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أمريكا تبيع مقاتالت لقطر والكويت بقيمة 31 مليارًا
أعلنت ال��وك��ال��ة الحكومية التابعة ل����وزارة ال��دف��اع 
األمريكية أن الواليات المتحدة تعتزم إبرام صفقة مع 
قطر والكويت تتضمن بيع مقاتالت حربية بقيمة 31 

مليار دوالر أمريكي.
حيث ستحصل قطر على 72 مقاتلة من طراز "إف-
15 كيو أ" باإلضافة إلى المعدات واألسلحة المتعلقة 

بهذه الطائرات، لتبلغ قيمة هذا العقد 21.1 مليار 
دوالر أمريكي.. وستحصل الكويت على 40 طائرة: 32 
قاذفة من نوع "ف/أ _ 18 ي" و 8 مقاتالت _ قاذفات 
من نوع " ف/أ _ 18 ف" باإلضافة إلى محركات احتياطية 
لهذه الطائرات وتسليحها، وستبلغ قيمة هذه الصفقة 

10.1 مليار دوالر أمريكي.

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

فقد نشر موقع "ذا ناشونال إنترست" تحلياًل عن العالقة المحتملة 
لترامب مع دول الشرق األوسط وتحديدًا الرياض، وأشار إلى أن العالقة 
بينهما ستكون مبنية على المصالح االقتصادية أواًل ثم األمنية ثانيًا.. 
وأض��اف الموقع: "ال يعني أن الرئيس حين يصرح، فإنه سيوفي بما 
تعهد به في سياسته الخارجية بل عليه أن يوفي أواًل بما تعهد به 
داخليًا للناخب األمريكي".. وأوضح الموقع أن ترامب يحاول أن يمارس 
سياسة العصا والجزرة مع دول منطقة الشرق األوسط وخصوصًا دول 
الخليج.. ونشر الموقع اقتباسًا لترامب يقول فيه:"إننا نرعى السعودية. 
وال يستطيع أحد إزعاج السعودية؛ ألن الواليات المتحدة تساندها.. 
 
َ
وفي المقابل فإن السعوديين ال يدفعون لنا مقابل هذه الخدمة مبلغا
عاداًل.". وهذا األمر بالنسبة إلى ترامب يشكل نواة التعامل مع الرياض 
وحلفها باستثناء األردن ومصر؛ حيث تعهد ترامب بمكافحة اإلرهاب 

الداعشي في الشرق األوسط.
النووي اإليراني 

وقال معهد "وودرو ويلسون" إن "ترامب ندد بتفاصيل االتفاق النووي 
مع طهران، لكنه لم يتعهد بإلغائه، ووعد فقط بإعادة التفاوض بشأنه 
من أجل اتفاق أفضل، وفي هذا إش��ارة إلى أن ترامب يسعى لتنازالت 
إيرانية-اقتصادية للواليات المتحدة، في تلميح إلى صفقات تجارية بين 

طهران وواشنطن".
ونشر موقع "جيوستراتيجيك ميديا" تحلياًل ُيظهر أن التوازنات 
العالمية والدولية باتت مهمة.. وهذا هو السر في عالقة ترامب بالرئيس 
الروسي فالديمير بوتين". وأضاف الموقع: أن "من المهم أن تتحسن 
العالقات بين واشنطن وموسكو للتقليل من فوضى الشرق األوسط".. 
ويرى الموقع أن ترامب يرى في بوتين قائدًا حقيقيًا وملهمًا يمكن 
التعامل معه بثقة لمصلحة البلدين والعالم".. وأض��اف: أن "الرئيس 
الروسي بوتين يعلم أن الكالم ال قيمة له إذا لم يترجم إلى واقع. بيد أن 
ترامب محكوم من األجهزة األمنية واالستخبارات التي ترسم الخطط 

