
السعودية ترد على قانون "جاستا" 
ببيع سنداتها في أمريكا

كشفت وكالة "بلومبيرغ االقتصادية" األمريكية، بأن السعودية بدأت 
سلسلة مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية لغرض بيع سنداتها لدى عدد 
من دول العالم وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إصدار قانون "جاستا" 
الذي يهدف لتمكين ذوي ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 من مقاضاة 
الرياض. الهدف من المفاوضات هو جذب المزيد من االستثمارات األجنبية 
لألسواق المحلية السعودية لسد العجز الحالي بالميزانية الناتج عنعدوانها 

على اليمن.
وذكرت الوكالة أن مسؤولين في بنك "جي بي مورجان تشايس" وهو أكبر 
بنك في الواليات المتحدة األمريكية للخدمات المالية المصرفية دخلوا 
في اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الماليين بالسعودية لمناقشة 
رغبتهم في جذب المزيد من االستثمارات األجنبية ألسواقها كما تشمل 
المناقشات أيضا تبعات صدور قانون "جاستا" على األس��واق المالية في 
السعودية وأثره على نوايا المستثمرين تجاه الرياض.. ونقلت "بلومبيرغ" 
مؤخرا عن مصادر لها أن الرياض تدرس بيع سندات بنحو 10 مليارات 

دوالر على األقل آلجال 5 و10 و30 عاما.

إسرائيل تهدد بعملية عسكرية 
في قطاع غزة

أكد نائب وزير الدفاع اإلسرائيلى "إيلى بن دهان" أن إسرائيل لن تتوانى 
عن إطالق حملة هجومية على القطاع إذا اقتضت الضرورة، وقال الوزير 
في حديث لإلذاعة العبرية إن إسرائيل غير معنية بتصعيد األوضاع فى 
قطاع غزة، غير أنها لن تتوانى عن إطالق حملة هجومية على القطاع إذا 
اقضت الضرورة، مضيفا أنه فى الوقت الراهن فإن قوة الردع اإلسرائيلية 
تكفى لتفادى مثل هذا التصعيد. وكان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان قد 
أعلن الخميس أن إسرائيل سترد بقوة على أى حادث إطالق نار من قطاع 
غزة باتجاه أراضيها، موضحًا أنه مع ذلك إسرائيل لن تبادر للقيام بأى عملية 

عسكرية.

إعصار "ماثيو" يقتل 4 أشخاص في فلوريدا 
ف وراءه 877 في هايتي

َّ
بعد أن خل

اجتاح إعصار "ماثيو" الذي خلف 877 قتياًل في هايتي وحدها، الجمعة 
سواحل والية فلوريدا األمريكية.

وأف��ادت سلطات فلوريدا بأن "ماثيو" قتل 4 أشخاص وسبب فيضانات 
عارمة في مدينتي سانت أوغسطين وجاكسونفيل، فضاًل عن انقطاع الكهرباء 

عن 1.1 مليون شخص.
ويواصل اإلعصار مشواره المدمر على طول الشريط الساحلي للواليات 
المتحدة..في غضون ذلك، أكدت سلطات والية ساوث كارولينا األمريكية 
أن نحو 355 مواطنًا غادروا منازلهم في المناطق الساحلية، تحسبًا لإلعصار 
المقترب..ويعتبر "ماثيو" أول إعصار كبير يشكل تهديدًا مباشرًا لعدد من 

الواليات األمريكية منذ أكثر من عشر سنوات.
وأعلن المركز الوطني األمريكي لألعاصير الذي يتخذ من ميامي مقرًا له أن 
سرعة الرياح المرافقة ل�"ماثيو" انخفضت إلى قرابة 170 كيلومترًا في الساعة 
)مقارنة مع أكثر من 220 كيلومترًا في الساعة الثالثاء الماضي(، ويصنف 
خبراء األرصاد "ماثيو" حاليًا "إعصارًا من الفئة الثانية" على مقياس سافير 

سمبسون المؤلف من خمسة مستويات لشدة الرياح.
وسبق أن ذكرت وسائل إعالم أمريكية أن أكثر من 12 مليونًا من سكان 
الواليات المتحدة يقيمون في المناطق التي شملتها التحذيرات والتنبيهات 
بشأن اقتراب اإلعصار منها..إعصار "ماثيو" يقتل 4 أشخاص في فلوريدا 

ه 877 في هايتي ف وراء
َّ
بعد أن خل
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"نوبل للسالم« لرئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس
فاز الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسالم لعام 2016 تقديرا لجهوده من أجل تسوية 
النزاع المسلح في بالده..وأعلنت كارين كولمان فايف رئيسة لجنة نوبل للسالم في أوسلو الجمعة أن منح جائزة نوبل 
لسانتوس جاء )تقديرا لبذله الجهود من أجل إنهاء الحرب األهلية المستمرة منذ ما يربو عن 50 عاما مع حركة 

"الفارك" المتمردة(.
وأعادت فايف إلى األذهان أن النزاع المسلح في كولومبيا قد حصد أرواح نحو 220 ألف شخص، باإلضافة إلى تشريد 

قرابة 6 ماليين آخرين.

