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الفروف: قواتنا يف سوريا ستساعد دمشق 

يف منع "داعش" من العودة مجددا
ــوريا  ــية املتبقية يف س ــريغي الفروف، أن القوات الروس ــة الرويس، س ــد وزير الخارجي أك

ستساعد حكومة البالد يف إحباط محاوالت "داعش" استعادة قوته.
ــيا1-" نرشت مقتطفات منها أمس األحد: "يف حال  وقال الفروف، يف مقابلة مع قناة "روس
سعى داعش، الذي يستمر بالتواجد يف املنطقة عىل شكل فصائل متفرقة، رغم أنه تكبد 
ــد، فإن املجموعة  ــه من جدي ــه إلقامة دولة الخالفة، إىل رفع رأس ــأن مخططات هزيمة بش
ــوري يف التصدي  ــاعد، بالطبع، الجيش الس ــة من قواتنا يف قاعدة حميميم ستس املتبقي

لهذه املحاوالت".
وكان الرئيس الرويس، فالديمري بوتني، أعلن، يوم 6 ديسمرب املايض، عن تحقيق االنتصار 
ــتوى الدويل، يف سائر األرايض  ــكري عىل تنظيم "داعش"، املصنف إرهابيا عىل املس العس

السورية، وأمر يف الـ 11 من الشهر ذاته، ببدء سحب القوات الروسية من البالد.
ــمرب ،  ــوريا يوم 22 ديس ــية من س ــحب الجزء األكرب من القوات الروس واكتملت عملية س
ــكرية وعنارص مركز مصالحة أطراف  لكن بعض املجموعات، منها 3 كتائب للرشطة العس
ــالد وفقا لالتفاقات بني  ــتبقى يف الب ــة والوحدات يف قاعدتي حميميم وطرطوس، س األزم

موسكو ودمشق.
ــتعداد الواليات املتحدة، التي  ــىل صعيد متصل اعترب الفروف أن "هناك دالئل عىل اس ع
ــار" النهج الذي  ــوريا، ألن تراعي وتأخذ بعني االعتب ــع الحقيقي يف س ــدأت تفهم الوض ب
ــري تنفيذه  ــذا العمل يج ــددا عىل أن ه ــورية، مش ــوية القضية الس ــيا لتس ــه روس تطبق

"بدعوة من قبل الحكومة الرشعية للجمهورية العربية السورية".
كما لفت الفروف يف هذا السياق إىل أن "العمل يجري جيدا" بني روسيا والواليات املتحدة 

عرب القنوات العسكرية يف سوريا ملنع وقوع الحوادث. 

الجزائر.. تفكيك شبكة تضم 11 
عنصرا على صلة بـ"داعش"

الجزائر/
ــبكة تضم 11 شخصا عىل صلة بتنظيم  فككت أجهزة األمن الجزائرية ش

"داعش" اإلرهابي يف والية تلمسان شمال غربي البالد.
ــة وضعت يدها  ــس إن أجهزة األمن املختص ــال مصدر أمني محيل أم وق
ــتقطاب  ــوم بجمع األموال واس ــش"، كانت تق ــبكة ترتبط بـ"داع ــىل ش ع

عنارص جديدة واإلشادة بأعمال التنظيم اإلرهابي.
ــبكة، الذين أقروا  ــارص الش ــم "اعتقال 4 من عن ــدر، إىل أنه ت ــار املص وأش
ــع أموال لرشاء  ــم كانوا بصدد جم ــل الوقائع، وبأنه ــات بكام يف التحقيق

بطاقات سفر لصالح عنارص من التنظيم للمغادرة عرب تركيا ودبي".
ــف نقالة وتذاكر  ــيب وهوات ــرتجعت حواس ــد عىل أن أجهزة األمن اس وأك
ــع املوقوفني التي  ــطنبول ودبي، بعد تحقيقات م ــفر إلكرتونية إىل إس س

وجهت لهم تهم "االنتماء واإلشادة ودعم تنظيم إرهابي دويل".

