
نحو  يبد�أ  م�شددة،  و�شحية  �أمنية  �إج��ر�ء�ت  و�شط 
�حلج.  منا�شك  �أوىل  تاأدية  �لأربعاء  م�شلم  مليوين 
و�أعلنت �ل�شلطات �ل�شعودية �لثالثاء، ت�شخري كافة 
�أمام  و�ملعلوماتية  و�لأمنية  �ل�شحية  �لإمكانات 

�حلجيج، لإجناح �ل�شعائر.
 17 نحو  �أن  �ل�شعودية  �لد�خلية  وز�رة  و�أعلنت 
بثالثة  مدعومني  �ملدين،  �لدفاع  موظفي  من  �ألف 
�إىل  �لأمن،  �آلف مركبة ي�شاركون يف عملية حفظ 
�أعلنت  �أمن. كما  �ألف عن�رص  �أكرث من 100  جانب 
وز�رة �ل�شحة عن جاهزيتها للتعامل مع �لأمر��ض 
وقوع  حال  يف  �لطارئة  �حلالت  وكذلك  و�لأوبئة 

حو�دث تد�فع.
ويف مثل هذ� �لتوقيت من كل عام، ت�شتعد �ململكة 
�شتى  من  �مل�شلمني  ل�شتقبال  �ل�شعودية  �لعربية 
�لإ�شالم.  من  �خلام�ض  �لركن  لأد�ء  �لأر���ض  بقاع 
ولكن �شعائر هذ� �لعام ت�شكل رهانا من نوع خا�ض 
للقيادة �ل�شعودية، �إذ �أن �ملنا�شبة تاأتي يف خ�شم 
عودة  ت�شهد  كما  قطر،  مع  �لدبلوما�شية  �لأزم��ة 

�حلجاج �لإير�نيني بعد غياب �ملو�شم �ملا�شي.
"عر�ك" مع �جلارة قطر بخ�شو�ض "ت�شيي�ض" �حلج
وقطر  �ل�شعودية  بني  �لدبلوما�شية  �لأزم��ة  �ألقت 
وب��دت  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  �حل��ج  مو�شم  على  بظاللها 
على  و�لريا�ض  �لدوحة  بني  �ل�شيا�شية  �لتجاذبات 
�لقطريني  للحجاج  بال�شماح  يتعلق  فيما  �أ�شدها 
�لدوحة  بني  �خلالفات  وت�شاعدت  �ملنا�شك.  باأد�ء 
و�شط  �لأخ��ريي��ن،  �لأ�شبوعني  خ��الل  و�ل��ري��ا���ض 

�تهامات متبادلة بت�شيي�ض �حلج.
من  �لقطري  �لطري�ن  منع  على  �لريا�ض  و�أ���رصت 
عن  و�أع��ل��ن��ت  �ل�شعودي،  �جل��وي  �مل��ج��ال  دخ��ول 

�حلجاج  نقل  لتنظيم  �ل�شعودي  �لطري�ن  ��شتعد�د 
�أر��شي �ململكة. ثم تبادل �جلانبان  �إىل  �لقطريني 
�لتهامات حول "تعذر" نقل �لقطريني، حيث �تهمت 
�لريا�ض �لدوحة بعدم �ل�شماح لطائر�تها بالهبوط 
يف مطار حمد �لدويل، وهو ما نفته �لدوحة، متهمة 
من  تخوفها  ومبدية  �حل��ج،  بت�شيي�ض  �ل�شعودية 

تعر�ض �حلجاج �لقطريني "للم�شايقات".

