
عربي ودولي Sun.5 Aug. 2018 issue no 497
3االحد 5 أب 2018 العدد 497

 

الكشف عن حجم التجهيزات الطبية خالل فترة 
الحج

أردوغان يفرض عقوبات على وزيري العدل 
والداخلية األميركيين

خمس جنسيات تشكل 65% من مجموع 
المهاجرين إلى ليبيا

يحتاج احلج اإىل جهود كبرية لتقدمي اأف�ص��ل اخلدمات ال�ص��حية حلجاج بيت اهلل، ومنها 
اخلدم��ات الطبي��ة امليدانية، ونق��ل احلاالت املر�ص��ية، والتعامل مع ح��االت الطوارئ. 
بح�ص��ب بي��ان ل�ص��فارة اململك��ة العربية ال�ص��عودية بالقاهرة، ا�ص��تعدت وزارة ال�ص��حة 
ال�ص��عودية ملو�ص��م احلج لهذا العام بتهيئة اأكرث من 25 م�صت�ص��فى و155 مركزا �صحيا 
حت��وي 5 اآالف �رسي��ر. ويعم��ل يف تل��ك املراك��ز اأكرث م��ن 25 األف ممار�س �ص��حي يف 
مكة املكرمة وامل�ص��اعر املقد�ص��ة واملدين��ة املنورة، يف حني يبلغ ع��دد النقاط الطبية 
يف قط��ار امل�ص��اعر 18 نقطة طبية. وك�ص��فت "ال�ص��حة" ال�ص��عودية عن وجود اأ�ص��طول 
متكام��ل من �ص��يارات االإ�ص��عاف املختلف��ة، حيث مت توفري 80 �ص��يارة اإ�ص��عاف كبرية 
عالية التجهيز لنقل املر�ص��ى بني املرافق ال�صحية بامل�ص��اعر املقد�صة ومكة واملدينة 
املنورة، اإ�ص��افة اإىل ال�صيارات املتوافرة لدى ال�ص��وؤون ال�صحية مبكة املكرةمة. كما مت 
توفري 100 �ص��يارة اإ�ص��عاف �ص��غرية يف منطقة امل�ص��اعر املقد�صة ت�ص��تمل على جميع 
التجهيزات الطبية الالزمة، وكذلك اأجهزة االإنذار واأجهزة الال�ص��لكي ل�ص��هولة االت�ص��ال 
و�رسع�ة توجيهه�ا اإىل احلاالت واملواقع من خالل غرفة قيادة خا�ص��ة، كما مت دعمها 
بالقوى العامل�ة املطلوبة لت�ص��غيله�ا من االأخ�صائيني والفنيني الق�ادرين على التعامل 

مع احلاالت الطارئة وامليدانية.

انق��رة  - وكاالت: اأك��د الرئي���س الرتكي رجب طي��ب اأردوغان، اأنه �ص��ريد على الواليات 
املتحدة االأمريكية باملثل، بعد فر�صها عقوبات على وزيري العدل والداخلية الرتكيني، 
على خلفية احتجاز الق�س االأمريكي اآندرو بران�صون يف اأنقرة. وقال اأردوغان، يف موؤمتر 
حلزب العدالة والتنمية احلاكم، "�صرند على الواليات املتحدة على اأ�صا�س مبداأ املعاملة 
باملثل"، متابعا "�ص��اأوجه تعليمات بتجميد اأموال وزيري الداخلية والعدل االأمريكيني 
اإن كان لديهم��ا اأموال يف تركيا". واأ�ص��اف اأردوغان: "اخلط��وة التي اتخذتها الواليات 
املتحدة ال تليق بال�رساكة اال�ص��رتاتيجية، وهي عدم احرتام لرتكيا"، مو�ص��حا "فر�س 
عقوب��ات عل��ى وزي��ري الداخلية والع��دل الرتكيني غ��ري منطقي وهو اأمر غ��ري مقبول". 
وكانت وزارة اخلزانة االأمريكية فر�صت عقوبات على وزيري العدل والداخلية الرتكيني، 
وذلك فيما يتعلق بق�ص��ية الق�س االأمريكي اأندرو برون�ص��ون. ووفقا لتو�ص��يحات وزارة 
اخلزان��ة االأمريكي��ة، اأن وزي��ر العدل الرتكي عب��د احلميد غول ووزير الداخلية �ص��ليمان 

�صويليو، متهمني "بارتكاب انتهاكات خطرية بحقوق االإن�صان".

