
كان هـدف العـدوان الكوني ضـد سوريـا  هو اسقـاط  الدولـة  وتفـكيك اجليش
قاومة وانهـيارة  وتوزيع جغرافية البالد ب الـطوائف واالعراق  وانهاء حالة ا
ضــد اســرائــيل  واالجــهــاز عــلى حــزب الـلـه في لــبـنــان  ومن ثـم الـتــوجه إلى
فلسـط واالردن إلرغامهـما بقـبول الدولة الـبديلة لـلفلـسطينـي والشراكـة معها
فـيـمـا يـخص االردنـيـ مع اعـطـائـهـمـا مـنـاطق في الـضـفـة الـغـربيـة احملـددة في
ـساحـات في غـور االردن  إنهـا بحق خـارطة اخلارطـة االسرائـيـليـة مع بعض ا
ـقـسـمـة الـتي رسـمـهـا كـيـري وبـعض الـدول االوروبـيـة ـنـهـكـة ا مـابـعـد سـوريـا ا

وايدته ودعمته بعض االطراف العربية .
ـهم  مـاذا جرى بـعـد ذلك  من هو الـذي جتـاوز االزمة  ولكن يـبـقى الـسؤال ا
وانتـقل من الـدفاع إلى الـهجـوم  ومن هـو الذي فـشل ويـبحث عن الـبدائل . في
ؤشرات السياسـية والوقائع على االرض  تؤكد بان واقع احلال  فـان مجمل ا
ــشـاركـة في ــزاج الـشـعــبي الـســوري  وتـبـلــور الـقــنـاعـات بــضـرورة ا تـغــيـر ا

عركة من الدفاع إلى الهجوم .  التصدي للمؤامرة وافشالها نقل ا
نظمات نظم الـذي شارك فيه االالف من افـراد ا وبعـد ثالثة اعوام من الهـجوم ا
ـساعدة  مـولة والـداعمة وا سلـحة وعـدد كبيـر من الدول االجنـبيـة والعربـية ا ا
واسهمـت في تهيئة االجواء له منظمات دولية وعـربية  وكان بينها جامعة الدول
الـعربـيـة  نـقـول بـعـد هـذه الـسـنوات ومـاحـمـلـته من تـدمـيـر كـلي وجـزئي لـلـمدن
وتـشريـد احلـياة االنـسانـية الـسوريـة  بدأت الـقـوات العـربيـة السـورية بـالهـجوم
ـدن وحتـريــر االرض  وهي اآلن تــواصل مــعــاركـهــا في يــبــرود وغـيــرهــا من ا
ـشاركة نـاطق االخرى  هـجمات  هـمة  وستـنتـقل إلى حلب وكل ا السـورية ا
ـعادالت وقـلـبت الـكثـيـر من أمزجـة الـدول واحرجت الـشـعب غيـرت الـكـثيـر من ا
راهـن عـلى اسقـاط الـنظـام السـوري وتفـكيك بـعـضهـا  ووضعت الـكثـيـر من ا
افيات الـسياسية في وضع محرج البالد وتـوزيعها على اجلماعـات االرهابية وا
بحيث فـقدت توازنها وهيبـتها ووضعت حقدهـا وكراهيتها في مقـدمة سياساتها

في مواجهة سوريا . 
سـوريـا االن تـتقـدم والخـوف عـليـهـا  هـذا مايـقـوله الـرئيس بـشـار حـافظ االسد
للـوفد الـشعـبي والثـقافي االردني  وهـناك بـعض دول اخللـيج العـربي تفـكر في
إعـادة التـوازن لـلـعالقات الـسـوريـة اخلـليـجـيـة  فيـمـا تـشيـر الـتـقاريـر بـأن قـطر
قطعت شوطاً في اختراق العالقات ب دمشق والدوحة  وان اخلالف الذي هز

العالقات السعودية القطرية هو بسبب سياسة قطر اجلديدة نحو سوريا .
قطـر حتسـست مايـجري في سوريـا  وادركت بان مـوازين القـوى تمـيل لصالح
ـسـتـوى  الـعــسـكـري  وان مـعـظم الـشـعب الـسـوري إن لم تـكن الـنـظـام  عـلى ا
كنها أن سلـحة ال غالـبيته العظمى مع احلـسم النهائي  وان بؤر اجملـموعات ا
الي تـغـيـر من االحـداث اجلـاريـة لصـاحلـهـا وهي في حـالـة تـراجع رغم الـدعم ا
والعـسكـري اخللـيجي الـدولي لهـا  لذا فـقطر ادركـت ذلك وستـسبق غـيرها في

