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اجليش العراقي 
يعلن إحباط هجوم 

للدولة اإلسالمية 
على حديثة

العبادي ينفي مشاركة قوات أميركية برية بأي مهام قتالية

بارزاني يزور جبل سنجار بعد حتقيق »امللحمة التاريخية«: 
نشارك في حترير املوصل حال وافقت بغداد على شروطنا

إشارة إلى
مسعود البارزاني رئيس 
إقلي���م كردس���تان العراق. 
لكنه���م رفضوا النزول الى 
مدينة س���نجار نفسها بعد 

جالء الصورة فيها متاما. 
ايزيدي  وق���ال مقات���ل 
»حوصرنا في الشهور الثالثة 
املاضية. كن���ا نعيش على 

القمح اخلام والشعير«.
أولئك  وكان���ت محن���ة 
احملاصري���ن عل���ى اجلبل 
إلى تقدم مقاتلي  باإلضافة 
تنظيم الدولة اإلسالمية في 
إقليم  أربيل عاصمة  اجتاه 
كردس���تانهي الت���ي دفعت 
الرئي���س األميرك���ي باراك 
أوباما إلى إصدار أوامره بشن 
ضربات جوية ضد مقاتلي 
الدولة اإلسالمية في العراق 

في أغسطس.
الوكال���ة عن  ونقل���ت 
مقاتل آخر يقاتل مع احلزب 
الكردستاني  الدميوقراطي 
»هناك قتال اآلن في سنجار. 
الدولة  معنويات مقاتل���ي 
انهارت متاما.  اإلس���المية 
س���نذهب إلى بلدة سنجار 

غدا بكل تأكيد«.
وأضاف أن مقاتلي الدولة 
اإلس���المية لي���س لديهم 
س���وى قناصة ومفجرين 

انتحاريني.
وكان���ت قافل���ة من 32 
شاحنة من املساعدات التي 
أرسلها األكراد العراقيون إلى 
االيزيديني وصلت الى جبل 

سنجار مساء أمس األول.
الليل صوت  وسمع في 

طائرات حربية حتلق.
وفي س���ياق مواز، نفى 
مكتب رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي أمس، مشاركة 
ق���وات أميركي���ة برية في 
التصدي لهجمات مسلحي 
تنظيم »داعش« على أطراف 
األنبار، غربي البالد، األسبوع 

املاضي.
جاء ذلك ردا على تقارير 
إعالمية محلية حتدثت عن 
أميركية  ق���وات  مش���اركة 
محدودة ف���ي صد هجمات 

عناصر تنظي���م »داعش« 
على أطراف ناحية البغدادي 
)األنبار( األسبوع املاضي.

وقال س���عد احلديثي، 
املتح���دث باس���م مكت���ب 
البغدادي لوكالة األناضول، 
إن »املستشارين األميركيني 
يتواجدون حاليا في قواعد 
عسكرية محصنة مبحافظتي 
صالح الدين واألنبار إضافة 
الى إقليم كردستان، مهمتهم 
تقدمي املشورة ووضع اخلط 
العس���كرية بالتنسيق مع 
القيادات العراقية، والتنسيق 
الدولي بشأن  التحالف  مع 
قصف اهداف داعش خالل 
العمليات العس���كرية التي 
تشنها القوات العراقية ضد 

معاقل داعش«.
من جهت���ه، أعلن اللواء 
الركن ضياء كاظم دبوس، 
قائ���د عملي���ات اجلزي���رة 
والبادية في اجليش العراقي، 
مقتل 40 عنصرا من تنظيم 
داع���ش بقص���ف لطيران 
التحالف الدولي اس���تهدف 
20 مركبة للتنظيم مبحافظة 

