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الثورة/ قاسم الشاوش
ـــ16  ال ــرى  ــي الذك ــعب األمريك ــا الش احي
ــة والتي  ــبتمرب 2001م اإلرهابي ــداث 11 س الح
ــي يف نيويورك  ــارة العامل ــي التج ــت برج رضب
ــون“  ــة ”البنتاج ــاع األمريكي ــر وزارة الدف ومق
بواشنطن وأسفرت عن مقتل نحو ثالثة آالف 
ــر  ــون أخط ــا األمريكي ــث اعتربه ــخص حي ش

االعتداءات اإلرهابية يف التاريخ األمريكي.
ــع  ــن م ــام بالتزام ــذا الع ــرى ه ــي الذك وتأت
ــي  األمريك ــوس  الكونج ــات  ومطالب ــوات  دع
ــتا“ الذي سمح  بإعادة النظر يف قانون ”جاس
ــاة السعودية  ــا الهجمات بمقاض ألرس ضحاي
ــات  ــذي الهجم ــم منف ــا بدع ــوى اتهامه بدع
ــة  ملحكم ــق  وثائ يف  ــت  قدم ــات  اتهام ــي  وه
أمريكية كشفت عنها عدد من وسائل اإلعالم 
ــت  ــا نيويورك بوس ــة منه ــة والغربي األمريكي

”وموقع فوكس نيوز“.
ــتا هو آخر ما أنتجته تأثريات  وقانون جاس
ــد  العدي ــل  بالفع ــذت  وأخ ــبتمرب  س ــداث  اح
ــع دعاوى  ــرضرة ترف ــة املت ــن األرس األمريكي م
قضائية ضد السعودية ومطالبتها بالتعويض 

عما لحقها من أرضار.
ــبة : أحداث  ــب يف كلمته باملناس ــال ترام وق
11 سبتمرب اإلرهابية شهدت بطوالت من أفراد 
ــاء يف املجتمع األمريكي إلنقاذ العرشات  بسط
ــن تنحني أبداً بفضل  ــن املصابني، وأمريكا ل م

هؤالء الرجال».
وأضاف ترامب: اإلرهابيون أرادوا كرس إرادة 
ــلوا، والرعب الذي ساد  األمريكيني ولكنهم فش
ــيظل يف ذاكرة األمريكيني  يف هذه الهجمات س

لألبد».
ــيظل يف  ــبتمرب يوم مظلم وس وتابع: «11 س
ذاكرة الشعب األمريكي لألبد.. سنحتفي بكل 
بطل يبقينا آمنني وشعبنا سوف يزدهر وأمتنا 

سوف تنترص والذكرى لن تموت ابداً.
ــت   االندبندن ــة  صحيف ــدت  أك ــني  ح يف 
ــريو قال إن  ــي روبرت ج ــة أن املحام الربيطاني
ــرب من  ــا يق ــد م ــوى تستن ــاءات يف دع االدع
ــك تقارير  ــة بما يف ذل ــة من األدل 5000 صفح
ــات الفدرايل اثبتت أن السفارة  مكتب التحقيق
ــة  ــت «عملي ــد مول ــنطن ق ــة يف واش السعودي
ــبتمرب، وفقا لألدلة املقدمة ضد  هجمات 11 س

الحكومة السعودية.
ــيس  الرئي ــي  املحام ــر،  كارت ــني  س ــال  وق
للمدعني، «لقد أكدنا منذ فرتة طويلة أن هناك 
ــات طويلة وقريبة بني القاعدة واملكونات  عالق

الدينية للحكومة السعودية».
ــذ فرتة  ــة من ــة السعودي ــت الحكوم ــد نف وق
ــدم املحامون  ــة باإلرهابيني وق ــة أي صل طويل

ــات لرفض  ــة التماس ــون الحكوم ــن يمثل الذي
ــرد عىل  ــني ال ــىل املدع ــب ع ــاءات. ويج االدع

