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خطوط العر�ض الأميركية..
وحدود التدخل الرو�سي
 لؤي خليل
على أث�ي��ر أص ��وات ال�م�ع��ارك ال�س��وري��ة دوم� �ا ً تفاجئنا
الواليات المتحدة األميركية من أسفل الصفيح الساخن،
بأنّ مناوراتها السياسية مقدّمة لحرب إرهابية جديدة،
أي مسرحية
وبألوان الفولكلور الصهيوني التهريجي في ّ
خيالية لألوهام العدوانية اإلسرائيلية ،بتخطيط عرضي
جديد لألحالم التقسيمية.
ف�ك� ّل م��ا ي�ح��دث ف��ي المنطقة ال�ش��رق�ي��ة م��ن محاوالت
الزج بمك ّون جديد من مكونات األزمة
تقسيمية ،عن طريق
ّ
على خط المواجهة مع الدولة السورية ،وتج ّرؤهم على
مؤسسات الدولة ،خصوصا ً بعد انهيار مق ّومات تأسيس
دولتهم «الوهابية الداعشية» على أراضي الشمال الحلبي
السوري ،جميعها أوراق لعب بالنار ترمي بها واشنطن
طاولة المفاوضات السياسية ،بعد ك ّل اجتماع مع وزير
الخارجية الروسي ،فالورقة الجديدة التي يلعبون بها
ف��ي وج��ه الحلفاء وه��ي التقسيم بخطوط ع��رض عدة،
مستغلين فورة «األسايش» بعد معركة منبج ،هذه الورقة
هي من أخطر المراهنات الصهيونية في األزمة السورية،
ألنها تلعب على الوتر القومي والمذهبي ال��ذي يجاري
اللعبة الصهيونية منذ «وعد بلفور» المشؤوم.
ومعركة الحسكة التي يحاول األميركي أن ينسف بها
منجزات النصر الحلبي ،للروسي ،خصوصا ً بعد فشل
معركة الكليات ف��ي حلب ف��ي تحقيق أه��داف�ه��ا وحصار
الجيش العربي السوري ،ما هي إال تذاك أميركي بإدارة
صهيونية إلغ��راق األزم��ة السورية ف��ي لعبة القوميات
القذرة ،التي طالما ه�دّدوا بها من قبل األزم��ة السورية.
واللعب «اإلسرائيلي» الحالي على وتر التراجع التركي
عن اإلنخراط المباشر في المعارك السورية ،ولو كان
بحدوده الدنيا ،ونسف التنسيق مع مجموعات التهريب
«الداعشية» ...كلها أوراق نار تهدّد وحدة وأمن المنطقة
العربية كك ّل.
ف��دم��ج خ�ط��وط ال �ع��رض ش �م��االً وج�ن��وب�ا ً بين المذهب
والقومية ،أوراق عسكرية ستستخدم في وجه التنسيق
ال��روس��ي – اإلي��ران��ي  -ال�ت��رك��ي ،وإنْ ك��ان ضعيفا ً في
بداياته ،إال أنه سيغرق األزمة والحلفاء في أكثر من حرب
على األرض السورية.
جميع هذه الخطوط تصوغها غرف مخابرات الغرب
أي دولة عربية
مع الخليج المتصهين ،لهدم ركائز وبنيان ّ
خدمة للوجود الصهيوني بوجه حلف المقاومة وإيران
وروس�ي��ا .لكن جميع ه��ذه الخطوط ،وإنْ ظ� ّن اإلميركي
أنه العبها األساسي ،إال أنها ال تزال ضمن حدود القيادة
الروسية ،فجميع محاوالت العبث هذه ،يبدو أنها كانت
ضمن ت�ض��اري��س ال �ق��ادة ف��ي س��وري��ة وروس �ي��ا ،وتحت
مجهر الحلفاء؛ فمعركة المصير الواحد التي أخذت على
عاتق ه��ذه ال ��دول ،ستجعل تضاريس العمليات أوسع
وأهداف القاذفات الروسية ،وأيضا ً مطارات استقبالها،
«أي قوات
أق��رب إلى تلك الخطوط س��واء «األس��اي��ش» أو ّ
خ��اص��ة أج�ن�ب�ي��ة» ،وس�ت�ل��ي ذل��ك ق��اذف��ات رب �م��ا إيرانية،
فدائما ً يفاجئ الحلفاء غرف تآمر الغرب بعمليات نوعية
ض ّد مراكز ومقرات تآمر االميركيين .وك ّل خط يرسمه
االم �ي��رك��ي ت��وازي��ه ح ��دود ت� ّ
