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تجاهل ميركل وسط عدسات كاميرات التصوير وهي تعرض املصافحة عليه

وعدت بإعادة النظر في عضويتها في مجلس حقوق اإلنسان

ترامب يطالب بـ«بمبالغ هائلة» نظير الدفاع عن أملانيا

ّ
واشنطن تهدد
بقطع تمويل األمم املتحدة
| واشنطن -
من حسين عبدالحسين |

ترامب وميركل خالل مؤتمرهما الصحافي في البيت األبيض أول من أمس

واش ـن ـط ــن  -وك ـ ـ ــاالت  -أع ـلــن
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دون ـ ــال ـ ــد
ترامب إن برلني «مدينة بمبالغ
م ــالـ ـي ــة ه ــائـ ـل ــة» مل ـن ـظ ـم ــة حـلــف
ش ـ ـمـ ــال األط ـ ـل ـ ـسـ ــي ول ـ ـلـ ــواليـ ــات
املتحدة نظير الدفاع عن أملانيا،
وذل ــك غ ــداة اجتماعه فــي البيت
األبيض مع املستشارة األملانية،
أنجيال ميركل.
وت ــاب ــع« :ب ـصــرف الـنـظــر عما
سمعتموه مــن األخـبــار الزائفة،
ف ـق ــد ح ـظ ـي ــت ب ـل ـق ــاء ع ـظ ـي ــم مــع
املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األملـ ــان ـ ـيـ ــة أن ـج ـيــال
ميركل».
واسـتـطــرد ي ـقــول« :وم ــع ذلــك،
ف ــأمل ــان ـي ــا ت ــدي ــن ب ـم ـبــالــغ طــائـلــة
م ــن املـ ـ ــال مل ـن ـظ ـمــة ح ـل ــف ش ـمــال
األط ـل ـســي ،ول ـلــواليــات املـتـحــدة،
يـ ـج ــب أن يـ ـت ــم دفـ ـعـ ـه ــا م ـق ــاب ــل
الــدفــاع الـقــوى ،باهظ التكاليف
الذى يقدم ألملانيا!».
وفي مؤتمر صحافي مشترك
م ــع م ـيــركــل ،أول م ــن أمـ ــس ،قــال
تــرامــب إن ــه «ف ــي اج ـت ـمــاع غ ــداء،
أكدت للمستشارة ميركل دعمي
الـ ـ ـق ـ ــوي مل ـن ـظ ـم ــة حـ ـل ــف ش ـم ــال
األط ـل ـســي ،وكــذلــك ال ـحــاجــة إلــى
أن يدفع حلفاؤنا فــي االطلسي
حـ ـصـ ـتـ ـه ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــادلـ ـ ــة ل ـت ـغ ـط ـيــة
تكاليف الــدفــاع .دول عــدة تدين
ب ـم ـب ــال ــغ ط ــائـ ـل ــة م ـ ــن املـ ـ ـ ــال عــن
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،وه ـ ــذا أمــر
ظ ــال ــم جـ ــدا ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة.
وينبغي أن تدفع هذه الــدول ما
عـلـيـهــا» .وق ــال تــرامــب إن ــه شكر
م ـيــركــل اللـ ـت ــزام أمل ــان ـي ــا ب ــزي ــادة
م ـســاه ـم ـت ـهــا فـ ــي ح ـل ــف ش ـمــال
األطـ ـلـ ـس ــي إل ـ ــى  2فـ ــي املـ ـئ ــة مــن
الناتج املحلي اإلجمالي.
ورغم إشارتهما إلى اجتماع
«م ـث ـم ــر» ،أكـ ــد ال ــزع ـي ـم ــان خــالل
مؤتمر صحافي مشترك قصير
مواقفهما.
وقال ترامب« :لست انعزاليًا،
أن ــا م ــع ال ـت ـب ــادل ال ـح ــر ل ـكــن ()..
ت ـب ــادل ـن ــا الـ ـح ــر أدى ال ـ ــى كـثـيــر
مــن األم ــور السيئة» ،فــي مــا بدا
أنــه رد على ميركل الـتــي تحذر
باستمرار من النزعة الحمائية.
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى قـ ـن ــاعـ ـت ــه بـ ــأن
واشنطن كانت الخاسر الكبير

الرئيس األميركي:
لست انعزاليًا ...
ولم أتهم لندن
بالتجسس ّ
علي
مـ ــن االت ـ ـفـ ــاقـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة فــي
الـعـقــود املــاضـيــة ،مــؤكــدا رغبته
ف ــي ال ـت ـفــاوض عـلــى ات ـفــاقــات ال
ت ــؤدي إل ــى «غ ـلــق م ـصــانــع» في
الواليات املتحدة.
ّ
وأقرت ميركل بأن من األفضل
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــادث م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ب ـ ـ ــدال مــن
التخاطب عبر اإلعالم ،لكنها لم
تخف وجود نقاط خالف عدة.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــاف
املفاوضات حول اتفاق التبادل
الـحــر عبر األطـلـســي الـتــي بــدأت
في  ،2013مؤكدة أنه ستكون له
فــائــدة كبيرة لـلــواليــات املتحدة
واالتحاد األوروبي.
وحرصت ميركل ،الشخصية
املــركــزيــة فــي االت ـحــاد االوروب ــي
والـ ـس ــاعـ ـي ــة لـ ــواليـ ــة راب ـ ـعـ ــة فــي
بالدها ،على اإلشادة باالندماج
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي مـ ــؤكـ ــدة أن «ن ـج ــاح
األمل ــان» مرتبط فــي شكل وثيق
باالتحاد االوروبي.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت «هـ ـ ـ ـ ــذا أمـ ـ ـ ــر أنـ ــا
مقتنعة بــه إلــى حــد كبير» أمــام
ت ـ ــرام ـ ــب ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان أش ـ ـ ـ ــاد فــي
األشـ ـ ـه ـ ــر األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ب ـبــري ـك ـســت
«رائع» وتوقع ضاحكًا أن تخرج
دول أخـ ــرى قــري ـبــا م ــن االت ـحــاد
االوروبي.
ومـ ــع حـ ــرص الــزع ـي ـمــني على
تفادي االنتقادات املباشرة ،فإن
اخ ـتــالف وجـهـتــي نظرهما كــان
صارخا في ملف الهجرة.
ّ
فقد اعتبر ترامب إن الهجرة
«امتياز وليست حقا» .وأضاف
أث ـنــاء املــؤت ـمــر الـصـحــافــي الــذي
ّ
ّ
استمر أقــل مــن نصف ساعة أن
«أم ــن مواطنينا يجب ان تكون
له دائما االولوية».
وك ـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب وص ـ ـ ـ ــف ف ــي