األنبار غربي العراق.
وفي تصريح لألناضول، 
أوضح دبوس، أن »الطيران 
الدولي  احلربي للتحال���ف 
القيادات  وبالتنس���يق مع 
االمنية متكن أمس، من قصف 
رتل ملركبات تنظيم داعش في 
املنطقة الواقعة بني قضائي 
عانة وراوة غرب الرمادي، ما 
أسفر عن مقتل 40 عنصرا من 
التنظيم، وتدمير 20 مركبة 
لهم غالبيتها حتمل اسلحة 

ثقيلة«.
وأضاف أن »تنظيم داعش 
كان ين���وي الهج���وم على 
قضاء حديث���ة الواقع على 
بع���د 180كم غرب الرمادي، 
الغربية  قادما من اجله���ة 
للقضاء، لك���ن املعلومات 
الدقيق���ة  االس���تخباراتية 
الكبي���ر لطيران  واجله���د 
التحالف مكنهم من قصف 
هذا الرتل قبل هجومه على 
حديثة وتكبده خسائر كبيرة 

في األرواح واملعدات«.

ف���ي   واك���د بارزان���ي 
تصريحاته »لن نترك شبرا 
من ارض كردستان لداعش، 
واي مكان يتواجد فيه داعش 

سنضربه«.
وقدم مس���عود بارزاني 
التهنئة لإليزيديني، مثمنا 
دور املقاتلني واملدنيني الذين 
ظلوا صامدي���ن في اجلبل 
ومقاومتهم لهجمات عناصر 
تنظيم »داعش« في أصعب 

الظروف.
وتابع بارزاني أن »دعم 
التحال���ف الدول���ي لقوات 
البيشمركة كان له أثر بالغ 
في تغيير موازين القوى«، 
مضيف���ا »لو كان���ت لدينا 
أس���لحة ثقيل���ة وحديثة، 
املناطق  لكنا حررنا ه���ذه 

من قبل«.
وش���دد على عزم قوات 
البيشمركة »توجيه ضربات 
إلى تنظيم داعش أينما تطلب 

األمر«.
وأوضح بارزاني »لدينا 
برنام���ج لتأم���ني اخلدمات 
التي نحررها من  للمناطق 
تنظيم داعش«، مشيرا إلى 
أن »التعوي���ض األصع���ب 
للمواطن���ني هو التعويض 

النفسي«.
خط���اب االنتصار الذي 
ألق���اه بارزان���ي م���ن على 
اجلبل، جاء بعد يومني من 
فك البيشمركة حلصار جبل 
سنجار اثر معارك عنيفة مع 
مقاتلي التنظيم وبدعم من 
طائرات قوات التحالف. وبعد 
يوم من دخول املقاتلني االكراد 

مدينة سنجار نفسها. 
وقد رصدت »رويترز« 
مس���اء أمس األول مقاتلني 
أكرادا وايزيديني يحتفلون 
باملكاس���ب الت���ي حققوها 
بعد أن بدأوا هجومهم يوم 
األربعاء املاضي بدعم جوي 

أميركي كثيف.
ورف���رف عل���م إقلي���م 
العراق بشمسه  كردستان 
الصفراء وأطلق���ت نيران 
األسلحة احتفاال. وحيا أطفال 
صغار »حزب البارزاني« في 

عواص���م � وكاالت: عقد 
رئيس إقليم كردستان العراق 
مس���عود البارزاني مؤمترا 
صحافي���ا ليعلن من خالله 
استعادة جبل سنجار بعد 
يومني من فك حصار تنظيم 
الدولة االسالمية »داعش« 
عنه، مؤكدا أن دعم التحالف 
البالغ  الدولي كان له األثر 
في تغيي���ر موزاين القوى 

لصاحلنا.
وقد اعتب���ر بارزاني ان 
البيش���مركة حققت  قوات 
»ملحم���ة تاريخي���ة خالل 
هذين اليومني حيث لم تكن 
بتوقعاتنا ان نحقق كل هذه 

االنتصارات«. 
 واضاف »خالل 48 ساعة 
البيشمركة  فتحت قطعات 
طريقني رئيس���ني الى جبل 
س���نجار«، كما متكنت من 
»حترير جزء كبير من مدينة 