�دخ��ل ج��دي��د وأق ��وى مخطط
ومنفذ ب��دق��ة القيصر ال��روس��ي ،فما سطر م��ؤخ��را ً من
ض��رب مقرات «ال��دواع��ش» في دي��ر ال��زور ،من مطارات
إي ��ران ،ليس إال رس��ال��ة واض �ح��ة ب��أنّ خ�ط��وط عرضكم
التآمري تحت مرمى قاذفاتنا ،التي ال حدود لها سوى ما
يرسمه أمر العمليات المشترك للقيادة المقاومة.
ويبدو أنّ الخسائر الهستيرية لألميركيين وعمالئهم
وخبراء التآمر الوهابي الصهيوني ،لم تعد تحمل على
األرض ،خصوصا بعد الضربة الروسية في البوكمال،
وال�ض��رب��ة األخ �ي��رة ال�ت��ي اع�ت��رف بها «ال�ب�ن�ت��اغ��ون» ض ّد
مقرات ما يس ّمونها تدريب القوى الديمقراطية ،يبدو أنّ
ه��ذه المراكز ليست س��وى مقرات تفريخ لـ»الوهابيين»
بمس ّميات شتى ،وحسب مجال االستخدام االستخباراتي.
لكن الصيغة التي يرسم خطوطها األم�ي��رك��ي ال تحمل
أي ط��اب��ع ق��اب��ل للحياة بسبب س��وء الضبط واالتجاه،
ّ
خصوصا ً أنّ البوصلة السورية واإليرانية ،التي رسمت
�أي تحجيم خ��ارج سيطرة
ح��دود المقاومين ،لن تقبل ب� ّ
الدولة السورية ،وسيحدّد إتجاهاتها الحليف الروسي
ال ��ذي ل��ن يخطئ أه���داف ب��وارج��ه وق��اذف��ات��ه م��ن البحر
األس��ود إلى قزوين وبالعكس .ومهما اشتدّت النار في
بعض خطوط التآمر على األرض السورية ،ستكون هناك
نار تطفيها وأش ّد إطفاء لمحركيها وأدواتهم «الوهابية»،
اي مك ّون يتآمر على
فال «األسايش» وال «الدواعش» وال ّ
أي مس ّمى،
أرض هذا البلد سيُسمح له بتقسيمها تحت ّ
ألنّ هناك حراس حدود من السماء وقلوب قادة يحكمها
اإلصرار على نصر هذه األرض ألنها في قلب السماء.
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جماهير �صنعاء �أ�سكتت الأمراء...
 ناديا شحادة
ما زالت التكهنات والتساؤالت مستمرة عن مصير
الحرب ،التي بدأتها السعودية في آذار عام 2015
ض ّد الشعب اليمني ،بذريعة إعادة الشرعية ،وأدت
إلى تدمير البنى التحتية وقتل العديد من المدنيين،
الذين يمثل األطفال  60بالمئة منهم ،حسب تقرير
ص��ادر ع��ن األم��م المتحدة نشر ف��ي أي��ار م��ن العام
الحالي .ومع انتهاك السعودية كل الفرص المتاحة
من أجل إحالل السالم في اليمن ،وبدافع من الشرعية
الدستورية التي يستمدها المجلس الرئاسي اليمني
من الشعب ،خرجت تظاهرة شعبية غير مسبوقة
تأييدا للمجلس السياسي األعلى في  20آب ،وامتأل
«م�ي��دان السبعين» وال�ش��وارع المحيطة بالعاصمة
صنعاء بالحشود المليونية ،وتكاتفت العديد من
األحزاب والتنظيمات السياسية ،إلى جانب الحراك
الجنوبي ،واتحاد نساء اليمن ،وعلماء البلد ووجهاء
القبائل ،في ه��ذه التظاهرة الحاشدة ،معبرين عن
تأييدهم للمجلس السياسي األعلى في اليمن ،في
أداء مهامه الدستورية كسلطة تستمد شرعيتها
م��ن ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي وح� ��ده ،ف��ي م�ش�ه��د تاريخي
وإستثنائي ي��وح��ي ب�ق��درة الشعب على االلتحام،
رغ��م ال�ظ��روف التي تواجهه .ه��ذه المشاهد ،كانت
رسالة إل��ى العالم بشكل ع��ام ،والسعودية بشكل
خاص ،عبّر فيها الشعب اليمني عن إرادت��ه الحرة،
وتمسكه بحقه الشرعي وبتحديد خياراته السياسة،

