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اجليش السوري يقتحم نوى وكناكر والدبابات تطوق دير الزور

باريس: غالبية بصدد التشكل في األمم املتحدة إلدانة سورية
وأميركا وأوروبا تتخذان إجراءات إضافية في األيام املقبلة

»الداخلية« السورية تنفي وجود مقبرة جماعية في درعا

ف���رض حظر للتجول في مدينة 
درعا مس���اء كل يوم كما جرى 
تس���ليم جثماني شهيدين اثنني 
إلى ذويهما في بلدة بصرى الشام 
مبحافظة درعا وهناك الكثير من 
املفقودين من قرى معربة والطيبة 

واحليرة«.
على صعيد مواز، توقفت أمس 
حركة نزوح العائالت السورية 
من بلدة تل كل���خ واجلوار الى 
منطقة وادي خالد في شمال لبنان 
نتيجة الوضع االمني السائد في 

اجلانب السوري.
أمنية  وأوضح���ت مص���ادر 
لبنانية أن حركة النزوح توقفت 
صباح أمس على معبر البقيعة في 
منطقة وادي خالد وساد هدوء تام 
في املنطقة ولم يسمع اي إطالق 

نار من الناحية السورية.
وأشارت الى أن سكان منطقة 
وادي خالد املتاخمة للحدود افادوا 
الليلة املاضية كانت هادئة  بأن 

قياسا بالليلة التي سبقتها.
كما توقفت ايضا عملية النزوح 
عن���د معبر بل���دة الدبابية التي 
قصدها ي���وم امس االول العديد 
م���ن العائالت من بل���دة حالت 

السورية.
وفي الغضون، قال نش���طاء 
حقوقيون سوريون أمس إن ما ال 
يقل عن 14 قتيال سقطوا في بلدة 
تل كلخ الصغيرة غربي سورية 
خالل األيام الثالثة األخيرة من 

االحتجاجات.
وق���ال س���كان البل���دة التي 
تسكنها أغلبية سنية قرب احلدود 
اللبنانية إن س���يارات اإلسعاف 
منعت من الوص���ول للمصابني 
الذي يفرضه  بس���بب احلصار 

القناصة وقوات اجليش.
وقال، مدير املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان، لوكالة األنباء 
األملانية )د.ب.أ( عبر الهاتف من 
لندن إن 761 ش���خصا قتلوا منذ 
بدء االحتجاجات منتصف مارس 
املاضي. وأضاف عبدالرحمن أن 
126 من عناصر اجليش والشرطة 
لق���وا حتفهم أيض���ا في أحداث 

العنف.

»أن أبا زيد وأوالده األربعة فقدوا 
فجر يوم 25 ابريل املاضي حني 
اقتحم اجليش الس���وري مدينة 
درعا بعد أن غادروا منزلهم خوفا 
من االعتقال وعل���م املرصد من 
أقرباء أبا زيد أن اجليران ابلغوهم 
بوجود رائحة أموات في تل محمد 
الساري القريب من منزل العائلة 
وتوجهوا إلى املكان صباح يوم 
أمس وعثروا على جثمان أحد أبناء 
أبا زي���د بعد أن حفروا قليال في 
كومة من التراب والقش وتعرفوا 

عليه من مالبسه«.
واضاف عبدالرحمن ان شابا 
من عائلة الغزاوي استشهد مساء 
أم���س )األول( برصاص قناصة 
بينما كان يقود دراجته النارية 
في مدين���ة درعا في حني التزال 
قوات اجليش واألجهزة األمنية 
منتش���رة في املدينة وشوهدت 
مدرعات عسكرية أمس أمام بعض 

املراكز احلكومية فيها.
واض���اف عبدالرحم���ن »مت 

وأشارت املنظمة في بيان تلقته 
»يونايتد برس انترناش���ونال« 
أمس ال���ى ان »أحد املزارعني مر 
في منطقة قريبة من املنطقة التي 
املقبرة وشم  اكتش���اف  مت فيها 
رائحة كريه���ة فقام بإخبار عدد 
من األهالي الذين نبشوا التراب 
ليشاهدوا سبع جثث تعرفوا على 
خمسة منهم«. وقالت املنظمة انه 
بعد اكتشاف جثامني 34 شخصا 
أمس األول من مدينتي جاس���م 
وانخل في حقول القمح احمليطة 
مت أمس التعرف الى سبعة جثامني 

