
Sun.9 Jul. 2017 issue no 378عربي ودولي4
االحد 9 تموز 2017 العدد 378

فنادق هامبورغ تغلق أبوابها في وجه ترمب!

إسرائيل وحماس تقتربان من صفقة تبادل جديدة لألسرى

 

آالف اليمنيين يتظاهرون في عدن للمطالبة 
بانفصال الجنوب

�شنعاء _ وكاالت : تظاهر اآالف اليمنيني املطالبني بانف�شال اجلنوب، يف �شوارع 
مدين��ة عدن اأم�س اجلمع��ة، وهم يرفعون علم الدولة ال�ش��ابقة يف هذه املنطقة، يف 

ثالث جتمع من هذا النوع منذ مايو/اأيار املا�شي.
و�ش��ار املتظاهرون يف و�ش��ط عدن ث��اين اأكرب مدن اليمن ومق��ر احلكومة املعرتف 
به��ا دوليا، مرددين هتاف��ات توؤكد دعمهم للمجل�س االنتق��ايل اجلنوبي وتاأييدهم 
ال�ش��تقالل جن��وب اليم��ن، ال��ذي كان دول��ة م�ش��تقلة حتمل ا�ش��م جمهوري��ة اليمن 

ال�شعبية الدميقراطية، حتى احتادها مع ال�شمال يف 1990.
وكان هذا املجل�س قد اأن�ش��ئ يف مايو/اأيار املا�شي الإدارة حمافظات اجلنوب، وال 
تعرتف به حكومة الرئي�س عبد ربه من�شور هادي. ويتاألف املجل�س من 26 ع�شوا 
بينه��م حمافظو خم�س حمافظات جنوبي��ة. واأعلن حمافظ عدن ال�ش��ابق عيدرو�س 
الزبي��دي، ال��ذي اأقاله هادي يف نهاية اأبريل/ني�ش��ان، ت�ش��كيل املجل�س برئا�ش��ته 
يف 11 مايو/اأي��ار "الإدارة �ش��وؤون املحافظ��ات اجلنوبي��ة ومتثيله��ا داخل البالد 
وخارجه��ا". ون��ددت به��ذه اخلطوة حكوم��ة هادي الت��ي تعترب عدن "عا�ش��متها 
املوؤقتة"، وتخو�س نزاعا بدعم من حتالف ع�شكري تقوده ال�شعودية، مع احلوثيني 

الذين ي�شيطرون على مناطق مينية وا�شعة، بينها العا�شمة �شنعاء.

برل��ني _ وكاالت : تعر���س الرئي�س االأمريك��ي دونالد ترامب املالك ل�شل�ش��لة كربى 
من الفنادق، اإىل موقف �ش��عب خالل تواجده يف اأملانيا حيث يح�رض فعاليات قمة 

جمموعة الع�رضين املنعقدة يف هامبورغ.
فعلى ما يبدو اإنه مبجرد و�شول ترامب اإىل اأملانيا مت حجز كل الفنادق الفخمة يف 
املدين��ة حتى اأن��ه مل يجد مكانًا يقيم فيه. موقع �ش��حيفة "اإندبندن��ت" الربيطانية 
�ش��خرت من ذلك االأم��ر وقالت يف تقرير لها "يبدو اأنه ال يوج��د اأي عقارات مملوكة 
لرتامب يف مدينة �شمايل اأملانيا". ونقلت ال�شحيفة عن موقع "بزفيد" الذي تق�شى 
اأماكن اإقامة الزعماء، ووجد اأن وفد ال�شعودية يقيم يف فندق "فور �شيزونز" وكذلك 
اثنني من الفنادق الراقية االأخرى. واأ�شافت ال�شحيفة اأن "فريق ترامب تاأخر كثرياً 
يف حجز اإقامة له، وقد قيل لهم اإنه ال توجد غرف �شاغرة لدى الفنادق الُكربى. بيد 
اأن جمل�س ال�ش��يوخ فى حكومة هامبورغ �شي�شت�ش��يفه بينما م��ن املحتمل اأن يبقى 
املوظفون يف القن�ش��لية االأمريكية هناك". واأ�ش��ار التقرير اإىل اأن الرئي�س الرو�ش��ي 
فالدميري بوتني يقيم يف فندق "بارك حياة" بينما تقيم امل�شت�شارة االأملانية اآجنيال 

مريكل يف "اتالنتك كمبين�شكي" مع وفدي الهند وكندا.