(ا ف ب)

منتصف يناير قرار ميركل فتح
أبواب بالدها ملئات آالف طالبي
ال ـل ـجــوء ف ــي  2015و 2016بــأنــه
«كارثي».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ان ـت ـق ــدت مـيــركــل
في شكل مباشر مرسوم ترامب
حول الهجرة.
وك ــان ــت ال ـ ــزي ـ ــارة بـ ـ ــدأت عـلــى
نـ ـح ــو ع ـ ـ ـ ــادي ب ـم ـص ــاف ـح ــة بــني
ترامب وميركل.
ل ـكــن وب ـي ـن ـمــا ك ــان ــا يـجـلـســان
الحقًا جنبا إلى جنب في املكتب
الـ ـبـ ـيـ ـض ــاوي ،ت ـج ــاه ــل ت ــرام ــب،
أم أن ــه لــم يـسـمــع وس ــط طقطقة
كاميرات التصوير ميركل وهي
تـ ـع ــرض ع ـل ـيــه امل ـص ــاف ـح ــة م ــرة
أخرى.
من ناحية أخرى ،كرر الرئيس
االمـ ـي ــرك ــي ال ـ ـقـ ــول ان ـ ــه ال يـتـهــم
امل ـم ـل ـك ــة املـ ـتـ ـح ــدة بــال ـت ـج ـســس
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،ب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ــزاع ـ ـ ــم طـ ــاولـ ــت
االستخبارات البريطانية وبدا
ان الناطق باسمه اطلقها على
حسابه.
وق ــال تــرامــب« :لــم نقل شيئا،
كل ما قمنا به هو اقتباس كالم
شـخـصـيــة قــانــونـيــة ك ـفــؤة ج ــدا،
هي التي قالته عبر التلفزيون».
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ان ـ ـ ـ ـ ـ ــدرو
نــابــولـيـتــانــو ،اعـلــن فــي برنامج
ع ـ ـبـ ــر شـ ـبـ ـك ــة «فـ ـ ــوكـ ـ ــس ن ـ ـيـ ــوز»
االس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي ان الــرئ ـيــس
اوباما «لم يستخدم وكالة االمن
ال ـقــوم ـيــة ،ول ــم يـسـتـخــدم وكــالــة
االستخبارات املركزية االميركية
(س ــي آي اي) ،كـمــا لــم يستخدم
مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات الـفـيــديــرالــي
(اف بــي آي) وال وزارة الـعــدل»،
قبل ان يشير الى وكالة الرقابة
البريطانية.
واسـتـنــادا الــى هــذا التحقيق
ال ـص ـحــافــي ،مل ــح ال ـنــاطــق بــاســم
البيت االبـيــض شــون سبايسر،
الــى ان هــذه الوكالة البريطانية
هــي الـتــي تنصتت عـلــى تــرامــب
خالل حملته االنتخابية.
م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة قـ ــال تــرامــب
ممازحا امام املستشارة االملانية
«ب ــال ـن ـس ـب ــة الـ ـ ــى ال ـت ـن ـص ــت مــن
ج ــان ــب االدارة ال ـس ــاب ـق ــة ،عـلــى
االقل لدينا قاسم مشترك».

رئيس الحكومة األيرلندية لترامب:
«القديس باتريك» كان مهاجرًا
واشنطن  -أ ف ب  -وجــه رئيس الحكومة األيرلندية انــدا كيني
انـتـقــادا لسياسة الهجرة الـتــي يعتمدها الرئيس االمـيــركــي دونــالــد
ترامب من البيت االبيض ،عشية االحتفال بعيد «القديس باتريك»،
عندما ذكره بان هذا القديس كان مهاجرا.
وجاء كالم كيني أمام حشد من االشخاص كانوا يرتدون الثياب
الخضراء طبقا للتقليد االيرلندي.
وقــال انــدا كيني «مــن املناسب ان نلتقي هنا كل سنة لالحتفال
بعيد القديس باتريك وارثه .هو ايضا كان مهاجرا».
وح ـســب التقليد املـسـيـحــي ف ــان «ال ـقــديــس بــاتــريــك» مــن مــوالـيــد
بريطانيا.
وتابع رئيس الحكومة االيرلندية «ومع انه شفيع ايرلندا للكثير من
الناس عبر العالم ،فهو ايضا رمز وشفيع املهاجرين».
وهـنــاك نحو  35مليون امـيــركــي يعتبرون انـهــم يـتـحــدرون من
ايرلندا.
ويتزامن عيد «القديس باتريك» هذه السنة مع بدء تنفيذ الصيغة
الـثــانـيــة مــن مــرســوم الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب ح ــول الـهـجــرة وال ــذي
يتضمن في شكل اساسي منع الالجئني من رعايا ست دول ذات
غالبية مسلمة من زيارة الواليات املتحدة في شكل موقت.
واستغل املسؤول االيرلندي املناسبة النتقاد اجراءات ترامب في
مـجــال الـهـجــرة .وق ــال «ان االيــرلـنــديــني ساهموا فــي تنشيط الحياة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية لهذا البلد الكبير
خالل االعوام املئتني املاضية».

