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"ليس خافيا علّي ما تتعرض له األمم المتحدة، وما تتعرض له أنت شخصيا، 

من ضغوط وتهديدات على يد دول من ذوات السطوة والنفوذ، بسبب إصدار 
تقرير اإلسكوا (الممارسات اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة 

األبارتايد)
 ريما خلف األكاديمية والوزيرة األردنية السابقة

هجومان يف باريس والمنفذ واحد
باريس/

قالت الرشطة الفرنسية أمس إنها قتلت شخصا حاول انتزاع سالح من رجل أمن 
يف مطار أوريل بباريس.

ونقلت مصادر محلية فرنسية أن السلطات املختصة قامت بإخالء املطار وكتبت 
ــة، ال تعرب محيط  ــني، "عملية جارية للرشط ــىل تويرت محذرة املدني ــا ع يف حسابه

املنطقة األمنية، اتبع اإلرشادات".
ــن جهتها قامت السلطات األمنية بإخالء مطار أوريل بعد الحادث، حيث قامت  م
ــارل ديغول" يف  ــل بعضها إىل مطار "ش ــن وإىل املطار وتحوي ــق الرحالت م بتعلي

باريس.
ــة الفرنيس إنه لم تقع أية إصابات بني املدنيني يف حادث مطار  وقال وزير الداخلي

"أوريل".
ــي بالرصاص  ــن إصابة رشط ــة الفرنسية ع ــل أعلنت الداخلي ــادث منفص ويف ح

شمال باريس. 
ــا أن الرجل الذي  ــة الحق ــدر بالرشطة الفرنسي ــن مص ــة "رويرتز" ع ــت وكال ونقل
ــة شمال باريس يف وقت سابق من اليوم السبت، هو نفسه  أطلق النار عىل الرشط
ــي باريس متطرف  ــل املعني يف واقعت ــار "أوريل"، مضيفا أن الرج ــم يف مط املهاج

معروف لدى أجهزة االستخبارات.
ويف سياق التحقيقات، اعتقلت الرشطة الفرنسية والد وشقيق منفذ العمليتني.

ــايض يف متحف اللوفر، فيما ال  ــاء الهجومان بعد حادث مماثل وقع الشهر امل وج
تزال فرنسا تشهد حالة الطوارئ تحسبا ألي هجمات إرهابية.

روسيا تنتج أقوى غواصة نووية مختصة 
بصيد الصواريخ الباليستية األمريكية

موسكو /
ــرويس أن روسيا  ــع الصناعي العسكري ال ــاس" الروسية عن املجم ــت وكال "ت نقل
ــج غواصة تعمل بالطاقة النووية "کازان" متعددة األغراض خالل عام واحد،  ستنت

والتي تعترب مختصة بصيد الصواريخ الباليستية األمريكية.
ــا يف حوض بناء  ــة "كازان" يتم بناؤه ــة أن الغواصة الروسي ــت الوكالة الروسي وقال
ــن "سيفماش" يف سيفريودفينسك، وهي مدينة ساحلية يف البحر األبيض يف  السف
ــدر يف حوض بناء السفن يف وقت سابق ان  ــا، منذ عام 2009م، حيث قال مص روسي

الغواصة "كازان" ستنتقل  للبحرية الروسية يف عام 2018م.
ــي مجهزة  ــادة للغواصات  وه ــخ مض ــزة بصواري ــة مجه ــدر أن الغواص ــال املص وق
SS-) ــال وقوع هجمات بسيطة وقادرة عىل حمل صواريخ 32 صواريخ كروز الحتم

.(SS-N-26) و (N-27/30
ويف هذا السياق قالت املوقع األمريكي "وار ا?ز بور?نك" املختص يف مجال الشؤون 
ــون أقوى غواصة ستواجهها أمريكا أكرث  ــة أن هذا الغواصة الروسية ستك العسكري

من أي وقت مىض.
ــة: "لعل هذه  ــاث البحرية الروسي ــز األبح ــان"، املحلل يف مرك ــل كوفم ــال "مايك وق

الغواصة هي الغواصة النووية األقوى  يف العالم".

