
d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

 U³Oðd² « lOLł vKŽ ‚UHðù« bFÐ U¹—uÝ l  ÍœËb(« d³F*« `²  bOF¹ Êœ—_«
qOI¦ « Õö « s  WO Uš t³ý V œ√ ‰uŠ W “UF « WIDM*«

ــوقــراطــيــة ــرشــحــة الــد لــتــرامب وا
هــيـالري كــلــيــنــتـــون من خالل حــمــلــة
تــضــلـيـل إلـكــتــرونــيـة وفـق صـحــيــفـة
ـز. وقــالت الــصــحـيــفـة نــيــويـورك تــا
اإلثـن إنه ال يوجد دلـيل على أن حملة
تــرامـب اتــبــعت مــقـــتــرحــات الــشــركــة
السـتخدام مـواقع التواصل االجـتماعي
ــمــارســة الــتــضــلــيل اإلعالمي وجــمع
الـبيانات. وكتبت استناداً إلى مقابالت
ــقـتــرحـات أن جــهـود ريك ونــسخ من ا
غـيتس لـم تكن عـلى ما يـبدو علـى صلة
بـجـهود روسـية مـتصـاعـدة للـتدخل في

االنتخابات األميركية.
ويـتـولى احملـقـق اخلـاص روبـرت مـولر
الــتـحـقــيق في هـذه اجلـهــود الـروسـيـة
وبــإمــكــان وجــود تــواطــؤ بــ حــمــلــة
تـرامب ومـوسكـو. وهـو ما نـفـاه ترامب

على الدوام وكذلك روسيا.
وغــيـتس هـو الــنـائب الـســابق لـرئـيس

الـشـأن. وقال تـرامب في وقت سابق
اإلثـــنــ تـــعــلـــيــقـــا عـــلى اخــتـــفــاء
خـاشقجي "أشـعر بالقـلق (...) حاليًا
ال أحــــــــــد يـــــــــعــــــــــرف أي شـيء عن
ــوضــوع. هــنــاك تــداول لــروايــات ا

سيئة. أنا ال أحب ذلك".
من جـهـته حـذّر السـناتـور األمـيركي
عروف بقربه من لـيندسي غراهام ا
تــرامب الـســعـوديـة اإلثــنـ من أنه
إذا تــــأكّـــد اغــــتــــيـــال الــــصــــحـــافي
الــسـعـودي فــإنّ الـعـواقب ســتـكـون
"مـدمّرة" عـلى العالقات بـ الرياض
وواشـــــنــــطـن. واعــــتـــــبــــر أنّ عـــــلى

السعودية تقد "إجابات صادقة".
فـيـما طـلب مـسؤول كـبـير فـي حمـلة
دونـالد ترامب لالنتخابات الرئاسية
في  2016 مـــقــتـــرحــات مـن شــركــة
ـة إســرائـيـلـيـة لـلــمـسـاعـدة في هـز
ـنـافـس ـرشـحـ اجلـمـهوريـ ا ا

بغداد

{ عـــــمــــــان - أ ف ب - أكــــــد وزيـــــر
ن الــصــفــدي اخلــارجــيــة األردني أ
امس  الـثالثــاء ان إعـادة فـتـح مـعـبـر
جابـر نصـيب احلدودي الرئـيسي مع
غلق منذ نحو ثالث سنوات سوريا ا
"ســـيــتم بــعـــد االتــفــاق عـــلى جــمــيع

الترتيبات الالزمة".
ويأتي ذلك بـعـدما كـانت وزارة الـنقل
الــــــســـــوريــــــة اعــــــلـــــنـت في  29من
ـعـبـر ـاضي ان ا ايـلــول/سـبـتـمـبــر ا
سيـعاد فـتحه في الـعاشر مـن تشرين
االول/اكــــتـــوبــــر بــــعــــد أكـــمــــالــــهـــا
االسـتـعـدادات الـلـوجـستـيـة لـذلك من

اجلهة السورية.
وقـــال الــصـــفـــدي فـي تـــصـــريـــحــات
لــلـــصـــحــافـــيــ عـــقب لـــقـــائه وزيــر
اخلـارجـيـة الـلـبـنـاني جـبـران باسـيل
ــعـبــر جــابـر فـي عـمــان "بــالــنـســبــة 
نـصـيـب سـبق وان قـلـنــا بـانـنـا نـريـد
حدوداً مـفتوحـة (ب البـلدين) وقـلنا
بأن هناك محـادثات فنية جتري وانه
ســيــتـم إعــادة فــتح احلــدود عــنــدمــا
تـنـتــهي الـلـجـان الـفــنـيـة من االتـفـاق
عـلى جـمـيع الـتـرتـيـبـات واالجـراءات
ـا الالزمــة لـضـمــان فـتـح احلـدود و

شتركة". صلحة ا يخدم ا
ولم يــحـدد الــوزيـر أي تــاريخ العـادة
ـعـبـر نـصيب ـعـروف  ـعـبر ا فـتح ا
مـن اجلـــانب الــــســـوري وجــــابـــر من

اجلانب األردني.
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من جهته قال بـاسيل مازحا "تـمنينا
بأن يـفتح مـعـبر نـصيب بـسرعـة لكي
يــتـمــكن أخــوتـنــا األردنــيـون من أكل

