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القدس املحتلة/
ــري مسبوق،  ــرتاف غ يف اع
ــق لقائد  ــب الساب ــّر النائ أق
ــة أركان جيش االحتالل  هيئ
ــرنال "يائري  ــيل الج اإلرسائي
ــن  ل ــل  إرسائي إن  ــوالن":  غ
ــران  إي ــة  مواجه ــع  تستطي

لوحدها.
ــع القائد الصهيوني ،  وتاب
ــات  ــنطن لسياس ملعهد واش
ــل  ت إن  ــط:  األوس ــرشق  ال
ــكا من  ــة ألمري ــب بحاج أبي
ــار  االنتص ــق  تحقي ــل  أج
ــران)، ومن األفضل  (عىل إي
ــا  إنه ــذا،  به ــرتاف  االع

الحقيقة".
ــالل  االحت ــان  كي ــّول  ويع
اإلرسائييل بحسب "غوالن" 
ــي  األمريك ــم  الدع ــىل  ع
ــىل  ع ــار  االنتص ــق  لتحقي
ــا: ال نستطيع  إيران، مضيف
ــي  ــا، فف ــك لوحدن ــل ذل فع
ــارص تنترش  ــذا العالم املع ه
أنحاء  ــع  بجمي ــدات  التهدي
ــرب  ع ــة  برسع ــورة  املعم
ــا اإلرهابية  اإلنرتنت والخالي
ــذا  ل ــن،  املهاجري ــات  وموج
ــاون أكرث  ــز التع ــا تعزي علين

من أي وقت مىض.
ــد الصهيوني  ــم القائ وزع
أتوقع  ــي  ــك، فإنن قائال: لذل
ــاون املستقبيل بني  ــن التع م
أمريكا وإرسائيل تطورا أكرث 
ــع كل ما  ــة م ــة باملقارن أهمي
ــايض.. ومن وجهة  كان يف امل
ــإن التهديد  ــر إرسائيل ف نظ
ــران أكرب من  ــن إي ــادر م الص
تهديد داعش، ألن إيران أكرث 

تطورا وحضارة.
يف  ــد  القائ ــب  وبحس
االحتالل: إن طهران تمتلك 
بنية تحتية أكاديمية جيدة، 
ــاء  وعلم ــدة،  جي ــة  وصناع
جيدين، والكثري من الشبان 
ــبهوننا  يش ــم  ه ــني.  املوهوب
ــم أكرث  ــايل فإنه ــريا، وبالت كث
باعتقادي  ــك  ولذل خطورة، 
ــل معهم  ــع التعام ال نستطي

لوحدنا، ال نستطيع.
ــات  ــذه الترصيح ــّد ه وتع
ــن وجهة  ــري مسبوقة" م "غ
ــيما وأنها  نظر املراقبني، الس
تأتي عىل لسان جرنال رفيع 
ــىل  ع ــض  يم ــم  ل ــوى  املست

ــه يف الجيش أكرث  إنهاء عمل
من نصف سنة.

وحّذر الجرنال الصهيوني 
ــران  طه ــن  م ــام  الخت يف 
ــف يعمل  ــاهدوا كي قائال: ش
ــة،  املنطق يف  ــون  اإليراني
ــورة ذكية  ــم يعملون بص إنه
ــون  ــا يحاول ــم دائم ــدا، ه ج
ــدر  ق ــل  بأق ــتثمار  االس
ــربوا  أج ــال  ح ويف  ــن،  ممك
ــم  ــك فإنه ــام بذل ــىل القي ع
ــال  امل ــتثمار  اس ــون  يفضل
وليس الدم، وعندما يجربون 
ــدم، فإنهم  ال ــتثمار  عىل اس
ــتخدام  يفعلون ذلك عرب اس

وكالئهم كحزب الله.