اليابان لن تدعم شركة توشيبا المتعرثة
طوكيو/

ــوزراء الياباني والذي يسمى يوشيهيدي  ــد أعلن أحد أمناء مجلس ال لق
ــدرس خطوات لدعم رشكة توشيبا  ــا أمس إن الحكومة اليابانية ال ت سوغ

املتعرثة.
ــت توشيبا هذا األسبوع عن إعالن نتائجها املالية  ويف هذا اإلطار، أحجم
ــة للربع الثالث مرة ثانية، وقالت إنها ستدرس بيع حصة أغلبية يف  املدقق

وحدة وستنغهاوس للطاقة النووية، التي تواجه صعوبات مالية.
ــد يستثمر  ــة ق ــه الحكوم ــا تدعم ــاك صندوق ــه، إن هن ــاق نفس ويف السي
ــا، التي تدرس  ــرة التابعة لتوشيب ــة رقائق الذاك ــم أقلية يف أنشط كمساه

الرشكة بيعها لجمع سيولة.
ونرشت وكالة يابانية عن وزير الصناعة الياباني هريوشيغي سيكو، قوله 
ــار الخميس إنه اتفق مع وزيري الطاقة  ــض الصحفيني اليابانيني، نه لبع
ــورات، التي  ــادل املعلومات بخصوص التط ــارة األمريكييني عىل تب والتج

تتعلق برشكة توشيبا ووحدتها وستنغهاوس األمريكية للطاقة النووية.
ــات سيكو بعد محادثات يف واشنطن  ــر بالذكر أنه جاءت ترصيح والجدي
ــارة األمريكي، ويلبور  ــريي، ووزير التج ــة األمريكي، ريك ب ــع وزير الطاق م

روس.

سرقة حاسوب من الخدمة السرية األمريكية 
واشنطن/

ــة الرسية األمريكية كيتي ميلخوين أمس األول املعلومات التي  أكدت ممثل الخدم
ــول يحوي معلومات رسية تتعلق بالرئيس دونالد  تحدثت عن رسقة كمبيوتر محم

ترامب.
ــرات املحمولة التي  ــاة "يس إن إن": "الكومبيوت ــع قن ــن يف مقابلة م ــت ملخوي وقال
ــري للقرص  ــك عملية تشف ــن، بما يف ذل ــدة مراحل من األم ــا لها ع ــا جهازن يصدره
الصلب بشكل كامل، وعدم السماح بتخزين معلومات حساسة عىل هذه األجهزة".
ــات واألدلة  ــادث، ويجري جمع املعلوم ــاك تحقيق يف الح ــت ملخوين: "هن وأضاف

ملعرفة املالبسات".
ــة "يطلب من كل من لديه  ــة األمريكية إىل أن جهاز الخدمة الرسي ــارت املسؤول وأش
ــادث بالتوجه إىل قسم الخدمة الرسية يف مكتب رشطة نيويورك،  معلومات عن الح

واإلدالء باملعلومات املتوفرة لديه".
ــار املسؤولني يف رشطة مدينة نيويورك، فإن الجهاز "مشفر"  ووفقا ملصدرين من كب
ــارص األمن لم  ــا أن عن ــف محتوياته، كم ــن كش ــن هناك خطر م ــد، ولك ــل جي بشك

يتمكنوا من العثور عىل الكمبيوتر أو مسح املعلومات عن بعد، كما أوردت القناة.
ــات الطوابق لـ"برج ترامب"،  ــب املصادر فإن الجهاز محفوظ عليه، مخطط وبحس

وإرشادات اإلخالء من البناية.
ــوز الدخول ملوظفي  ــول، فقد رسقت رم ــه، وباإلضافة إىل الجهاز املحم ــار إىل أن يش
ــق بالرئيس  ــات خطرية تتعل ــول إىل معلوم ــي تسمح بالوص ــة الرسية، والت الخدم
ــي للرئاسة  ــزب الديمقراط ــة عن الح ــة السابق ــب واملرشح ــد ترام ــي دونال األمريك
ــني العام لألمم  ــان فرنسيس واألم ــك بابا الفاتيك ــالري كلينتون وكذل ــة هي األمريكي

املتحدة.
ــف، من داخل  ــة يف حقيبة كت ــي كانت محفوظ ــوز الدخول، الت ــاز ورم ورسق الجه
سيارة تابعة للخدمة، وتقوم الرشطة حاليا بالبحث عن السارق ودراسة فيديوهات 

كامريات املراقبة يف منطقة الحدث.