التفاح اللبناني قريبا".
وأكــدت وزارة الـنــقل الــســوريـة وفق
بـيـان نـقـلـته وكـالـة األنـبـاء الـسـورية
الـــرســــمـــيـــة "ســـانـــا" في 29ايـــلــول
ــــاضي "إنـــــهــــاء االســــتــــعــــدادات ا
الــلـوجـســتـيـة إلعــادة افـتـتــاح مـعـبـر
نــــــصـــــيـب احلـــــدودي مـع األردن في
ــقـبل والــبـدء الــعـاشــر من الــشـهــر ا
بـاسـتـقـبـال حـركـة عـبـور الـشـاحـنات
والـتـرانـزيت". قـبل انـدالع النـزاع في
آذار 2011  شـــكّـل مـــعـــبـــر نـــصـــيب
الــواقـع في مــحــافــظــة درعــا مــنــفــذاً
جتـارياً حـيـويـاً بـ سـوريا واألردن.
وكان يُستـخدم كذلك لـنقل الصادرات

من لبنان براً إلى األسواق العربية.
ــعـــارك بــ الــقــوات ومع اقـــتــراب ا
عـارضة منه احلكومـية والفـصائل ا
عبر من جهتها مطلع أغلقت األردن ا
نيـسان/أبريل  2015قبل أن تسـيطر
ـعـارضـة عـلـيه. وتـمكـنت الـفـصـائل ا
الــقـــوات احلــكــومــيــة الــســوريــة في
عبر تموز/يوليو من السيطرة على ا
وعــــلـى كــــامل حــــدودهــــا مع األردن

وفـق الــصـــحـــيـــفـــة الـــتي قـــالت إنه لم
ـقــتــرحـات تــنــتـهك يــتــضح إن كـانـت ا
تصلـة بالتدخل األجنبي في الـقوان ا
االنــتـخــابـات. وافق غــيـتس فـي شـبـاط
عـلى التعاون مع مـولر وأقر بالذنب في
عـــدم االفــصــاح عن أمـــوال مــودعــة في
اخلــارج والــكـذب بــشـأن دوره كــعــمـيل

أجنبي لصالح أوكرانيا.
في ذاك الشهر وجه مولر اتهامات إلى
 13روســيـا وثالث شـركــات عـلى صـلـة
بــخــطـة واســعــة لــلـتــدخل في الــنــظـام
الــســيـاسي األمــيــركي و"زرع الـشــقـاق"
بـــــاســــتـــــخـــــدام وســــائـل الــــتـــــواصل
االجـتماعي.  بعدهـا وجهت التهمة إلى
12عـنصر استخبارات روسياً في تموز
بـالتورط في عمليات إلـكترونية واسعة
الـنـطـاق لـلـتـدخل فـي االنـتـخـابـات عـبر
قــرصـــنــة حــمــلــة هــيـالري كــلــيــنــتــون

وقراطي. واحلزب الد

حــمــلــة تــرامب ومن بــ أكــثـر من 30
شخصاً وجه لهم مولر اتهامات.

ز إن غيتس سعى وقـالت نيويورك تا
إلـى احلــــصــــول عــــلـى مــــقــــتــــرحــــات
الســـتـــخـــدام شـــخـــصـــيـــات وهـــمـــيـــة
السـتهداف وتغيير موقف مندوب إلى
ـؤتمـر اجلمـهوري من خـالل مهـاجمة ا
الــســنــاتــور تـيــد كــروز أبــرز مــنـافس

لترامب حينها.
وتـضـمن مقـترح آخـر جـمع بيـانات عن

هيالري كلينتون وفق التقرير.
واقــتــرحت شــركــة ســاي-غــروب الــتي
يـــعـــمل فـــيـــهـــا عـــمالء ســـابـــقـــون في
االســتــخــبــارات اإلســرائــيــلــيــة خــطــة
ـسـاعـدة تـرامب في اسـتـخـدام وسائل
الــــتـــواصل االجــــتـــمــــاعي لـــتــــعـــزيـــز

االنقسامات ب خصومه.
حــــصل فـــريق مــــولـــر عـــلـى نـــسخ من
ــقـتـرحــات واسـتـجــوب سـاي-غـروب ا

ـوجـب اتـفـاق أبــرمـته روســيـا بـ
طرفي الـنـزاع وأعقب هـجـوماً شـنته
ــنــطــقـة الــقــوات احلــكــومـيــة عــلى ا
ــوجـبه عـلى اجلـنــوبـيـة ســيـطـرت 

كامل محافظتي درعا والقنيطرة.
وبـــعــد أكـــثــر مـن ســبع ســـنــوات من
ـــدمـــر بـــاتت احلـــكـــومـــة الـــنـــزاع ا
الـسـوريـة تـسـيـطـر علـى نـحو نـصف
عابر احلدوديـة الرسمية الـرئيسية ا
الـ 19مع الــدول اجملـاورة أي لــبــنـان

واألردن والعراق وتركيا.
وتــأمـل الـــســـلـــطــات الـــســـوريـــة مع
استعادة السيطرة على معبر نصيب
ـــــمــــر في إعـــــادة تـــــفــــعـــــيـل هــــذا ا
االستراتيجي وإعادة تنشيط احلركة
التجارة مع األردن ودول اخلليج مع
ما لذلك من فوائد اقتصادية ومالية.
عـبـر احلدودي مع سـوريا كمـا كـان ا
قـبل احلـرب شـريانـا مـهـمـا القـتـصاد
األردن إذ كانت تـصدر عـبره بـضائع
أردنـيــة الى تـركـيـا ولــبـنـان واوروبـا
وتستورد عبرها بضائع سورية ومن
تـــلك الـــدول نـــاهـــيـك عن الـــتـــبـــادل