سنجار«.
العملي���ة  ان  واك���د   
»س���تتوقف عند هذا احلد 
إلعادة النظر في خطتنا النه 
لم ميكن في توقعاتنا حتقيق 
كل هذه االنتصارات في هذه 

الفترة القصيرة«.
 وشارك في العملية التي 
بدأت االربعاء، نحو ثمانية 
آالف مقات���ل كردي، دعمهم 
طي���ران التحالف بنحو 50 

غارة منذ االثنني. 
 واش���ار مجلس االمن 
الى ان  الك���ردي  القوم���ي 
العملية كانت »االكبر واالكثر 
جناحا« ضد تنظيم »الدولة 
الهجوم  االس���المية«، منذ 
الكاس���ح ال���ذي ش���نه في 
العراق في يونيو، وأدى الى 
سيطرته على مناطق واسعة 
ابرزها املوصل،  البالد،  من 

كبرى مدن شمال البالد.
 واع���رب بارزان���ي عن 
البيش���مركة  اس���تعداد 
للمش���اركة في اس���تعادة 
املوصل، الواقعة الى الشرق 
من س���نجار، قائال »سوف 
نشارك اذا طلبت منا احلكومة 
العراقية، واكيد ستكون لنا 

شروطنا«.

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارازاني خالل زيارته جلبل سنجار بعد حتريره من داعش                                                                                                         )رويترز(

حتليل إخباري

كراكاس ـ أ.ف.پ: بعد إعالن التقارب بني هافانا 
وواشنطن جتد ڤنزويال احلليف الرئيسي للنظام 

الكوبي، نفسها معزولة ما قد يرغم رئيسها 
نيكوالس مادورو إلى التخفيف من لهجة خطابه 

الناري جتاه الواليات املتحدة على خلفية أزمة 
اقتصادية خطيرة تعيشها بالده بفعل انخفاض 

أسعار النفط.
وقال احمللل السياسي نيكمر ايفانز وهو من 

تيار ينتقد السياسة التي ارساها رئيس ڤنزويال 
الراحل هوغو تشافيز لوكالة فرانس برس »ان 
هذا االعالن خص حكومة مادورو في سياستها 

جتاه الواليات املتحدة، مبا في ذلك اخلطاب 
السياسي املعتمد في الداخل الذي كان يرتكز 

الى حد كبير على النضال ضد االمبريالية وادانة 
احلظر االميركي على كوبا«.

ومنذ األربعاء بدأ املعارض البارز انريكي كابريلس 
يشدد الضغوط على مادورو. وقال: »بينما تسعى 
كوبا الى حتسني عالقاتها الديبلوماسية والتجارية 

مع الواليات املتحدة، تسعى حكومة نيكوالس 
لزيادة عالقاتها سوءا، الستخدامها كحاجب 

دخان وحتويل االنتباه عن االزمة االقتصادية 
واالجتماعية اخلطيرة التي نعيشها«.

فمع تضخم سنوي بنسبة تزيد على 60% ونقص 
خطير يشمل 40% من السلع االساسية، تقترب 

ڤنزويال من حافة التوقف عن السداد برأي العديد 
من احملللني.

ويزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم مع تدهور 
أسعار النفط في هذا البلد الذي ميلك أحد اكبر 

احتياطيات اخلام في العالم، ويعد ايضا ابرز داعم 

اقتصادي لكوبا.
ويرجح أن يكون هذا اجلانب لعب دورا اساسيا 

في املصاحلة التاريخية املعلنة االربعاء، إذ تخشى 
كوبا ان يؤثر وضع حليفها على املساعدة التي 

يقدمها الى اجلزيرة. اذ تزودها ڤنزويال بـ %60 
من نفطها مع تسهيالت في الدفع وتشتري منها 

خدمات حوالي 40 ألف مهني بينهم 30 ألف طبيب 
وممرض.