حول العالمحول العالم

الثورة /
باستقالتها من منصبها كأمينة تنفيذية للجنة 
ــة لرشق  ــة واالجتماعي ــدة االقتصادي ــم املتح األم
ــورة ريما خلف  ــت الدكت ــا (االسكوا)، أسقط آسي
ــدة ، وكشفت  ــة األمم املتح ــر عن منظم ــا آخ قناع
ــة  ــوب وحماي للشع ــا  بتمثيله ــاءات  االدع ــف  زي
ــداف  ــا أه ــس له ــة لي ــذه املنظم ــم ، وأن ه حقوقه
ــاء واألغنياء يف هذا  ــة األقوي ــة سوى خدم حقيقي

العالم الذي تحول إىل عالم الغاب .
ــورة العربية ريما خلف األكاديمية  أرصت الدكت
ــا  موقفه ــىل  ع  ، ــة  السابق ــة  األردني ــرة  والوزي
ــة إرسائيل  ــىل عنرصي ــا ع ــه تقريره ــذي ضمنت ال
ــام " األبارتايد " ضد الفلسطينيني  وممارستها نظ
ــا احتجاجا عىل رضوخ األمني  . وقدمت استقالته
ــدة انطونيوغوترتيش للضغوط  ــام لألمم املتح الع
ــة، والتهديدات االبتزازية الوقحة إلدارة  اإلرسائيلي
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، بوقف املساعدات 

األمريكية عن املنظمة األمريكية.
ــع  ــة م ــة منسجم ــدة الفاضل ــت السي ــد كان لق
ــة العالية،  ــة واإلنساني ــا وقيمها األخالقي ضمريه
ــا الذي يؤكد ”أن  ــا تمسكت بتقرير منظمته عندم
ــرصي يهدف اىل  ــام فصل عن ــت نظ ــل أقام إرسائي
ــد أخرى“،  ــود) ض ــة (اليه ــة عرقي ــط جماع تسل
ــرصي  العن ــام  النظ ــذا  ه ــك  بـ“تفكي ــت  وطالب
ــل الدولتني، أو  ــل اي حديث عن ح ــيل قب اإلرسائي
ــة الواحدة، أو أي حلول أخرى، وإحالة  حل الدول

إرسائيل إىل محكمة الجنايات الدولية“.
ــا الداعمة لليمن  ــك أيضا يف مواقفه وكانت كذل
ــالل زيارتها  ــوات والتقت خ ــل سن ــذي زارته قب ال
ــك الحوثي ، كما كان  ــورة السيد عبد املل بقائد الث
ــر الذي  ــت يف التقري ــا ساهم ــام عندم ــا دور ه له
ــة بحق األطفال يف اليمن  كشف الجرائم السعودي
ــذي دفع بالسعودية إىل " القائمة  ، وهو التقرير ال
ــا  ــي أثارته ــرية الت ــة الكب ــد الضج ــوداء " بع الس
ــق الواردة يف التقرير . لكن الرشاوي وأموال  الحقائ
ــا األمني العام  ــوط التي تعرض له ــط ، والضغ النف
ــت السعودية من "  ــون ، أخرج ــق بان كي م الساب
ــة السوداء " يف يوم وصفته " هيومن رايتس  القائم

واتش " بأنه يوم عار بالنسبة لألمم املتحدة . 

ــني العام عربت ريما خلف عن  ويف رسالتها لألم
ــت : "ليس  ــح حيث قال ــاع والواض ــا الشج موقفه
ــدة، وما  ــم املتح ــه األم ــا تتعرض ل ــّيل م ــا ع خافي
ــوط وتهديدات  ــرض له أنت شخصيا، من ضغ تتع
ــوذ، بسبب  ــن ذوات السطوة والنف ــد دول م عىل ي
ــات اإلرسائيلية  ــوا (املمارس ــر اإلسك ــدار تقري إص
ــة األبارتايد).  ــي ومسأل ــاه الشعب الفلسطين تج
ــذه الدول، التي تديرها  ــا ال أستغرب أن تلجأ ه وأن
ــم الدولية  ــرتاث بالقي ــة االك ــات قليل ــوم حكوم الي
وحقوق اإلنسان، إىل أساليب التخويف والتهديد 
حني تعجز عن الدفاع عن سياساتها وممارساتها 
ــم املجرم من  ــون. وبديهي أن يهاج ــة للقان املنتهك
ــاه. لكنني أجد نفيس  ــون عن قضايا ضحاي يدافع