السياحي. 
ـنـطـقــة الـعـازلــة في مـحـيط وبـاتـت ا
ادلب شبه خـالـية من الـسالح الثـقيل
ــعــارضــة بــعــد إتــمـــام الــفــصــائـل ا
واجلهـادية سـحب اجلزء األكـبر منه
ـهـلــة احملـددة لـذلك عـشــيـة انـتــهـاء ا

وجب االتفاق الروسي التركي.
ويحدد اتفـاق أعلنته مـوسكو وأنقرة
ــاضي يــوم غــد األربــعـاء الــشــهـر ا
كـمهـلـة أخيـرة التمـام كـافة الـفـصائل
ـنـطـقـة سـحب سالحـهـا الـثـقـيل من ا
ـــنــــزوعـــة الـــسالح والـــتي تـــشـــمل ا
أطــراف مــحــافــظــة ادلب وأجــزاء من
مــحـافــظـات مــجــاورة حتت سـيــطـرة
عـارضة واجلهـادية على الفصـائل ا

خطوط التماس مع قوات النظام.
ـرصـد السـوري حلـقوق وقـال مديـر ا
االنـسـان رامي عــبـد الـرحـمن لـوكـالـة
ــنـطــقـة فــرانس بــرس الـثالثــاء إن "ا
العازلـة باتت شبه خـالية من السالح
ـهلـة احملددة الـثقـيل عـشيـة انـتهـاء ا

لذلك".
قـربة من ـعارضـة ا وأنهت فـصائل ا
أنقـرة اإلثـن سـحب كـافة أسـلـحتـها
ـنـطــقـة وفق مـا الــثـقـيــلـة من هــذه ا
أعــلــنت وكــالــة األنـاضــول الــتــركــيـة

ومتحدث باسمها.
وحــذت الــفـصــائل اجلــهــاديــة وعـلى
رأسـهـا هـيـئـة حتـريـر الـشـام (جـبـهـة
الــنــصــرة ســابــقــاً) حــذو الــفــصــائل
ـــعــارضــة فـي بــدء ســـحب الــسالح ا
بشكل غير علـني في عملية بدات قبل
ثـالثــة أيـــام واســـتـــمـــرت لـــيالً وفق

رصد السوري. ا
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وأكد عبد الرحمن أنّ "غالبية السالح
ـنـطــقـة الـعــازلـة قـد  الــثـقـيل فـي ا
سحـبه عـملـيـاً" ويتم الـتـأكد من خـلو

تبقية منه. واقع ا ا
ـنـزوعـة الـسالح ـنــطـقـة ا وتـشـمل ا
والـتي يـرواح عـرضـهـا بـ  15و20
كــيـلــومـتــراً أطـراف مــحـافــظـة ادلب
عارضة ومناطق سيـطرة الفصـائل ا
واجلــهــاديـة فـي ريف حــلب الــغـربي
وريف حماة الشمالي وريف الالذقية

الشمالي.
 «u  e¹eFð

وتـسحب الـفـصـائل سالحهـا الـثـقيل
نـطقة الـعازلة الى من مواقعـها في ا
مــقــرات تــابـــعــة لــهــا عـــلى خــطــوط
اجلـبهـة اخلـلفـيـة. ويؤكـد مـتحـدثون
باسـمهـا تلـقيهـم ضمانـات عن توجه
تـركــيـا لـتـعـزيـز وجــود قـواتـهـا عـلى
اجلبهات األمامية مع قوات النظام.
ولم تـعـلن هـيـئـة حتـريـر الـشام الـتي
تسـيطـر مع مجـموعـات متـشددة أقل
ــنــطــقــة نــفــوذاً عــلى نــحــو ثــلــثي ا
الـــعــــازلــــة أي مـــوقـف من االتــــفـــاق
الــروسي الــتـركـي الـذي جــنّب ادلب
ومحـيطهـا هجـوماً واسـعاً لوحت به

دمشق على مدى أسابيع.

وقـال مـصدر مـحـلي مـقـرب من هـيـئة
حتــريــر الـــشــام لــفــرانس بــرس لــيل
االثنـ إن "اجلميع اضـطر لـلمـوافقة
ـبــادرة (االتــفــاق) وعـلى عــلى هــذه ا
مضض لكي ينعم األهالي بشيء من
األمن واألمان بعدما عانوا ولسنوات
طويلة من همجية النظام وحلفائه".
وتـؤوي ادلب ومـحيـطـهـا نـحـو ثالثة
ماليـ نـسـمـة نـصـفهـم نازحـون من
مناطق أخرى وبـينهم عشرات اآلالف

ــعــارضــ الـذين  ــقــاتــلـ ا من ا
اجالؤهم من مـحـافـظـات أخـرى بـعد
هـجـمـات شـنـتـهـا قـوات الـنـظام عـلى

معاقلهم.
ورجّح عـــبــد الــرحــمن أن تــســتــكــمل
الـــهـــيــئـــة ســحـب سالحـــهــا من دون
االعالن رســـمـــيــاً عن ذلـك لــيـــصــبح
اجلزء األول من االتـفاق نـافذاً "بـحكم

األمر الواقع".
وشــدد عـلـى أن "كـافــة الــفـصــائل من
مـعــارضـة وجـهـاديـة ال تــسـتـطـيع أن
تتـحـمل تبـعات أي تـصـعيـد قد يـنتج

عن عدم تطبيق بنود االتفاق".
ـقـرب من ـصـدر احملـلي ا وبـحـسب ا
هـــيــئــة حتــريــر الـــشــام فــإن ســحب
الــهـيــئـة وفــصـائل أخــرى لـسالحــهـا

