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الصني حتذر من ڤيروس معلوماتي جديد وتدعو لتحديث »ويندوز«
بكني - أ.ف.پ: شجعت الصني مستخدمي »ويندوز« إلى حتديث برامجهم وحماية حواسيبهم 
من ڤيروس جديد. وعلى الرغم من عدم اإلبالغ عن اختراق الفيروس اجلديد، املسمى 
»وايفيكس« )واي آي دبليو آي اكس(، حواسيب في الصني، غير أنه انتشر في بلدان أخرى 
واستدعى اطالق شركة »هيمدال سكيوريتي« الدمناركية حتذيرا للمستخدمني.
وقالت »هيمدال« إن »وايفيكس« »املرفق بطلب فدية يحل محل »واناكراي« لكن من دون فاصل 
لوقفه ومع القدرات نفسها على إعادة التناسخ التي تتيح له االنتشار بسرعة«. غير أن خبراء 
آخرين قالوا إن انتشار »وايفيكس« أبطأ من »واناكراي«.

ستباشر عملها في ٤ مجاالت: األنظمة الجوية واألرضية واألسلحة والذخائر والصواريخ واإللكترونيات الدفاعية

محمد بن سلمان: »السعودية للصناعات العسكرية« ستوطن اإلنفاق احلكومي
الريــاض - واس: أعلنــت 
اململكــة العربيــة الســعودية 
عن تأسيس شــركة صناعات 
عســكرية وطنية جديدة، آملة 
فــي ان تتحــول هذه الشــركة 
الــى واحدة من أكبر شــركات 
الصناعات العسكرية في العالم 
فــي غضــون ســنوات. وذكر 
صندوق االســتثمارات العامة 
في اململكة أن الشركة اجلديدة 
حتمل اسم »الشركة السعودية 

للصناعات العسكرية«. 
وأوضح الصندوق في بيان 
بثته وكالة األنباء الســعودية 
الرســمية »واس« مساء امس 
االول ان الشركة اجلديدة متثل 
مكونــا مهما من مكونات رؤية 
اململكــة ٢٠3٠، ونقطــة حتول 
فارقة في منو قطاع الصناعات 
الســعودي حيث  العســكرية 
ستصبح منصة مستدامة لتقدمي 
املنتجات واخلدمات العسكرية 
التي تســتوفي أرفــع املعايير 
العامليــة، وســيقوم صندوق 
العامــة علــى  االســتثمارات 
اســتكمال اإلجراءات النظامية 
الستخراج التراخيص الالزمة 

من اجلهات ذات العالقة. 
ويتمثل الهدف االستراتيجي 
للشركة في الوصول إلى مصاف 
أكبر ٢5 شركة صناعات عسكرية 
عاملية مع حلول عام ٢٠3٠، مبا 
يجعل اململكة العربية السعودية 
شريكا قويا في قطاع الصناعات 
العسكرية على الساحة العاملية. 
ويتوقع أن تبلغ مســاهمة 
الشركة املباشــرة في إجمالي 
النــاجت احمللــي للمملكــة أكثر 
مــن ١4 مليار ريال ســعودي، 
كما ســتخصص الشركة نحو 
6 مليــارات ريــال ســعودي 
لالستثمار في عمليات البحث 
والتطوير، وســتوفر الشركة 
أكثر مــن 4٠.٠٠٠ فرصة عمل 
فــي اململكة، معظمها في مجال 

التقنيات املتقدمة والهندسة.
 كما ستســاهم الشركة في 
توليد أكثر من 3٠.٠٠٠ فرصة 
عمــل غيــر مباشــرة وخلــق 
املئات من الشركات الصغيرة 
واملتوســطة. ولضمان توطني 
مثــل هــذه املهــارات وتنميــة 
الكفاءات السعودية واستبقائها، 

تخطط الشركة لإلعالن عن عدد 
واسع من برامج وفرص التدريب 
والرعاية للطالب في اجلامعات 
والكليــات التقنية والفنية في 

