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قـبل ثـمـاني عـشـرة سـنـة  وحتـديـداً في ظـهـريـة احلادي
يالديـة ألفان وواحد عشر من شـهر أيلول  من الـسنة ا
 قـامت مـجـمــوعـة عـربـيــة يـنـتـمي مــعـظم أفـرادهـا  الى
ـملـكة الـعربـية الـسعـودية  واثـنان امـاراتيـان ومصري ا
ولـبــنـاني  بـهــجـمــات دمـويـة غــيـر مـســبـوقـة فـي الـعـمق
ال والـعسكر األمريكي  وعـلى مواقع سيـادية تتـصل با
وقعة واخلارجية  فأسقطت بنايات عمالقة  وقتل في ا
دني األبرياء  الذين ال ذنب وظفـ وا عشرات مئات ا
ــا تــصــنـعـه بالدهم من شــر ومــوت ونـهـب وحـلب لــهم 

وغطرسة وغزو . 
ض زمن طويل حتى اعترف تنظيم القاعدة وشقيقه لم 
سـؤولية الكاملة عن تلك الكارثة طالبان وما حولهما  با
ـشـهـد واضحـاً جـداً لـدى األمـريـكـان والـعالم  وصـار ا
كـله  بـعـد أن اعـتــرف اجملـرم بـفـعـلـته عــلـنـا وبـالـصـورة

والصوت .
ثم جـــاء الــرد الــســريـع بــهــجـــوم أمــريــكي كـــاسح عــلى
أفـغـانــسـتــان مـركـز وقــلب اخملـطط  وســقـطت الــقـاعـدة
غطس وطالـبان  وبـدأت أمريكـا تغوص شـيئـاً فشيـئاً بـا
ــة ــوحل  وكـــانت أمـــامـــهــا صـــور الــهـــز األفـــغــانـي ا

السوفيتية اجمللجلة في تلك البالد الفخ .
لم يشفِ هذا الغزو الـسهل ببدايته غـليل وغل أبناء العم
سـام  الــذين جـرحـتـهم الـقـاعـدة وطـالـبـان بـكـبـريـائـهم 
وكـان مـنـظـر الـطـائرات األمـريـكـيـة احلـديـثـة والـصواريخ
ـتطـورة  منـظراً بائـساً يـخلـو تمـاماً مـن التـحدي الذي ا
عـرفت به الـشــخـصـيـة األمـريــكـيـة  وأفالم مــخـابـراتـهـا
ـنفـوخة عـلى شكل بـطـوالت هولـيوديـة خارقـة ومزيـفة  ا
حتى بدأ الوحش األمريكي الدموي الهمجي  يبحث عن
ضحـية تـليق به وبـأسلحـته الفـتاكـة  وبدالً من أن تذهب
الـوغـدة الــكـونـيـة لـقـصف وغـزو الـسـعـوديـة واإلمـارات 
ـا حدث  قامت وهمـا منـبع الفـتوى والرعـاية والـسقـاية 
بتـبديل بوصـلة الشـر نحـو دولة مريـضة مفـلسة مـهزومة
جــائــعـة  تــعـيـش حتت ظـلـم وظالم ألـعـن وأقـسى وأحط
حـصـار يــشـهــده الـتــأريخ احلـديث كــله  فـكــان الـهـدف
اجلـديـد هـو الـعـراق احملـتـضـر  الـذي ال ذرة صـلـة بيـنه

وب الفاجعة األيلولية السوداء .
بعد سنت غـزت اجليوش األمريكية واالنـكليزية وذيولها
األوربيون ومواخير عربية مشهورة ومعروفة  فتم إنتاج
أفــسـد دولـة عـلـى وجه األرض  وضـحـايــا زاد عـديـدهم
ليوني قتيل باحلرب وباحلصار  وكارثة رافدينية على ا
قـــد تـــؤدي تـــالـــيـــاً الى زوال كـل الـــعـــراق  وفق احلـــلم

اسوني الكبير . األمريكي الصهيوني ا
ــســلـسل الــطـويـل  فـاجــأت أمـريــكـا راعــيـة بـعــد هـذا ا
اإلرهــاب الـكـوني  الـعـالم بـاجلــلـوس عـلى مـائـدة أنـيـقـة
وحميمـة ومثمرة  مع طـالبان والقـاعدة وداعش والفتوى
طمسة األفغانية القاسية   من أجل خروج سريع من ا