االقرتاح بحلول نوفمرب.
ــك إىل  ــد ذل ــة بع ــب القضي ــن أن تذه ويمك
ــد رعاة  ــة ض ــون العدال ــل قان ــة بفض املحاكم
ــرس يف  ــه الكونغ ــوت علي ــذي ص ال ــاب  اإلره
ــون للناجيات  ــح القان ــبتمرب املايض ويسم س
ــات  الحكوم ــاة  بمقاض ــا  الضحاي ــارب  وأق
ــات  ــة يف الوالي ــم االتحادي ــة يف املحاك األجنبي

املتحدة.
ــوى القضائية  ــت الدع ــا للوثائق، قال ووفق
ــغييل» من  ــم املايل والتش ــا من الدع إن «نمط
يف  ــني  الخاطف ــاعد  س ــة  السعودي ــة  الحكوم

األشهر التي سبقت الهجمات.
ــات الفدرايل،  ــدت وثائق مكتب التحقيق وأك

ــات  الوالي إىل  ــاءا  ج ــن  اللذي ــني  السعودي أن 
ــدان  ــني وحم ــد القضاي ــا محم ــدة وهم املتح
ــبكة  ــا يف الواقع أعضاء يف «ش ــالوي، كان الش
ــق أن الرجالن  ــة» وادعت الوثائ ــالء اململك عم
ــارص  ــن عن ــدد م ــع ع ــان م ــا يف أفغانست تدرب

القاعدة اآلخرين الذين شاركوا يف الهجمات.
ــبتمرب أحداثا عابرة  ــم تكن أحداث 11 س ول
ــوداء يف تاريخ العالم  بل كانت نقطة تحول  س
ــداث  األح ــن  م ــلسلة  س ــببت  س ــا  وبحدوثه
ــكا العالم بعد  ــت أمري ــد حول ــالت فق والتفاع
ــبتمرب إىل كتلة نار ملتهبة قتلت  أحداث 11 س
ــني العرب واملسلمني ودمرت أقطاراً عربية  مالي
ــني وثالثة  ــن أجل برج ــط م ــا فق ورشدت أهله
ــزال تحاك  ــا ت ــة م ــي  وكذب ــل أمريك آالف قتي
بأروقة االستخبارات األمريكية التي تعلم من 

ــذه العملية اإلرهابية ومموليها وهي  منفذي ه
السعودية وإرسائيل.

ــة  ــة املسؤولي ــة األمريكي ــت الحكوم وحّمل
ــام لدماء  ــدة، وتوّعدت باإلنتق ــم القاع لتنظي
ــنت حملة عسكرية  ضحاياها وما لبثت أن ش

عىل أفغانستان.
ــة عىل اإلرهاب  ــتكماال لحربها املزعوم واس
ــة عسكرية  ــن حمل ــوش اإلب ــنت حكومة ب ش
ــبتمرب،  ــن أحداث 11 س ــنتني م ــرى بعد س أخ
ــة امتالكه  ــو العراق، بحج ــدف اآلن ه واملسته
ــامل، لم يعرث عىل أثر لها بعد  ــلحة دمار ش أس

الغزو.
ــىل األحداث  ــتة عرش عاما ع وبعد مرور س
ــكانها  األكرث دموية يف تاريخ أمريكا، ينتظر س
ــكلة اإلرهاب قد  ــم أن تكون مش ــكان العال و س

ــع يقول عكس  ــا، لكن الواق ــن جذوره حّلت م
ــي حصلت  ــوالت الت ــر إىل التح ــك، فبالنظ ذل
ــة، يظهر واضحا  ــة عرش عاما املنرصم يف الست
ــه اإلرهاب أو  ــوف بوج ــكا عن الوق ــز أمري عج

الحد من توّسعه يف العالم.
ــري يف العالقات  ــذا اإلطار يسأل الخب  ويف ه
ــو» يف مقال  ــکا زنک ــة «می ــة األمريكي الخارجي
ــع عدد  ــاذا ارتف ــز: مل ــورك تايم ــة نيي لصحيف
املنظمات اإلرهابية من 28 منظمة عام 2002م 