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

أفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن الحرب العالمية الثالثة قد تبدأ 
من دون سابق إنذار وفيما لفتت الى أن أنقرة على علم بأن سياستها في 
الشرق األوسط بدأت "تتالشى" أوضحت أن سقوط ممر أعزاز في أيدي 
األكراد سيجعلهم في موقف قوي وباستطاعتهم إنشاء "دولة معادية" 

على الحدود التركية.
ونشرت صحيفة التايمز مقااًل لروجر بويز بعنوان، "كيف يمكن لسوريا 
أن تسحب قوى العالم إلى صراع أوسع؟"، الفتًا الى، أن "الحرب العالمية 
الثالثة قد تبدأ من دون سابق إنذار، مع دخول دولة تلو دولة أخرى لحماية 

حلفائها".
وأشار كاتب المقال إلى أن "شمالي سوريا دخل في هذه المرحلة"، مضيفًا 

أن "معركة حلب سوف تحدد مصير الرئيس السوري بشار األسد".
وأوض��ح، "لهذا السبب فإن ممر أع��زاز له أهمية عالية ألن هذا الممر 
يمثل شريان حياة لنقل المعدات والمؤن من تركيا إلى شرق حلب، ثاني 

أكبر مدينة في سوريا".
وأورد الكاتب »4« بؤر توتر تدفع باتجاه الحرب، أولها، "بأن أنقرة 
على علم بأن سياستها في الشرق األوسط بدأت تتالشى، لذا فهي تأمل 
أن يصبح ممر أعزاز قاعدة لألتراك الذين يساندون عناصر المعارضة 
في حلب، وذلك عندما يضعف تنظيم "الدولة اإلسالمية" جراء الضربات 

الجوية الغربية".
وأشار بويز إلى أنه "في حال سقوط ممر أعزاز في أيدي األكراد، فإنهم 
سيصبحون في موقف قوي وباستطاعتهم إنشاء دولة معادية على الحدود 
التركية، ومن أجل منع حدوث ذلك، فإن األتراك قد يرسلون جنودًا للقتال 
على أرض المعركة والمجازفة بحدوث صدام بين حلف شمال األطلسي 

وروسيا".
ل كاتب المقال إن "كان جنود الناتو سيرسلون إلى أرض المعركة  ويتساء
لمساندة تركيا؟"، ويجيب بأن "ذلك مستبعد، إال في حال قامت الطائرات 
الروسية باختراق األجواء التركية، وفي هذا الوضع، فإن تركيا باستطاعتها 

المطالبة بدفاع جماعي، وهنا نكون على حافة نشوب حرب كبرى".
ثانيًا "سعي روسيا إلى عزل تركيا إذ قامت موسكو بتزويد خمسة آالف 
مقاتل ك��ردي باألسلحة كما أنها تساندهم بتوجيه ضربات جوية ضد 

الشاحنات التي تنقل المؤن والمعدات للمعارضة من تركيا إلى سوريا".

ويرى كاتب المقال أنه في "حال إغالق ممر أعزاز فإن روسيا ستساعد 
قوات األسد على إغالق نقاط العبور على الحدود التركية، يتبع ذلك عملية 

تطهير عرقي من قبل روسيا".
ثالثًا، "خطة بوتين التي تتمثل بجر تركيا إلى عملية عسكرية ضد 
أكراد سوريا، األمر الذي سيدفعهم إلى االنضمام إلى الحليف الروسي الذي 

يدعم األسد".
رابعًا، "السعودية في مواجهه إيران، إذ يقول الكاتب إن الورقة القوية 

التي تمتلكها السعودية هي قاعدة إنجرليك في تركيا".
هذا وقد تصاعدت التصريحات بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا 
حول األزمة السورية إذ صرحت واشنطن أن خيار التدخل العسكري في 
سوريا اليزال مطروحا على طاولة النقاش في واشنطن وذلك بعد تهديد 
موسكو الخميس برد صاروخي على أي استهداف للمناطق الخاضعة 

لسيطرة نظام الرئيس السوري بشار األسد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية مارك تونر في مؤتمر 
صحفي -الخميس- ردا على س��ؤال حول احتمال لجوء أمريكا إلى الحل 
العسكري في سوريا: "ال يزال النقاش حول جميع الخيارات المطروحة 
لحكومة الواليات المتحدة بشأن سوريا. وكما قلت ال تتمحور كل هذه 

