
وكتب العامل اجليولوجي ديفيد بري�سان، يف جملة 
الناجتان  والغبار  الرماد  �سيوؤدي  يقول:   فورب�س 
اجلو،  يف  انت�سارهما  بعد  ن��ووي  انفجار  اأي  عن 
لت�سكيل طبقة كثيفة من �ساأنها اأن متت�س الإ�سعاع 
�سينتج  وهذا  الأر�س،  �سطح  عن  وحتجبه  ال�سم�سي 
عن  ت�سفر  التي  املناخية،  الظروف  يف  تغيري  عنه 
ال�رصاعات  تاأجيج  وبالتايل  املجاعة،  انت�سار 
الع�رص  يف  العامل  �سهدها  التي  تلك  مثل  العنيفة، 

اجلليدي ال�سغري.
والوا�سح  اللهجة  ال�سديد  التحذير  ه��ذا  وي��اأت��ي 
نذر مواجهة حمتملة  تتزايد فيه  املعامل، يف وقت 
ال�سمالية، قد يكون  بني الوليات املتحدة وكوريا 
بعد  ج��دا،  واردا  فيها  النووي  ال�سالح  ا�ستخدام 
الرئي�س  بني  بعنف  املتبادلة  الكالمية  احل��رب 
كيم  الكوري  والزعيم  ترامب،  دونالد  الأمريكي 

جون-اأون واأجهزة اإعالمه.
مبن  والأمريكيني  ال�سوفيت  العلماء  كبار  وكان   
فيهم الكاتب كارل �ساجان، قد ناق�سوا يف نوفمرب/
حلرب  املحتملة  ،العواقب   1983 الثاين  ت�رصين 
للبنية  الفوري  التدمري  اإىل  فبالإ�سافة  نووية. 
التحتية، وفناء املاليني من النا�س، اأعرب العلماء 
عن قلقهم اإزاء عواقب ال�رصاع النووي على املدى 

البعيد.
يوؤدي  النووية  القنابل  من  مئات  عدة  فانفجار 
حللول ف�سل ال�ستاء النووي، الذي �سيكون له تاأثري 
الرماد  لأن  وال��غ��ذاء،  البيئة  م�سادر  على  مدمر 
العلوي،  اجلوي  الغالف  يف  املت�ساعدين  والغبار 
�سي�سفران عن ت�سكيل �سحابة كثيفة حتجب حرارة 
الأر�س،  �سطح  اإىل  الو�سول  من  وال�سوء  ال�سم�س 
يف  احل���رارة  درج��ات  انخفا�س  ه��ذا   عن  وينتج 

الأر�س  فتغرق  لقرون،  يكن  اإن مل  ل�سنوات،  العامل 
يف �ستاء نووي. وب�سبب انح�سار ال�سوء اأو انعدامه 
يوؤدي  ما  الكلوروفيلي،  التحليل  عملية  �ستتعطل 
الأمر  ب�رصعة،  وال�رصع  وال��زرع  النباتات  لهالك 
الغذائية  املواد  يف  هائل  نق�س  عنه  �سي�سفر  الذي 
يوؤثر كارثيا على  للحيوانات، وهذا، بدوره، �سوف 

حياة الب�رص.
ولحظ العامل اجليولوجي بري�سان يف مقاله ملجلة 
مرجح،  غري  اأم��ر  ن��ووي  �ستاء  حلول  اأن  فورب�س، 
يف  ملحوظ  ب�سكل  ال��ت��وت��رات  انخفا�س  ب�سبب 
وتخفي�س  ال�سوفياتي،  الحتاد  انهيار  بعد  العامل 
البلدين تر�ساناتهما النووية. لكن ومع ذلك، فحتى 