للملتقى  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لنمر  �شليمان  ويرى 
�أن  لفر�ن�ض24  حديث  يف  للدر��شات  �خلليجي 
"�أطر�ف" لت�شيي�ض �حلج  هناك حماولت من عدة 
"وهذ� �أمر مرفو�ض ول يقره �رصع �أو دين �أو حتى 
�لعالقات �ل�شيا�شية. فيجب �أن يكون �حلج ك�شعرية 

دينية مبناأى عن �أي جتاذبات �شيا�شية".
�أدو� �ملنا�شك �لعام  �ألف قطري قد  وكان نحو 12 

�حلايل  �لعام  �أع��د�د  يف  �حلاد  و�لهبوط  �ملا�شي. 
باخلالفات  �لدينية"  "�لفري�شة  تاأثري  مدى  تظهر 
تر�جعت  حيث  و�لدوحة،  �لريا�ض  بني  �ل�شيا�شية 
�لعام  لهذ�  �لفري�شة  يوؤدون  �لذين  �لقطريني  �أعد�د 
ب�شورة كبرية حيث مل ي�شل �إىل �ل�شعودية �إل نحو 
70 قطريا وفقا للجنة حقوق �لإن�شان يف �لإمارة، 
�أع��د�د  �ل�شعودية  �لإع���الم  و�شائل  ق��درت  بينما 
جلنة  وبح�شب   .1200 بنحو  �لقطريني  �حلجاج 
�ملفرت�ض  من  كان  فاإنه  �لقطرية،  �لإن�شان  حقوق 
�أن يوؤدي نحو 2400 قطري �ملنا�شك للعام �حلايل، 
بطلب  تقدمو�  قطري  �أل��ف   24 ح��و�يل  ب��اأن  علما 

لتاأدية �ل�شعائر.
ت�شهيالت و"تفاهمات" بني طهر�ن و�لريا�ض حول 

�حلجاج �لإير�نيني
وي�شهد حج هذ� �لعام عودة �حلجاج �لإير�نيني بعد 
ب�شبب  �ملا�شي  �لعام  �لفري�شة  �أد�ء  عن  غيابهم 
�أعقبت  �ل�شعودية،  خالفات �شيا�شية وتنظيمية مع 
مو�شم  خالل  تد�فع  حادثة  يف  �إير�نيا   646 مقتل 
2015. و�أدت تلك �خلالفات �إىل قطع �لعالقات بني 

�لبلدين �أو�ئل عام 2016.
�لعام �ملا�شي  �أد�ء منا�شك  �لإير�نيون عن  وتغيب 
تعذر  مع  عاما،   30 من  �أك��رث  منذ  �لأوىل  للمرة 
�لو�شول �إىل �تفاق مع �ل�شلطات �ل�شعودية وهو ما 

�أعزته طهر�ن �إىل "�شوء �لتنظيم".
كما جاء �إعد�م �ل�شعودية لرجل �لدين �ل�شيعي منر 
�لنمر، وما �أعقبه من �قتحام متظاهرين غا�شبني 
�إىل  ليوؤدي  طهر�ن،  يف  �ل�شعودية  �ل�شفارة  ملقر 
بقطع  �نتهت  �لبلدين،  بني  حادة  دبلوما�شية  �أزمة 

�لعالقات بينهما يف بد�ية عام 2016.
وبالرغم من �أن �لأزمة �لدبلوما�شية بني "�لغرميني 
�لإقليميني" بعيدة على �أن تخبت، �إل �أنهما تو�شال 

�أد�ء  ي�شمن  �تفاق  �إىل  �لتفاو�ض  من  �شهور  بعد 
�لإير�نيني لل�شعائر �لدينية يف �ملو�شم �حلايل.