ويعتبر اخلبير االقتصادي بافل فيدال من جامعة 
كالي بكولومبيا ان التقارب »هو جهد اضافي تقوم 

به احلكومة الكوبية لتنويع اقتصادها وتقليص 
تبعية ڤنزويال«.

ويتوقع في حال توقف التجارة بني كراكاس 
وهافانا ان تغرق كوبا في »اربع سنوات من 

االنكماش«.
ولفت ميلوس الكاالي الديبلوماسي الذي كان 

نائبا لوزير اخلارجية الى »ان كوبا عاشت جتربة 
الفترة االستثنائية في التسعينيات عندما سقط 

الدعم االقتصادي مليثاق وارسو فجأة«. وأضاف 
ان »األزمة االقتصادية البنيوية في ڤنزويال دفعت 
كاسترو الى البحث عن بديل لئال يؤخذ على حني 

غرة«.
وتابع ميلوس الكاالي ان املفاجأة كانت لڤنزويال 
ألنه فيما كان يتفاوض سرا مع الواليات املتحدة 

من أجل حتقيق تقارب »كل شيء يدل على ان 
كاسترو لم يتحدث مع مادورو في هذا الشأن«.

وكانت كراكاس جتد في اجلزيرة حتى اآلن رفيقا 
في اخلطاب الناري ضد الواليات املتحدة.

لكن الديبلوماسي رأى »أنه أمر ذو مغزى ان 

تتبنى كوبا هذا املوقف البناء في وقت تتصاعد 
فيه املواجهة الكالمية لڤنزويال جتاه الواليات 

املتحدة« مضيفا: »ان نهج مادورو الراديكالي جتاه 
الواليات املتحدة يتباين مع طريق احلوار الذي 

سلكته كوبا، لكن ذلك قد يتغير«.
فمادورو الذي يواصل سياسة سلفه ومرشده 

الروحي تشافيز الذي توفي في 2013 اعتاد على 
اعتماد خطاب حاد جتاه الواليات املتحدة، فيما 

لم يعد للبلدين أي متثيل على مستوى سفير في 
عاصمتيهما منذ العام 2010.

واإلعالن األخير عن عقوبات يتوقع أن يقرها 
الكونغرس األميركي ضد الڤنزويليني املتورطني 

في قمع التظاهرات ما كان من شأنه سوى أن 
يزيد الطني بلة، وقبل بضعة أيام فقط وصف 

الرئيس الڤنزويلي هذه العقوبات بأنها »حمقاء«.
واالربعاء قبل االعالن التاريخي لراوول كاسترو 

وباراك اوباما، حاول نيكوالس مادورو إقناع 
البرازيل واالرجنتني واالوروغواي وباراغوي 

املجتمعة معه في إطار قمة مركوسور في 
االرجنتني بدعم إعالن ضد الواليات املتحدة 

بسبب هذه العقوبات.
وبعد بضع ساعات تغيرت اللهجة بشكل ملحوظ 

فقال »ان مبادرة اوباما شجاعة وضرورية 
للتاريخ«.

ورأى مكتب االستشارات األميركي ستراتفور 
»ان الصعوبات االقتصادية املتزايدة التي متر 

بها ڤنزويال واالضطرابات احملتملة قد حتثه على 
اعتبار حتسن العالقات هذا تهديدا ممكنا على 

املدى الطويل«.