احتمال  على  تنطوي  التي  املحلية  ال�رصاعات 
عواقب  لها  �سيكون  النووية  الأ�سلحة  ا�ستخدام 
تاأكيد،  بكل  العامل  اأنحاء  جميع  يف  جدا  ملمو�سة 
ح�سب هذا العامل. ومتتلك كل من الوليات املتحدة 
والهند  وال�سني  ورو���س��ي��ا  وفرن�سا  وبريطانيا 
قنابل  ال�سمالية،  وكوريا  واإ�رصائيل  وباك�ستان 
الطائرات  بوا�سطة  اإطالقها  ميكن  �سغرية،  نووية 
وال�سواريخ. فانفجار حتى هكذا قنابل غري كبرية، 
من  طنا   150 ل�  التدمريية  القوة  يعادل  اأن  ميكن 
مادة الرتاتيل ال�سديدة النفجار )كالقوة التدمريية 
للقنبلة التي األقيت على هريو�سيما( وهكذا انفجار 
م�ساحتها  مدينة  تدمري  �ساأنه   من  ن�سبيا  �سغري 

من  اجليولوجي  العامل  ويحذر  مربع.   كم   1300
املنال،  بعيد  لي�س  الكئيب  ال�سيناريو  هذا  مثل  اأن 
ويقول اإن بع�س املخاطر تبدو وا�سحة املوؤ�رصات. 
وي�سيف، لقد �سهدت الأر�س �سيئا من هذا القبيل، 
حيث عانت اأوروبا الأمرين يف ظل ظروف الع�رص 

اجلليدي ال�سغري.
اإىل  العامل اجليولوجي  النهاية، يخل�س هذه   ويف 
اإليها  تو�سل  التي  ال�ستنتاجات  اأن  "يبدو  القول 
ما   ،1983 عام  املنتج  احلرب(  )األعاب  فيلم  بطل 
فالطريقة  هذا:  يومنا  حتى   متاما  �ساحلة  زالت 
البدء  البتعاد عن  النووية،  لك�سب احلرب  الوحيدة 

باللعب بها" ،" يقول ديفيد بري�سان. 

علماء: هذه هي الطريقة الوحيدة لالنتصار في حرب نووية
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لبنان ينهي إجالء مسلحي "سرايا أهل الشام"

 

قطر تنقل مركز تصنيع أنظمة التحكم لمشروع 
المترو من دبي إلى الدوحة

قط��ر � وكالت : ق��ررت �رصك��ة �س��كك احلديد القطري��ة "الريل" نق��ل مقر مركز 
ت�سني��ع اأنظم��ة اإدارة التحك��م الآيل ملرافق حمطات م�رصوع "م��رتو الدوحة"، 
م��ن مقره��ا ال�سابق يف دب��ي بالإم��ارات اإىل الدوحة. وقال وزي��ر املوا�سالت 
والت�س��الت القط��ري، جا�سم ب��ن �سيف ال�سليط��ي: "مت اتخاذ الق��رار ب�رصعة، 
م��ا يوؤكد مرونة امل���رصوع وقدرته على التكيف مع الظ��روف املحيطة، وقدرة 
اإدارة �رصكة "الريل" على التعامل مع التحديات غري املتوقعة والتغلب عليها"، 
ح�سبما نقلته و�سائل اإعالم خليجية، الثنني. واأ�ساف ال�سليطي: "تبدد الآن اأي 
�س��ك يف احتمال تاأخر امل�رصوع جراء العوامل اخلارجية، وميكن لدولة قطر اأن 
تتطل��ع قدم��ا للوقت الذي تنعم في��ه بخدمة موا�سالت اآمن��ة، وتت�سم بالكفاءة 
وم��ن الط��راز العاملي". وجاء الق��رار، بعد اأكرث م��ن �سهرين من ان��دلع "اأزمة 
اخللي��ج"، عقب ق��رار ال�سعودي��ة والإم��ارات والبحرين وم�رص، مطل��ع يونيو/
حزي��ران املا�سي، قط��ع عالقاتها مع قط��ر، بتهمة "متويل ودع��م الإرهاب"، 

وهي اتهامات ترف�سها الدوحة.
بدوره، ق��ال الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�رصك��ة �سكك احلديد القطرية، 
عب��د اهلل عبد العزيز ال�سبيع��ي: "اإجناز اأعمال الت�سنيع والتجميع والختبار يف 
مدين��ة الدوحة، يعن��ي اأن هذه الأعمال �ستحظى باإ���رصاف اأف�سل، واأن برنامج 

