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مترا حيث أنضم أكثر 4409
من مـئـة من مــتـسـلـقي اجلـبـال

الى جهود البحث.
وقـال مـنـصـور شـيـشـيـفوروش
رئـيس مـركـز االزمــات احملـلـيـة
لـوكالـة ايـسـنـا لالنبـاء "الـلـيـلة
ــــــاضـــــيـــــة بــــــقي عــــــدد من ا
االشــخـاص عــلى ســفح اجلـبل
ومن خـالل الـــــتـــــنـــــســـــيق مع
ـرشدين احملـليـ تمـكنوا من ا

البحث في جميع الشقوق".
واضــــاف انـه  خالل الــــلــــيل
حتــــلــــيل نــــحـــو  500صــــورة

سيرة. التقطتها الطائرات ا
وغادرت الطائرة ذات احملرك
من طراز "ايه تي آر- "72التي
دخــلت اخلـدمــة مـنـذ  25عــامـا
مــطــار "مــهــرآبــاد" في طــهــران
حوالي الساعة الثامنة صباحا
( 04,30ت غ) األحـد مـتـوجـهـة
إلى مــديـنــة يــاسـوج الــواقــعـة
عـــلـى بــــعـــد نــــحـــو  500كــــلم
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جــنـوبـا. ولـم تـنـجح  60طــلـعـة
للـمروحـيات االثـن في الـعثور
عـلى اثـر لـلـطـائـرة بـسـبب سوء

األحوال اجلوية.
ـــــتــــــوقع وصـــــول وكـــــان مـن ا
مـــحـــقــــقـــ من وكــــالـــة "بـــيـــا"
الــفــرنـســيـة ألمـن الـطــيـران إلى
إيران االثـن لكن لم يـتم تأكيد

وصولهم بعد.
أعــــادت احلـــادثـــة إلى األذهـــان
اخملـاوف بشـأن سالمة الـطيران
فـي إيــــــران الــــــتي خــــــضــــــعت
لسنوات من العقوبات الدولية.
ـفـوضـيـة األوروبـيـة ووضـعت ا
شـركـة "آسـمــان" لـلـطـيـران عـلى
الـالئــحــة الــســوداء في كــانــون
األول/ديـــســمـــبــر  2016حـــيث
كـانت واحـدة بـ ثالث شـركات
طـيران فـقط حتـظر عـلى خـلفـية

مخاوف تتعلق بالسالمة.
وحـــظــرت أوروبــا  190شــركــة
طـــيـــران أخــرى عـــلى خـــلــفـــيــة
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في كـتابه (الـثـورة الـرابـعة) يـسـعى (لـوتشـيـانـو فـلوريـدي) لإلجـابـة على
ـعلـوماتي تـشكـيل الواقع اإلنـساني سؤال مـحدد كـيف يعـيد الـغالف ا
ومــا بـ احلــديث عن قــفـزات تــقــانـة (الــثــورة الـرابــعــة) واألحـاديث عن
مواجـهة الـغـزو الثـقافي فـي احلروب الـناعـمة يـطـرح السـؤال اين نقف

في ارض الفضاء السيبراني ??
صدر هـذا الكـتاب عن مـطبـوعات أكـسفـورد عام  2014وترجم من قبل
ـعـرفـة في أيـلـول عام  ?2017يقـارن بـ واقع الـغد الـقـريب وب دار ا
االمس الـبـعيـد وحـجم الـتـطور فـي تقـانـة الـذكـاء الصـنـاعي الـتي تـعـيد
تشـكيـل السـلوك اإلنـساني وادارة حـيـاته الشـخصـية لـلـعيش بـرفاهـية

