
انتقاد أورويب لسياسة االستيطان الصهيونية

 الكويت تواصل وساطتها.. ودول مقاطعة وحصار قطر تتمّسك بشروطها

الصليب األحمر: الوضع اإلنساني في قطاع غزة مروعالصليب األحمر: الوضع اإلنساني في قطاع غزة مروعفصول االنقالب الناعم يقترب من الحلقة األخيرة:فصول االنقالب الناعم يقترب من الحلقة األخيرة:

السعوديون ينتظرون والدة المملكة السلمانية!!
يف  ــم  الناع ــالب  االنق ــول  فص ــرتب  تق
السعودية من الحلقة األخري. مصادر عّدة 
تشري إىل أن املوعد األقرب لحفل التنصيب 

هو اليوم الوطني يف 23 سبتمرب الجاري.
ــىل حياة  ــلمان“ ملكاً ع ــن س ــد ب ”محم
ــارة باتت ترتّدد أصداؤها يف األبواق  أبيه عب
ــمية،  الرس ــري  غ ــة  السعودّي ــة  اإلعالمّي
ــة تفيض إىل  ــر ملكية مفاجئ ــار أوام بانتظ
ــهد السيايس، قرارات ستذّكرنا  تغيري املش
ــرن بن  ــه األمري مق ــف، وقبل ــن ناي ــزل ب بع

عبدالعزيز آل سعود.
ــخ  تاري األدق يف  ــي  ه ــة  املقبل ــة  املرحل
ــات  ثالثيني يف  ــيس  التأس ــذ  من ــة  اململك
ــة  اململك ــتنتقل  س ــث  حي ــايض  امل ــرن  الق
ــايل دخول  ــز، وبالت ــد العزي ــاد عب إىل أحف
ــي، العبارة  ــس الثان البالد يف مرحلة املؤس
ــا يعني  ــا قريباً، م ــتلقى أصداءه ــي س الت
ــة  ــة السلمانّي ــة العربّي ــيس للمملك التأس
باطناً وإن بقي األمر عىل حاله، أي اململكة 

العربّية السعودّية.
ــري إىل  ــي تش ــوات الت ــي الخط ــرية ه كث
ــة،  بالسعودي األرسة  ــة“  لـ“خريط ــري  تغي
 Eurasia Group ــة ــه رك ــا أعلنت ــدءاً مم ب
ــلمان  ــودي، س ــك السع ــة أن املل األمريكي
ــد يتخىل عن  ــعود ق ــن عبدالعزيز آل س ب
ــري  ــد األم ــه ويل العه ــح ابن ــة لصال السلط
ــالل  خ ــعود  س آل  ــلمان  س ــن  ب ــد  محم
ــل ”منع  ــة املقبلة من أج ــابيع القليل األس
ــة“،  الحاكم األرسة  ــراد  أف ــني  ب ــالف  الخ
ــفه املغرد السعودي الشهري  مروراً بما كش
”مجتهد“ حول مفاجأة من العيار الثقيل 
ــلمان  حول والية العهد السعودي:“ ابن س
أكمل الرتتيبات لتنازل والده له ومفاجأة يف 
والية العهد اإلعالن يفرتض اليوم أو غدا“، 
ــالق البورصة السعودية  وليس انتهاًء بإغ
ــط  ــىل ارتفاع وس ــس األول ع ــا أم تداوالته
ــري محمد بن  ــأن ويل العهد األم ــائعات ب ش

سلمان ربما يتوىل عرش اململكة قريبا.
ــذا الكالم تتمّثل  ــارات أُخرى تعّزز ه إش
ــط األوراق عىل  ــة لخل ــاوالت أمريكي يف مح
ــلمان حيث  األمراء الرافضني لتعيني بن س
ــال البيت األبيض، إن العاهل السعودي،  ق
ــات  الوالي ــارة  زي ــزم  يعت ــلمان،  س ــك  املل
املتحدة األمريكية، مطلع العام املقبل، رغم 
ــه لن ينهي العام  ــة التقارير تؤكد أن أّن كاّف