الت�سليم لن يتاأثر جراء عمليات تاأخري غري متوقعة".
واأكدت ال�رصكة القطرية اأن م�رصوع املرتو ي�سري نحو النتهاء يف وقته املحدد 
وح�س��ب اخلطة، ومن املتوقع اأن ت�سل اأول 4 قط��ارات من اليابان اإىل الدوحة 
قب��ل نهاية العام اجلاري، واأن جتهز ثالث حمطات جتريبية للمعاينة النهائية 

من قبل الدفاع املدين، بحلول دي�سمرب/كانون الأول املقبل.
وتعمل قط��ر على اإجناز م�رصوع "مرتو الدوحة"، و�ست�سل �رصعة مرتو الدوحة 
اإىل 100 كم يف ال�ساعة، كما �سي�سم 75 قطارا، يتاألف كل منها من 3 عربات، 

للدرجات الذهبية، والعائلية، واأخريني عاديتني.

لبن��ان � وكالت: اأعلن الأمن العام اللبناين اإجناز عملية اإخراج تنظيم "�رصايا 
اأهل ال�سام" من جرود عر�سال �رصقي البالد اإىل الأرا�سي ال�سورية.

واأو�سح��ت املديرية العام��ة لالأمن العام اأن 34 حافلة على متنها املئات من 
م�سلحي "�رصايا اأهل ال�سام" وعوائلهم  انطلقت يف  ال�ساعة 11،50 بالتوقيت 
املحلي باجتاه الأرا�سي ال�سورية مبواكبة دوريات من الأمن العام بالتن�سيق 
م��ع ال�سلي��ب الأحمر اللبناين وذل��ك حتى احلدود اللبناني��ة ال�سورية ، على اأن 
تت��وىل ال�سلط��ات املعني��ة يف �سوريا تاأم��ني و�سولهم اإىل منطق��ة "الرحيبة" 
داخ��ل الأرا�سي ال�سورية. ووفق "الإعالم احلرب��ي"، اأ�سبحت مناطق املالهي 
ووادي حمي��د ووادي العجرم �رصق عر�سال خالية من اأي وجود م�سلح، بعدما 
انطلق��ت احلاف��الت الت��ي تقله��م باجتاه فليط��ة ال�سوري��ة، مع بق��اء عدد من 
النازحني ف�سلوا الذهاب اإىل قراهم الواقعة يف منطقة �سيطرة الدولة ال�سورية 

يف القلمون الغربي.
وكان ح��زب اهلل اللبن��اين ق��د اأعل��ن ع��ن ب��دء عملي��ة الإجالء ي��وم الأح��د اإثر 
تعطله��ا يوم ال�سب��ت املا�سي، وو�سلت احلافالت اأم���س اإىل املنطقة، لكنها مل 
تتح��رك حتى �سباح الأثن��ني. واأو�سحت الوكالة الوطني��ة لالإعالم يف لبنان 
اأن نح��و 300 م�سلح و3 اآلف من اأف��راد عائالتهم ركبوا احلافالت بعد اإجناز 
الإج��راءات الالزمة و�سمح لهم بال�سع��ود اإىل احلافالت مع الأمتعة والأ�سلحة 
الفردي��ة بعد التدقي��ق بالأ�سماء والأوراق الثبوتي��ة. وتتحرك احلافلة مبرافقة 
�سي��ارات ال�سليب الأحم��ر ولأمن الع��ام اللبناين �سمن ج��رود عر�سال وحتى 
فليط��ة ال�سوري��ة، حيث يتج��ه م�سلحو ال�رصايا م��ع ذويهم نح��و الرحيبة فيما 

الآخرون الراغبون بت�سوية اأو�ساعهم يتجهون اإىل ع�سال الورد. 

