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ويــــبـــــلغ طـــــول الــــعـــــبــــارة "ام في
بــوتــيـراوي  17,5 مــتــرا وكــان من
فتـرض أن تستمـر رحلتـها يوم ا
لـتـصل إلى بـيـتـيـو وهي أكـبـر بـلدة
في عــاصــمـــة كــيــريــبــاتي جــنــوب

تاراوا.
‚«uÝ« V dð

من جــهـة اخـرى يـعــقـد االحـتـيـاطي
الــفـدرالي االمــيـركي امـس االربـعـاء
االجتماع االخيـر له برئاسة جانيت
ــالي يــلـــ وسط تــرقب االســواق ا
ا سـتـكون عـليه ـكن  الي مـؤشر 

ستقبلية. الزيادات ا
خـصـوصا وان يـلـ الـذي لم يـجدد
لـــهــا الـــرئـــيس االمــيـــركي دونـــالــد
تـرامب مـنـصـبـهــا عـمال بـالـتـقـالـيـد
ـرعـيـة ستـتـرك مـنـصبـهـا الـسبت ا
ـصرفي جلـيـروم باول (64 عـامـا) ا
الـسـابق ومـحـامي قـضـايـا االعـمـال
الـذي يــشـغـل مـنــصـبــا في مــجـلس
ادارة االحتادي الفدرالي منذ خمس

سنوات.
حــتـى االن أيّــد بـــاول اجلــمـــهــوري
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فــــقـــد ارتـــدى عـــشــــرات من االعـــضـــاء
ــقـراطــيــ من الـرجــال والـنــسـاء الـد
الـلــون االســود تـضــامــنـا مـع ضـحــايـا
الـتـحـرش اجلـنـسي بـيـنـمـا وضع نـحو
20 عضوا من السود شاال او ربطة

عنق او عـقدة بالـوان افريقـية رمزا الى
"دول احلثـالة" الـتعـبير الـذي نسب الى
تــــرامـب خالل اجــــتـــمــــاع فـي الـــبــــيت

االبيض.
وشـــدد تــــرامب عــــلـى ارقـــام الــــنــــمـــو
ــشــجــعــة (2,3 بــالــئــة في 2017 في ا
ــئـة في 2016). وعـلى مــقـابل 1,5 بــا
الـنـتـائج اجلـيـدة للـتـوظـيف قـائال "كـنا
عـلـى مـدى سـنـوات نـخـسـر مـؤسـسـات

ووظائف لكنها تعود اليوم".
WO²% vMÐ

ــــوقـــــراطـــــيــــ ودعـــــا تــــرامـب الـــــد
واجلـمـهـوريـ الى الـعـمل يـدا بـيد من
اجل تـمـويل" بنى حتـتـيـة آمنـة وسـرية
وحــديــثــة يــحــتــاج الــيــهــا االقــتــصــاد
ويسـتحـقها الـشعب" مـشيـرا الى خطة
استثمار طموحة بـ 1,5مليارات دوالر.
ـواضـيع الـرئـيـسـية الـهـجـرة كـان من ا
في اخلطـاب الـذي حضـره عدد قـياسي
رز) الـشـبـاب الذين " (در ـ من "احلـا
دخلوا الـبالد بشكل غـير شرعـي عندما
ـسـاء امد كـانوا قـاصـرين. وقـال "هذا ا
قراطي ثلي احلـزب الد اليد الى 
واجلــــمــــهــــوريــــ من اجـل حــــمــــايـــة
مـواطـنـينـا ايـا كـانت اصـولـهم ولـونهم
وديانتهم" قـبل ان يوجه انتقادات الى
ـفتـوحة" التي كـلفت "الـعديد "احلدود ا

من االبرياء حياتهم".
لــكن الــنــقـاشــات لن تــكــون ســهــلـة في
الكـونغـرس فقـد اشتـرطت ادارة ترامب
لــقـاء مــنح اجلـنــسـيـة الـ  1,8 شـخص
يـقـيـمـون بـشـكل غـير شـرعي فـي البالد
ان يوافق خـصومه على دفع 25 ملـيار
دوالر لــبـــنـــاء جـــدار عــلـى احلــدود مع
ــكــسـيـك احـد ابــرز شــعــارات حــمــلـة ا

ترامب واكثرها اثارة للجدل.
عـلى الـصعـيـد الـدولي دعـا ترامب الى

{ واشـنـطن (أ ف ب) - وجه الـرئـيس
االمــيـــركي دونـــالـــد تــرامـب دعــوة الى
الوحدة امام الكونـغرس مساء الثالثاء
بعد عام أول له في الرئـاسة شهد جدال
حول مسائل عدة وانقـسامات وسلسلة