جميع مناطق اململكة. 
املناســبة، صــرح  وبهــذه 
صاحب الســمو امللكــي األمير 
محمــد بن ســلمان ولــي ولي 
العهــد النائــب الثاني لرئيس 
مجلــس الوزراء وزيــر الدفاع 
رئيس مجلــس إدارة صندوق 
العامة بأنه على  االستثمارات 
الرغــم مــن أن اململكة تعد من 
أكبر خمس دول إنفاقا على األمن 
والدفاع على مستوى العالم، إال 
أن اإلنفــاق الداخلي ال يتعدى 
اليوم نسبة ٢% من ذلك اإلنفاق. 
وأوضــح األميــر محمد بن 
سلمان أن الشركة ستسعى إلى 
أن تكون محفزا أساسيا للتحول 
في قطاع الصناعات العسكرية 
وداعما لنمــو القطاع ليصبح 
قادرا على توطني نســبة %5٠ 
من إجمالــي اإلنفاق احلكومي 
العســكري في اململكة بحلول 

العام ٢٠3٠. 
الشــركة  إلــى أن  وأشــار 
ســتؤثر إيجابــا علــى الناجت 
احمللي اإلجمالي للمملكة وميزان 
مدفوعاتها، وذلك ألنها ستقود 
قطاع الصناعات العسكرية نحو 
زيادة احملتوى احمللي، وزيادة 
الصادرات، وجلب استثمارات 
أجنبيــة إلى اململكة عن طريق 
الدخول في مشروعات مشتركة 
مع كبريات شــركات الصناعة 
العســكرية العاملية وســتزيد 
الشــركة الطلب على املنتجات 
احملليــة من املكونــات واملواد 
اخلــام كاحلديــد واألملنيــوم، 
واخلدمات اللوجستية وخدمات 

التدريب. 
وبني ان الشــركة ستطرح 
منتجاتها وخدماتها في أربعة 
مجــاالت حيوية يكمل بعضها 
بعضــا وتوفــر االحتياجــات 
الرئيســية للقطاع العسكري 
اململكــة مســتقبال، مــع  فــي 
االستفادة من القدرات الصناعية 
العسكرية احلالية في اململكة، 
وهــذه املجــاالت األربعة هي: 
مجال األنظمة اجلوية ويشمل 
صيانة وإصالح الطائرات ثابتة 
اجلنــاح وصناعــة الطائــرات 
بدون طيار وصيانتها، ومجال 
األنظمة األرضية وتشمل صناعة 
وصيانــة وإصــالح العربــات 
العســكرية، ومجال األســلحة 
والذخائر والصواريخ، ومجال 
االلكترونيات الدفاعية وتشمل 
الرادارات واملستشعرات وأنظمة 
االتصاالت واحلرب االلكترونية. 
وأشــار ولــي ولــي العهــد 
السعودي الى الشركة السعودية 
للصناعات العسكرية ستعمل 
على تأسيس شركات تابعة في 
كل مــن هذه املجــاالت األربعة 
من خالل مشــاريع مشــتركة 
مع شركات التصنيع األصلية 
OEMs وباالستفادة من شركات 
الصناعات العسكرية احمللية، 
أما مستقبال، فتحتفظ الشركة 
السعودية للصناعات العسكرية 
باملرونة الهيكلية لتأسيس مزيد 
من وحدات األعمال، بحسب ما قد 
يبرز من التطورات على مستوى 
التقنيات احلديثة والتوجهات 

في الصناعات العسكرية.