اأ�ستاأن��ف الإعالم��ي ال�سع��ودي جم��ال خا�سقج��ي التغريد عرب 
"توي��رت" بعدما من��ع نحو عام ونيف، فيما حتقق النيابة مع 

ع�رصات املغردين بتهمة اإ�ساءتهم للنظام العام يف اململكة .
ووج��ه ال�سحف��ي خا�سقج��ي يف تغريدت��ه الأوىل ال�سكر لوزير 
الإعالم وقرنه بالولء يف توجهه لويل العهد حممد بن �سلمان، 

وقال فيها:
وم��ع اأن خا�سقجي عاد لحقا لكتابة تغريدة ثانية توجه فيها 

اإىل اأحد متابعيه ل�سكره على تهنئته.:

اإّل اأنه مل يقّدم يف تغريدته هذه اأية اإجابات عن هوية من منعه 
من التغريد ومن عاد و�سمح له ، بل زاد الغمو�س �سبابية حول 

�سلة كل ذلك بويل العهد ووزير الإعالم.
وكان��ت وكال��ة الأنباء ال�سعودي��ة الر�سمية وا�س ق��د نقلت عن 
م�س��در ب��وزارة اخلارجي��ة باململك��ة يف دي�سم��رب 2016، اأن 
خا�سقجي ل ميثل اجله��ات الر�سمية ال�سعودية يف ت�رصيحاته 
اخلا�س��ة الت��ي انتق��د فيه��ا و�س��ول دونال��د ترام��ب اإىل �سدة 

الرئا�سة يف النتخابات الأمريكية.
ومن��ذ ذلك احلني، غاب خا�سقجي عن ال�ساحة الإعالمية ب�سكل 
كام��ل و�سط تردد اأنب��اء غري ر�سمية عن منعه م��ن الكتابة يف 

و�سائل الإعالم اأو التدوين يف مواقع التوا�سل الجتماعي.
تزامن��ا اأ�سدرت النيابة العام��ة يف ال�سعودية اأم��راً با�ستدعاء 
َدت عليهم اتهامات جنائية،  "جمموعة من املغردين ممن ُر�سِ
بالإ�ساءة للنظ��ام العام من خالل التاأثري على �سالمة واعتدال 
املنه��ج الفك��ري للمجتم��ع، مب�س��اركات �س��ارة �سلك��ت جادة 
التط��رف املف�س��ي اإىل م�سايع��ة َحَمَلة الفكر ال�س��ال"، ح�سبما 

جاء يف وا�س.
 واأك��دت النياب��ة العام��ة "اأن م��ن مت ا�ستدعاوؤه��م ه��م قي��د 
تو�سيف التهام اجلنائي و�ستطبق بحقهم الإجراءات ال�رصعية 

والنظامية للمتهمني".

وبح�س��ب وا���س فاإن النائب الع��ام اأكد يف بيان �ساب��ق اأن "اأي 
م�سارك��ة حتمل م�سام��ني �سارة باملجتمع اأي��ًا كانت مادتها 
وذرائعه��ا وو�سائل ن�رصه��ا، فاإنها �ستكون حم��ل مالحقة من 
قب��ل النياب��ة العامة وفق نطاقه��ا الولئي، بح�س��ب املقت�سى 
ال�رصع��ي والنظامي، ومن ذل��ك من�سورات الو�سائ��ل الإعالمية 
وو�سائط التوا�س��ل الجتماعي واملحا�رصات واخلطب والكتب 

ونحوها".
واأ�سارت الوكالة اإىل اأن النيابة العامة "على وعي تام باحرتام 
حري��ة الراأي وحماية ح�سانتها امل�رصوعة التي اأثرى عطاوؤها 

ونقدها الهادف وطنيًا وعلميًا وتوعويًا وفكريًا".

�س��دد رئي���س كوري��ا اجلنوبي��ة مون جي��ه-اإن عل��ى اأن 
بالده لن تقبل اأب��دا اندلع حرب اأخرى يف �سبه اجلزيرة 
الكورية، لفتا اإىل اأن اإحالل ال�سالم لن يتاأتى با�ستخدام 
القوة. ونقلت وكالة اأنباء "يونهاب" عن مون اأن حكومة 
بالده ت�سع اإحالل ال�سالم على راأ�س اأولوياتها، و�ستعمل 
على حتفيز ال�سالم وال�ستقرار يف �سبه اجلزيرة الكورية. 
وق��ال الرئي�س الكوري اجلنوب��ي خالل اجتماع مع كبار 
م�ست�ساري��ه اإن "الو�سع الأمني يف �سبه اجلزيرة الكورية 
واملنطق��ة املحيطة به اأ�سبح خط��ريا للغاية على خلفية 
ا�ستف��زازات متكررة من قبل كوريا ال�سمالية". واأكد مون 