وتنفذها"..
وفي السياق نفسه، نشرت "سي إن إن" تقريرًا، قالت فيه: إن "ترامب 
ال يبدو أنه معجب فقط بقوة بوتين وسلطته، وأنه سيعمل مع موسكو 
لتدمير أي عدد من الجماعات اإلرهابية في سوريا وهي استراتيجية 
أفضل بكثير من أي نهج آخر اتبعته إدارة )الرئيس األمريكي باراك( 

أوباما..
ات التي  ويرى "معهد واشنطن لسياسة الشرق األدن��ى" أن "اإلج��راء
سيتخذها ترامب إزاء روسيا بعد توليه منصب الرئاسة قد تشكل 
معضلة كبيرة؛ ألن ترامب رجل يصعب التنبؤ بخطواته. كما أن سياسته 

الخارجية مبهمة؛ ألنه ركز في خطاباته على الشأن المحلي".. وأضاف 
المعهد: أن "التوقعات تميل إلى أن ترامب سيميل إلى عقد صفقات مع 
روسيا". وأن "من المحتمل جدًا أن يرفع العقوبات عن روسيا مقابل 
تعاون الرئيس بوتين في سوريا، حيث ينظر كالهما إلى الوضع السوري 

من الزاوية نفسها".
من جانبه نشر "مركز كارنيغي للشرق األوسط" تحلياًل يشير فيه إلى 
أن ترامب سينظر إلى الشرق األوسط على أنه حليف لواشنطن، وأن على 
الحلفاء مثلهم مثل الناتو واليابان وأوروبا أن يتحملوا مسؤولية أكبر فيما 
يتعلق بأمنهم. وأكد التحليل أن ترامب يميل نحو"السياسة النيكسونية 
في التقليل من التدخل الخارجي إال ما ندر، والتركيز على الشأن الداخلي 
وتحسين األداء االقتصادي الذي تعهد بتحسينه بعد توليه الرئاسة في 

يناير 2017م".
وأكد المركز أن ترامب سيعمل على حلحلة الملفين السوري واألوكراني 
ورفع العقوبات االقتصادية عن روسيا. وأشار التحليل إلى أن واشنطن 

ستضغط على الحكومة األوكرانية لتنفيذ اتفاقية "مينسك-2".
وهنا يبدو أن عالقات االتحاد الروسي ومن قبله االتحاد السوفييتي 
بالواليات المتحدة تتسم بالمرونة أكثر والتصالحية في ظل الحكم 

جمهوري أكثر من الحكم الديمقراطي؛ وإن غدًا لناظره قريب.

جدد فريق األمم المتحدة العامل المعني 
باالحتجاز التعسفي دعوته السعودية إلى 
إطالق سراح تسعة نشطاء في مجال حقوق 
اإلنسان كانوا قد سجنوا بعد مشاركتهم 
في أنشطة متصلة بتعزيز وحماية حقوق 

اإلنسان.
ووفقًا لفريق الخبراء الذي يقيم الحاالت 
بشكل مستقل ف��ي ض��وء القانون ال��دول��ي، 
يجب إطالق سراح كل من الشيخ سليمان 
الرشودي وعبدالله الحامد ومحمد القحطاني 
وعبدالكريم يوسف خضر ومحمد صالح 
البجادي وعمر البشير وحامد سعيد ورائف 
ب��دوي وفاضل المناصف ووليد أب��و الخير، 
فورًا ألن احتجازهم يشكل انتهاكا للمعايير 

الدولية لحقوق اإلنسان.
وقالت لجنة الخبراء: إن��ه لم يتم القيام 
بأي تحرك لإلفراج عن النشطاء حتى بعد 
مرور سنة على إصدار رأيها الرسمي القائل 
إن حرمان النشطاء من حريتهم هو إجراء 
تعسفي ألنه يخالف المواد 9 و 10 و 19 

و 20 من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان.
وف��ي ه��ذا السياق ك��رر الفريق العامل 
دعوته إلى اإلفراج الفوري عن المعتقلين 
وتقديم تعويضات عن الضرر الذي تعرضوا 
رًا »السعودية بالتزاماتها تجاه 

ّ
ل��ه"، مذك

ه��ؤالء األف��راد، وموصيًا أيضًا باإلفراج عن 
جميع من يعانون من أوضاع مماثلة«.