متكاملة.
قـابل تـناقش األوسـاط الثـقـافيـة العـراقيـة الـيات مـواجهـة احلروب في ا
ثال  680ساعة من ـتلقي الـعراقي على سـبيل ا الناعمـة حيث يواجه ا
البث الـتلـفـازي الفـضائي فـضال عن االف الـساعـات من البث اإلذاعي
ناهـيك عن قـنوات الـتـواصل االجتـمـاعي وقنـوات بث الـيوتـيـوب فيـما لم
ـعــرفـة  والـيـات  اسـتـخـدام الـذكـاء يـنـتج أي  قـفــزة نـوعـيـة في  ثـقـافـة ا
الـصـنـاعـي في احلـيـاة الـيـومــيـة  حـيث يـؤكـد هـذا الــكـتـاب الـفـارق بـ
العملـيات احلسابـية التنـظيميـة التي يقوم بـها جهاز حـاسوب ببرنامج ال
ـوظـفــ كـانـوا يـكــلف أكـثــر من مـائــة دوالر وبـ جـمــهـور غــفـيـر مـن ا
الي من الدوالرات اضي باألالف او ا ينفذونها في خمسـينات القرن ا
تقدمة عرفي في الدول ا ثال الذي  يجسد الفارق ب  نـظم اإلنتاج ا ا
واجـهة الـغـزو الثـقافي  من وب  ذات الـنظـام في الـدول  التي  تـسـعى 
ؤلف ب( الـثورة الـرابعة) خالل  حرب الـذكاء الصـناعي  او مـا يصـفه ا

.
 وهكـذا حصل الـتـطور الـتقـني في استـقـبال الـرسائل اإلعالمي مـا ب
ـتـلقـي  وب فـرضـيـات الـتـرغـيب والـتـطـمـيع الـتي تـؤدي خـدمات رغـبـة ا
الـفـضــاء االلـكـتـروني اعــمـالـهـا ومــثـال ذلك الـكم الــهـائل من اإلعالنـات
ـواقع  االلـكـتــرونـيـة  والـتي تـتـجـاوز حـدود ـبـوبـة الـتي  تــظـهـر عـلى ا ا
ستخدمي هـذه الوسائط  لتـكوين ما يطـلق عليه  الكاتب اخلصوصيـة  
إعادة تشكيل الـواقع  اإلنساني   اليـوم نحن امام ثورة رابـعة  تتعامل
مع سيارة تقود نفسها من خالل شبكة طرق على الغوغل وتتعرف على
زدحـمة  ويؤكد عـلى ان االنسان سيـتعامل  شاء ام ابى  مع الطرق ا
مـصـرفي مـحاسـب ضرائـب....  كل هؤالء طـبيـب اليـكـتـروني خـادمـة 
وبـايل يؤدون له خدمـات تفوق في دقـتها واقل مرتبـط به على جـهاز ا

كن ألي  منظومة خدمات  بشرية ان تقوم به . ا  كلفة 
كن ان يـقوم به الذكاء وتتفوق مـعدالت التقـدم في الذكاء الصـناعي ما 
البشري فالسعة التي  تعمل بـها اليوم أجهزة احلاسوب احملمول تفوق
نقولة  كل  بنسب متصاعدة مـا  كانت تقوم به أجهزة احلاسـوب غير ا
نظـومات التجاريـة والصناعيـة تعتمد اكـثر واكثر على هذه ذلك يجعل ا
ــصـنـوعــة عـبـر شـبــكـة االنـسـان الـقــدرات وتـقـلل من كــلـفـة الــبـضـاعـة ا
الـصـنـاعي" الـروبـوت"  لـكن  ذلك يـفـرض عـلى االنـسان ان يـتـعـامل مع
اذج ـتـعـة والفـائـدة في ان واحـد فـيمـا ال يـحـتـسب من  االلـة وفرص ا
احلروب الـنـاعمـة الـتي  تـفرضـهـا إعادة تـشـكيل وعـيه وتـطبـيـقاتـهـا على

سلوكه اليومي.
ـثقف ـفـتـرضـة من ا ـواجهـة ا لـذا يبـرز الـتـنـاقض مـا بـ احلـديث عن ا
وذج احلروب الـناعـمة الـتي  تصدر عـبر شـبكـات التواصل العـراقي أل
االجـتـمــاعي وبـرامج الـقــنـوات الـفـضــائـيـة والـتـي تـهـدد الـهــويـة الـذاتـيـة
ـستهلك االكبر لنتاج ما وصف لإلنسان العربي لكنها في ذات الوقت ا
ـعـلـومات وكـأنـهـا ال تـصب بـذت اهداف ب" الـثورة الـرابـعـة " لـتـقنـيـات ا
احلـروب الـنـاعـمة ولـم تصـله بـعـد اال بـوادر الـثـورة الـثـالـثـة في تـقـنـيات
ـعـلـومـات فـكــيف والـعـالم الـيـوم يـعـمـل عـلى انـتـاج الـثـورة اخلـامـسـة ا
ـعرفة كون االنسان العراقي ال فتتسع الفجوة يـوما بعد اخرفي انتاج ا
تـلك أدوات اإلنـتاج الـتي تـعكس  قـدراته عـلى مـواجهـة حـروب  ناعـمة
تهدد هويته الثقافية لكنه يشغف في استخدام تطبيقاتها والنتاج واحد
شاهير عبر كما وصل للعراق لبـاس االفندي األوربي وتعليقـات أزياء ا
ـسـتـهدف من أجـيـال مخـتـلـفـة  نـتـاج الهـويـة الـهـجـيـنة يـجـسـد الـواقع ا

