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زلزال يهز الجيش السعودي.. فشل يف اليمن أم تثبيت ألركان بن سلمان؟زلزال يهز الجيش السعودي.. فشل يف اليمن أم تثبيت ألركان بن سلمان؟
ــلة من األوامر امللكية السعودية األخرية أحدثت  سلس
تغيريات جذرية وهّزت أركان الجيش السعودي، لُتواصل 
تعبيد الطرق أمام ويل العهد السعودي، محمد بن سلمان، 

وتجعل األنظار محدقة نحو الحرب يف اليمن.
ــملت قيادات كربى بالجيش يف إطار  التغيريات التي ش
ــت رئيس هيئة األركان  ــرتاتيجية"، وطال "رؤية تطوير اس
ــة والربية،  ــوي والقوتني الجوي ــادة الدفاع الج ــة وق العام
ــعودية يف تمكني بن  وصفها محللون بأنها ضمن رؤية الس

سلمان وتشديد قبضته يف الداخل.
ــة، إذ قالت: إن  ــة الربيطاني ــه هيئة اإلذاع ــو ما أكدت وه
"ويل العهد األمري محمد بن سلمان، يقف وراء العديد من 

الهزات يف البالد".
- تعزيز قوة بن سلمان

ــة "بلومبريغ" األمريكية، اطلع عليه  ويف تقرير لصحيف
ــس رشكة أليف  ــج أونالين"، قال هاني صربا، مؤس "الخلي
ــارية السياسية يف نيويورك: إن "استبدال القادة  االستش
ــكريني يمكن أن يكون يف سياق أوسع لتعزيز قوة بن  العس
ــؤولني جدداً مكان آخرين يعتقد أنهم  ــلمان، ليضع مس س

لم ينجحوا يف أداء مهامهم".

من جهته بني باول سوليفان للصحيفة األمريكية، وهو 
ــنطن،  ــة جورج تاون بواش ــعودي يف جامع متخصص س
ــون جزءاً من الحملة ضد  ــكرية قد تك أن "التغيريات العس
ــدو أن امللك وويل عهده يريدون  ــاد"، مضيفاً: أنه "يب الفس
أن يذهبوا إىل بعض االتجاهات الجديدة، وهم قد يرغبون 
ــباباً أكرث نشاطاً حتى يواصلوا  ــؤولني ش يف أن يعّينوا مس

الضغط تجاه قضايا إيران وسوريا واليمن".
- الجيش السعودي متورط

ــل  ــبنرس، مراس ــارد س ــياق ذي صلة، قال ريتش ويف س
ــط: إن "هذه  صحيفة "التايمز" الربيطانية بالرشق األوس
ــلمان إىل  ــري بن س ــة لألم ــارة مرتقب ــبق زي ــورات تس التط
ــبب  ــرج احتجاجات بس ــع أن تخ ــث يتوق ــا، حي بريطاني

الحرب يف اليمن".
ــل اليمن،  ــورط" يف حرب داخ ــعودي "مت الجيش الس
ــعبية  ــني أنها "ال تحظى بش ــبنرس الذي ب ــق الكاتب س وف
ــلمان  ــورة ويل العهد محمد بن س ــت ص ــل، ولوث يف الداخ

بالخارج"، وفق تقرير نرشته الصحيفة.
ــوا ثمناً باهظاً  ــر بالذكر أن املدنيني يف اليمن دفع وجدي
ــعودية  من جراء الحرب؛ إذ قتل اآلالف منذ أن بدأت الس

ــوات الجوية  ــا للق ــرت بريطاني ــكري، ووف ــا العس تدخله
ــذ  ــوص تنفي ــادات بخص ــاً وإرش ــة تدريب ــة للمملك التابع
ــاً تفرضه  ــاً وبحري ــاراً جوي ــا أن هناك حص ــارات. كم الغ

السعودية عىل اليمن.
- صناعات عسكرية

ــاً بعد معرض أفد للصناعات  هذه التغيريات تأتي أيض
ــن خطة األمري بن  ــماً م ــكرية، الذي يعد جزءاً حاس العس
ــاع محيل،  ــاء برنامج دف ــن أجل إنش ــلمان لإلصالح م س
ــيك كبري مستشاري الخليج يف  وفق ما قال ثيودور كاراس