ويرتبط معظم النشطاء المسجونين 
ل��س��ع��ودي��ة للحقوق المدنية  بالجمعية ا
والسياسية ACPRA ((، وه��ي جماعة 
بارزة لحقوق اإلنسان عملت من أجل اإلصالح 
القانوني والسياسي والدستوري إلى حين 
أن تم حظرها من قبل الحكومة في عام 

2013م.
ويقضي النشطاء أحكامًا بالسجن تتراوح 
بين 4 و 15 عاما بعد إدانتهم، من بين 
ج��م��ل��ة أم����ور، ب��� "ت��ش��ك��ي��ل منظمة غير 
مرخصة"، و "السعي إلى زعزعة األمن وإثارة 
الفوضى من خالل الدعوة إلى التظاهر"، و 
"اإلض��رار بصورة الدولة من خالل تسريب 

معلومات كاذبة إلى جماعات أجنبية".

وزير قطري سابق: راهنا على "اإلخوان" وفشلنا
قال وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي، في مقابلة مع صحيفة "الوطن" 
المصرية- الخميس- إن ال أحدًا في الحكم في قطر يؤمن بفكر اإلخ��وان، وإنما 

هناك مصالح. 
وأشار إلى أن قطر فشلت في استغالل فكر اإلخوان في سياستها، قائاًل: "نحن 
لعبناها غلط" و"ما ضبطت معنا".. وأضاف: أن الدولة اعتقدت أنها لو لعبت على 
هذا الوتر فسوف تتمكن من تحقيق مكاسب سياسية كبيرة، كأن تحتضن سياسيًا 
دواًل مهمة، مثل مصر وتونس وليبيا، باإلضافة إلى سوريا مستقباًل، إال أن الشعب 
العربي لم يقبل بهذا الفكر الذي يسميه ب�"الوهابي".. وقال: لو استمر اإلخوان في 
مصر لخمس سنوات لحدث فيها ما حدث في ليبيا وأكثر.. وأكد على أن أي عالقة 
حسنة لن تقوم بين القاهرة والدوحة ما دامت جماعة "اإلخوان المسلمين" موجودة 
في كواليس السياسة القطرية ألن "اإلخوان" مهيمنون هيمنة تامة على اإلعالم 
القطري ويورطون قطر مع مصر وغيرها من الدول.. وشدد على أن "اإلخوان" 
يسيطرون بالذات على قناة "الجزيرة" سيطرة كاملة.. وأشار إلى أنه توقف عن 
متابعة "الجزيرة" ألن هناك كذبًا في القناة في قضية سوريا ومصر وقضايا أخرى.

السادات: أتعرض للترهيب ومستعد للسجن

  

اعتبر عضو مجلس النواب المصري رئيس حزب اإلصالح والتنمية محمد أنور 
عصمت السادات أن قرار إحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بتسريب قانون 
الهيئات األهلية لبعض السفارات األجنبية، هو نوع من تصفية الحسابات معه، وأن 
القانون المشار إليه منشور في وسائل اإلعالم منذ ما يقرب من شهرين، بحسب 

ما قاله في تصريحات صحفية.
وقال أنور السادات: إن قانون الهيئات األهلية لم يصل إلى مجلس النواب من 
األساس، كما أن السفير السويسري أصدر بيانًا نفى فيه أن يكون قد طلب بنود 
القانون من أي نائب داخل المجلس، والدولة في حاجة لقانون جيد للجمعيات 

األهلية يساعد النظام والحكومة، ولكن يوجد ترهيب للنواب داخل المجلس.
وأضاف السادات: أن هناك أخطاء بالجملة في إدارة مجلس النواب المصري منذ 
بداية انعقاده في بداية العام الحالي، وأنه طلب من رئيس المجلس ضرورة إصالح 
ذلك دون جدوى، والشارع غير راٍض عن أداء المجلس، وكذلك نواب كثيرون، 

ولكن بعضهم غير قادر على اإلفصاح عن ذلك.