غري قابلة للخضوع إىل هذه الضغوط".
ــة دولية، بل  ــي موظف ــس بصفت ــت : "لي وأضاف
ــن – شأني يف  ــي إنسانا سويا فحسب، أؤم بصفت
ــم واملبادئ اإلنسانية السامية  ذلك شأنك – بالقي
ــري يف التاريخ، والتي  ــوى الخ ــي طاملا شكلت ق الت
ــدة.  ــم املتح ــذه، األم ــا ه ــا منظمتن ــت عليه أسس
وأؤمن مثلك أيضا بأن التمييز ضد أي إنسان عىل 
ــس أو العرق  ــن أو لون البرشة أو الجن ــاس الدي أس
ــن أن يصبح مقبوال بفعل  ــر غري مقبول، وال يمك أم

ــة أو سلطان القوة. وأؤمن أن  الحسابات السياسي
ــول كلمة الحق يف وجه جائر متسلط، ليس حقا  ق

للناس فحسب، بل هو واجب عليهم".
أثارت استقالة ريما خلف الكثري من التساؤالت 
ــني . ويف  ــري من املراقب ــة لدى الكث ــت صدم ، وشكل
ــف  وص  ، ــة  اللندني ــوم  الي رأي  ــة  لصحيف ــال  مق
ــة زلزلت  ــة استشهادي ــا " استقال ــة بأنه االستقال
ــت ”ال“ كبرية للعنرصية  ــار األمريكي وقال االستكب

اإلرسائيلية . 
ــادة كرب  ــربت الشه ــا ك ــة : كلم ــت الصحيف وقال
ــرب  ــىل اك ــت ع ــف أقدم ــورة خل ــا، والدكت مفعوله
ــة يف تاريخ هذه األمة،  عملية استشهادية سياسي
ــرت سيف استقالتها، وفجرت قنبلتها  عندما أشه
ــد  ــي الجدي ــس األمريك ــه الرئي ــة يف وج اإلنساني
ــد لألمم املتحدة،  ــرس، واألمني العام الجدي املتغط

دون تردد أو خوف.
ــن الطبيعي ان يقف  ــت " رأي اليوم " : م وأضاف
ــب، إىل جانب  ــرصي، مثل ترام ــس أمريكي عن رئي
ــف كل  ــا، ويوظ ــة، ويدعمه ــة اإلرسائيلي العنرصي
ــة يف حمايتها، ولكن  ــه وأسلحته الدبلوماسي أموال
ــة اإلرث  ــدة ابن ــف سي ــا ان تق ــي أيض ــن الطبيع م
العربي الحافل بالبطوالت، يف وجه هذا االستكبار 

ــول ”ال“ كبرية من خالل استقالتها  العنرصي، وتق
ــن الكربياء  ــري م ــىل الكث ــي تنطوي ع ــة الت املرشف
ــر  ــاز إىل معسك ــس، واالنحي ــزة النف ــة وع والكرام

مقاومة الظلم اإلرسائييل األمريكي املشرتك.
ــان،  ــوق اإلنس ــي" لحق ــد "األورومتوسط املرص
ــة التنفيذية  ــة األمين ــه الستقال ــن بالغ أسف عربع
ــة واالقتصادية  ــدة االجتماعي ــم املتح للجنة األم
ــا خلف؛ مؤكدا أن تركها  لغرب آسيا "إسكوا"، ريم
ــة.  األممي ــات  للمنظم ــارة"  ــب "خس املنص ــذا  له

وصفعة للعدالة الدولية . 
ــال رئيس املرصد رامي عبده، يف بيان تناقلته  وق
ــة  ــات األممي ــددة : "املنظم ــة متع ــل إعالمي وسائ
ــن الحريات  ــرز املدافعات ع ــرست واحدة من أب خ
وحقوق اإلنسان"، مقدرا "املوقف الصلب واملدافع 
ــب  ــض سح ــي رف ــف الت ــة خل ــة التنفيذي لألمين
ــارس نظام  ــل تم ــت أن إرسائي ــذي يثب ــا ال تقريره