واشنطن، لوكالة "فرانس برس".
ــايض (25  ــد امل ــه األح ــت فعاليات ــرض افتتح ــذا املع ه
ــتمر 7 أيام، وهو للقوات املسلحة السعودية  فرباير) ويس
ــرض  ــاع لع ــه وزارة الدف ــيل. نظمت ــع املح ــم التصني لدع
ــع الوطنية  ــدرات املصان ــاركة وق ــات الجهات املش متطلب

والجهات البحثية.
ــر أن الذي افتتح املعرض نيابة عن ويل  والالفت يف األم
ــة األركان العامة الفريق  ــعودي، هو رئيس هيئ العهد الس
ــل بعدها،  ــح البنيان الذي أُقي ــن بن صال ــد الرحم أول عب

ليكون هذا آخر عمل له، وقبل انتهاء املعرض بأيام.

تقرير روسي لألمم املتحدة حول هدنة الغوطة الشرقية
موسكو/ وكاالت

ــويغو،   ــريغي ش ــر الدفاع الرويس س ــد وزي أك
ــا اىل جنب مع الجيش  أمس أن بالده تعمل جنب
ــة الرشقية  ــالء املدنيني من الغوط ــوري الج الس

وفقا للهدنة اإلنسانية.
اىل  ــة  ــالة توضيحي ــويغو يف رس ــاف ش وأض
ــوريا  س يف  ــدة  املتح ــم  لألم ــاص  الخ ــوث  املبع
ــراءات توفري  ــول إج ــتورا ح ــتيفان دي ميس س
ــة " بتكليف  ــن الغوطة الرشقي ــروج املدنيني م خ
ــة، جنبا  ــدأ مركز املصالح ــس بوتني، ب من الرئي
ــورية عملية عاجلة  ــلطات الس إىل جنب مع الس
ــة الرشقية،  ــن الغوط ــني م ــروج املدني ــري خ لتوف

فضال عن إجالء املرىض والجرحى".
وأضاف الوزير الرويس "وتحقيقا لهذه الغاية 
ــاعة  ــكل يومي، ابتداء من 27 فرباير، من الس بش
ــاعة الثانية ظهرا بالتوقيت املحيل، يف  9 إىل الس
ــانية،  ــا وعربني، تم فرض هدنة إنس مناطق دوم
ــوات الحكومية  ــتوقف الق ــات، س ــذه األوق ويف ه

السورية توجيه الرضبات لإلرهابيني".
وتابع "كما تم إعداد ممر إنساني للخروج من 
ــم الوافدين"  ــة إىل منطقة "مخي الغوطة الرشقي
ــة الهالل  ــاعدة جمعي ــور املدنيني بمس بغية عب
ــويغو يف الرسالة، أنه  ــوري، وأكد ش األحمر الس
ــانية  ــح ممرات إنس ــه فت ــرتح يف الوقت نفس "يق
ــكيل لجنة  من التنف والركبان، باإلضافة إىل تش

دولية لتقييم الوضع اإلنساني يف الرقة".
ــوري يوم الثالثاء املايض  وأعلن الجيش الس
ــم الوافدين  ــاني بمنطقة مخي عن فتح ممر إنس
ــق للخروج من الغوطة الرشقية، يف حني  يف دمش
رفض "جيش اإلسالم" اإلرهابي إخراج املدنيني 

من الغوطة وواصل احتجازهم كدروع برشية.
يف  ــرويس  ال ــة  املصالح ــز  مرك ــس  رئي وكان 
ــينكو، أكد يف وقت  ــوري يفتوش ــوريا، اللواء ي س
يف  ــلحة  املس ــة  اإلرهابي ــات  الجماع ان  ــابق  س

ــانية  ــتهدفت املمرات اإلنس الغوطة الرشقية اس
ــرار الهدنة،  ــىل ق ــوم بناء ع ــم فتحها الي ــي ت الت
ــر  مؤتم ــالل  خ ــرويس،  ال ــؤول  املس ــاف  وأض
صحفي، "املقاتلون قصفوا بمدافع الهاون، املمر 
اإلنساني املخصص لخروج املدنيني من الغوطة 
ــداً أن  ــم"، مؤك ــة خروجه ــدف إعاق ــة به الرشقي
بالده تدعو زعماء املسلحني يف الغوطة الرشقية 
ــة وعدم عرقلة  ــورية لوقف األعمال القتالي الس