الثاني  النائب  العهد  ولي  ولي  سلمان  بن  محمد  األمير  امللكي  السمو  صاحب 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي

اجلبير: اختيار السعودية كأولى الزيارات 
اخلارجية لترامب يؤكد مكانتها لديه

الرياض ـ وكاالت: قال 
وزير اخلارجية السعودي 
عادل اجلبيــر إن الزيارة 
التاريخيــة التي ســيقوم 
الرئيــس األميركــي  بهــا 
دونالد ترامب للسعودية 
ســتعزز الشــراكة بــني 
الرياض وواشنطن، معربا 
عن تفاؤله بالعالقات بني 
اململكة والواليات املتحدة. 
وأوضــح اجلبيــر خــالل 
مؤمتر صحافي في الرياض 
امس أن اختيار السعودية 
كأولى الزيارات اخلارجية 
للرئيس ترامب يرجع إلى 

مكانة اململكة لديه.
وأضــاف: »ســنواصل 
الواليــات  التعــاون مــع 
املتحدة لردع إيران ووقف 
سياستها العدوانية، ونحن 
نتفق على ضرورة التصدي 
إلرهاب وتدخالت إيران«.

وتابع »إيران تتصرف 
بعدائية بعد االتفاق النووي 
وإدارة ترامب تدرك ذلك«، 
قائــال: ان الرئيس ترامب 
حتدث عن ضرورة احترام 

إيران لالتفاق النووي.
 وشدد وزير اخلارجية 
الســعودي علــى أنه »لن 
تكون لدينا عالقات طبيعية 
مع إيران ما دامت تواصل 
أجندتها الطائفية«، مضيفا 
»نحــن ننظر إلــى أفعال 
إيران وليس إلــى أقوالها 
واالنتخابات الرئاسية شأن 

داخلي«.
وأشــار إلــى أن القمة 
العربيـــــة اإلسالميـــــة 
تؤســس  األميركيــة  ـ 
لشــراكة ضد اإلرهاب بني 
العــرب والغرب، موضحا 
التعــاون الســعودي  أن 

ـ األميركــي مســتمر منذ 
العــام ١٩54، مشــيرا إلى 
أن العالقات الســعودية- 
األميركية تاريخية وتنمو 
رغــم االختالف مــع إدارة 

أوباما.
وتوقع وزير اخلارجية 
السعودي حضور 3٧ زعيما 
للقمة العربية اإلســالمية 
األميركيــة، مشــيرا إلــى 
حــرص الزعمــاء العــرب 
واملســلمني علــى حضور 

هذه القمة.
أنــه   وأعلــن اجلبيــر 
سيتم إطالق مركز ملكافحة 
اإلرهاب في ختــام القمة، 
موضحا أن زيارة صاحب 
السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان ولي ولي العهد 
النائــب الثانــي لرئيــس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
إلى واشنطن كانت بناءة 

جدا.

نتعاون مع 
واشنطن لردع 
سياسة طهران 

العدوانية 
باملنطقة

أن السعودية   وأضاف 
ملتزمــة بحــل الصــراع 
العربي- اإلسرائيلي وفق 

حل الدولتني.
وفي السياق ذاته أعلن 
الســعودية  أن  اجلبيــر 
أسست مركزا حلوار األديان 
واحلضارات، قائال »نريد 
إيصــال رســالة للغــرب 
والعالم بأن العالم اإلسالمي 

ليس عدوا«.
وفيما يتعلق مبكافحة 
إرهاب داعش، قال اجلبير: 
»نحن اجليش الثاني بعد 
الواليات املتحدة  جيش 
الدولــي  التحالــف  فــي 
ملكافحة اإلرهاب. سعينا 
وراء اإلهاربيــني، ومــن 
ميولونهم ومن ينفذون 
العمليات، ونفذنا عمليات 

ضدهم«.
وأضاف: »هذه اجلهود 
كلما اتسعت قاعدتها كان 
لها أثــر وفائــدة، والقمة 
ستسلط الضوء على هذه 
املسألة ولشد انتباه العالم 
كله على أهمية احلرب ضد 
اإلرهاب. وستكون هنالك 
العالم  شــراكة فاعلة بني 
اإلســالمي والغرب بشكل 

عام ملكافحة اإلرهاب«.
كما أشار إلى أن الواليات 
املتحدة ســتضطلع بدور 
كبير فــي مركــز مكافحة 
اإلرهاب. وشدد على أهمية 
قمــة الريــاض األميركية 
اإلســالمية غير املسبوقة 
بحسب وصفه، واحملورية 
في فتح صفحة جديدة بني 
العالم اإلسالمي والغرب.

