� 12سبيكة من الذهب يف �أمعائه!
�ألقت ال�سلطات الهندية �أم�س القب�ض ،يف مطار «حيدر �آباد» ،على
رجل حاول تهريب � 12سبيكة ذهبية كانت خمب�أة داخل �أمعائه.
وجرت احلادثة عندما الحظ موظفو جمارك املطار امل�شية الغريبة
لأحد امل�سافرين القادمني من �سنغافورة ،فقرروا تفتي�شه ،ليجدوا داخل
�أمتعته قرابة الـ 800غرام من الذهب ،وقاموا بتمرير الرجل عرب جهاز
الأ�شعة ،ليعرثوا داخل �أمعائه يف منطقة امل�ستقيم على � 12سبيكة
ذهبية بلغ وزنها  1.2كلغ .تقدر قيمتها بـ � 87ألف دوالر.
ووفق ًا للخرباء ف�إن �سعر الذهب يف ال�سوق الهندية �أغلى منه بكثري
يف �سنغافورة ،ما يدفع الكثريين لتهريبه من هناك.
(رو�سيا اليوم)
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ترامب يق ّر ب�أن اتفاق ًا مع بوتني لن يلقى �شعبية

وا�شنطن مع خيار الدولتني «بكل ت�أكيد» وتبحث عن بدائل
�إن�����ش��غ��ل��ت الإدارة الأم�يرك��ي��ة،
�أم�����س ،ب��اح��ت��واء ال�����ص��دم��ة التي
�أحدثها رئي�سها دونالد ترامب
مب���وق���ف���ه امل���ل���ت���ب�������س م����ن «ح���ل
ال���دول���ت�ي�ن» ال����ذي �أث�����ار ارت��ب��اك�� ًا
يف ال�����ش��رق الأو����س���ط ،وان��زع��اج�� ًا
يف ع����وا�����ص����م �أوروب��������ي��������ة ع�����دة.
ك��م��ا �أن�����ش��غ��ل��ت ،م��ع �أول �إط�لال��ة
خ����ارج����ي����ة ل����وزي����ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا
ري��ك�����س ت��ي��ل��ر���س��ون ،مب��ح��اول��ة
ت�������أط���ي��ر ع��ل��اق�����ة وا������ض�����ح�����ة م��ع
م��و���س��ك��و ت��خ��ف��ف ع��ن��ه��ا �أ����ض���رار
ال��غ��م��و���ض ال����ذي راح �ضحيته
م�ست�شار الأم���ن القومي مايكل
فلني.
فقد �أك���دت الإدارة �أن��ه��ا تدعم
«بكل ت�أكيد» خيار الدولتني،
لكنها يف ال��وق��ت نف�سه تبحث
ع��ن ب��دائ��ل .يف ح�ين �أق��ر ترامب
بنف�سه ب�صعوبة التو�صل اىل
اتفاق بينه وبني نظريه الرو�سي
ف�لادمي�ير بوتني لأن��ه «ل��ن يلقى
�شعبية».
وبعد �أربع وع�شرين �ساعة من
اللقاء الذي جمع ترامب ورئي�س
ال�������وزراء الإ����س���رائ���ي���ل���ي ب��ن��ي��ام�ين
ن��ت��ن��ي��اه��و يف ال��ب��ي��ت الأب���ي�������ض،
�أعلنت مندوبة الواليات املتحدة
لدى الأمم املتحدة نيكي هايلي
�أم�س� ،أن وا�شنطن تدعم «بكل
ت�أكيد» حل الدولتني يف النزاع
ب�ين الفل�سطينيني و�إ���س��رائ��ي��ل،
لكنها تفكر يف «بدائل» لإحراز
تقدم من �أجل حتقيق ال�سالم.
و�سجل ترامب خالل ا�ستقباله
ن���ت���ن���ي���اه���و مت�����اي�����ز ًا ج�����دي�����د ًا يف
ال�������س���ي���ا����س���ة الأم��ي�رك����ي����ة ح��ي��ال
(التتمة �ص )12