خروج املدنيني من املنطقة.
ــبت املايض  ــس األمن الدويل الس ــى مجل وتبن
ــورية  قراراً يدعو إىل وقف األعمال القتالية يف س
ــرسي القرار عىل  ــىل األقل وال ي ــدة 30 يوماً ع مل
ــدة  ــرصة والقاع ــة الن ــش وجبه ــات داع تنظيم
وجميع الجماعات األخرى والكيانات املرتبطة 

بها.
ــن  م ــة  قافل  28 ــت  دخل ــرى  أخ ــة  جه ــن  م  
ــب  للصلي ــة  واإلغاثي ــانية  اإلنس ــاعدات  املس
ــوري،  ــن الهالل األحمر الس ــهيل م األحمر بتس
ــة عفرين وتل  ــارة إىل منطق ــس عرب معرب الزي أم
ــلحو  ــني منع مس ــني، يف ح ــة املدني ــت إلغاث رفع
ــوايل  ــىل الت ــث ع ــوم الثال ــة للي ــة الرشقي الغوط
ــرب املعرب اآلمن املخصص  املدنيني من الخروج ع

لهم خالل ساعات التهدئة.
ــن  ــن ع ــاة امليادي ــت قن ــدد نقل ــذا الص ويف ه
ــادر محلية أن ال صحة لألنباء التي تحدثت  مص
ــدة أّن  ــاعدات، مؤك ــة املس ــتهداف قافل ــن اس ع
ــت محتوياتها يف  ــاحنات الهالل األحمر أفرغ ش
املستودعات بعفرين تمهيداً لتوزيع املساعدات.
ــة عدة  ــة الرتكي ــت املدفعي ــا قصف ــن جانبه م
ــن الجيش  ــم يتمك ــن، ول ــط عفري ــدات بمحي بل

الرتكي من دخول منطقتي راجو وجنديرس.
يشار اىل ان وحدات حماية الشعب الكردية ال 
تزال تسيطر عىل منطقة الشيخ روكوز وقصطل 
ــوات الرتكية  ــيطرة الق مقداد، وفندت مصادر س

ــد  املزي ــرية  ــتقدمت األخ اس ــت  ــا، يف وق عليهم
ــة كيليس  ــكرية إىل منطق ــزات العس ــن التعزي م

الحدودية مع سوريا.
ــت إنها آلثار  ــع كردية صوراً قال ونرشت مواق
ــش الرتكي وفصائل "الجيش الحر"  قصف الجي
ــة لبلدة  ــة "جال" التابع ــة منه، عىل قري املدعوم
ــن يف ريف حلب  ــمال غرب مدينة عفري راجو ش

الشمايل الغربي.
ــزم الجيش  ــة وبينما يلت ــة الرشقي ويف الغوط
ــاال أمام  ــحه مج ــاق الهدنة وفس ــوري باتف الس
ــة املؤقتة يف  ــو مركز اإلقام ــني للخروج نح املدني
ــق، أكدت مصادر اعالمية إّنه  الدوير بريف دمش
ــبب رصاص القنص  ــل بخروج املدنيني بس ال أم
ــرب اآلمن  ــالم عىل املع ــلحي جيش اإلس ــن مس م

الذي خصص لخروج املدنيني.
ــطة  بواس ــلحة  املس ــات  املجموع ــد  وترص
ــن  ــم م ــني ملنعه ــالء املدني ــرات إج ــة مم القناص
ــع  ــلحني م ــل املس ــدو تعام ــث يب ــادرة. حي املغ
ــبه  ــن املؤدي إىل معرب الوافدين يش الطريق اآلم
ــلحون عند معرب  ــد كبري ما كان يفعله املس إىل ح
ــتيلو يف حلب، حيث يعمل املسلحون عىل  الكاس

استخدام املدنيني كورقة يف مناطق تواجدهم.
من جهتها أفادت وكالة سانا أنه عند الساعة 
ــس بدأت فرتة  ــاح اليوم الخمي ــعة من صب التاس
ــني  ــني الراغب ــال للمدني ــاح املج ــة إلفس التهدئ
بالخروج من الغوطة وذلك بعد منع التنظيمات 
ــروج أي  ــني املاضيني خ ــالل اليوم ــة خ اإلرهابي

مدني.
ــلحة  ــتهدفت املجموعات املس ــت قد اس وكان
املمر اآلمن بعدد من القذائف خالل فرتة التهدئة 
ــاعة الـ 9 صباحاً والثانية ظهراً  املحددة بني الس
ــد  ــىل ضاحية األس ـــ40 قذيفة ع ــدت ب ــا اعت كم
ــف  ــا بري ــة جرمان ــتا ومدين ــكنية يف حرس الس

دمشق.