الفصل العنرصي".
واستنكر املرصد األورومتوسطي "طلب األمانة 
ــة اإلسكوا سحب  ــة لألمم املتحدة من منظم العام
ــه معدا  ــواه، رغم كون ــع عن محت ــر والرتاج التقري
ــا "املجتمع  ــة"، مطالب ــة واحرتافي ــة علمي بطريق
ــدة، التي  ــب األمم املتح ــوف إىل جان ــدويل بالوق ال
أدت  ــة،  وواسع ــدة  عدي ــات  لضغوط ــرض  تتع
ــرز الشخصيات املستقلة  ــة واحدة من أب الستقال

فيها".
ــي  ــات الت ــن الجه ــن أي م ــم تتمك ــاف: "ل وأض
انتقدت التقرير من نقضه أو التشكيك بمضمونه، 
ــدف سحبه  ــا بالضغط به ــت جميعه ــا اكتف وإنم
ــواه، ومحاولة تصويب  ــع محت ــدال من التعامل م ب
ومعالجة األوضاع اإلنسانية املرتدية التي يعكسها 

بمعاملة إرسائيل للفلسطينيني".
ــت استقالتها الجمعة ،  وكانت ريما خلف أعلن
ــع عن التقرير  ــد ضغوطات تعرضت لها للرتاج بع
ــل،  إرسائي ــة  دول أدان  ــذي  ال ــري  األخ ــي  الحقوق

واعتربها دولة فصل عنرصي "أبارتايد".

باستقالتها من " اإلسكوا " 

الدكتورة ريما خلف توجه صفعة مدوية للنظام الدويل واالستكبار العاملي الدكتورة ريما خلف توجه صفعة مدوية للنظام الدويل واالستكبار العاملي 

يجب أن يكون اإلعالم الوطني - خالل مواجهته للعدوان - معربًا عن تماسك الجبهة الداخلية، حريصًا على وحدة الصف يجب أن يكون اإلعالم الوطني - خالل مواجهته للعدوان - معربًا عن تماسك الجبهة الداخلية، حريصًا على وحدة الصف 
الوطني، عام على أن يرتب أولويات الجمهور، ويف مقدمتها مواجهة العدوان.الوطني، عام على أن يرتب أولويات الجمهور، ويف مقدمتها مواجهة العدوان.

اليوم الوطني لإلعالم

التاسع عشر من مارس من 
كل عام

واشنطن/ وكاالت
أعلنت املستشارة األملانية يف ختام مباحثاتها 
ــن موافقة برلني  ــي يف واشنط ــع الرئيس األمريك م
ــف الناتو بواقع  ــىل زيادة حصتها يف تمويل حل ع
ــي حتى العام  ــج أملانيا القوم ــن إجمايل نات %2 م

2024م.
ــل إىل األذهان يف مؤتمرها  وأعادت أنجيال مريك
ــه سبق  ــس أن ــب ام ــع ترام ــرتك م ــي املش الصحف
ــرية يف بريطانيا أن  ــيس األخ ــا خالل قمة األطل له
ــا لزيادة حجم إنفاقها  ــت عن استعداد أملاني أعرب

عىل "أغراض الدفاع" ضمن حلف الناتو.
ــة مريكل عىل زيادة حصة برلني يف إنفاق  موافق
ــب املراقبني تلبية ملا طالب  األطليس، جاءت حس
ــه االنتخابية، حيث  ــب إبان حملت ــه دونالد ترام ب
ــرضورة بقائه  ــادات لألطليس وشكك ب ــال االنتق ك
ــي هائل  ــاق أمريك ــط إنف ــة، وس ــه الحالي بصيغت

عليه.
ــا عىل موافقة  ــب بهذا الصدد تعقيب وقال ترام
ــددت التأكيد مرة  ــادة التمويل: "لقد ج ــل زي مريك
ــي الكامل  ــىل دعم ــل ع ــارة مريك ــرى للمستش أخ
ــه  ــاء ضمن ــد الحلف ــىل رضورة تسدي ــو، وع للنات