ذك��رت بعث��ة االأمم املتحدة للدعم يف ليبيا، اأن خم�س جن�ص��يات اإفريقية ت�ص��كل 65% 
م��ن جمم��وع املهاجري��ن اإىل ليبيا، واأن %8 منهم م��ن القا�رسين.  واأ�ص��افت البعثة، 
يف "توي��رت" اأن املنظمة الدولية للهجرة يف ليبيا اأح�ص��ت يف مايو 2018، 679897 
مهاج��را م��ن 42 جن�ص��ية يف ليبيا. واأ�ص��ارت اإىل اأن اجلن�ص��يات اخلم���س االأوىل كانت 
النيجر، وم�رس وت�ص��اد وال�صودان وغانا، وهي ت�صكل %65 من جمموع املهاجرين اإىل 
ليبيا. يف مايو 2018، اح�صت املنظمة الدولية للهجرة يف #ليبيا 679.897 مهاجرا 
م��ن 42 جن�ص��ية، %8 بينهم من القا�رسين. اجلن�ص��يات اخلم���س االوىل كانت النيجر، 

وم�رس وت�صاد وال�صودان وغانا، وهي ت�صكل %65 من جمموع املهاجرين اإىل ليبيا 
وقال��ت املنظم��ة يف تقري��ر ن�رسته موؤخ��را، اإن تدف��ق املهاجرين القادم��ني عرب البحر 
املتو�ص��ط انخف�س اإىل الن�ص��ف مقارنة بالعام املا�صي. واأكدت، اأن املعطيات ت�صري اإىل 
اأنه يف االأ�ص��ابيع ال�24 االأوىل من 2018، و�ص��ل اإىل اأوروبا 40073 مهاجرا، مقابل 
80683 يف الفرتة نف�صها من 2017، واأكرث من 215 األفا يف الفرتة نف�صها من 2016.
وذك��رت املنظمة اأن عدد حاالت الغرق والوفيات يف البحر خالل نف�س الفرتة، انخف�س 
ب�ص��كل ملح��وظ حي��ث ت�ص��ري تقدي��رات 2018 اإىل 857 حال��ة، بينما بلغ ع��دد القتلى 

.2016 2017، و2999 لعام  2106 حاالت خالل الفرتة نف�صها من 

 بيون��غ يان��غ - وكاالت: ق��ال وزي��ر خارجي��ة كوريا 
ال�ص��مالية ري يون��غ ه��و، ال�ص��بت، اإن بلده ي�ص��عر بقلق 
متزاي��د ب�ص��بب املواق��ف االأمريكية جتاه��ه لكنه يظل 
�ص��لبا يف عزمه على تنفيذ االتفاق النووي الذي جرى 

التو�صل له مع الواليات املتحدة يف يونيو/ حزيران.
وتعه��دت الواليات املتح��دة وكوريا ال�ص��مالية باإنهاء 
برنامج بيونغ يانغ النووي وحتقيق ال�ص��الم يف �ص��به 
اجلزي��رة الكوري��ة، يف اتف��اق مه��م تو�ص��ل ل��ه زعيما 
البلدي��ن يف يوني��و/ حزي��ران يف �ص��نغافورة. وق��ال 
الوزير الكوري ال�صمايل "تظل جمهورية كوريا ال�صعبية 
الدميقراطية �صلبة يف عزمها والتزامها بتطبيق البيان 
امل�صرتك مع الواليات املتحدة باأ�صلوب م�صوؤول وح�صن 
النية"، وفقا لرويرتز. واأ�ص��اف "املقلق هو التحركات 
امل�صتمرة الوا�صحة داخل الواليات املتحدة للعودة اإىل 

الو�صع القدمي بعيدا عن عزم رئي�صها".

