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خامنئي � ّأم ال�صالة وت�شييع حا�شد للرئي�س الإيراني الأ�سبق

مواقف �أوروبية ايجابية من العالقات مع مو�سكو تعار�ض �شيطنتها

رف�سنجاني ووري قرب �ضريح الخميني

الكونغر�س الأميركي يدر�س فر�ض عقوبات جديدة �ضد رو�سيا

شارك مئات آالف اإليرانيين في تشييع جثمان الرئيس
اإليراني األسبق ،رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام،
علي أكبر هاشمي رفسنجاني .وتجمعت الحشود في
جامعة طهران صباح أمس ،فيما أ ّم المرشد األعلى السيد
علي خامنئي الصالة على الجثمان ال��ذي ووري الثرى
بجوار مرقد مؤسس الجمهورية االسالمية ،االم��ام روح
الله الموسوي الخميني ،جنوب العاصمة طهران.
وح��ض��ر ال��ى الجامعة ع��دد كبير م��ن الشخصيات
السياسية والعسكرية من مختلف االنتماءات .وبدت في
المشاهد التي عرضها التلفزيون الحكومي ،أعداد ضخمة
م��ن ال��ن��اس محتشدة ف��ي ال��ش��وارع المحيطة بجامعة

طهران .وحمل عدد كبير من المشاركين في الجنازة صور
المرشد األعلى السيد علي خامنئي ورفسنجاني ،جالسين
جنبا الى جنب مبتسمين .وكتبت امرأة على الفتة «وداعا
يا رفيق دربي».
وف��ي��م��ا ت��واص��ل ن��ع��ي ال��م��راج��ع ال��دي��ن��ي��ة وال��ق��وى
والشخصيات السياسية لرفسنجاني ،الذي توفي األحد
الفائت عن عمر يناهز  83عاما ،أعلن السلطات يوم
أمس ،الثالثاء ،يوم إجازة وأغلقت بعض الشوارع وسط
طهران .وتم توفير وسائل النقل العامة مجانا ،إلفساح
المجال أمام سكان العاصمة للمشاركة بأعداد كبيرة في
الجنازة.

تركيا تعترف بمقتل الجنديين المفقودين في �سورية

أعلنت وكالة «األناضول» التركية
لألنباء ،أم��س ،عن مقتل الجنديين
التركيين اللذين فقدا ف��ي تشرين
الثاني ال��م��اض��ي ،أث��ن��اء خدمتهما
ب��ش��م��ال س��وري��ة ،م��ش��ي��رة إل���ى أن
جثتيهما أعيدتا إل��ى ال��ب�لاد .ولقي
ثالثة أشخاص مصرعهم وأصيب
عشرة آخرون ،عصر أمس ،إثر انهيار
سقف مسجد في ضاحية ،بكر كوي،
بمدينة اسطنبول التركية .كما وقع
قتيل بهجوم على مركز شرطة بغازي
عنتاب.
ذكرت الوكالة أن الجنديين اللذين
فقدا ف��ي شمال س��وري��ة ،قتال .وأن
رفاتهما أعيدت إلى البالد .لكنها لم
تتحدث كيف ومتى قتال.
وق����ال ال��ج��ي��ش ال��ت��رك��ي ف��ي 29

تشرين الثاني إنه فقد االتصال باثنين
من جنوده .وأصدر تنظيم «داعش»
ف��ي ال��ي��وم ذات���ه ،بيانا زع��م فيه إن
مقاتليه خطفوا جنديين تركيين .ثم
نشر شريط «فيديو» لما قال أنه عملية
حرق للجنديين وهما على قيد الحياة.
وقالت الوكالة ،إن أحد الجنديين
سيوارى الثرى في إقليم أضنة ،في
جنوب تركيا .في حين سيدفن اآلخر،
في إقليم كاناكالي ،في شمال غرب
البالد.
من جهة ثانية ،لقي ثالثة أشخاص
مصرعهم وأص��ي��ب ع��ش��رة آخرين
وص��ف��ت ج���راح بعضهم بالخطرة،
إثر انهيار سقف مسجد في ضاحية،
بكر كوي ،بمدينة اسطنبول التركية،
عصر أم��س .وذك��رت وسائل إع�لام،

أن الحادث وقع أثناء صالة الجنازة
على أحد المتوفين ،حيث انهار سقف
المسجد.
وأش��ار المصدر إلى أن تحذيرات
ُوجهت لعاملي المسجد ،بأن سقف
المسجد آي��ل للسقوط وأن التواجد
داخ���ل المسجد ي��ع��رض المصلين
للخطر ،إال أنهم أص���روا على إقامة
صالة الجنازة ،مشيرا إلى أن تراكم
الثلوج ساهم في انهيار السقف.
ف��ي سياق آخ��ر ،أعلنت الشرطة
التركية أنها قتلت شخصا يشتبه في
محاولته تنفيذ عملية انتحارية ،قرب
مقر الشرطة في مدينة غازي عنتاب.
وقالت وسائل إعالم تركية ،إن القوات
األمنية اشتبكت مع مسلحين عقب
محاولة اقتحام مقر الشرطة.