وأضــاف: نريد إيصال 
رسالة للغرب والعالم بأن 
العالم اإلسالمي ليس عدوا.

وزيـر اخلارجيـة السعــودي عادل اجلبيـر خالل مؤمتره الصحافي
)العربية. نت(  في الرياض أمس  

مساهمتها في إجمالي 
الناجت احمللي أكثر
من 1٤ مليار ريال 

وستوفر أكثر
من ٤0 ألف
فرصة عمل

هدفها اإلستراتيجي 
الوصول ملصاف أكبر 

25 شركة صناعات 
عسكرية عاملية

الرئيس األميركي يشكو من »أكبر اضطهاد في التاريخ األميركي«

ٍ خاص للتحقيق في »تدخل« روسيا.. و18 اتصاالً »سرياً« حلملة ترامب معها مدع
وكاالت:   - واشــنطن 
دخلــت األزمــة السياســية 
احلادة التي يواجهها الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، على 
خلفية التحقيقات اجلارية في 
التدخل الروسي احملتمل في 
االنتخابات الرئاسية، فصال 
جديدا مع تعيني مدع خاص 
التحقيقات  لإلشــراف على 
اجلاريــة في هــذه القضية 
الشــائكة، وهــو مــا اعتبر 
عالمات تشــقق في رئاســة 
ترامب تنذر بانهيار مفاجئ.

كما حتدثت وسائل اعالم 
أميركية عن وجود ١8 اتصاال 
بني اعضاء في فريق ترامب 
ومســؤولني روس لــم يتم 

الكشف عنها.
فقد قــررت وزارة العدل 
األميركيــة، تعيــني املديــر 
التحقيقات  الســابق ملكتب 
الفيدرالي )أف بي آي( روبرت 
مولر، مدعيا خاصا لإلشراف 
على التحقيقات اجلارية في 
روابط محتملة بني أعضاء من 
فريق حملة ترامب االنتخابية 

وروسيا.
وقالــت الــوزارة إن هذا 
التعيــني ال يعنــي اإلقــرار 
بأن هناك جرائم ارتكبت أو 
أنه ستكون هناك مالحقات 
قانونية، وشــددت على أن 
العامــة اقتضت  املصلحــة 
وضع التحقيق حتت سلطة 
شخص يتمتع باالستقاللية 
لإلشراف عليه، حسبما أعلن 
رود روزنشــتاين مســاعد 
وزير العدل في بيان رسمي.

وعقب اإلعالن عن تعيني 
مولر، قال ترامب إن التحقيق 
سيفضي إلى ما سبق أن أكده 
هو بأنه لم يكن هناك تواطؤ 
بني حملته وجهات خارجية 
»وأنه يتطلع إلى إنهاء هذه 

املسألة بسرعة«.
لكــن فــي وقــت الحــق، 

اعتبر ترامب أن هذا التعيني 
»أكبــر حملــة اضطهــاد في 
التاريــخ االميركــي«، وكتب 
في تغريدة على تويتر قائال 
»انهــا أكبر حملــة اضطهاد 
فــي  سياســيا  تســتهدف 
التاريــخ األميركــي!« متهما 
حملة املرشحة الدميقراطية 
اخلاســرة فــي االنتخابــات 
هيالري كلينتون وسلفه باراك 
أوبامــا بالقيام »بأعمال غير 
قانونية« لم يتم »تعيني مدع 

خاص أبدا« للتحقيق فيها.
من جهتهم، عبر أعضاء 
في الكونغرس من احلزبني 
اجلمهوري والدميقراطي عن 
الرضا على تعيني مدع خاص 
في قضية التدخل الروسي، 
واعتبروه خيــارا صحيحا 
للكشــف عــن املالبســات 
اخلاصة بهــذا التدخل، وما 
تثيره من أزمة سياسية منذ 
فوز ترامــب وتوليه مقاليد 
اإلدارة فــي البيت األبيض. 
وفــي ســياق متصــل، قال 
مسؤولون أميركيون حاليون 
وسابقون إن مستشار األمن 
القومي السابق مايكل فلني 
ومستشارين آخرين حلملة 
ترامب كانوا على اتصال مع 
مسؤولني روس وآخرين ممن 
لهم عالقات بالكرملني عبر ما 
ال يقل عن ١8 مكاملة هاتفية 
ورســالة إلكترونيــة خالل 
الشهور السبعة األخيرة من 
السباق الرئاسي في ٢٠١6.