طالب��ة  دخ��ول  االإندوني�ص��ية  ال�ص��لطات  رف�ص��ت 
درا�صات عليا اأ�صرتالية كانت يف طريقها لل�صفر عرب 
بايل اإىل اإقليم بابوا يف اأق�ص��ى �رسق البالد لق�صاء 

عطلة وقررت ترحيلها.
وكتب��ت بليندا لوبيز، التي حت�رس ر�ص��الة الدكتوراه 
يف الدرا�ص��ات االإندوني�ص��ية بجامع��ة ماكواري يف 
اأ�ص��رتاليا عرب و�ص��ائل التوا�ص��ل االجتماعي، تقول 
اإنه��ا حمتج��زة يف مط��ار دنبا�ص��ار يف ب��ايل من��ذ 
منت�ص��ف الليل��ة املا�ص��ية ومت اإبالغه��ا اأن ا�ص��مها 
م��درج على قائم��ة �ص��وداء حكومية.  وفق��ا لوكالة 

"رويرتز".
وي�ص��هد اإقليم بابوا �رساعا انف�ص��اليا حمتدما منذ 
�ص��مه اإىل اإندوني�ص��يا بع��د ا�ص��تفتاء دعمت��ه االأمم 
وا�ص��ع  نط��اق  عل��ى  بانتق��ادات  املتح��دة وقوب��ل 

ع��ام 1969 وال ت��زال املنطق��ة م��ن اأفق��ر مناط��ق 
اإندوني�صيا. وما زالت هناك قيود على دخول و�صائل 

االإعالم العاملية االإقليم.
مرا�ص��لة  ال�ص��ابق  كان��ت يف  الت��ي  لوبي��ز  وقال��ت 
بالعا�ص��مة جاكرت��ا ع��رب "في�ص��بوك" اإنه��ا كان��ت 
تق�ص��ي �ص��هر الع�ص��ل وخطط��ت حل�ص��ور مهرجان 

�صياحي يقام يف بابوا.
لك��ن لدى و�ص��ولها مط��ار ب��ايل، منعتها �ص��لطات 
الهجرة من الدخول و�صاألتها عما اإذا كانت �صحفية 
وما اإذا كانت "قد ارتكبت خطاأ يف حق اإندوني�صيا".
وكتب��ت لوبيز تقول اإن ال�ص��لطات كان��ت قد رحلتها 
من بابوا عام 2016 بعد اال�ص��تباه باأنها �صحفية.
ونف��ى اأج��وجن �ص��امبورنو املتح��دث با�ص��م مكت��ب 
الهج��رة اأن يك��ون ترحي��ل لوبي��ز ب�ص��بب االعتق��اد 
اأنه��ا �ص��حفية. واأ�ص��اف "منعت بلين��دا من دخول 
اإندوني�ص��يا ب�صبب ق�صية هجرة". لكنه اأكد اأن ا�صمها 

مدرج على قائمة �صوداء بخ�صو�س الهجرة.
منظم��ة  يف  الباح��ث  هار�ص��ونو  اأندريا���س  وق��ال 
هيومن رايت�س ووت�س اإن ق�ص��ية لوبيز "تو�صح من 
جدي��د اأن ال�ص��لطات االإندوني�ص��ية ما زال��ت تفر�س 
قيودا على دخول ال�صحفيني االأجانب اأو اأي �صخ�س 

ي�صتبه باأنه يقوم بعمل �صحفي اإىل بابوا".
وتعه��د الرئي���س االإندوني�ص��ي جوك��و وي��دودو عند 
تولي��ه ال�ص��لطة يف 2014 بتخفي��ف القي��ود عل��ى 
و�ص��ائل االإع��الم فيم��ا يتعل��ق باإقلي��م باب��وا لك��ن 
الن�ص��طاء يقول��ون اإن من��ع ال�ص��حفيني م��ن تغطية 

االأحداث هناك م�صتمر.
ويف فرباي��ر �ص��باط 2018، تلق��ت مرا�ص��لة لهيئ��ة 
االإذاع��ة الربيطاني��ة )بي.بي.�ص��ي( اأوام��ر مبغادرة 
االإقليم بعدما قال اجلي�س االإندوني�ص��ي اإن تغريدات 
كتبته��ا خ��الل زيارتها ت�ص��ببت يف "اإيذاء م�ص��اعر 

اجلنود".