ّ
التبدل في ال�سيا�سة التركية
والتحديات المنتظرة
} إبراهيم ياسين
طرح الهجوم اإلرهابي األخير ال��ذي استهدف
أحد المالهي الليلية ،ليلة رأس السنة الميالدية،
في مدينة اسطنبول التركية ،األسئلة بشأن الواقع
األمني في تركيا؛ وبالتالي األسباب التي تجعل من
تركيا مسرحا ً للهجمات اإلرهابية؛ واستطراداً،
آفاق الخروج من هذا الوضع غير المستق ّر.
ال شك بأنّ تزايد الهجمات اإلرهابية ،في اآلونة
األخيرة في تركيا ،ترافق مع التطورات السياسية،
على اثر تحرير األحياء الشرقية في حلب؛ وتقدّم
ال�ج�ي��ش ال �ع��راق��ي ف��ي ال �م��وص��ل؛ وت�ن��ام��ي ال��دور
ال�ك��ردي ف��ي شمال س��وري��ة؛ وتصاعد العمليات
العسكرية بين حزب العمال الكردستاني والجيش
التركي ،في جنوب شرق تركيا.
فحكومة حزب العدالة والتنمية اضطرت مكرهة،
إل��ى االت�ف��اق مع روسيا وإي��ران إلخ��راج ما تبقى
م��ن مسلحين محاصرين ف��ي ش��رق ح�ل��ب .ومن
ثم الموافقة على اتفاق وقف األعمال العسكرية،
المستثنى منه «داع��ش» و«النصرة» وم��ن يرتبط
بهما من الجماعات المسلحة اإلره��اب�ي��ة .ألن��ه لم
يعد لديها من خيار ،بعد فشل رهانها في السيطرة
على حلب؛ ونشوء تحديات جديدة تفرض عليها
إعادة النظر في سياساتها .ويبدو التوجه الجديد
المعبّر عنه باإلتفاق مع روسيا وإيران ،من جهة؛
وباإلتفاق مع العراق ،عبر التسليم بسحب القوات
التركية من منطقة بعشيقة والتخلي عن التدخل
بشؤون العراق الداخلية ،ما أدّى إلى إثارة غضب
تنظيم «داع��ش» اإلره��اب��ي وإن��زع��اج ك� ّل من إدارة
الرئيس أوباما وحكومة بنيامين نتنياهو ،اللتين
ت��ري��دان م��واص �ل��ة ت��رك�ي��ا س�ي��اس��ة ت�غ��ذي��ة ودع��م
وتمويل الجماعات اإلرهابية في سورية والعراق؛
واإلبتعاد عن التنسيق مع روسيا وإيران ،باعتبار
�ب ف��ي م�ص�ل�ح��ة ال ��دول ��ة السورية
أنّ ذل ��ك َي � ُ
�ص � ّ
والحكومة العراقية ،ف��ي تسريع عملية القضاء
على اإلرهابيين وخروج الدولتين من األزمة التي
يعيشانها.
في هذا السياق ،يمكن إدراج الهجمات اإلرهابية
األخيرة التي شهدتها تركيا والتي سبقها إقدام