الخيارات حول الدبلوماسية"..
تهديد روسي

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت الخميس من أن توجيه أي ضربات 
صاروخية أو جوية تستهدف للمناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الرئيس 

بشار األسد سيشكل خطرا مباشرا على العسكريين الروس.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في 
مؤتمر صحفي إنه "بعد استهداف القوات السورية في دير الزور، في 17 
سبتمبر الماضي اتخذنا التدابير الالزمة لمنع حدوث مثل هذه األخطاء 

ضد العسكريين الروس"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية 
الرسمية.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة أقر بتنفيذ هجوم 
دير الزور لكنه أكد أنه كان يستهدف عناصر "داعش"، وقالت الواليات 
المتحدة إن الهجوم وقع الخطأ وإنها أوقفت الهجوم عندما علمت بوجود 

القوات السورية في تلك المنطقة.
وأض��اف المتحدث باسم الجيش الروسي: "اليوم يعمل أغلب ضباط 
المركز الروسي للمصالحة بين األطراف المتنازعة على األرض، ويوصلون 
المساعدات اإلنسانية ويجرون المفاوضات مع وجهاء البلدات وقادة 
المجموعات المسلحة في أغلب المحافظات السورية. وسيكونون معرضين 
للتهديد من أي صواريخ أو غارات تستهدف المناطق التي تسيطر عليها 

الحكومة السورية".
وحذر كوناشينكوف من أن "المدى القتالي لصواريخ إس-300 وإس-

400 التي نشرتها روسيا في قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين 
قد يفاجأ أي جسم طائر مجهول الهوية".

وقال: "العاملون على النظام الدفاعي الصاروخي الروسي لن يكون لديهم 
الوقت الكافي لتحديد هوية الطائرات أو مصدر الغارات والرد سيكون 

فوريا، أي أوهام عن الطائرات الخفية ستتحطم بحقيقة تخيب اآلمال".
تجربة قنابل نووية

إلى ذلك أعلنت اإلدارة الوطنية لألمن النووي االمريكية إجراء تجربة 
رتين 61-7  و11-061. ناجحة للقنبلتين النوويتين الموجهتين المطوَّ
وتضمنت التجربة إسقاط قنبلتين ال تحتويان على العبوة النووية من 

قاذفتي2A-B  في والية نيفادا.
برلمان روسيا

من جانبه صادق مجلس النواب الروسي "الدوما" على اتفاقية بين روسيا 
وسوريا حول النشر الدائم لمجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا.

وقد تم توقيع هذه االتفاقية بين روسيا وسوريا يوم 26 أغسطس 
من العام 2015، وصوت لصالح تصديقها 446 نائبا. وجاء في الوثيقة: 
"استخدام مجموعة سالح الجو الروسي يتم وفقا لقرارات قائدها على 

أساس خطط يتفق عليها الطرفان".

موسكو-واشنطن.. من يطلق الشرارة األولى؟!

كيف يمكن لسوريا أن تسحب العالم إلى صراع أوسع؟

تحذير روسي من أي هجوم.. 
وأمريكا تجرب قنبلتين نوويتين

الحرب العالمية الثالثة قد تبدأ من دون سابق إنذار

البرتغالي غوتيريس خلفًا
 لبان كي مون في االمم المتحدة

رشح مجلس األم��ن الدولي رسميا رئيس ال��وزراء البرتغالي 
السابق أنطونيو غوتيريش أمينا عاما لألمم المتحدة.

ووصف األمين العام الحالي بان كي مون، البالغ من العمر 72 
عاما، خليفته المحتمل البالغ من العمر 67 عاما بأنه يمثل 

"أفضل اختيار" لتولي هذا المنصب.
وعمل غوتيريش مفوضا ساميا لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين ما بين عامي 2005 و 2015، وهي فترة شابتها 
أخطر ازمات الالجئين في العالم، بينها أزمات الجئي سوريا 
والعراق وأفغانستان.وأجمع أعضاء مجلس األمن الخمسة عشر 
الخميس خالل اجتماع في جلسة مغلقة على ترشيح غوتيريش.
وقال بان كي مون خالل زيارة إليطاليا "أعرف غوتيريش حق 

المعرفة وأعتبر ترشيحه لهذا المنصب أفضل اختيار".
وأضاف بان كي مون أن "تجربته المتمثلة في أنه كان رئيسا 
ل��وزراء البرتغال، ومعرفته الواسعة بقضايا العالم، وعقليته 
المتزنة التي تتسم بالحيوية ستكون في صالحه لقيادة األمم 
المتحدة في هذه الفترة الحاسمة".وأعلن المندوب الروسي في 
مجلس األمن، فيتالي شوكرين، أن غوتيريش يمثل "الخيار 
المفضل الواضح".لكن ترشيح غوتيريش أحدث خيبة أمل في 
صفوف منظمي حمالت كانوا يأملون أن تعين أول ام��رأة في 

هذا المنصب.
كما كان ناشطون آخرون يأملون في أن يتولى هذا المنصب 
مرشح من أوروبا الشرقية بعدما شغله بان كي مون من كوريا 

الجنوبية في آسيا.