  الأول مرة، وبعد 7 �ص��نوات من مقتله و11 �ص��نة من اأحداث 
11 اأيل��ول، اأجرت  علياء غامن والدة اأ�ص��امة بن الدن، لقاء 
�ص��حفيا حتدث��ت في��ه ع��ن حي��اة زعي��م تنظي��م “القاعدة” 

ال�صابق منذ طفولته، وحتى اآخر مرة التقته يف عام 1999.
 وقالت غامن ملرا�ص��ل �ص��حيفة “الغارديان” الربيطانية يف 
منطقة ال�رسق االأو�ص��ط مارتن �ص��ولوف، اإن اأ�صامة بن الدن، 

وهو ابنها االأكرب، كان طفال خجوال ومتفوقا يف درا�صته.
  كم��ا اأ�ص��ارت اإىل اأن��ه يف الع�رسين��ات م��ن عمره اأ�ص��بح له 
�صخ�ص��ية قوي��ة، وذلك اأثناء درا�ص��ته لالقت�ص��اد يف جامعة 
امللك عبد العزيز يف مدينة جدة، وحيث اأ�صبح متطرفا اأي�صا.
 وتابع��ت االأم، خ��الل احلوار ال��ذي اأجري يف من��زل العائلة 
يف جدة بح�صور �ص��قيقه اأحمد وح�صن: “لقد غريه النا�س يف 

اجلامع��ة. اأ�ص��بح رجال خمتلفا”، مو�ص��حة اأن اأح��د الرجال 
الذين قابلهم هناك هو عبد اهلل عزام، وهو ع�ص��و يف جماعة 
“االإخوان امل�ص��لمني” الذي ُنفي الحقا من اململكة العربية 
ال�صعودية واأ�ص��بح م�صت�صارا روحيا له.  واأ�صافت: “لقد كان 
طف��ال جي��دا اإىل اأن التق��ى ببع�س االأ�ص��خا�س الذين غ�ص��لوا 
دماغ��ه يف اأوائ��ل الع�رسينات من عمره. كن��ت اأقول له دائما 
اأن يبتعد عنهم، ولن يعرتف يل اأبدا مبا كان يفعله، الأنه كان 

يحبني كثريا”.
  م��ن جانب��ه، ق��ال ح�ص��ن، �ص��قيقه االأ�ص��غر، اإن��ه “يف اأوائل 
الثمانينيات �ص��افر اأ�صامة اإىل اأفغان�صتان ملحاربة االحتالل 
الرو�ص��ي. وكل م��ن قابل��ه يف االأي��ام االأوىل احرتم��ه كثريا. 
يف البداي��ة ، كن��ا فخوري��ن ب��ه. حت��ى احلكوم��ة ال�ص��عودية 
كانت �ص��تعامله بطريقة نبيلة وحمرتمة، اإىل اأن جاء اأ�ص��امة 

املجاهد”. 

وتاب��ع: “اأنا فخور به ج��دا مبعنى اأنه كان اأخ��ي االأكرب. لقد 
علمن��ي الكث��ري. لكنن��ي ال اأعتقد اأنن��ي فخور ب��ه كرجل. فقد 
و�ص��ل اإىل النجومي��ة على امل�رسح العاملي، وكان كل �ص��يء 

من اأجل ال �صيء”.
 وذكر اأفراد العائلة اأنهم راأوا اأ�ص��امة اآخر مرة يف اأفغان�صتان 
ع��ام 1999، وهو العام الذي زاروه في��ه مرتني يف قاعدته 
خ��ارج مدين��ة قنده��ار. واأ�ص��افت االأم “كان �ص��عيدا ج��دا 
ال�ص��تقبالنا”.  وقال اأ�ص��قاء اأ�ص��امة اإنه “من املهم اأن نتذكر 
اأن االأم نادرا ما تكون �ص��اهدا مو�ص��وعيا”. اإذ اأو�صح اأحمد: 
“لقد مرت 17 �ص��نة على اأحداث 11 �صبتمرب وال تزال تنكر 
م��ا يقال عن اأ�ص��امة. لقد اأحبت��ه كثريا ورف�ص��ت اإلقاء اللوم 
علي��ه. بدال من ذلك ، تلوم من حول��ه. اإنها تعرف فقط جانب 
ال�ص��بي اجلي��د، اجلانب ال��ذي راأيناه جميع��ا. مل تتعرف اأبدا 

على اجلانب اجلهادي”.