تنظيم «داعش» على حرق جنديين تركيين أسيرين
لديه ،في منطقة الباب شمال سورية؛ والتهديد
الذي أطلقه متحدث باسم «داع��ش» بضرب األمن
واالستقرار في تركيا .ولهذا ،فإنّ حكومة حزب
العدالة والتنمية باتت تعيش مأزقا ً حقيقيا ً نتيجة
فشل سياساتها ،م��ن ناحية؛ وت��زاي��د التحديات
واألزمات الناتجة عن هذا الفشل ،من ناحية أخرى.
فهي باضطرارها إلى التنسيق مع روسيا وإيران
وال�ت�س�ل�ي��م ل�ل�ع��راق بسحب ال �ق��وات ال�ت��رك�ي��ة من
أراضيه ،للحصول على مكاسب اقتصادية تخفف
من أزمة االقتصاد التركي وتراجع عملتها؛ وفي
الوقت نفسه ،تواجه ضغوطا ً أميركية وصهيونية
و«داع��ش��ي��ة» لثنيها ع��ن ات �ب��اع ه ��ذه السياسة.
لذلك ،فإنّ تركيا اليوم تعيش مأزقا ً حقيقيا ً وهي
مع ّرضة لمزيد من الهجمات اإلرهابية ،ال سيما أنّ
تنظيم «داعش» تمكن خالل السنوات الماضية من
بناء العديد من الخاليا النائمة داخل تركيا ً (وحتى
داخل مؤسساتها األمنية والعسكرية) مستفيدا ً من
التسهيالت ومن الدعم والتأييد الذي حصل عليه،
سياسيا ً وعسكريا ً وأمنيا ً من قبل الحكم التركي.
من هنا ،فإنّ تركيا تدفع ثمن دعمها لقوى اإلرهاب
في ك ّل من سورية وال�ع��راق .وه��ذا يجعلها اليوم
تبحث عن ح ّل ألزماتها ،في الوقت الذي تتع ّرض
فيه للعديد م��ن الضغوط الخارجية والداخلية.
فكيف ستواجه حكومة أردوغان هذه التحديات؟
ال��واض��ح ح�ت��ى اآلن ،أن�ه��ا ب�ح��اج��ة إل��ى تعزيز
العالقات مع روسيا وإي��ران .وفي الوقت نفسه،
ال تستطيع أن تتخلى ،ب�س�ه��ول��ة ،ع��ن عالقاتها
اإلستراتيجية وال��وط�ي��دة م��ع ال��والي��ات المتحدة
األم �ي��رك �ي��ة وال� � ��دول ال �غ��رب �ي��ة .وه� ��ذا م ��ا يجعل
ت��رك �ي��ا ت��دخ��ل م��رح �ل��ة ال�ل�ا إس��ت��ق��رار ،بانتظار
تبدل السياسات األميركية والغربية ،مع تسلّم
اإلدارات الجديدة في أميركا وفرنسا وغيرها من
ال��دول ،التي تتجه إل��ى تغيير سياساتها من دعم
اإلرهاب في سورية والعراق ،مما يسرع التسوية
السياسية ل�لأزم��ة وي��وف��ر غ�ط��ا ًء سياسيا ً لحكم
أردوغ ��ان ،للسير في سياسته الجديدة إلحتواء
األزمات التي تعاني منها تركيا على الصعد األمنية
واإلقتصادية والسياسية كافة.

ف��ي سعيها لتعطيل ان��ط�لاق��ة عهد الرئيس
االميركي المنتخب ،دون��ال��د ترامب ومنعه من
تحسين ال��ع�لاق��ات م��ع م��وس��ك��و ،م��ن المتوقع
أن يقدم ع��دد من السيناتورات الديمقراطيين
والجمهوريين مشروعا في الكونغرس األميركي،
لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا ،على خلفية
أزمتي سورية وأوكرانيا والقرصنة اإللكترونية.
على عكس مواقف أوروبية ،كالتي أعلنها رئيس
ال��وزراء اإليطالي ،باولو جينتيلوني ،أمس ،من
أنه سيحاول في هذا العام ،خالل رئاسة بالده
لمجموعة السبعة ،تحقيق االستقرار في العالقات
م��ع روس��ي��ا .وك��ذل��ك ،م��وق��ف وزي���ر الخارجية
البريطاني بوريس جونسون ،عن اعتقاده بعدم
وج��ود أي ج��دوى لمواصلة عملية « شيطنة»
روسيا.
وذك����رت وك��ال��ة «روي���ت���رز» أن السيناتور
الجمهوري ج��ون ماكين والديمقراطيين بين
كاردين وروب��رت مينينديز ،سيقدمون المشروع
في وقت الحق أم��س ،الثالثاء .ومن المتوقع أن
ينضم إليهم عدد من السيناتورات اآلخرين بينهم
ديمقراطيون وجمهوريون.
وأوضحت الوكالة التي اطلعت على ملخص
المشروع ،أن االقتراح ينص على فرض عقوبات
تتمثل في منع الدخول إل��ى ال��والي��ات المتحدة
وتجميد األرص���دة ،على «أشخاص تورطوا في
أنشطة خطيرة ت��زع��زع األم���ن اإلل��ك��ت��رون��ي ،أو
البنية التحتية العامة أو الخاصة ،أو المؤسسات
الديمقراطية» .وكذلك ،على أشخاص يساعدون
في تنفيذ مثل هذه األنشطة.
كما من ش��أن ه��ذا المشروع ،أن يهدد بفرض