من الفضائح.
وصـرح تــرامب في خــطـابه االول حـول
حـــال االحتـــاد الـــذي تـــابــعـه عـــشــرات
ـــتـــفــرجـــ مـــبــاشـــرة عـــبــر ماليــ ا
التلفزيون "معا نـحن نبني اميركا آمنة

وقوية وفخورة".
وفي كــــلـــمـــة طــــويـــلـــة افــــتـــقـــرت الى
ـهـمـة تـبنى الـتـفـاصيل او االعـالنات ا
تـرامب لـهـجـة تـصاحلـيـة حـول الـعـديد
سـائل ولو انه ندد بـالهـجرة على من ا
انــهـا سـمـحت لــلـعـصـابـات واخملـدرات

تحدة. بالتسلل الى الواليات ا
ساء سأحدثكم عما وقال ترامب "هذا ا
ستصبح عليه بالدنا. سنكون كلنا معا
فـريــقـا واحــدا وشـعــبـا واحــدا واسـرة
أمـيــركـيـة واحــدة" وذلك عــلى خـلــفـيـة
وجهة اليه بتأجيج التوتر االتهامات ا

بتعليقاته الساخرة وخطابه الناري.
وحــاول تـرامب الــذي تـراجع مــسـتـوى
سـتـويـات ويـلقي شـعـبـيته الـى ادنى ا
دعي اخلاص التحقيق الـذي يقوم به ا
روبرت مـولـر حول تـواطؤ مـحتـمل ب
فـــريــقه االنـــتــخـــابي ومــوســـكــو خالل
انــتـخــابـات الــعـام 2016 بـظـالله عـلى
رئـاسـته ان يـتجـنب تـوجـيه انـتـقادات
مبـاشرة الى خصـومه وان يفـتح مجاال
ــوقــراطــيــ حـول لــلــتـعــاون مع الــد
مواضيع تـراوحت ب الهـجرة والبنى

التحتية.
œuÝ« Êu

وكدلـيل عـلى االنقـسام في الـكونـغرس
نصف احلاضريـن كانوا ينـهضون معا
خالل اخلـطـاب بـيـنـمـا الـنـصف الـثاني

كان يظل جالسا.
واذا كــان هــذا احلــدث الـســنــوي الـذي
تـنتـظره واشـنطن فـقد تـأثيـره "احملرّك"
كالسابق اال انه ال يزال حافال بالرموز.

عـتدل سيـاسة الزيـادة التدريـجية ا
ــعـدالت الـفـوائـد الــتي دعت الـيـهـا
. وتــهـــدف هــذه الـــزيــارة الى يــلـــ

اعـــطــاء االحـــتـــيـــاطي
الفدرالي هامش حترك
خلـــفض الـــفـــوائــد في
حال انكماش محتمل.
ــقـرر ان يــصـدر ومن ا
االحتـيـاطي بيـانا عـند
الـــســاعــة 19,00 ت غ
لـــــكـن من دون عــــــقـــــد

مؤتمر صحافي.
واذا كـــــانت االســــواق
الـيـة ال تتـوقع زيادة ا
في معدالت الـفائدة اال
انهـا تتـرقب اي مؤشر
حــول وتــيــرة الـتــدخل
ــــــقـــــبل فـي الـــــعـــــام ا
وســتـــولي اهــتـــمــامــا
كـبيـرا لـصيـغـة البـيان
حــول الــنــمـو وتــأثــيـر
حتــــــفـــــــيــــــز خـــــــفض