] رجل يرفع العلم الفل�سطيني خالل جل�سة ا�ستماع يف جمل�س ال�شيوخ لتثبيت تعيني ديفيد فريدمان �سفرياً للواليات املتحدة يف �إ�سرائيل� ،أم�س

(رويرتز)

�سيارة مفخخة يف بغداد توقع الع�شرات

الرئي�س الأمريكي �سيبدل
�أمر حظر ال�سفر
�أظ��ه��رت وث��ائ��ق ق�ضائية ل����وزارة ال��ع��دل الأم�يرك��ي��ة ام�����س ،ان
الرئي�س دون��ال��د ت��رام��ب �سيبدل «يف امل�ستقبل القريب» �أم��ره
التنفيذي الذي يفر�ض حظرا م�ؤقتا على دخول مواطني �سبع
دول ذات �أغلبية م�سلمة �إىل الواليات املتحدة.
وذك��رت ال��وزارة �إنه بالنظر �إىل الأم��ر التنفيذي املرتقب ف�إنه
ينبغي ملحكمة ا�ستئناف احت��ادي��ة �أال تعيد النظر يف حكم
�أوقف تنفيذ الأمر الذي �أ�صدره ترامب يف  27من كانون الثاين.
واوردت يف وثائق قدمتها �إىل املحكمة�« :إن الرئي�س �سيف�سح
الطريق حلماية البالد على الفور بدال من موا�صلة نزاع ق�ضائي
من املحتمل �أن ي�ستهلك الوقت».
وقال ترامب �إن الأمر الذي �أ�صدره ال�شهر املا�ضي كان �ضروريا
حلماية الواليات املتحدة من هجمات الإ�سالميني املت�شددين
(التتمة �ص )12

اجلبري :نتطلع للعمل مع الإدارة
الأمريكية للتغلب على التحديات
اك��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�سعودي ع���ادل اجل��ب�ير ،بعد لقائه نظريه
الأمريكي ريك�س تيلر�سون ام�س� ،أن اململكة تتطلع للعمل مع �إدارة
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب حول ملفات املنطقة ،مبديا تفا�ؤله
ب�إمكان تخطي التحديات يف املنطقة.
و�أ����ض���اف اجل��ب�ير «نتطلع للعمل م��ع �إدارة ت��رم��ب يف ك��ل ق�ضايا
املنطقة».
ام��ا تيلر�سون ف�أعلن دع��م ب�لاده جلهود الأمم املتحدة يف اليمن،
م�شري ًا �إىل «حاجة ملحة لإي�صال امل�ساعدات يف اليمن دون قيود».
وجاءت ت�صريحات تيلري�سون بعد جل�سة ملناق�شة امللف اليمني
عقدها يف بون ب�أملانيا مع وفد ميني اىل جانب نظريه ال�سعودي،
(التتمة �ص )12

زيارة «روحانية» واحدة ال تكفي!
�أ�سعد حيدر

هل ميكن البناء على زيارة الرئي�س ح�سن روحاين
لكل من �سلطنة ُعمان والكويت يف �إقامة عالقات
عربية – �إيرانية حقيقية ،بعيداً عن ال�شكوك
واالتهامات وحتى اخلوف الناجت من يوميات حروب
ونزاعات تكاد ال تنتهي ،ي�سقط فيها يومياً الأمل
بح�صول تغيري حقيقي وعميق ينقذ املنطقة من
«براثن» قوى مغت�صبة �أو دخيلة ال تهمها غري
م�صاحلها القدمية واحلديثة وامل�ستحدثة؟
لو كان ح�سن روحاين هو �صاحب القرار النهائي
ملا كان هناك �شك يف �أهداف الزيارة وال يف نتائجها.
امل�شكلة �أن روحاين ال ميلك فعلياً القرار النهائي .يف
طهران يوجد املر�شد �آية اهلل علي خامنئي ومراكز
قرار وقوى �سيا�سية متناف�سة ومت�صارعة يف الداخل
ويف اخلارج .بع�ض هذه القوى يتمركز يف قلب
ال�سلطة ويحارب بق ّوة و�شرا�سة بكل ما ميلك من قوة
لال�ستحواذ النهائي على «القطار الإيراين» لو�ضعه
ّ
«�سكته» وخط �سريه.
على
الرئي�س روحاين اختار بعناية وجهة �سفره �إىل
اخلارجُ .عمان كما قال روحاين هي مع �إيران
«حار�سا م�ضيق هرمز على م ّر التاريخ ،باعتباره ممراً
(التتمة �ص )12