عقوبات على األط��راف المتعاونة مع مؤسسات
الدفاع واالستطالع في روسيا .وهو أمر قد يطال
بعض الشركات العالمية التي لها مشاريع في
روسيا .باإلضافة إلى ذلك ،يقترح السيناتورات
دم��ج العقوبات األخ��ي��رة التي فرضها الرئيس
األميركي بارك أوباما ،ضد روسيا الشهر الماضي،
إلى القانون نفسه.
ويتضمن م��ش��روع ال��ق��ان��ون ،ف��رض عقوبات
جديدة ضد روسيا على خلفية أزمتي أوكرانيا
وس��وري��ة ،بما في ذل��ك شرعنة العقوبات التي
فرضتها إدارة أوباما ،عن طريق أوامر تنفيذية.
كما ينص المشروع على ف��رض عقوبات لمنع
استثمارات قدرها  20مليون دوالر في قطاع النفط
والغاز بروسيا.
وم��ن ال�لاف��ت ،أن السيناتورات ينوون طرح
هذا المشروع قبل يوم من جلسة ستعقدها لجنة
الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ ،للموافقة
على ترشيح ريكس تيلرسون ،الرئيس التنفيذي
لشركة «إكسون موبيل» ،لمنصب وزير الخارجية
في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب .وسبق
لتيلرسون أن تعرض النتقادات شديدة اللهجة
من قبل الكونغرس ،بسبب مشاريع شركته في
روسيا.
ف��ي سياق آخ��ر ،استلمت إيطاليا ف��ي بداية
العام الحالي ،رئاسة مجموعة ال��دول السبع
( )G7وهي تعتزم استخدام ذلك من أجل تطبيع
واستقرار العالقات مع روسيا .هذا ما أعلنه رئيس
ال��وزراء اإليطالي باولو جينتيلوني ،يوم أمس،
بعد لقاء مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند.
وق��ال« :سنحاول في هذا العام ،خالل رئاستنا

لمجموعة السبعة ،تحقيق االستقرار في العالقات
مع روسيا ،مع عدم التراجع عن مبادئنا .ولكننا
نعتقد أنه من المهم عدم العودة إلى منطق الحرب
الباردة».
وقدر جينتيلوني عاليا ،جهود فرنسا وألمانيا
في عمل «رباعية النورماندي» الخاصة بتسوية
األزمة األوكرانية وتطبيق اتفاقيات مينسك.
وستعقد قمة رؤس��اء دول وحكومات ال��دول
الصناعية السبع (ال��والي��ات المتحدة ،كندا،
اليابان ،فرنسا ،ألمانيا ،إيطاليا وبريطانيا)
برئاسة إيطاليا في نهاية أيار المقبل ،في تاورمينا
(ج��زي��رة صقلية) .وستكون ه��ذه اول مشاركة
للرئيس األميركي دون��ال��د ترامب في مثل هذه
الفعاليات .وكذلك ،أول مشاركة لرئيس فرنسا
الجديد ،الذي سيتم انتخابه في الربيع المقبل.
ف��ي السياق نفسه ،أع���رب وزي���ر الخارجية
البريطاني بوريس جونسون عن اعتقاده بعدم
وجود أي جدوى لمواصلة عملية « شيطنة» روسيا
الحقا .وق��ال في كلمة في البرلمان البريطاني،
حيث عرض نتائج زيارته إلى الواليات المتحدة:
«سيكون ضربا من الغباء من جانبنا ،مواصلة
شيطنة روسيا ومحاولة حشرها في الزاوية».
تجدر اإلشارة إلى أن بوريس جونسون ،كان
توجه يوم األحد الماضي إلى نيويورك ،للقاء مع
األعضاء الرئيسيين في فريق الرئيس المنتخب
دونالد ترامب.
وق��ال مصدر ف��ي الخارجية البريطانية ،إن
الوزير جونسون ألتقى مع المستشارين المقربين
من الرئيس األميركي الجديد ومع مجموعة من
األعضاء المعروفين في الكونغرس األميركي.