الضرائب والتضخم.
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مـنذ سن طـويلة واحاديـثنا واحدة والـسنوات متـشابهة في كل مـرحلة تدوم
سـنوات فـال يخـفى عـلى احـد منـا ان حـيـاتنـا كـلـها حـروب واحلـروب مـدمرة
لـلـنـفـوس وخـراب لـكـل شيء وال اريـد ان اطـيل فـاحلـرب كـانت داخل الـوطن
ضـد اشقائنـا الكرد في شمـال العراق فحـصدت ما حصدت مـن نفس بريئة
في ريـعـان شـبـابـهـا وامــوال طـائـلـة وكـان الـكـثـيــرون يـنـادون ويـكـتـبـون عـلى
اجلـدران نـطـالب بـالسـلم فـي كردسـتـان وحـرمت مـرجـعـيـة الـنـجف االشرف
ـشاركة في بـقيادة الـسيد مـحسن احلكـيم قتالـهم ولكن دون جدوى بـعدها ا
حـرب فلسـط لسـنوات حرب حـقيقيـة وكالميـة وكال احلروب خسـائر مادية
ثم احلـرب مع اجلـارة ايــران واسـتـمـرت ثــمـاني سـنـوات بــعـدهـا حـصـار ثم
الـهجوم عـلى الكويت واحـتالله واالنسحـاب منه بالـقوة مع اخلسـائر الكـبيرة
مـاديا وبشـريا ومعـنويا وعـندما جنـلس لنـحاسب انفـسنا عن الـفائدة من كل
ـعنـوية ولم ال والـنفس وا هـذه احلروب..!? واجلـواب خسـائـر في االرض وا
نـنزاح ورائـهـا غيـر الـيتـامى والـثكـالى والـفقـر واخلوف والـرعب من اجملـهول
ـدة ثـماني سـنوات دمـر نفـوسـنا وقـبل خمـسة عـشر بـعدهـا حصـار استـمر 
عـاما ازيل الـنظـام وقلـنا سـنبـدأ حيـاة جديـدة واذا هي تعـيسـة حرب طـائفـية
وداعـشية.. وتـمزقت فـيهـا االفكـار والنفـوس وعدمت فـيهـا الثـقة واخلوف من
اجملـهول.. نـدعـو الـله السـالمة والنـريـد اكثـر من هـذا فال بـنـاء مسـتـشفى أو
مــدرسـة وال عــمـران وال ســكن والتــوزيع اراض بل هي نــهب وســلب المـوال
الــدول واراضــيــهـــا وهي امــوال عــامــة ونـــحن عــاجــزيـن عن فــعل اي شيء
والنـستطيع ان نفهم انفسنا او نفـهم غيرنا فالكل اصبح في قريرة نفسه انه
نظر ورجل ثقف وا يـفهم كل شيء واالحاديث متساوية يشترك فيه األمي وا
الـدين والـسـيـاسي دون فـائـدة تـذكـر وهـا انـا اعود ألصـحـابي الـذين اجـلس
مـعهم وغـيـرهم وكل من يـريد ان يـسـمعـني فـأقـول حسـنـا دعونـا وبـكل هدوء
نـحاول ان نـفهم.. دون تـشنج.. بال انـفعـاالت.. بشيء من الـواقعـية.. البد ان

نعرف.. ونفهم ماذا يحدث لنا.. ولوطننا.. واين يسير هذا الوطن?.
نـعم.. اين يسير وطـننا وفي اي اجتاه?. سـؤال يفرض وجوده بـاستمرار في
ـهــنـة.. ونـبـحث عـن االجـابـة.. ولـكن كل جـلـســة مع اصـدقـائــنـا وزمالء في ا
ولالسف "ال" جـواب الى اين. هـذا الـوطـن الذي تـأكـلـه الـصراعـات.. وتـمـزقه
ـؤامــرات.. وتــســلب خــيـراتـه مـنـه دون ان نـعــلم بــهــا وهي.. ثــروات تــفـوق ا
الـتصور.. ونـعاني الفـقر.. والتـخلف.. واالميـة.. االراضي الشاسـعة صاحلة
لـلزراعـة.. ونحن نـستـورد مـنتـوجات الـغيـر كالـفـقراء.. مـوقع جغـرافي هام..
وعـملـيـا يعـيش عـزلة عـن العـالم واحـداثه.. مهـبط الـديانـات الـسمـاويـة.. وهو
ن استباحوه.. مقوماته قـادر على حماية مقدساته.. ولكنه يشـحذ احلماية 
ـوجودة جتـعله وطـنـا له مكـانته وهـيـبته وكـلمـته مـسمـوعة ولـكـنه يبـكي على ا
ـتحـدة وفي قـاعات جـنـيف وصـالونـات الـبـيت االبيض. وطن جـدران اال ا
سـدود. لست مبـالغا في تـائه.. رغم كل هذا.. ويسـير.. ولكـن نحو الـطريق ا
الـتشـاؤم..انـهـا احلـقـيـقـة.. حقـيـقـة الـوطن الـكـبـير.. الـذي النـراه بـأعـمـاقـنا..
والنـحس االمـه.. وال نـدرك عــمق جــراحـاته.. وال نــشــعـر بــتـمــزقه.. وفــقـدانه
لـعذريـته.. وطن فـقـد الـكثـيـر.. واليـدري ماذا فـقـد.. وطن يـنتـظـر.. فـيا وطن..
انـتظـر لـعل فـارسك يتـحـرك.. ويأتـي.. ليـعـيد الـيك عـذريـتك وشرفك.. انـتـظر
يـاوطن.. حـتـمـا سـيـطل الـفـارس الـقـادم من الـصـحـراء ذات فـجر.. وفـي يده
مـشعل النور.. لـنرى انفسـنا والعالم ونـحتفل فرحـ ونعطي االحتـفال صفة

لـنسمع العالم كله لقد صحـونا واليوم بدأنا بعد ان ازلنا
الـتــراب واالوسـاط عن وجــوهـنــا وازالـة الــعـثـرات عن
ـعرفـتنـا انفـسنـا بصـدق فالـيوم هـو مولـدنا.. طـريقـنا 
اتـمــنى مـن الـله تــعــالت قــدرته ان يــحـقق امــالــنـا وان

يجعلنا من الصادق في القول والفعل.