جتسير العالقة مع سوريا العربية . 
يؤكد ناهض حتر رئيس اجمللس االردني للسياسات اخلارجية بعد لقاءه والوفد
الـشـعبي االردني الـرئـيس السـوري  بـان سوريـا حـسمت الـكـثيـر من الـقضـايا
وهي االن في تـقـدم مـستـمـر عـسكـريـا  ولـيس مـهمـاً لـديـهـا مؤتـمـر جـنيف (2)
عـارض ينـطق بلـسان غـيره ثل اآلئـتالف ا خاصـة وان الطـرف ااحملاور الـذي 
وال يـسـتـطـيع الـتـحــرك دون اخـذ الـرخـصـة من االمـريـكـان وبـعض دول اخلـلـيج
ــمـولــة له  هــذا الـوضع قــد  تـشــخـيــصه من الــداخل الـشــعـبي الــسـوري . ا
ايجـري بان كرة الـهجوم ويضـيف حتر عـبر استـنتاجـاته لرؤيـة الرئيس االسـد 

وحدة هي الفئزة . على سوريا باتت تدحرج وان الدولة السورية ا
ناطق ـسلـح وابنـاء ا ـناطق ب ا ـصاحلات الـشعبـية في الـعديد من ا ولعل ا
واالحيـاء باشراف شخصيات اجتماعية وثـقافية وعشائرية جعل فرص االرهاب
لالبقـاء في السيطرة على منـاطق سورية محدودة بل معـدومة . لذا بات الشعور
ـتــابــعـ يــشـيــر إلى زيـادة حــجم الــتـدخل الــشـعــبي الـســوري الــعـام وكــذلك ا
ـسـلـحـ  وان هـذا االسـرائـيـلي في سـوريــا سـيـمـا بـعــد تـراجع مـجـمـوعــات ا
التدخـل سيكون على شاكلة ماجرى في جنوب لبنان بعد عام الغزو االسرائيلي
اضي  حيـنما  تـاسيس جيش حلـد على الشريط لـلبنان   1982 من القـرن ا
احلدودي بـ لبنـان وفلسـط  وتسعـى اسرائيل إلى اقـامة شريط حدودي في
سلحون من التنظيمـات التي تقاتل في سوريا االن ولها خطوط اجلوالن يـديره ا

تعاون وتشاور وتخطيط مع اسرائيل  . 
ورغم كل مايـثار من مخططات ضد سوريـا  إال إن سوريا تمشي بصالبة وقوة
وقف وجتـاوز االزمة . ومن هنا لـم يستطع اخملـططون أن يـضعفوا نحـو حسم ا
حـزب الـله وال الـتقـلـيل من دوره الـسيـاسي في الـسـاحـة اللـبـانيـة  وال تـهـشمت
ا كانت  وقد يكون الرئيس سوريا  بل ستخرج برؤية سياسية جديدة اقوى 
ـرشـحـ لالنـتـخـابـات بـبـرنـامج سـيـاسي ـواطـنـ ا بـشـار حـافظ االسـد أحـد ا
ـشاركـة باالنـتخـابات الـقادمـة  فهل وقيـادة جديـدة مثـله مثل أي مـواطن يريـد ا

يستطيع أحد منعه  بالطبع ال . 
ـتدخـلون الـعرب غـير اخلـيبـة وماذا اسـتفـادت أمريـكا إذن ماذا حـصد ا
وحلـفاءها غير زيـادة الكره في اوساط الشـعوب العربية
واالسـيـويـة واالفـريـقـيـة  سـوريـا هي الـبـاقـيـة بـشـعـبـهـا
وجيـشها ومؤسساتها  والراحـلون عنها هم اكلة اكباد
ن ـتوسـلـون بـالعـودة الـيهـا هم اشـقـاؤها  النـاس  وا

غدروا بها .
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كـان الـنـاس يتـنـاولـونـهـا في حـقـبة
احلــضــارة الـنــطــوفـيــة الــتي كـانت
مــــوجــــودة في الــــفــــتــــرة مــــا بــــ
الـــعـــصـــرين احلـــجـــريـــ الـــقـــد
واحلـديث. وأثــنـاء الـبــحث كـشـفت
ــشـروب الــنــتــائج عن وجــود آثــار 
كــــحـــولـي مــــصـــنــــوع مـن الـــقــــمح

والشعير.
وبتحـليل تـلك البقـايا اكتـشف أنها
كـــــانـت فـي أوعـــــيــــــة بـــــعــــــمق 60
ســنـتــيـمــتـرا مــنـحــوتـة في أرضــيـة
الـــكــهف يــرجـح اســتــخـــدامــهــا في
تخزين وطحن وطهو بعض أنواع
ـا في ذلـك الـشــوفـان الــنـبــاتــات 

والبقوليات وحلاء األشجار.
ة وكانت اجلـعة في العـصور الـقد
غــلــيــظــة الــقـــــــــوام مــثـل الــثــريـد
وليست سائلة كاجلعة التي نعرفها