املتسلل ظل  15دقيقة في فناء البيت األبيض

سرقة كمبيوتر موظف
في «الخدمة السرية»
واشنطن  -رويـتــرز  -أعلن جهاز الخدمة السرية األميركي ،إن
جهاز كمبيوتر محموال ُســرق مــن سـيــارة موظف فــي الجهاز في
نـيــويــورك إال أن مـثــل تـلــك األج ـهــزة الـتــي يمنحها الـجـهــاز ملوظفيه
تتضمن مستويات عدة من الحماية وغير مسموح بأن تحتوي على
معلومات سرية.
وذك ــرت محطة تلفزيون «إي بــي ســي نـيــوز» نقال عــن مصادر
في سلطات إنفاذ القانون إن الجهاز يحتوي على مخططات لـ «برج
تــرامــب» وتـفــاصـيــل عــن التحقيق الـجـنــائــي فــي اسـتـخــدام هـيــالري
كلينتون خادما خاصا للبريد االلكتروني ومعلومات أخرى مرتبطة
باألمن القومي.
من ناحية أخــرى ،ذكــرت شبكة تلفزيون «ســي إن إن» نقال عن
مصدر في جهاز الخدمة السرية ،أن رجال تسلق سور البيت األبيض
األسبوع املاضي ظل في فنائه الجنوبي  15دقيقة قبل القبض عليه.
ويواجه جوناثان تران ( 26عاما) عقوبة السجن لفترة أقصاها
عشر سنوات لدخوله إلى املجمع الرئاسي من دون إذن.

فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت كـ ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس
دونالد ترامب يستقبل ولي
ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
السعودي محمد بن سلمان
فـ ــي ال ـب ـي ــت االبـ ـ ـي ـ ــض ،وق ـبــل
اســاب ـيــع مــن ال ــزي ــارة امل ـقــررة
للرئيس املصري عبدالفتاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي الـ ـ ـ ــى واش ـ ـن ـ ـطـ ــن،
نسبت مجلة «فورين افيرز»
ال ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــات «ح ـ ـ ـقـ ـ ــوق
االن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان» االمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ان
االخ ـي ــرة تسلمت رســالــة من
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة االم ـيــركــي
ريـ ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون يـعـلـمـهــم
فـ ـيـ ـه ــا ان ـ ـ ــه «طـ ـ ــاملـ ـ ــا ي ـت ـش ـكــل
مـجـلــس ح ـقــوق االن ـس ــان في
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة م ــن عـضــويــة
دول عــرب ـيــة» ،ف ــان الــواليــات
امل ـت ـحــدة سـتـعـيــد ال ـن ـظــر في
عضويتها فــي هــذا املجلس،
وس ـ ـت ـ ـب ـ ـحـ ــث ف ـ ـ ــي ام ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة
االنسحاب منه.
وتشير التقارير االميركية
انـ ـ ــه عـ ـل ــى اثـ ـ ــر الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ال ــى
واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــي قـ ـ ـ ــام ب ـهــا
وزيــر الخارجية االسرائيلي
افيغدور ليبرمان ،مصطحبا
معه سفير بالده السابق في
أميركا مايكل اورن ،ولقائهما
ت ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــون ،انـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــت
ال ـخ ــارج ـي ــة االم ـي ــرك ـي ــة ضــد
«م ـج ـل ــس حـ ـق ــوق االن ـ ـسـ ــان»
األم ـ ـ ـمـ ـ ــي ،وص ـ ـ ـ ـ ــارت ت ـس ـعــى
لتعديل صالحياته وجــدول
اعماله.
وت ـ ـ ـكـ ـ ــن اسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ع ـ ـ ــداء
خــاصــا تـجــاه املـجـلــس ،الــذي
يـ ـك ــاد ال ي ـن ـفــك ع ــن االل ـت ـئ ــام
ل ـتــوب ـيــخ ح ـكــوم ـت ـهــا بـسـبــب
ت ـ ـجـ ــاوزات االخـ ـي ــرة لـحـقــوق
االن ـ ـسـ ــان فـ ــي ش ـك ــل م ـت ـكــرر.
وكــانــت آخــر مطالب املجلس
األم ـ ـ ـمـ ـ ــي ق ـ ـضـ ــت ب ــالـ ـتـ ـح ــري
ع ــن ال ـشــركــات الـعــاملـيــة الـتــي
ت ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ـ ــي م ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــات
اسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي االراض ـ ـ ـ ــي
الـفـلـسـطـيـنـيــة ون ـش ــر الئـحــة
بــاس ـمــائ ـهــا ،وهـ ــو م ــا يصب
ف ـ ــي خـ ــانـ ــة حـ ــركـ ــة م ـقــاط ـعــة
املنتجات االسرائيلية ،وهي
حـ ــركـ ــة ي ـ ـقـ ــودهـ ــا ن ــاشـ ـط ــون