ـانـيـا ـاذا انت دائــمـا تـضـرب األمـثـال بـالـيـابـان وأ سـألـني أحـد األصـدقـاء 
وسـنغافورة?? فأجبـته أن هذه البلدان تعـرضت خلراب ودمار وحروب ولفقر
وتـخريب كافة بناهـا التحتية (عـدا سنغافورة) ولكن هـذه البلدان نهضت من
حتت ركـام وتــراب وهـشــيم ومــخـلــفـات احلــروب  نـهــضت ونــفـضت غــبـار
اخلـراب والدمار وتـوجهت إلعـادة البنـاء واإلعمـار وأصبحت في مـقدمة دول
ــا أن الـعـراق تـعـرض أيــضـا خلـراب ودمـار احلـروب واألرهـاب الـعـالم . و
والزال يـعاني ولم ينهض لألسف  علمـا أن كافة متطلـبات وعوامل النهوض
ة مـتوفرة فيه  فقط تنقصنا األيادي األمينة اخمللصة واإلرادة القوية والعز
ـانيا  أمـا سنغافـورة فكانت أقـليما ال أكـثر . وحتدثنـا سابقـا عن اليابان وأ
الـيزيـا فـقامت مـاليـزيـا بطـردها لـكونـهـا أقلـيمـا فـاشال فقـيرا تـسوده تابـعـا 
الـرشـوة والفـسـاد  وكـانت الـنـساء تـخـتـطف وتـبـاع علـنـا بـاألسـواق  وكان
رجـال الشرطة شركاء مع السراق واللـصوص واجملرم  ولكنها نهضت .
بـدأت نهضة سنـغافورة مع رئيس الوزراء " لي غـوان يو " الذى استطاع أن
يـنقل سـنغـافـورة من مسـتـنقع الـتخـلف واخلـراب الفـقر والـفـساد إلى مـنارة
العـلم والتنمية وحولها من مـستعمرة متخلفة دون مـياه وموارد طبيعية كافية
ـوا في العالم وإحدى النـمور اآلسيوية إلى واحـدة من أسرع اإلقتصادات 
األربـعة الـعظـمى لدول "الـعالم األول " بـقارة آسـيا. حـيث قفـز النـاجت احمللي
من مــــلـــيـــارين دوالر إلى87 مـــلـــيـــار دوالر . وارتـــفع مـــعـــدل دخل الـــفـــرد
الــسـنــغــافـوري من 435 دوالرا ســنــويــا عـام إلى 30 ألف دوالر ســنــويـا .