القد�س _وكاالت : ك�ش��فت �ش��حيفة “يديعوت اأحرنوت”، ال�شبت، عن اقرتاب حكومة 
االحت��الل وحركة حما�س، من اإبرام �ش��فقة تبادل اأ�رضى جدي��دة، يتم مبوجبها يف 
املرحلة االأوىل تبادل للمعلومات حول م�ش��ري اجلن��ود االإ�رضائيليني املفقودين يف 
قطاع غزة. وقالت ال�شحيفة، اإن �شحفيني مقربني من حركة حما�س، يتحدثون عن 
االق��رتاب من اإنهاء املراحل االأوىل )مرحلة تبادل املعلومات حول م�ش��ري اجلنود( 
يف اإطار �ش��فقة تبادل اأ�رضى جديدة. وبح�شب امل�ش��ادر، فاإن هذه ال�شفقة �شتكون 
م�ش��ابهة ل�ش��فقة اجلندي جلعاد �شاليط، والتي ا�شتلمت “اإ�رضائيل” قبلها من حركة 
حما�س �رضيط فيديو، حدد فيه م�شري اجلندي. وبينت ال�شحيفة، اأنه ووفًقا للم�شادر 
ال�شحفية املقربة من “حما�س”، فاإن اجلزء االأول من ال�شفقة �شيكون م�شابه للجزء 
االأول من �ش��فقة �ش��اليط، والتي �ش��تقدم خاللها حما�س معلومات اأولية عن م�شري 
اجلن��ود، وهي تطالب مقابل هذه املعلوم��ات بتحرير كل من مت اإعادة اعتقالهم يف 

�شفقة �شاليط، وتعدداهم 53 اأ�شرًيا.

قال��ت وزارة اخلارجي��ة االأمريكية اإن اتفاق وق��ف اإطالق النار يف 
جنوب �شوريا، بني رو�شيا والواليات املتحدة واالأردن يعترب خطوة 

مهمة لو�شع تهدئة اأكرث ثباتا.
ونقل��ت وكالة "نوفو�ش��تي" عن م�ش��وؤول رفيع امل�ش��توى يف وزارة 
اخلارجية االأمريكية، قوله لل�ش��حفيني: "هذ خطوة هامة.. هذه تعد 
اخلط��وة االأوىل عل��ى الطريق الذي نرى اأنه �ش��يوؤدي اإىل اتفاق اأكرث 

�شموال وا�شتدامة لوقف اإطالق النار وتهدئة جنوب غرب �شوريا".
ووفقا للم�ش��وؤول، ي�ش��تمر حاليا النقا�س حول العنا�رض املهمة من 
االتفاق"، مبا يف ذلك كيفية مراقبة الهدنة، م�شريا اإىل اأن " كل ذلك 

�شيكون مو�شوع املفاو�شات القادمة".

واأ�ش��ار امل�ش��وؤول اإىل اأن اتف��اق الهدن��ة يف جنوب غربي �ش��وريا ال 
�ش��لة له مبحادثات "اأ�ش��تانا"، م�شيفا اأن اأ�ش��ا�س هذا االتفاق بني 
الواليات املتحدة ورو�ش��يا واالأردن ب�شاأن �ش��وريا، هو اأن ي�شتخدم 

كل طرف نفوذه �شواء مع املعار�شة اأو احلكومة ال�شورية.
واأكد اأن وا�شنطن ال ت�شتبعد حماولة االإرهابيني عرقلة وقف اإطالق 

النار يف �شوريا.
وكان وزي��ر اخلارجي��ة االأمريك��ي، ريك�س تيلر�ش��ون، قال يف وقت 
�ش��ابق من اجلمعة، خ��الل كلمة األقاه��ا يف مدين��ة هامبورغ على 
هام���س قم��ة "الع�رضي��ن الكب��ار"، اإن الوالي��ات املتح��دة توا�ش��ل 
العم��ل على االتفاق عل��ى قوات االأمن يف مناطق خف�س الت�ش��عيد 
يف �ش��وريا، مع رو�ش��يا واالأردن، موؤكدا اأن االتفاق �شيتم اإبرامه يف 

امل�شتقبل القريب.