اأن التحال��ف ب��ني ب��الده والوليات املتح��دة يهدف اإىل 
احلف��اظ عل��ى ال�سالم، وعرّب ع��ن اعتقاده ب��اأن وا�سنطن 
�ستتعامل مع الأزمة احلالي��ة مب�سوؤولية وب�سكل عقالين. 
وتعه��د رئي���س كوري��ا اجلنوبي��ة ل�سعبه "ب��اأن احلكومة 
�س��وف ت�سيطر عل��ى الأزمة ب�س��كل م�ستق��ر، وتكون على 
اأمت ال�ستع��داد لال�ستجاب��ة يف حالت الط��وارئ". وقال 
م��ون اإن بيونغ يان��غ اإذا اتخذت ق��رارا �سائبا، �ستتمكن 
الكوريت��ان ع��رب تعزي��ز التع��اون والتب��ادل بينهما من 
حتقيق م�ستقبل م�رصق، داعيا اجلارة ال�سمالية اإىل وقف 
ال�ستف��زازات والتهديدات فورا. اإىل ذلك، �رّصح املتحدث 
با�سم وزارة �سوؤون الوحدة الوطنية تاي هيون بايك باأن 
�سلطات كوريا اجلنوبية ل توؤكد وجود اإ�سارات ل�ستعداد 

كوري��ا ال�سمالية اإجراء جتربة اإط��الق �ساروخ بالي�ستي 
م��ن غوا�س��ة. وقال املتح��دث الك��وري اجلنوبي يف هذا 
ال�س��اأن :"ح�س��ب علمن��ا، يف كوري��ا ال�سمالي��ة يف الوقت 
احل��ايل ل توجد اأي��ة ديناميكية خا�س��ة". وكان املوقع 
الأمريك��ي "north 38" املتخ�س�س يف �سوؤون كوريا 
ال�سمالية ن�رص معلوم��ات حتدثت عن ر�سد ن�ساط مكثف 
م��ن الف�س��اء يف موقع بناء ال�سف��ن يف "�سيمبو". ورجح 
خ��رباء اأن يك��ون ذلك موؤ���رصا عن احتم��ال اإجراء جتربة 

جديدة لإطالق �ساروخ بالي�ستي من غوا�سة.
ب��دوره اأكد امل�س��وؤول الك��وري اجلنوب��ي اأن ا�ستخبارات 
ب��الده والوليات املتحدة  تتابع ع��ن كثب ال�ستفزازات 

الكورية ال�سمالية املحتملة.

اأعلن��ت املعار�س��ة ال�سوري��ة يف ري��ف حم���س ع��ن 
التو�س��ل اإىل اتف��اق جدي��د م��ع الو�سي��ط الرو�س��ي 
ب�س��اأن اأبع��اد نظ��ام وق��ف اإط��الق الن��ار يف منطقة 
تخفي�س التوتر املزمع اإقامته. وذكرت مواقع تابعة 
للمعار�س��ة اأن وف��د تفاو�س مكلفا من قب��ل الهيئة 
العامة للمفاو�سات يف ريف حم�س ال�سمايل تو�سل 
لالتف��اق على 4 بن��ود مع الوفد الرو�س��ي، وذلك بعد 
اجتم��اع مت يف خيم��ة اأن�سئت له��ذا الغر�س يف بلدة 
املحاي��دة ق��رب بلدة ال��دار الكب��رية بري��ف حم�س. 
وتتلخ�س البن��ود الأربعة يف ما يلي: - بدء �سياغة 
م���رصوع اتفاق جدي��د ومناق�سته مع الوف��د الرو�سي 
يف اجلل�س��ات القادم��ة  - اللت��زام بوق��ف اإط��الق 
الن��ار �سمن منطقة تخفيف التوت��ر - ت�سهيل دخول 
قواف��ل الإغاثة الأممي��ة - التاأكيد عل��ى الإفراج عن 
كاف��ة املعتقلني واأن هذا البن��د �سيكون من اأولويات 
بن��ود التف��اق وح�سب مواق��ع املعار�س��ة ال�سورية، 
وع��د الط��رف الرو�س��ي خ��الل الجتم��اع باإيق��اف 
خروق��ات وقف اإطالق النار م��ن قبالجلي�س ال�سوري 
وجتدي��د الهدنة، اإذ من املق��رر  اأن تعقد خالل الأيام 
القادمة اجتماعات اأخ��رى لتقييم اآلية �سري التفاق. 
ومت الإعالن عن الهدنة يف ريف حم�س اأوائل ال�سهر 
اجل��اري، لت�سم��ل املناط��ق من دير ف��ول حتى طّلف 
�سم��ال حم���س، مت�سمًنا احلولة والر�س��ن وتلبي�سة. 
كما يت�سم��ن ن�رص قوات رو�سي��ة يف معربين وثالث 
نق��اط ر�سد على طول خ��ط التما�س، مهمتها الف�سل 