وأصبحت أفضل من ماليزيا (األم) التي طردتها . 
ـعـلـمـ وخـاطـبـهم قـائال : إما بـدأ عـمل "غـوان" وخـطواتـه األولى بـاللـقـاء بـا
أسـرق وأغـتـني  أو أبــني بـلـدي  كال يـجب أن أبــني بـلـدي  وأنـا سـأتـولى
اإلدارة وبـنـاء الـدولـة وانـتم تـتـولـون بـنـاء الـشـعب وإعـداده وتـربـيتـه . وهـكذا
نـهضت من ال شيء . ولـكي ال ندخل في شـطط من التقـريظ او التـأب حلال
تـرع بسـمق اآلثال والـعز والـشرف الـعراق بـعد أن أيـنعت تـباشـيـر نصـره ا
بـعـد أن نال أبـنـاؤه الـكـثـير من الـبـأسـاء والـضـراء  وأصاب نـفـوسـا كـثـيرة
بـاخلـور والــضـعف والــيـأس بـســبب ديـجــور مـكــفـهـر ظالمـي أوجع األفـئـدة
ـواجد تكـاد تهشم تـرائب الصدور الـتي أدمتها غـوائل الشر والـهم الوبيل
ــهـا الـذي آب بــالـنــفــوس وعـســعس بـهــا صــوب اإلذعـان ألرمــاء أخـاف أز
وقـطرها الـشديـد اجلارف ليـمحق مـا تبقى من صـبر وجـلد  ليـشطـر الناس
األة األعداء الى أمـشاج متعـددة  ب يائس بـائس منهـار ومتجهـا صوب 
واألشـرار ومـا يـحـمـلـونه من سـخـيـمـة وبـالـهـا وغـوائـلـهـا ال تـوصف بـعـد أن
ان وحب اصـغوا ألصوات األعداء الـنشاز  وصـابر مجالـد قلبه مـترع باإل
الـوطن يشـد األزر ويبـشر باحلـبور ويـجوس وهـاد أرض الرافـدين وسهـولها
وبـواديها مـبشرا بـنشـوة من اإلبتهـاج والتهـلل  وفعال حتـقق الظفـر وأينعت
تـباشـيـر اخليـر واألمل  لـكن ب كل هـذا وذاك هـناك الـكثـيـر  وهنـاك آمال
مـعلـقة جتـنح وترنـو الـيهـا العـيون واألفـئدة  تـمـحق آثار الـشر وتـزيلـها الى
غـيــر عـودة  وتــشـد مـن أزر الـنــاس األخـبــار وتـلــقي بــاألراذل الى مـكــبـات
الـنـفـايــات واخملـلـفـات .كل هــذا يـا سـادتي مــرهـون بـأعـمــدة الـقـوم األخـيـار
والـنـبالء واألشـراف والـوطــنـيـ من كـفـاءات عـلــمـيـة وإداريـة ورجـال الـدولـة
وقـادة اجليش والـشـباب الـنـاضج الـواعي وبقـيـة شرائح الـشـعب احلصـيـفة
ـكن أن يـبـنى الـعـراق وتـتـوحـد اإلرادات ومـصادر ـة  عـلى أيـديـهم  الـكـر

القوى . 
ة اخلالصة النقية وكمـا اسلفنا يجب أن تتوفر القيادة الكفوءة والنية والعز
 لـكي تـقـتـلع وتـمـحق كـل مـظـاهـر الـسـوء والـتـهـاون واخلـور وتـعـمل بـشـكل
حـثـيث إلزالـة كل ضـروب الـفـشـل الـغـابـر وأعـسـانه  لـتـهـدر أسـدام يـنـابـيع
تدفقة مع غيث الـودق الذي يبشر بتفـتح زهرة أفان أغصان الورد اخلـير ا
والـثمر الذي تنتظره األجيال منذ زمن ليس بالقصير . ويجب أن ننبذ ونلعن
ـلوث القذرين الـذين إمتطوا نـاصية اخليانـة السوداء القذرة الـبغيضة كل ا
صـوب اإلنحـطاط واإلنـحدار الى مـهاوي الـردى  بعـد فقـدانهم أدنى مـعاني

الوطنية واإلخالص للوطن . 
انيا أو سنغافورة او غيرهم ال نـدعو إلستيراد رجال وعلماء من اليابان او ا
ـة كلـمة أل ـتلك الـكثـيـر من الرجـال والعـلمـاء لـكن وكم هي مؤ ألن الـعراق 
(لـكن) أننا نحتاج الى قليل من الوطـنية واألخالص للوطن والشعب والتجرد
ـة وترك األنا واألنـانية جـانبا  من الـعالئق السيـئة  نـحتاج الـنزاهة والـعز
نـحتاج قبل كل شيء الى مـخافة الـله  والى محبة الـناس ومحبـة اخلير لكل
طـفل يولـد ولكل إمـرأة ثكـلى ولكل شـيخ عاجـز ولكل شـاب عاطل عن الـعمل
ـتـلك قـوت يـومه  ونـحـتـاج لـوقـفـة مـشـرفـة لـسحـق الـفـساد ولـكل فـقـيـر ال 

والفاسدين الذين عاثوا باألرض فسادا . 
ونـحـتـاج الى تــكـاتف اجلـهـود وتــمـاسك الـيـدين لــلـبـنـاء واإلعـمــار  حـيـنـهـا
انيا وغـيرهم ألن كل مقومات اإلرتقاء ستـوى اليابان وا صـدقوني سنكون 
نـيف متـوفرة بـالعـراق . و (ال يـغيـر الله مـا بقـوم حتى يـغيـروا ما والـسمـو ا

بأنفسهم ).