إيران تكشف عن صاروخ باليستي 
جديد بـ"ذكرى انتصار الثورة"

طهران/
ــتعرض الجيش اإليراني أمس صاروخا باليستيا جديدا يصل مداه إىل ألفي كيلومرت،  اس
ــالمية  ــران بالذكرى الـ39 النتصار الثورة اإلس ــهدها إي وذلك ضمن االحتفاالت التي تش

االيرانية بمشاركة الرئيس اإليراني حسن روحاني وكبار املسؤولني.
ــو "صاروخ  ــم "قدر" وه ــاروخ الجديد يحمل اس ــاء: إن الص ــة فارس لألنب ــب وكال وبحس
ــائل يف املرحلة األوىل  ــنة من شهاب3- ويعمل بالوقود الس ــط املدى ونسخة محس متوس

والوقود الصلب يف املرحلة الثانية".
ــرص وقتا يف اإلعداد من  ــك قدرة أعىل عىل املناورة وأق ــت الوكالة أن الصاروخ "يمل وأضاف
ــطة مجمع همت  ــاروخ بالكامل يف إيران بواس ــهاب3- وقد تم تصنيع هذا الص ــاروخ ش ص

للصناعات الصاروخية".
ـــ39 النتصار الثورة  ــاء الذكرى ال ــريات املليونية إلحي ــاح أمس االحد املس ــت صب وانطلق

االسالمية يف كافة املدن االيرانية.
ــه الخميني (قدس  ــام بعودة قائد الثورة روح الل ــون عىل مدى عرشة أي ــل االيراني ويحتف
رسه) اىل الربوع االيرانية وانتصار الثورة االسالمية واالطاحة بحكم الشاه.. ويتخذون من 
ــتثمر إيران املناسبة  ــم إحيائهم.. وباملوازاة، تس مطار مهر آباد الدويل مقراً النطالق مراس

لتدشني إنجازاتها العسكرية والعلمية والصناعية.

محكمة مصرية تعاقب 33 من أعضاء 
ومؤيدي جماعة اإلخوان بالسجن 

القاهرة/ (رويرتز) /
ــس 17 من  ــرة عاقبت أم ــات القاه ــة إن محكمة جناي ــادر قضائي ــت مص  قال
ــجن املؤبد و16  ــلمني املحظورة بالس ــدي جماعة اإلخوان املس أعضاء ومؤي

آخرين بالسجن ملدد أقل يف قضية عنف وقع يف القاهرة يف 2014م.
ــرة يف مارس  ــد نظموا مظاه ــدي الجماعة ق ــاء ومؤي ــن أعض ــرشات م وكان ع
ــمع خاللها دوي  ــة س ــمال رشق العاصم ــمس بش ــني ش ــة ع 2014م يف منطق

إطالق نار تبني أن صحفية وامرأة أخرى وطفال قتلوا عىل إثره.
وأحالت النيابة العامة 48 إىل املحاكمة يف القضية التي عرفت إعالميا بقضية 
ــة وحيازة  ــكيل جماعة إرهابي ــادة أرشف بتهم منها تش ــة مي ــل الصحفي مقت

أسلحة نارية وذخائر وقتل ثالثة أشخاص عمدا والرشوع يف قتل آخرين.
ــنة  ــدد 15 س ــجن املش ــال مصدر إن املحكمة عاقبت ثمانية متهمني بالس وق
ــجن املشدد عرش سنوات  ــجن املشدد سبع سنوات وثالثة بالس وثالثة بالس

وحدثا بالسجن 15 عاما وآخر بالسجن عرش سنوات كما برأت 15 آخرين.
وحوكم 36 من املتهمني حضوريا والباقون غيابيا.

ــام محكمة النقض  ــم حضوريا الطعن عليه أم ــق ملن صدر الحكم عليه ويح
ــه وإذا ألغته تعيد  ــد الحكم أو تعدل ــة مدنية مرصية ولها أن تؤي ــىل محكم أع

املحاكمة أمامها.
ــدد يحرم من  ــجن املش ــول قانونيون إن الس ــا. ويق ــد 25 عام ــجن املؤب والس

يعاقب به من العفو املحتمل عن جزء من العقوبة.