فلسطينيون واجانب.
وتتألف عضوية «مجلس
ح ـق ــوق االن ـ ـسـ ــان» ف ــي األم ــم
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ال ـ ـ ــذي ت ـش ـك ــل فــي
الـ ـع ــام  ،2006م ــن  47دولـ ــة،
يـتــم ان ـت ـخــاب ثـلـثـهــا سنويا
فــي الجمعية الـعــامــة لــواليــة
مــدتـهــا ث ــالث س ـن ــوات ،قابلة
لـلـتـجــديــد مـ ــرة واح ـ ـ ــدة ،قبل
ان ت ـخــرج ال ــدول ــة لـ ــدورة من
املجلس حتى يصبح ممكنا
لها العودة للترشح مجددا.
وتـنـتـهــي عـضــويــة ال ــوالي ــات
املتحدة في يونيو  ،2018لكن
ت ـي ـل ــرس ــون ل ـ ــوح بــان ـس ـحــاب
بالده قبل ذلك.
وتـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراف ـ ـ ـ ــق تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدي ـ ـ ــدات
ت ـ ـي ـ ـلـ ــرسـ ــون ال ـ ـ ـ ــى «مـ ـجـ ـل ــس
حـقــوق االن ـس ــان» بتهديدات
اوس ــع م ــن وزارة الـخــارجـيــة
االمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ــأمـ ــم امل ـت ـح ــدة
حول امكانية قيام واشنطن
بخفض مساهمتها السنوية
ال ـ ـض ـ ـخ ـ ـمـ ــة ،والـ ـ ـب ـ ــالـ ـ ـغ ـ ــة 10
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ،لـلـجـمـعـيــة
األممية.
وق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ــم
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة هـ ـ ـ ــو واح ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ــن
املــواضـيــع املحببة على قلب
اع ـض ــاء ال ـح ــزب الـجـمـهــوري
الحاكم .وسبق ملوفد أميركا
ال ـس ــاب ــق الـ ــى األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
ج ـ ــون ب ــولـ ـت ــون ان دع ـ ــا ال ــى
ت ـف ـك ـي ــك امل ـن ـظ ـم ــة ب ــال ـك ــام ــل.
وقـ ـ ـ ــال بـ ــول ـ ـتـ ــون ف ـ ــي ح ــدي ــث
تلفزيوني ،قبل نحو عقد من
الزمن ،ان مبنى األمم املتحدة
ف ـ ــي نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك يـ ـت ــأل ــف مــن
 39طــابـقــا ،وان ــه «ل ــو اطحنا
ب ــواح ــد م ــن ه ـ ــذه ال ـط ــواب ــق،
لن يكون هناك اي تأثير في
االداء السيئ للمنظمة».
والس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل عـ ـ ـ ــداء ك ــذل ــك
ضــد هيئات اخ ــرى فــي األمــم
امل ـت ـح ــدة ،م ـثــل «اون ـي ـس ـكــو»،
ال ـ ـتـ ــي صـ ــوتـ ــت ف ـ ــي اك ـت ــوب ــر
امل ـ ــاض ـ ــي عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرار وص ــف
الـ ـ ــوجـ ـ ــود االسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي فــي
الـ ـ ـق ـ ــدس ب ـ ــاالحـ ـ ـت ـ ــالل ،ودان
اخـ ـ ـت ـ ــراق ـ ــات اس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ضــد
حقوق الفلسطينيني ،واعتبر
ان ت ـ ـ ــراث ال ـ ـقـ ــدس اس ــالم ــي.
ول ـ ـ ـطـ ـ ــاملـ ـ ــا ط ـ ـ ــال ـ ـ ــب اع ـ ـ ـضـ ـ ــاء
كــونـغــرس مــن الجمهوريني،