ـي في دافــــوس االقـــــتــــصــــادي الــــعــــا
ـاضي وذلك   عـلى خـلـفـيـة االسـبـوع ا
تــســـاؤالت حــول تــوتــر مـــحــتــمل بــ
. اال انهـا توجـهت وحدها الى الزوجـ

مقر الكونغرس خالفا للتقليد.
rŽ«e  i —

وتولى عـضو شـاب في الكـونغـرس هو
جــوزف كـيــنــيــدي الــثــالث (37 عــامـا)
احلـفـيـد االصـغـر الحـد اشـقـاء الرئـيس
الـراحل جون كـينـيـدي الذي تـولى الرد
عـــــــلى خــــــطـــــــاب الــــــرئــــــيـس بــــــاسم

. وقراطي الد
ـزاعم بان الـتوتر في ورفض كيـنيدي ا

ـضي قـدما بـعـزم في مكـافـحة تـنـظيم ا
الـدولـة االسالميـة في الـعـراق وسـوريا
وقال "ال يـزال امامـنا الكـثيـر للـقيام به.
ة تنظيم سنواصل معـركتنا حتى هـز

الدولة االسالمية".
كما وقع تـرامب مرسومـا البقاء مـعتقل
غوانتانـامو مفتـوحا والذي كان اسسه
الرئـيس االسبق جـورج بوش االبن في
اعـقـاب اعـتداءات 11 ايـلـول/سـبـتـمـبر
وحـاول الرئـيس الـسابق بـاراك اوبـاما
دون جـدوى اغالقه. وفي اطـار التـأكـيد
عـــلـى "قـــوة " واشــــنـــطن حـث تـــرامب
الـكونـغـرس علـى اقرار الـتـمويل الالزم

مـــــــــن اجــــــــل
"حتــــــــــــــــديـث
واعـــاد بــنــاء"
الـــتــــرســـانـــة
الــــــنــــــوويـــــة
االمــــيـــركـــيـــة
"لتصبح قوية
الــى حـــــــــــــــــد
تـــشــــكل مـــعه
رادعــــــــــــا الي

عدوان".
وحـذر تـرامب
فـي كــــلــــمــــته
الــتي بــالــكـاد
تــنـاول فــيــهـا
اهــــــــــــــــــــدافـه
الدبـلومـاسية
مــــــــــــــــــــــن اي
"تــــــهـــــاون او
تــسـامح" ازاء
كــــــــــــوريــــــــــــا

الشمالية.
شهد اخلطاب
عودة مـيالنيا
الـــتي ارتـــدت
بـذلـة بـيـضـاء
الى االضـــواء
بـعــد غـيـابـهـا
ـــنــــتـــدى عـن ا

ـناورات ـنـصـرم كـان نـتـيـجـة ا الـعـام ا
قابل السيـاسية التقـليدية مـنددا في ا
بادارة "تهاجم ليس فقط القوان التي
حتــمــيـنــا بل ايــضــا فـكــرة انــنـا كــلــنـا

نستحق احلماية".
وازاء تــوقـعـات الـبــعض بـان الـواليـات
ــتـحــدة في صـدد "مــنـعــطف" و"فـصل ا
جديـد" في رئـاسة تـرامب يذكـر العـديد
ــرابـــ بــان "الــنــبـــرة الــرئــاســيــة" م ا
خلطـابه االول امام الكـونغـرس سرعان
مـا تـبـددت اذ وجه بـعـدهـا سـلـسلـة من
االتــهـامــات دون اي دلـيل عــلى تــويـتـر

الوباما بانه كان يتنصت عليه.

حــقــوق االنــســان عــادة مــا يــصــنف
كوريـا الـشمـالـية بـ الـدول األسوأ
اال أن تقرير بيونغ يانغ يتحدث فقط

تحدة. عن الواليات ا
وجـــاء في الـــتـــقــريـــر ان "الـــواليــات
ـوقـراطـيـة+ ـتـحـدة +حــارسـة الـد ا
و+منـاصـرة حـقوق االنـسـان+ حتمل
ـكنها اخفاء مشعل احلقوق لكن ال 
هويتـها احلقيـقية بـأنها تـنتهك هذه

حقوق االنسان".

{ سيئول (أ ف ب) - اتهمت كوريا
ـــتـــحــدة الـــشـــمـــالـــيـــة الـــواليـــات ا
بانتهاكات فاضحة حلقوق االنسان
بحسب ما أوردت الصحف الرسمية

االربعاء.
ونـــشــرت وكــالـــة االنــبــاء الـــكــوريــة
الشمالـية تقريرهـا باللغة االنـكليزية
عن الكتاب االبـيض السنـوي لبيونغ
يانغ حول انـتهاكات حـقوق االنسان
في الــوقـت الــذي نــدد فــيه الــرئــيس

االميركي دونالد تـرامب بالشمال في
خـــطــــابه حـــول حـــال االحتـــاد امـــام

الكونغرس.
ويتعرض اداء كـوريا الشمـالية حول
حقوق االنسان النـتقادات شديدة من
ـتـحدة اذ ـتـحـدة واال ا الـواليات ا
تشير تقديرات الى وجود حتى 120
الف مـــعــتــقل ســيـــاسي في ســجــون