ألشخاص آخرين.
من جهته، أكد املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان ومقره بريطانيا 
أم���س أن املقبرة اجلماعية تبني 
بع���د التدقيق أنها مقبرة تخص 
عبدالعزيز أبا زيد وأوالده األربعة 
سامر ومحمد وسليمان وسمير.
وأبلغ رامي عبدالرحمن مدير 
املرصد الذي يتخذ من بريطانيا 
مقرا يونايتد برس إنترناشونال 

وقال ناشطون سوريون إن 
هذه املظاهرات خرجت في دمشق 
وحمص وحماه واملدينة اجلامعة 
بحلب وكانت اكبرها في س���قبا 

بريف دمشق.
من جهة أخرى، نقلت وكاالت 
االنباء أن اجليش الس���وري بدأ 
أمس عملي���ة اقتحام لقرى نوى 
وتسيل في محافظة درعا وسمع 
فيهما اطالق نار كثيف وسط أنباء 

عن سقوط قتلى وجرحى.
كما اقتحمت القوى األمنية بلدة 
كناكر في ريف دمشق وسمع فيها 
اطالق نار كثيف وأفيد عن سقوط 

قتيل وعدة جرحى.
كما نقلت قناة »العربية« عن 
شهود أن الدبابات حاصرت مدينة 

دير الزور شرق البالد.
في غضون ذلك، قالت »املنظمة 
الوطني���ة حلقوق اإلنس���ان في 
سورية »انه مت انتشال 24 جثة من 
املقبرة التي أعلنت عن اكتشافها 

أمس األول في درعا.

لالطالع على الوقائع التي أودت 
بحياة املواطنني«، مؤكدا سرية 
التحقيق���ات وأنه »ال أحد يطلع 
عليها وعندما تنتهي اللجنة من 
أعمالها سترفع تقريرها وحتيل 
من مت التحقيق معه إلى القضاء 
حملاكمته عما ارتكبه من أفعال«. 
وتضطلع مهمة اللجنة »بالتحقيق 
مع كل م���ن له عالقة مبا حدث، 
وتتضم���ن صالحياتها اإلطالع 
على الوثائق واألدلة، ولها حق 
احلصول عليها من كل اجلهات، 
إلى شهادات كل من  واالستماع 
لديه معلومات حول ما جرى«.

دمشق ـ هدى العبود  ٭

احملافظات الحقا.
وكانت الس���لطات السورية 
أم���رت مؤخرا بتش���كيل جلنة 
للتحقيق في أس���باب س���قوط 
ضحايا أثناء تظاهرات ملواطنني 
في درعا، وملعرفة املس���ؤولني 
واتخ���اذ اإلج���راءات القانونية 
حملاسبتهم »مهما علت مناصبهم«، 
وتوس���ع عمل اللجنة فيما بعد 
لتش���مل ضحايا مدن ومناطق 

أخرى في سورية.
السابق  العدل  وأصدر وزير 
أحم���د يونس قرارا بتش���كيل 
جلن���ة قضائية مهمته���ا إجراء 
التحقيق���ات الفورية في جميع 
التي أودت بحياة عدد  القضايا 

لهذه احلملة املغرضة التي باتت 
مكش���وفة في أهدافها وتوقيتها 
خاصة مع استعادة درعا بشكل 

تدريجي حلياتها االعتيادية.
إل���ى ذلك أوقفت الس���لطات 
السورية عددا من املطلوبني في 
منطق���ة تل كل���خ، وقال مصدر 
عس���كري سوري مس���ؤول إن 
»وحدات اجليش والقوى األمنية 
أوقفت خالل مالحقتها املجموعات 
اإلجرامية املسلحة في تل كلخ 
عددا من املطلوبني الذين روعوا 
املواطنني وبثوا الذعر في نفوسهم 
كما ضبط���ت كميات كبيرة من 
األس���لحة والذخائ���ر والبزات 
العناصر  التي كانت  العسكرية 

من املواطنني املدنيني والعسكريني 
في محافظت���ي درعا والالذقية، 
ثم أصدر وزير العدل تيس���ير 
قال عواد تعديال يقضي بإجراء 
التحقيقات الفورية في القضايا 
التي أودت بحياة عدد من املدنيني 
والعسكريني واجلرائم املرتبطة 
بها في احملافظات كافة، وتلقي 