وعودة الشباب إلى الديار وغلق فلم الغزو الى األبد .
خـالل مـبــاحـثــات ومـفــاوضـات تــرامب اجلــشع مع هـذه
الـثلل  كـانت طالـبـان تواصل عـملـيـات القـتل العـشوائي
ضــد األبـريـاء  فـتـفـجـر حـفـلـة عـرس أفـغـانـيـة  وحتـرق
فالح ببسـتان آمن  وتضرب مـساكن وجتارة وأعمال
الـفـقــراء األفـغــان  وتـقــصف حـيــاة اآلالف من أبـنــائـهـا
ـشي أو يـنـام بـحـجــة أن بـيـنـهم جـنـدي أمـريـكي واحـد 

بدبابة .
هنا أمر ترامب بوقف الصفقة وغرّد أنه الغى مفاوضاته
ورجــال جـيـشه ومـخـابـراته مع طــالـبـان الـعـاقـلـة  ألنـهـا
نـفـذت البـارحـة عمـلـية دمـويـة قـتل فيـهـا عرضـاً  جـندي

أمريكي عظيم كما وصفه .
لم يتـحـرك ضمـير تـرامب وشرفه
ــــزعــــوم  عـــلـى مــــنــــظـــر آالف ا
ـساك  لـكنه حترك الضحـايا ا
فـقط عـلـى نـبـأ مـصـرع واحـد من

جنده الغزاة . 
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ــصــريــة مــنــة ردت الــفــنــانــة ا
فـضـالي على االنـتـقـادات التي
تــــــعــــــرضت لــــــهــــــا بـــــســــــبب
ـايـوهـات) التي ظـهـرت بـها (ا
طـــوال الــفــتــرة األخــيــرة عــبــر
صـــفــــحــــاتــــهــــا عــــلى مــــواقع
الـتـواصل االجـتـماعـي. و قالت
فــــضــــالي  في تــــصــــريــــحـــات
صـحـفـيـة  بكـوالـيـس مـهـرجان
الفضائيات العربية في دورته
الــعــاشــرة: (أنــا حـرة وال أدقق
عـلى الــتـعـلــيـقــات ألنـني لـست
الـوحـيـدة الـتـي تـرتـدي مـايـوة
فـكل الـنـاس تـرتـديه وطـبـيـعي
أنتـي على الـبحر هـتلـبسي إيه
خيمة واال جالبية?). وأضافت:
ــثـــلــة هــالـــبس مــايــوه (أنــا 
وهــالـــبس قــصـــيــر ومـــفــتــوح
ـبـسـوط يـشـوفـنـي كـدا أهـلًا وا
وسـهــلًـا والــلي مش عــاجـبه ال

وضوع بسيط).  يتابعني فا
ــايـوه وعن نــشــر صــورهــا بــا
قالت: (أنـا حرة اتـصور في أي

مـكـان إن شـاء الـله وأنـا قـاعدة
في احلمام أنا براحتي مفيش
حـد لـيه عـنـدي حـاجـة). وأكدت
أنهـا تتابع تـعليقـات متابـعيها
وتـرد عـلى االنــتـقـادات قــائـلـة:
(ألنـي بـــــــــحـب أتـــــــــواصـل مع
الناس حتى لو الناس بتغلط

والبعض منهم يعتذر). 
من نـاحيـة أخرى تـشارك  مـنة
فـضـالي في اجلـزء الـثـاني من
مـسـلـسل (قـيـد عـائـلـي) والذي
يـشـهـد مـشاركـة عـدد كـبـيـر من
ــسـلـسل بــطـولـة الـفــنـانـ وا
عـدد كـبـيـر من الـفـنـانـ مـنـهم
بـوسـي ومـيـرفت أمـ وعـزت
الــعاليـــلي وصالح عـــبــدالــله
وســــيـــمــــون وهـــالــــة فـــاخـــر
ونـــضـــال الـــشــــافـــعي ومـــنـــة
فـضـالي وديـنـا فـؤاد مـيـرهان
حـــــســــ مــــحـــــمــــد جنــــاتي
سـيـناريـو وحـوار محـمـد رجاء
ومـيـشـيل نـبـيل وإخـراج تـامر
ــون مــقـار حــمـزة وإنــتــاج ر