اليوم.
وتـمـكـن الـفـريق الـبــحـثي من إعـادة
ة تـصـنيع اجلـعـة بـالـطريـقـة الـقـد
ومـقــارنـتـهـا بـالـبــقـايـا الـتي عـثـروا

. صنع القد عليها في ا
ة للـجعة واعتمـدت الصنـاعة القـد
على استخراج احلبوب من قشرتها
لـلحـصـول على الـشـعـير ثم طـهـوها
بـعد الـطـحن وتـخمـيـرهـا باخلـمـائر

اجلافة.
وكــانـت الــبـوظــة الــتـي يــصــنــعــهـا
الــقـدمـاء مــخـمــرة لـكن لــيس نـفس
ـوجودة في اجلـعة درجة الـتـخمـر ا

في يومنا هذا.

الى ذلـك أعــلــنت مـــحــامــيــة مــدرّس
فـــرنـــسـي اعـــتــــقـــلـــتـه قـــوّات األمن
شـاركـته في تـظـاهرة اإلسـرائيـلـيـة 
احتجاج عـلى تدمير قـرية للبدو في
الضفة الـغربيّـة أنّ موكّلهـا سيُطرد

من إسرائيل.
W¹d  Âb¼

وكان أستـاذ احلقوق فـرانك رومانو
ـــتـــحـــدة ـــولـــود في الــــواليـــات ا ا
ويــحــمل اجلـنــسـيــتــ الـفــرنـســيـة
واألمــيـركــيــة اعـتُــقل اجلــمـعــة إثـر
مـــواجـــهـــات دارت بـــ نـــاشـــطـــ
مؤيّدين للفلسـطيني وعناصر من
حـرس احلـدود اإلســرائـيـلـيـ قـرب
قريـة خان األحمـر للـبدو في الـضفة

الغربية احملتلة.
وكانت احملـكمـة اإلسرائيـليّـة العـليا
ـاضي مـوافـقـتـها أعـطت األسـبوع ا
ـبــنـيّـة من عـلـى هـدم هـذه الـقــريـة ا
الصفيح والتي تـقع على مقربة من
مسـتوطـنات إسـرائيـليـة في الضـفة
الغربية احملتلّـة ويعيش فيها نحو

 200 شخص من البدو شرق
القدس.

وقـــالت غــابـي النــســـكي مــحـــامــيــة
رومـانـو "هــنـاك قـرار إداري يـقـضي
بـطرده". وهي كـانت أعـلـنت الـسبت
أنّ رومـــانــو مــتّـــهم بــعــرقـــلــة عــمل

. الشرطة واجلنود اإلسرائيلي
من جهـته قـال أستـاذ احلقـوق الذي
حتـدّث بالـفـرنسـيـة أمـام صحـافـيّ
خالل جـلـســة اسـتـمـاع قـصـيـرة في

وقت مـتـأخـر األحـد "سـأسـتـأنف إذا
أرادوا طردي". 

وأضاف "ال يـوجـد سبب لـطردي. لم
أرتكب أعمال عنف".

وقد أرجـأت احملـــــكـمة اجلـلـسة من

دون اإلعــــالن عن أيّ قرار.
وكـانــــت حكـــــومـات أوروبـيـة عدّة
ــتـحـــــدة ومـنــظّـمــات غـيـر واأل ا
ـنع هـدم خـان ـّـلت  حـكـومـيّـة تـدخـــ
األحـــــــمــــر مـــعــــتـــــــبــــرةً أنّ هـــذا