الشكاوى بهذا اخلصوص.
اللجنة احلالي  وقال رئيس 
القاضي محمد ديب املقطرن في 
تصريحات س���ابقة إن »اللجنة 
تق���وم بالتحقيق���ات بنفس���ها 
ولها أن تس���تعني بالتحقيقات 
األخ���رى والتحقيق���ات األولية 
التي ق���ام بها رجال الش���رطة 

اإلجرامية تستخدمها«. 
في غضون ذلك، لفتت وزارة 
العدل السورية إلى إمكانية تلقي 
جلنة التحقيق القضائية اخلاصة 
باألحداث التي شهدتها بعض املدن 
السورية مؤخرا، وذكرت وكالة 
»س���انا« أن ال���وزارة بينت أنه 
ميكن مراجعة اللجنة في مقرها 
أو إرسال املعلومات عن طريق 
الفاكس أو الهاتف األرضي أو من 
خالل موقع اللجنة االلكتروني.

وأضافت ال���وزارة أنه ميكن 
أيض���ا مراجع���ة املواطنني في 
احملافظات للمحام���ي العام في 
كل محافظة، حيث سيتم إعالن 
أرقام هواتف اللجان الفرعية في 

نفت س���ورية م���ا تناقلته 
الفضائي���ات عن وجود  بعض 
مقبرة جماعية في مدينة درعا 
السورية. وقال مصدر مسؤول 
في وزارة الداخلية السورية »إن 
بعض محطات التلفزة ووسائل 
اإلعالم نقلت في س���ياق حملة 
التحريض واالفتراء والفبركة التي 
تشنها ضد سورية ومحاوالتها 
املستمرة للنيل من استقرارها 
وأمن مواطنيها خبرا عن شهود 
عيان حول وجود مقبرة جماعية 

في درعا«. 
وأكد املص���در أن »هذا النبأ 
عار عن الصحة جملة وتفصيال« 
مشيرا إلى أن مواطنينا واعون 

عواصم � وكاالت: أعلن وزير 
اخلارجية الفرنسي االن جوبيه 
أمس ان هن���اك غالبية اصوات 
»بصدد التشكل« في االمم املتحدة 
إلدانة قمع االنتفاضة الش���عبية 

في سورية.
إال أنه أكد في الوقت ذاته أن 
النقض  تهديدا باس���تخدام حق 
)الڤيتو( من قبل روسيا او الصني 

اليزال قائما.
وفي خطوة تصعيدية من الدول 
الغربية، أعلنت وزيرة اخلارجية 
األميركية هي���الري كلينتون أن 
الواليات املتحدة ستتخذ »إجراءات 
إضافية« »في األيام املقبلة« ردا 
على قمع حركة االحتجاجات في 

سورية.
اثر  وكانت كلينتون تتحدث 
لقائها وزي���رة خارجية االحتاد 
األوروبي كاثرين اش���تون التي 
وصفت الوضع في سورية بأنه 

»يثير قلقا كبيرا«.
وقالت اشتون انها توجهت الى 
واشنطن »لبحث ما ميكننا القيام 
به«، مضيفة »من امللح للغاية ان 
تتحرك احلكومة السورية« حتت 
 طائل���ة ان يقوم املجتمع الدولي

ب� »النظر في كل اخليارات«.
مبوازاة ذلك ناقش سفراء دول 
االحتاد األوروبي ال� 27 في بروكسل 
أمس احتمال فرض عقوبات على 
الرئيس السوري بشار األسد، على 
ما نقلت وكالة األنباء الفرنسية 
عن مصدر ديبلوماسي أوروبي 
أكد ان ذلك جاء ألنه »لم يحصل 

أي تغيير في سورية«.
في هذه األثن���اء قالت إذاعة 
»بي بي سي« إن دعوات وجهت 
التواصل  للسوريني عبر مواقع 
االجتماع���ي للقيام بإضراب عام 

اليوم.
وقالت الدع���وة ان االضراب 
س���يكون ليوم واح���د فقط كما 
تضمنت الدعوة القيام بتظاهرات 

في املدن السورية.
وج���اء ذلك م���ع اس���تمرار 
خروج مظاهرات معارضة رغم 
اإلجراءات األمنية املشددة للتصدي 

لالحتجاجات.