ومحمد محمود عبد  العزيز.
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في مـحـيط قمـة أنـقرة بـ تـركيـا وايـران وروسيـا بـشأن
الــوضع الــســوري  خــرجت تــعــلــيــقــات الــدول الــثالث
نشآت النفطية السعودية متناغمة بشأن االعتداء على ا
وقـالت أنّ اتهـامات واشـنـطن باطـلة وهي إذ نفـت إيران 
بديل عن الـضغـوط التي لم تـنجح مـعهـا . وروسيا دعت
الى عـدم التـسـرّع في اصـدار االحكـام  وتـركيـا اعـلنت
أنّهـا تذكّـر بالـذي بدأ احلـرب أوّل مرّة في الـيمن . وهذا
احملـور الــثالثي فـي حـصــيــلـة مــواقــفه عــلى الــضـد من

السعودية .
ــوقف االمـــريــكـي الــذي تـــعــوّل عـــلــيه لـــكن االهم هـــو ا
الـريــاض عـادةً وبــاقي دول اخلـلــيج بـوصــفـهــا حـلــيـفـة

أساسية في امدادات الطاقة والقواعد العسكرية .
وقف االمريكي اليزال يراوح ب التصريحات اخلافتة ا
والـتـسـريـبـات الـتي تـشـبه جـوائـز الـتـرضـيـة حـ يـفوز
احـدهم بـاجلـائـزة االولى الـكـبـيـرة ويشـكك اآلخـرون في

فوزه فيتم ترضيتهم .
التـكنولـوجيـا االمريكـية العـسكـرية لم تسـتطع أن تدافع
ـائة عن نـفسـهـا ح اسـقطت ايـران طـائرة لـواشـنطن 
وثالث مـليـون دوالر من دون أن يحـدث شيء . وبعـدها
الـتـكنـولـوجيـا االمـريكـيـة لم تـستـطع أن تـقنع الـعـالم بأنّ
منفذ الـهجمات ضـد ناقالت النفط في مـضيق هرمز هو
ايران  واليوم التكـنولوجيا االمريكـية مدعوة لتبرهن انّ
ـــســيّـــرة الــتـي قــصـــفت شـــركــة ارامـــكــو الـــطـــائــرات ا
ـملـكة  لم تأت من السـعودية واوقـفت نصف تـصدير ا
اليـمن كمـا يقـول احلوثيـون وانّمـا جاءت من الـشمال 

حيث العراق.
بـالشك انّ االقـمـار الـعـســكـريـة االمـريـكــيـة تـراقب بـدقـة
ـنـطــقـة وتـعــرف مـسـارات أيّ هــجـوم  لــكن واشـنـطن ا
التــريـد اخلـوض في االدلـة الــقـاطـعـة ألنــهـا ال تـعـرف أو
تـتـجـاهل اسـتـحـقـاقـات اخلطـوة الـتـالـيـة الـتي يـنـبغي أن
تـقوم بهـا بوصـفهـا الدولـة العـظمى فـي العالـم  ومنـطقة

الطاقة في اخلليج هي اخلط االحمر لها .
ايران الـتي يفتـرض انّها مـعزولة تـتحرك بـكامل حريـتها
من خالل احلــروب بـالــنــيــابــة  وهـذا وقــتــهــا وال دلـيل
ضدهـا في كل مـايجـري من وجهـة نـظر الـقانـون الدولي

شبه األعمى .
كـمــا انّ ايـران تــســيـر خــلف الــدلــيل االمـريــكي في كل
ــنـطــقــة  وتــرفل بـاالطــمــئــنـان في انّ ضــربـة لــهــا في ا
ـتحدة لن تـخوض حرباً ضـدها مهـما فعلت  الواليات ا
ألنّ هناك “عقـلـية جتـارية  “حتكم في الـبـيت االبيض 
وستـجد أنّ كلـفة احلـرب أكبـر من أي اجراء آخر  وانّ
قنع لـلعالم من االمة االمـريكيـة عليـها ان حتدّد هـدفهـا ا
احلرب  واذا اسـتطاعت ان تـقنع الـعالم بالـهدف  فمن
باب أولى أن يشتـرك العالم باحلـرب وال تذهب واشنطن
ــسـتــحـيل وحـدهــا الــيـهــا . وهـذه فــرضــيـات بــات من ا
ـنــظـورة  بــعـد الــفـشل حـدوثــهـا في خالل الــسـنــوات ا
االمـريـكي في جتــربـة احـتالل الـعـراق الـتي أفـضت الى