حول العالمحول العالم

سقطت أمس طائرة ركاب روسية 
ــاراتوف"  "س ــريان  ط ــة  لرشك ــة  تابع
 71 ــا  متنه ــىل  ع ــل  تحم ــية  الروس

شخصا فوق ضواحي موسكو.
ــة  وكال ــت  نقل ــا  م ــب  وبحس
ــبوتنيك" عن مصدر قوله: "عىل  "س
ــة  التابع "إن148-"  ــرة  الطائ ــنت  م
ــاراتوف"  "س ــة  الجوي ــوط  للخط
ــار دوموديدوفو يف  ــن مط ــة م املنطلق
ــكو، واملتجهة إىل مدينة أورسك  موس
ــن  و6 م ــاً  راكب ــاك 65  ــية، هن الروس

أعضاء الطاقم".
ــدوا  وج ــم  إنه ــدر  املص ــاف  وأض
ــكوي" يف  الطائرة يف منطقة "رامينس
ضواحي موسكو، ولكن لم تصل فرق 

اإلنقاذ إىل اآلن.
 "Flightradar24 " ــة ــا لبواب ووفق
ــإن  ــرات، ف ــة الطائ ــع حرك ــي تتب الت
ــاض  ــدأت باالنخف ــرة ب ــة الطائ رسع

 14:26 ــاعة  الس ــد  بع ــري  كب ــكل  بش
ــدث  املتح ــال  وق ــكو.  موس ــت  بتوقي
ــية إن وزير  ــم وزارة النقل الروس باس
النقل اتجه إىل موقع سقوط الطائرة.
ورصحت وكالة النقل الروسية، أن 
ــات الرادار  الطائرة اختفت من شاش
ــار  ــد عدة دقائق من إقالعها. وأش بع
ــية  ــة الطوارئ الروس ــدر يف هيئ مص
ــل بني  ــود طف ــبوتنيك" إىل وج لـ"س

الركاب عىل منت الطائرة.
ــني من  ــدر أن مروحيت ــد املص وأك
ــا رجال  ــىل متنهم ــي8-" ع ــراز "م ط
ــقوط  س ــع  موق إىل  ــا  توجهت ــاذ  إنق
ــن  ــكو. م ــي موس ــرة يف ضواح الطائ
ــق  التحقي ــة  لجن ــت  أعلن ــا  جانبه
ــي يف  ــق جنائ ــح تحقي ــية فت الروس
حادث سقوط الطائرة "إن — 148".

ــوزارة  ــي ل ــب الصحف ــال املكت وق
ــالم  ــائل إع ــية لوس ــوارئ الروس الط

روسية إنه عرث عىل أجزاء من حطام 
ــكوي،  الطائرة قرب قرية سيبانوفس

وأيضا جثث عدد من الضحايا.
وقال مصدر مطلع لوسائل إعالم 
ــرة املنكوبة  ــام الطائ ــية إن حط روس
ــرة نصف قطرها حوايل  متناثر يف دائ
ــن. وأعلنت، ناتاليا لوكاش،  كيلومرتي
ــاعدات  ــز املس ــمي ملرك ــل الرس املمث
ــوارئ أنه تم  ــية يف حاالت الط النفس
ــد تحطم  ــاخن" بع ــاح "خط س افتت

الطائرة.
ــيني  ــاء النفس ــت إن األطب وأضاف
ــيس ألقارب  ــم النف ــيوفررون الدع س
ــىل منت  ــوا ع ــن كان ــخاص الذي األش
ــدة  عم ــدم  وق ــة.  املنكوب ــرة  الطائ
ــكو تعازيه الحارة ألهايل وأقارب  موس
ــىل منت  ــوا ع ــن كان ــخاص الذي األش

الطائرة.

ــة  ــة تركي ــع بحري ــت قط اعرتض
ــفينة تابعة لرشكة "إيني"  طريق س
التي  النفط  ــاف  اإليطالية الستكش
ــت يف طريقها للتنقيب عن الغاز  كان

املكتشف أخريا يف املياه القربصية.
ــالم قربصية،  ــائل إع ــت وس وقال
ــفنا حربية تركية كانت  أمس، إن س
ــاورات يف املنطقة، وذكرت  تجري من
أن الحادث وقع يوم الجمعة املايض.
ــفينة  أن س ــربص إىل  ــارت ق وأش
ــت يف  ــايبم 12000" كان ــر "س الحف
ــوب  ــني الجن ــع ب ــن موق ــا م طريقه
ــربص  ق ــن  م ــي  الغرب ــوب  والجن
متوجهة إىل منطقة يف جنوب رشقي 
ــفن  ــا الس ــا أوقفته ــرة عندم الجزي