احلروب الـنـاعـمة  فـيـما لم تـظـهـر في العـراق اجلـديد
ـبــادرة في تــعــزيـز ايــة بـوادر جــادة إلعــادة روح ا
الثـقافـة الوطـنيـة  ما دامت ثـقافـة احملاصـصة هي
السائدة  ويبقى السؤال  : كيف نتعامل  مع االلة

دون الغاء  ثقافة اجملتمع ??       

الـسعـادة في الـوطن واجـمل عـطر تـرابه واعـذب الـنسـائم نـسـائمه مع
بــدايـة الـشـتــاء حـيث نـزول الــغـيث نـشـم اجـمل رائـحــة لـتـراب الـوطن
ـا اعطـانا الـله من عبـق رائحـة اجلنـة الن بالدنا هي شـبيه متـبـاه 
باجلنة فـالوطن مقدس وله قـداسته فمن يطـغى فان القـيامة ماواه وما
الطغيان ومن هم الطـاغون انهم اولئك الذين اليؤمنـون بالله فيسرقون
اموال الـيتامى واالرامل وهم اولـئك الذين يـتخذون احـزابهم الـهة لهم
تـهـم وكفـرهم فـيـشـركـون بـعـبـادة ربـهم احـزابـهم ويـعـتـقـدون ان جـر
واحلــادهم وسـرقــاتـهم بــأسم الــدين تـذهب دون عــقـاب (ان االنــسـان
لـيطـغى) يـا ايـهـا النـاس عـودوا الى رشـدكم ودعـوا االعيـبـكم اخملـزية
الـتـي تـخـزيـكم فـي الـدنـيـا واالخــرة وسـتـرون وجـوهــكم مـسـودة حـ
ـقــدوركم الـنـطـق في قـبـوركـم الن عـذاب الـله تــقـابـلــون ربـكم ولــيس 

شديد .
ان ابواب التـوبة مفتـوحة فأرجعـوا الى الله واستـرجعوا ما سـرقتموه
سـاك وابن من اموال الـعـامة الن ابن الـشهـيـد وااليتـام واالرامل وا
ـا اقترفتم السبـيل لن يرحمـوكم ويشكـون الى الله ليـنزل فيـكم عقابه 
من ذنب عظيم بسرقتكم اموال الناس وتسببكم في فقرهم وحرمانهم

من حقوقهم من خالل طغيانكم وجبروتكم .
فللوطن قدسيته ومن ذلك االنتمـاء له والتضحية من أجل اعاله ليبقى
محـافظـا على اصـالـته وتاريـخه والعـيب في الوطن ان يـسرق الـبعض
موارده مـستـغال منـصبه أو مـتجبـرا بحـزبه وميـليـشيـاته وتلـكم فوالله
اشنع عـيب ومثل هـؤالء سيلـفظـهم الشـعب ان عاجال أم اجال ونـسبة

عاجال متقدم وسيرى الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
ـان ومن حـسـنـات هـذا احلب هـو ان حب الـوطن عـقـيــدة وانـتـمـاء وأ
االبــتـعــاد عن الـغش واخلــديـعــة والـكــذب والـتـزويــر والـنــفـاق بل ومن
ـبـ وأعــلـمـوا وال حــسـنـاتـه اطـاعـة الــله في كل مـا انــزل في كـتــابه ا
تنـسوا ( السـارق والسـارقة فـأقطعـوا ايديـهما ) والتـنسـوا من يسرق
ا اوقع ظُلـما كـبيرا بـالناس وان تـرون ان الشـعب اليوم من النـاس ا
الكاظـم الغـيض لكنـهم ح الثـورة والصحـوة الوطنـية سيـصبحون
جرافات الزالـة كل نفس ارتضت لـها ان تعـيش بذل وهوان من خالل