قتلى وجرحى �أغلبهم طالب في غارة للتحالف على �صنعاء

لندن تك�شف عدد قنابلها العنقودية في ال�سعودية
قتل ثمانية أشخاص أغلبهم طالب وإصيب
 15آخرين ،أمس الثالثاء ،في غارة جوية للعدوان
األم��ي��رك��ي  -ال��س��ع��ودي استهدفت م��درس��ة في
مديرية نهم بالعاصمة اليمنية صنعاء .وفيما
تتواصل معارك الكر والفر على مختلف جبهات
القتال ،خصوصا على الحدود مع السعودية،
كشف وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ،عن
ع��دد القنابل العنقودية التي سبق ل��ب�لاده أن
وردتها إلى السعودية ،في خضم فضيحة متعلقة
باستخدام هذه األسلحة الفتاكة ضد اليمن .في
حين استقبل صالح الصماد رئيس المجلس
السياسي األعلى ،في القصر الجمهوري بصنعاء
أم��س ،عضو مجلس العموم البريطاني ان��درو
ميتشل والمنسق المقيم لألمم المتحدة لدى اليمن
جيمي ماكجولدريك ومدير ع��ام مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية جورج خوري.
وحسب وكالة «سبأ» استقبل صالح الصماد
رئ��ي��س المجلس السياسي األع��ل��ى ف��ي اليمن،
بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم
لبوزة ونائب رئيس مجلس النواب عبد السالم
هشول kفي القصر الجمهوري بصنعاء ،أمس،
عضو مجلس العموم البريطاني ان��درو ميتشل
والمنسق المقيم ل�لأم��م المتحدة ل��دى اليمن
جيمي ماكجولدريك؛ ومدير عام مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية جورج خ��وري .وجرى خالل
اللقاء «استعراض األوضاع اإلنسانية في اليمن
وتطورات األوضاع السياسية والدور الذي تلعبه
األمم المتحدة في اليمن؛ وجهود ومبادرات السالم،
من قبل األصدقاء ومحبي السالم واالستقرار في
العالم وكل القوى التي تواجه خطر «القاعدة»
و«داعش» ومحاولة تمكينها من المنطقة.
وأش���اد الصماد ب��ال��دور ال��ذي تقوم ب��ه األم��م
المتحدة في اليمن في الجانب اإلنساني .ولدور
ق��ي��ادة البعثة ف��ي اليمن .فيما عبر البرلماني
البريطاني ان���درو ميتشل ع��ن سعادته بلقاء
رئيس المجلس السياسي األعلى وما استمع اليه
من إيضاحات واجابات عن كثير من التساؤالت.
م��ؤك��دا تفاؤله بتحقق ال��س�لام قريبا ف��ي اليمن
وتحقق الحلول اليمنية النابعة من كل البيئة
اليمنية .وقد حضر اللقاء المدير القطري لمنظمة
اوكسفام ،سجاد محمد ومسئول العالقات بمكتب
األمم المتحدة الدكتور نجيب المنصور.
ونقلت «سبأ» عن مصدر محلي بمديرية نهم ،أن
«طيران العدوان السعودي  -األميركي استهدف
بعدد من الغارات ،مدرسة الفالح ببيت معصار
في مديرية نهم ،ما أدى إل��ى استشهاد ثمانية
من طالب وطالبات المدرسة وجرح  15آخرين
في حصيلة أولية» .وأشار المصدر ،إلى أن فرق
اإلنقاذ واإلسعاف تقوم بمهام اإلنقاذ وانتشال
الضحايا من بين األنقاض.
وحسب مصدر عسكري يمني ،واصل العدوان
السعودي األميركي قصفه الجوي والصاروخي
على عدد من المناطق بمحافظة صعدة ،مخلفا ً
دمارا ً واسعا ً في ممتلكات المواطنين .
وأوضح مصدر محلي بصعدة ،لوكالة األبناء
اليمنية (س��ب��أ) أن ط��ي��ران ال��ع��دوان ش��ن أرب��ع