القيمة العادلة للدفاع" عنهم.
وعىل صعيد موقفه إزاء التجارة عرب األطليس، 
ــاج سياسة تجارية  ــا ينسب إليه من نيته انته وم
تعزل الواليات املتحدة، أضاف: "أرفض السياسة 
االنعزالية، إال أنني ويف نفس الوقت أؤمن برضورة 
ــن منارصي  ــة للتجارة. أنا م ــروف نزيه ضمان ظ

التجارة، رشيطة أن تدار عىل أسس رشيفة".
ــي  ــىل توخ ــب ع ــل وترام ــرص مريك ــم ح ورغ

ــىل  ــق ع ــا املطل ــارشة وإجماعهم ــادات املب االنتق
رضورة تسوية قضية اإلنفاق عىل الدفاع املشرتك، 
ــاه قضية  ــات النظر تج ــالف يف وجه ــر الخ استم
ــدد ترامب  ــث ج ــا، حي ــل معالجته ــرة وسب الهج
ــرة "امتياز  ــع ضيفته أن الهج ــد عىل مسام التأكي
ــن املواطن  ــذ، وأن أم ــس حقا يؤخ ــم منحه ولي يت

يجب أن يتصدر جميع األولويات".
ــا، أشادت  ــع روسي ــات م ــد العالق ــىل صعي وع
ــف بالدها والواليات  ــل باستمرار تطابق مواق مريك
ــة الجديدة تجاه  ــل اإلدارة األمريكي املتحدة يف ظ
ــا، وقالت:  ــوب رشق أوكراني ــل التسوية يف جن سب
ــك اإلدارة  ــت بتمس ــا علم ــة حينم للغاي "رسرت 
ــا باتفاقات  ــب شخصي ــس ترام ــة والرئي األمريكي
مينسك للتسوية يف أوكرانيا، القضية امللحة التي 

تحتم علينا معالجتها".
وأضافت: "ال بد من إيجاد الحل اآلمن واملأمون 

ــاء العمل  ــب يف هذه األثن ــا يتوج ــا، فيم يف أوكراني
عىل تحسني العالقات مع روسيا بعد اتضاح األمر 
ــات مينسك تمثل أرضية  ــىل هذا الصعيد. اتفاق ع
ــم نتمكن  ــع األسف ل ــا وم ــة، لكنن ــدة للتسوي جي
ــو إليه، وسوف نستمر يف  ــد من تحقيق ما نصب بع

العمل يف هذا االتجاه بالتعاون مع الخرباء".
ــالل  باستق ــرتف  تع ــم  ل ــا  روسي أن  إىل  ــار  يش
ــك الشعبيتني  ــك ولوغانس ــي دونيتس جمهوريت
ــاس جنوب  ــد يف دونب ــب واح ــن جان ــني م املعلنت
ــان  ــة السك ــدت بحماي ــا تعه ــا، لكنه رشق أوكراني
الروس هناك، ومستمرة يف تقديم الدعم اإلنساني 
ــا  ــع أملاني ــى م ــني، وتسع ــايس للجمهوريت والسي
ــرب مفاوضات  ــزاع يف أوكرانيا ع ــض الن ــا لف وفرنس
ــا  ــا وفرنس ــم روسي ــي تض ــة الت ــك للتسوي مينس
ــاورات "رباعية  ــا وأوكرانيا، ومن خالل مش وأملاني
وزراء  ــوى  مست ــىل  ع ــد  تعق ــي  الت ــدي"  نورمان

خارجية بلدان مجموعة مينسك األربعة.
ــس األمريكي  ــى الرئي ــر يسع ــب آخ ــن جان م
ــل  معتق ــآت  منش ــر  تطوي إىل  ــب  ترام ــد  دونال
ــد موافقة  ــك بع ــت، وذل ــئ الصي ــو سي جوانتانام

الكونجرس عىل منحه امليزانية املطلوبة لذلك.
ــان ترامب قد طلب من الكونغرس منح وزارة  وك
ــون ملياري دوالر من أجل تمويل  الدفاع، البنتاج
ــش" عىل  ــد تنظيم "داع ــه ض ــرن" الستخدام "م
ــت تبحث فيه  ــة القادمة يف وق ــدى األشهر الست م
إدارته تغيريات عىل الحملة التي تقودها الواليات 