منح  ت�شهيل  على  �لبلدين  ب��ني  �لت��ف��اق  ون�ض 
لعدم  وذلك  �لإنرتنت،  �شبكة  عرب  �حلج  تاأ�شري�ت 
مبنح  تقوم  طهر�ن  لدى  �شعودية  قن�شلية  وجود 
�خلطوط  �إز�ء  موقفها  عك�ض  وعلى  �لتاأ�شري�ت. 
للطري�ن  �ل�شماح  على  �لريا�ض  و�فقت  �لقطرية، 
�ل�شعودية.  �إىل  �حلجيج  بنقل  �إير"  "�إير�ن  �لإير�ين 
و�شمحت �لريا�ض كذلك ملمثلني قن�شليني �إير�نيني 
بالتو�جد موؤقتا على �أر��شي �ململكة لإد�رة �شوؤون 
�لإير�نية،  �ل�شلطات  وبح�شب  �لإير�نيني.  �حلجاج 
و�شل �أكرث من 86 �ألف حاج �إير�ين لأد�ء �لفري�شة 
�رتد�ء  و�فقت طهر�ن على  �لعام. من جهتها،  لهذ� 
م�شنوعة  �إلكرتونية،  لأ�شاور  �لإير�نيني  �حلجاج 
حمليا، وحتمل ��شم ومعلومات عن �حلاج لت�شهيل 
ودعا  طارئ.  لأي  تعر�شه  حال  يف  عليه  �لتعرف 
�أي  جتنب  �إىل  �حلجاج  �لإي��ر�ن��ي��ون  �مل�شوؤولون 
تلك  وحول  �ل�شعودي.  �لأم��ن  رجال  مع  جمادلة" 
�ل�شابق  �لإي���ر�ين  �لثقافة  وزي��ر  ق��ال  �لإج����ر�ء�ت 
بني  �لف�شل  "حاولنا  �آم��ريي:  �شاحلي  ري��ز�  �شيد 
�لعالقات �ل�شيا�شية بني �لبلدين و�حلج. ومت ت�شوية 

14 م�شاألة تتعلق باحلج".
�ل�شلطات  ��شتفز�ز"  و"عدم  "�لحتقان"،  ولتقليل 
تظاهر�ت  تنظيم  على  طهر�ن  و�فقت  �ل�شعودية، 
�لوليات  �شد  �حل��ج،  �أثناء  �لتقليدية  �لإير�نيني 
لأمريكا"  "�ملوت  خاللها  يهتفون  و�لتي  �ملتحدة 
�إقامة �حلجاج �لإير�نيني فقط ولي�ض  د�خل �أماكن 

يف �لأماكن �لعامة.
وتاأمل �لريا�ض وطهر�ن يف �أن ت�شاعد "�لتفاهمات" 
�جلديدة على �حرت�م "قد�شية" �ل�شعائر �لدينية دون 

�أية جتاذبات �شيا�شية.

الحج أمام "اختبار" عودة الحجاج اإليرانيين واألزمة الخليجية
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الطيران الروسي - السوري يستهدف 
"داعش" في ريف حماة والرقة

نتنياهو يستشهد بقطعة نقدية مزيفة 
للحديث عن تأريخ إسرائيل

 

 