غارات على منطقة آل مجدع وغارة على الثعبان،
بمديرية باقم ،خالل الساعات الماضية  .وأشار
المصدر إلى ان طيران العدوان شن ايضاً ،غارة
على أحد األودي��ة في مديرية الظاهر الحدودية.
الفتا ً إلى أن منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية
منبه ،تعرضتا لقصف صاروخي مكثف .
أض��اف المصدر العسكري ،في ه��ذا الوقت،
تصدى رجال الجيش واللجان الشعبية لزحف
مرتزقة العدوان السعودي األميركي باتجاه جبل
حبشي بتعز .وكبدوهم قتلى وجرحى وخسائر
ف��ي ال��ع��ت��اد .كما قنصت وح���دات م��ن الجيش
واللجان الشعبية ،أمس ،أربعة جنود سعوديين،
اثنان في موقع الفريضة وجنديين آخرين في تبة
الضبرة .
وأش����ار إل���ى أن مدفعية ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان
الشعبية دكت الخوبة الشمالية وكبري الخوبة
وموقع حرس الحدود ،بعدد من القذائف محققة
إص��اب��ات مباشرة  .كما دم��ر الجيش واللجان
الشعبية أمس ،شاحنة عسكرية لمرتزقة العدوان
السعودي  -األميركي بمديرية صرواح بمحافظة
م��أرب .حيث إستهدفوا شاحنة للمرتزقة على
متنها معدل  37ب��ص��اروخ موجه ،ما أدى إلى
إحتراقها ومصرع من كان على متنها .وأضاف،
أن ط��ي��ران ال��ع��دوان السعودي ش��ن غ��ارة على
منطقة آل حجالن بمديرية صرواح .فيما تصدى
أبطال الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف
مرتزقة ال��ع��دوان بإتجاه ذب��اب بمحافظة تعز،
هو الرابع على التوالي لهم ،من إتجاهات عدة
على ذباب .وكبدوهم خسائر فادحة في األرواح
والعتاد .وأشار إلى أن زحف المرتزقة على ذباب،
كان تحت غطاء جوي مكثف ومشاركة األباتشي
وطائرات اإلستطالع وقصف البارجات.
على صعيد متصل ،استأنف المبعوث الدولي
ال��خ��اص باليمن ،إسماعيل ول��د الشيخ أحمد،
تحركاته من أجل عقد جولة من مباحثات السالم.
والتقى األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية عبد اللطيف الزياني.

ووفق مصادر رسمية ،ناقش الزياني مع ولد
الشيخ أحمد ،آخ��ر تطورات األوض��اع والجهود
التي يبذلها المبعوث األممي الستكمال مشاورات
ال��س�لام ودف���ع العملية السياسية فيها ،وفق
المبادرة الخليجية ومناقشة مخرجات مؤتمر
الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس األمن رقم
.2216
ب��دوره ،قال مندوب اليمن في األم��م المتحدة
خالد اليماني ،إن استبعاد ملف اليمن من أجندة
مجلس األم��ن الدولي ،خالل النصف الثاني من
الشهر الحالي ،يأتي لمنح فرصة لجهود المبعوث
األممي ،ال��ذي يقوم بجوالت حاليا في المنطقة
لجمع حكومتي هادي وصنعاء في األردن.
إنسانيا ،قالت منظمة األمم المتحدة لألغذية
والزراعة «لفاو» إن االتحاد األوروبي رصد مبلغ
 12مليون يورو لدعم جهود المنظمة ،من أجل
معالجة مشكلة الجوع في اليمن.
وذك��ر ص�لاح ح��اج حسن ،ممثل «ال��ف��او» في
اليمن ،أن ال��ب�لاد تمر ب��إح��دى «أس���وأ األزم���ات
اإلنسانية في العالم» .وإن المساعدة المقدمة من
االتحاد األوروبي ستعزز قدرة المنظمة على جمع
البيانات المهمة حول األمن الغذائي ،لتتمكن من
اتخاذ إجراءات سريعة لتفادي تدهور الوضع.
في سياق آخر ،كشف وزير الدفاع البريطاني
مايكل فالون ،عن عدد القنابل العنقودية التي
سبق لبالده أن وردتها إلى السعودية .وذلك في
خضم فضيحة متعلقة باستخدام هذه األسلحة
الفتاكة في اليمن .ونقلت صحيفة «الغارديان»
عن رسالة بعث بها الوزير فالون إل��ى النواب
البريطانيين ،ردا على طلبهم تعليق بيع األسلحة
إلى السعودية .ورد فيها أن لندن سلمت الرياض
 500قنبلة عنقودية في الفترة بين  1986و.1989
وإنه طلب من السعودية تدمير ما تبقى منها.
وس��ب��ق ل��ح��ك��وم��ة ص��ن��ع��اء أن ح��م��ل��ت لندن
مسؤولية الجرائم التي اُرتكبت ف��ي األراض��ي
اليمنية ،باستخدام القنابل العنقودية بريطانية
الصنع.