التي  وتشكل االتصاالت 
لم يسبق الكشف عنها جزءا 
من ســجل يراجعــه حاليا 
مكتب التحقيقات االحتادي 
وأعضــاء  )إف.بــي.آي( 
الكونغــرس يحققون  مــن 
فــي التدخــل الروســي في 
االنتخابــات األميركية وفي 
االتصاالت بني حملة ترامب 

وروسيا.

وذكــر ثالثة مســؤولني 
حاليني وسابقني لـ»رويترز« 
أن ستة من هذه االتصاالت 
كانــت اتصــاالت هاتفيــة 
بني الســفير الروســي لدى 
واشنطن سيرجي كيسلياك 
ومستشارين لترامب، ومن 

بينهم فلني.
وقــال أربعة مســؤولني 
حاليــني إن احملادثــات بني 
فلني وكيســلياك تسارعت 
بعد االنتخابات الرئاســية، 
حيث بحث االثنان إقامة قناة 
خلفية لالتصال بني ترامب 
والرئيس الروسي فالدميير 
بوتني من شأنها أن تتفادى 
بيروقراطيــة األمن القومي 
األميركيــة والتــي اعتبرها 
اجلانبان عقبة أمام حتسني 

العالقات.
وباإلضافــة إلى املكاملات 
التــي  الســت  الهاتفيــة 
تشــمل كيســلياك تضمنت 
االتصاالت التي جرى وصفها 
لـ»رويترز« ١٢ مكاملة أخرى 
أو  إلكترونيــة  أو رســالة 
نصية بني مسؤولني روس 
أو أشخاص يعتبرون مقربني 
لبوتني وبني مستشاري حملة 

ترامب.
وذكر شخص على معرفة 
باالتصــاالت  تفصيليــة 
وشــخصان آخــران علــى 
معرفــة بالقضيــة أن مــن 
بني تلك االتصــاالت مكاملة 
بني فيكتور ميدفيدتشوك، 
وهو قطب في مجال األعمال 

وسياسي أوكراني.
ومن شــأن الكشــف عن 
هــذه االتصــاالت ان يزيــد 
مــن الضغــط علــى ترامب 
ومعاونيه لكي يقدموا لـ )إف.
بي.آي( والكونغرس سجال 
تفصيليــا باالتصــاالت مع 
املسؤولني الروس وآخرين 
لهم عالقات بالكرملني خالل 

االنتخابات وبعدها مباشرة.
وتركزت املناقشــات بني 
اجلانبني على إصالح العالقات 
األميركيــة - الروســية في 
املجــال االقتصــادي والتي 
توتــرت جــراء العقوبــات 
التي فرضتها واشنطن على 
موسكو، وكذلك على التعاون 
في قتــال تنظيم داعش في 

سورية واحتواء الصني.
وتعليقا علــى ذلك، قال 
ريتشــارد أرميتــاج، وهــو 
جمهــوري وعمــل وكيــال 
لوزارة اخلارجية، لرويترز 
»من النادر إجراء هذا العدد 
الهاتفيــة  مــن االتصــاالت 
مبســؤولني أجانب خاصة 
فــي بلد نعتبــره خصما أو 

قوة معادية«.
من جهته، امتنع املتحدث 
باســم الكرملــني دميتــري 
التعليــق  بيســكوف عــن 
عــن تعيــني روبــرت مولر 
مدعيا خاصا للتحقيق فيما 
يتــردد عــن تدخل روســيا 
فــي االنتخابات الرئاســية 
األميركية لصالــح ترامب، 
وقــال »ليس هناك ما ميكن 
التعليــق عليــه. هذا شــأن 