الرياض /
ــن اتصاالت  ــات املتالحقة ع ــد الترسيب بع
ــّيل  اإلرسائي ــني  الجانب ــني  ب ــة  جاري ــة  خفي
والسعودّي، كشفت هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
ــام أمري من البالط  ــة "كان"، عن قي اإلرسائيلّي
ــالل  ــان االحت ــارة كي ــودّي بزي ــّي السع امللك
ــث  ــرية لبح ــام األخ ــالل األي ــكٍل رسٍّي خ بش

عملية السالم.
ــة الضوء عىل  ــة االرسائيلي ــّلطت الهيئ وس
ــري السعودي  ــا األم ــي أجراه ــات الت املباحث
ــأن فكرة  ــار املسؤولني اإلرسائيليني بش مع كب
ــّي إىل األمام وفق التعبري  ــع السالم اإلقليم دف

اإلرسائيّيل.
ــّية للهيئة أن  إىل ذلك ذكرت مصادر سياس
ــة، التي أقرّها  ــادرة العربّي ــري بحث يف املب االم

ــريوت عام 2002م،  ــر القّمة العربّية يف ب مؤتم
ومن ثّم عاد وأقرّها ثانّيًة مؤتمر القّمة العربّية 
الذي انعقد يف العاصمة السعودّية، الرياض، 

يف (مارس) من العام 2007م.
ــوان رئيس  ــلٌّ من دي ــا رفض ك ــن جانبهم م
ــو ووزارة  ــي بنيامني نتنياه ــوزراء الصهيون ال
ــة  مسؤولي ــت  تح ــع  تق ــي  والت ــة،  الخارجّي

نتنياهو أيًضا، التعليق عىل هذا الخرب.
ــود  ــو" بوج ــّر "نتنياه ــام أق ــّدة أي ــذ ع ومن
ــع  ــات م ــائل واملستوي ــتى الوس ــاون يف ش تع
ــذا التعاون لم يسبق  دول عربية، مؤكًدا أّن ه
ــه مثيل يف تاريخ إرسائيل حتى بعد التوقيع  ل

عىل اتفاقيات مع بعضها.

روسيا: تقرير األمم املتحدة حول سوريا مثال للتجارة بالكذب والتزييف الرد
موسكو/وكاالت 

ــيا الدائم لدى مقر األمم املتحدة يف  أكد مندوب روس
جنيف، أليكيس بورودافكني، أن تقرير اللجنة املستقلة 
للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوريا"مثال 

عىل التزييف الرديء، والتوظيف السيايس له".
ــزء من التقرير،  ــؤول الرويس، إن "الج وأضاف املس
ــتخدام األسلحة الكيميائية  ــيا واس الذي يتعلق بروس
من قبل القوات املسلحة السورية، يعد مثاال للتوظيف 
ــايس للتزييف، وعالوة عىل ذلك، مزيف برداءة"،  السي
ــس ببعيد، أصبحت  ــاف بورودافكني "منذ زمن لي واض
ــة يف الدوائر  ــيا مألوف ــذب املعادي لروس ــارة بالك التج

ــع  ــن الوض ــة)، لك ــية (الغربي ــية والدبلوماس السياس
ــى هناك، حيث هذه االختالقات  يتغري تدريجيا،  وحت
ــايس برسعة  ــعرها السي ــع س ــة، يرتاج ــزال مطلوب ال ت

كبرية".
وكانت اللجنة األممية الخاصة للتحقيق يف انتهاك 
ــاء املايض،  ــرشت األربع ــوريا، ن ــان يف س ــوق اإلنس حق
ــذا البلد،  ــول االنتهاكات يف ه ــا الرابع عرش ح تقريره
اتهمت من خالله الحكومة السورية بارتكاب انتهاكات 
واستخدام غاز السارين يف خان شيخون وإدلب وغاز 

الكلورين يف إدلب وحماة والغوطة الرشقية ودمشق.
ــة السورية أن جميع تهامات  بدورها أكدت الحكوم

ــالح الكيميائي يف بلدة  ــتخدام الس ــة إليها باس موجه
ــايض أوويف غريها  ــيخون يف أبريل/نيسان امل ــان ش خ
ــة وتفصيًال،  ــالد عارية عن الصحة جمل ــن أماكن الب م
وأضافت إن "إرصار لجنة التحقيق الدولية عىل إقحام 
ــتخدامها  ــلحة الكيميائية واس نفسها يف موضوع األس
هو خروج فاضح عن واليتها وعن والية مجلس حقوق 
ــان التقيص الفنية  ــان، وتعد عىل اختصاص لج اإلنس
ــلحة الكيميائية،  ــر األس ــة حظ ــأتها منظم ــي أنش الت
وعىل والية آلية التحقيق املشرتكة وصالحيات مجلس 
األمن الذي أنشأها، ومحاولة مكشوفة للتشويش عىل 

عملها استباقا لنتائج تحقيقاتها الجارية حاليا.