إىل 61 تنظيما يف يومنا هذا؟
ــوام الستة عرش  ــالل تلك األع ويضيف: خ
ــروب والغزوات  ــد كل تلك الح ــة، و بع املنرصم
ــد أكرث من  ــة األمريكية. وبع ــارات الجوي و الغ
ــري  ــارشة وغ ــف مب ــات دوالر، تكالي 6 تريليون
مبارشة اقتطعت من جيوب املواطن األمريكي 

ــة إىل مقتل أكرث  ــب، إضاف ــق الرضائ ــن طري ع
ــوريا وليبيا  ــراق وس ــي يف الع ــن مليون مدن م
ــان واليمن، أين أصبح ملف محاربة  وأفغانست

اإلرهاب املزعوم؟
ــب  للجان ــة  البرشي ــة  التكلف ــة  ناحي ــن  وم
ــراق، فتتحدث  ــىل الع ــا ع ــي يف حربه األمريك
ــري  ــن 4500 عسك ــرث م ــن أك ــات ع اإلحصائي
أمريكي، ما يعني تخطي حاجز قتىل الجيش 
ــت وملواجهة  ــام، ويف نفس الوق يف حرب فييتن
ــة  الحكوم ــتباحت  اس ــاب»  اإلره ــر  «خط
ــت  ــني فأعلن ــات املواطن ــة خصوصي األمريكي
ــىل  ــت ع ــاالت وتجسس االتص ــىل  ــة ع الرقاب
ــه الصحف بأكرب  ــم الخاصة بما وصفت حياته

عملية تجسس معلنة يف التاريخ.
فبات كل يشء من بريد الكرتوني إىل خطوط 
الهاتف و الفاكس و الصور والرسائل القصرية 
ــرى التحقيق  ــة و التعقيب، وج ــت املراقب تح
ــن  م ــا  خصوص ــني  األمريكي ــن  م اآلالف  ــع  م
ــيوية واإلفريقية،  األصول العربية والرشق آس
وحصلت عدة انتهاكات من تعذيب إىل إرهاب 
ــوق املدنية والسجن  ــيس وحرمان من الحق نف
اإلنفرادي وغريها، وذلك باعرتاف وتوثيق ممن 

أرشفوا عىل تلك اإلنتهاكات.
ــراءات، ومرة  ــن كل تلك اإلج وعىل الرغم م
ــمية  الرس ــات  اإلحصائي ــالل  خ ــن  م ــرى  أخ
ــاب ما بعد  ــإن عدد ضحايا اإلره األمريكية، ف
11 أسبتمرب أكرب بكثري من ما قبل هذا التاريخ، 
ــدة،  بش ــت  اتسع ــاب  اإلره ــار  انتش ــة  ورقع
ــورة يف  ــد محص ــم تع ــة ل ــات اإلرهابي فاملنظم
أماكن محددة عىل الخريطة بل انترشت حتى 
ــدا  ــا، وازدادت عدي ــكا نفسه ــا وأمري يف أوروب

وتنظيما ونشاطا وتمويال.
ــع  ــي م ــة يف التعاط ــأن اإلزدواجي ــك ب ال ش
املجموعات اإلرهابية، ودعم بعضها ومحاربة 
ــة األمريكية، لن  األخرى بما تقتضيه املصلح
ــكا وحلفائها؟  ــج إيجابية ألمري ــه نتائ يكون ل
ــد من 11  ــهد املزي ــوف نش ــل عىل العكس س ب
ــبتمرب وإن كان بأوجه وأماكن أخرى، وال بد  س
ــكا يف العالم وتغذيها  ــار التي ترضمها أمري للن
ــا أن تحرقها يف  ــج وأوروبا، ال بد له دول الخلي
ــة األمريكية  يوم من األيام. وفعال فإن السياس
ــرب الخاليا  ــام ع ــم حقل ألغ ــن العال ــت م جعل
ــي السعودي،  ــبعة بالفكر الوهاب النائمة املش
ــني واألوروبيني الذين  ــني األمريكي وعرب املقاتل
قد يعودون من سوريا والعراق وأفغانستان إىل 
ــعوب  بالدهم يف أي لحظة. أضف اىل حقد الش
املستضعفة وكرهها ألمريكا، بعد أن عانوا من 
ــروب املفروضة عىل بالدهم بحجة  ويالت الح