فيون :فرن�سا فقدت دورها
في ال�شرق الأو�سط

ع�شرات القتلى والجرحى
بهجمات في �أفغان�ستان

اعتبر فرانسوا فيون ،المرشح اليميني في االنتخابات الرئاسية المرتقبة في
فرنسا ،أن الوضع في الشرق األوسط بدأ يخرج من تحت سيطرة الغرب ،في مقابل
تنامي نفوذ روسيا .معترفا بأن الدبلوماسية الفرنسية ،ارتكبت عددا هائال من
األخطاء.
ودعا فيون في تصريحات صحافية ،أمس ،إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجديد
ال��دور الفرنسي النشط في ش��ؤون الشرق األوس��ط ،قائال :لم يعد صوت فرنسا
مسموعا في الساحة الدولية .وعليها اتخاذ إجراءات لتعزيز سمعتها.
أضاف :يخرج الوضع في الشرق األوسط من تحت سيطرة فرنسا والغرب ،فيما
تكتسب روسيا وتركيا وإي��ران إمكانية التأثير على الوضع بقدر كبير .ويحصل
ذلك كله تحت النظر الخجول للدبلوماسية الفرنسية ،التي ارتكبت عددا هائال من
األخطاء.
واعتبر فيون ،أن فوز دونالد ترامب في االنتخابات األميركية والهجوم اإلرهابي
في برلين ،يغيران الوضع بقدر كبير بالنسبة ألوروبا .وكشف أنه ينوي عقد لقاء مع
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل ،خالل األيام القليلة المقبلة ،لبحث التداعيات.
وتابع :لم تعد القارة األوروبية منطقة ذات األولوية بالنسبة للواليات المتحدة،
أم��ا بالنسبة أللمانيا ،فتعني األح��داث المأساوية األخ��ي��رة أن حقبة التصوير
السلمي للواقع قد انتهت .ورأى أن «الوضع في سورية حاليا يتغير ،مهما كان كنا
مسرورين أو ممتعضين لذلك .ويمنح ذلك فرنسا إمكانية المشاركة في العمليات
بنشاط» .وأبدى استعدادا للتعامل مع هذا الواقع الجديد قائال« :أريد أن تستعيد
فرنسا موقعها كدولة تعمل في الساحة الدولية بشكل مستقل؛ وتأخذ موقعها بين
األميركيين والروس ،بين السنة والشيعة».

قتل نحو  30شخصا وجرح العشرات ،من بينهم حاكم والية قندهار،
في عدة تفجيرات وقعت أمس ،في العاصمة األفغانية كابل وواليتي
هلمند وقندهار.
وأف��ادت قناة « »TOLO Newsاألفغانية عن إصابة حاكم والية
قندهار في انفجارين وقعا في فندق في الوالية ،أثناء اجتماعه مع قائد
الشرطة في الوالية ومسؤول إماراتي رفيع المستوى ،لكنهما لم يتعرضا
ألذى.
وكانت العاصمة كابل ،تعرضت لهجوم مزدوج ،قال مسؤولون أفغان
إنه ناتج عن انتحاري فجر نفسه قرب مقر البرلمان ،تاله على الفور
تفجير سيارة ملغومة ،في عملية يبدو أنها منسقة.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر أمني ،قوله إن  21شخصا
على األقل ،قتلوا وجرح  45آخرين ،نتيجة التفجيرين المزدوجين.
وفي وقت الحق ،تبنت حركة «طالبان» األفغانية بلسان الناطق
باسمها ،ذبيح الله مجاهد ،التفجيرين المزدوجين .وأكدت أنهما أوقعا
أكثر من  70عنصرا من أفراد الجيش األفغاني بين قتيل وجريح.
وف��ي هجوم منفصل ،قتل سبعة مدنيين وإصيب ستة آخرين،
بانفجار وقع في منزل بمدينة الشكار جاه ،عاصمة والية هلمند جنوب
أفغانستان .ونقلت وكالة «باجوك» األفغانية ،أن انتحاريا دخل منزل
في منطقة «بايت وان» وفجر حزاما ناسفا .وذكر متحدث باسم حاكم
الوالية ،عمر زواك ،أن شخصا واحدا فقط قتل .وأصيب  9آخرون ،بينهم
مدنيون.
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كوالي�س
توقعت مصادر
أممية أن يعتمد األمين
العام الجديد لألمم
المتحدة ،ثنائية اجتماع
دول الجوار والفاعلين
الكبار لتشكيل مرجعية
البحث في األزمات
المشتعلة ،خصوصا ً
سورية وليبيا واليمن.
وأن يعتمد صيغة
موحدة عنوانها حكومة
موحدة موسعة في
ظ ّل الدستور الحالي،
تمهيدا ً لدستور جديد
وانتخابات جديدة خالل
سنة ،معلنا ً العام 2017
عاما ً للتسويات وعام
 2018للحرب على
اإلرهاب.