الحربية الرتكية.
وحذر العسكريون األتراك طاقم 
ــة الرحلة، ألن  ــفينة من مواصل الس
املنطقة ستشهد مناورات عسكرية، 
ــم الرشكة  ــق باس ــر ناط ــا ذك ــق م وف

اإليطالية لوكالة "أسوشيتدبرس".
ــرتز" بأن  ــادت وكالة "روي كما أف
ــم الرشكة اإليطالية قال  الناطق باس

إن السفينة ستبقى يف مكانها.
ــوس  نيك ــربص  ق ــس  رئي ــال  وق  
أناستاسيادس يف مؤتمر صحفي يف 
نيقوسيا، إن قربص تتخذ الخطوات 
ــا أن  ــر، مضيف ــاه األم ــة" تج "الالزم
ــة  القربصي ــلطات  الس ــات  ترصف
يشء  أي  ــادي  تف رضورة  ــس  تعك
ــؤدي إىل تصعيد املوقف  ــن أن ي يمك
ــن انتهاك  ــايض بالطبع ع دون التغ

تركيا للقانون الدويل.
ــر خارجية  ــن جهته، رصح وزي م
قربص يوانيس كاسوليدس أن بالده 
ــة مع الرشكة  ــري اتصاالت مكثف تج

والحكومة يف إيطاليا بخصوص أمر 
السفينة.

ــايض،  ــر امل ــه يف 28 يناي ــر أن ُيذك
ــواحل  الس ــر  خف ــوات  ق ــت  منع
ــي  اليونان ــاع  الدف ــر  وزي ــة،  الرتكي
ــرتاب  االق ــن  م ــوس،  كامين ــوس  بان
ــكري من جزر "كارداك"  بزورق عس

الصخرية الرتكية يف بحر إيجة.
ــة،  الرتكي ــة  الداخلي ــت  وأوضح
ــوس أراد  ــا، أن كامين ــان حينه يف بي
"كارداك"  ــة  منطق ــن  م ــرتاب  االق
ــن الزهور، لكن قوات  لوضع إكليل م

ــة منعته من  ــواحل الرتكي ــر الس خف
ــاه اإلقليمية الرتكية  ذلك، وغادر املي
ــدوث أي  ــرات، دون ح ــد التحذي بع

توتر.
ــت تحذيرا إىل  ــت مرص وجه وكان
ــبوع املايض، من محاولة  أنقرة، األس
ــة  ــىل املنطق ــيادتها ع ــاس بس املس
ــا يف رشق  ــة به ــة الخاص االقتصادي
ــالن أنقرة  ــط، وذلك عقب إع املتوس
عدم اعرتافها باتفاق ترسيم الحدود 
ــام  ــربص ع ــرص وق ــني م ــة ب البحري
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تحطم طائرة روسية في موسكو تحطم طائرة روسية في موسكو 
ومقتل رکابها الـ ومقتل رکابها الـ ٧١٧١

رغم تحذيرات مصرية .. تركيا تتحرك رغم تحذيرات مصرية .. تركيا تتحرك 
عسكريًا لمنع عملية التنقيب في المتوسطعسكريًا لمنع عملية التنقيب في المتوسط

أثناء رحلة داخلية:أثناء رحلة داخلية:

ــعودية تطورات وتقلبات رسيعة وغري مسبوقة  تشهد  الس
يف عهد محمد بن سلمان، وتدل الكثري من املؤرشات  عىل قرب 
ــعود لألبد بعد  ــم آل س ــيطيح بحك ــعبي س ــدوث انفجار ش ح
ــعوديني وأنهكتهم  ــت بحق الس ــرارات األخرية التي أجحف الق

بشكل كبري عىل كافة األصعدة.
وبالرغم من املحاوالت القوية والجادة التي يقوم بها إعالم 
ــع رقعتها يوماً  ــم عىل حالة الغضب التي تتس اململكة، للتعتي
بعد يوم، فقد شهدت األسابيع املاضية تطورات وقرارات أكدت 
ــتقرار،  حقيقة أن اململكة تميش فوق قرشة رقيقة من عدم االس