كوالي�س
خفايا

ورفضه المشاريع الخارجية ،وأطاح بالذرائع التي
أشاعها تحالف ال �ع��دوان ال�س�ع��ودي ،ال��ذي يتذرع
ب��دع��م م��ا ي�س�م�ي��ه «ال��رئ �ي��س ال �ش��رع��ي والحكومة
الشرعية».
ف��ال �ت �ط��ورات ال �ت��ي ي�ش�ه��ده��ا ال�ي�م��ن تسير عكس
م��ا تتمنى ال �س �ع��ودي��ة ،ف�م��ن ال�ن��اح�ي��ة العسكرية،
صنعاء وغيرها من المناطق اليمنية ما زالت تحت
سيطرة حركة «ان�ص��ار الله» و«المؤتمر الشعبي»
و«اللجان الشعبية» .والمعارك لم تعد محصورة
ف��ي الجغرافيا اليمنية ،ب��ل إم �ت �دّت لتطال أراضي
المملكة ،حيث أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل
عشرة جنود سعوديين وتدمير آليات عسكرية في
عملية للجيش اليمني .واستهدفت «اللجان» موقع
المعزاب في جيزان ،إضافة إلى قصف مواقع في
نجران .والتحالف السعودي فشل في حسم الحرب
لصالحه بعد  17شهرا من القصف ،وضاعف من
خ�س��ائ��ره السياسية والعسكرية ،وت��راج��ع الدعم
الدولي له ،فإعالن منظمة «اطباء بال ح��دود» وقف
عملياتها اإلنسانية في اليمن ،إحتجاجا ً على قصف
طائرات «الحزم» لمشافيها وقتل أفراد من وطاقهما،
وإنسحاب المستشارين األميركيين ،الذين كانوا
ينسقون ف��ي م�ي��دان القتال م��ع ال�ق��وات والطائرات
السعودية في جبهات القتال ،جميعها مؤشرات تدل
فشل السعودية عسكريا ً في اليمن.
أم��ا س�ي��اس�ي�اً ،فبعد ف�ش��ل ال �م �ف��اوض��ات اليمنية
المنعقدة في الكويت ،بين الوفد الوطني المتمثل
في حركة «أنصار الله» وحليفه «المؤتمر الشعبي»،