الجاري عىل هرم الحكم السعودي.
ــد الذي يأتي  ــني إعالن رويرتز الجدي وب
ــتكماًال ملا نقلته رويرتز يف يوليو املايض  اس
ــي السعودي ”أن  ــاهد بالقرص امللك عن ش

امللك سلمان سجل املايض بياناً يعلن فيه 
التنازل عن العرش البنه وويل العهد محمد 
ــن البيان يف  ــت أن ُيعل ــلمان، ورّجح بن س
ــبتمرب الحايل“، وتغريدات مجتهد التي  س
ــلمان ولياً  ــد بن س ــت اختيار محم تضّمن
ــع، أي من  ــن الجيل الراب ــد كوريث م للعه
ــعود، تبقى  ــاد عبدالعزيز آل س أبناء أحف
ــم الوقت، ال  ــلمان برس مسألة تعيني بن س

أكرث.
ومن اإلشارات األخرى هي الحملة التي 
ــه السعد“  ــلمان“ كـ“وج ــت لـ“بن س رّوج
بعد تأهل املنتخب السعودي إىل مونديال 
ــات الكامريات  ــزت عدس ــث رّك 2018م، حي
ــذي حرض ألول  ــودي، ال ــد السع ويل العه
ــرة مباراة ملنتخب بالده، وهو يرفع عالمة  م
ــرة  ”الجوه ــتاد  اس ــات  مدرج يف  ــرص،  الن

املشعة.
ــيوي لكرة  وبعيداً عن نرش االتحاد اآلس
ــمي، أنه  ــه الرس ــىل موقع ــالة ع ــدم رس الق
ــر التي وردت حول  فتح تحقيق يف التقاري
ارتكاب مخالفات للتعليمات يف منافسات 
ــن التصفيات املؤهلة إىل  الجولة األخرية م
ــراء مباراة  ــد إج ــم 2018م، بع ــأس العال ك
ــاعات من  ــع اليابان وبعد س ــة م السعودي

ــه  ــد ضيف ــرتاليا ض ــب أس ــة منتخ مواجه
التايلندي بهدفني مقابل هدف واحد، التي 
ــة الثانية  ــن منافسات املجموع جرت ضم
ــة املباراتني كانت  ــا، وبالرغم أن نتيج أيض
ــذا، تلت  ــداً عن ه ــم، بعي ــة ببعضه متعلق
ــلمان عىل  ــة ترويجية لنب س ــاراة حمل املب
ــعت لربط  ــع التواصل االجتماعي س مواق
ــول إىل املونديال  ــاح السعودّية بالوص نج
ــاب وقد جاء يف تغريدة ”مركز  باألمري الش
ــرت“:  ــىل ”توي ــباب“ ع ــلمان للش ــك س املل
ــباب..  ــاب، و70 % من مواطنينا ش ”أنا ش
ــا!، #محمد_بن_ ــد طموحاتن والسماء ح

ــل  تأه ــبابه  وش ــن  للوط ــربوك  م ــلمان  س
ــودي“، األمر الذي اعتربه  #املنتخب_السع
ــل السعودي  ــال تاما للعاه مراقبون تجاه
ــز“ وتمهيدا  ــن عبدالعزي ــلمان ب امللك ”س

لألنباء املتداولة بشأن مبايعة نجله ملكا.
ــارات كثرية جّداً، واملسألة باتت يف  اإلش
ــّيما يف ظل نجاحه بتفادي  خواتيمها الس
ــرب تسجيل  ــه، ع ــيناريو متعب-عبدالل س
خطاب التنازل من أبيه قبل التعرّض ألي 
ــائل  ــتنهال رس ــي. بعدها س ــارض صّح ع
ــاب األصغر  ــة والتربيك للملك الش التهنئ
ــرتّوج اآللة اإلعالمّية  يف تاريخ اململكة، وس

ــورة غري  ــد بص ــك الجدي ــة للمل السعودّي
ــة  مالي ــآت  مكاف ــد  نستبع وال  ــة،  مسبوق
ــك يف  ــل ذل ــرتضائه، ك ــة اس ــعب بغي للش
ــة من  ــوات املعرتض ــة األص ــبيل مواجه س
األرسة الحاكمة. أي للمرّة األوىل سيحاول 
ــة  رشيح ــرتاضاء  اس ــودي  السع ــري  األم
ــعة يف مواجهة رشيحة واسعة  شعبية واس
ــد االنقالب عىل  ــعود تري ــة آل س من عائل