بني اجلي�س وف�سائل املعار�سة.

رحب وزير خارجية رو�سيا �سريغي لفروف 
ب�سع��ي القائد العام للجي���س الوطني الليبي 
خليفة حفرت للتو�سل اإىل اتفاق مع حكومة 
الوف��اق الوطن��ي، موؤك��دا ���رصورة اإ�رصاف 

الأمم املتحدة على كافة جهود الو�ساطة.
وقال لف��روف يف م�سته��ل لقائه مع حفرت 
يف مو�سكو،الثن��ني: "لالأ�س��ف، الو�س��ع يف 
ليبي��ا ل يزال معق��دا، ومل يتم جت��اوز خطر 
التطرف يف وطنكم. ولكنن��ا نعلم بالتدابري 
املتخذة وندعم بن�ساط الجتاه النا�سئ نحو 
تن�سيط عمليات الت�سوي��ة ال�سيا�سية واإعادة 

بناء الدولة يف بالدكم ب�سكل كامل".
 واأ�س��اف الوزي��ر الرو�س��ي: "يب��دو لن��ا اأنه 
يج��ب، يف اجلبه��ة ال�سيا�سي��ة الآن، تركي��ز 
كافة مبادرات الو�ساطة يف اإطار عمل الأمم 
املتح��دة"، م�سريا اإىل اأن هذا العمل يجب اأن 
ي�ساه��م لي���س يف اإيجاد "حل��ول" للت�سوية، 
اإمنا يف احلوار بني اأبرز ال�سخ�سيات الليبية 
لك��ي يتو�سل��وا باأنف�سه��م اإىل اتف��اق حول 

م�ستقبل البالد.
واأ�س��ار لف��روف اإىل اأن مو�سك��و تتوق��ع اأن 
يق��وم غ�س��ان �سالم��ة، املبع��وث اخلا���س 
اجلدي��د لالأمم املتحدة اإىل ليبيا، بزيارة اإىل 

رو�سيا. 

خاشقجي يعاود التغريد متمنيًا عدم حجر أي رأي.. والنيابة السعودية تحقق مع مغردين مخالفين!

أنباء عن اتفاق جديد رئيس كوريا الجنوبية: السالم على رأس أولوياتنا!
حول هدنة حمص

موسكو: ال وساطات 
لحل األزمة الليبية 

إال عبر األمم المتحدة

موسكو ـ وكاالت 

وكاالت ـ متابعة 

الرياض ـ وكاالت 

بعد تقرير لـ"هيومن رايتس".. العوامية بنظرة سعودية: الهدم والتجريف من مصلحة األهالي!!