داعش والنصرة وجيش اإلسالم.. إخوة يف املنهج فّرقتهم املصالح
عواصم/ وكاالت

ــة  اإلرهابي ــات  للمجموع ــوقون  املُس ــم  ه ــرٌث  ك
ــىل أّنها  ــق ع ــة لدمش ــة الرشقي ــودة يف الغوط املوج
ــطوانة  ــوقني لتلك اإلس ــل معتدلة، ومن املُس فصائ
ــعودية  ــيما الس ــة العديد من الدول وال س املرشوخ
ــدة األمريكية وعدد  ــات املتح ــر وتركيا والوالي وقط
ــك  تل ــات  ممارس أّن  ــري  غ ــة،  األوروبي ــدول  ال ــن  م
ــة" أثبتت غري مّرة أنها ال تختلف  الفصائل "املعتدل
ــش اإلرهابي أو تنظيم  ــن نظرائها من تنظيم داع ع
ــد فاقت ترصفات تلك  ــدة، بل عىل العكس؛ فق القاع
ــض األحيان ترصفات  ــات "املعتدلة" يف بع املجموع
ــم متقدمون  ــل إنه ــدة، ب ــش والقاع ــاليب داع وأس
ــا  يعهده ــم  ل ــدة  ــة جدي ــاليب إجرامي بأس ــا  عليه

السوريون قبًال.
ــك الفصائل يتبنّي  ــكيل تل ــودة إىل بداية تش بالع
ــبيل  ــالم" عىل س ــش اإلس ــم "جي ــان أّن تنظي للعي
ــق منذ  ــتهداف العاصمة دمش ــال، عمل عىل اس املث
ــف  ــاون والقذائ ــع اله ــآالف مداف ــكيله ب ــالن تش إع
ــهداء نتيجة  ــقط عرشات الش الصاروخية، ولقد س

تلك االستهدافات حتى اليوم.
وبعيداً عن تلك االستهدافات غري املُربرة، لم يأُل 
ــة تثبيت وجوده،  ــالم" جهداً يف محاول "جيش اإلس
ــن خالل عمليات القتل املُمنهج التي قام بها بحق  م
ــم، أو  ــوده بينه ــن املعارضني لوج ــة م ــايل الغوط أه
املعارضني لنهجه املتشدد، ومن أبرز عمليات القتل 
ــالم ما فعله بما كان  ــي جرت عىل يد جيش اإلس الت
ــل املئات  ــش األمة" حيث قت ــابقاً بـ "جي ــرف س ُيع
ــه  ــكلون قّوة قد تنافس ــم باتوا ُيش ــم ملجرد أّنه منه

مستقبًال عىل االنفراد بحكم الغوطة الدمشقّية.

ــاحنات  ــايل الغوطة يتحدثون عن ش ــا زال أه وم
ــاعدات التي ُقدمت من خالل الهالل والصليب  املس
ــالم اإلرهابي  األحمر والتي قام عنارص جيش اإلس
ــكان  ــر الذي دفع س ــا، األم ــرِة أبيه ــن ِبك ــا ع بنهبه
الغوطة للخروج بمظاهرات اتهمت التنظيم بإخفاء 

الكثري من املواد الغذائية ومنعها عن السكان.
إخوة المنهج

ــة املجموعات اإلرهابية  ــون أكدوا أّن الئح ُمراقب
ــب أن تتضمن  ــس األمن كان يج ــادرة عن مجل الص
فصيل جيش اإلسالم اإلرهابي، حيث إّن انتهاكاته 
ــش والقاعدة،  ــه يف داع ــن نظرائ ــاً ع ــّل إجرام ال تق
ــون أّن أفكار جميع  ــة أخرى يؤكد املراقب ومن ناحي
ــدٍر واحد، فهم  ــة تنبع من مص ــات اإلرهابي التنظيم