)ا.ف.پ( أطفال سوريون نازحون إلى لبنان يتسلمون املساعدات اإلنسانية في الضبية 

»املرصد السوري« 
يؤكد أن املقبرة 

اجلماعية في درعا 
ضمت عائلة واحدة 

من خمسة أفراد

تبنت الفنانة أصالة نصري موقفا واضحا من االحتجاجات 
في سورية، وأكدت عدالة مطالبها، وقالت ل� »بوابة الشباب« 
وهي موق���ع تابع لصحيفة »األهرام« املصرية: »إن غدا لكم 
أيه���ا الثوار األحرار، والعزة ملن يطالب بها والكرامة لنا من 
دمائكم التي طهرت ماضينا وحاضرنا، واإلصرار سيرس���م 

الذين  طريق املستقبل ألوالدنا 
سيفخرون بكم وسيكتبونكم في 
دفاترهم ويتخيلون لكم مالمح 
تش���به املالئكة«، وتابعت »لكل 
واحد منكم مهما كثرمت مكانة في 

وجدان كل حر منا«.
وأكدت اصالة أنها مع الثوار، 
ولكنها أقل شجاعة منهم بسبب 
تفكيرها فيما يحمله جسدها من 
روحني صغيرتني لطفليها اللذين 
يحتاجان لرعايتها في مصر التي 
اختارتها وطنا بديال لها، مضيفة 
»ليتني معكم ألصرخ »حرية« بكل 

صوتي ولو كانت تلك آخر كلمة س���أنطق بها، ليتني معكم 
ألنادي اهلل بنفس يختزل كل إمياني علنا نخترق بأصواتنا 
أسماعهم فيخافون منه، ليتني معكم ألنادي »سورية« فقد 
اشتقت إليها وأعلم إني إن حرمت منها اليوم حتما ستحتضنني 

وإياكم غدا عروسا حرة أبية«.
وأكدت الفنانة الس���ورية أنها ترفض السفر إلى سورية 
للمشاركة مع الفنانني السوريني في »متثيليات« دعم نظام 
بشار األس���د، وأضافت في أول تعليق لها على األحداث في 
بالدها: كيف لي أال اشعر بأهلي وال أرى ما يحدث وال أسمع 
صراخهم الذي زلزل قلبي وعقلي وكاد يخترق روحي. ولم 

يتسن التأكد من مصدر آخر صدقية التصريح.

تضاربت املعلومات حول مصير جنديني جرحا أثناء فرارهما 
من سورية وجثة زميل لهما قتل خالل عملية الهروب، ففيما 
قالت مصادر انهم مازالوا بحوزة اجليش اللبناني، قدم مدير 
املؤسسة اللبنانية للدميوقراطية وحقوق االنسان احملامي 
نبيل احللبي لفرانس برس رواية أخرى قائال ان »ثالثة جنود 
س���وريني جرحى هربوا الى لبنان االحد املاضي، وقد توفي 

احدهم على الطريق قبل دخولهم األراضي اللبنانية«.
وأش���ار الى معلومات تفيد بأن عملية التسليم متت قبل 
منتصف الليلة قبل املاضية، معتبرا ان »هذا األمر، ان وقع 
فع���ال، يناقض اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعها لبنان 
العام 2000 والتي حتظر تسليم اي مواطن الى بلده اذا كان 

سيتعرض الى التعذيب«.

الفلوجة � أ.ف.پ: اعلنت الشرطة العراقية امس العثور 
على مقبرة جماعية تضم رفات 21 شخصا في الفلوجة، 
يعود دفنها الى عام 2004 الذي شهد معارك ضارية بين 

مسلحين والقوات االميركية في المدينة.
وقال مدير شرطة الفلوجة محمود العيساوي لوكالة 
»فرانس برس«: »عثرنا على مقبرة جماعية تضم رفات 
21 شخصا مجهولي الهوية قرب مقبرة المعاضيدي وسط 

المدينة«.
واضاف ان »الجثث التي وضعت في اكياس سوداء عليها 
رموز وارقام باللغة اإلنجليزية، لفت اعينها بالعصابات 