ووف ��د ال��رئ�ي��س ال �ه��ارب ع�ب��د رب��ه م�ن�ص��ور ه��ادي،
وال�ت��ي ك��ان��ت ال��ري��اض تسعى م��ن خاللها لتحقيق
مكسب سياسي بنزع سالح حركة «أنصار الله» ،ثم
التفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية ،وهو ما
رفضه الوفد الوطني ،أعلن الوفد الوطني عن تشكيل
مجلس رئاسي في اليمن ،األمر الذي شكل صفعة
قاسية على وج��ه السياسة السعودية ،فالرياض
تسعى جاهدة لعدم االعتراف بهذا المجلس .وفي
هذه األثناء ،دخلت روسيا على خط األزمة اليمنية،
ودع �م��ت ب �ق��وة ال�م�ج�ل��س ال��رئ��اس��ي ال�ي�م�ن��ي ،حيث
أع�ل��ن ال�ق��ائ��م ب��أع�م��ال ال�س�ف��ارة ال��روس�ي��ة بصنعاء،
اول �ي��غ دري� �م ��وف ،ت��أي �ي��د ب�ل�اده ت�ش�ك�ي��ل المجلس
السياسي األع�ل��ى ف��ي اليمن واص�ف��ا ه��ذه الخطوة
بالصائبة.
ف��ي المجمل ،إن ك��ل م��ا سلف م��ن معطيات ،هو
ن�ج��اح واض��ح للشعب اليمني ب��وج��ه ع ��دوان جائر
اعتمد القوة والتدمير أسلوبا إلعادة شخص هارب،
ترك بالده ولجأ يستجدي السلطة من الجار الظالم
لليمن ،هذا الجار الذي أدخل نفسه بمستنقع يصعب
ال �خ��روج م�ن��ه إال ب��االع �ت��راف ب��ال�ه��زي�م��ة ف��ي شتى
ال �م �ج��االت .وس�ت�ك��ون ت��واب��ع االع��ت��راف أع �ظ��م من
الهزيمة ذاتها ،لذلك ،نجد العناد سيد الموقف في
اليمن ،رغم أن الواقع يثبت أن في اليمن شعب هزم
أعتى التقنيات العسكرية بخنجر وصمود ،لتتأكد
مقولة بأن الشعب أقوى من الطغاة.

اليابان وال�صين وكوريا الجنوبية تحث كوريا ال�شمالية على وقف ا�ستفزازها

بيونغ يانغ تر ُّد على مناورات جارتها ب�صاروخ بال�ستي
كشف الجيش الكوري الجنوبي،
أم��س ،ب��أن كوريا الشمالية أجرت
تجربة إلطالق صاروخ باليستي من
غواصة قبالة ساحلها الشرقي.
وق��ال مسؤول في هيئة األرك��ان
ال��م��ش��ت��رك��ة ال��ك��وري��ة الجنوبية
«ال��ص��اروخ أطلق ح��وال��ى الساعة
الخامسة والنصف صباحا ً بالتوقيت
المحلي ،وقطع مسافة نحو خمسمئة
كيلومتر ،من منطقة قرب مدينة سينبو
حيث توجد قاعدة للغواصات».
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية
الجنوبية ،أن الصاروخ أطلق بزاوية
كبيرة ،في إشارة إلى أن مداه يصل
إلى ألف كيلومتر في مساره المعتاد.
وأش���ار مسؤولون وخ��ب��راء إل��ى أن
المسافة التي قطعها الصاروخ تشير
إلى أن جهود كوريا الشمالية لتطوير
صواريخ تطلق من الغواصات تؤتي
ثمارها .ونقلت الوكالة عن خبراء
قولهم ،إن امتالك بيونغ يانغ القدرة
على إطالق صاروخ من غواصة ،قد
يساعدها على تفادي نظام «ث��اد»
الجديد المضاد للصواريخ ،الذي
تعتزم كوريا الجنوبية إقامته ،كما
أن��ه يمثل ت��ه��دي��دا ً حتى إذا دم��رت
ترسانة الصواريخ الكورية الشمالية
على البر.
وجاءت هذه التجربة الصاروخية
في وقت بدأت فيه واشنطن وسيئول،
االثنين الماضي ،مناورات عسكرية
مشتركة سنوية تستمر لغاية الـثاني
من أيلول المقبل .ويشارك فيها اآلالف