 a¹—U² « w  WFł qLF  Âb √ sŽ nAJ « ∫VOÐ√ qð

 WðULý ô rNK «
صـدق الرسول (ص) عندما قال جارك ثم جارك ثم جارك سبعة ثم دارك ..
وتـاتي بعـده االحاديث الـشـريفـة واالقوال الـكبـيرة تـبـاعا عن اجلـار واهمـيته
واحـترامه  وفي مـجتـمعـاتـنا الـيوم نـضع للـجـار اهمـية تـضاف له االحـترام
والـتقدير ويعـد اجلار جزءاً مهمـاً من العائلة  بـالرغم من االقوال التي قالت
بــحق اجلــار ومـنــهـا (كـوم حــجـار والهــاجلـار) عــنـدمــا يـكــون اجلـار ســيـئـاً
ــشــاكل  وبـالــرغم من هــذا اجلـار ــثل ويــسـبب لك االذى وا واليـتــعـامـل بـا
ـزعج نرى فـي مجـتـمعـنـا العـراقي يـتـسامح ويـتـابع جاره وان كـان يـصدر ا
مـايليق باجلـيره وبالـتالي يقدم له الـعون اذا ما كان يـعاني مشـكله ويشاركه
ناسـبات السعيدة كاالعياد وهكذا هنئ في ا افـراحه واحزانه ويكون اول ا
تـربينا على احـترام اجلار لنـقتدي بقـول الرسول االعظم   ولكن لالسف ان
الـبعض اليقدر قيمة اجلار واهميته في التعايش حتى قالوا ابحث عن اجلار
قـبل الدار اي ان دارك مهـما كان عـامرا يفـسده ويحوله الـى جحيم اذا كان
مـسيئـاً  ومثلمـا للدار جـار فان للـدول على االرض جار من دول وجـنسيات
واقـوام اخرى وهي التـختلـف كثيـرا عن جارك في الـسكن  والـيوم يـتعرض
جـار العـراق ايران وتـركيـا الى محـاوالت لتـدميـر اقتـصادها ضـمن سـياسة
الـتجـويع وحتريض الـشعوب عـلى الثـأر والثـورة ضد حـكامـها  نعـم بالرغم
ـا اصاب العـراق من سيـاسات تـركت اثرا سـلبيـا على الـعراقـي من قبل
باشر في ذكورت ومنها قطع ميـاه الشرب الصاحلة والتدخل ا اجلـارت ا
ـشهد االمني واالقـتصاد والـتهديـدات التي التتوقف وآخـرها مطـالبة ايران ا
ليـون شهيـد عراقي وعديد بـتعويضـات حرب الثـمان التي راح ضـحيتـها ا
ـعوقـ واالرامل والـيتـامى  نـعم الاريد هـنـا ان اقلب مـلـفات عن االسـباب ا
والـتعنت من قـبل حكام الـبلدين الـتي قادت الشـعوب الى كوارث واسـتنزاف
في اقـتصاده مازالت اثارها الى يومنا هذا بل اريد ان اشير الى ماتتعرض
له الـيـوم اجلـاره ايـران من عـقـوبــات من قـبل اقـوى دول الـعـالم وحـلـيـفـاتـهـا
وبـالتـالي وقبل ان تـطبق الـعـقوبـات بدأ االقـتصـاد االيراني مـهددا بـاالنهـيار
وسط تـراجع حاد في اسعار عـملتهـا ما مهـد النفجار غـضب شعبهـا عندما
ظـاهرات تـندد بـسيـاسة احلـكومـة  وفي اروقة اجلاره بـدا يخـرج ويحضـر 
تـركـيـا الـتي تــدخـلت كـثـيـرا في الــشـان الـعـراقي عـنــدمـا اجـتـاحت حـدودنـا
ـعـاهـدات واحـترام ـواثـيق وا ـتـمـردين وضـربت ا ودخـلت بـحـجج مـطـاردة ا
ياه الـداخليه احلـكومه وان كانت ضـعيـفة عرض احلـائط  وتقصـدت بقـطع ا
الراضـينا وانشاء سـدود البتزاز العراق وهـكذا تلقيـنا الويالت من اجلارت
 نـعم الـيـوم وبـالـرغـم مـا تـتـعـرض لـهــمـا من انـهـيـار في اقــتـصـادهـمـا بـعـد
العـقوبـات التي هـددت بهـا اميـركا السبـاب سيـاسيـة غير مـختص بـتحـليـلها
سامح يـتابع وبدقة مـايجري ب دهـاليز اجلارت فـان الغالبـية من شعبـنا ا
ـشـكلـة بـسالم لـتعـيش شـعـوبهـمـا بسالم مـتمـنـيا ومـن كل قلـبه ان تـنـجلي ا
وامـان  فيما نرى ان البعض االخر يتمـنى ان تطبق العقوبات لتذوق ماذاقه
شـعبنا العـراقي من ويالت احلصار والعـقوبات واحلروب  مادعـانا نتمسك
ـقولة اللهم الشماته. الننا تـعلمنا  ان النتشفى بـعيوب اخينا االنسان  فإن
ذلك من الـغيـبة وقد نـهى الله تـعالى عن الـغيبـة وصورها
بـأبشـع صورة فـقال (وال يـغـتب بعـضـكم بعـضـا أيحب
أحـدكم أن يأكل حلم أخيه مـيتا فكـرهتمـوه واتقوا الله

إن الله تواب رحيم)  ونبقى نردد اللهم ال شماتة .
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قـال بــاحـثـون إنـهم اكــتـشـفـوا أقـدم
معمل في التاريخ إلنـتاج البيرة في
كـــهف يــــرجع إلـى فـــتــــرة مــــا قـــبل
الـــتـــاريخ في مــــديـــنـــة حـــيـــفـــا في
إسرائيل وبداخله بـقايا جعة يرجع

تاريخها إلى  1300سنة.
وجــاء هــذا الـــكــشف أثــنــاء دراســة
مــنــطـقــة مـقــابــر جلـمــاعـات بــدويـة