املتحدة ضد التنظيم.
ويسعى ترامب أيضا إىل تطوير املنشآت التي 
ــرتة طويلة يف معتقل  ــال كافيا منذ ف ــم تتلق تموي ل
ــا  ــاراك أوبام ــه ب ــاول سلف ــذي ح ــو، ال جوانتانام

إغالقه خالل فرتة حكمه.
ــال املراقب املايل  ــون روث، القائم بأعم وقال ج
ــا  ــدو أنن ــي: "ال يب ــر صحف ــون يف مؤتم للبنتاج

سنغلقه (جوانتانامو) قريبا".
ــاع "البنتاجون"، إن "الطلب  وقالت وزارة الدف
ــز التمويل األمريكي للحرب  يشمل خططا لتعزي
ــل قنابل متطورة  ــد (داعش)، ولتوفري عتاد مث ض
ــا  ــار يشغله ــدون طي ــرات ب ــد طائ ــات ض ودفاع
املتشددون بما يرفع اإلنفاق اإلجمايل عىل الحملة 

ألعىل مستوياته عىل اإلطالق".
ــه االنتخابية إنه  ــالل حملت ــب خ ــن ترام وأعل
ــل جوانتانامو مفتوحا  ــاظ بمعتق ــد االحتف ال يري

فحسب، بل بملئه "ببعض األرشار".
ــرارا أن  ــب أعلنوا م ــن ترام ــني م ــر أن مقرب يذك
ــل جوانتانامو أداة  ــس األمريكي يعترب معتق الرئي

ــاب، باإلضافة إىل أنه  ــة  ملكافحة اإلره ــة للغاي هام
مصدر مهم للغاية للمعلومات االستخباراتية.

ــئ  السي ــو  جوانتانام ــل  معتق أن  إىل  ــار  يش
اإلدارة  ــل  قب ــن  م 2002م  ــام  ع ــئ  أنش ــت،  الصي
األمريكية برئاسة جورج بوش االبن، ويحتجز فيه 

أشخاص يشتبه يف ضلوعهم بأنشطة إرهابية.
يف  ــون  املعتقل ــز  يحتج ــع،  الواق ــر  األم ويف 
جوانتانامو من دون محاكمة وهم يف فراغ قانوني، 
ــاراك أوباما  ــق ب ــي الساب ــس األمريك ــان الرئي وك
ــة  ــب رئاس ــه منص ــور تسلم ــر ، ف ــع يف 22 يناي وق
ــوم بشأن إغالق السجن  ــة تقريبا، عىل مرس الدول
ــالل عام واحد، لكنه واجه معارضة من  الخاص خ

الكونجرس.
ــى أوامر باإلفراج عن نحو  وكان أوباما قد أعط
200 معتقل من جوانتانامو خالل فرتة حكمه، من 
ــدا، وبقي نحو  ــد أنهم ال يشكلون تهدي الذين وج

40 سجينا قابعني يف املعتقل.
ــالل حملته االنتخابية أنه لن  وأعلن ترامب خ
ــق هذا السجن الخاص، مشريا يف نفس الوقت  يغل
إىل عدم جواز اإلفراج عن أرساه، ملنعهم من العودة 

إىل النشاط اإلرهابي، وفقا له.
ــاراك أوباما،  ــس السابق ب ــب الرئي وحذر ترام
ــو، مشريا إىل  ــيل جوانتانام ــراج عن معتق ــن اإلف م
أن نزالء املعتقل أشخاص خطرون للغاية ويجب 

عدم السماح بعودتهم إىل أرض املعركة.

يسعى لتمويل معتقل جوانتانامو

ترامب يخرج منتصرًا يف أول مواجهة مع مريكلترامب يخرج منتصرًا يف أول مواجهة مع مريكل

  هشام الهبيشان 
ــذ 14 عاماً من  ــراق الجريح من مازال الع
ــي  الصهيون  – ــي  األمريك ــف  التحال ــزو  غ
ــرب ،غارقاً بالفوىض  ــة من بعض الع وبرشاك
ــوم  املدع ــيل  الداخ ــرتاب  واالح ــاد  والفس
بأجندة خارجية ،ولم نرى لألن تلك الوعود 
ــدت العراقيني  ــة تتحقق والتي وع األمريكي
ــرار  واالستق ــة  والرفاهي ــة  بالديمقراطي
ــوم بعد 14عاماً نرى  واالمن ،وو…إلخ ،والي
ــة تلك الوعود األمريكية تتحقق من  ببساط
ــايل، ونرى  ــش “ الراديك ــالل تنظيم ”داع خ
ــم والقهر  ــاد والظل ــن الفس ــة م ــة رهيب حال