االنقالب.
ــاض والدة جديدة،  ــوم نعيش يف مخ الي
ــة ففي حني  ــوالدة القيرصي ــد ال ــا موع وأم
ــابيع والبعض  ــن أس ــض ع ــّدث البع يتح
اآلخر عن ساعات، تشري بعض املعلومات 
ــوم  ــيكون يف الي ــب س ــل التنصي إىل أن حف
ــبتمرب.  ــد اململكة يف 23 س ــي لتوحي الوطن
ــام 1932م حّول  ــن ع ــذا التاريخ م ــي ه فف
ــة من ”مملكة  ــم الدول امللك عبدالعزيز اس
ــة  ــا“ إىل اململك ــد وملحقاته ــاز ونج الحج
ــىل  ــنكون ع ــل س ــودي، فه ــة السع العربي
ــة السلمانّية يف 23  ــة العربي ــاب اململك أعت

سبتمرب 2017م؟.
”الوقت“
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أقدم عدد من املستوطنني 
ــة  ــة الغربي ــود يف الضف اليه
املحتلة فجر أمس عىل قطع 
ــجرة زيتون مثمرة من  43 ش
القرى جنوب  ارايض احدى 

مدينة نابلس.
ــف  مل ــؤول  مس ــر  وذك
الضفة  ــمال  ش ــتيطان  االس
ــس يف  ــان دغل ــة غس الغربي
ــه وكالة االنباء  ترصيح نقلت
الفلسطينية (وفا) أن عدداً 
من املستوطنني تسللوا ليًال 
إىل منطقة الواد شمال قرية 
ــجرة  الساوية وقطعوا 43 ش
ــود ملكيتها الحد  ــون تع زيت

املواطنني.
ــجبت  عىل صعيد آخر ش
ــاد  االتح دول  ــات  بعث
األوروبي يف مدينتي القدس 
ــالء  إخ ــوة  بق ــه  الل ورام 
عائلة  االرسائييل  ــالل  االحت
ــن بيتها يف حي  ــنة م شماس
الشيخ جراح الفلسطيني يف 
ــدس املحتلة يف الخامس  الق

من سبتمرب الجاري.
ــاد  االتح ــل  ممث ــال  وق
ــات  ــاء بعث ــي ورؤس األوروب
يف  ــي  األوروب ــاد  االتح دول 
ــان  ــه يف بي ــدس ورام الل الق
أمس ان هذا اإلخالء للعائلة 
ــراح  ــيخ ج ــو األول يف الش ه
ــوام، كما أن  ــة أع ــذ ثماني من
ــط  لخط ــاً  ترسيع ــك  هنال
ــات  باملستوطن ــق  تتعل
ــالء منازل  ــة إىل إخ باإلضاف

أخرى يف الشيخ جراح.
ان  اىل  ــان  البي ــت  ولف
ــاد األوروبي دعا مراراً  االتح
االحتالل  ــلطات  س ــراراً  وتك
ــيل إىل إعادة النظر  اإلرسائي

يف هذه القرارات.
ــة  عائل ان  ــح  واوض
ــت يف  ــي عاش ــنة الت شماس
ــاً) هي  ــدة (53 عام بيتها مل
ــية  ــدى العائالت املقدس إح
التي تواجه تهديداً باإلخالء 
ــغ  يبل ــث  حي ــا  بيوته ــن  م
 280 ــالت  العائ ــذه  ه ــدد  ع
ــل وتقطن يف  عائلة عىل األق

ــة خاصًة يف  ــدس الرشقي الق
ــيخ جراح وسلوان  حي الش
ــت  وبي ــة  القديم ــدة  والبل

صفافا.
ــة  ــد البيان "ان سياس واك
ــة  سياس ــي  ه ــتيطان  االس
للقانون  ــاً  ــة وفق غري قانوني
ــتمرارها  ــا أن اس ــدويل، كم ال
ــل  ح ــة  قابلي ــن  م ــِوض  ُيَق
ــاة وإمكانية  ــني للحي الدولت