ما يسمى الحرب عىل اإلرهاب.
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دمشق/ وكاالت
ــر الخارجية السوري  أكد نائب وزي
ــات  ــل املخطط ــداد، أن ك ــل املق فيص
ــوريا بدأت تتكشف أكرث فأكرث،  ضد س
ــزور هي  ــر ال ــة دي ــريا اىل أن معرك مش
ــيبقى هو  ــارك الكربى وما س ــر املع آخ

تفاصيل.
ــع  م ــه  ل ــاء  لق يف  ــداد  املق ــاف  وأض
ــزور كانت  ــة دير ال ــن إّن "معرك امليادي
ــىل  ع ــاء  القض يف  ــياً  أساس ــًال  مفص
ــزور  ــر ال ــري يف دي ــا يج ــاب، وم اإلره
ــرتاتيجي، وال يوجد ما يمنع  إنجاز اس
ــكان  ــول إىل أي م ــن الوص ــش م الجي

يريد".
ــكر للمقاومة  ــداد بالش ــه املق  وتوّج
ــيا  وحزب الله والحلفاء يف إيران وروس
ــة السورية يف  ــاعد الدول ــن س ــل م وك
ــاب، معتربا أن تحرير كامل  رضب اإلره
ــكل التحالف  ــاز ل ــو إنج ــر الزور ه دي
ــوريا واملقاومة وإيران  ــف بني س النظي

وروسيا.
أن  إىل  ــوري  الس ــؤول  املس ــت  ولف
ــزور بفعل  ــل إىل دير ال ــش" وص "داع
ــراً بالرضبة  ــدة األمريكية، مذّك املساع
ــد  ض ــرثدة  ال ــل  جب ــىل  ع ــة  األمريكي
ــه بعد  ــاً إن ــوري، مضيف ــش الس الجي
ــل الرثدة  ــة عىل جب ــة األمريكي الرضب
ــرى حصار املطار  ــل "داعش" وج دخ

العسكري يف دير الزور.
ــه كان مع  ــداد إن حزب الل وأكد املق
ــدم التضحيات  ــوريا من البداية وق س
ــاب ومنع  ــىل اإلره ــرب ع ــار الح يف إط

الهيمنة، مشريا اىل أن سوريا "تفتخر 
ــقائها يف حزب الله كتنظيم  وتعتز بأش
ــاون القائم  ــراد"، الفتاً إىل أّن "التع وأف
ــراف الحلف من طهران وبغداد  بني أط
ــيا سبب  ــق ومع روس واملقاومة ودمش

هذا النرص".
ــق  ــا يحق ــه عندم ــداد أن ــد املق وأك
ــازاً عىل األرض  ــش السوري إنج الجي
ــات غربية  ــن اتهامات وفربك ــع ع نسم
أن  ــا  نافي ــي،  الكيميائ ــف  مل ــارة  إلث
ــة أي مواد  ــدى الدولة السوري يكون ل

كيميائية عىل اإلطالق.
ــب وزير الخارجية   إىل ذلك أكد نائ
ــوات االمريكية دّمرت  ــة أن الق السوري
ــوريا وأعمالها  ــة يف س ــى التحتي البن
ــاب، مطالبا تلك  موجهة لخدمة اإلره
ــيتم التعامل  ــوات بالرحيل وإال س الق
ــد املقداد  ــة، كما أك ــوة معادي معها كق
ــىل أرض  ــي ع ــود أي أجنب أّن اي "وج
إن  ــاً  مضيف ــول"،  مقب ــري  غ ــوريا  س
ــه  ــاب علي ــارب اإلره ــد أن يح ــن يري م

التنسيق مع الجيش السوري.