تخفي تحتها غضباً قد يبتلع كل يشء يف لحظة.
أحدث تلك التطورات التي تعكس حجم األزمة كان اعتقال 
ــجن ”الحائر“  ــايض، وإيداعهم س ــل يناير امل ــرياً، يف أوائ 11 أم
ــم اعرتاضاً  ــد تجمهرهم يف قرص الحك ــم، بع ــداً ملحاكمته تمهي
ــاه والكهرباء  ــري املي ــع فوات ــىل دف ــي يجربهم ع ــر ملك ــىل أم ع

الخاصة بقصورهم.
وجاء تمرّد األمراء واعتقالهم بعد ساعات من إصدار امللك 
ــعى المتصاص غضب  ــة أوامر جديدة يف مس ــعودي حزم الس
ــز التنفيذ  ــة التي دخلت حي ــن القرارات االقتصادي ــارع م الش

مطلع الشهر الجاري.
ــب  ــعار البنزين، بنس كما رفعت اململكة، يف يناير 2018، أس
ــة القيمة املضافة  ــني 82 و126 باملئة، وفرض رضيب ــت ب تراوح
ــي تبلغ 5 باملئة. كما فرضت رضيبة غري مبارشة عىل جميع  الت
ــروراً بالتوزيع حتى  ــلع والخدمات، ابتداًء من اإلنتاج وم الس

مرحلة البيع النهائي، ويتحّمل تكلفتها املستهلك.
ــىل مواقع التواصل  ــت حالة من الغضب قد تفّجرت ع وكان
ــات  ــرية، ورفضاً لـ ”سياس ــادات األخ ــي رفضاً للزي االجتماع
ــد من  ــو مزي ــني نح ــود املواطن ــي تق ــعودية الت ــة الس الحكوم

الظروف االقتصادية السيئة“.
ــب أموالهم،  ـــ ”نه ــعودية ب ــؤويل الس ــرّدون مس ــم مغ واّته
ــم نحو كارثة اقتصادية بينما هم ينعمون بحياة رغيدة  ودفعه

يف قصورهم“.
وبالنظر إىل هذه القرارات واألحداث التي وقعت خالل 120 
ــفا  ــدو اململكة واقفة عىل ش ــهر املايض)، تب ــاعة فقط (الش س
ــار  الهاوية، كما نقل الكاتب األمريكي مايكل وولف عن مستش

البيت األبيض السابق، ستيف بانون.
ــب متصاعد  ــة من غض ــه اململك ــراءة ما تعيش ــن ق وال يمك
وقرارات تسعى ملحارصته، بعيداً عن سيطرة ويل العهد محمد 

بن سلمان عىل زمام األمور، تمهيداً لنقل السلطة إليه.
ــائل إعالم أجنبية،  ــعودية، ومعها وس ــائل اإلعالم الس وس
ــل اململكة من  ــه املنقذ الذي سينتش ــلمان عىل أن ترّوج لنب س
ــيأخذ بيدها من  ــذي س ــي ال ــة، واإلصالح ــا االقتصادي عرثته

مستنقعات التطرف.
ــاب، قد يضع  ــا حول األمري الش ــة كله ــري أن دوران اململك غ
ــيت من مالقاتها؛ وال  البالد يف مواجهة الثورة التي لطاملا خش
ــعودي ينتهج نفس السيناريو الذي  ــيما أن ويل العهد الس س

انتهجه غريه، فأتى بنتائج عكسية.
ولعل املدقق يف التطورات األخرية التي تشهدها السعودية، 
ــدة عنها، وتحديداً يف  ــت بعي مع ربطها بدروس تاريخية ليس
ــابقاً، صعود جمال مبارك نجل الرئيس  مرص التي شهدت، س
ــات  ــارشاً يف االحتجاج ــبباً مب ــا كان س ــوع، مم ــرصي املخل امل

ــعبية التي أطاحت بوالده، يمكن أن يرى أنَّ ثمة مؤرشات  الش
ــري إىل أن التاريخ يعيد نفسه بثوب مختلف يف السعودية،  تش

وال يستبعد احتمال نشوب ثورة قد ترضب أركان اململكة.
ــط كان  أعد تقريراً،  ــنطن لدراسات الرشق األوس مركز واش
ــيايس الرسيع  ــه اىل  أن الصعود الس ــار  في ــايض، اش ــام امل الع
ــيايس والدعم  ــلمان، يذكرنا بالصعود الس لألمري محمد بن س
ــخري كل  ــه، وتس ــارك لنجل ــس مب ــل الرئي ــن قب ــدود م الالمح
إمكانات الدولة يف خدمته وخدمة طموحاته السياسية، حيث 
ــل األول يف  ــنوات، الرج ــارك، خالل بضع س ــال مب ــح جم أصب