اعتمدت على الصيد والقنص.
ــعـــمل قــد ورجـح الــبـــاحــثـــون أن ا
يـــرجع تــــاريـــخه إلى  5000ســـنـــة
مـضت مـا قد يـقـلب تـاريخ صـنـاعة

اجلعة رأسا على عقب.
وأشــــارت نـــتــــائج الـــبــــحث إلى أن
صـنـاعـة اجلـعـة لم تـكن بـالـضـرورة
من مــخـلــفـات صــنـاعــة اخلـبــر كـمـا

يشير االعتقاد السائد.
ولم يـتــمـكن الـعـلــمـاء حـتى اآلن من
حتـــديــد أي الــصــنــاعـــتــ ســبــقت
األخرى لـكن تـقاريـر أشارت إلى أن
صـــنــاعــة اجلــعــة كـــانت مــرتــبــطــة
بطـقوس خاصـة باحـتفـاالت األعياد

. والتكر
oOŁuð Âb «

وقـال لي لــيـو األسـتــاذ في جـامـعـة
ـا ســتـانــفــورد إن هـذا الــكــشف ر
يــــكــــون "أقــــدم تـــــوثــــيق لــــوجــــود
شروبـات الكـحوليـة التي صنـعها ا

اإلنسان."
وأضـاف أن الـبـحث جـار في الـوقت
احلـالي عن األغـذيـة الـنـبـاتـية الـتي

الـــــهـــــــــــدم ســــيُـــــتـــــيح تـــــوســـــيع
ـسـتـوطـنـات اإلسـرائـيـلـيـة وقـطع ا
الــضـفــة الـغــربـيّـة إلـى قـســمـ مـا
ــســـتـــقــبـل قــيـــام دولــة ـــنع فـي ا

فلسطينية متّصلة.
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لـلــتـوجه الى أمـاكن آمـنـة إذا طـلب
مــنــكم ذلك" مــشـيــرا الى إيـواء 15
ألف شخص في  150 ملجـأ أقيمت

في كل أنحاء الوالية.
أما حاكم والية كاروالينا اجلنوبية
هـنري مـاكـماسـتر فـقـال في مؤتـمر
ــآسي" صــحــافي "نــريــد تــفــادي ا
مــضــيــفـــا "إذا كــنــتم فـي مــنــطــقــة

معرّضة فال بد من الرحيل".
وأضــاف مـــاكــمــاســتــر أن أجــهــزة
االغـــاثــــة أســـعـــفت أكـــثـــر من 900
شـخـص من الـفـيـضـانـات بـيـنـما ال

ـتـحدة) { غـريـفـتون (الـواليــــات ا
ــــســــعــــفــــون (أ ف ب) - ال يــــزال ا
وقـــوات االمن في حـــال اســتـــنــفــار
امـس االثــــنــــ و"لـــعــــدة أيــــام" في
ــتــحــدة جــنـــوب شــرق الــواليــات ا
ـيـاه بـعد بـسـبب ارتـفـاع مـستـوى ا
مرور اإلعـصـار فلـورنس الذي أوقع

 15قتيال منذ اجلمعة.
وحــذر مــديــر الــوكــالــة الــفــدرالــيــة
ألجهـزة الطـوار بروك لونغ من أن
االحـوال اجلـويــة الـسـيـئــة لم تـنـته
بـــعــد فـي وسط وغـــرب كــارواليـــنــا

الشـمـالـيـة وواليـة فـرجـيـنـيـا. وقال
لشبـكة "سي ان ان" إن هذا "الوضع

سيستمر لعدة أيام بعد".
وأضــــاف لـــونـغ "نـــتــــوقع أضـــرارا
جــســيــمـة" مــوضــحــا ان الــسـدود
مــهــددة بــســبب ارتــفــاع مــســتــوى
ـــيـــاه.وشـــدّد حــــاكم كـــارواليـــنـــا ا
الـشـمـالـيــة روي كـوبـر عـلى إمـكـان
حصول فيضانات في مناطق تكون

عادة خارج نطاق اخلطر.
وصـرح كـوبـر في مـؤتـمـر صـحـافي
مـتـوجــهـا الى الـسـكــان "اسـتـعـدوا
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أخيرًا ب البلـدين العدوين سابقًا في

القرن اإلفريقي.
وجـرى الــتـوقــيع عـلى "اتــفـاقــيـة جـدة
لـلـسـالم" بـحـضور الـعـاهـل الـسـعودي
ـلك سـلمـان بن عـبـد العـزيـز واألم ا
ـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو الـــعـــام لـأل ا
غـوتـيـريش ووزيـر خـارجـيـة اإلمارات

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وقــلّـد الــعـاهـل الـســعـودي الــزعـيــمَـ