ـنـزوعة الـسالح في مـهـلـة أقـصـاها ا
قبل. االثن ا

ويعرب الباحث نوار أوليفر من مركز
عـمران لـلـدراسـات ومـقره اسـطـنـبول
في تــصــريــحــات لـفــرانس بــرس عن
اعتـقـاده بأن "هـيئـة حتـرير الـشام لن

تكون مشكلة في تنفيذ االتفاق".
ويرى أنهـا "تكـسب وقتاً اضـافياً (..)
خصـوصا أنـها سـتبقـى موجودة في
ادلـب وهي ال تـــــســــلم سـالحــــهــــا أو
نـطقة (الـعازلة) مقـاتليـها بل تسـلّم ا
الى جهة محايدة هي تركيا واجلبهة
الوطنية للتـحرير". وتراهن الفصائل
على دور الـضامن الـتركي في حـماية
مـنـاطـق سـيـطـرتـهــا في وقت اعـتـبـر
الــرئــيس الــســوري بــشــار األســد ان
االتـفــاق "اجـراء مـؤقت" مــؤكـداً عـزم
قواته اسـتعـادة الـسيـطرة عـلى كامل

األراضي السورية.
وأوردت وكـالـة األنـاضـول اإلثـن أن
نطقة التي اجليش التركي نقل إلى ا
سُــحــبت مـنــهــا األسـلــحـة الــثــقـيــلـة
أسـلحـة وسـيارات مـصـفحـة تـطبـيـقاً
لـالتــفـــاق الـــذي يـــنص أيـــضــاً عـــلى
تـسيـيـر الـقـوات التـركـيـة دوريات مع

الشرطة الروسية.

راجعـة والذهاب قبل أربع سنـوات بذل العـراقيون جـهوداً في التـرقب وا
ا ألكثر ـطلوبـة ور عـلومات ا الى مكاتب مـفوضيـة االنتخـابات وتثـبيت ا
من مــرة بــسـبـب األخــطـاء ونــقص االجــراءات ومـن ثم الــذهـاب فـي يـوم
االنـتـخـابـات لـغـمس اصـابـعـهم بـاحلـبـر الـبـنـفـسـجي الـذي كـرهه الـنـاس
شؤومة وكانوا في سعيهم هذا آمل ان تفتح تلك وأصبح من األلوان ا
االنتخابات عهـداً أفضل من سابقه وأن يـتوقف التردي في أداء األجهزة
احلـكـومـية ويـنـتـهي عـهـد الـصـفـقـات والـرشـاوي والـسـرقـات والـعـموالت
واالثـراء بــأمـوال الــشـعب وتــوفـيــر احلـد األدنى من مــشـاريـع اخلـدمـات
وحتـسـ واقع االسـتــخـدام وتـقـلـيل الــبـطـالـة والـسـيــطـرة عـلى االسـعـار
قاولـ الوهمي ومن يقف وراءهـم واألمل الكبير الذي كان ومحاسبة ا
يـساور الـنـاس هـو حتـقـيق األمـان واالسـتقـرار ونـظـافـة الـبـلـد من شرور
االرهاب واخلطف والسرقة واالغتيـال وحملة السالح وأن تكون األجهزة
ـدرسة وكل بقعة في هذا ـوقف حتمي البيت والشارع وا األمنية سيدة ا
البلـد وكان ذلك مـوضع تفاؤل في أن تـكون الـسلطـة التشـريعـية القـابعة
في مجـلس النـواب هي صمـام األمان في اصـدار القـوان والـتشـريعات
ـواطـن بـالـقـوانـ الــتي حتـفظ حـيــاته وتـؤمّن سالمـة الـتي تـغــيـر حـيـاة ا
واطن لالنتخابات هل اذا ذهب ا اسرته وامواله وحقوقه وكرامته وإال 
من اجل حفنـة من الطمـوح وصـيادي اجلوائـز الذين تبـ له فيمـا بعد

بأنهم مجرد ورقة خاسرة إختارها في لعبة الثالث ورقات.
واذا كانـت العـمـلـيـة قـد انكـشـفت تـفـاصـيلـهـا لـلـمـواطن في الـداخل فهي
ؤسف انهـا كشـفت الورقة امـام العالـم ونشرت الـغسيل متوقـفة ولـكن ا
بــكل مــا فـيـه من أدران وزادت من نــفــور سـاســة الــعــالم والــرأي الــعـام
ا يجري في البـلد ليجعلها تـضع العراق في ذيل قوائم البلدان ي  العا

تخلفة في كل نواحي احلياة. ا
وبعـد انـقـضـاء هذه الـسـنـوات األربع مـا هو شـعـور من كـان عـضواً في
ثل الناس? وهل كانت احلصيلة بياض الوجه ألعضاء اجمللس اجمللس 
ــســرحــيـات ولــلـعــراقــيــ أم شيء آخــر? ام إنـهــا كــانت ســلــسـلــة من ا
الـتـراجـيـديـة والـهـزلـيـة والـهـنـديـة ومـسـرحيـات حـبـزبـوز وقـرنـدل وحـجي
ان!!) وحـينـمـا كان يـعجـز النـقاش والـتفـاهم فإن راضي حتت (قبـة البـر
اء والـلكمات والعـراك باأليدي والشتم احلل يكون في التراشق بـقناني ا
والـسب وتـبادل االتـهـامـات بـعـضـهم لـلـبـعض اآلخـر بـالـسرقـة والـتالعب