تحقيق السالم الدائم".
من جهة أخرى أكد رئيس 
ــب  للصلي ــة  الدولي ــة  اللجن
األحمر بيرت ماورر أن الوضع 
ــزة  غ ــاع  قط يف  ــي  اإلنسان
ــارص مروع ويسوء يوما  املح

بعد آخر.
ونقلت“ إ ف ب“ عن ماورر 
ــي  صحف ــر  مؤتم يف  ــه  قول
ــألرايض  ل ــه  زيارت ــة  نهاي يف 
”إن  ــة  املحتل ــة  الفلسطيني
ــة عىل  ــات اإلنساني التداعي
السكان يف غزة مروعة وغري 
ــريا إىل أن  ــة حقا ”مش مقبول

سكان القطاع البالغ عددهم 
ــون  ــة يحصل ــي نسم مليون
ــة الكهرباء لثالث  عىل خدم

أو أربع ساعات فقط يوميا.
يف  ــص  النق أن  ــح  وأوض
أدى  ــاء  الكهرب ــدادات  إم
ــاه  املي ــال  مج يف  ــة  أزم إىل 
ــا أدى  ــي م ــرصف الصح وال
ــرة عىل  ــدوره لتبعات خط ب
ــي معتربا أن  ــام الصح النظ
ــاع االكرب الذي كونه  ”االنطب
ــالل زيارته هو وجود أزمة  خ
أمل“ وسط الفلسطينيني يف 

غزة.
ــلطات  س أن  إىل  ــار  يش
تفرض  اإلرسائييل  االحتالل 
ــىل قطاع  ــرا ع ــارا جائ حص
ــام 2006م كما  ــذ ع ــزة من غ
ــررة  متك ــداءات  اعت ــن  تش
ــؤدي إىل  ــاع ما ي ــىل القط ع
ــة العديد  ــهاد وإصاب استش
من الفلسطينيني من بينهم 

األطفال والنساء والشيوخ.

أعلن أمري الكويت صباح األحمد الجابر 
ــدة لبحث املطالب  الصباح أن قطر مستع
الـ13، التي طرحتها عليها دول املقاطعة، 
ــا عن  ــوار، معرب ــة الح ــوس إىل طاول والجل

تفاؤله بأفق حل األزمة الخليجية.
ــر صحفي  ــالل مؤتم ــال الصباح، خ وق
ــد  ــي، دونال ــس األمريك ــع الرئي ــرتك م مش
ــنطن عقب محادثات  ــب، عقد يف واش ترام
ــه بعد،  ــل لم ينت ــس األول "األم ــا أم بينهم
ــة كل  ــث تلبي ــدة ألن تبح ــر مستع ألن قط
ــت وتجلس إىل  ــي قدم ـــ13 الت ــب ال املطال
الطاولة للتحدث معنا جميعا فيما يتعلق 
ــراف الخليجية،  ــني األط ــا ب ــات م بالخالف
ــت  ليس ـــ13  ال ــود  البن ــون،  تعلم ــا  وكم
ــع بعضنا  ــا، وإذا جلسنا م ــة جميع مقبول
ــاط التي ترض  ــا تسوية كافة النق فبإمكانن

ــة ومصالح أصدقائنا  بمصالح دول املنطق
ــري من املطالب  ــن"، وتابع "قسم كب اآلخري
ــد ال نقبل به  ــم منها ق ــر وقس ــتلبيه قط س
كونه يمس السيادة القطرية"، مردًفا: "أنا 
ــة يف الخليج قريًبا جًدا  متفائل بحل األزم

إن شاء الله".
ــي  ــس األمريك ــن الرئي ــه، أعل ــن جانب م
ــاطة يف جهود  ــه مستعد للعب دور الوس أن
ــة، داعيا  ــة الخليجية الراهن ــة األزم تسوي
ــات  الخالف ــاوز  تج إىل  ــا  أطرافه ــع  جمي
ــة  مكافح ــود  جه ــىل  ع ــز  للرتكي ــة،  القائم