إعالمي سعودي يستنكر حالة التخوين التي 
تسود المجتمع السعودي

�لريا���ض � وكالت : �أك��د �لإعالم��ي �ل�شعودي جم��ال خا�شقجي �أنه �خت��ار �لرحيل �إىل 
�لولي��ات �ملتحدة �لأمريكية، ب�شب��ب �لأجو�ء �ملحتقنة يف منطق��ة �خلليج، ورغبته يف 
�لع��ودة للكتاب��ة، نافيا �إ�شاعة حتول��ه �إىل معار�ض و��شتنك��ر خا�شقجي، خالل برنامج 
"�شاعة خليجية"، على �إذ�عة "مونت كارلو" �لدولية، �لثالثاء 29 �أغ�شط�ض/�آب، حالة 
�لتخوي��ن �لتي ت�ش��ود �ملجتمع �ل�شعودي حالي��ا، منذ �ندلع �لأزمة م��ع قطر، لفتا �إىل 
�أن ه��ذ� �لأم��ر ل يب��دو �شحي��ا يف جمتم��ع متجان���ض كاملجتم��ع �ل�شع��ودي، و�لذي مل 
يع��رف يوما ما عرفته �لأنظمة �ل�شمولية من ثقاف��ة �جلو��شي�ض بني مو�طنيها. وحتدث 
خا�شقج��ي، لأول م��رة، عن �لأ�شباب �لتي �أدت �إىل ف�شل قناة �لعرب، لفتا �إىل �أن �ختيار 
مق��ر �لقن��اة كان خاطئا منذ �لبد�ي��ة، لكن �لقائمني عليها كان��و� يرغبون يف �أن يجدو� 
له��ا مكان��ا يف منطقة �خللي��ج، على حد قوله. و�أ�ش��ار �لكاتب �ل�شع��ودي، خالل ظهوره 
�لإعالم��ي �لأول بعد عودت��ه �إىل �لكتابة، �إثر �إيقافه من قب��ل �ل�شلطات �ل�شعودية لأكرث 
م��ن 9 �أ�شه��ر، على خلفية ت�رصيح��ات قيل باأنها ت�شي��ئ لعالقات �ململك��ة مع �لرئي�ض 
�لأمريك��ي دونال��د تر�م��ب، �إىل �أن �شب��ب �إيق��اف �لقن��اة يف يومه��ا �لأول يتاأرجح بني 

فر�شيتني، �لأوىل خالف د�خلي بحريني، و�لثانية �ت�شالت من دولة جماورة.

وكالت � متابع��ة  : ق�ش��ى �لطري�ن �حلرب��ي �ل�شوري و�لرو�ش��ي على �لع�رص�ت 
م��ن عنا���رص تنظيم "د�ع���ض" �ليوم ودم��ر �لعديد من �آلياته��م يف ريفي حماة 
�ل�رصق��ي و�لرق��ة �جلنوبي. ونقلت وكالة "�شانا" �ل�شوري��ة عن م�شدر ع�شكري، 
�أن �لط��ري�ن �حلرب��ي �ل�ش��وري و�لرو�شي ��شته��دف جتمعات وحت��ركات تنظيم 
"د�ع�ض" �لإرهابي يف عك�ض – �أم ميل – �أبو جبيالت – عقريبات – �لق�شطل 
�ل�شم��ايل و�جلنوبي و�لو�شطاين بريف حم��اة �ل�رصقي، ومعد�ن وجنوبها بريف 
�لرق��ة �جلنوب��ي، م��ا �أدى �إىل �لق�شاء عل��ى ع�رص�ت �مل�شلح��ني وتدمري عربات 
و�آلي��ات خمتلف��ة كما دمر حت�شين��ات �لتنظيم يف �رصية جني��د وحميط �ملطار 
و تل��ة �لقرّيا ويف �ملكّبات ب�ريف دير �لزور. هذ� و�أّمن �جلي�ض �ل�شوري ع�رص�ت 
�لعو�ئل �لتي متكنت من �لهروب من مناطق �شيطرة تتظيم "د�ع�ض" �ىل مناطق 

�شيطرة �جلي�ض �ل�شوري بريف حماة �ل�شمايل.

وكالت � متابع��ة ت�شبب��ت قطع��ة نقدي��ة ن�رص رئي���ض �ل��وزر�ء �لإ�رص�ئيل��ي، بنيامني 
نتنياه��و، �شورته��ا على �شفحته على "في�شبوك"، و�دع��ى �أنها تعود �إىل زمن �لهيكل 
�لث��اين، يف جعل��ه مو�شوع��ا لل�شخرية بعدما تب��ني �أنها مزيفة. وق��د �شارعت �شفحة 
رئي���ض �حلكوم��ة �لإ�رص�ئيلي��ة �إىل ح��ذف ما ن���رصه نتنياه��و. وك�شفت و�شائ��ل �إعالم 
�إ�رص�ئيلية �أن �لقطعة معدنية، �شكها متحف �إ�رص�ئيلي قبل 15 عاما، وهي عبارة عن 
ت��ذكار لالأطف��ال. وكان نتنياهو �أرف��ق، يف �شفحته على "في�شب��وك"، �ل�شورة بن�ض، 
قال فيه: "�كت�شاف ذو قيمة، وهو دليل �آخر على �لرتباط �لعميق بني �شعب �إ�رص�ئيل 
و�لقد���ض و�لهي��كل و�مل�شتوطن��ات ويه��ود� و�ل�شام��رة". ونقل��ت �شحيف��ة "هاآرت�ض" 
�لإ�رص�ئيلي��ة ع��ن �أحد خ��رب�ء �لآثار و�لقط��ع �لنقدية يف �ملتح��ف �لإ�رص�ئيلي، حاييم 
جيتلر، قوله: "ل يوجد �أي �حتمال باأن تكون �لقطعة حقيقية، �إنها لي�شت عملة قدمية، 