ال العام واستغالل النفوذ للحصول على العموالت والرشاوي. با
ـنـافع الـتي ولم يـظـهـر خالل الـسـنـوات األربع تـلك سـوى الـركض وراء ا
ـان لـنـفــسه وكـان حــريـصـاً أشـد احلــرص عـلى إصـدار يـشـرعــهـا الـبــر
ـكـاسب واالمـتــيـازات واخملـصـصـات ـزيـد مـن ا الـتـشـريــعـات من أجل ا
والعيديـات (والتي يعـطيهـا العراقـيون ألطفـالهم في العـيد) وكأن اجمللس
قـطـاع خـاص بـيـد رب الــعـمل ولـيس كـونه مـؤســسـة رئـاسـيـة ال تـسـمح

لك. لألمير ان يهب ما ال 
ـشاريع هذا فـضالً عن الـنـفوذ الـذي تـتمـتع به الـقـوى الفـاسـدة في رد ا
صـالح الـناس واجـهـاض محـاوالت سحـب الثـقة من التي لـهـا مسـاس 
عـشـعـشة داخل (قـبـة عـلي بابـا) وتـظـهر احلـقـيـقة جـلـية رموز الـفـسـاد ا
واضـحــة من أن الــفـســاد أقـوى مـن الـنــزاهـة والــبـاطـل أقـوى من احلق
واخلـيـريـن من أعـضـاء اجملــلس أضـعف من شــقـاوات الـتــهـديـد وحــمـلـة
الـسالح. فـللـه درّكم ايـها الـشـرفـاء من اعـضـاء اجملـلس مـتـحـمـلـ عداء
الـفـاسـدين وارهــابـهم عـلى مــدى أربع سـنـوات وحتـيــة إجالل لـكم عـلى
صبركم وأنـتم اقرب الـناس لـرؤية ما يـحصل في مـغارة مـليئـة بالـعقارب

.. والفساد الذي يزكم األنوف. والثعاب
هـذا الــكالم لـيس مــنّـا.. انه من أقــطـاب وأعـمــدة اجملـلس نــفـسه عــنـدمـا
تتـحـدث النـائبـة بـصراحـة صـادمة بـأنهـم جمـيعـهم اسـتفـادوا واقـتسـموا
أل في اجهزة الكعـكة بيـنهم والنـائب الذي قـال بصريح الـعبارة وأمـام ا
االعالم (كـلـنـا فـاسـدون والـكـل سـرقـوا وأخـذوا الـرشـوة.. وأنـا مـنـهم)..
وهنا البد أن نـشير الى أن صـفة التعـميم تأتي عـلى سبيل اجملـاز فهناك
العديد من النواب الذين نأوا بأنـفسهم عن االنحدار الى درك الفساد بل

كانت لهم مواقف في الضد من ذلك ولكن كان الباطل أقوى.
ستشري في اجمللس واذا كان النواب الذين تكلموا بجرأة عن الفساد ا
ال يرضي الفاسـدين فلماذا لم يـقفوا في وجـوههم ويدافعـوا عن انفسهم
ــنـطق يـقــول (من فـمك أديـنك وال ويـدحـضــون اقـوالـهم بـالــدلـيل وإال فـا

حاجة لدليل آخر).
ثـل الشعـب وفيه الـفساد آسفـاً.. أي مجلـس هذا 
فسـدين والفـاسدين صخم الـله وجوهـنا ونحن وا
انه الذي يـدّعون أن الشعب نعيش في بـلد هذا بـر

انتخب أعضاءه فاذا فعلنا ذلك فتعساً لنا.

½qI∫ شاحنات تنقل اسلحة ثقيلة من ادلب

الــثـقــيل يــأتي بـعــد حـصــولــهم عـلى
"تـــعــهــدات تـــركــيــة بــأنـه لــيس لــدى
روســـيــا أو الـــنــظـــام أو ايــران نـــيــة
بـاالنقالب عـلى االتـفـاق وبـأن وجود
الـقـوات الـتـركـيـة ونـقـاطـهـا سـيـحول
دون أي عـمل عـســكـري" ضـد مـنـاطق

سيطرتها.
W³ «d  ◊UI½

وتـرسل تـركـيـا الـراعـيـة التـفـاق إدلب
منذ أسـابيع قوات وآلـيات الى نقاط
ــراقـــبـــة الـــتـــابـــعــة لـــهـــا في إدلب ا
ــوجـودة أسـاسـاً في ومـحــيـطـهـا وا
ـــوجب اتـــفـــاق خـــفض ــنـــطـــقـــة  ا

التصعيد.
ـعـهـد األمـيـركي ويـرى الـبـاحث فـي ا
لألمـن نــيــكــوالس هــيــراس لــفــرانس
بـرس أن "اجلــزء الـسـهـل من االتـفـاق
قـد  اجنازه" بـعـدما مـارست تـركـيا
"ضـــغــوطــاً كــبــيــرة عـــلى الــفــصــائل