لك عبدالعزيز. اإلفريقيَ قالدة ا
وتـعـهّـد أحـمـد وأفـورقي فـي االتـفـاقـية

اجلــديــدة تــعـزيــز "عالقــات الــصــداقـة
والــــــتــــــعــــــاون" مـن أجل "سـالم وأمن
ا ينـعكس إيجـابًا على أمن البلـدين 
ـنـطقـة بـكامـلهـا" بـحسب واسـتـقرار ا

بيان سعودي رسمي.
ÊöŽ« lO uð

وكان رئيس الـوزراء اإلثيوبي ورئيس
إريـتريـا وقّـعا إعالنًـا حـول السالم في
تـموز/يـوليـو أنـهى رسمـياً عـقدين من
ـاضي أعاد البلدان العداء.والثالثاء ا
فـتح احلدود الـبرّيـة للـمرة األولى مـنذ

هّد الطريق للتجارة  20عامًا ما 
بـيـنهـمـا.وكانت إريـتـريا حـصـلت على
اســــتـــقاللــــهـــا عـن إثـــيـــوبــــيـــا أوائل
التسعينات واندلعت احلرب في وقت
الحق بـســبب نـزاع حـدودي. وحـاولت
ــتــحـــدة تــرســيم احلــدود عــام األ ا
 2002 لتسوية النزاع نهائيًا لكنّ

أثــيــوبــيــا رفــضت.وبــدأ الــتـحــوّل في
حـزيران/يـونـيو عـنـدما أعـلن أبيي أنّ
ـناطق أثـيوبـيا سـتُـعيـد إلى إريتـريا ا
تنازع علـيها وضمنـها مدينة بادمي ا

حيث بدأت احلرب احلدودية.
وكتب وزير اخلارجية السعودي عادل
اجلبيـر في حسابه بـتويتر أنّ اتـفاقية
جــدّة "حـــدث تــاريــخي ســـيُــســاهم في

نطقة". تعزيز األمن واالستقرار في ا
وقــد ســـاهـــمت الـــســعـــوديـــة وكــذلك
ـتحدة فـي التقارب اإلمارات الـعربية ا

التاريخي ب إثيوبيا وإريتريا.
وتـمـلك اإلمـارات قـاعــدة عـسـكـريـة في
مـــيـــنـــاء عـــصب االســـتـــراتـــيـــجي في
إريتريا في إطار سياسة استراتيجية
طويلة األمد لإلمارات لتوسيع نفوذها

في القرن األفريقي.
 «u  qſuð

وقــــــال غــــــوتــــــيــــــريش فـي جـــــدة إنّ
الــســعــوديــة ســتــســتــضــيف اإلثــنــ
والــثالثـــاء مــحـــادثـــات بــ رئـــيــسَي

جيبوتي وإريتريا.
وتــوتـــرت الـــعالقـــات بــ جـــيـــبــوتي
واريتريا في القرن األفريقي بعد توغل
في نــيـــســـان/ابــريل  2008 لـــلـــقــوات
ــوقع االريــتــريــة الى رأس الــدمــيـرة ا
االستراتيجي الـذي يشرف على مدخل
الــبــحــر األحــمــر في شــمــال عــاصــمـة
جـيـبـوتي.وتـواجـه البـلـدان مـرّتـ في
 1996و 1999 في إطار اخلالف حول
ـنــطــقــة.وزار وزيـر اخلــارجــيـة هــذه ا
اإلريـــــتـــــري عــــثـــــمـــــان صـــــالح في 6
أيـلــول/سـبـتـمــبـر نـظـيــره اجلـيـبـوتي
مـحـمــود عـلي يــوسف بـهـدف تــطـبـيع
الـــعـالقـــات بـــ الـــبـــلـــدين.واعـــتـــبـــر
غــوتـيــريس أنّ "ريـاح األمل تــهبّ عـلى
الــــقــــرن اإلفــــريــــقـي".وقــــال تــــيـــودور
كاراسـيك احمللل لـدى"غولف سـتايتس
أنــالـيــتــيـكـس" "هـذا جــزء من تــعـاون
أوسع نطاقاً ب الـسعودية واإلمارات
لــلــتـقــرب من الــقــرن األفـريــقي نــظـراً

بشكل خاص إلى احلرب في اليمن".