طهران/
ــمي املتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية   أعلن بهرام قاس

اإلسالمية اإليرانية، أنه ال حل عسكري يف أفغانستان.
ــؤال  ــىل س ــس، وردا ع ــبوعي أم ــي األس ــره الصحف ويف مؤتم
ــكا بخصوص  ــي أعلنتها أمري ــدة الت ــرتاتيجية الجدي ــأن االس بش
ــار القوات األمريكية يف  ــان، ومن أهم محاورها زيادة انتش أفغانست
ــاور محادثات وزير  ــذا املوضوع احد مح ــكل ه هذا البلد، وهل يش
ــم الخارجية  الخارجية الباكستاني يف طهران؟، قال املتحدث باس
ــة لقاء وزير الخارجية  ــة: خالل اللقاءات اإلقليمية وخاص اإليراني
ــأن  ــاور بش ــادل اآلراء والتش ــني، يتم تب ــع املسؤول ــي م الباكستان
ــرتك لدى البلدين،  ــا اإلقليمية والقضايا ذات االهتمام املش القضاي
ــمي إىل  ــا كان تبادل اآلراء هذا موجودا عىل الدوام.ولفت قاس مثلم

ــان لن يكون لها أي حل عسكري، وإن عىل جميع دول  أن افغانست
ــة ومستقرة.  ــل أفغانستان آمن ــذل جهودها من اج ــوار، إن تب الج
ــوات األجنبية يف  ــار الق ــدول األجنبية وانتش ــل ال ــع: إن تدخ وتاب
ــكالت يف هذا البلد.. وعىل  ــان، يزيد من تعقيد وتفاقم املش أفغانست
ــم يف هذا البلد،  ــان أن يحدوا من تدخالته ــن يحبون أفغانست الذي
وان يسمحوا للشعب األفغاني بأن يحدد مصريه من خالل الحوار 

والتعامل البناء.
ــية بني  ــادل الوفود الدبلوماس ــول موعد تب ــؤال ح وردا عىل س
ــية والسياسة  ــمي: يف الدبلوماس ايران والسعودية، قال بهرام قاس
ــمي: بشأن تبادل الوفود، لم  الخارجية كل يشء ممكن. ولفت قاس
ــازال قائما، وقد حصل  ــني، إال أن املوضوع م ــم تحديد موعد مع يت
ــيكون  ــرياتهم، وأعتقد أن تبادل الوفود س أعضاء الوفدين عىل تأش

ــد انتهاء عمليات الحج بالكامل. وتابع: إن تبادل الوفود هذا هو  بع
ملجرد تفقد األماكن الدبلوماسية لدى البلدين، واعتقد أنه سيكون 
ــابيع  باإلمكان إجراء هذه الخطوة وهي خطوة متبادلة خالل األس

القادمة.
ــائل اإلعالم بثت خربا األسبوع املايض  ــؤال بأن وس وردا عىل س
ــالم السعودية  ــائل اإلع ــع وس ــي السعودي من ــوان امللك ــأن الدي ب
ــورا، كما رصح وزير  ــم تفنيد الخرب ف ــن التهجم عىل إيران، وقد ت م
ــران والسعودية  ــة إي ــة السعودي بأن التقارب بني سياس الخارجي
ــائعات؟ أجاب  ــذه األخبار والش ــأن ه ــة، فما هو تحليلكم بش مهزل
قاسمي: إن ما يطرح يف وسائل اإلعالم هو مجرد مواضيع إعالمية، 
وهنا ال يتسع املجال يل ألحلل الظروف. وأضاف: يف عالم السياسة 
ــي بالرضورة  ــة، وال ينبغ ــادة ومتباين ــات متض ــد نسمع ترصيح ق

االهتمام بها جميعا، وحملها عىل محمل الجد. ولفت إىل أنه بشأن 
ــه عادت له حالة  ــر الخارجية السعودية، اعتقد أن ــات وزي ترصيح
ــأن موضوع آخر، وفلت اسم إيران  االغرتار، أو أنه رصح بالخطأ بش

من عىل لسانه.
ــبتمرب والوثائق الجديدة  ــأن أحداث 11 س ــؤال بش وردا عىل س
املنترشة بشأن الدعم املايل لهذه األحداث، قال قاسمي: إن موضوع 
11 أيلول موضوع واضح.. إن الحدث الهام الذي وقع واملحاكم التي 
ــدت، كلها توجه أصابع االتهام إىل دولة معينة بالضلوع يف هذه  عق
األحداث، مضيفا أنه بسبب التجارة الجديدة السائدة يف الواليات 
ــا أثبتته املحاكم  ــذا املوضوع، ونأمل من خالل م ــدة انحرس ه املتح
ــقطوا يف هذه  ــتيفاء حقوق الضحايا الذين س األمريكية أن يتم اس

األحداث، وأن ال يشهد العالم تكرار هكذا أحداث يف املستقبل.