سلحة" لتسليم سالحها الثقيل. ا
وتـــقع عـــلى عـــاتق تـــركـــيـــا مـــهـــمــة
االشراف على تنفـيذ االتفاق من جهة
الفـصـائل في خـطوة تـوقع مـحلـلون
أن تــكـون صــعـبــة خــصـوصــاً في مـا
يتـعـلق بالـتـنظـيمـات اجلـهاديـة التي
ــنــطــقــة عــلــيــهــا أن تــنــســحب من ا
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ـينة) مـناضـلة جزائـرية أيام زليخـة عدي الـشايب ..وأسمـها احلقـيقي (
الـثـورة اجلـزائـريـة ضــد اإلسـتـعـمـار الـفـرنـسـي ...إلـتـحـقت في صـفـوف
ـسلحـة وجاهدت في جـبل سيدي سـيمان وفي مـدينة الثورة اجلـزائرية ا
شرشال الساحلية غرب اجلزائر..وكانت تقوم هي ومجموعة من الفتيات
ـؤنـة وإسـعــاف اجلـرحي ونـقل الـذخـائـر لـلـثـوار في اجلـزائـريـات بـنـقل ا
اجلبـال ..وأحيـاناً تـشتـبك مع اجلـنود الـفرنـسيـ وتـقتل مـنهم الـكثـيرين
..ذاع صيتها ب الناس ..وألهمت بشجـاعتها ووطنيتها جيالً بأكمله من
ـقارعـة احملـتل الـفـرنـسي .. وشـعر الشـعب اجلـزائـري ...فـهب اجلـمـيع 
ـطـلـوبـ ..وراحوا الـفرنـسـيـون بـاخلـطر ووضـعـوا إسـمـهـا عـلى قـائمـة ا

علومات عنها .. يتتبعون حركتها ويجمعون ا
نـاضـلة (زولـيـخا وفي ليـلة  15 تشـرين األول عام  1957  إعتـقـال ا
الـشـايب) وهـي عـائـدة من مــهـمـة إيــصـال الـطـعــام لـلـثــوار ..و ربـطـهـا
بـسيـارة عـسـكـريـة - مـثـلمـا هـو ظـاهـر في الـصـورة - و جـرّهـا بـعنف
وقسوة وتـعذيـبهـا أمام الـناس وسط الـعاصمـة اجلزائـرية ..وكـان ضباط
األستخـبارات الفـرنسيـون يطالـبونهـا أثناء الـتحقـيق أن تبعث بـرسالة أو
نداء لـلـمـجاهـدين أن يـلـقوا أسـلـحـتهم ويـنـزلـوا من اجلبـال ويـسـتسـلـموا
تواصل وكان كل للفرنـسي .. لكـنها رفضت وصـمدت حتت التعـذيب ا
ماتقوله بعد كل فترة تعذيب : ( يـاخلاوة .. إطلعوا اجلبل إطلعوا اجلبل)

يعني : إستمروا بالثورة وحتصّنوا باجلبال...!!
وبعد  10أيام من الـتعـذيب الـشديـد لم يسـتطع الـفـرنسـيون أن يـنتـزعوا
منـها أي مـعلـومات عن أمـاكن تواجـد الثـوار حتى يـأسوا مـنهـا ..فقـاموا
بإعدامـها بطريـقة وحشـية همـجية حـيث أوثقوا كـتافهـا وأركبوهـا بطائرة
هليـكوبـتر وبعـد أرتفـاعها الـشاهق ألـقوهـا وهي حيّة عـلى صخـور جبال
زقة في اجلبال ..! (سيدي سيمان) فتقطعت أوصالها هناك وتركوها 

دة طويلة بعد إعدامها  وبقى األمر لغزاً قرابة 27 وأختفت جثة زليخة 
عامـاً لـيـحّـله فالح جـزائـري مـسن عام 1984حيث أفـصح أنـه في أحد
أيـام عـام 1957 كـان مــاراً عــلى الــطــريق ووجــد إمـرأة مــهــشــمـة وهي
موثوقـة الكـتاف فـحملـها ودفـنهـا قبل أن يـدل الناس عـلى مكـانهـا فقام
أهلـهـا باحلـفـر ووجدوا بـقـايا عـظـام إمرأة بـالـفعل ومـعـها حـبـال اإلعدام
...ثم وجدوا بقـايا الفسـتان الذي كـانت ترتديه وقت إعـدامها لـيتم أخيراً

فك لغز إختفاء جثتها ..!
ـناضـلة زولـيـخا الـشايـب ورحم الله جـميع رحم الله الـشـهيـدة العـربـية ا
ن يدّعي احلرية شهداء وشهيدات الـثورة اجلزائرية ...والعـار كل العار 
ــرأة من فـرنــســيـ وبــريــطـانــيـ وحـقــوق اإلنــسـان وإحــتــرام حـقــوق ا
وأمريكـان وغربـي وأوربيـ وهم من أحتـلوا بالدنـا وكانوا أبـشع القـتلة
واجملرم على وجه األرض ..فليس لهـؤالء احلق أن يعطوننا دروساً في
حـقـوق اإلنــسـان وهم من أبـاد شــبـابـنــا ورجـالـنــا وقـتـلـوا
نـسـائــنـا وأطـفــالـنـا في اجلــزائـر والـعــراق وسـوريـا
قراطيتهم واليمن وفلسطـ والزالوا ..تباً لهم ولـد
العـفنـة وحلـريتـهم اجملرمـة الـتي خدعـوا الشـــعوب

بها !!!
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{ مــيــامي(أ ف ب) - أمــهِل ســكـان
شـــــمــــال غــــرب واليــــة فــــلــــوريــــدا
األميركية حتى وقت مبكر من امس
ــغـــادرة مــنـــازلــهـم قــبل الــثالثـــاء 
وصـــول اإلعـــصـــار مـــايـــكـل الــذي
يُــــفــــتــــرض أن يـــبــــلـغ الـــســــواحل
األمـيـركـيـة في مـنـتـصـف األسـبوع
كــعــاصــفــة من الــفـئــة الــثــالــثـة مع
احتمـال حصول أمطـار وفيضانات