ذكر م�ش��در مطل��ع يف احلكوم��ة االأملانية اأن الرئي�ش��ني 
الرو�ش��ي والفرن�ش��ي وامل�شت�ش��ارة االأملاني��ة �ش��ددوا يف 
اجتماعه��م عل��ى هام���س ال���"20" يف هامب��ورغ اليوم 
عل��ى ���رضورة ثبات وق��ف الن��ار جن��وب اأوكرانيا. ويف 
ه��ذا ال�ش��دد، ذك��ر دمي��رتي بي�ش��كوف الناطق الر�ش��مي 
با�ش��م الكرمل��ني اأن الزعم��اء الثالث��ة فالدمي��ري بوتني، 
واإميانوي��ل ماك��رون واأجني��ال م��ريكل بحثوا "االأ�ش��باب 
التي جتعل اتفاقات مين�ش��ك تراوح مكانها، واأجمعوا يف 
هذه املنا�ش��بة على �رضورة امل�ش��ي قدم��ا وتبني جميع 

االإجراءات ذات ال�ش��اأن لتحريك الت�ش��وية يف جنوب �رضق 
اأوكراني��ا". وامللفت يف مباحثات بوتني مريكل ماكرون 
حول االأزم��ة االأوكرانية، غياب الرئي���س االأوكراين بيرتو 
بورو�شينكو عنها نظرا لعدم توجيه الدعوة اإىل بالده غري 
املدرج��ة يف قائمة ال��دول املدعوة اإىل قم��ة "الع�رضين" 
ذات االقت�ش��ادات االأكرب يف العامل. ي�ش��ار اإىل اأن رو�ش��يا 
مل تعرتف با�ش��تقالل جمهوريتي دونيت�ش��ك ولوغان�ش��ك 
ال�شعبيتني املعلنتني من جانب واحد يف دونبا�س جنوب 
���رضق اأوكراني��ا، لكنها تعه��دت بحماية ال�ش��كان الرو�س 
هن��اك، وم�ش��تمرة يف تقدمي الدعم االإن�ش��اين وال�شيا�ش��ي 
للجمهوريت��ني. كما ت�ش��عى رو�ش��يا م��ع اأملانيا وفرن�ش��ا 

لف���س الن��زاع يف اأوكراني��ا ع��رب مفاو�ش��ات "مين�ش��ك" 
للت�شوية التي ت�ش��م رو�شيا وفرن�ش��ا واأملانيا واأوكرانيا، 
وم��ن خالل م�ش��اورات "رباعي��ة نورمان��دي" التي تعقد 
عل��ى م�ش��توى وزراء خارجي��ة بل��دان جمموعة مين�ش��ك 
االأربع��ة. وقبل مفاو�ش��ات "مين�ش��ك"، اأطلقت ال�ش��لطات 
االأوكراني��ة يف اأبريل/ني�ش��ان 2014 عملي��ة ع�ش��كرية 
ل�"مكافحة االإرهاب" �ش��د اجلمهوريت��ني، يف اأعقاب ما 
�ش��مي ب�"ثورة املي��دان" يف كيي��ف الت��ي اأطاحت بحكم 
فيكتور يانوكوفيت�س، واأو�شلت القوى اليمينية املتطرفة 
اإىل ال�شلطة، الراف�شة للتكامل مع رو�شيا واملطالبة بدمج 

اأوكرانيا يف ف�شاء االحتاد االأوروبي وحلف الناتو.

�رضح وزير الدف��اع الربيطاين مايكل فالون، 
بع��د لقائ��ه م��ع نظ��ريه االأمريك��ي، جيم���س 
ماتي���س ، ب��اأن اللج��وء اإىل اخليار الع�ش��كري 
ال��ذي تتح��دث عن��ه وا�ش��نطن، �ش��د كوري��ا 

ال�شمالية احتمال "بعيد جدا".
وق��ال فال��ون ردا على �ش��وؤال عم��ا اإذا كانت 
دول حلف �ش��مال االأطل�شي �شت�شاعد الواليات 
املتح��دة يف ردع كوريا ال�ش��مالية مبزيد من 
الت�ش��لح، "اأوال نح��ن بعيدون ج��دا عن البحث 