تقوية ايران وايجاد حليف استراتيجي جديد لها .
تحدة  وبإمكانها السعودية. قالت نعم كثيراً لـلواليات ا

أن تقول ال عندما تتهدد مصاحلها  وهذا حقها .
أية خـطـوة امريـكيـة كانت فـي خالل عقـدين وحتى الـيوم
تـصب في مـصـلـحـة ايـران  ولـكن لـنـنـتـظـر مـاذا يـحدث

غداً?
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أعلنت الفنانة اللبنانية ناج
نسيب جنيم انفصالها عن
زوجها رجل األعمال اللبناني
هادي أسمر بعد سبع سنوات
زواج. نادين قالت عبر
وقع صفحتها الشخصية 
(تويتر): (القرار ما كان سهل
علينا والفراق صعب لو شو
ماكانت األسباب بس العشرة
عزة بضلوا واألهم واالحترام وا
الثمرة احللوة والدنا.. ما في
كلمة تعبر عن شعوري بهل
اللحظة بس هيك صار الله
يحمينا وأنا وهادي أصدقاء
متحدين لألبد شكراً لكل
رسائلكم وبقدر محبتكم النا).
إعالن انفصال نادين عن
زوجها جاء بعد انتشار العديد
من الشائعات حول انفصالهما
اضية لتؤكد بذلك خالل األيام ا
هذه األخبار. الفنانة اللبنانية
كانت قد احتفلت بزفافها على
هادي أسمر في عام 2012
وأجنبت منه طفليها هاف

وجيوفاني واحتفلت مؤخرا
بعيد ميالد جنلها اخلامس
برفقة زوجها وابنتها وكشفت
للمرة األولى عن وجهي طفليها
حيث أنها حترص دائما على
إخفاء وجيههما. وكانت نادين
ها وكان جنيم قد  تكر
مؤخرًا بجائزة أفضل فنانة
عربية لعام  2019 في مهرجان
صر عن الفضائيات العربية 
دورها في مسلسل (خمسة
ونص) والذي عرض في
اضي. السباق الرمضاني ا
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ـا مــســتــويــات أدنى بــكــثــيــر 
تطلقه لـدى القيادة الفـعلية على

الطرقات.
وقـالت اجملـموعـة في بـيـان انـها
ترى في هـذه االتـفاقـات (مرحـلة
اضافية لتسوية قضية محركات

الديزل). 
كــمــا تـــتــعــرض فــولـــكــســفــاغن
الحــقــات اطــلــقــتــهــا الــلــجــنـة
االســـتــــرالـــيــــة لـــلــــمـــنــــافـــســـة
واالســـتــهالك الـــتي تـــتـــهــمـــهــا
ـخالـفات قـد تـعرضـهـا لغـرامة

الي الدوالرات.
ـــتــــحـــدة وافق في الـــواليــــات ا
الــقــضـاء في ايــار/مــايـو 2017
عـلى خطـة لـتعـويض نـحو 600
الف زبـون مــا رفع الى اكـثـر من
ـــبــلـغ الــذي 22 مــلـــيـــار دوالر ا
انـــفـــقـــته الرضـــاء الـــســـلـــطــات

والزبائن والوكالء.

الـــذي قــبـــلـت به الـــشـــركــة دون
ـســؤولــيــتــهــا. وعــلى االقــرار 
صادقة على احملكمة الفدرالية ا

االتفاق.
وقـال جـوليـان شـيـمل من مـكتب
موريس بالكبرن للمحاماة الذي
رفع احـدى الـدعـاوى اجلـمـاعـيـة
(انـهــا مــرحــلــة مـهــمــة الحــقـاق
العدالة وتقد تعويضات الالف
من السائـق االستـرالي الذين
قـالــوا انـهم تـضــرروا مـالـيـا في
قــضــيــة انـــبــعــاثــات مــحــركــات

الديزل).
وتب في  2015ان اكثر من 97
الـف ســيــارة فــولــكــســفــاغن في
اســــتــــرالـــيــــا كـــانـت مـــجــــهـــزة
بـبـرمــجـيـات تـسـمح لـلـسـيـارات
بــتــحـديــد مـا إذا كــانت تــخـضع
الخــتــبــارات وبــالـــتــالي خــفض
االنـــــبــــعـــــاثــــات الـــــضــــارة إلى