بـ ـتـ ـح ــري ــض مـ ـ ــن اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل،
بـقـطــع ال ـت ـمــويــل ع ــن هـيـئــات
األم ــم امل ـت ـحــدة ال ـتــي تعترف
بوجود الدولة الفلسطينية.
كــذلــك شـكـلــت ال ـ ـ «اس ـك ــوا»
آخ ـ ـ ــر ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـ ــى ن ـ ــادي
«اعـ ـ ــداء اس ــرائ ـي ــل» ف ــي األم ــم
املتحدة بعد اصدارها تقريرا
وصـ ـ ــف اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ـ ـ ـ «ح ـك ــم
االبـ ــارتـ ــايـ ــد» ،تـيـمـنــا بـنـظــام
الفصل العنصري الــذي كان
سائدا في جنوب افريقيا في
املاضي.
وفــي هــذا السياق ،تباحث
الجمهوريون في الكونغرس
حـ ــول ال ـه ـي ـئــات ال ـت ــي تـنــوي
واشنطن االطاحة بتمويلها،
والتي تصدرتها قوات حفظ
الـســالم فــي ال ـســودان ومــالــي.
ك ــذل ــك ،ب ـحــث ال ـج ـم ـهــوريــون
ام ـكــان ـيــة ان ـه ــاء ت ـمــويــل عــدد
مـ ــن املـ ـح ــاك ــم الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،لـكــن
االســرائـيـلـيــني آث ــروا املثابرة
ف ـ ــي تـ ـم ــوي ــل ب ـع ـض ـه ــا ،مـثــل
«املحكمة الخاصة بلبنان»،
والتي تتهم خمسة من «حزب
الـلــه» اللبناني بــالـتــورط في
عملية اغتيال رئيس حكومة
ل ـب ـن ــان رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري فــي
العام .2005
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى رغ ـ ـ ـ ــم مـ ـط ــالـ ـب ــات
االسرائيليني بقطع التمويل
عــن األم ــم امل ـت ـحــدة ،اال ان تل
ابـ ـي ــب يـ ـب ــدو انـ ـه ــا ت ـف ـيــد مــن
عــدد ال بــأس بــه مــن الهيئات
اوعـمــالـهــا ،مـثــل الـ ـ «اونـ ــروا»
ال ـتــي ت ـمــول عـيــش الــالجـئــني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــني فـ ــي ال ـض ـفــة
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،وغ ـ ـ ـ ــزة ،ولـ ـبـ ـن ــان،
واالردن ،وس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة .ومـ ــن
دون ال ـ ـ ـ «اون ـ ـ ـ ـ ــروا» ،تـتـحــول
امل ـ ـخ ـ ـي ـ ـمـ ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة،
خصوصا فــي الضفة وغــزة،
ال ـ ــى ك ــارث ــة ان ـس ــان ـي ــة تـجـبــر
اس ــرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــل عـ ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل
معها.
كذلك ،يفيد االسرائيليون
مـ ــن ه ـي ـئ ــات األم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
مثل «وكــالــة الـطــاقــة الدولية
ال ـ ـ ـ ـ ــذري ـ ـ ـ ـ ــة» ،الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ي ـن ـت ـش ــر
م ــراق ـب ــوه ــا ف ــي اي ـ ـ ــران حـيــث
«يراقبون عن كثب» املنشآت
ال ـنــوويــة االي ــران ـي ــة بموجب
اتفاقية مع ايران.

موجة نزوح غير مسبوقة
من غرب املوصل
بـ ـغ ــداد « -الـ ـج ــزي ــرة ن ــت»
 أع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة الـ ـهـ ـج ــرةواملـهـجــريــن الـعــراقـيــة ،أمــس،
أن عدد النازحني من مناطق
ال ـق ـتــال ف ــي ال ـجــانــب الـغــربــي
م ــن امل ــوص ــل وص ــل إل ــى 125
أل ـفــا ،لـيــرتـفــع بــذلــك إجـمــالــي
عدد النازحني إلى نحو 400
ألـ ـ ــف مـ ـن ــذ ان ـ ـطـ ــالق امل ـ ـعـ ــارك
منتصف أكتوبر املاضي.
يأتي ذلــك بينما تتواصل
معاناة عائالت النازحني من
غرب املوصل الذين يواجهون

مـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة أثـ ـ ـن ـ ــاء
اجتيازهم خطوط املواجهات
ب ــني طــرفــي ال ـق ـت ــال .وتـسـبــب
س ـ ــوء األحـ ـ ـ ــوال الـ ـج ــوي ــة فــي
زيادة معاناة النازحني الذين
تنقلهم القوات العراقية بعد
إجـ ــراءات أمـنـيــة م ـشــددة إلــى
منطقة برطلة شرق املوصل.
وق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــديـ ـ ــر مـ ـخـ ـيـ ـم ــات
ال ـنــازحــني فــي ش ــرق املــوصــل
رزك ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـبـ ـي ــد إن «ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة
االستيعابية ملخيمات شرق
املــوصــل بلغت أقصاها ،ولم

ت ـع ــد ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى اس ـت ـق ـبــال
ن ــازح ــني ج ـ ــدد ،وه ـ ــذا يعني
أن قدوم نازحني آخرين ُي ّ
عد
مشكلة حقيقية».
فــي املقابل ،تــواصــل مئات
العائالت النزوح من الجانب
الغربي ملدينة املوصل هربا
مـ ـ ــن املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارك ضـ ـ ــد ت ـن ـظ ـيــم
«الدولة اإلسالمية» (داعش)
يـعــانــي بعضهم مــن أم ــراض
مــزمـنــة ،فيما يعاني آخــرون
مما تعرضوا له من حــوادث
على طريق النزوح.