من جنود البلدين في سياق الحفاظ
على جاهزية قوات الجانبين ضد أي
عدوان محتمل ،وسط تهديدات بيونغ
يانغ بشن ضربة نووية وقائية.
م��ن جانبه ،اعتبر شينزو آب��ي،
رئيس ال��وزراء الياباني ،أن إطالق
ك��وري��ا الشمالية للصاروخ تهديد
خطير ألمن اليابان ،مشيرا إلى أن
حكومته ق��دم��ت اح��ت��ج��اج��ا شديد
اللهجة لبيونغ يانغ.
ب�����دوره ،ق���ال وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة
الياباني ،فوميو كيشيدا ،في مؤتمر

صحافي بعد استضافة االجتماع مع
نظيريه الصيني وانغ لي والكوري
الجنوبي يون بيونج -سي« :أكدنا
أننا سنحث كوريا الشمالية على
التحلي بضبط النفس فيما يتعلق
بعملها االس��ت��ف��زازي ،وأن تلتزم
ب��ق��رارات مجلس األم���ن ال��دول��ي»،
معتبرا ً أن ال��ت��ع��اون بين اليابان
والصين وكوريا الجنوبية أصبح
أكثر أهمية من ذي قبل في مواجهة
تهديدات بيونغ يانغ.
وفي السياق ،قال الوزير الصيني

خ�لال االجتماع ،أن ب�لاده تعارض
برنامج الصواريخ النووية لكوريا
الشمالية ،باإلضافة إل��ى أي أق��وال
أو أفعال تسبب التوترات في شبه
الجزيرة الكورية.
ونقل موقع الخارجية الصينية
ع���ن وان�����غ ت���أك���ي���ده ،أن ال��ص��ي��ن
ستواصل الضغط م��ن أج��ل إخ�لاء
شبه الجزيرة الكورية من األسلحة
النووية ،والسعي للتوصل إلى ح ّل
من خالل المحادثات وتعزيز السالم
واإلستقرار في المنطقة.

بايدن� :آ�سف لوجود غولن في �أميركا ولي�س في دولة �أخرى!
أعرب جوزيف بايدن ،نائب الرئيس األميركي،
عن أسفه لوجود الداعية التركي فتح الله غولن في
أراضي الواليات المتحدة وليس في دولة أخرى،
مؤكدا ً أن القضاء األميركي هو من سيقرر مصيره.
ونقلت وسائل إعالم تركية عن بايدن قوله ،خالل
زيارته إلى تركيا ،أمس« ،يا ليت غولن لم يكن في
الواليات المتحدة ،بل في دول��ة أخ��رى .وستقرر
المحكمة الفدرالية األميركية مسألة ترحيله».
واجتمع بايدن ،في بداية زيارته ،مع رئيس
البرلمان التركي اسماعيل كهرمان ،وتفقد برفقته