وقيدت ارجلها وكانت مصابة بطلقات نارية«.
وافاد مصدر امني ل� »فرانس برس« بأن »المقبرة عثر 
عليها عندما حاول عامل في مقبرة ش���ق حفرة باالرض 

لدفن جثة«.
وذكر ان العامل »عثر على كيس اس���ود فيه رفات، ما 
استدعى ابالغ السلطات التي باشرت فورا عملها وعثرت 

على 21 جثة«.
وشهدت الفلوجة معارك ضارية عام 2004 بين جماعات 
مسلحة والقوات االميركية التي اجتاحت البالد عام 2003، 

اسفرت عن مقتل وتهجير المئات.
وبحسب عدنان حسين، قائمقام الفلوجة، فإن »الجثث 
تعود الش���خاص قتلوا في معارك الفلوجة وفقدوا منذ 

عام 2004«.
واش����ار الى ان »ه�ؤالء ق��تلوا ع�ل���ى اي�دي الق�وات 
االم�يركي���ة عرف�نا ذل����ك من الك�يس االس���ود وطريقة 

الدفن«.
من جه���ة اخرى، اغتال مس���لحون مجهولون العقيد 
في الش���رطة جاس���م محمد، وهو ضابط في التحقيقات 
الجنائية، بأسلحة مزودة بكواتم للصوت في منطقة حي 

العامل غرب بغداد.
وفي الموصل، قتل مدني عراقي على ايدي مس���لحين 

في حي المحاربين شمال المدينة.

بعد أربعة أيام على لقاء الرئيس الس���وري بشار األسد 
بالفنانني الس���وريني التزال األضواء مسلطة على مضمون 
هذه اجللس���ة التي ابتعدت عن املجامالت باستثناء البعض 
مم���ن اعتادوا التقرب من املس���ؤولني من خالل كيل املديح. 
طرح غالبية الفنانني أفكاره���م، وقدموا اقتراحات خلروج 
س���ورية من األزمة. واتس���مت مداخلتا سلوم حداد وبسام 
كوسا باجلرأة. فتحدث حداد الذي تعرض الطالق نار خالل 
األحداث األخيرة، مطالبا مبحاسبة املسؤولني الفاسدين. كذلك 
حكى بسام كوسا عن مكامن اخللل في البلد، مطالبا بتسريع 
خطوات االصالح، فيما كان الفتا ما طالب به املمثل مصطفى 
اخلاني، إذ حتدث عن ضرورة إعادة حالة الطوارئ بس���بب 
ما تشهده سورية حاليا، وخصوصا ان رفع حالة الطوارئ 
كان إحدى خط���وات اإلصالح املهمة. وق���د تدخل الرئيس 
موحيا بأن اخلطوات اإلصالحي���ة التي اتخذت لن ُيتراجع 
عنها بحسب ما ذكرت جريدة االخبار اللبنانية، فيما أثارت 
سالف فواخرجي دهشة احلضور حني طلبت من الرئيس أن 
يوصي شركات اإلنتاج بعدم التعامل مع املمولني اخلليجيني 
بسبب مواقفهم من األحداث في سورية. وهو أمر إذا حصل، 

فإنه كفيل بالقضاء على الدراما السورية.

أصالة

أصالة تنحاز للثوار وترفض املشاركة 
في متثيليات دعم احلكم:

كيف ال أشعر بأهلي وأسمع صراخهم

تضارب معلومات حول مصير 
جنديني فرّا من سورية إلى لبنان

السلطات العراقية تعثر
على مقبرة جماعية تضم رفات 

21 شخصًا في الفلوجة

فواخرجي لعدم التعامل
مع املمولني اخلليجيني ملواقفهم 

من األحداث السورية

8 آالف جندي لتأمني الزيارة.. وإشارات رمزية إلنهاء عقود من العداء

جلنة التحقيق اخلاصة باألحداث تبدأ بتلقي الشكاوى

زيارة تاريخية مللكة بريطانيا إلى إيرلندا سبقها تفكيك عبوة ناسفة
عدد كبير من رجال الشرطة الذين 
فتشوا بدقة حقائب املوظفني الذين 
تعني عليهم احلصول على اذونات 

خاصة للتوجه الى مكاتبهم.
ومتت تعبئة 8 آالف ش����رطي 
الزيارة  وألفي عسكري مبناسبة 