فعلة سرقة أموال العامة .
انـها نـصيـحـة لله الـواحـد االحد الـقهـار ان اسـترجـعوا مـا سـرقتـموه
فأن كل شيء مكشوف ومقـيدة بحسابات دقيـقة التظنوا ان الله غافل

ون . عما يعمل الظا
رة لن تـتم كـما في الـسابق ان االنتـخـابات مـقبـلـة وان التـزوير هـذه ا
وحينها سيرى كل واحد منكم حجمه احلقيقي ونقترح ان نقيم نصبا
ــال الـعـام من  2003 والى نـســجل فـيه اســمـاء الـنــصـابـ وسـراق ا
الـيـوم لـتـبـقـى في ذاكـرة االجـيـال ولـيـحـفـظه الـنـأريخ بـأن قـومـا بـأسم
سـلم وبـاعوا محـافظات الى داعش وتـسببوا الدين سرقـوا أموال ا
ــفـخــخــات بل ومـن خالل ســيــاسـاتــهم فـي قـتـل االبـريــاء مـن خالل ا
اليـ من ابـناء الـوطن فـمنـهم من تـرك دياره الجـئا الرعـنـاء شردوا ا
في دول الـغـرب ومـنـهم من في اخملـيـمـات يـجـرع احلـنـظل وقـد متـكت
االمـراض بـأطفـالـهم وهم الجـئـون في بـلدهم وان الـتـأريخ سـيـذكر ان
من تولوا زمـام السلـطة قد سـرقوا موارد الـبلد واصـبحوا يـستجدون
االمــوال مـن ا اخـرى فـي حــ كــان الــعــراق هــو مــصــدر انــعـاش

صيبة التي حلت بأبناء بلدنا . البلدان الفقيرة يا لهول ا

احلظر على االسلحة الى اليمن
ولـلـمــطـالـبـة بـاتــخـاذ "تـدابـيـر"
ضــدهــا بــحـسـب الـنـص الـذي
حــصــلت وكــالــة فــرانـس بـرس

. على نسخة منه االثن
والـنص الـذي اعدتـه بريـطـانـيا
يــأتي اثـر نــشـر تــقـريــر خـبـراء
ــيـــ حـــدد ان الـــصــواريخ ا
ـــتـــمـــردون الــــتي اطـــلـــقــــهـــا ا
اضـي على احلـوثـيـون الـعـام ا

السعودية ايرانية الصنع.
ـتـوقع ان يـتـخـذ مـجلس ومن ا
االمن مــوقـــفــا حــيــال مــشــروع
الـــــقــــرار بــــحــــلـــــول نــــهــــايــــة
شـــبــاط/فـــبـــرايـــر لــكـن مــوقف

روسيا غير واضح حتى االن.
وكان الـسفير الـروسي فاسيلي
نــيـبـنـزيـا اعـرب نـهـايـة الـشـهـر
ـــاضي عـن شـــكـــوكـه حـــيـــال ا
مــصـدر الــصــواريخ مــا يـوحي
بـان مـوسـكـو سـتـعـارض فرض

عقوبات على طهران.
ي يـــــؤكــــد والــــتـــــقــــريـــــر اال
االتـــــهـــــامـــــات االمـــــيـــــركـــــيــــة
والـسعـودية ومـفادهـا ان ايران
تسلح احلوثـي وهو ما تنفيه
طـهــران بـشــدة. وقـال اخلــبـراء
انــهم لم يــتــمـكــنـوا من حتــديـد
ـــــــزودة لـــــــهـــــــذه اجلـــــــهـــــــة ا

الصواريخ.
و"يـديـن" مـشـروع الـقـرار ايـران
خلــرق احلــظـر عــلى االســلــحـة
ــفـروض مـنـذ عـام الى الـيـمن ا
النها لم تتخذ التدابير" 2015
ـــنع تــســـلــيم بـــشــكل الالزمــة 
مـباشـر او غـيـر مبـاشـر بيع او
نـقل صواريخ بالـستيـة قصيرة
ـدى وطــائـرات من دون طـيـار ا
ومـــعـــدات عـــســـكـــريـــة اخـــرى