"إخوة املنهج" يستقون أفكارهم من معنٍي واحد.
ــراج داعش من  ــوريني أّن إخ ويرى عدد من الس
ــن جيش  ــة ما هي إّال تمثيلّية أحس الغوطة الرشقي
ــذي يجب أن  ــؤال ال ــري أّن الس ــا، غ ــالم أداءه اإلس
ــن كانوا يف  ــب عنارص داعش الذي ــرح هو أين ذه ُيط
ــها،  الغوطة؟، ليأتي الجواب من داخل الغوطِة نفس
ــت  ــارص أعلن ــك العن ــطون أن تل ــد ناش ــث يؤك حي
ــالم، وكأن االنضمام إىل  ــا إىل جيش اإلس انضمامه

هذا الفصيل يجبُّ ما قبله من جرائم.
ــام إىل جيش  ــي رفضت االنضم ــا العنارص الت أم
ــت أّن هذا  ــا ُيثب ــا، وم ــت تصفيته ــد تّم ــالم فق اإلس
التنظيم ال يختلف عن داعش شيئاً؛ أنه قام بقتلهم 
ــهورة دون أي اعتبار  ــية املش عىل الطريقة الداعش
ــذا األمر عىل  ــرب، وإذا كان يدلُّ ه ــم أرسى ح لكونه
ــا يدلُّ عىل أّن كال التنظيمني ال يختلف عن  يشء إنم

اآلخر إال باختالف املصالح بينهم.
ــان" حتى  ــم الحديث عن "حقوق اإلنس ما إن يت
ــري أفواهم، فهي  ــدوهني فاغ ــوريون مش يقف الس
ــكان األرض إال  ــكل س ــان- متاحٌة ل ــوق اإلنس -حق
للسوريني، فأحد لم ينبس ببنت شفة جراء ما القاه 
ــتهدافهم  ــت نتيجة اس ــننٍي س ــوريون طوال س الس

بقذائف املجموعات اإلرهابية املنترشة يف الغوطة.
وبعيداً عن استهداف دمشق بالقذائف، يتساءل 
ــوريون عن مصري الناشطة املدنية رزان زيتونة  الس
ــالم اإلرهابي  ــن اعتقلهم جيش اإلس ــا الذي ورفاقه
ــنوات، كما أّن اختفاء زيتونة ليس االنتهاك  منذ س
ــت  ــل وصل ــوري، ب ــان الس ــوق اإلنس ــد لحق الوحي
ــدام العرشات من  ــان إىل إع ــاكات حقوق اإلنس انته
ــدرا العمالية، وخطف العرشات  املدنيني يف مدينة ع
ــتخدامهم  ــن املدينة، واس ــال م ــاء واألطف من النس
ــاص ُنرشت عىل  ــة، بعد وضعهم يف أقف كدروع برشي

أسطح املباني ويف طرقات مدينة دوما.
ــمي" لتنظيم  ــعودية وهي "الراعي الرس أما الس
ــوريون  ــي؛ فقد حّملها الس ــالم اإلرهاب جيش اإلس
ــي يقرتفها هذا  ــن الجرائم الت ــؤولية الكاملة ع املس
ــاكنيها، حيث  ــق وغوطتها وس ــم بحق دمش التنظي
ــا ويتلقى الدعم  ــالم- يأتمر بأمره ــش اإلس إّن –جي
ــق، فقد أقدم  ــا يف محيط دمش ــذ خططه ــا وينف منه
ــة عرشات  ــال وتصفي ــىل اعتق ــالم" ع "جيش اإلس
ــلحني من الغوطة الرشقية بعد أن قرروا تسليم  املس
أنفسهم إىل الحكومة السورية، األمر الذي رأت فيه 
ــالم، كما أّن  ــداً لوجود جيش اإلس ــعودية تهدي الس
ــكل نموذجاً  ــهم قد ُيش ــليم أنفس قيام البعض بتس

للمسلحني يف الغوطة.

اعتقال ١٢ فلسطينيًا من الخليل ومناطق الضفة المحتلة

عريقات : مفتاح السالم يف املنطقة يبدأ بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي
ــطينياً من  ــس 11 مواطناً فلس ــوات االحتالل اإلرسائييل أم ــت ق اعتقل

مناطق مختلفة بالضفة الغربية املحتلة.
ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية (وفا) عن نادي األسري الفلسطيني 
ــول: إن قوات االحتالل اإلرسائييل اقتحمت مناطق متفرقة  يف بيان له الق
ــت 11 مواطنا  ــلفيت وجنني واعتقل ــل وطولكرم وس ــت لحم والخلي يف بي

بزعم أنهم مطلوبون.
كما شنت قوات االحتالل حملة دهم وتفتيش واعتقاالت يف محافظتي 
طولكرم والخليل يف الضفة الغربية املحتلة، طالت مواطنني فلسطينيني.