الحر  الــجــيــش  مسلحي  تــأمــر  أمــريــكــا 
باالنسحاب إىل األردن وتسليم مواقعهم

بعد نجاح الجيش السوري في حرب داعشبعد نجاح الجيش السوري في حرب داعش

طلبت واشنطن من 
ــى  ــا يسم ــي م مسلح
ــوري  الس ــش  "الجي
القتال  ــف  بوق الحر"، 
السوري  الجيش  ضد 
ــوريا  س ــوب  جن
واالنسحاب اىل داخل 
ــة،  األردني األرايض 
ــت  نقل ــا  م ــب  بحس

وكالة رويرتز أمس.
ــة  الوكال ــت  وأضاف
ــادر من  ــًال عن مص نق
ــني  املسلح ــادات  قي
ــر  أوام ــوا  تلق ــم  أنه
املخابرات  ــة  وكال ــن  م
ــة  األمريكي ــة  املركزي
ــاورة  مج ودول 
األردن  ومنها  تدعمهم 
ــاء  بإنه ــة  والسعودي
ــوب  جن يف  ــال  القت
أن  ــريين  ــوريا، مش س

ــم  ــة له ــدول الداعم ال
منطقة  برتك  طالبتهم 
ــوريا  س رشق  ــوب  جن
ــة  ناحي ــر  والتقهق

األردن.
ــة  الوكال ــت  ونقل
يف  ــؤول  املس ــن  ع
ــود  "أس ــى  يسم ــا  م
ــى  ويدع ــة"  الرشقي
ــة  ــن السالم ــدر الدي ب
ــب  طل ــاك  "هن ــه:  قول
ــاب  لالنسح ــمي  رس
ــى  ــن البادية".وتتلق م
ــود  "أس ــة  جماع
ــدات  ــة" مساع الرشقي
عسكرية من التحالف 
ــوده  ــذي تق ــدويل ال ال
ــدة.  املتح ــات  الوالي
ــب  الطل ــذا  ه ــي  ويأت
ــذي  ال ــدم  التق ــد  بع
حققه الجيش العربي 

ــابيع  السوري يف األس
ــرية بجنوب رشق  األخ
ــن  م ــه  وتمكن ــيا،  آس
ــرة عىل  ــادة السيط إع
النقاط  ــن  م مجموعة 
ــع األردن  ــة م الحدودي
ــر  يسيط ــان  ك ــي  والت
ــو  مسلح ــا  عليه
ــوري  الس ــش  "الجي

الحر".
ــت  قال ــا  بدوره
ــية  دبلوماس ــادر  مص
ــب  الطل إن  ــة:  غربي
إدارة  ــرار  بق ــط  مرتب
ــي  األمريك ــس  الرئي
دونالد ترامب يف يوليو 
وكالة  ــج  برنام ــف  بوق
ــز  بتجهي ــرات  املخاب
ــة  املعارض ــب  وتدري
تقاتل  ــي  الت السورية 

الجيش السوري.

نيويورك تايمز:نيويورك تايمز:  وسائل اإلعالم 
السعودية كاذبة وسخيفة

ــالم السعودية  ــائل اإلع ــز، أن وس ــة نيويورك تايم ــدت صحيف أك
ــخيفة، وتنرش أخبار مزيفة يف كثري من األحيان، مشرية اىل  كاذبة وس
ــة لبيانات منسوبة لتنظيم داعش  فربكة صحيفة الرياض السعودي

اإلرهابي.
ــة السعودية نرشت مساء  ــب نيويورك تايمز فإن الصحيف وبحس
الثامن من سبتمرب بيانا قيل إنه لتنظيم داعش يتضامن مع قطر يف 
ــاق وراءها صحف وقنوات إخبارية  ــة مع الرياض ، قبل أن تنس األزم