وحتى �عتبارها عملة هو مبثابة مبالغة".

�أب��دى ن��ور حممد خولوف، �شف��ري رو�شيا لدى قط��ر، تفاوؤله بنتائج 
�لزي��ارة �حلالي��ة لوزير �خلارجي��ة، �رصغي لف��روف للدوحة، �شو�ء 

بالن�شبة لالأزمة �ل�شورية �أو جلهة تعزيز �لعالقات �لثنائية.
ويختت��م وزير �خلارجية �لرو�شي، �شريغي لفروف، جولته يف دول 
�خللي��ج، �ليوم �لأربعاء، باإجر�ء حمادثات يف �لدوحة مع �أمري قطر 
متيم بن حمد �آل ثاين، يف �إطار �مل�شاعي حللحلة �لأزمة �خلليجية.

�أي�ش��ا يف �لدوح��ة م��ع وزي��ر  وم��ن �ملق��رر �أن يلتق��ي لف��روف 
�خلارجي��ة �لقط��ري حممد بن عب��د �لرحمن �آل ث��اين، ووزير �لدولة 

ل�ش��وؤون �لدفاع خال��د بن حممد �لعطية، �لذي �أنه��ى زيارة ملو�شكو 
�لأ�شب��وع �ملا�شي فتحت �آفاقا و��شعة للتع��اون بني �لبلدين. وقال 
�لدبلوما�شي �لرو�شي يف مقابلة مع وكالة نوفو�شتي �إن قطر "بد�أت 
�لنظ��ر �إىل رو�شي��ا ك�شديق و�رصيك موثوق ب��ه، يف م�شائل �لتعاون 
�ل��دويل و�لثنائي على حد �شو�ء، وتعّول على �إ�شهام �لطرف �لرو�شي 
يف ت�شوي��ة �لأزمة �لدبلوما�شية". وتاب��ع خولوف قائال، �إن "قيادة 
قط��ر تبذل كل م��ا يف و�شعها حلل �لأزمة، عن طري��ق �لدبلوما�شية، 
مبوج��ب معاي��ري �لقانون �ل��دويل"، معربًا عن "�أم��ل مو�شكو يف �أن 
تتو�شل �أطر�ف �لأزمة �خلليجية �إىل �تفاق، ين�شجم مع روح �حلو�ر، 
�ملت�ش��م بالتكافوؤ، و�لحرت�م �ملتب��ادل"، ويف ذ�ت �لوقت، �أكد على 