اإلرهاب.
ــا دور  ــي أثمن عالي ــب: "إنن ــال ترام وق
الكويت كوسيط يف تسوية األزمة، إال أنني 

من املمكن أن أقوم بدور الوسيط أيضا".
من جانبها أعلنت دول حصار ومقاطعة 

ــري  ــاطة أم ــدر وس ــا "تق ــان أنه ــر يف بي قط
ــكورة يف إعادة  ــة الكويت وجهوده املش دول
ــادة الصواب، وما  ــة القطرية إىل ج السلط
أعلنه عن استعداد قطر االعرتاف باملطالب 
الثالثة عرش واالستعداد للتفاوض حولها، 
ــب  ــذ املطال ــول تنفي ــوار ح ــد أن الح وتؤك

يجب أن ال تسبقه أية رشوط".
ــات وزير  ــان أن "ترصيح ــاء يف البي وج
ــري  أم ــح  ــد ترصي ــري بع القط ــة  الخارجي
ــوار إال برفع  ــت تؤكد رفض قطر للح الكوي
ــي اتخذتها الدول  ــة الت ــراءات املقاطع إج
ــة للحوار  ــرشوط مسبق ــع ، ووضعه ل األرب
ــر يف الحوار ومكافحة  يؤكد عدم جدية قط
ــأن  الش يف  ــل  والتدخ ــاب  اإلره ــل  وتموي

الداخيل للدول"، حسب تعبريه.

ــالء  بإخ رويس  ــؤول  مس ــد  أك
مروحيات تابعة للتحالف بقيادة 
ــاء حرب متنفذين من  أمريكا زعم
ــزور، وقال :“إن  ــن دير ال داعش م
ــرى  ــزال ت ــدة ال ت ــات املتح الوالي
ــة مع  ــا يف املواجه ــى وجوده معن

روسيا“.
ــش،  ــز كلينتسيفي ــن فران وأعل
ــس لجنة األمن  النائب االول لرئي
ــاد  االتح ــس  مجل يف  ــاع  والدف
ــة قيام طائرات  الرويس، أن مسأل
ــة للتحالف الدويل  هليكوبرت تابع
ــالء بعض  ــنطن بإج ــادة واش بقي
ــش“ من دير  ــادة مسلحي ”داع ق
ــة ثابتة  ــي واقع ــزور بسوريا ه ال

100%
ــري  عسك ــدر  مص ــان  وك  
ــة  لوكال ــد  أك ــد  ق ــايس  دبلوم
نوفوستي، أمس األول، أن القوات 
ــت، أواخر  ــة األمريكية قام الجوي
ــايض، بإجالء  ــهر أغسطس امل ش
ــش“  ــا لـ“داع ــن 22 قيادي ــرث م أك
ــزور السورية  ــن محافظة دير ال م
ــرى  ــال“ ج ــالد. وق ــمال الب إىل ش
ــهر  ــبوع األخري من ش خالل األس
أغسطس، وعىل خلفية العمليات 
ــة  الحكومي ــوات  للق ــة  الناجح
ــوريا، إجالء  ــة يف رشق س السوري
ــني  القيادي ــن  م ــدد  لع ــل  عاج
ــرشف عليهم  ــن ت ــني، الذي امليداني
ــن  م ــة،  األمريكي ــتخبارات  االس
ــة دير الزور إىل مناطق آمنة  منطق
ــم يف  ــتخدام خربته ــل اس ــن أج م

جبهات أخرى“.
ــدر أن ”مروحية  ــح املص وأوض
ــة األمريكية  ــة للقوات الجوي تابع

 ، ــس  أغسط  26 ــة  ليل ــحبت،  س
ــني ميدانيني لداعش،  ــني اثن قيادي
ــة أفراد  ــول أوروبية، برفق من أص
ــة التابعة  ــن املنطق ــا م عائلتيهم
لبلدة الطريف يف ريف مدينة دير 