عواصم/وكاالت
التواصل  مواقع  اشتعلت 
ــالن كل  ــي مع إع االجتماع
ــارات تقديم  ــر واإلم من قط
ــكا  ــدوالرات ألمري ــني ال مالي
ــى "مساعدة"  ــت مسم تح
السكان املترضرين يف والية 
ــن  م ــة  األمريكي ــاس  تكس

إعصار هاريف.
ــع  مواق رواد  ــّن  وش
التواصل االجتماعي حملة 
ــر واإلمارات  ــىل قط كبرية ع
ــربع"  "الت ــا  إعالنهم ــد  بع
ــني كًال من  ــكا، مطالب لألمري
ــة بالتربع  ــو ظبي والدوح اب
ــق  ميانمار،األح ــي  ملسلم
ــن  والذي ــوال  األم ــذه  به
جماعية  ــادة  إلب يتعرضون 

هجرت مئات اآلالف منهم.
ــىل  ع ــطون  ناش ــرد  وغ
ــع تويرت مطالبني الدول  موق
ــف  ــك بالتوق ــة تل الخليجي
ــدول املسلمة  ــري ال عن تدم
ــاب  اإلره ــل  تموي ــف  ووق
ــني  ــربع للمواطن ــل أن الت قب
ــب  ــا طال ــني، بينم االمريكي
ــادة  إلع ــربع  بالت ــرون  آخ
ــن  واليم ــوريا  س ــار  أعم
ــوال قطرية  التي دمرت بأم

وإماراتية.
ــة،  العتب ــف  يوس ــان  وك
سفري اإلمارات يف واشنطن، 
ــالده تتضامن  قد أعلن أن ب
مع مواطني تكساس الذين 
ــذه العاصفة  ــرضروا من ه ت
ــة  أن دول ــاً  ــة مضيف الكارثي

ــم  بتقدي ــورة  فخ ــارات  اإلم
ــع  املجتم ــذا  له ــدة  املساع
ــه هذه  ــد يف وج ــذي صم ال
ــا أن رحلتهم  ــة، كم العاصف
ــاء  البن ــادة  إلع ــة  الطويل
واإلصالح، تعد مصدر إلهام 

للجميع.
ــعل  ــن جانبه أعلن مش م
ــي، السفري  ــد آل ثان بن حم
ــنطن، عن  ــري يف واش القط
إنشاء صندوق خاص بهذا 
ــم  ــع حاك ــل م ــأن للعم الش
تكساس واملنظمات املعنية، 
ومسؤولني محليني بالوالية، 
مشريا إىل أن الدوحة تربعت 
ــون دوالر ملساعدة  بـ30 ملي

األمريكيني.

فلوريدا/ وكاالت
ــرث من عرشة أيام مرت عىل تكّون  أك
ــات  ــدأ بموج ــذي ب ــا ال ــار ايرم إعص
ــت من املحيط  ــاح عاصفة انطلق وري
ــان  ــا ك ــوم كم الي ــل  ــيس، ليص األطل
ــع إىل والية فلوريدا، ومن الالفت  متوق
ــه أول إعصار يف  ــار أن ــذا اإلعص يف ه
التاريخ يحافظ عىل رسعته 300 كلم 

يف الساعة ألكرث من 49 ساعة.
ــار املثري بقدرة  ــز هذا اإلعص ويتمي
ــة إذ يسري برسعة تقدر  تدمريية هائل
ــا يف مركزه  ــم يف الساعة، أّم ـــ 300 ك ب
ــر مختلف،  ــار – فاألم ــني اإلعص – ع
ــم يف  ــوايل 360 ك ــه ح ــت رسعت إذ بلغ
ــم تصنيفه ضمن  ــك ت ــة، وبذل الساع
ــة الخامسة التي تعترب األعىل يف  الفئ