�سجلت ب��غ��داد �أم�����س تفجري ًا
دام����ي���� ًا �أوق�������ع ع�������ش���رات ال��ق��ت��ل��ى
واجل������رح������ى يف ج�����ن�����وب غ����رب
ال���ع���ا����ص���م���ة ،وذل��������ك ب���ع���د ي���وم
م���ن ت��ف��ج�ير �آخ����ر �أوق�����ع ع�����ش��رات
ال�ضحايا يف �شرق بغداد وتبناه
تنظيم «داع�ش».
ف���ق���د ق���ت���ل ��� 52ش��خ�����ص�� ًا ع��ل��ى
الأقل ،بانفجار �سيارة مفخخة،
و�سط معار�ض لبيع ال�سيارات
يف بغداد ،يف اعتداء هو الأكرث
دم��وي��ة ال��ذي ي�ضرب العا�صمة
العراقية منذ بداية العام.
وق�����������ال م�������������س�������ؤول يف وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة �إن ع���دد ال��ق��ت��ل��ى بلغ
� 52شخ�صاً ،و�أ���ص��ي��ب �أك�ث�ر من
� 50آخرين بجروح .وكذلك �أكد
م�������س����ؤول���ون يف امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات
هذه احل�صيلة.
و�أعلنت قيادة عمليات بغداد
�أن ال�سيارة املفخخة انفجرت
و���س��ط م��ع��ار���ض ل��ل�����س��ي��ارات يف
م��ن��ط��ق��ة ال���ب���ي���اع .وق����ال ال��ن��اط��ق
ب��ا���س��م ع��م��ل��ي��ات ب���غ���داد العميد
�سعد معن �إن «االعتداء الإرهابي
يف م��ع��ار���ض ال��ب��ي��ع يف منطقة
ال���ب���ي���اع ك�����ان ب���وا����س���ط���ة ع��ج��ل��ة
(�سيارة) مفخخة مركونة».
و�أظ���������ه���������رت م���������ش����اه����د ب���ث���ه���ا
نا�شطون على مواقع التوا�صل
االج����ت����م����اع����ي ج���ث���ث���ا م��ت��ف��ح��م��ة
ومم������زق������ة وا���������ض��������رارا ج�����س��ي��م��ة
ط���اول���ت امل��ن��ط��ق��ة امل�����س��ت��ه��دف��ة
فيما كان الدفاع املدين يحاول
اخماد احلرائق.
وت����ب����ن����ى ت���ن���ظ���ي���م «داع�������������ش»
التفجري ال���ذي وق��ع بعد الظهر
وقت الذروة بالن�سبة اىل جتارة
ال�سيارات.
وك��ان تنظيم «داع�����ش» تبنى
�أي�ض ًا هجوم ًا انتحاري ًا وقع �أول
م����ن �أم���������س يف م��ن��ط��ق��ة ج��م��ي��ل��ة
(التتمة �ص )12