مفاجئة "مهددة لألرواح".
وأصـدر مــكـتب حـاكم فـلـوريـدا ريك
ســكــوت أوامــر بـــاإلخالء اإللــزامي
للمنازل في مقاطعة باي التي تضمّ
مـنـتـجع بـنـما الـبـحـري إضـافة إلى
مـناطق قـريـبة من مـقـاطعـتي غالف
وفـرانـكلن. وقـال سـكوت "كل عـائـلة
ـكـنـنـا يـجب أن تـكـون مـسـتـعـدة. 
كـنـنا إعـادة بـنـاء منـزلـكم لـكن ال 

إعادة بناء حياتكم".
WŽdÝ ŸUHð—«

وجاء هـذا التنـبيه إثر ارتـفاع شدة
الـعـاصـفـة االستـوائـيـة إلى إعـصار
مـن الـفـئـة األولى مـحـمالً بـاألمـطـار
والريـاح التي ارتفـعت سرعـتها في
وقـت مـــتــــأخـــر اإلثــــنـــ إلى 130
كـيـلـومتـراً في الـسـاعة مع احـتـمال
هبـوب رياح عاتـية قد تـتجاوز هذه
ــركـز الــســرعــة حــسب مــا أعــلن ا

الوطني لألعاصير ومقره ميامي.
ــفـتــرض أن يــبــلغ اإلعــصـار ومن ا
مايـكل بحلـول مسـاء الثالثاء الـفئة
الــثـالــثــة أي أن سـرعــة ريــاحه قـد
تـــصل إلى  178كـــيــــلـــومـــتـــراً في
ـركز. الـساعـة عـلى األقل بحـسب ا
وهـو ينـتـقل بسـرعة  15كـيلـومـتراً
في السـاعة في اجتاه الـشمال ومن
فـترض أن يـبلغ سـواحل فـلوريدا ا

األربعاء.

ويُـتـوقع أن يـكـون اإلعـصـار مـايـكل
قادراً عـلى اقتالع األشـجار وإغالق
الـطــرق وقـطع الــتـيــار الـكــهـربـائي
أليام عـلى أن يضـرب جنـوب شرق
تحدة بحلول اخلميس. الواليات ا
وأعلن حاكم فلوريدا حال الطوار

في  35مــقـاطـعــة مـا يـحـرّك 1250
عـنصـراً من قـوات احلرس الـوطني

استعداداً لإلعصار.
ركـز الـوطني لـألعاصـير إن وقـال ا
"هـــــطــــول األمــــطـــــار قــــد يــــحــــدث
فــيــضـانــات مــفـاجــئــة وانـهــيـارات

أرضية مهددة لألرواح".
وأعــلــنت جــامــعــة فــلــوريــدا أنــهــا
ســتـــغـــلق أبــوابـــهـــا اعــتـــبــاراً من
ـدارس الـثالثـاء وكــذلك بـالـنــسـبـة 
مـقـاطـعة لـيـون حـيـث تقـع عـاصـمة

فلوريدا تاالهاسي.

وعـلّق الــرئــيس األمـيــركي دونــالـد
تــرامب من مــديــنـة أورالنــدو حـيث
كــان يـلــقي خــطـابــاً أمـام جــمـعــيـة
يـة لرؤسـاء الشـرطة بـالقول إن عـا
احلـكـومـة الـفـدرالـيـة جـاهـزة ودعـا
الـسكـان إلى أن يكـونوا مـستـعدين
ـــكن إلى األســــوأ. وأضـــاف "هـل 
تــصـديق ذلـك? يـبـدو أنـه (اعـصـار)
كــبـــيــر آخـــر". وقـــد تــأثـــرت واليــة
فـلـوريـدا بـشكل كـبـيـر في اإلعـصار
إيـــرمــا مــنــذ عــام. وفـي مــنــتــصف
أيـلــول ضـرب اإلعـصـار فـلـورانس
كـارواليـنـا الـشــمـالـيـة واجلـنـوبـيـة
وأسفر عن  40قتيالً وأضـرار تبلغ

قيمتها مليارات الدوالر.
فــيـمـا أعــلـنت الــسـلــطـات احملــلـيـة
االنــدونـيــســيــة امس أن حـصــيــلـة
الـزلـزال الـذي تـبـعه تـسـونـامي في

جـــزيــــرة ســـوالويــــسي االســــبـــوع
اضـي بلـغت نحـو ألفي قـتيل مع ا
انتهـاء عملـيات البـحث عن ضحايا

في موقع انهيار فندق روا روا.
وأعلن الناطق باسم اجليش محمد
تـوهـيـر انه  الـعـثـور عـلى 1944
جـثـة في مـديـنـة بـالـو وضـواحـيـها
الـــتي ضـــربــهـــا زلــزال بـــقــوة 7,5
درجـات تبـعتـه أمواج قـوية في 28

ايلول/سبتمبر.
Y×Ð ‰ULŽ«

ـســؤول لـوكــالــة فـرانس وأوضـح ا
كن ان يرتفع برس ان "هذا الـرقم 
أكثـر النه لم نـتلق بـعد االمـر بوقف

أعمال البحث عن جثث".
وتـخشى الـسـلطـات ان يـكون هـناك
نـحـو خـمسـة آالف مـفقـود يـحـتمل

انهم حتت االنقاض.