{ صــنـــعــاء (أ ف ب) - قــتـل ســبــعــة
مـدنــيــ في غــارة جـويــة نــسـبت إلى
الــتــحــالف الــعــســكــري الــذي تــقــوده
السـعودية في الـيمن بحـسب ما أعلن
مسؤول محلي وقناة تـلفزيونية تابعة

. للمتمردين احلوثي
ـــســــيـــرة ــــســـؤول وقــــنــــاة ا وقــــال ا
الـتــلـفـزيــونـيــة الـتـابــعـة لــلـمــتـمـردين
احلــوثــيـــ أن الــغــارة وقــعت مــســاء
األحـد في منـطقـة حوران في مـحافـظة
البيضـاء وسط اليمن وأدت إلى مقتل
رجل وأربع نــــســــاء بــــاإلضــــافــــة إلى

. طفل
بــيــنــمــا أوردت وكــالــة ســبــأ لألنــبــاء
الـتـابـعة لـلـمـتمـردين احلـوثـي أن 10
أشـخـاص علـى األقل قتـلـوا في الـغارة

اجلوية.
ÍdJ Ž n U%

ـــســؤول احملــلـي أن الــضــربــة وأكــد ا
اجلوية "كانت احداثياتها خاطئة".
ومـنـذ  2014 يـشـهـد الـيـمن حـربًـا بـ
ــــتـــمــــردين احلــــوثـــيــــ والـــقـــوات ا
احلـــكـــومـــيـــة تــــصـــاعـــدت مع تـــدخّل
السـعوديـة على رأس حتـالف عـسكري
في آذار/مارس  2015دعـما لـلـحكـومة
ــعــتـرف بــهــا دولــيــاً بــعــدمــا تـمــكّن ا
ـتـمـردون من الـسيـطـرة عـلى مـناطق ا
واســعــة من الــبالد بــيــنــهــا صــنــعــاء

ومحافظة احلُديدة.
وأوقـعت احلـرب أكـثـر من عـشـرة آالف
قــتـيل مـنـذ تــدخل الـتـحـالف في 2015
وتـســبـبت بـأســوأ أزمـة إنـســانـيـة في
الـــعـــالم إذ تــــهـــدد اجملـــاعـــة ماليـــ

. اليمني
ووقّـع رئـيس الــوزراء اإلثــيـوبـي أبـيي
أحــمـــد ورئـــيس إريـــتــريـــا إيـــســايس
أفـورقي في جـدة األحـد اتـفـاقـية سالم
إضـافـيـة لـتـعزيـز الـتـقـارب الـذي جرى
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يكن هناك شيء".
وقـــالت هـــيــئـــة األرصــاد اجلـــويــة
ـناطق اجلنـوبية من الصـينية إن ا
الـبالد معـرضة لـلمـزيد من األمـطار
الــغـزيــرة أمـس االثـنــ مـع حتـرك
إعــصـار مــدمـر غـربــا فـيــمـا عــلـقت
الـسـلـطـات بـالــفـعل خـدمـات الـنـقل
الرئـيسـية واضطـر مالي الـسكان

لترك منازلهم.
ـداري مـانـكـوت ووصل اإلعـصـار ا
إلى الـيابـسة في إقـلـيم قوانـغدونغ
بـجـنــوب شـرق الـصــ يـوم األحـد
بــعــدمـا ســبب دمــارا في الــفــلــبـ
ـتـوقـع أن يـتـجـاوز عدد حـيث من ا
الـقـتـلى  50 قــتـيال.وقـالت الــهـيـئـة
الــصــيـنــيــة في ســاعـة مــبــكـرة من
ـتوقع صـبـاح يـوم االثـنـ إن من ا
هطول ما ب  100و 160 مللـيمترا
مـن األمـطــار جــراء اإلعـصــار الـذي

أطلق عليه ”ملك العواصف.“
WH UŽ lł«dð

وأضــافـت أن مــانـــكـــوت وصل إلى
مـنـطـقـة هـنـغـشـيـان في قـوانـغـشي
الـسـاعـة الـسـادسـة صـبـاحا (2200
بــتــوقـــيت جــريــنــتش يــوم األحــد)

وتراجع إلى ”عاصفة مدارية.“
وتـابـعت أن مـانـكـوت من بـ أكـبر
عـشــر عـواصف تــهب عـلـى جـنـوب
شـــرق الــصـــ مــنـــذ عــام  1949إذ
تــصل ســـرعــة الــريـــاح داخــله إلى

نحو  162كيلومترا في الساعة.
ونــقــلت وسـائل إعـالم رسـمــيـة عن
تـقـاريـر قـولــهـا إن شـخـصـ لـقـيـا
حتفهما في قوانغدونغ أكبر أقاليم
الص من حيث الكثافة السكانية.
وأضــافت أن مـــا يــربـــو عــلى 2.45

مليون شخص اضطروا لإلجالء.