تتمات

«نسرات» كويتيات
وق ـس ـم ــت االح ـص ــائ ـي ــة اسـ ـب ــاب ال ـخ ــالف
إلـ ــى اسـ ـب ــاب اج ـت ـمــاع ـيــة وم ــادي ــة وجـنـسـيــة
وش ـخ ـص ـي ــة وصـ ـحـ ـي ــة وديـ ـنـ ـي ــة واخ ــالقـ ـي ــة
وقانونية وتعدد مرات الزواج وأسباب أخرى.
وت ـ ـ ـصـ ـ ــدر رأي ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال بـ ـ ـع ـ ــدم ت ـق ـب ـل ـهــم
لزوجاتهم أسباب الخالفات ،حيث ذكــر هذا
ال ـس ـبــب  2382م ــرة بـنـسـبــة  41.67ف ــي امل ـئــة،
مقابل رأي النساء بعدم تقبلهن ألزواجهن بـ
 1518مرة بنسبة  26.56في املئة.
ويــأتــي ضعف ال ـحــوار فــي املــرتـبــة الثانية
مــن رأي الــرجــال ،على أن مــن اغ ــرب األسـبــاب
التي وردت في االحصائية ان هناك أسبابًا
جنسية متنوعة جاء في مقدمها قيام زوجني
بــات ـهــام زوج ـت ـي ـه ـمــا ب ـع ــدم ال ـع ــذري ــة بنسبة
 0.04في املئة ،وحالة واحــدة باتهام الزوجة
باملثلية.
وف ـ ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاألسـ ـب ــاب ال ـج ـن ـس ـيــة،
ك ـش ـفــت االح ـص ــائ ـي ــة امل ـس ـت ــور ع ــن م ـعــانــاة
االزواج من زوجاتهم حيث اشتكى  22زوجًا
من برود زوجاتهم بنسبة  0.38في املئة و9
حاالت عجز جنسي بنسبة  0.16في املئة و6
حاالت أساليب شاذة بنسبة  0.11في املئة.
أم ـ ـ ـ ــا بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــاوى ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
ب ــال ــزوج ــات ض ــد ازواجـ ـه ــن ،فـقــد ذك ــر سبب
ال ـع ـجــز الـجـنـســي  35م ــرة بـنـسـبــة  0.61في
املئة ،يليه البرود الجنسي بـ  34مرة بنسبة
 0.59في املئة .وجاء ذكر األساليب الشاذة 19
مرة بنسبة  0.33في املئة .كما كان لأسباب
الــدي ـن ـيــة واالخ ــالقـ ـي ــة ن ـص ـيــب م ــن ش ـكــاوى
األزواج على زوجــاتـهــم ،وتـصــدر سبب عدم
طــاعــة ال ــزوج ــة بـ ـ  372م ــرة بنسبة  6.51في
امل ـئــة وال ـه ـجــر بـ ـ  252م ــرة بـنـسـبــة  4.41في
املئة .واتهم  121زوجــًا زوجاتهم بالخيانة
الزوجية بنسبة وصلت إلى  2.12في املئة في
حــني رأت  240زوجــة ان أزواج ـهــن يخونهن

وبنسبة  4.20في املئة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت االح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة اس ـ ـبـ ــابـ ــًا ن ـف ـس ـيــة
وش ـخ ـص ـيــة وس ـل ــوك ـي ــة وم ـن ـح ــرف ــة ل ـح ــدوث
ال ـخــالف بــني ال ــزوج ــني ،فـمــن نــاحـيــة الــرجــال
اشـتـكــى  823زوجـ ــًا م ــن ت ــرك شــريـكــة حياته
مل ـنــزل الــزوج ـيــة بـنـسـبــة  14.40ف ــي امل ـئ ــة ،في
ً
حــني رأى  285رج ــال ان امل ــرأة كــانــت «ميبسة
راس ـه ــا» ف ــي الـتـعــامــل مـعــه بـنـسـبــة  4.99في
املـئــة .وكــانــت كـثــرة ال ـخــروج مــن املـنــزل سببًا
في اتهام الرجال لـ 158زوجة بأنها «هايتة»،
تاركة منزلها بنسبة  2.76في املئة.
واتهم  9رجال زوجاتهم بادمان املخدرات
بنسبة  0.16في املئة ،بينما تسببت السرقة
بأذى لـ  8حاالت بنسبة  0.14في املئة وادمان
الكحول  7حاالت بنسبة  0.12في املئة.
في املقابل سجلت املرأة اسبابها النفسية
الشخصية ضد الرجل ،حيث اتهمت  39حالة
ازواج ـهــن بــادمــان امل ـخــدرات بنسبة  0.68في
املئة ،والكحول  38حالة بنسبة  0.66في املئة،
و«تضايقت»  7حاالت من تدخني ازواجهن.
واستخدم  301زوج فنون القتال والعنف
ضد زوجاتهم بنسبة  5.27في املئة و 218حالة
عانت من سرعة غضب الزوج ،بينما اشتكت
 72حالة من املرض النفسي الزواجهن.
وم ــن ب ــني غ ــرائ ــب األسـ ـب ــاب االج ـت ـمــاع ـيــة،
ً
لـجــأ  13رج ــال إل ــى «الـسـحــر وال ـش ـعــوذة» في
م ـحــاوالت يائسة لـتــرويــض زوجــاتـهــم ،فيما
ك ــان ــت «ال ــدي ــوانـ ـي ــة» سـبـبــًا ف ــي دب ال ـخــالف
فــي األس ــرة ،حيث اشتكت  8نساء مــن قضاء
أزواجهن اوقاتًا طويلة فيها.
وذك ـ ــرت االح ـصــائ ـيــة أس ـبــابــًا م ــادي ــة أدت
ل ـحــدوث ال ـخــالف بــني ال ــزوج ــني ،فـمــن ناحية
الرجل اتهم  95حالة زوجاتهم باستغاللهم
مــاديــًا بنسبة  1.66فــي امل ـئــة ،بينما رأى 89
ً
رجال أنهم يتعرضون ألطماع مادية من قبل
زوجاتهم بنسبة  1.56في املئة.
ك ـمــا سـجـلــت امل ـ ــرأة اس ـبــاب ـهــا امل ــادي ــة ضد

الرجل حيث اتهمت  257حالة ازواجهن بعدم
االنفاق بنسبة  4.50في املئة ،في حني عانت
 66حالة من سوء االنفاق للرجل بنسبة 1.15
في املئة.