"جاهزية �لطرف �لرو�شي لالإ�شهام يف �إجناز هذ� �لهدف". وك�شف 
�ل�شف��ري �لرو�ش��ي، ع��ن �أن �لدوحة مهتم��ة بامل�شارك��ة يف م�شاريع 
�شناع��ة �لنفط و�لغاز �لرو�شية. وبالإ�شاف��ة �إىل ذلك، مهتمة �أي�شا 
يف �ل�شتثم��ار مب�شاريع �لبنية �لتحتية. وقال �لدبلوما�شي �لرو�شي 
"نح��ن نعتقد �أن �لتعاون �ل�شتثم��اري بني �لبلدين �شيتم تو�شيعه 
يف �مل�شتقب��ل" نحو �آفاق جديدة وو�عدة. و�أ�شاف قائال �إن مو�شكو 
تاأمل �أي�ش��ا �أن توقع قريبا �تفاقا للتع��اون �لع�شكري- �لتقني مع 
قط��ر، عالوة عل��ى �لتفاو�ض معها حول م�شاري��ع زر�عية م�شرتكة. 
و�أ�ش��ار �إىل �أن �ل���رصكاء �لقطري��ني " مهتمون باملنتج��ات �لغذ�ئية 
�لرو�شي��ة ل�شمان �لأم��ن �لغذ�ئي للبالد". و�أ�ش��اف خولوف قائال، 

وبالإ�شاف��ة �إىل ق�شايا �لتعاون �لقت�ش��ادي، يناق�ض لفروف مع 
�مل�شوؤول��ني �لقطريني �لو�ش��ع يف �شوريا و�لأزمة يف �لعالقات بني 
دول �خللي��ج . وكان �ل�شف��ري �لرو�ش��ي لدى قطر ق��د ك�شف عن رغبة 
�لدوح��ة يف �لن�شم��ام �إىل هيكلية حمادثات �أ�شتان��ا حول �شوريا. 
ولف��ت �إىل �أن مو�شك��و ترح��ب بكل �ملب��ادر�ت �لر�مي��ة �إىل تخفيف 
ح��دة �لتوتر يف �شوريا.   ووفق��ا للدبلوما�شي، كان لرو�شيا مع قطر 
"حو�ر وثيق حول �ملو�شوع �ل�شوري" ، لأن للدوحة تاأثري �شيا�شي 
ق��وي على �ملعار�ش��ة �ل�شورية، وخا�شة ما ي�شم��ى ب "�ملعار�شة 
�ملعتدلة".وي�شري �خلرب�ء �إىل �أن رو�شيا وقطر قد تتمكنا من �لتفاهم 
حول �إن�شاء منطقة جديدة خلف�ض �لتوتر خ�شو�شا يف منطقة �إدلب.

با�شتم��ر�ر  �جلز�ئري��ون  �مل�شوؤول��ون  ي��ردد 
"وح�شي��ة" ما �رتكبته فرن�شا بتجاربها �لنووية 
يف �ل�شح��ر�ء �جلز�ئري��ة، منددي��ن باآث��ار ه��ذه 
�لتج��ارب، �لت��ي �شت�شتم��ر عق��ود� �أو رمبا مئات 

�ل�شنني.
ملناه�ش��ة  �لعامل��ي  �لي��وم  �إحي��اء  ومبنا�شب��ة 
�لتجارب �لنووية �مل�شادف ل�29 �أغ�شط�ض/�آب، 
م��ن كل �شن��ة، �أكد رئي�ض �لهيئ��ة �لوطنية لرتقية 
�ل�شح��ة وتطوي��ر �لبح��ث �جلز�ئري��ة، م�شطف��ى 
خياط��ي، �أم�ض �لثالثاء، باجلز�ئ��ر �لعا�شمة، �أن 

�لآث��ار �ملدمرة للتج��ارب و�لتفج��ري�ت �لنووية 
�لتي �أجرتها فرن�شا باجلز�ئر "�شتبقى  لعقود من 

�لزمن".
مل��و�د  فرن�ش��ا  ��شتخ��د�م  �أن  و�أو�ش��ح خياط��ي 
تنفي��ذ   �لبلوتوني��وم يف  كيميائي��ة عل��ى غ��ر�ر 
جتاربه��ا �لنووي��ة �أدى �إىل ظه��ور ع��دة �أمر��ض 
�رصطاني��ة، جلدي��ة وتنف�شي��ة، ل�ش��كان  �ملناطق 
�لتي �شهدت هذه �لتفجري�ت "�لوح�شية"، و��شعا 