يف خيارات ع�شكرية".
واأ�ش��اف اأن االأم��ر "لي���س تهدي��دا للوالي��ات 
تعال��ج  اأن  نتوق��ع  وال  وحده��ا،  املتح��دة 
الوالي��ات املتح��دة ذل��ك مبفرده��ا.. التهديد 
يط��ال كل االأ�رضة الدولية"، داعي��ا اإىل تعزيز 

العقوبات املفرو�شة على بيونغ يانغ.
واأ�ش��ار فالون، خ��الل لقائ��ه ماتي�س يف مقر 
كوري��ا  م��ع  "املخاط��ر  اأن  اإىل  البنتاغ��ون، 
ال�ش��مالية تتزايد، وا�شتفزازاتها االأخرية توؤكد 
احلاجة اإىل اأن يدفع هذا النظام املارق، الذي 
يطرح م�ش��كلة لي�س للواليات املتحدة وحدها 

بل للجميع، ثمنا كبريا جدا".
للم��رة  الثالث��اء،  ال�ش��مالية  واأج��رت كوري��ا 
االأوىل، جتربة ل�ش��اروخ عابر للقارات ميكن 

اأن ي�شل اإىل اأالآ�شكا.

واشنطن: اتفاق وقف إطالق النار مع موسكو وعمان جنوبي سوريا خطوة لتهدئة أوسع

لندن تستبعد الخيار بوتين وماكرون وميركل يشددون على أهمية ثبات وقف النار في جنوب أوكرانيا
العسكري ضد بيونغ يانغ برلين _وكاالت

لندن _وكاالت

واشنطن - متابعة

قراصنة يخترقون أنظمة الكمبيوتر في 12 محطة طاقة نووية أميركية
اخرتق قرا�ش��نة اأجه��زة الكمبيوتر اخلا�ش��ة ب� 12 حمطة 
اأمريكي��ة للطاق��ة النووية على االأقل خالل �ش��هري مايو/ 
اآي��ار ويوني��و/ حزي��ران املا�ش��يني، ح�ش��بما نق��ل تقرير 

�شحفي اأمريكي عن م�شوؤولني يف اأجهزة ا�شتخبارات.
وذك��رت ع��دة تقاري��ر اأن الهجم��ات طالت اأجه��زة حمطة 
"وولف كريك" لتوليد الطاقة النووية يف والية كان�شا�س.
وقالت �ش��حيفة نيوي��ورك تاميز اإن تقري��را عاجال لوزارة 
االأم��ن الداخل��ي اأ�ش��ار اإىل اأن دول��ة اأجنبي��ة، رمب��ا تكون 

رو�شيا، هي امل�شوؤولة عن الهجمات.
واأ�ش��افت اأن وثيقة الوزارة اأ�شارت اإىل اأن ما حدث يندرج 

�شمن ثاين اأعلى ت�شنيف للتهديدات االأمنية.
ورف�ش��ت �رضكة ت�ش��غيل حمط��ة "وولف غريك" االإف�ش��اح 
عما اإذا كانت تعر�شت لالخرتاق، لكنها قالت اإن "الت�شغيل 

داخل املحطة مل يتعر�س الأي تاأثري".
الفي��درايل  التحقيق��ات  مكت��ب  م��ع  م�ش��رتك  بي��ان  ويف 
االأمريك��ي )اإف ب��ي اآي(، ق��ال متحدث با�ش��م وزارة االأمن 
الداخل��ي اإنه "مل تكن هناك اأي موؤ���رضات عن وجود تهديد 

لالأمن العام".
وذك��رت نيوي��ورك تامي��ز اأن تقري��ر ال��وزارة اأ�ش��ار اإىل اأن 
القرا�ش��نة كان��وا عل��ى ما يب��دو يحاول��ون ر�ش��م خريطة 

ل�شبكات الكمبيوتر ل�شن هجمات يف امل�شتقبل.
اإىل  اإلكرتوني��ة  ر�ش��ائل  اأر�ش��لوا  القرا�ش��نة  اأن  واأ�ش��افت 
ت�ش��غيل  ع��ن  امل�ش��وؤولة  ال���رضكات  يف  كب��ار  مهند�ش��ني 
املحطات حتاكي طلبات التوظيف غري اأنها كانت مت�ش��لة 