ال�شرطة الفرن�سية تجبر امر�أة على خلع «البوركيني» �أمام الجميع

كندا ت�سمح بالحجاب لن�ساء �شرطة الخيالة
أجبرت الشرطة الفرنسية إمرأة على خلع لباس السباحة «البوركيني» الذي حظرمؤخراً ،أثناء
جلوسها على شاطئ مدينة نيس الفرنسية ،حيث وقف أكثر من أربعة عناصر من الشرطة بجانب
المرأة ،وطلبوا منها خلع اللباس ،وهو ما حصل بالفعل .وحرر أحد الضباط غرامة مالية بحقها.
وذكرت مواقع إخبارية فرنسية ،أن المرأة المحجبة أخبرت رجال الشرطة بأنها ترتاد الشاطئ
باستمرار ولم تدخل في أي مشاكل مع اآلخرين ،إال أنهم رفضوا اإلصغاء لها وأمروها بإزالة الحجاب،
تجنبا لوقوع مواجهات مشابهة لتلك التي وقعت في كورسيكا .وقالت المرأة «كنت جالسة على الشاطئ
مع عائلتي ،وكنت أرتدي الحجاب الكالسيكي ولم تكن لدي نية للسباحة»« ...الناس من حولي راحوا
يصرخون ويصفقون وطلبوا مني العودة إلى وطني .ما أبكى ابنتي».
هذا ونفذت السلطات الفرنسية القرار الذي يحظر «البوركيني» وهو لباس للبحر يغطي الجسم كامال
والرأس ،في مدن فرنسية عدة ،بسبب مخاوف في أعقاب عمليات إرهابية شهدتها البالد .وكانت السلطات
في العديد من الشواطئ في فرنسا ،قد منعت ارتداء «البوركيني» ،وهددت بغرامات مالية كبيرة في
حال االمتناع عن تطبيق هذا القرار ،وهو ما أثار موجة سخط عارمة في مواقع التواصل االجتماعي .في
غضون ذلك ،أعلنت الحكومة الكندية ،أن شرطة الخيالة الملكية الكندية سمحت لعناصرها ،من النساء،
بارتداء الحجاب كجزء من الزي ،لتشجيع النساء المسلمات على االنخراط في صفوف الشرطة.
وقال سكوت برادسلي ،المتحدث باسم وزير السالمة العامة رالف غوديل ،بأن «مفوض شرطة
الخيالة الملكية وافق مؤخرا على هذه اإلضافة إلى الزي» ،مضيفا ً أن «الهدف من ذلك هو تشجيع مزيد
من المسلمات على التفكير في العمل لدى شرطة الخيالة الكندية الملكية» .وأوضح أن الشرطة في
بريطانيا والسويد والنروج وبعض الواليات األميركية تبنت سياسات مماثلة.
ويعتبر زي شرطة الخيالة المؤلف من سترة حمراء طويلة وحذاء جلدي خاص بركوب الخيل وقبعة
عريضة ،رمزا كنديا ،يعود للقرن التاسع عشر عندما كانت ،تلك الشرطة ،تفرض حكم القانون في واليات
غرب كندا ومناطق القطب الشمالي.
وواجهت الشرطة غضبا ً شعبيا ً عام  1990عندما سمحت للضباط السيخ بارتداء العمامات كجزء من
الزي .إال أن هذا االستياء تراجع وبدأ الكنديون يتقبلون التغيير.

مقر البرلمان ال��ذي تضرر ج��راء القصف ،خالل
محاولة االنقالب ليلة  16تموز الماضي .ووصف
أحداث اإلنقالب بأن لديها في تركيا المعنى نفسه
ال��ذي اكتسبته هجمات  11أي��ل��ول ع��ام 2001
بالنسبة للواليات المتحدة.
وبعد اجتماعه مع رئيس البرلمان التركي،
التقى المسؤول األميركي رئيس ال��وزراء التركي
بن علي يلدريم .ومن المقرر أن تجري الحقا جولة
محادثات بين بايدن والرئيس التركي رجب طيب
أردوغان.

في غضون ذلك ،أعلنت الخارجية األميركية أن
أنقرة طلبت رسميا تسليمها فتح الله غولن ،لكن
ليس بسبب مسائل مرتبطة بمحاولة االنقالب
الفاشلة في تركيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر ،في
مؤتمر صحافي« :بوسعنا التأكيد اآلن أن تركيا
طلبت تسليم غولن» .مضيفا ،أن طلب التسليم
الرسمي ليس مرتبطا بمحاولة االنقالب الشهر
الماضي ،لكنه مرتبط بمسائل أخ��رى تالحقه
بسببها السلطات التركية.