مرص، تتسابق كل الدوائر إلرضائه والسري يف كنفه.
ــكرية  ــوة العس الق ــه  ــد وامتالك العه ــويل  ل ــود  ــذا الصع ه
ــة الخارجية  ــة السياس ــل وهندس ــة، ب ــيطرة االقتصادي والس
ــون عليه لقب  ــيني الغربيني يطلق ــل الدبلوماس للمملكة، جع
ــاء ”بلومبريغ“ يف  ــه وكالة أنب ــاً ملا نرشت ــيد كل يشء“، وفق ”س

أبريل 2016.
ــي مرص تم تصوير جمال مبارك، خارجياً، عىل أنه رجل  فف

ــا االقتصادية،  ــن أزماته ــراج مرص م ــادر عىل إخ ــادي ق اقتص
ــة للدولة  ــول اململوك ــع األص ــاد عرب بي ــر االقتص ــىل تحري وع
ــبب غضباً كبرياً ظل مكبوتاً يف صدور  وإلغاء الدعم، وهو ما س
ــعودي  ــني حتى انفجروا يف يناير 2011، فإن األمري الس املرصي

الشاب اختار وكالة ”بلومبريغ“ من أجل اليشء نفسه.
ــام املايض،  ــات متفرقة الع ــالل حوارين نرشا عىل حلق وخ
ــذ  ــا املنق ــدو فيه ــلمان يب ــنب س ــورة ل ــريغ“ ص ــمت ”بلومب رس
القتصاد اململكة بعد أن أوشك عىل اإلفالس، وعرضت خططه 
ــة  ــم وخصخص الدع ــض  ــو تخفي ــه نح ــة، ورؤيت االقتصادي
ــة  ــل رشك ــة، مث ــعودية العمالق ــة الس ــات االقتصادي املؤسس

”أرامكو“.
ــس جمعية  ــباب، وأس وكما لعب جمال مبارك عىل وتر الش
”جيل املستقبل“، وبدأ بتدريب الشباب واالهتمام بالقيادات 
ــلمان عىل الدرب نفسه يف مداعبة  ــابة، يسري محمد بن س الش
ــك“ الخريية، التي تعمل  ــة ”مس ــباب، عرب مؤسس أحالم الش
ــات  ــباب عرب رشاكات مع مؤسس ــىل دعم وتمكني الش ــاً ع أيض
ــج  ــة يف برنام ــارد“ العريق ــة ”هارف ــل جامع ــرية، مث ــة كب دولي
ــتقبل، بحسب معهد واشنطن  ــئة، وقادة املس للقيادات الناش

للدراسات.
ــرص ما قبل  ــني أوضاع م ــل أهمية ب ــابه آخر ال يق ــة تش ثم
الثورة والسعودية حالياً، ويتمثل يف القبضة األمنية الشديدة 
ــواء كان  ــي يرضب بها ويل العهد كل من يقف يف طريقه، س الت

عاملاً أو ناشطاً أو صحفياً أو حتى أمرياً من أمراء آل سعود.
ــال مبارك عىل أنه رجل  ــا  كانت نظرة املرصيني لجم ومثلم
ــلمان  ــإن عالقة بن س ــه، ف ــاض علي ــبباً يف االنقض ــكا س أمري
ــول الدور األمريكي يف  ــنطن تثري الكثري من األحاديث ح بواش
ــاب مايكل وولف الحديث،  ــده، وهو الدور الذي أكده كت تصعي
والذي نقل فيه قول الرئيس ترامب وصهره، بعد تجريد محمد 

بن نايف من كل مناصبه: ”لقد وضعنا رَُجلنا يف القمة“.
هذه املؤرشات تيش بأن السعودية تسري عىل الدرب، دون أن 
ــيد كل يشء“ يف مرص  ــل جمال مبارك ”س تنتبه أو تكرتث لفش
ــح“ يف الجمهورية  ــد عيل عبد الله صال ــة، أو ”أحم الجمهوري

اليمنية، أو ”سيف اإلسالم القذايف“ يف الجماهريية الليبية.