إندونيسيا تقرر ترحيل أسترالية كانت في طريقها إلقليم بابوا

والدة أسامة بن الدن تتحدث: هكذا كان ابني منذ 
طفولته وحتى وفاته

استئناف العالقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية

كوريا الشمالية تعبر عن قلقها 
بشأن المواقف األميركية

جاكرتا - وكاالت

واشنطن - وكاالت

4 ، ع��ن عزمه��ا  ك�ص��فت اخلارجي��ة االإيراني��ة، ال�ص��بت 
ا�ص��تئناف العالقات الدبلوما�صية مع ال�صعودية، بافتتاح 

مكتب لرعاية امل�صالح االإيرانية يف اململكة قريبا.
واأو�ص��حت اخلارجي��ة االإيرانية اأن هذا الق��رار جاء، بناء 

على االتفاق الذي عقدته يف �صوي�رسا قبل �صهور.
وق��ال املتح��دث با�ص��م اخلارجي��ة به��رام قا�ص��مي يف 
ت�رسيح��ات ن�رستها وكال��ة "بانا" االإيرانية، "�ص��يجري 
افتتاح مكتب رعاية م�ص��الح اإيران يف ال�ص��عودية قريبا 
بناء على االتفاق الذي اأجريناه يف �صوي�رسا قبل 8 اأ�صهر، 
وال��ذي تقرر في��ه  اأن حتفظ �ص��وي�رسا م�ص��الح اإيران يف 
اململكة العربية ال�صعودية". كما اعلن قا�صمي عن افتتاح 
مكتب لرعاية امل�ص��الح االإيرانية يف ال�ص��عودية قريبا"، 
م�ص��يفا "قلن��ا مرارا وتك��رارا اإننا م�ص��تعدون للحوار مع 

دول املنطقة وال�صيما ال�صعودية".
يذك��ر اأن العالق��ات الدبلوما�ص��ية االإيراني��ة ال�ص��عودية، 
ت�ص��هد توترا كب��ريا منذ عق��ود، حيث انقطع��ت العالقات 
مرات عديدة منذ ع��ام 1943، ومرة اأخرى عام 1987، 
وم��رة ثالثة ع��ام 1991، واأخر مرة ع��ام 2016، عقب 

الهجوم على البعثات الدبلوما�صية ال�صعودية يف اإيران.
وم��ن جانب اخ��ر قال رئي���س املنطقة احلرة يف ك�ص��مري 
الباك�ص��تانية ان احلظر االمريكي علي اي��ران باأعتبارها 
بلدا م�ص��تقال يف املنطقة و العامل �ص��يكون غري جمد وغري 

مثمر.
وا�صاف �رسدار م�ص��عود خان ان "اجلمهورية اال�صالمية 
بل��د �ص��ديق وج��ار لباك�ص��تان ونتم��ي ان تتغل��ب عل��ي 
امل�ص��اكل الت��ي و�ص��عتها امري��كا له��ا وحله��ا بالط��رق 

ال�صلمية".
وب��ني ال�ص��فري ال�ص��ابق لباك�ص��تان ل��دي االمم املتح��دة 
اهمي��ة االتف��اق الن��ووي ب��ني اي��ران وال��دول الغربي��ة 
ورو�ص��يا وال�ص��ني وقال : ان االتفاق النووي هو انت�صار 
دبلوما�ص��ي عاملي كب��ري وان باك�ص��تان مبعية املجتمع 

الدويل حترتمه.
وا�ص��اف: ان امريكا باأ�صتطاعتها حل م�صاكلها مع ايران 

عن طريق احلوار وب�صكل �صلمي.
و���رسح ان اجلمهوري��ة اال�ص��المية اثبت��ت للع��امل انه��ا 
ع�ص��و مهم ويتحمل م�صوؤلياته يف االمم املتحدة لذا علي 

املجتمع الدويل دعم االتفاق النووي .

طهران - وكاالت