عسكريون أتراك في الناتو يطلبون اللجوء

طلب عدد من الضباط األتراك المبعوثين بدول حلف شمال األطلسي )ناتو( 
اللجوء السياسي عقب فشل االنقالب العسكري في تركيا في شهر يوليو الماضي- 
حسبما صرح بذلك األمين العام للحلف ينس ستولتينبرغ.وقال ستولتينبرغ: إن 
الضباط طلبوا حق اللجوء السياسي في البلدان التي كانوا يخدمون فيها، لكنه لم 
يحدد أسماء أو أرقامًا أو أسبابًا لطلبات اللجوء. وستنظر الدول المعنية في طلبات 
اللجوء بشكل منفرد. ُيذكر أن السلطات التركية فصلت وأوقفت عن العمل 
واعتقلت عشرات اآلالف من األشخاص منذ فشل محاولة االنقالب في يوليو الماضي. 
ات أفراد الجيش، لكنها طالت أيضًا معلمين وضباط  وشمل العديد من هذه اإلجراء

شرطة وقضاة وصحفيين.

تحرير قريتين في الموصل من "داعش"

أعلنت القوات األمنية العراقية تحرير قرية "تل واعي" شمال محور الزاب، 
ورفعت العلم العراقي فوقها بعد تكبيد داعش خسائر باألرواح والمعدات.

وأعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى" في بيان له- الجمعة- أن قطعات 
الفرقة التاسعة تمكنت من تحرير قرية "تل واعي" شمال الزاب ضمن المحور 
الجنوبي لمدينة الموصل، وجرى رفع العلم العراقي فوق أبنيتها.. وفي وقت سابق، 
أعلنت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى"، عن تحرير قرية "عمركان" التابعة 
لناحية النمرود ضمن المحور الجنوبي للموصل.. وقال قائد العمليات الفريق الركن 
عبداألمير يارالله، في بيان: إن قطعات الفرقة التاسعة تمكنت من تحرير قرية 

عمركان بالكامل وجرى رفع العلم العراقي فوق أبنيتها.

وعود »ترامب« االنتخابية وعالقة واشنطن بموسكو 
وطهران والعواصم الخليجية

تمديد التحقيق الدولي في هجمات 
باألسلحة الكيميائية على سوريا

وافق مجلس األمن الدولي باإلجماع على تمديد التحقيق الدولي لعام واحد في هجمات 
بأسلحة كيميائية وقعت في سوريا.

وتكرر استخدام التنظيمات االرهابية ك"جبهة النصرة" والمنظمات المرتبطة 
به والتي تطلق عليها بعض الدول تسمية"معارضة معتدلة" االسلحة الكيمائية ضد 
المدنيين في العديد من المناطق السورية آخرها في حلب حيث استهدفت هذه 
التنظيمات االحياء السكنية بالغازات السامة بما في ذلك غاز الكلور ما أدى الى وقوع 

العديد من حاالت االختناق.
وكانت وزارة الخارجية السورية جددت قبل أيام مطالبة منظمة حظر االسلحة 
الكيميائية بإرسال خبرائها الى سوريا للتحقيق في الحاالت التي استخدمت التنظيمات 
االرهابية فيها الغازات السامة التزاما من المنظمة في اطار ميثاقها اضافة الى مبدأي 

الشفافية والنزاهة في التحقيق وبعيدًا عن التسييس .
وقالت ال��وزارة في بيان لها: "ثبت لحكومة الجمهورية العربية السورية أن االمم 
المتحدة ومنظمة حظر االسلحة الكيميائية ال تعيران أي اهتمام عندما تقوم 
المجموعات االرهابية المسلحة باستخدام االسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري 
ات ال اساس لها تتهم  وانهما تقيمان الدنيا وال تقعدانها عندما يتعلق االمر بادعاء

الحكومة السورية بارتكاب مثل هذه االعمال".