حول

العالم

اعتقال �شخ�صين
بتهمةالتج�س�س
ال�سيبراني
اع��ت��ق��ل��ت ال��س��ل��ط��ات األم��ن��ي��ة
اإليطالية ،أمس الثالثاء ،شخصين
بتهمة التجسس السيبراني على
سياسيين ورجال أعمال معروفين.
وذكرت صحيفة «ال ريبوبليكا»،
التي نقلت الخبر ،إنه خالل عملية
«أي بيراميد» أعتقل المهندس
ال��ن��ووي جوليو أوكيونيرو (45
عاما) وأخته فرانشيسكا ماريا
( 49عاما) .ووفقا للتحقيقات ،قام
األخ��وان بإنشاء مركز للتجسس
ال��س��ي��ب��ران��ي ،م��ن أج���ل م��راق��ب��ة
مؤسسات الدولة ورج��ال األعمال
والشركات.
وتضمنت قائمة ال��ذي��ن تمت
م��راق��ب��ت��ه��م ،رئ��ي��س��ي ال�����وزراء
اإلي��ط��ال��ي��ي��ن ال��س��اب��ق��ي��ن ،م��اري��و
مونتي وماتيو رينتسي ،رئيس
المركز األوروب����ي م��اري��و دراغ��ي
والعديد من السياسيين المعروفين
والمصرفيين ،باإلضافة إلى قائد
الحرس المالي اإليطالي سافيريو
كابولوبو.

ال�سعودية تعتقل
مدافعين عن
حقوق الإن�سان
أع��ل��ن��ت منظمة حقوقية في
ال��خ��ل��ي��ج أم����س ،أن ال��س��ل��ط��ات
ال��س��ع��ودي��ة أوق��ف��ت اث��ن��ي��ن من
المدافعين ع��ن حقوق اإلن��س��ان،
خالل االيام الماضية ،من دون أن
توجه أي تهم ضدهما حتى اآلن.
وق��ال «م��رك��ز الخليج لحقوق
اإلنسان» في بيان له ،إنه «بتاريخ
 8كانون الثاني العام ،2017
قامت إدارة البحث الجنائي في
مكة ،باستدعاء المدافع عن حقوق
اإلنسان عصام كوشك» .وأضاف:
«تم اعتقاله حال وصوله وأحتجز
في مركز شرطة المنصور .وأمر
ب��ال��م��ث��ول أم���ام هيئة التحقيق
واالدعاء العام ،في اليوم التالي .ثم
جرى احتجازه».
وذكر المركز ،أنه في الخامس من
الشهرالحالياستدعتإدارةالبحث
الجنائي في القطيف ،المدافع عن
حقوق اإلنسان ،المؤسس المشارك
لمركز العدالة لحقوق اإلنسان في
السعودية ،أحمد المشيخص .وإنه
تم اعتقاله واحتجازه في السجن
التابع لشرطة القطيف؛ وذلك حال
وصوله ،الفتا إلى أنه نقل بعد ثالثة
أي��ام إلى هيئة التحقيق واالدع��اء
ال��ع��ام ف��ي ال��دم��ام .وه��و محتجز
حاليا في سجن الدمام العام.
وأك����د ال���م���رك���ز ،ال����ذي يملك
مكاتب في بيروت وكوبنهاغن،
أنه لم توجه أية تهم ضد أي من
الموقوفين ،لكن يعتقد أن أنشطتهما
على «اإلنترنت» هي السبب وراء
اعتقالهما.
ويقدم عصام كوشك نفسه ،في
حسابه على «تويتر» ،على أنه
مدافع عن حقوق االنسان ،وينشر
تقارير م��ن الصحافة الغربية؛
وبيانات جمعية الحقوق المدنية
والسياسية ،المحظورة .أما أحمد
المشيخص ،فسبق وأن نشر على
حسابه ص��ورا للزعيم الجنوب
إفريقي الراحل ،نيلسون مانديال
وال��ق��ائ��د ال��ث��وري أرن��س��ت��و تشي
غ��ي��ف��ارا ،كما نشر ص���ورة دينية
لميالد المسيح في كانون األول
الماضي.
واتهمت منظمة العفو الدولية،
السعودية ،الشهر الماضي ،بقمع
المدافعين عن حقوق اإلنسان،
علما أن المملكة ،انتخبت مؤخرا
عضوا لوالية جديدة ،في مجلس
حقوق اإلنسان التابع إلى األمم
المتحدة.

