناء تتواصل االضطرابات السبت 
ف��ي راخ���ني حيث حمل ق��ائ��د جيش بورما 
ناشطني روهينغا مسؤولية انفجار في 

مسجد. 
واتهمت منظمة حقوقية جيش بورما 
بالتسبب في حرائق في املنطقة ملنع عودة 

الروهينغا الالجئني.

أع��ل��ن وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��روس��ي 
س��ي��رغ��ي الف������روف أم����س األول ان 
املسؤولني االميركيني فشلوا في التوصل 
ال��ى اي دليل يثبت تدخل موسكو في 
االنتخابات الرئاسية االميركية االخيرة.

وتابع الف��روف ان االدع��اءات لفقتها 
ادارة الرئيس السابق ب���اراك اوباما 
“بدفع من االنتقام” لتسميم العالقات 
املستقبلية ب��ني ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

وروسيا.
وقال الفروف امام صحافيني في االمم 
املتحدة “لقد وضعوا قنبلة موقوتة في 
العالقات االميركية الروسية ولم أكن 
أتوقع ذل��ك من )اوب��ام��ا( حائز جائزة 

نوبل للسالم«.
وم��ض��ى ي��ق��ول ان��ه طلب م��ن نظيره 
االميركي ريكس تيلرسون تقدمي الدليل 
على ان الكرملني تدخل بشكل سري لدعم 
احلملة االنتخابية للرئيس االميركي 

احلالي دونالد ترامب.
وتابع ان تيلرسون رد عليه بان االدلة 
ضمن حتقيق سري، ملمحا بسخرية الى 
ان��ه لو ك��ان هناك أدل��ة فعلية لكان مت 

تسريبها.
واضاف الفروف “االن تراوح العالقة 
الثنائية مكانها رغ��م االحتمال الكبير 

وتراجعت عالقاتنا بسبب هستيريا 
معاداة روسيا«.

وقال مسؤولون أميركيون ان اللقاء 
بني تيلرسون والفروف ركز على حتسني 
التنسيق العسكري بني قوات البلدين في 

سوريا لتفادي حوادث غير مقصودة.
ويقود املدعي اخلاص روبرت مولر، 
مدير مكتب التحقيقات الفدرالي )اف 
بي اي( السابق، حتقيقا حول احتمال 
تواطؤ فريق ترامب االنتخابي مع روسيا 
لترجيح فوزه في انتخابات الرئاسة في 

 .2016
ون��ف��ى ت��رام��ب م���رارا اي ع��الق��ة مع 
روسيا وسعى الى حتسني العالقات مع 

الكرملني.
ومبوازاة التدخالت الروسية، يحقق 
مولر في أي رواب��ط مالية بني دونالد 
ت��رام��ب وشركائه وب��ني روس��ي��ا، وفق 

شبكة “سي إن إن«. 
وحذر الرئيس األميركي علنا املدعي 
العام اخلاص بأنه سيتجاوز خطا أحمر 
في حال أجرى أي حتقيق في ملفه املالي، 
ما يبعث مخاوف لدى عدد من املراقبني 
واألعضاء في الكونغرس من أن يحاول 
الرئيس إبعاد مولر من التحقيق الذي 

يزداد تشعبا. 