�إياها يف خانة "�جلر�ئم �شد �لإن�شانية".
م��ن جهته، تط��رق �لباح��ث يف �لهند�شة �لنووية 
عم��ار من�شوري �إىل �لآث��ار �لبيئية �ل�شلبية لهذه 
�لتفج��ري�ت، خا�ش��ة �لتج��ارب حت��ت �لأر���ض، 

�لتي بلغ��ت عددها "13 جتربة ت�ش��اف �إليها 4 
جت��ارب �شطحي��ة، و 5 جت��ارب با�شتعمال مادة 

�لبلوتونيوم، و35  جتربة �إ�شافية".
جدي��ر بالذكر �أن منطقة رقان، �لو�قعة باجلنوب 
فرب�ير/�شب��اط   13 ي��وم  �شه��دت  �جلز�ئ��ري، 
1960، �نفجار� نوويا �شخما ومروعا، قام به 

�جلي�ض �لفرن�شي، وبلغت طاقته 60  كيلو طن.
كم��ا قام��ت فرن�ش��ا باإج��ر�ء 17 جترب��ة نووية 
م��ا ب��ني 1960 و 1966 ت�شبب��ت يف مقتل 42 
�ألف جز�ئري، و�إ�شاب��ة �آلف �آخرين باإ�شعاعات 
نووية، عالوة على �لأ���رص�ر �لكبرية �لتي طالت 

�لبيئة و�ل�شكان و�حلياة ككل.

 29 �لثالث��اء  �لث��اين،  �هلل  عب��د  �ملل��ك  ع��رب 
�أغ�شط���ض/�آب، م��ن كند�، عن �أمل��ه يف �أن يت�شع 
وق��ف �إط��الق �لن��ار �ل�شائ��د يف جن��وب �شوريا 
ي��وؤدي  م��ا  �لب��الد  يف  �أخ��رى  �أج��ز�ء  لي�شم��ل 
بالنهاي��ة لتفاق �شالم. وق��ال �لعاهل �لأردين، 
خ��الل موؤمتر �شحفي مع رئي�ض �لوزر�ء �لكندي 
�أن يت��م  "يف �شوري��ا، ناأم��ل  جا�ش��ن ت��رودو: 
تطبيق جتربة وقف �إط��الق �لنار بجنوب غربي 
�لب��الد يف مناط��ق �أخرى، متهيد� حل��ل �شيا�شي 
ي�شمن وح��دة �لأر��شي �ل�شوري��ة ويحقن دماء 
�لت��ي  �ملل��ك  زي��ارة  نهاي��ة  ويف  �ل�شوري��ني". 
��شتمرت يومني، �أعلن ت��رودو تخ�شي�ض 45.3 
ملي��ون دولر كندي )نحو 36.2 مليون دولر(، 
لدعم �لالجئني �ل�شوريني يف �لأردن، �إىل جانب 
�لتنمية �لقت�شادية، ومتكني �ملر�أة يف �ململكة.
وتق��ول �لأمم �ملتح��دة �إن �لأردن ي�شتقب��ل �أكرث 
م��ن 650 �ألف لجئ �شوري، فيما يقول �لأردن 
�إن �أعد�ده��م ت�ش��ل �إىل 1.4 مليون لجئ. ومنذ 
نهاي��ة 2015، ��شتقبل��ت كن��د� نح��و 40 �أل��ف 

لجئ �شوري.
كن��د�  رحب��ت  "لق��د  �لأردين:  �لعاه��ل  وق��ال 
بالالجئ��ني �ل�شوريني، وناأم��ل �أن ت�شتمر بتبني 

هذه �ل�شيا�شة �لإن�شانية".