ــطينية ، بأن قوات االحتالل اعتقلت أسًريا محرًرا  وذكرت مصادر فلس
بعد مداهمة منزله يف بلدة صيدا شمال طولكرم.

ــطينًيا من بلدة  ــالل مواطًنا فلس ــر اعتقلت قوات االحت ــن جانب آخ م
حلحول شمال الخليل، وفتشت عدة منازل يف بلدتي إذنا ويطا، وأغلقت 
ــة الخليل، بحجة  ــدات الجنوب مع مدين ــق الرئيس الذي يربط بل الطري

وجود جسم مشبوه.
ــة التحرير  ــة ملنظم ــة التنفيذي ــني رس اللجن ــا أم ــا دع ــك فيم ــي ذل يأت
الفلسطينية صائب عريقات املجتمع الدويل ملساءلة ومحاسبة إرسائيل، 
ــدويل، والرشعية  ــون ال ــا الفاضحة للقان ــتمرار خروقاته ــىل اس ــك ع وذل
ــف الرابع لعام 1949، والتي كان آخرها  ــها ميثاق جني الدولية، وعىل رأس

قراراتها املتعلقة بفرض رضيبة األمالك عىل الكنائس وممتلكاتها.
ــها  ــل اعتبار نفس ــض إرسائي ــل برف ــكلة تتمث ــات أن املش ــد عريق وأك
ــني العثمانية، وقوانني االنتداب  ــلطة احتالل، حيث تقوم بتطبيق قوان س
ــار القانون  ــارج إط ــرصف خ ــكرية، وتت ــر عس ــدر أوام ــي، وتص الربيطان
ــدس  ــة، والق ــة الغربي ــعبنا يف الضف ــق ش ــم بح ــب الجرائ ــدويل، وترتك ال
ــة، واالعتقاالت،  ــمل اإلعدامات امليداني ــزة، وبما يش ــة، وقطاع غ الرشقي
ــي، والحصار،  ــىل األرايض، والتطهري العرق ــتيالء ع وهدم البيوت، واالس
ــال األطفال، كما  ــك اعتق ــة األرسى، بما يف ذل ــاءة معامل ــالق، وإس واإلغ
ــة طويلة من  ــي، إضافة إىل قائم ــرية عهد التميم ــدث مع الطفلة األس يح

العقوبات الجماعية.
ــأة إرسائيل عىل ما  ــد أن إدارة الرئيس ترمب تقوم حاليا بمكاف ــا أك كم
ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتسعى ملعاقبته، حتى وإن 

تحدث ورفض وصمد يف وجه هذه الجرائم.
وشدد عىل أن مفتاح األمن والسالم واالستقرار يف املنطقة يبدأ بإنهاء 
ــيادة دولة فلسطني بعاصمتها القدس  االحتالل اإلرسائييل، وتجسيد س
ــام 1967، وحل قضايا الوضع  ــة، عىل حدود الرابع من حزيران ع الرشقي
ــي 194،  ــتنادا للقرار األمم ــون، اس ــها الالجئ ــة، وعىل رأس ــي كاف النهائ

واإلفراج عن األرسى.

نتنياهو يدعو إلقامة حوار بناء مع اإلمارات ودول مجلس التعاون عواصف سيبرييا الثلجية تجتاح بريطانيا وأيرلندا

ــني  بنيام ــيل،  اإلرسائي ــوزراء  ال ــس  رئي ــا  دع
ــوى "البّناءة" يف  ــو، اىل إقامة حوار مع الق نتنياه
مجلس التعاون، مؤكدا أن بعض الدول العربية ال 
ــل حماس التي وصفها  ــد حركات املقاومة مث تؤي

باإلرهابية.
ــالل لقائه زعماء املنظمات  وأضاف نتنياهو خ
ــدة األمريكية، يف مدينة  اليهودية بالواليات املتح
ــاول صورة العالقات بني  القدس املحتلة، الذي تن
تل أبيب ودول مجلس التعاون إن القوى بالخليج 
ــعوبها،  ــتقبل أفضل لش ــاريس تبحث عن مس الف
ــدون جماعات إرهابية مثل حماس"،  "وهم ال يؤي

مضيفا: "أنا بالتأكيد ال أتحدث عن قطر".
وأوضح نتنياهو أنه يعتقد أن اإلمارات العربية 
ــت  ــاءة يف املنطقة، وأن قطر ليس ــدة قوة بن املتح

كذلك.

وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن إقامة دولة 
ــنوات مع  ــة قبل س ــري معلن ــات غ ــارات عالق اإلم
الكيان اإلرسائييل، فيما تحدثت تقارير عن زيارة 
ــاركت عّدة  ــني لإلمارات، وش ــؤولني إرسائيلي مس
شخصيات إرسائيلية يف مؤتمرات أقيمت يف دبي.

ــرد  ــة أو مج ــت رسي ــات ظل ــذه العالق ــن ه ولك
ــع  ــن موق ــات اىل أن تمك ــي وتكهن ــث إعالم حدي
ــارات يف  ــفري االم ــرتاق بريد س ــس من اخ ويكليك
واشنطن يوسف العتيبة، ونرش بعض الترسيبات 
ــجام ووحدة  ــاع واالنس ــي توضح مدى االتس الت
ــا يف تلك  ــا كان الفت ــرث م ــداء، وأك ــداف واألع األه
الترسيبات الحديث عن عالقة شخصية قوية بني 
ــيبي  ــابقة تس ــرة الخارجية اإلرسائيلية الس وزي
ــد الله بن  ــر الخارجية اإلماراتي عب ــي ووزي ليفن

زايد آل نهيان. 

اجتاحت عواصف ثلجية قادمة من سيبرييا 
ــوأ  ــبب أس كال من بريطانيا وأيرلندا أمس وتس
ــبل باملئات  ــس منذ عام 1991 يف تقطع الس طق
ــكتلندا خالل ليل  ــيارات يف اس ــن قائدي الس م

األربعاء وإغالق مدارس ومطارات.
ــرتز) إنه مع ارتفاع  وقالت وكالة أنباء (روي
ــنتيمرتا وانخفاض  ــوج إىل 32 س ــتوى الثل مس
ــة تحت الصفر أصدرت  الحرارة إىل 10.3 درج
ــىل  ــدا أع ــا وأيرلن ــاد يف بريطاني ــة األرص هيئ
درجات التحذير التي تنصح الناس بالبقاء يف 

منازلهم لخطورة التنقل عىل الطرق.
ــم  ــع موجة الربد التي أطلق عليها اس وترج
ــئ يف  ــاع مفاج ــرشق)  إىل ارتف ــن ال ــش م (وح
ــمايل مما  ــوق القطب الش ــرارة ف ــات الح درج
ــواء الدافئ من  ــار الذي يأتي باله أضعف التي

املحيط األطليس إىل أيرلندا وبريطانيا.
ــياراتهم  ــبل باملئات داخل س وتقطعت الس

ــني  ب  80 ــق)إم)  طري ــىل  ع ــة  املاضي ــة  الليل
ــلطات  الس ــم  ونصحته ــربه  وإدن ــجو  جالس
ــن الرشطة من  ــاء يف أماكنهم إىل أن تتمك بالبق

الوصول إليهم.
ــر  األم ــكتلندا "يف ذروة  ــة اس ــت رشط وقال
ــدت طوابري  ــيارة وامت ــا يقدر بألف س توقف م
ــماال  ــافة ثمانية أميال ش ــىل مس ــيارات ع الس

وجنوبا".
ــرث  األك ــك،  وجاتوي ــرثو  هي ــارا  مط ــذر  وح
ــن احتمال  ــا، م ــركاب يف بريطاني ــا بال ازدحام
ــوم الخميس.. وألغيت  إلغاء بعض الرحالت ي
ــارات يف أنحاء بريطانيا  ــالت طائرات وقط رح

وأيرلندا.
ــا  ــي أيض ــو، وه ــارات ووترل ــة قط ويف محط
ــدن، ألغيت أو  ــركاب يف لن ــا بال ــرث ازدحام األك
تأجلت أكرث من نصف الرحالت يف وقت الذروة 

بينما أغلقت السلطات محطة بادنجتون.
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