الزور الشمايل الغربي“.
ــه  ــهر ذات ــن الش ــوم 28 م ويف ي
ــوات األمريكية، حسب  ــذت الق نف
املصدر، عملية أوسع حيث أجلت 
ــات حوايل  ــدة مروحي ــىل منت ع ع
ــن التنظيم،  ــن م ــا آخري 20 قيادي
ــىل املستوى  ــا ع ــف إرهابي املصن
ــني  ــة إىل مسلح ــدويل، باإلضاف ال
مقربني منه، من منطقة ”البوليل“ 
ــر الزور،  ــي مدينة دي ــوب غرب جن

ونقلتهم إىل شمال سوريا.
ــي تحالف أمريكا،  وردا عىل نف
ففي هذه الوقائع كتب السيناتور 
ــىل  ع ــش  كلينتسيفي ــرويس  ال
ــوك  فيسب ــع  موق يف  ــه  صفحت

ــاول التحالف  املناهض  ”مهما ح
ــول  ــر ح ــض تقاري ــاب دح لإلره
ــات األمريكية أكرث  إجالء املروحي
ــني من  ــادة املسلح ــن ق ــن 20 م م
ــزور، فإن  ــر ال ــة دي ــة مدين منطق
ــن الخربة يف  ــذه السنوات م ــل ه ك
ــلوك الواليات املتحدة،  أعمال وس
بما يف ذلك يف أفغانستان، تقنعنا 
ــدث يف  ــل هذا ح ــا أن ك ــد لن وتؤك
ــخص  كش ــا  وأن  ،  100% ــع  الواق
ــان،  بأفغانست ــرب  الح ــارك يف  ش
ــاركة  مش أن  ــد  أؤك أن  ــتطيع  أس
ــب  جان إىل  ــارشة  املب ــني  األمريكي
ــددين، كنا نشعر  األصوليني املتش

بها باستمرار“.
ــت  ــل أعلن ــد متص ــىل صعي ع
ــية عن مقتل  ــاع الروس وزارة الدف
ــش“  ”داع ــم  لتنظي ــا  مسلح  40
ــنتها  ــة ش ــارة جوي ــي، بغ اإلرهاب
ــية يف محيط  طائرات مقاتلة روس

مدينة دير الزور السورية.
ــه،  إن ــوزارة  لل ــان  بي يف  ــاء  وج
ــايل، تم  ــبتمرب الح ــن س ـــ5 م يف ال
ــات حول  ــىل معلوم ــول ع الحص
ــم ”داعش“  ــي تنظي ــة قيادي خط
ــز  ــد مراك ــاع يف أح ــراء اجتم إلج
ــط مدينة  ــع يف محي ــادة الواق القي

دير الزور.
ــات  املعلوم ــق  تدقي ــد  وبع
ــتطالع،  االس ــراء  وإج ــرسة،  املتي
شنت طائرتان مقاتلتان روسيتان 
ــو35-“  ــو34-“، و“س من طراز ”س
ــل  ــتخدام قناب ــة باس ــارة جوي غ
أدى  ــا  م ــات،  للتحصين ــة  خارق
ــا  مسلح  40 ــو  نح ــة  تصفي إىل 
ــم، وتدمري مركزي القيادة،  للتنظي

واالتصاالت التابعني له.
ــني  ب إن  ــان  البي ــاف  وأض
املسلحني القتىل 4 قادة ميدانيني 
ــمايل ”أمري  ــو محمد الش ــم أب منه
دير الزور“، املسؤول عن الشؤون 

املالية يف التنظيم.
ــراد  م ــل  ُغ إن  ــان  البي ــع  وتاب
يف  ــرب“  الح ــر  ”وزي ــوف  حليم
”داعش“ كان يف االجتماع املذكور، 
ولقي مرصعه نتيجة الغارة، إال أن 
ــد بأنه تعرض  ــادر أخرى تفي مص
إلصابات بالغة، وتم نقله إىل بلدة 
ــد 20  ــىل بع ــة ع ــن الواقع موحس

كيلومرتا جنوب رشقي دير الزور.
ــية  وأعلنت وزارة الدفاع الروس
ــمحت  س ــا  طائرتيه ــارة  غ أن 
ــن دير  ــار ع ــك الحص ــع ف بترسي
ــت الفرصة للجيش  ــزور، وأتاح ال
السوري للتقدم يف تحرير املدينة.
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