�آخ��ر م��ا يحتاجه لبنان يف العهد اجل��دي��د برئا�سة
ال��رئ�ي����س ال�ع�م��اد م�ي���ش��ال ع��ون وان �ط�لاق��ة احلكومة
برئا�سة الرئي�س �سعد احلريري ،وبدء موجة التفا�ؤل
عند عموم اللبنانيني مبرحلة راهنة و�آتية� ،أف�ضل مما
�سبق وعنوانها ع��ودة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية اىل
العمل واالنتاج ،هو �أن يعود الأمني العام لـِ«حزب اهلل»
ال�سيد ح�سن ن�صراهلل اىل ا�ستهداف الأ�شقاء العرب
عموماً واململكة العربية ال�سعودية خ�صو�صاً.
ذه��ب الرئي�س ع��ون اىل ال��ري��ا���ض ،و�أع� ��اد ال�صفاء
اىل ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين ،بعد �أن كانت ت�ضررت
نتيجة م��واق��ف لن�صراهلل حت��دي��داً ..و�أك ��دت اململكة
ع �ل��ى �أرف�� ��ع امل �� �س �ت��وي��ات وب��ق��ي��ادة خ � ��ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امل�ل��ك �سلمان ب��ن عبد ال�ع��زي��ز جتاوبها
ال�ت��ام م��ع ك��ل م��ا م��ن �ش�أنه دع��م ال�شرعية اللبنانية
واللبنانيني يف الإج�م��ال ،وج��اء وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
اخلليج العربي ثامر ال�سبهان اىل بريوت و�أعلن منها
خطوات تفعيلية لذلك املوقف الإيجابي ،ومنها قرب
تعيني �سفري ج��دي��د للمملكة ،وزي� ��ادة ع��دد رح�لات
�شركة الطريان ال�سعودية اىل بريوت وغري ذلك من
خطوات ت�ؤكد عمق الروابط البينية ومتانة العالقات
وحر�ص اململكة الأكيد على اال�ستقرار اللبناين ووحدة
اللبنانيني على كل امل�ستويات ..وبالتايل ف�إن �أحداً
م��ن ه� ��ؤالء اللبنانيني ال ي�ستطيع �إالّ �أن ي�ضع كالم
ن�صراهلل بالأم�س يف خانة تخريب تلك الإجن��ازات �أو
حماولة ذلك متاهياً مع موقف �إيران وقيادتها.
ل �ك��ن ال ت �ع �ن��ي ه� ��ذه امل� �ح ��اول ��ة �أن ت �ل��ك الأه� � ��داف
�ستتحقق .خ���ص��و��ص�اً و�أن الأ� �ش �ق��اء ال �ع��رب عموماً
وال�سعوديني خ�صو�صاً يعرفون �أن الغالبية العظمى
من اللبنانيني ال توافق ن�صراهلل على مواقفه ،بل هي
(هذه الغالبية) �أول املت�ضررين من تلك املواقف ،و�أول
الراف�ضني لها .خ�صو�صاً ،وللمرة الألف بعد الألف� ،أن
ال�سعودية حتديداً ،مل تقدم لبلدنا �سوى كل ما فيه
خري ودعم وم�ؤازرة.
لقد �شبع اللبنانيون ،و�أتخموا بالكوارث والأزم��ات
وال� ��وي �ل�ات وال� �ب�ل�اي ��ا ع �ل��ى م� ��دى ال �� �س �ن��وات وال �ع �ق��ود
امل��ا� �ض �ي��ة .وال ي �ح��ق لأي ج �ه��ة �أو ح� ��زب �أو ط��رف
م��ا �أخ ��ذه ��م م ��رة �أخ � ��رى ره �ي �ن��ة م��واق �ف��ه وح���س��اب��ات��ه
وارتباطاته البعيدة عنهم وعن م�صلحة بلدهم العليا..
مثلما � ّأن لهم �أن يلم�سوا مل�س اليد ،حقيقة � ّأن الدولة
تعب عن موقف لبنان
وم�ؤ�س�ساتها ال�شرعية هي التي رّ
الر�سمي ،وهي املعنية ب�صون حقوقهم والدفاع عنها
ويف كل املجاالت.

«جنيف» ينتظر موقف ترامب ..
ورو�سيا «و�سيط» جديد
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افتتاحا
الريا�ضي �إىل دبي ويواجه منتخب م�صر
] جثث �ضحايا و�سيارات حترتق يف املعر�ض يف منطقة البياع ،جنوب غرب بغداد.