ڤنزويال في عزلة بعد التقارب الكوبي ـ األميركي التاريخي

»التحالف« يستهدف ألول مرة مواقع
لـ »داعش« بريف حلب الشمالي

الريجاني في دمشق لدعم »احلكومة والشعب«: 
التحالف األميركي ضد »داعش« حركة استعراضية

مسلح يقتل رجلي شرطة في نيويورك وينتحر

بريطانيا تعد بطرد جميع الطالب األجانب

عواصم � وكاالت: استهدف طيران التحالف 
الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية »داعش« ألول مرة أمس مواقع 

للتنظيم، في ريف حلب الشمالي بسورية.
واس���تهدفت الغارات عدة قرى وبلدات 
منها »أختري���ن«، و»احتيم���الت«، وقرية 
»حوار النه���ر«، التي تضم كال منها معاقل 

للتنظيم.
وأفاد أمين أبومحمد القيادي في »جتمع 
صقور الشمال« الذي يقاتل داعش في املنطقة، 
ملراسل األناضول بأن »طيران التحالف قصف 
قرية حوار النهر بأكثر من غارتني، ما أدى 
إلى دمار واسع في القرية«، مشيرا إلى »مقتل 
عدد كبير من عناصر التنظيم، فيما الذ من 
جنا من القصف بالفرار إلى األراضي الزراعية 

احمليطة بالقرية«.
وأوضح طبيب في املشفى امليداني ببلدة 
دابق التي يسيطر عليها التنظيم، رفض ذكر 
اسمه، أن املشفى استقبل أعدادا كبيرة من 

اجلرحى والقتلى من عناصر التنظيم.
وقد أكد املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
من جهته أمس، أن طائرات التحالف شنت 
بعد منتصف ليل أمس األول وأمس ما ال يقل 
عن 17 ضربة جوية في س���ورية استهدفت 
جتمعات تنظيم داعش واملجموعات املتطرفة 

األخرى.
وأوضح املرصد أن طائرات التحالف شنت 
خمس ضربات على أماكن في منطقة الهول 
ومحيطها بريف احلسكة جنوب شرقي البالد، 

مش���يرا إلى أنه لم ترد معلومات عن حجم 
اخلسائر البشرية.

وأضاف أنه في محافظ���ة حلب، نفذت 
طائرات التحالف م���ا ال يقل عن 12 ضربة 
اس���تهدفت فيه متركزات ومواقع لتنظيم 
داعش على اخلطوط األولى لالشتباكات مع 
جبهة النصرة والفصائل اإلسالمية والفصائل 
املقاتلة، في منطقة املداجن الواقعة بني بلدتي 
دابق ومارع، التي يسيطر عليهما التنظيم 
في ريف حلب. ووردت معلومات مؤكدة عن 
خسائر بشرية ومادية في صفوف عناصر 

تنظيم داعش.
وش���وهد طيران التحال���ف أمس األول 
وهو يقوم بجوالت اس���تطالعية فوق بلدة 
»أخترين«، فيما استمر في التحليق لساعتني 

امس أثناء تنفيذه للغارات.
وكان طيران التحالف اس���تهدف العديد 
من املناطق التي يس���يطر عليها داعش في 
سورية، منذ بدء ضرباته فيها قبل نحو 3 
أشهر، من بينها الرقة، ودير الزور، وريف 
حلب الشرقي، ومدينة عني العرب »كوباني« 

التي تلقت النصيب األكبر من الضربات.
ويشهد ريف حلب الشمالي اشتباكات بني 
داعش وفصائل املعارضة السورية املسلحة، 
بحي���ث تتركز في جبهات »مارع � تلمالد«، 
و»صوران«، و»حرجلة«، فيما يحاول داعش 
التقدم في املنطقة بغية السيطرة على مدينة 
»إعزاز« االستراتيجية على احلدود السورية 

� التركية.

عواص���م � وكاالت: اك���د رئيس مجلس 
الش���ورى االيراني علي الريجاني أمس ان 
زيارته لدمش���ق تهدف إلى تق���دمي الدعم 
 للحكوم���ة والش���عب الس���وري وبح���ث

س���بل تقدمي حل���ول للقضايا السياس���ية 
العالقة. 