قالت مصادر كردية
معارضة للمواجهة مع
الجيش السوري إنّ
تصرف قيادة لجان
الحماية الكردية في
الحسكة تلبية لطلب
أميركي قطع آخر
خيوط العالقة اإليجابية
مع دمشق وتسبّب
بكراهية سورية شعبية
لألكراد سينعكسان
على مستقبل الحلول
السياسية وما يناله
األكراد وجعل قضيتهم
رهينة لألميركيين الذي
سيبيعون ويشترون ،وقد
بدأوا بذلك عبر الموافقة
على سحب «قوات سورية
الديمقراطية» من منبج
بطريقة مذلة أعلنها نائب
الرئيس األميركي جو
بايدن إعالميا ً قبل أن
يتبلّغها األكراد.

رو�سيف تدعو �أن�صارها �إلى المقاومة
دع��ت الرئيسة البرازيلية ،المعلقة مهامها ،ديلما روس��ي��ف ،أنصارها إلى
«المقاومة» ،وذلك قبل يومين من بدء محاكمتها في مجلس الشيوخ.
وقالت روسيف أمام تج ّمع ضم مئات من مناصريها إحتشدوا في ساو باولو
«فلنقاوم كلنا مع بعضنا»« ...ما تعلمناه من كل هذا ،هو أن الديمقراطية ليست
مضمونة كما ك ّنا نظن ..يجب أن نكون دائما في ح��ال تأهب لكي ال نخسر ما
ربحناه»« ...ناضلت كل حياتي ضد التعذيب ،ضد السرطان ...وسأكافح اآلن ضد
أي ظلم» .وسط تصفيق نحو  1500من العمال والطالب والفنانين.
هذا ،ويبدأ مجلس الشيوخ ،الذي تحولت قاعته إلى محكمة ،بزعامة رئيس
المحكمة الفدرالية العليا،اليوم ،المحاكمة التي يفترض أن يصدر الحكم فيها
بتاريخ  31آب ،حيث سيتقرر خالل الجلسات ،التي تستمر أياما ،مصير الزعيمة
اليسارية التي علقت مهامها يوم  12أيار الماضي ،بعد تصويت أعضاء مجلس
الشيوخ على ذلك.
وإذا أدينت روسيف بالتالعب بالحسابات العامة وبتوقيع مراسيم تنص على
نفقات لم تكن مقررة ،من دون موافقة البرلمان ،فستفقد منصبها فوراً .وسينهي
القرار حالة إدانة روسيف  13عاما ً من حكم «حزب العمال» على رأس أكبر إقتصاد
في أميركا الالتينية ،الذي شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السابق لويس إيناسيو
لوال دا سيلفا (.)2010-2003
أما إذا حكم عليها بالبراءة ،فستعود إلى منصبها على الفور ،حتى انتهاء واليتها
الثانية عام  .2018لكن هذا السيناريو غير مرجح ،فبحسب أرقام نشرتها الصحف
البرازيلية ،يؤيد ما بين  58و 61عضوا ً في مجلس الشيوخ إقالة الرئيسة ،وهو عدد
أكثر من المطلوب ( 54عضوا).

قتلى وجرحى في زلزال مدمر
ي�ضرب و�سط �إيطاليا
ض��رب زل��زال بلغت قوته  6.4درج��ات على مقياس ريختر ،في وق��ت مبكر،
أمس ،وسط إيطاليا ،موقعا ً قتلى وجرحى ،وملحقا ً أضرارا ً مادية ضخمة ببلدة
أماتريسي.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي األميركية ،إن زلزاال قويا ضرب وسط شبه
الجزيرة االيطالية .مضيفة ،أنه جرى تسجيل مركزه على بعد عشرة كيلومترات من
بلدة نورتشا ،في منطقة أومبريا ،التي تبعد نحو  150كلم عن روما.
وأشارت شهادات نقلتها وسائل اإلعالم اإليطالية إلى إنهيار مبان في المنطقة
التي ضربها الزلزال .فيما أشار رئيس بلدية بلدة أماتريسي الصغيرة ،التي تبعد
أربعين كيلومترا إلى الجنوب من نورتشا ،إلى أن بلدته دمرت جزئيا جراء الزلزال،
وأن هناك أناسا محاصرون تحت األنقاض بعد انهيار عدد من المباني.
وتبعت الزلزال هزات ارتدادية عدة ،بينها واحدة بلغت قوتها  3.9درجات في
مقاطعة بيروجيا ،وأخرى شعر بها سكان العاصمة اإليطالية بعد ساعة من الهزة
االرتدادية األولى.
من جهته ،بعث الرئيس الروسي فالديمير بوتين برقية تعزية إلى رئيس الوزراء
اإليطالي ماتيو رينزي ،بالزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا ،صباح أمس ،مسفرا عن
قتلى وجرحى .وأعرب بوتين عن تعاطفه ودعمه ألسر الضحايا ،متمنيا الشفاء
العاجل لجميع الجرحى ،مبديا االستعداد لتقديم المساعدة الالزمة.
يذكر أن زلزاال قويا بقوة  6.3درجات ضرب منطقة الكويال ،وسط إيطاليا ،عام
 2009وأدى لمصرع أكثر من  300شخص.