سلم قّوة األعاصري.
ــىل  ــوق ع ــار تف ــذا اإلعص ــن ه ولك
ذاته، حيث ارتفعت شدته اىل الدرجة 
ــن أرخبيل كيز  ــع اقرتابه م ــة م الرابع
ــز الوطني  ــب املرك ــدا، بحس يف فلوري
ان  ــرتض  ويف ــري.  لألعاص ــي  االمريك
ترضب عني االعصار جزر كيز السفىل 
قبل ان تتوجه اىل "قرب او عىل طول" 

الساحل الغربي لفلوريدا.
ــأن أكرث من  ــرباء ب ــض الخ ــر بع ذك
ــدا يمكن أن  ــن يف فلوري ــون مواط ملي
ــاع الكهرباء وقت  ــن انقط يترضروا م
ــا للوالية. ويأتي  ــور اإلعصار ايرم عب
ــت قصري  ــد وق ــاء بع ــاع الكهرب انقط
ــاد الجوية  ــن تسجيل مكتب االرص م
ــاح  ــت" أول ري ــي وس ــة يف "ك الوطني
ــت  بلغ ــار  لإلعص ــة  مصاحب ــة  قوي

رسعتها 1ر119 كيلومرت يف الساعة.
إل"  ــي  ب "إف  ــة  رشك ــب  وبحس
ــن 190  ــإن أكرث م ــة ف ــة للطاق املحلي
ألف منزل يف والية فلوريدا األمريكية 
ــار ايرما،  ــاء بسبب إعص ــدون كهرب ب
ــىل موقعها  ــه الرشكة ع ــا ملا ذكرت وفق
ــة "كيز  ــادت رشك ــت. وأف ــىل االنرتن ع
ــريفيسيز" يف تغريدة عىل  ــي س إنرج
ــي تويرت،  ــل االجتماع ــع التواص موق
ــون بالقرب  بأن 29 ألف عميل يعيش
ــز أصبحوا  ــدا كي ــل فلوري ــن أرخبي م

أيضا بدون كهرباء.
ــدا، ريك  ــم والية فلوري أصدر حاك

ــريا جديدا قبيل  ــكوت تحذيرا خط س
ــع  الوض ــف  ووص ــار  اإلعص ــول  وص
ــة". وقال  ــه "حالة طوارئ واضح بأن
ــت  ــي يف وق ــر صحف ــكوت يف مؤتم س
متأخر من يوم السبت إنه من املتوقع 
ــة أمواجا قد يصل  أن تجلب العاصف
ــا إىل 5ر4 مرت يف مدينة نابويل  ارتفاعه
ــد  ق ــا  إيرم أن  ــاف  وأض ــة.  الساحلي
يتسبب يف هطول أمطار غزيرة يصل 
ــبه  ــنتيمرتا يف ش ــا إىل 38 س منسوبه
ــنتيمرتا عىل فلوريدا  الجزيرة و63 س
ــكوت إن الوالية تعاملت  كيز. وقال س
ــار، لكنه  ــتعدادها لإلعص بقوة يف اس

ــيتعني  ــكان الوالية س ــار إىل أن س أش
ــار اإلعصار،  ــع آث ــل م ــم التعام عليه
ــقوط خطوط  ــياء س ــذه االش ــن ه وم
ــجار وانقطاع الطرق  الكهرباء واالش

بسبب الفيضانات.
ــس الواليات  ــن رئي ــن جانبه أعل م
ــد ترامب حالة اإلنذار،  املتحدة دونال
ــدة  ــق املتواج ــالء املناط ــدء بإخ والب
ــددت بأن  ــدا التي ُه ــوب فلوري يف جن

ُترضب يف مطلع األسبوع القادم.
ــة  الجمع ــا   إيرم ــار  إعص ورضب 
ــس  ــي ترك ــن جزيرت ــال م ــة ك املاضي
ــل طريقه  ــم واص ــن ث ــوس، وم وكايك

ــاً لتوقعات األمم  ــو فلوريدا. ووفق نح
ــخاص  األش ــدد  ع ــإن  ف ــدة،  املتح
ــا أثناء  ــار إيرم ــن من إعص املترضري
 37 إىل  ــل  يص ــدا  فلوري إىل  ــه  توجه