بعد ن�رص تقرير "هيومن رايت�س ووت�س" حول الأو�ساع الإن�سانية 
يف بل��دة العوامي��ة بالقطي��ف �رصق��ي ال�سعودي��ة، قدم��ت وكال��ة 
"وا�س" ال�سعودية الر�سمية تقريرا حول العمليات الأمنية اجلارية 
باملنطق��ة. واأو�سح��ت الوكال��ة اأن وفدا اإعالميا ق��ام اأم�س الأحد 
بجول��ة داخل بل��دة العوامية، اطل��ع خاللها عل��ى عمليات رجال 

الأمن لإعادة ال�ستقرار التام للبلدة، وحتديداً اإىل حي امل�سورة.
وكان ح��ي امل�س��ورة ق��د �سهد خ��الل الأ�سه��ر املا�سي��ة، حوادث 
اأمني��ة عدي��دة، اإذ حتدثت ال�سلطات عن تعر���س دوريات لل�رصطة 
لعملي��ات ا�ستهداف، اأثناء تاأمينها عمليات هدم املنازل يف اإطار 
خط��ة لإعادة تاأهيل احلي. بدورها حتدث��ت املعار�سة عن حملة 
مقاوم��ة لقمع �سكان احلي من قبل ال�سلطات، وعن فر�س ح�سار 
�سام��ل عل��ى العوامية برمته��ا.  ون�رصت "وا�س" �س��ورا لالنت�سار 
الأمني الكثي��ف للمدرعات وال�سيارات امل�سفحة التابعة لل�رصطة  
يف العوامي��ة ب�س��كل ع��ام، وحي امل�س��ورة ب�سكل خا���س، موؤكدة 
اأن ذل��ك بع��ث حالة م��ن الطمئن��ان يف نفو�س العم��ال التابعني 
لالأمان��ة، ودفعه��م ملوا�سلة عملهم يف هدم م��ا تبقى من منازل 
احل��ي القدمي��ة. وتابع��ت الوكال��ة اأن 8 اآلف اأ���رصة يقطنون حي 
امل�س��ورة، موؤكدة اإجالءهم جميعا قبل البدء بتنفيذ اأعمال الإزالة 
واله��دم، واإعطاء الأه��ايل مهلة كافية لالإخالء بع��د اإمتام عملية 
تثم��ني منازلهم القدمية. وقامت اجلهات املعنية بتاأمني م�ساكن 

بديلة ل�سكان احلي.
وق��درت اأمان��ة ال�رصقية حج��م التعوي�سات ملن��ازل احلي باأكرث 
م��ن 800 مليون ري��ال، وقالت الأمان��ة اإن اأعم��ال اإزالة املباين 
يف احل��ي م�ستم��رة، واإنه �سيت��م البدء يف تنفيذ م���رصوع التطوير 
حل��ي امل�سورة بع��د النتهاء من اإزال��ة جميع املب��اين، التي يبلغ 
عدده��ا 488 منزًل. واأ�سارت الأمان��ة اإىل اأن مدة تطوير م�رصوع 
احل��ي ت�ستغرق عام��ني، واأنه ج��رى النتهاء من اأعم��ال التثمني 
اخلا�س��ة باملن��ازل يف احلي قبل البدء بالإزال��ة، لفتة النظر اإىل 
اأن حج��م التعوي�س��ات تراوحت ب��ني 800 900- مليون ريال، 
واأن��ه ج��رى اإ�سدار �سي��كات التثمني جلميع مالك املن��ازل �سلفا. 
وذك��رت وكالة "وا�س" اأن العم��ال امل�ساركني يف عمليات الإزالة 
واله��دم يف امل�سورة قد تعر�سوا لهجم��ات م�سلحة ممن و�سفتهم 
بالإرهابيني، كما اأدت تلك الهجمات، ح�سب الوكالة خل�سائر عدة، 
تعر�س��ت لها اآلي��ات الأمانة من �ساحنات وحف��ارات و رافعات ، 

وقد اأ�سفرت الهجمات  كذلك عن مقتل عدد من رجال الأمن. 

الرياض ـ وكاالت 

حّذر عامل من خماطر �أي 
�صر�ع نووي حتى ولو 
كان حمليا، لأنه �صيغرق 

�لعامل يف خريف نووي، 
ويوؤدي �إىل جماعة عامة، 

ويوؤجج �ل�صر�عات 
�لعنيفة �مل�صابهة لتلك �لتي 

�صهدها �لعامل يف �لع�صر 
�جلليدي.

وكاالت ـ متابعة 