." للحوثي
WO U{« dOÐ«bð

ــدعـوم من الــواليـات والــنص ا
ـتحدة وفـرنسا ورفع اجلـمعة ا
الى مـجلس االمن يـشير الى ان
هـذه "االنـتـهـاكـات تـسـتـلزم ردا
اضــــافـــيــــا من مــــجــــلس االمن
وتــدابـيــر اضـافــيـة تــاخـذ هـذه
اخلـــروقــات فـي االعــتـــبــار" من

دون حتديد طبيعتها.
واوضح ان "اي نــشـاط مــرتـبط
بـــــاســــتـــــخـــــدام الــــصـــــواريخ
الـبـالــسـتـيـة في الـيـمن" مـعـيـار
لـفـرض عقـوبـات.ويـنص ايـضا
عــــــــلى جتـــــــديــــــــد حـــــــتى 26
شــــــبــــــاط/فـــــــبــــــرايــــــر 2019
ـفـروضـة ـيـة ا الـعـقـوبــات اال
عـلى اليـمن.ويـشهـد الـيمن مـنذ
ثالث سنوات نزاعا عنيفا اوقع
اكــــثـــر من  9200 قــــتـــيل و53

الف جريح.

مـخـاوف أوسع نـطـاقـا تـتـعـلق
بــــاجـــراءات الــــسـالمـــة الــــتي

تفرضها دولها.
واشــــــــتــــــــكـت ايـــــــــران من أن
الــعـــقــوبــات الــتـي فــرضــتــهــا
ــتـــحــدة عـــلــيـــهــا الــواليـــات ا
قــــــوضت سـالمـــــة طــــــائـــــرات
شركاتها ما يجعل من الصعب
صــيـــانــة اســطــولـــهــا الــقــد

وحتديثه.
وأجـــبــرت آســـمــان عـــلى وقف
العـديـد من طائـراتـها في فـترة
الــعــقـوبــات بــعـد أن واجــهـات
صــعـوبـات في احلــصـول عـلى

قطع الغيار.
وذكـرت طـهــران في ورقـة عـمل
قـدمـتهـا إلى مـنـظـمـة الـطـيران
ـدني الدولي (إيـكاو) التـابعة ا
ــتــحــدة عــام  2013أن لأل ا
العـقـوبـات األميـركـيـة تمـنـعـها
مـن "احلـــصـــول عـــلى الـــقـــطع
واخلـدمـات والـدعم الـضـروري

من أجل سالمة الطيران".
وشـــهـــدت إيــران عـــدة كــوارث
طــــيـــران آخــــرهـــا عـــام 2014
عـنـدمـا حتـطمت طـائـرة تـابـعة
لـشركة "سبـاهان" مبـاشرة بعد
إقالعـها من طـهران قـرب سوق
مكـتـظة مـا أسـفر عن مـقتل 39

شخصا.
W ö « dO¹UF

لـــــــكن أرقــــــامـــــــا صــــــادرة عن
مؤسسة سالمة الطيران وهي
مـنـظـمـة غيـر حـكـومـيـة مـقـرها
ـتـحـدة تـشـيـر إلى الـواليـات ا
أنه رغم الـــعـــقــوبـــات ال تــزال
عـدل في تطبيقها ايران فوق ا
ـعـايـيــر الـسالمـة احملـددة من
قــــــبـل "إيـــــــكــــــاو".وكـــــــان رفع
الـعقـوبات عن عمـليـات الشراء
في قــــطـــاع الــــطـــيــــران بـــنـــدا
رئـيــسـيـا في االتــفـاق الـنـووي
الذي أبـرمته طهـران مع القوى

العظمى عام 2015.
وعـقب االتــفـاق وقـعـت شـركـة
"آســـمـــان" عــــقـــدا لـــشـــراء 30
طــائـرة مـن طـراز "بــويـنغ 737
مـاكس" بـقـيـمـة ثالثـة مـلـيارات
دوالر ( 2,4مـــلــيـــار يــورو) في
ـاضي مع حـزيــران/يـونــيــو ا
خـــــيـــــار شـــــراء  30طـــــائـــــرة
ـــمــكن أن إضـــافــيــة.لـــكن من ا
تــلـغى الــصـفــقـة في حــال نـفـذ
الـــرئــيـس األمـــيــركـي دونـــالــد
ترامب تـهـديـداته وأعـاد فرض
عــقــوبــات عــلـى اجلــمــهــوريــة
اإلسـالمـــــيـــــة خالل األشـــــهـــــر
ـقـبـلـة.ويـدرس مـجـلس االمن ا
الدولي مشروع قرار يرمي الى
ـتــهــمــة بــخـرق ادانــة ايــران ا