مليون شخص.
ــتعدادا ملا قد يسببه اإلعصار  واس
ــال حاكم  ــن فلوريدا، ق ــع اقرتابه م م
ــح  ترصي يف  ــكوت  س ــك  ري ــدا  فلوري
ــكان الوالية أن  ــع س ــه إن عىل جمي ل
ــة  ــالء املنطق ــن إلخ ــوا مستعدي يكون
ــدة أيام  ــار، وذلك بعد ع ــل اإلعص قب
ــوارئ يف جميع  ــالن حالة الط من إع
ــغ عددها 67  ــات الوالية البال مقاطع
ــن اجتياح إعصار  مقاطعة، تخوفاً م

إيرما.
ــكان  ــا ألي طارىء يقوم س تحسب
ــري. إذ  ــض التداب ــاذ بع ــة باتخ الوالي
ــة النوافذ  ــض الناس بتغطي يقوم بع
الزجاجية لبيوتهم ومتاجرهم بألواح 
ــون  ــم يستطيع ــب، لعله ــن الخش م
حمايتها من الكرس أمام هذا اإلعصار 

الهائج.
وصلت شدة إعصار إيرما إىل الفئة 
ــىل مقياس  ــىل ع ــي األع ــة، وه الرابع
ــيمبسون، لدرجة أن رشكة  ــفري- س س
ــالق  ــزم إغ ــدا تعت ــاء يف فلوري الكهرب
ــا لتوليد الكهرباء  اثنني من محطاته
بالطاقة النووية، كما أعلن مسؤولون 
ــادة بناء  ــيضطرون إلع ــم س ــن أنه م
أجزاء من نظام الكهرباء، األمر الذي 

قد يستغرق أسابيع.
ــر فقد بلغت  ــا بالنسبة للخسائ أم
األرضار الناجمة عن ايرما حدا عاليا، 
ــر  خسائ ــا  طالته ــي  الكاريب ــزر  فج
ــة أّن الجزء الفرنيس من  كبرية، لدرج
جزيرة سانت مارتن قد تأذى بنسبة 
تقارب الـ %95 من حجم الجزيرة، أّما 
ــاس ولويزيانا يف  ــه لتكس عند وصول
ــات املتحدة فقد تسبب إعصار  الوالي
إيرما بوفاة 42 شخصاً وأرضار مادية 
ــر الذي  ــار دوالر.األم ــت 100 ملي بلغ
ــق إعصار  ــار ليسب ــذا اإلعص ــع ه دف
ــىل قائمة  ــهري، وليرتبع ع ــاريف الش ه

أشد وأعنف إعصار يواجه أمريكا.

بيونج يانج تحتفي بعلمائها النوويني رغم التحذيرات
فيما بريطانيا تحقق في كيفية نجاحها:فيما بريطانيا تحقق في كيفية نجاحها:

بيونج يانج/
ــه كوريا  ــاح الذي حققت ــد النج بع
ــادس تجربة  ــالق س ــمالية يف إط الش
ــدة  املتح ــات  الوالي ــت  أرعب ــة  نووي
ــًال كبرياً لتهنئة  ــة أقامت حف األمريكي
ــن  ــك بالتزام ــني وذل ــا النووي علمائه
ــيس الدولة  ـــ69 لتأس ــع الذكرى ال م

الشيوعية.
ــام لألمم املتحدة  واعترب األمني الع
ــمالية تعد من  بأن األزمة الكورية الش
ــنوات يف حني  ــر األزمات منذ س أخط
ــفت مصادر بريطانية عن الدول  كش

التي قدمت الدعم لكوريا الشمالية.
وأقام "كيم جونغ أون" الذي "توّعد 
ــا النووية"  ــكا بحزمة من الهداي أمري
ــا والتقاط  ــهدت عرضا فني ــة ش مأدب
الصور للعلماء النوويني، وغريهم من 
كبار املسؤولني العسكريني ومسؤويل 
ــهموا يف التجربة  ــن أس ــزب الذي الح

النووية التي أجريت األحد املايض.
ــا  ــة لكوري ــة املركزي ــرشت الوكال ون
ــورا ُتظهر  ــس األحد ص ــمالية أم الش
ــم يف  ــو يبتس ــوري" وه ــم الك "الزعي
ــعب، مع العاملني البارزين  مرسح الش
ــد  معه ــس  رئي ــوب"  س ــغ  هون "ري 
األسلحة النووية يف كوريا الشمالية، 
ــونغ مو" نائب مدير إدارة  و"هونغ س
ــال  العم ــزب  بح ــر  الذخائ ــة  صناع
الكوري الحاكم عىل دورهما البارز يف 