داخلي للواليات املتحدة«.
الى ذلك، ذكرت صحيفة 
نيويورك تاميز أن مستشار 
الســابق  الرئيس األميركي 
لشؤون األمن القومي مايكل 
فلني عني في منصبه مع انه 
كان اطلع فريق الرئيس على 
انه موضع حتقيق فيدرالي.
وتابعــت الصحيفة نقال 
عــن مصدريــن قريبني من 
امللــف أن اجلنــرال فلــني 
أبلغ دون ماكغان املســؤول 
القضائي في الفريق االنتقالي 
للرئيس ترامب بانه موضع 
حتقيق في يناير املاضي أي 
قبل تعيينه في هذا املنصب 

األمني احلساس بفترة.

حتليل إخباري

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

كما فاجأ دونالد ترامب اجلميع بفوزه في انتخابات الرئاسة 
األميركية األخيرة، فإنه ميكن ان يفاجئ اجلميع بانهيار في 
رئاسته ليسجل بذلك سابقتني في آن واحد في دفاتر التاريخ 
السياســي للواليات املتحدة. فقد بــدأ جمهوريون التحرك 
سريعا داخل الكونغرس للبحث عن وسيلة فعالة لوقف اتساع 
الشروخ التي تتعرض لها رئاسة ترامب، فيما قال فريق آخر 
من احلزب نفسه: ان الوقت رمبا يكون قد تأخر كثيرا وإن 
القدرة على إنقاذ سفينة الرئاســة من الغرق باتت معدومة 
اآلن. من املجموعة األولى، قال ميتش ماكولم رئيس مجلس 
النواب انه يثق في الرئيس، بيد انه أضاف »علينا ان نبحث 
اآلن في وسائل لوقف اتساع الثقوب في شرعية الرئاسة مبا 
في ذلك إخضاع االدعاءات بوجود عالقة بني اإلدارة وروسيا 

حتت إشراف محقق مستقل«.
في املقابل، يرى الفريق الثاني ان الوقت تأخر ومنهم اجلمهوري 
جوســن آميش الذي قال بصراحة انه في حالة ثبوت تدخل 
ترامب في التحقيقات التي كان يجريها رئيس مكتب التحقيقات 
الفيدرالي املقال جيمس كومي حول القضية ذاتها »فإن ذلك 

يستحق إقالة الرئيس من منصبه«. 
وقال جمهوري آخر في مجلس النواب هو والتر جونز: ان 
محاولة ترامب الضغط على كومي لوقف التحقيق في االتهامات 
املوجهة ملستشار االمن القومي السابق اجلنرال مايكل فلني 
»تدخل في عمل القانون يكفي إلقالة الرئيس«. وأضاف في 
حديث تلفزيوني ان األمور اآلن »جتعل من املمكن ان يطفو 

حديث اإلقالة ليغطي أي حديث آخر«. 
وأدلى عضو مجلس الشيوخ اجلمهوري جون ماكني بدلوه 
ايضا، معتبرا ان »اإلدارة تخطو اآلن الى مساحة تدعو كثيرين 
الى احلديث عن اإلقالة كحل«. وحتى ترامب نفسه بدا كما لو 
انه ينظر جديا في األمر، اذ قال في خطاب ألقاه في اكادميية 
حرس السواحل األميركية انه تلقى خالل رئاسته »أسوأ معاملة 
ميكن ان يتلقاها رئيــس أميركي في التاريخ«. وعلى الرغم 
من تطوع الرئيس فالدميير بوتني بنشر تسجيالت اجتماع 
سيرغي الڤروڤ في البيت األبيض الذي قيل ان ترامب باح 
خالله مبعلومات سرية دون مبرر، فإن الرغبة الروسية زادت 
من تعقيد موقف ترامب حتى بات من املمكن اآلن التســاؤل 

عما اذا كان سيكمل سنواته األربع.

عالمات التشقق في رئاسة ترامب 
تنذر باحتمال انهيار مفاجئ