{ طـــهــــران - ا ف ب: عـــثـــرت
فـــرق الــبــحث االيــرانــيــة امس
الــثالثـــاء عــلى حــطــام طــائــرة
ركاب فقـدت في جبال زاغروس
قــبل يـومـ وعــلى مـتــنـهـا 66
شــخـــصـــا بــحـــسب مـــا اعــلن
مـتحـدث باسم احلـرس الثوري

لوسائل اعالم حكومية.
واخــتــفت الــطــائــرة الــتــابــعــة
لـشــركـة آسـمـان اثـنـاء قـيـامـهـا
بـالـرحـلة إي.بي- 3704صـباح
ــــاضـي فـــوق جــــبـــال االحـــد ا
زاغــــروس بــــعـــــد حــــوالى 45

دقيقة من إقالعها من طهران.
وبــعـد يــومــ شــهــدا تــسـاقط
ثـلوج وضـبابا كـثيفـا حتسنت
االحـــــوال اجلــــويـــــة صـــــبــــاح
الثالثـاء ووضحت الـرؤية أمام

روحيات. فرق ا
ـتـحدث رمـضـان شريف وقال ا
الذاعـة اجلـمـهـوريـة االسالمـيـة
فــي ايـــــــــــــران (ايــــــــــــــريـب) إن

"مــروحـيــات احلــرس الــثـوري
عثرت هذا الصباح على حطام
الــطـــائــرة في جـــبــال دنــا" في

جنوب غرب البالد.
وذكــر صـــحـــافي لـــدى ايــريب
حتـدث الى أحـد الطـيـارين إنه
شـاهـد "جـثــثـا حـول الـطـائـرة"
ــــوقع حـــــدد في قــــريــــة وإن ا
نــوغـول عــلى ارتــفـاع نــحـو 4

آالف متر في جبال دنا.
Íuł `

وقـال شــريف "مــنــذ يـوم أمس
ـــســـيــرة بـــدأت الـــطـــائـــرات ا
الــتـــابــعــة لــلـــحــرس الــثــوري
ــنـطــقــة اجلـغــرافــيـة ــسح ا
حيث يحتمل أن تكون الطائرة

قد حتـطمت وهذا الـصباح 
ارســال مـروحــيـتــ تـابــعـتـ

وقع". لسالح اجلو الى ا
ونـشـرت الـعـربـات اخملـصـصـة
لـلــثـلــوج في وقت ســابق عـلى
ســفح اجلــبل الــبــالغ ارتــفـاعه
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dLðR∫ دونالد ترامب في مؤتمر صحفي

"غـــريــديـــرون" لــكـــنــهـــا قــالت في
ـقـابل ان الـرئــيس "لم يـتـخـذ اي ا
قـــرار بــشــأن الـــعــشــاء الـــســنــوي

راسلي البيت االبيض".
WO öŽ«  «¡UI

وفي الـعـام الـفـائت كـان تـرامب قد
اعــلن انه لن يــشــارك في الــعــشـاء
ـراسـلي الـبـيت األبيض الـسـنوي 
غـــداة اشــكـــال بـــشـــأن الـــســـمــاح
شـاركة في لـقاءات لـصحـافيـ بـا
الـبـيت األبــيض االعالمــيـة.وشـكّل

تحدة)) ,أ {  فلوريدا (الواليات ا
ف ب) - اعــــلـن اجلــــهــــاز االمــــني
ـكـلف بحـمـايـة الـرئيس اخلـاص ا
االمـــيـــركـي امس ان ســـائــــقـــا في
مـــوكب الــرئـــيس دونــالـــد تــرامب
اعـتقل لفتـرة قصيـرة صباح االحد
بــعــد الـــعــثــور عــلـى مــســدس في
ــصـدر احــدى حـقــائــبه.واضـاف ا
سدس نفسه انه  الـعثور على ا
خالل عــمـــلــيـــة تــدقــيـق امــني في
حـــقــائـب الــســـائق الـــذي كــان من
ــفــتــرض ان يــقــود ســيــارة تــقل ا
صــحـافــيـ بــ مـارا الغــو حـيث
مـقـر الرئـيس تـرامب في فـلـوريدا
وحـقل الغـولف الذي كـان سيـنتقل
ــضي الــرئـيس االمــيـركي الـيه.و