وقال الريجاني في تصريح صحافي نقلته 
وكالة االنباء السورية الرسمية »سانا« لدى 
وصوله الى دمش���ق أمس ف���ي اطار جولة 
تشمل لبنان والعراق الجراء محادثات حول 
اخر املستجدات في املنطقة ان »املسلحني في 
سورية والعراق سببوا املشاكل والفوضى 

واالزمات«. 
 واضاف ان االمن واالستقرار من العوامل 
املهم���ة في النم���و والتنمي���ة وخاصة في 
املجال االقتصادي، معربا عن امله ب�»تقدمي 
اس���تراتيجيات وحلول ملكافحة االرهاب« 
خالل مباحثاته مع املس���ؤولني السوريني 

والعراقيني واللبنانيني. 

واعرب رئيس مجلس الشورى االيراني 
عن امله بان تؤدي التحركات التي جتري في 

املنطقة الى حل االزمة في سورية.
وقال ان »حل االزمة في سورية سياسي 
وقائم على أسس دميوقراطية ووفق ارادة 
الشعب السورى« مشيرا الى »ضرورة ان 
يتوحد السوريون ويتخذوا قرارا من أجل 

مستقبل بلدهم«.
وانتق���د الريجان���ي التحال���ف الدولي 
الذي تقوده واش���نطن ضد تنظيم الدولة 
االس���المية »داعش«، ووصفه بأنه مجرد 
»حركة اس���تعراضية«، مؤكدا أن مكافحة 
املجموعات اإلرهابية تتأت���ى عبر مقاومة 

وفاعلية الشعوب. 
ونقلت وكالة أنباء »فارس« عن الريجاني 
قوله »إن سورية دولة صديقة إليران ووقفت 
بجانبها ابان حرب السنوات الثماني« التي 
شنها النظام العراقي السابق ضد إيران في 

عقد الثمانينيات.

نيويورك � رويترز: قالت الشرطة األميركية 
إن مسلحا قتل رجلي ش���رطة بالرصاص 
في نيويورك أمس األول ثم انتحر. وأشار 
تعليق على وس���ائل التواصل االجتماعي 
إل���ى احتمال أن تكون هذه اجلرمية انتقاما 
لقتل ش���رطي رجال أسود أعزل خنقا خالل 

محاولة القبض عليه.
وقال مفوض الشرطة وليام براتون إن 
رجلي الشرطة رافاييل راموس )40 عاما( 
ووينجيان لي���و )32 عاما( أخذا على حني 
غرة بينما كانا في سيارة دورية بعد ظهر 

يوم أمس األول بالتوقيت احمللي. 
وقال في مؤمتر صحافي بعد الهجوم وهو 
األول الذي يقتل فيه رجال شرطة بالرصاص 
منذ عام 2011 »لقد اغتيال بكل بساطة واستهدفا 

بسبب بزتهما الرسمية«.
وتعرض رجال الش���رطة للهجوم بينما 
كانا داخل سيارة دورية في حي بدفورد-

ستويفيس���انت ف���ي بروكل���ني وذلك في 
خضم مرحلة صعبة متر بها دائرة شرطة 
نيويورك التي تضم أكبر عدد من العناصر 

في البالد.
ويأتي احلادث بعد اس���بوعني فقط من 
مظاهرات عارمة اجتاحت املدينة احتجاجا 
على رفض هيئة احمللفني هذا الشهر توجيه 
االتهام لضابط شرطة أبيض قتل إريك جارنر 
وهو رجل اسود خنقا أثناء محاولة اعتقاله 

في يوليو املاضي في ستاتني أيالند.
وقال براتون إن املهاجم أطلق النار على 
رأسي الش���رطيني من نافذة خلفية قبل أن 
يتمكنا من الرد قبل أن يفر سيرا على األقدام 

وينتحر في محطة قريبة ملترو األنفاق أثناء 
مطاردة رجال شرطة آخرين له. واتضح أن 
املهاجم يدعى اسماعيل برينسلي ويبلغ من 