باأكواد خبيثة.
التقني��ات  اإن  قوله��م  م�ش��وؤولني  ع��ن  ال�ش��حيفة  ونقل��ت 
امل�ش��تخدمة يف االخ��رتاق ت�ش��به تل��ك الت��ي ا�ش��تخدمها 
متخ�ش�ش��ون رو�س قيل اإنهم على �ش��لة بهجمات �ش��ابقة 

على من�شاآت للطاقة.
رو�ش��يا  مقره��م  قرا�ش��نة  اأمريكي��ون  حمقق��ون  واته��م 
بالوقوف وراء هجوم وقع عام 2015 وت�شبب يف انقطاع 

التيار الكهربائي يف اأنحاء اأوكرانيا.
وتعب��رت القر�ش��نة االإلكرتوني��ة اأداة كثريا ما ت�ش��تخدمها 
ال��دول للت�ش��لل اإىل �ش��بكات املن�ش��اآت ال�ش��ناعية لل��دول 

االأجنبية.

بغداد _ وكاالت

ن�صرت �صحيفة “الباي�س” 
االإ�صبانية؛ مقاال تطرق 

فيه الكاتب اإىل هوية 
االإرهابيني احلقيقيني من 
بني االأطراف امل�صاركة يف 

اأزمة اخلليج.

وب��نينّ الكات��ب اأنه ال توج��د اأية جهة تع��رف االإرهاب 
اأك��رث من اململك��ة العربية ال�ش��عودية، التي تتهم قطر 

بدعم اجلماعات املتطرفة.
وق��ال الكات��ب، اإن النظ��ام امللك��ي ال�ش��عودي يعرف 
الكث��ري من االأمور عن م�ش��األة االإرهاب، وذلك بف�ش��ل 
جتربت��ه املتاأتي��ة م��ن اأم��راء العائلة املالك��ة يف حد 
ذاته��ا، ث��م يعود الكات��ب ليق��ول اإن ال�ش��عودية وقطر 
متورطتان يف دعم “اجلماعات االإرهابية املتطرفة”.
ويقول الكاتب اإن ويل العهد ال�ش��عودي ال�شابق، االأمري 
حمم��د ب��ن ناي��ف، يعت��رب خب��ريا عاملي��ا يف جم��ال 
مكافحة االإرهاب، حي��ث يحظى بتقدير كبري من قبل 
ال��وكاالت الغربي��ة لتفاني��ه يف حمارب��ة املتطرفني 
واإع��ادة اإدماجه��م يف املجتم��ع، ولعل ه��ذا ما جعله 
عر�ش��ة الأربع هجم��ات كادت اإحداه��ا تكلنّفه حياته، 
وذلك عندما اأقدم اإرهابي على تفجري نف�شه يف مكتب 

االأمري.
واأ�ش��ار الكات��ب اإىل اأن الق��ادة واالأم��راء ال�ش��عوديني 
اأن �ش��قا منه��م  اإذ  اأ�شا�ش��يني،  اإىل �ش��قني  ينق�ش��مون 
ي�ش��اهم يف تعزي��ز االإرهاب، بينما يعمل ال�ش��ق االآخر 
على حماربته. وحيال هذا ال�ش��اأن، اأحال الكاتب على 
املقالة التي كتبها الفرن�شي املتخ�ش�س يف االإرهاب 
اجلهادي، بيار كوني�ش��ا، حتت عنوان “الدكتور �شعود 

وال�شيد جهاد”.
وق��د بني بي��ار كوني�ش��ا م��ن خالل ه��ذه املقال��ة اأن 
“ال�شعوديني �شكلوا اأكرب وحدة من املقاتلني االأجانب 
�ش��د اجلي�س االأحمر )الرو�ش��ي( يف اأفغان�ش��تان بعدد 
االإرهابي��ون  لع��ب  كذل��ك،  مقات��ل.   5000 يق��ارب 

املتحدرون من اأ�ش��ول �شعودية دورا هاما يف اأحداث 
11 اأيل��ول/ �ش��بتمرب، اإذ اأن عددهم كان 15 �ش��عوديا 
م��ن ب��ني 19 متورط��ا يف الهجم��ات. وي�ش��اف اإىل 
�ش��جن  ال�ش��عوديون املحتج��زون يف  االأع��داد،  ه��ذه 
غوانتانامو. اأما يف تنظيم الدولة، هناك ن�ش��بة كبرية 
من ال�ش��عوديني �ش��من املقاتلني االأجانب املنت�رضين 

يف كل م��ن �ش��وريا والع��راق، ويقدر عدده��م بحوايل 
2500 �شخ�س”.