الربنامج النووي الكوري الشمايل.
ومن الخارج حّذر األمني العام لألمم 
ــن  غوترييش"م ــو  "أنطوني ــدة  املتح
ــام  ــة قي ــىل خلفي ــبة ع ــة الناش األزم
ــمالية بمضاعفة تجاربها  كوريا الش
ــة،  البالستي ــة  والصاروخي ــة  النووي
ــنوات"  ــا "األخطر منذ س ــربا أنه معت

وأعرب عن قلقه البالغ.
ويف مقابلة مع صحيفة "لو جورنال 
ــش" تابع األمني العام لألمم  دو ديمان
ــهدنا  ــذراً: حتى اآلن ش ــدة مح املتح
حروبا اندلعت بعد قرار درس بعناية. 

ــا أن هناك رصاعات  لكننا نعرف أيض
ــرى بدأت من خالل تصعيد ناجم  أخ

عن عدم تفكري.. 
ــال: املسألة  ــش" قائ ــد "غوتريي وأك
ــا  ــع كوري ــع دف ــي بالطب ــة ه املركزي
ــا  برنامجه ــف  توق ألن  ــمالية  الش
النووي والبالستي وأن تحرتم قرارات 

مجلس األمن الدويل.
ــت الجمعة  ــت أمريكا قد طلب وكان
ــن مجلس األمن التصويت   املاضية م
ــىل فرض  ــرار ينص ع ــرشوع ق عىل م
ــا  كوري ــىل  ع ــة  إضافي ــات  عقوب
ــة  ــاح لكاف ــيما السم ــمالية، الس الش
ــن  ــش السف ــرتاض وتفتي ــدول باع ال
ــمالية املشمولة بالحظر  الكورية الش
ــا يتضمن حظر  ــايل البحار، كم يف أع

ــط  النف ــمالية  الش ــا  كوري ــترياد  اس
ــي، ومنع  ــاز الطبيع ــتقاته والغ ومش
ــط والغاز  ــدادات النف ــدول إم ــل ال ك
املبارشة وغري املبارشة إليها، وتصدير 
األنسجة ومنتجات النسيج والفحم، 
ــال من  ــوال إىل عم ــع األم ــر دف وحظ
ــال  ــذ أعم ــمالية يف تنفي ــا الش كوري
ــا  ــو م ــم، وه ــارج بالده ــاريع خ ومش
يعتقد أن كوريا الشمالية تستخدمه 
ــة  ــا النووي ــل برامجه ــوارد لتموي كم

والبالستية.
ــيا  ــر أن الصني وروس ــر بالذك جدي
ــراءات  اإلج ــم  معظ ــىل  ع ــا  اعرتضت
ــا الحظر األمريكي،  التي ينص عليه
ــترياد  اس ــىل  ع ــر  الحظ ــتثناء  باس

املنسوجات الكورية الشمالية.

كما دعت موسكو إىل الحوار عوضا 
ــه ال بديل  ــد، واعتربت أن عن التصعي

عن الحوار معها.
ــرت صحيفة  ــه ذك ــاق ذات ويف السي
"التليغراف" أن املخابرات الربيطانية 
ــوة نووية  ــق يف احتمال وجود ق تحّق
ــاهمت بتطوير  ــابقة، س ــة أو س حالي

برنامج كوريا الشمالية النووي.
ــة  الربيطاني ــة  الخارجي ــاول  وتح
ــة التوصل لحقيقة  بحسب الصحيف
ــاك مساهمة من قبل  ــا إن كانت هن م
دولة نووية حالية أو سابقة يف تطوير 
ــووي،  الن ــمالية  الش ــا  ــج كوري برنام
ــتطاعت  ــف اس ــتغرابا كي ــة اس مبدي
ــمالية تحقيق هذا النجاح  كوريا الش

بهذه الرسعة؟!

اعصار "ايرما" يهدد حياة مليون مواطن أمريكي في فلوريدا
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