الثورة/
ــدل  الع ــة  ملنظم ــر  تقري ــذر   ح
ــان بالرشق  ــوق االنس ــة لحق والتنمي
ــن ازمة  ــا  م ــمال افريقي ــط وش االوس
ــا   افريقي دول  ــرضب  ت ــد  ق ــاف  جف
ــام 2018م  ــط خالل ع ــرشق االوس وال
ــرص  م ــا  ومنه ــة  املقبل ــنوات  والس
والصومال واريرتيا والسودان   نتيجة 
ــراري وارتفاع  ــاس الح ــرة االحتب ظاه
ــدم  هطول االمطار  درجة الحرارة وع
او  ــتوائية  االس ــل  الني ــع  مناب ــىل  ع
ــيؤدي لكارثة  االثيوبية  االمر الذي س
ــكان  ــربى وحاالت هجرة ونزوح للس ك
ــرى بأفريقيا والرشق  من مناطق ألخ
ــاف املياه  ــيا نتيجة جف ــط وآس االوس

العذبة عامليا.
ــمي للمنظمة  ودلل املتحدث الرس
ــة الجفاف  ــي  عن حال ــدان القنائ زي
ــط  ــق وس ــا ومناط ــوب أفريقي يف جن
رشق  ــوب  وجن ــال  الصوم ــوب  وجن
ــمال  ــمال ورشق كينيا وش أثيوبيا وش
ــوب غرب  ــمال رشق وجن ــا وش تنزاني
ــرض لجفاف  ــي ربما تتع ــدا  الت اوغن

شديد خالل السنوات املقبلة
ــت  حصل ــذي  ال ــر  التقري ــذر  وح
ــخة منه من جفاف  ــورة" عىل نس "الث
منابع نهر النيل االستوائية يف هضبة 
ــودها أمطار دائمة  البحريات التي تس
ــم ملياه  ــدر الدائ ــرة وتعترب املص وغزي
النيل حيث يمر نهر النيل بتسع دول 

ــدا  ــودان  واوغن ــرص والس ــة  م إفريقي
ــا  ورواندا  ــا والكونغو  وتنزاني واثيوبي

وكينيا.
ــاه بالنيل  ــاف املي ــن جف ــذر م وح
ــا  ــرية تان ــن بح ــع م ــذي ينب األزرق ال
ــاب االثيوبية التي  ــا،  والهض بأثيوبي
ــر النيل  ــع  الثاني ملياه نه ــرب املنب تعت
ــتواجه  ــاف س ــكالت جف ــة  ملش اضاف
ــوريا والعراق وتونس  دوًال كلبنان وس
ــة  اوروبي ودوًال  ــر  والجزائ ــرب  واملغ

وآسيوية.
ــة دول العالم  ــر  كاف وأوىص التقري

ــة  ــة ورسيع ــراءات عاجل ــاذ اج باتخ
ــار  ألخط ــاالت  احتم أي  ــة  ملواجه
او  2018م  ــام  ع ــالل  خ ــاف  الجف
ــوري  ــف الف ــة  بالوق ــنوات املقبل الس
ــل   الني ــاه  مي ــتخدام  اس ــيد  برتش
ــوائي وتطوير  ــري العش ــة ال ومحارب
ــة خزانات  ــري  وكذلك اقام ــة ال انظم
ــرب كمية من  املياه  ــة لتخزين اك عمالق

العذبة.
ــط  ــا تواجه دول بالرشق االوس كم
ــر  ــتان خط ــوريا وكردس ــراق وس كالع
ــر إقامة إيران  الجفاف  نتيجة مخاط

ــري دجلة  ــىل نه ــدود ع ــا، الس وتركي
ــوريا  ــرات،  مما يحرم العراق وس والف
من املياه  وينذر بحرب  مياه بني تركيا 

وايران.
ــر اىل ان دوًال  بالرشق  ولفت التقري
ــتكون  س ــا  افريقي ــمال  وش ــط  االوس
عاجزة عن توفري االحتياجات املائية  
ــرب  وليبيا  ــس واالردن واملغ ــل تون مث
ــودان  والس ــال  والصوم ــا  وموريتاني
ــا  ــل ميزانيته ــة ال تتحم ودول افريقي
ــات  لتحلية املياه ملاليني   القيام بعملي

من السكان. 
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