باك�ستان :تقدم �سريع
في العالقات الع�سكرية مع رو�سيا
كشف الجنرال رشاد محمود ،رئيس هيئة األركان المشتركة الباكستانية ،عن
حدوث تقدم سريع حقيقي ،في العالقات االستراتيجية بين وزارتي الدفاع الروسية
والباكستانية خالل السنتين األخيرتين.
وقال محمود أثناء لقائه مع نظيره الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف ،رئيس
هيئة األركان العامة للقوات المسلحة الروسية في موسكو ،أمس« ،نحن نقدر عاليا ً
هذا التوجه ...أنا أشكركم شخصيا ً ووزارة الدفاع الروسية على إعطاء إمكانية
لتحقيق هذا التقدم» ،مشيراً ،في هذا الخصوص ،إلى زيارة وزير الدفاع الروسي
سيرغي شويغو لباكستان مؤخراً ،وزيارات عسكريين باكستانيين كبار لروسيا في
السنوات األخيرة.
من جانبه ،ذكر غيراسيموف أن تطوير العالقات البناءة بين البلدين ،يعتبر
عامالً مهما ً لتأمين االستقرار اإلقليمي واألمن الدولي .مضيفاً ،أن لقاءات وزيري
دفاع روسيا وباكستان في السنوات األخيرة «أعطت زخما الحقا لتطوير العالقات
بين قواتنا المسلحة» .وتابع« :نحن نقدر عاليا آفاق التعاون بين وزارتي دفاع
البلدين».
وحسب قول غيراسيموف ،فإن وزارتي الدفاع الروسية والباكستانية تخططان
البرنامج المكثف» لإلجراءات المشتركة عام  ، 2016بما في ذلك عقد مباحثات بين
هيئتي األركان العامة وإجراء تدريبات مشتركة وتبادل زيارات الوفود العسكرية.

كلينتون َّ
تتقدم على ترامب بـ  12نقطة
أظهرت نتائج إستطالع أجرته «رويترز/إبسوس» أن المرشحة الديمقراطية
للرئاسة األميركية ،هيالري كلينتون ،تتقدم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب
بفارق  12في المئة.
وحسب االستطالع الذي أجري في الفترة من  18إلى  22آب ،فإن  45في المئة
من الناخبين المحتملين يؤيدون كلينتون ،مقابل  33في المئة لترامب ،في حين لن
يؤيد حوالى  22في المئة من الناخبين ،الذين من المرجح أن يدلوا بأصواتهم في
انتخابات الرئاسة ،أيا من المرشحين.
وتقدمت كلينتون على ترامب في معظم حملة انتخابات  ، 2016لكن أحدث تقدم
لها يمثل مستوى تأييد قويا ،مقارنة باالستطالعات التي أجريت في األسابيع القليلة
الماضية .وفي وقت سابق من آب تراوح تقدم كلينتون بين  3و 9نقاط مئوية.