روسيا متفائلة بنتائج زيارة الفروف إلى قطر

األردن يأمل بتوسيع فرنسا تركت الجزائر لـ"آفات" النووي!
مناطق تخفيف التوتر  فرنسا ـ وكاالت 

وكاالت ـ متابعة

موسكو ـ وكاالت 

المتحولون جنسيًا باقون في الجيش األميركي بانتظار توجيهات ترامب
�أعل��ن وزير �لدفاع �لأمريكي، جيم�ض ماتي�ض، 
�لثالث��اء، �أن �ل�شيا�ش��ة �حلالي��ة �لت��ي يتبعها 
�جلي���ض �لأمريك��ي جت��اه �جلن��ود �ملتحولني 
جن�شي��ا �شت�شتمر، بانتظ��ار توجيهات جديدة 
من �لرئي�ض دونالد تر�م��ب. و�أ�شاف ماتي�ض، 
�أن جلن��ة م��ن �خل��رب�ء �شتجتم��ع  يف بي��ان، 
"لتق��دمي م�ش��ورة وتو�شي��ات" ح��ول تنفي��ذ 

�ل�شيا�شة �جلديدة.
و�أو�ش��ح �لوزير �أن��ه "مبجرد �أن تبل��غ �للجنة 
تو�شياته��ا، وبعد م�شاور�تي م��ع وزير �لأمن 
�لد�خل��ي، �شاأق��دم ن�شيحت��ي للرئي���ض ب�شاأن 

تنفيذ توجه �شيا�شته".
و�أ�ش��اف: "يف هذه �لأثناء، �شتبق��ى �ل�شيا�شة 
�حلالي��ة فيم��ا يتعل��ق باملتحول��ني جن�شي��ا 

�لعاملني حاليا" على حالها.
ووقع تر�مب، �جلمع��ة �ملا�شي، مذكرة حتظر 

خدمة �ملتحولني جن�شيا يف �جلي�ض.
وق��ال تر�م��ب �إن هن��اك حاج��ة �إىل مزيد من 
�لدر��شة ل�شمان �أل يعم��ل �ملتحولون جن�شيا 
"عرقل��ة �لفعالي��ة �لع�شكري��ة و�لفت��ك،  عل��ى 
وتعطيل متا�شك �لوح��دة، �أو فر�ض �أعباء على 

�ملو�رد �لع�شكرية".
يذك��ر �أن وثيقة وقعها م�شوؤول كبري يف وز�رة 
�لدفاع �لأمريكية "�لبنتاغون"، �أ�شارت �إىل �أن 

�لوز�رة تدر�ض �إمكانية تعيني مثليني.
ورفع��ت وز�رة �لدف��اع �لأمريكي��ة �حلظر عن 
�ملتحول��ني جن�شيا يف �جلي�ض �لعام �ملا�شي، 
يف عهد �لوزير �آ�شتون كارتر، وبعد قر�ر، �شدر 
�لع��ام 2011، يرفع حظ��ر� ��شتمر عقود� على 
خدمة �ملثليني و�ملثليات يف �لقو�ت �مل�شلحة 

�لأمريكية.

أميركا ـ وكاالت 

يبد�أ نحو مليوين م�سلم 
،�لأربعاء،�أد�ء منا�سك �حلج، 

و�سط �إجر�ء�ت �أمنية 
و�سحية م�سددة �تخذتها 

�ململكة لتفادي حو�دث 
�لأعو�م �لأخرية. وي�سكل 
جتمع هذ� �لعام �لذي يعد 

�لأكرب للم�سلمني يف �لعامل، 
حتديا خا�سا لل�سلطات 
�ل�سعودية، نظر� لعودة 
�حلجاج �لإير�نيني بعد 

غياب �لعام �ملا�سي، و�لأزمة 
�لدبلوما�سية بني �لدوحة 
و�لريا�ض و�لتي و�سلت 
�إىل حد �تهامات متبادلة 

�حلج". "بت�سيي�ض 

الرياض ـ وكاالت 