{ ســـيــدنـي - (أ ف ب): وافــقت
مجموعة (فولكسفاغن  على دفع
79ملـيـون دوالر اسـترالي  127
مــلـيـون يــورو لـتـســويـة دعـاوى
قضائية جماعية قدمها سائقون
اســــتـــرالـــيــــون في فـــضــــيـــحـــة
مــحـــركـــات الــديـــزل كــمـــا اعــلن

. محامون من اجلانب االثن
ـانــيـة الـتـي تـمـلك والــشـركــة اال
مـــــــــاركـــــــــات اخــــــــرى ك(اودي)
و(ســـــكــــــودا) اقـــــرت في 2015
بـــتــــجـــهــــيـــز  11مــــلــــيـــون من
ـــحــرك ســـيـــاراتـــهـــا الـــديـــزل 
يـجـعـلـهـا تـبـدو اقل تـلوثـا خالل
ا هي عليه التجارب اخملبـرية 

حقيقة.
وســيـتــمـكن اصــحـاب  100الف
ســـيـــارة اســتـــرالـــيـــة من طـــلب
تـعــويــضــات من فــولــكــسـفــاغن
ــبــدئي ــوجـب هــذا االتــفــاق ا
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أعـلـنت الـشـرطـة اإليـطـاليـة امس
تـوقــيف  12من قــادة (ألــتـراس)
مشجعي يوفـنتوس بطل الدوري
واسم احمللي في كرة القدم في ا
ــاضــيــة في إطــار الــثـــمــانــيــة ا
حتـــقــــيـق حــــول أعـــمــــال عــــنف

وابتزاز على صلة ببيع تذاكر.
وقوفـ متهمون وأوضحت أن ا
بــتـــشـــكــيـل عــصـــابـــة جــرمـــيــة
واالبـــتــزاز وتـــبــيـــيض األمــوال
والعـنف وأن اعتـقالهـم أتى بعد
حتــقــيق امــتـد لــنــحــو عــام عـلى
خــلــفــيــة ابــتــزاز مـســؤولي بــيع
الـــتــذاكـــر من قــبـل مــجـــمــوعــات
(ألـتـراس) أرادت احلــصـول عـلى

ـا كــثـيــرون أنه أقــوى بـكــثـيــر 
كشفته (أبل) مؤخرا سواء تعلق
األمر بـالـبـرامج أو بالـتـخزين أو
بسرعـة الشحن. ويـعد آيفون 11
بـــرو مـــاكس أقـــوى هـــاتف ألبل
حـتى يــومـنـا هــذا ويـراهن عـلى
قوة الـكاميـرا الثالثـية وبـطارية
سـتخدم تدوم يـوما كامال لـكن ا
ـــــال إذا أراد مـــــطـــــالـب بـــــدفع ا
احلــصــول عــلى هــامش إضــافي

من التخزين.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

 ÊU e « ≠ „—u¹uO½

بـعــد الـكــشف عن أحــدث أجـهـزة
(آيـفـون) مـؤخـرا في حـفل أقـيم
بـــواليــة كــالــيــفـــورنــيــا أجــريت
مـقارنـات بـهـاتف غـاالكـسي نوت
ـتـاز بــصـمـود 10 بـلس الــذي 
الـبـطاريـة لـفـترة طـويـلـة. ويـتيح
هـاتـف غـاالكــسي نـوت  10بـلس
ثالث كاميرات قوية وقلما ذكيا
وهـذا األمـر لـيس مـسـتـغـربا ألن
اجلهاز يـوصف بالـهاتف األقوى
في تـاريخ (سـامـسـونغ) ويـرجح
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عـقـوبـات عــلى الـنـادي وذلك في
أعـــقــاب تــوقـف يــوفــنـــتــوس في
الــعـام  2017عن بــيع (كــتل) من
التذاكر يسمح بـإعادة بيعها الى

مشجع آخرين. 
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كــمـــيـــات كـــبــيـــرة من الـــتـــذاكــر
اخملفضة السعر لبيعها آلخرين.
وبـحـسب الــتـقـاريـر الـصـحـافـيـة
اإليــــــطــــــالــــــيــــــة هــــــددت هـــــذه
اجملـموعـات بـبـدء ترداد هـتـافات
ـالعب خالل عـــــنـــــصــــريـــــة في ا
باريـات ما قـد يؤدي الى فرض ا

5HðU¼ dNý√ 5Ð ¡UI² ù«Ë ‚«d² ù« ◊UI½

 r UF « w