اجازة في مقره في فلوريدا.
واوضـح الــــســــائق في تــــصــــريح
صــــحــــافـي من دون الــــكــــشف عن
اســــمه انه ســــهى عـن بـــالـه نـــقل
سـدس من حـقـيبـته الى سـيارته ا

اخلاصة قبل ان يتسلم وظيفته.
وتـابع الـبـيـان ان الـسائـق اخضع
لتـحـقيـق استـمـر نحـو سـاعـة قبل
ان يـــطـــلق ســـراحـه واعـــادته الى
مـــنـــزله كـــمـــا اســـتـــبـــدل جــمـــيع

السائق بعد هذه احلادثة.
واكـــد اجلــــهـــاز االمــــني اخلـــاص
بــحـمـايـة الـرئـيس "ان اي شـخص
حتت حماية اجلهاز لم يكن بحالة

اخلطر" بسبب هذا احلادث.
ÍuMÝ lL&

ــــقــــرر ان يــــشــــارك الى ذلك مـن ا
دونـالـد تـرامب هـذا الـعـام بـعـشاء
نـــادي "غــريــديــرون" وهــو جتــمع
سنـوي للسيـاسي والصـحافي

لـيـشـكل ذلك أول مـشـاركـة من هـذا
الــقـبـيل لــلـرئـيس االمــيـركي الـذي
كـان في السـابق قد صـعّد خالفاته

احلادة مع وسائل االعالم.
ــتــحــدثــة بــاسم الــبــيت واكـــدت ا
االبيض سـارة ساندرز نـية ترامب
ـــــشـــــاركـــــة فـي عـــــشـــــاء نــــادي ا

و(أرجــــو) أن تـــــمــــضــــوا لــــيــــلــــة
سـعـيـدة!".غـيـر انّ رابـطـة مـراسلي
البـيت االبيض الـتي بـدات تنـظيم
هـذا الـعــشـاء الــسـنـوي في 1921
بــهـدف جــمع أمــوال من أجل مـنح
صـحـافـيــة عـقـدت الـعــشـاء الـعـام
الـــفـــائت كــمـــا كـــان مــقـــررا.وقــال
رئيسها جـيف ميسون على تويتر
يـومذاك ان الـعشـاء "كان وسـيبقى
احتفاال بالتعديل األول (للدستور
يـضـمن حـريـة الـصـحـافـة) والدور

امـتـنــاع تـرامب عن حــضـور حـفل
مــراسـلـي الـبــيت االبــيض في 29
نـــيـــــــســـان/ابــريل  2017خــرقــا
لـتقليـد عادةً ما يكـون فيه الرئيس
ضـــيف الــــشـــرف في إطــــار حـــفل
ـشــاهـيـر. يـحــضـره الــكـثـيــر من ا
وكــــتب الــــرئــــيس االمــــريــــكي في
ــنــصـرم "لن تــغـريــدة في الــعــام ا
أشـارك في عـشـاء رابـطـة مـراسلي
الــــبــــيت األبــــيـض هــــذا الــــعـــام".
وأضاف "أطيب التمنيات للجميع

هم الذي تلعـبه صحافة اخبارية ا
مـــــســــتــــقــــلــــة فـي جــــمــــهــــوريــــة
ســلــيــمــة".وبــنـى تــرامب حــمــلــته
الــرئــاســيــة عــلى انــتــقـاد وســائل
االعالم االميـركـية الـرئيـسيـة التي
عـارضـت هـيــئــاتـهــا الــتـحــريــريـة
بـغــالـبــيّــتـهــا تـرشــيـحـه ثم كـثّف
هجومه منذ تـوليه الرئاسة متهما
ــبــالــغـة في االعالم بــالــتــحـيــز وا
تــصـويــر نــكـســاته والـتــقــلـيل من

حجم اجنازاته.