التي تستمر 4 ايام.
ال����وزراء  وص����رح رئي����س 
االيرلندي ان����دا كيني في حديث 
لإلذاعة والتلفزيون الرسميني »ار 
تي اي« »لسنا نعود الى الوراء.. 
ومثل ه����ذه األمور حتصل عندما 
تقوم اي شخصية عاملية بزيارة 

الى بلد ما«.
واضاف »انها زيارة تاريخية 
ورمزية تط����وي صفحة املاضي 

وتوجه رسالة الى املستقبل«.
ويبدو ان الزيارة ستكون حافلة 
باملب����ادرات الرمزي����ة اذ وضعت 
امللكة بع����د ظهر امس باقة زهور 
في »حديقة الذكرى« التي اقيمت 
تكرميا لضحايا حرب االستقالل.

كما ستتوجه اليوم الى ستاد 
كروك بارك في دبلن حيث قتلت 
الش����رطة البريطانية 14 شخصا 
في العام 1920. لك����ن في موازاة 
ذلك ستضع امللكة ايضا باقة ورد 
بعد ظهر اليوم عند ضريح احلرب 
العاملية االولى تكرميا لاليرلنديني 
الذين قتلوا خالل محاربتهم داخل 
البريطاني وذلك »إقرارا  اجليش 
بالتاريخ املشترك للبلدين«، بحسب 

السفارة البريطانية في دبلن.

امللكة »غير مرحب بها« واتهموها 
ب� »ارتكاب جرائم حرب«.

ونتيج����ة للتهديدات، فرضت 
السلطات اجراءات امنية ال سابق 

لها في اجلزيرة.
الس����ير بشكل  وشلت حركة 
واسع في العاصمة التي انتشر فيها 

بعد توقيع اتفاق سالم في العام 
1998 في ايرلندا الشمالية املستعمرة 
البريطانية حيث أسفرت 30 عاما 
من »االضطرابات« عن سقوط 3500 
قتيل. اال ان منش����قني جمهوريني 
كاثوليك يواصلون مقاومة الهيمنة 
البريطانية في ألستر حذروا من ان 

جمهوريني.
التي تعتبر  الزي����ارة  وتهدف 
حدثا تاريخي����ا الى تأكيد تطبيع 
العدوين  البلدي����ن  العالقات بني 
السابقني وطي صفحة قرون من 

النزاع واالستعمار األليم.
واصبحت زيارة امللكة ممكنة 

دبل����ن � أ.ف.پ: ب����دأت ملكة 
الثانية زيارة  اليزابيث  بريطانيا 
تاريخية الى ايرلندا حتت عنوان 
املصاحل����ة، وه����ي األول����ى مللك 
بريطاني الى اجلزيرة منذ استقاللها 
في الع����ام 1922، ولو ان تهديدات 
بتنفيذ تفجيرات من قبل منشقني 
جمهوريني من ايرلندا الش����مالية 

ألقت بظاللها على الزيارة.
ارتدت  التي  امللك����ة  ووصلت 
معطفا وقبع����ة باللون األخضر، 
الى  الرس����مي للجزي����رة،  اللون 
املستعمرة البريطانية السابقة قبيل 
الساعة الثانية عشرة. وتوجهت 
امللكة )85 عاما( بصحبة زوجها 
االمير فيليب )89 عاما( الى مقر 
الرئيس����ة ماري ماك اليس غرب 
دبلن دون اي تعديل على برنامج 
الزيارة رغ����م ورود إنذارات عدة 

بوجود عبوات ناسفة.
وقبل ساعات فقط على وصول 
امللكة، مت ابطال مفعول عبوة ناسفة 
قرابة داخل حافلة في ماينوث في 

ضاحية دبلن الكبرى.
وأعلنت الس����لطات ان العبوة 
»يدوية الصنع لكنها كانت جاهزة 
للتفجير«. كما أعلن عن 8 انذارات 
على األقل بوجود متفجرات خالل 

الصباح اال انها كانت خاطئة.
وكانت السلطات في لندن أجرت 
عملية امنية على نطاق واسع بعد 
اتصال مش����فر يح����ذر من وجود 
عبوة ناس����فة نسب الى منشقني 

)ا.ف.پ( امللكة إليزابيث الثانية لدى وصولها الى القصر الرئاسي في دبلن وفي استقبالها رئيسة ايرلندا ماري مكاليس 