وافق مجلس ال��وزراء الكويتي على 
تمديد عقد بيع النفط ال��خ��ام إلى 
مصر اع��ت��ب��ارًا م��ن األول م��ن يناير 
القادم، ومنحها فترة 9 أشهر قبل 
السداد، أفادت بذلك صحيفة "الراي" 
الكويتية.. وقالت مصادر الصحيفة: 
إن ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة "س��ت��خ��ف��ف من 
الضغوطات على مصر.. وذل��ك لسد 
ال��ف��ج��وة ال��ت��ي ن��ش��أت بسبب توقف 

شحنات أرامكو".
وطبقًا للعقد التجاري بين البلدين، 
تزود الكويت مصر ب� 2 مليون برميل 
خ���ام ش��ه��ري��ًا، ح��ي��ث س��ت��دف��ع مصر 
ثمن النفط بالسعر العالمي، دون أي 

حسومات. 
ويأتي ذل��ك في ظل توقف شركة 
"أرامكو" السعودية عن تزويد مصر 

بالوقود النفطي، للشهر الثاني على 
التوالي، رغم عدم اإلعالن عن إلغاء 
العقد مع القاهرة حتى اآلن.. وكانت 
شركة "أرامكو" النفطية السعودية 
ت��وق��ف��ت، قبل أك��ث��ر م��ن ش��ه��ر، عن 

تزويد مصر بالوقود، وذلك بعد أنباء 
تحدثت ع��ن خ��الف��ات بين القاهرة 
والرياض بخصوص المسألة السورية 

في مجلس األمن الدولي. 

ل السعودية الكويت تزّود مصر بمليوني برميل نفط بعد تنصُّ

السياس��ي  زلزال��ه  بع��د 
الم��دوي يتوق��ع العالم من 
الرئي��س األمريكي المنتخب 
دونالد ترامب أن يتعامل مع 
عدة ملفات ش��ائكة وفق ما 
أعلنه إبان حملته االنتخابية.

القض��اء  م��ن  ب��دءًا  وذل��ك 
عل��ى "داع��ش"، ووصواًل إلى 
الن��ووي  االتف��اق  مراجع��ة 
م��ع إي��ران، وانته��اء بعالقة 
الوالي��ات المتح��دة مع دول 
وأوروب��ا  األوس��ط  الش��رق 

وروسيا.

الحكم بحبس نقيب الصحفيين المصريين و2 من أعضاء النقابة
قالت مصادر قضائية إن محكمة جنح في القاهرة قضت -السبت- بحبس نقيب الصحفيين المصريين يحيى قالش وعضوين 
في مجلس النقابة لمدة عامين مع كفالة 10 آالف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ والطعن بالحكم أمام االستئناف إلدانتهم 

بإيواء صحفيين كانا مطلوبين للعدالة باإلضافة إلى نشر أخبار كاذبة.
وكان نقيب الصحافيين يحيى قالش وعضوا مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي أحيلوا على المحاكمة في مايو 
الماضي إثر اتهامهم بأنهم آووا داخل مقر النقابة صحافيين مطلوب توقيفهما لمشاركتهما في تظاهرات احتجاجًا على 
اتفاقية "تيران وصنافير" التي منحت السعودية حق السيادة على الجزيرتين الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
وفي تعليقه على القضية قال طارق نجيدة محامي نقيب الصحافيين: "هذا حكم صادم وسوف نطعن فيه أمام محكمة 

االستئناف".

فريق أممي يجدد اتهام السعودية بانتهاك حقوق اإلنسان