عسكرات. شبيهة با
وتنشر واشنطن تـقريرا سنويا حول

ـــســـاكن وازاء كـــلـــفــة الـــوظـــائف وا
الــعـنـايــة الـطـبــيـة الـبــاهـظـة بــيـنـمـا
ـسؤول في ادارة العديـد من كبار ا

ليارات". ترامب من "اصحاب ا
وجــاء في الـتــقـريــر ان "الـســيـاسـات
عادية لـلشعب التي تـنتهجـها علنا ا
ادارة تــرامـب مــنــذ عـــام تــخــدم دون
اسـتــثـنـاء حـفــنـة من االشـخـاص من

اوساط االكثر ثراء".
ــتـحـدة وكـانـت جلـنـة تــابـعـة لال ا
نـشـرت في الـعام 2014 تـقـريـرا بان
مارسات "ال كوريا الـشمالـية تقـوم 

عاصر". شبيه له في العالم ا
ـتـحدة جـمـعوا وكـان محـقـقو اال ا
شـهـادات كوريـ شـمـالـي مـقـيـم
ــنـفى وقــامـوا بـتــوثـيق شــبـكـة في ا
واســعــة مـن مــعــســكــرات الالجــئــ
باالضـافة الى حـاالت تعـذيب واعدام

دون محاكمة واغتصاب.
وكـانت كوريـا الـشمـالـية اعـتـبرت أن
الــتــقـريــر مــحض خــيــال من تــألـيف

تحدة وحلفائها. الواليات ا
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عــلى صــعــيــد اخــر وصــلت رئــيــسـة
احلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة تـيـريـزا مـاي
امس االربـعـاء الى الـصـ في زيارة
رسـمـية في اطـار مـسـاعـيهـا لـتـعـزيز
العالقات التـجارية ب بالدها ودول
ـرحــلــة مــا بــعـد اخــرى اســتــعــدادا 

بريكست.
وبـدأت مــاي زيـارتـهـا الـتـي تـسـتـمـر
ـــديـــنـــة ووهـــان حـــتى اجلـــمـــعـــة 
الــصــنـاعــيــة الــكـبــرى (وسط). وهي
زيــارة تــهــدف الى تــعـزيــز "الــعــصـر
الـذهــبي" اجلـديــد في الـعـالقـات بـ
الـصــ وبـريـطـانــيـا بـحـسب وزارة

اخلارجية الصينية.
ـقـرر ان تـتـوجه مـاي االربـعاء ومن ا
خالل النهار الى بك حيث ستجري

مـحـادثات مع نـظـيـرهـا الـصيـني لي
ـفـتـرض ان تـلـتـقي كـيـكـيـانغ. ومن ا
الـــرئــيس الــصــيــنـي شي جــنــبــيــنغ
اخلــمــيـس قــبل ان تــنــهي زيــارتــهــا

اجلمعة في شانغهاي .
ÃdŠ n u

وتــأتي زيـــارة مــاي الى الــصــ في
الـــوقت الــذي يـــتــصــدر فـــيه خــروج
بالدها من االحتاد االوروبي عناوين
ـتـحـدة. فـقـد ـمـلـكـة ا الـصـحف في ا
بدأ مـجـلس اللـوردات الـثالثاء درس
مـشروع قـانـون بـريـكـست والذي من
ـتوقع ان يـكـون مـوضوع نـقـاشات ا

صعبة نظرا الهميته.
كـمــا جتـد حـكـومـة مــاي نـفـسـهـا في
موقع حرج بـعد نـشر وسائل االعالم
لتـقريـر داخلي حـول بريـكست يـقول
ان االقـتـصـاد الــبـريـطـاني سـيـعـاني
بــعــد خــروج الــبالد من الــتــكــتل في
اذار/مـارس 2019 ايـا كــان االتـفـاق

الذي سيتم التوصل اليه.
وصــلت مـاي الى الــصـ بــصـحــبـة
ثلي نحو 50 زوجها فيليب ماي و
مؤسسة ومنظـمة في ما يشكل اكبر
وفـــد يــقـــوم بـــزيـــارة رســـمـــيـــة الى

اخلارج بحسب مكتبها.
ـتوقع ان تـتـبـاحث ماي خالل ومن ا
زيــارتـهــا حــول مـواضــيع عــدة مـثل