وذكر الكات��ب اأن الوهابية، العقيدة الدينية الر�ش��مية 
يف اململك��ة العربية ال�ش��عودية، اعتادت دائما البحث 
عن مربرات لالإرهابي��ني، علما باأن الوهابية مُتار�س 
حت��ت اإ�رضاف عدد من عنا���رض ال�رضطة ورجال الدين 

املدلل��ني املف�ش��لني ل��دى النظ��ام. ووفق��ا للمحل��ل 
ال�شيا�شي التون�شي، حمادي الردي�شي، فاإن “الوهابية 
تدعو اإىل االإ�شالم امللياري، وامل�شنرثوبيا )الكراهية( 
ومع��اداة امل�ش��يحيني واليه��ود، ف�ش��ال ع��ن احتق��ار 

الن�شاء”.
واأف��اد الكات��ب اأنه ي�ش��عب فهم االإره��اب دون النظر 

يف العقائ��د املتع�ش��بة الت��ي متكن��ت ال�ش��عودية من 
ن�رضها يف �ش��تى اأنحاء العامل، والف�شل يف ذلك يعود 
اإىل اال�ش��تثمار يف التعلي��م والديبلوما�ش��ية الديني��ة، 
التي ت��روج لها الريا���س منذ 50 �ش��نة تقريبا. فهذه 
املمار�ش��ات ته��دف اأوال اإىل حمارب��ة التي��ار الفكري 
العلم��اين والي�ش��اري، وفيم��ا بع��د مهاجم��ة الغ��رب 

واإ�رضائيل، وفق الكاتب.
واأورد الكاتب اأن تعاون ال�شعودية والرئي�س االأمريكي 
يف  مت��ورط  ط��رف  كل  ملحا�ش��بة  ترام��ب  دونال��د 
االإره��اب، ه��و متاما مثل طلب امل�ش��ورة م��ن الثعلب 
حلماي��ة الدج��اج. كم��ا اأن االتهام��ات الت��ي وجهتها 
ال�ش��عودية �ش��د قطر بالتواطوؤ مع االإرهاب تفتقر اإىل 
اأي اأ�شا�س من امل�شداقية. فال�شعودية تتفوق على قطر 
من حيث درج��ة دعم وحماية اجلماع��ات االإرهابية، 
وخ��ري �ش��اهد عل��ى ذل��ك دع��م القطري��ني للح��ركات 
الدميقراطية يف املنطقة من خالل قناة اجلزيرة، وفق 

تقدير الكاتب.
ويقول الكاتب اإنه من املثري لالهتمام اأن االإرهابيني 
التائبني يتلقون معاملة جيدة يف ال�ش��عودية، اأف�ش��ل 
ال��راأي املتهم��ني  �ش��جناء  الت��ي يتلقاه��ا  تل��ك  م��ن 
بان�ش��مامهم اإىل االحتجاج��ات الدميقراطية. ومثال 
ذلك يف ه��ذا ال�ش��ياق؛ رائف بدوي، الكات��ب واملدون 
ال��ذي تعر���س لالعتق��ال �ش��نة 2012 وحك��م علي��ه 
بال�ش��جن مل��دة 10 �ش��نوات واجللد األف جل��دة بتهمة 
“اإهانة االإ�ش��الم”، وهي نف���س التهمة التي يوجهها 

تنظيم داع�س  الأعدائه.
حما�ش��بة  ال�ش��عوديني  باإم��كان  اأن��ه  الكات��ب  واأك��د 
املتورطني وامل�ش��وؤولني عن االإرهاب؛ عندما يكونون 

اأوال على ا�شتعداد الإطالق �رضاح رائف بدوي.

اسبانيا – وكاالت  

البايس: من هم اإلرهابيون الحقيقيون في الخليج؟
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