الجبري لـ «الراي»
وق ـ ــال ال ـج ـب ــري «م ـن ــذ أن ن ـلــت ث ـقــة ال ـق ـيــادة
ال ـس ـيــاس ـيــة وأس ـ ـنـ ــدت إلـ ــي ح ـق ـي ـب ـتــا األوقـ ـ ــاف
وال ـب ـلــديــة ع ـقــدت ال ـع ــزم عـلــى تـطـبـيــق الـقــانــون
والتعامل بمسطرة واحدة مع جميع املواطنني،
وعندما أوكلت إلي مهمة االشــراف على الهيئة
العامة للزراعة والـثــروة الحيوانية ،باإلضافة
إل ــى وزارتـ ــي األوقـ ــاف والـبـلــديــة ،حــرصــت على
تطبيق القانون وعــدم التهاون مع أي شخص
ي ـت ـضــح أنـ ــه ي ـس ـعــى إلـ ــى ال ـت ــالع ــب ،خـصــوصــًا
أن ن ـش ــاط ــات ه ـي ـئــة الـ ــزراعـ ــة مــرت ـب ـطــة بــاألمــن
ال ـغــذائــي ،وم ــن ُي ــرد الـعـمــل وف ــق ال ـقــانــون ومــن
أجــل دعــم الـثــروة الحيوانية فنحن سنسهل له
األم ـ ــور ،أم ــا م ــن يـتـحــايــل وي ـضــر بــأمــن الــوطــن
ال ـغــذائــي فـلــن نـتـهــاون مـعــه ،وعـنــدمــا توصلنا
إلى (الوثيقة املسربة) التي تفيد باعتزام بعض
شركات استيراد األغنام رفع أسعار املاشية قبل
رمضان ،لم نتردد في اطــالق تحذيرنا بسحب
ال ـت ــراخ ـي ــص بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارة ال ـت ـج ــارة،
وإلـغــاء الــدعــم ،وفــور انتهاء اللجنة التي كلفت
بإعداد تقريرها ،وفي حال ثبتت صحة الوثيقة
سنحول التحذير إلى واقع».
ف ــي ال ـس ـيــاق ،ق ــال ال ـنــائــب خـلـيــل ال ـصــالــح لـ
«ال ــراي» إن الوثيقة املـســربــة واملتعلقة بــزيــادة
أسـ ـع ــار امل ــاش ـي ــة ق ـبــل رمـ ـض ــان «ت ــؤك ــد أهـمـيــة
التحركات التي بدأناها بحزمة اسئلة برملانية
فــي شــأن ملف األس ـعــار» ،مثمنًا موقف الوزير
الجبري «الــذي أعلن تطبيق القانون تجاه من
يريد التالعب باألمن الغذائي».
وتـســاءل النائب الدكتور وليد الطبطبائي:
«هل يعقل أن يقوم عدد من تجار املواشي بوقف

اسـتـيــراد األغ ـنــام قبل رمـضــان بشهرين ،حتى
تــرتـفــع األس ـعــار عـلــى املـسـتـهـلـكــني ...أي ــن رقــابــة
وزارة التجارة بل أين الضمير؟!».
واع ـت ـب ــر ال ـن ــائ ــب ن ــاص ــر الـ ــدوسـ ــري وثـيـقــة
ات ـفــاق تـجــار األغ ـنــام بــأنـهــا «وثـيـقــة تــآمــر على
املواطنني» ،داعيًا الجهات الحكومية املختصة
إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الشركات.
وهاجم النائب فيصل الكندري تصرف بعض
تـجــار األغ ـنــام وامل ــواش ــي بـهــدف رف ــع االس ـعــار،
ً
قائال «وصل التالعب باالسعار واالبتزاز حتى
ف ــي ه ــذا األم ـ ــر ،وال ـح ـكــومــة ك ــال ـع ــادة ال تـحــرك
ساكنًا ،سوى التهديد والوعيد دون التنفيذ».
ووصـ ــف ال ـك ـن ــدري الــوث ـي ـقــة امل ـســربــة بــأنـهــا
«كارثة على جيب املواطن الــذي اصبح ضحية
االهمال الحكومي لعدم مواجهة هؤالء التجار
وغ ـيــرهــم ،خــاصــة وان امل ـســألــة تـتـعـلــق بــاألمــن
الغذائي».
واكد الكندري ان صمت الحكومة في قضايا
األمن الغذائي للدولة وعدم سحبها لتراخيص
املتالعبني وتشديد املخالفات ،يجعل املواطن
لعبة في يد التجار.
وطالب الحكومة بضرورة التحرك تجاه هذا
األمر ووقف العبث باالسعار ،محذرًا «ستكون
لنا متابعة جادة في هذه القضية ،ولن نتهاون
مــع مــن يعبث فــي امـنـنــا ال ـغــذائــي وم ــن يسعى
الستغالل املواطنني».
وأعلن املحامي دويــم املــويــزري أنــه سيتقدم
بشكوى إلــى النيابة العامة ضد املوقعني على
وثـيـقــة بـيــع الـلـحــوم ل ــالض ــرار بــاألمــن الـغــذائــي
واالقتصادي املجرم بالقانون.
م ــن جـهـتـهــم ،ق ــال قــائ ـمــون عـلــى الــوثـيـقــة إن
«ال ـ ـهـ ــدف م ــن وقـ ــف اسـ ـتـ ـي ــراد األغ ـ ـنـ ــام ال ـح ـيــة،
تحريك السوق وإنقاذه من الغرق باملاشية التي
تتكدس في الحظائر ،وإعطاء فرصة لتصريف
املوجود ولسد مديونية الشركات على الباعة
والتي تصل إلى مئات اآلالف من الدنانير».
وأش ـ ـ ـ ـ ــاروا إل ـ ــى أن «األمـ ـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي ه ــدف

أساسي في عمل الشركات ،وال يمكن ان نسمح
باستغالله أو التالعب باالسعار» ،مستدركني
ان «الـ ـ ـه ـ ــدف هـ ــو ت ـص ــري ــف املـ ـ ـع ـ ــروض لـجـنــي
ال ـش ــرك ــات ألم ــوالـ ـه ــا» ،الف ـت ــني إلـ ــى ان «إحـ ــدى
ال ـشــركــات املــوقـعــة عـلــى الــوثـيـقــة لـهــا مديونية
تـقــدر بخمسة مــاليــني ديـنــار فــي أي ــدي العمالة
اآلسـيــويــة الـتــي تعمل فــي بيع وش ــراء األغـنــام،
فكيف تجني أمــوالـهــا ومــن يعوضها فــي حال
الخسارة؟».