ناخي وكوريا الشمالية. التغير ا
وتأمل الـصـ من جهـتـها احلـصول
ــبـادرة "طـرق عــلى دعم بـريــطـانــيـا 
احلرير اجلديـدة" مشروع االسـتثمار
الــــضـــخـم خــــصــــوصـــا فـي اســــيـــا
وافريقيا والشرق االوسط واوروبا.
وعـــلـى غــــرار الــــعـــديــــد مـن الـــدول
االوروبـيـة ابـدت بريـطـانـيـا حتـفـظا
وضوع. فقـد اعتبرت ماي ان حول ا
الــفـكــرة واعـدة لــكـنــهـا شــددت عـلى
عايير الدولية". "ضرورة ان حتترم ا

ثالث مــــرات في 2018. وتــــتــــوقع
ــالـــيــة زيــادة غـــالــبــيـــة االســواق ا

اعتبارا من اذار/مارس.

وكــان اعــضــاء االحــتــيـاطـي قـرروا
حــتى االن زيـادة مــعـدالت الــفـائـدة
ــئـة) بــربع نــقـطــة مـئــويـة (0,2 بـا

{ ويــلـيــنـغـتــون (أ ف ب) - غـرقت
عــبــارة عــلى مــتــنــهـا أكــثــر من 80
شـخـصـا في احملـيط الـهـاد حسب
مــا أكـد مــسـؤولـون امـس األربـعـاء
فـيــمـا طــلب أحـد نــواب جـمــهـوريـة
كيريـباتي بفـتح حتقيق مـستقلّ في

القضية.
ويــــقــــوم فــــريق انــــقــــاذ مــــتــــعــــدد
اجلـنسـيات بـدوريـات في مسـاحات
واسعة من احمليط بحثا عن ناج

لـكن لم يـتم الـعـثـور اال عـلـى سـبـعة
أشــخــاص عـلى قــيــد احلـيــاة حـتى
اآلن مع تراجع االمـال بالعـثور على

آخرين.
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وأعـلـن مـركــز تــنــســيق االنــقـاذ في
نـيـوزيــلـنـدا فـي بـيـان أن )ســلـطـات
كــيــريـبــاتي أكــدت وجـود نــحـو 80
شــخــصـا اضــافـة الى الــطــاقم عـلى

م العبارة).
ــركــز إن (أربع طــائــرات من وقــال ا
نــيـوزيـلـنـدا واســتـرالـيـا والـواليـات
تـحدة ساعـدت في اجراء عمـليات ا

ــنــطــقــة حــيث فُــقــدت ــسح في ا ا
الــعــبـــارة. وأشــار الى أن الـــبــحث
يــتــركــز عــلـى الــعــثــور عــلى زورق

جناة انطلق منها.(
وأضـاف أن (قـارب الـنـجـاة مـصـمم
ــكن يـتـسع لـ 25شـخــصـا اال أنه 

ألكثر ولو بشكل مكتظ).
وانـتــقــد رئــيس وزراء كــيــريــبـاتي
ــثل ــيـــا تــابــاي  الــســـابق لــيــر
جزيرة نونـوتي التي انطلـقت منها
الــــــــعــــــــبــــــــارة في 18 كــــــــانـــــــون
الــثـــاني/يــنــايــر طـــريــقــة تــعــامل

احلكومة مع الكارثة.
ـنكـوب وقـال ان سكـان اجلزيـرة ا
البالغ عددهم 2000 يريدون معرفة
ـوضــوع اسـتــغـرق ثـمــانـيـة ـاذا ا
أيـــام لــــدقّ جـــرس االنــــذار وكـــيف
يُــســمـح لــســفــيــنــة غــيــر صــاحلــة

لالبحار بالقيام برحالت.
وصـرّح لــراديــو نـيــوزيــلـنــدا "هـذه
ــأســـاة تــتــطــلب جلـــنــة حتــقــيق ا
اذا مستـقلة" مضـيفا "نريـد معرفة 

سؤول". حصلت و(من) ا
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½5łU∫ لقطة من فيديو يظهر قاربا في احمليط الهادي على متنه سبعة ناج

وتابـع التـقريـر "الـتمـييـز الـعنـصري
وكـراهـيـة اجلـنس الـبـشـري امـراض
خطيرة في صلب الـنظام االجتماعي
االمـيــركي ازدادت ســوءا مـنــذ تـولي
(دونـالـد تـرامـب) الـرئـاسـة" مـشـيـرا
الى التظـاهرات التي شـابتهـا اعمال
عــنـف في شـــارلـــوتـــســـفــيـل الـــعــام
اضي. واضاف ان الـطبقة الـعاملة ا
االمـيركـيـة "على شـفـير هـاويـة اشبه
بــالـــكــابــوس" بـــعــد حـــرمــانـــهــا من