(رويرتز)

15

هيئة دولية ملحاكمة جرائم حرب يف �سوريا
يف خ��ط��وة تعني �أن الأدل�����ة ال��ت��ي جمعتها جل��ن��ة حتقيق تابعة
للأمم املتحدة منذ  2011ميكن �أن تتحول �إىل �إجراء قانوين� ،أعلن
م�س�ؤولون يف الأمم املتحدة وديبلوما�سيون �أم�س� ،أن كيان ًا جديد ًا
يت�شكل يف جنيف للتح�ضري ملحاكمات يف جرائم ح��رب ارتكبت
يف �سوريا.
مبوازاة ذلك� ،أخفقت حمادثات �آ�ستانة بني وفدي النظام ال�سوري
وف�صائل املعار�ضة ،وال�ساعية لتثبيت وقف �إطالق النار اله�ش يف
�سوريا ،يف �إح���راز �أي ت��ق��دم ،ومل ي�صدر �أي بيان ختامي ،م��ا يلقي
بظالل على جدية النتائج التي خرج بها امل�ؤمتر.
وكانت اجلمعية العامة للأمم املتحدة �صوتت مل�صلحة ت�أ�سي�س
هذه الآلية يف كانون الأول املا�ضي ،ومن املقرر �أن يعينّ الأمني العام
للأمم املتحدة انطونيو غوتريي�س هذا ال�شهر قا�ضي ًا �أو ممث ًال لالدعاء

لري�أ�سها.
وقالت م�س�ؤولة عن حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة ل��ـ«روي�ترز»:
«نتوقع �أن ن��ب��د�أ ه��ذا الأم���ر قريب ًا ج��د ًا بب�ضعة �أف����راد» .و�أ���ض��اف��ت �أن
الفريق �سيقوم «بتحليل املعلومات وترتيب و�إعداد امللفات ب�ش�أن
�أ�سو�أ االنتهاكات بجرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية والإب��ادة،
وبالقطع عن امل�س�ؤولني عنها».
وعلى الرغم من �أن هذه اجلهة لن تتمكن من �إج��راء املحاكمات
بنف�سها� ،إال �أنها �ستُعد امللفات التي ميكن �أن ت�ستخدمها دول �أو
املحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي يف حماكمات يف امل�ستقبل.
وكانت جلنة التحقيق قد �أ�صدرت  20تقرير ًا تتهم فيها حكومة
الأ�����س����د وق������وات امل��ع��ار���ض��ة وت��ن��ظ��ي��م «داع���������ش» ب��ال��ق��ت��ل اجل��م��اع��ي
واالغت�صاب والإخفاء الق�سري وجتنيد الأطفال للقتال .لكن اللجنة

كانت تفتقر �أي�ض ًا لتفوي�ض ب�إجراء حماكمات.
ويقول ديبلوما�سيون �إن الأمم املتحدة تهدف �إىل توظيف ما يراوح
�يرا يف جم���االت التحقيقات واالدع����اء وع�سكريني
ب�ين  40و 60خ��ب ً
وخرباء يف الأدلة اجلنائية �أي�ضاً.
وق���ال ديبلوما�سي غ��رب��ي ب���ارز «ه���ذه خ��ط��وة مهمة ج���داً� .إن��ه��ا لن
ت�سمح فح�سب برفع ق�ضايا ،لكنها �ست�ساعدنا �أي�ض ًا يف حفظ الأدلة
حال وجود ق�ضايا يف امل�ستقبل».
ويف �سياق �آخ��ر ،بحث وزي��ر اخلارجية الرو�سي �سريغي الف��روف
�أم�س ،يف مو�سكو مع مبعوث الأمني العام للأمم املتحدة �إىل �سوريا
�ستيفان دي مي�ستورا جميع الق�ضايا املتعلقة باجلولة املقبلة
للمفاو�ضات يف جنيف مبا يف ذلك ت�شكيلة وفد املعار�ضة ال�سورية.
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