العمر 28 عاما.
وأدان الرئي���س األميركي ب���اراك أوباما 
الهجوم وقال »إن رجلني شجاعني لن يرجعا 
إلى أحبائهما ليال« في حني تعهد وزير العدل 
إري���ك هولدر بأن تدعم ال���وزارة التحقيق 

بالكامل. 
وأظهرت لقطات أخذتها وس���ائل إعالم 
مختلفة حسابا على انستغرام منسوبا إلى 
برينسلي وعليه صورة لرجل أسود يرتدي 

نظارة وصورة منفصلة ملسدس فضي.
وقال احلساب:أخذوا واحدا منا..فلنأخذ 
اثنني منهم.» وتضمن التعليق هاشتاغ جلارنر 
وملايكل براون املراهق الذي قتل بالرصاص 
في مدينة فيرغس���ون في أغسطس، وقال 
براتون إن برينسلي نشر تصريحات »معادية 

للشرطة« على االنترنت.
وأشار إلى أن الش���رطة حتقق فيما إذا 
كان برينسلي قد شارك في أي من حركات 
االحتج���اج األخيرة، وقالت الس���لطات إن 
برينسلي أصاب صديقته السابقة بجروح 
خطيرة بالرصاص في مقاطعة بالتيمور في 
ماريالند في ساعة مبكرة من صباح السبت 

قبل سفره شماال إلى مدينة نيويورك.
وقالت شرطة بالتيمور في بيان صحافي 
إنها علمت بالتهديد على حساب انستغرام 
واتصلت بشرطة نيويورك عبر الهاتف قبل 
30 دقيقة من اطالق النار وأتبعت ذلك التحذير 

بصورة عبر الفاكس لبرينسلي.

لن���دن � أ.ش.أ: وع���دت وزيرة الداخلية 
البريطاني���ة تيريزا ماي امس بطرد جميع 
الطالب األجانب الذين يدرسون في اململكة 
املتحدة مبجرد انتهاء دراس���تهم  في إطار 
قواعد جديدة مشددة لتقليل أعداد املهاجرين 

في البالد.
وذكرت صحيف���ة »ذي صانداي تاميز« 
البريطانية امس أن وزيرة الداخلية ترغب 
في أن تنجح حكومة حزب احملافظني القادمة 
- إذا فازت في االنتخابات - في القضاء متاما 
على هجرة الطالب لبريطانيا واحلصول على 
تأشيرة بغرض الدراس���ة ومن املنتظر أن 
حتصل خطة ماي على دعم اجلناح اليميني 

في حزب احملافظني.
وتطالب وزيرة الداخلية البريطانية بأن 
تشمل تعهدات حزب احملافظني للبرملان القادم 
تعهدا بإجبار الطلبة من خارج دول االحتاد 
األوروبي على مغادرة اململكة املتحدة والتقدم 
للحصول على تأش���يرة جديدة من خارج 

البالد.

 وميك���ن للط���الب حاليا - وبس���هولة
كبي���رة - حتويل تأش���يرة الدراس���ة إلى 

عمل.
وتشمل خطط ماي فرض غرامات كبيرة 
على اجلامعات والكليات التي ترعى الطالب 
األجانب إذا فشلت في ضمان خروج الطالب 

من البالد.
وتسببت تيريزا ماي أمس االول في خالف 
داخل التحالف احلاكم مع حزب الليبراليني 

الدميوقراطيني، 
الذين أكدوا أنه من املس���تحيل تطبيق 
خططها للحد م���ن الهجرة قبل االنتخابات 
العامة القادمة، مشيرين إلى أنهم لن يدعموا 

هذه اخلطط في املستقبل.
وحذرت وزيرة الداخلية رئيس الوزراء 
ديڤيد كاميرون من أن الفش���ل في مواجهة 

الطالب األجانب، 
سيجعل من املستحيل بالنسبة له الوصول 
لهدفه بخف���ض صافي الهجرة الس���نوية 

لبريطانيا إلى أقل من 100 ألف مهاجر.