سعودية عىل رأسها قناة "اإلخبارية".
ــا كبرية من  ــرى للتنظيم فروق ــان وبيانات أخ ــة بني البي ــر املقارن وُتظه
الناحيتني الفنية والتحريرية للبيان ما يؤكد عدم صحته، وتلفيقه بغرض 

االستدالل عىل عالقة وهمية بني دولة قطر وتنظيم داعش االرهابي.
ــرى لتنظيم  ــات أخ ــوم وبيان ــني البيان املزع ــوارق ب ــملت الف وش
داعش- فروقا يف الخط املستخدم يف العنوان ومنت البيان، باإلضافة 
ــك اليوم، كما أن  ــص أخبار التنظيم يف ذل ــاب البيان عن ملخ إىل غي
ــط 2014م  ــودي تخىل منذ أواس ــالم السع ــش بلغة اإلع ــم داع تنظي
ــام، إذ تحول التنظيم من  ــالم يف العراق والش عن مصطلح دولة اإلس
ــر بكل الحدود  ــالمية، خالفة تكف ــة نظره إىل دولة الخالفة اإلس وجه
بني الدول اإلسالمية وتكفر زعماءها، لكنها ترى يف قطر شقيقة لها، 

وفق البيان امللفق.
وكانت صحيفة اإلندبندنت الربيطانية، قد اعتربت يف تقرير سابق 
ــها قناة العربية السعودية،  ــائل االعالم السعودية وعىل رأس أن وس

سخيفة وتتعمد نرش األخبار الكاذبة واملضللة.

ترامب يعلن والية فلوريدا 
"منطقة كوارث كربى"

 واشنطن/
ــوم رئايس، والية  ــس األمريكي دونالد ترامب وفق مرس أعلن الرئي
ــا" املدمر الذي  ــل إعصار "إرم ــوارث كربى" بفع ــدا "منطقة ك فلوري

اجتاح الوالية أمس األول.
ــكان السكان  ــإن بإم ــه ترامب ف ــذي وقع علي ــوم ال ــب املرس وبحس
ــكان املؤقت وإصالح  والرشكات التقدم بطلب للحصول عىل منح لإلس
ــة خسائر  ــدة لتغطي ــروض منخفضة الفائ ــىل ق ــرة، وع ــازل املدم املن
املمتلكات غري املؤمن عليها، وغريها من الربامج، وفق وكالة ”رويرتز“.

ــة بتعويض املبالغ  ــتقوم الحكومة الفيدرالي ــة إىل ذلك، س وإضاف
ــري الحماية  ــىل تداب ــة يف الوالية ع ــات املحلي ــا السلط ــي رصفته الت
ــن تكاليف  ــالء واإليواء، فضال ع ــك تكاليف اإلج ــة، بما يف ذل الطارئ

إزالة الحطام.
ــي الرشقي  ــني الجنوب ــذي رضب الساحل ــا" ال ــار "إرم وأدى إعص
ــخاص عىل األقل،  ــي لفلوريدا إىل مرصع ثالثة أش ــي الغرب والجنوب

فيما يقع أكرث من 45 مليون آخرون تحت خطر اإلعصار.
ــار "إرما"  ــري أن قوة إعص ــي ملراقبة األعاص ــن املركز األمريك واعل
اشتدت إىل الدرجة الخامسة القصوى مع بدء اجتياح جزيرة كوبا، 
ــزر يف البحر  ــة، يف عدد من الج ــة ومادي ــف خسائر برشي ــا خل بعدم
ــر يتزامن مع رياح عاتية  ــي، وأضاف املركز إن اإلعصار املدم الكاريب
ــدم باتجاه الغرب  ــرتا يف الساعة، ويتق ــل رسعتها إىل 260 كيلوم تص
ــأنه أن يزيد األخطار  ــة 20 كيلومرتا يف الساعة يف مسار من ش برسع

املحدقة بوالية فلوريدا األمريكية.