ولم يـعـد هـنـاك أمـل بـالـعـثـور عـلى
نـاجـ فيـما تـتـركز اجلـهـود حالـيا

على انتشال اجلثث وتعدادها.
وأعلنت وكالة التصدي للكوارث أن
ــفــقــودين عــمــلــيــات الــبــحث عن ا
ســـتــنــتــهي في  11تــشــرين األول

. بعدها سيتم اعتبارهم متوف
واالثـــنــــ أوقـف عـــمــــال االنــــقـــاذ
عـمـلـيـات الـبـحث فـي موقـع انـهـيار
فـنــدق روا روا الـذي حـوّله الـزلـزال

إلى ركام.
وكانت اجلهود تركّـزت على الفندق
من أجل الــعــثـور نــاجــ وانــتـشل
سـبـعـة اشـخـاص عـلى قـيـد احلـياة

بعيد الكارثة.
لكن اآلمال تبددت بعد مرور أيام لم

يتم فيها انتشال أي ناج جديد.
وأعــلـن بــامـــبـــانغ ســـوريــو مـــديــر
يـدانية في بالـو لوكالة العمـليات ا
فــرانـس بــرس "انــتــهــاء عــمــلــيــات
البـحث واالنـقاذ في فـندق روا روا
ألننـا أجنزنا الـبحث في كل أرجائه
ولم نعثر على مزيد من الضحايا".
وأكـد مسـؤول آخر انـتهـاء عمـليات
الــبـحث وأعــلن أغــوس هــاريــونـو
انتشال  27 جثة من الفندق بينهم

ثالثة  انتشالهم األحد.
ومـن بــ الــقـــتــلى خـــمــســة هــواة
طـــيــران مـــظـــلي كـــانـــوا في بـــالــو
لــلــمــشــاركــة في مــســابــقـة أحــدهم
ريـــــاضي مـــــشـــــارك في األلـــــعــــاب
األســـيـــويــة وكـــوري جـــنـــوبي هــو
األجنـبي الوحـيد الـذي قضى جراء

الكارثة.
وبــحــسب الــســلـطــات فــإن نــســبـة
إشـغـال الفـنـدق الـذي يحـتـوي على
 80غرفة كانت شـبه مكتمـلة عندما
ـنــطـقـة وبـحـسب ضـرب الـزلـزال ا

الــتـقــديــرات فــإن مــا بـ  50و60
شـخـصـا قـد يـكـونـون عـلـقـوا حتت
أنـقـاضه. وتـفـكــر احلـكـومـة بـجـعل
بـلــدتـ قــرب بـالـو هــمـا بـيــتـوبـو
وبـاالروا دمــرتـا من جـراء الـكـارثـة
مــقــبـرة جــمــاعـيــة وتــركـهــمــا عـلى
حـالهـما. وفي بـاالروا هـناك مـجمع
ــســاكن االجــتــمــاعــيـة ضــخم من ا

غمرته الوحول.
ويـقول غـوبـال الذي يـبـحث عن أثر
ــطــمــورة ــنــازل ا القــربــائه حتت ا
"حتى لـو توقفـوا سنـواصل أعمال
الــبــحث بــانــفــســنــا" فــيــمــا تــقــوم
جـرافـات ورجـال انـقـاذ بـالـتـفـتـيش

. حتت االنقاض االثن
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وهــــنــــاك حـــــوالى ألــــفـي شــــخص
ـسـاعـدة انسـانـيـة عـاجـلة بحـاجـة 
ـنـطــقـة كـمـا هــنـاك نـقص في في ا

مياه الشرب.
ـــســاعـــدات االنـــســانـــيــة وبــدأت ا
بـالـوصول الـى منـاطق أوسع فـيـما
تـــمــكن اجلــيش ومـــنــظــمــات غــيــر
حــكــومـــيــة من جتـــاوز الــعـــقــبــات

اللوجستية بشكل تدريجي.
ـنــاطق الــنــائـيــة ال يـزال لـكـن في ا
حـــجم اخلـــســائـــر غـــيـــر مـــعــروف
ـــروحـــيـــات من وتــــمـــكـــنت أولـى ا
ايـصـال مـواد غـذائــيـة وجتـهـيـزات

فقط.
ـساكن وتـقـدر كـلـفـة إعـادة اعـمـار ا
ـتــضـررة بـحـوالي 480 والــطـرق ا

مليون دوالر.
وتقع اندونـيسيا فـوق "حزام النار"
في احملـــيط الــهـــاد حــيـث حتــتك
الـصـفــائح الـتـكـتـونــيـة بـاسـتـمـرار
ويـحـدث الـعـديـد من ثـورات الـعـالم

البركانية والزالزل.
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{ واشــــنــــطن ( أ ف ب) - دعــــا وزيـــر
اخلــارجـيــة األمـيــركي مـايـك بـومــبـيـو
امـس الـســعــوديـة إلى إجــراء حتــقـيق
"مـــعـــمـق" و"شـــفـــاف" حـــول اخـــتـــفــاء
الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وبـــعـــد أن أبــدى الـــرئـــيس األمـــيــركي
دونــالــد تــرامـب في وقت ســابق قــلــقه
حـيال اخـتفاء خـاشقـجي قال بومـبيو
ملكة العربية في بـيان "ندعو حكومة ا
الـسـعـوديـة لـدعم حتـقـيق مـعـمق حول
اخــتـفــاء خـاشـقــجي ولـتــكـون شــفـافـة

بشأن نتائج هذا التحقيق".
وأضـاف "لـقـد رأينـا تـقـارير مـتـضـاربة
حـول سالمـة ومكـان وجـود الصـحافي
ـسـاهم بصـحيـفة الـسـعودي الـبارز وا

واشنطن بوست جمال خاشقجي".
وأشــار إلـى أن كـبــار مــســؤولي وزارة
اخلـارجيـة حتدثـوا مع السـعوديـة عبر
الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة حــول هـذا
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