لجنة أممية تدعو السعودية "لإللغاء الفوري" للقوانين التي تجيز إعدام األطفال
دعت لجنة حقوق الطفل األممية 
ال��س��ع��ودي��ة إل��ى "اإلل��غ��اء ال��ف��وري" 
لجميع القوانين التي تجيز إعدام 
األط��ف��ال وف��رض عقوبات قاسية 
عليهم م��ن رج��م وب��ت��ر األط���راف 

وجلد. 
ودان��ت اللجنة التمييز المنهجي 
الذي تمارسه الرياض بحق الفتيات 
وخصوصًا عبر الحد من حرياتهن 
وإجبارهن على ال��زواج اعتبارًا من 

سن التاسعة.
وفي تقرير نشر الجمعة، اتهمت 
ل��ج��ن��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل ف���ي األم���م 
المتحدة السعودية بأنها تحكم على 

األطفال بعقوبات توازي العقوبات على الراشدين مثل العقوبات الجسدية 
وصواًل حتى إلى اإلعدام.

ودان الخبراء أيضًا التمييز المنهجي الذي تمارسه الرياض بحق الفتيات 

وخ��ص��وص��ًا عبر ال��ح��د م��ن حرياتهن 
وإجبارهن على الزواج اعتبارًا من سن 

التاسعة.
وأعربوا أيضًا عن "قلقهم العميق" 
ك���ون ال��س��ع��ودي��ة "ت��ح��اك��م األط��ف��ال 
الذين يتجاوزون 15 عامًا كما تحاكم 
الراشدين وتواصل إصدار حكم اإلعدام 
بحق أشخاص ألفعال ارتكبت في وقت 

كان هؤالء دون الثامنة عشرة".
والحظت اللجنة التي تضم ثمانية 
عشر خبيرًا مستقاًل مكلفين بالسهر 
على حقوق الطفل، أن أربعة من 47 
شخصًا تم إعدامهم في الثاني من يناير 
دون الثامنة عشرة حين صدر الحكم 
بحقهم.وطالبت الرياض بعدم إعدام من ينتظرون تنفيذ هذا الحكم وكانوا 
دينوا بناء عليها، الفتة خصوصًا إلى علي 

ُ
قاصرين عند حصول الوقائع التي أ

محمد باقر النمر وعبدالله حسن الظاهر وسلمان بن أمين بن سلمان القريش.

النيابة األردنية تحيل قاتل ناهض حتر إلى محكمة أمن الدولة

وجهت نيابة أمن الدولة األردنية ثالث تهم لقاتل الكاتب الصحافي األردني ناهض حتر منها "القتل 
العمد" و"القيام بأعمال إرهابية بقصد إثارة الفتنة"، بحسب ما أفادت وكالة األنباء األردنية الرسمية 
السبت..ونقلت الوكالة عن نائب عام المحكمة العميد القاضي العسكري زياد العدوان قوله: إنه "تمت 
إحالة المتهم الرئيسي بقضية مقتل الكاتب ناهض حتر، إلى محكمة أمن الدولة للبدء بإجراء المحاكمة، 

وفقًا لألصول القانونية".
وأضاف: أنه "تم إحالة متهمين اثنين إلى محكمة أمن الدولة أيضًا، أحدهما بائع السالح واآلخر الوسيط 

ببيع السالح".
وبحسب العدوان فإنه "تم توجيه ثالث تهم للمتهم الرئيسي" هي "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى 
موت إنسان" و"القيام بأعمال إرهابية من شأنها إثارة الفتنة" و"القتل العمد".وألقي القبض على مطلق 

النار البالغ من العمر 49 عامًا في مكان الحادث.
وبحسب قانون العقوبات األردني، تصل عقوبة تهمة القتل العمد إلى اإلعدام شنقًا.

تل ناهض حتر في 25 سبتمبر الماضي أمام قصر العدل وسط عمان عندما كان يهم بدخول 
ُ
وق

المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته لنشره رسمًا كاريكاتوريًا على صفحته في فيسبوك اعتبر أنه 
"يمس الذات اإللهية".