يـزال نـحو  700 ألف مـنزل من دون
كــهــربـــاء.وأشــاد الــرئــيس دونــالــد
ـــنــقــذين تـــرامب عــلى تـــويــتــر ب"ا
وقـوات األمن الـذيـن يـعـمـلـون بـجدّ"
ـــــســــاعــــدة الــــســــكــــان. وأضــــاف
"ســيـــســرعـــون وتــيـــرة الــعـــمل مع
ــيــاه".وكـــانت مــنــاطق انـــحــســار ا
بـأكمـلـها في جـنـوب شرق الـواليات
ياه مع تـحدة ال تـزال مغـمورة بـا ا

انقطاع الطرقات وفيضان االنهر.
وأكــدت الــســلــطــات في كــارواليــنــا
الشمـالية سقـوط عشرة قتـلى بينما
احلـصـيلـة في كـاروالينـا اجلـنوبـية

خمسة ضحايا.
ÊUJÝ ¡öł«

وتـراجـعت شـدة اإلعـصـار فـلورنس
إلـى عـاصـفـة اسـتـوائـيـة األحـد لـكن
الـريـاح الـعنـيـفـة واألمطـار الـغـزيرة
الــتـي هــطــلت مــنــذ اجلــمــعــة عــلى
الواليـت في جـنوب شـرق البالد ال
تـزال تــشـكل خـطــرا عـلى الــسـكـان.
قـيـم في وطـلـبت السـلـطـات من ا
مـناطق مـعـرّضة االجالء الى مـراكز

عدّة لهذه الغاية. االستقبال ا
بـعـد ظهـر االحـد فـاض نهـر تـرينت
عــنــد بـولــوكــسـفــيل في كــارواليــنـا
الـشمـاليـة الواليـة األكثـر تضـررا ما
. وقــام قـــسم الــبـــلــدة الى قـــســمــ
احلــــرس الـــوطـــني بــــإجالء نـــحـــو
ثالثــ شـــخــصــا.وبــعــد أن تــوقف
ـــتــواصـل مــنــذ هـــطــول األمـــطــار ا
وصــــول اإلعـــصـــار الـى الـــواليـــات
ــتــحــدة اجلــمــعــة أخــرج لــوغـان ا
سوسيبي زورقه الـكاياك لنقل مواد
غــــــذائــــــيــــــة مـن اجلــــــانب االخــــــر
لــلــنــهــر.وقـال ســوســيــبـي لــوكــالـة
فـرانس برس "ال نـزال من دون تـيار

أو مـيـاه لـذلك أنـا مــسـرور بـتـقـد
ــســاعـــدة عــنــدمــا أقــدر إذ لــيس ا
هناك شيء آخـر للقيـام به" مضيفا
ـــيــاه "لــكن الـــتـــيــار قـــوي جــدا وا
ارتـفـعت الى ثالثـة أو أربـعـة أمـتار
ــكن أن يـسـتــمـر لـبــضـعـة واألمـر 
عـتاد أيـام بعـد".وتابع سـوسيـبي ا
عـلـى األعـاصـير أنـه يـشـعر بـالـقـلق
عــلى مـنــزل "لم نـشــهـد فــيـضــانـات
كـهـذه من قـبل بـاسـتـثـنـاء األعـصار

فلويد في ."1999
ـــدن الــتي  اإلبـالغ في عــدد من ا
ضــربــتـهــا الــعــاصــفـة عـن عـدد من
عـمــلـيـات الــنـهب. وأعـلــنت شـرطـة
ويلمنـغتون في كاروالينـا الشمالية
تـوقيف خـمـسة أشـخـاص هاجـموا
مــحل سـوبــرمـاركت.وأوضـح كـوبـر
أن الـــعــاصـــمـــة ســـبـــبـت "أضــرارا
جسيمة" في شرق الوالية. وأضاف
نطـقة من بعـد اطالعه على وضـع ا
ـيــاه تـغــمــر مـســاحـات اجلــو أن "ا
زراعــيــة كــبــيــرة في جــنــوب شـرق
الـوالية وأنـا قـلق حـول عواقب ذلك
عـلى الزراعـة".وشـدد السـنـاتور من
كـارواليـنـا الـشـمــالـيـة تـوم تـيـلـيس
عـلى أن الصـناعـات الغـذائيـة أكبر
قطاع اقـتصادي في الـوالية "تضرر
بــشــكل كــبــيــر" نــتــيــجــة اإلعــصـار
فـلـورنس.وقال تـيـلـيس على شـبـكة
"فــوكس نـيـوز" األحــد "نـتـحـدث عن
مليارات الدوالرات إلعادة اإلعمار".
عــلى سـاحل كـارواليـنـا اجلـنـوبـيـة
يــحــاول مـــنــتــجـع مــيــرتـل بــيــتش
العودة الى حـياته الطبـيعية. وقرر
ــلك حــانـة فــيـكــتــور شـامــا الـذي 
"بوري" أن يعاود العمل "ألن الناس
يريدون تناول الـطعام والشرب ولم
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U½UCO : سكان عالقون في الفيضانات في المبرتون في كاروالينا الشمالية 

rO: نازحة من احلديدة حتمل جردل ماء في مخيم في منطقة عبس في محافظة حجة بشمال اليمن

nN∫الباحثون يعثرون على أوعية منحوتة في أرضية الكهف القد كانت تستخدم في صناعة اجلعة