املجدلي لـ «الراي»
وأضــاف ،ان نجاح املعارض التي تقام في
أس ــواق املباركية مــن حــني آلخ ــر ،والـتــي تــدار
من قبل شباب وشــابــات كويتيني دليل على
قــدرتـهــم على إدارة أعمالهم الـخــاصــة ،الفتًا
إل ــى أن ال ــدراس ــة تـشـمــل تـسـلـيــم ك ــل املـحــالت
امل ـم ـلــوكــة م ــن إدارة أم ـ ــالك ال ــدول ــة لـلـشـبــاب
ال ـك ــوي ـت ــي ،بـ ـه ــدف ت ــوف ـي ــر ف ـ ــرص ع ـم ــل لـهــم
وتلبية لطموحاتهم ومــواهـبـهــم واكسابهم
مهارات اقتصادية مبدعة.
وذك ـ ـ ــر املـ ـج ــدل ــي أن الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ت ـش ـم ــل أن
تـكــون اي ـج ــارات امل ـحــالت للشباب رمــزيــة مع
ص ــرف «دع ــم ع ـمــالــة» لـهــم لتشجيعهم على
خوض هذه التجربة التي يتوقعها ناجحة،
ً
وستكون مثال يقتدى به في بقية الجهات.

الصالح :تلقينا
امل ــالـ ـي ــة امل ـس ـت ـح ـقــة ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــة ،وال ـس ـن ــد
القانوني عقد املزايدة املبرم في  2005وتمت
الترسية وفـقــًا ألحـكــام التعميم  1997/4في
شأن املزايدات الحكومية.
ون ـ ــوه ال ـص ــال ــح إلـ ــى أن وح ـ ــدة ال ـت ـحــريــات
املالية قامت بابالغ النيابة عن  117حالة من
االخـطــارات التي تلقتها وعــددهــا  1714وذلك
نـتـيـجــة ت ــواف ــر دالئ ــل مـعـقــولــة لــالشـتـبــاه بــأن

املعامالت تجري بأموال متحصلة من جريمة
أو أمــوال مرتبطة أو لها عالقة بها ،أو يمكن
استعمالها للقيام بعمليات غـســل أم ــوال أو
ت ـمــويــل االره ـ ـ ــاب ،وذلـ ــك ف ــي ض ــوء دراس ـت ـهــا
ل ــالخـ ـط ــارات امل ـق ــدم ــة م ــن امل ــؤس ـس ــات املــال ـيــة
واألعمال واملهن غير املالية ،وما ارتبط بها من
وقائع وما يتوافر لوحدة التحريات املالية من
معلومات وبيانات بهذا الخصوص.
وأك ــد الـصــالــح أن وح ــدة الـتـحــريــات احالت
 635حالة إلى الجهات املختصة تحتوي على
بيانات ومعلومات ذات صلة باخطارات وردت
إلى التحريات من املؤسسات املالية واألعمال
وامل ـهــن غـيــر املــالـيــة ،وحـفـظــت الـتـحــريــات 166
اخـ ـط ــارًا واردًا م ــن امل ــؤس ـس ــات امل ــال ـي ــة لـعــدم
وجـ ــود دالئـ ــل اش ـت ـبــاه ب ــأن امل ـعــامــالت تـجــرى
بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة
أو لها عالقة بها ،أو يمكن استعمالها للقيام
بعمليات غسل أموال أو تمويل ارهاب.

خصم  60دينارًا
كما طلب األث ــري مــن دي ــوان الخدمة بحث
مـ ــوضـ ــوع ت ـخ ـف ـي ــض بـ ـ ــدل الـ ـسـ ـك ــن وتـ ــاريـ ــخ
التخفيض بقيمة  60دينارًا من عدمه لبعض
ال ـحــاالت ،وهــي «ملــن يـصــرف لهم بــدل السكن
طبقًا لحكم محكمة بقيمة أقل أو أعلى من 150
دي ـنــارًا والـتــي كــانــت تـصــرف ألعـضــاء الهيئة
التعليمية ،إضافة ملن يصرف لهم البدل طبقًا
لتعميم ديوان املوظفني رقم .»1991/ 20
وكشف األثــري عن «انتهاء خدمات بعض
العاملني على بند العقدين الـثــانــي والثالث
لـبـلــوغـهــم ال ـســن ال ـقــانــون ـيــة  65س ـنــة ومـنـهــم
م ــن ي ـت ـقــاضــى ب ـ ــدل س ـك ــن ي ـخ ـت ـلــف ع ــن 150
دينارًا ،وتم التعاقد مع البعض بموجب عقد
االستعانة بخبرات» ،طالبًا «رأي الديوان في
تحديد قيمة املكافأة الشهرية للمستعان بهم
على بند املكافآت بالشكل الصحيح».