والفقر والجوع والترشيد تجتاح العراق .
ــوم، ال يمكن الحديث أبداً عن حلول  فالي
وال  ــزو،  الغ ــات  وتداعي ــج  لنتائ ــة  تجميلي
ــك إلقاء اللوم عىل أمريكا وبعض  يمكن كذل
ــرة اسقاط  ــوا بمؤام ــن شارك ــا الذي حلفائه
ــل  ــاً بشك ــرتف دائم ــن تع ــراق، فواشنط الع

ــا  أن اسرتاتيجيته ــارش  ــري مب أو غ ــارش  مب
ــم العراق  ــراق هدفها تقسي ــرب عىل الع للح
ــث  ــذا الحدي ــت ه ــرت ونف ــت وأنك وإن أخف
،والسؤال أين كان العراقيني من هذا املرشوع 
ــاً  ــا طبع ــم !؟، وهن ــدف وطنه ــذي يسته ال
ــم العراق  ــة بتقسي ــا مصلحة خاص ألمريك
ــا التفتيتيه التي  ــه خدمة ملشاريعه وتفتيت
ــرضورة املرشوع الصهيو ـ امريكي  تخدم بال

باملنطقة العربية.
ــي  اإلنسان ــق  الش إىل  ــودة  بالع ــوم  والي
ــور  ومح ــم  األه ــم  وه ــي  العراق ــل  بالداخ
ــارك عىل  ــا زال مسار املع ــا، فم ــا هن حديثن
ــاً يلقي بظالله  ــة منذ 14عام االرض العراقي
ــىل  ع ــا  تجلياته ــل  بك ــة  واملؤمل ــة  املأساوي
ــر يف شكل مبارش من  املواطن العراقي املتأث
نتائج الغزو ومساراته امللتويه، فما زالت نار 
الحرب وإعدامات امليدان والتصفية باملقار 
ــرات  الطائ ــر  وهدي ــع  املداف ودوي  ــة  األمني

ــات  مقوم ــل  ك ــا  بمجموعه ــوة  بق ــرضب  ت
ــن العراقي  ــى للمواط ــده األدن ــش بح العي
ــراق، والناظر  ــرب الع ــق غ ــة بمناط وبخاص
ــوم داخل  ــني الي ــن العراقي ــري م ــال الكث لح
ــم املأساة التي  ــراق، يعرف حج ــارج الع وخ
ــوم بالعراق  ــن العراقي، فالي يعيشها املواط
ــد بها ال ماء وال  ــاك مدن بأكملها ال يوج هن
ــني، وان وجد الطحني  كهرباء وال حتى طح
يوجد يف شكل مقنن ويستفيد منه يف شكل 
ــة او بتجار  ــار األزم ــا يسمى ”بتج ــع م واس
ــرق بذلك كما يقول  ــرب العراقيني “ ال ف الح
ــون، فهؤالء هم جزء من الحرب ومن  العراقي
ــن بوجوه  ــراق، ولك ــرب يف الع ــة الح منظوم
ــا، فالواضح من  ــن هن ــة، وم ــور مختلف وص
ــاء  ــراب والدم ــل والخ ــار الهائ ــم الدم حج
ــة ملا يجري  ــا العراقيون كنتيج ــي دفعه الت
ــاً ، ان الخارس الوحيد  يف العراق منذ 14عام
منه ومن كل ما يجري يف العراق هو الشعب 

العراقي والشعب العراقي فقط .
ــح انه وبعد  ــا يمكن القول من الواض وهن
ــي – الصهيوني  ــاً من الغزو األمريك 14 عام
أن  ــرب  الع ــض  بع ــن  م ــة  ويرشاك ــراق  للع
ــد حققت  ــراق ق ــىل الع ــرب ع ــراة الح مؤام
ــف، وهذه االهداف  ــري من اهدافها لألس الكث
ــم املخططات  ــل أو بآخر حج ــس بشك تعك
ــا بالعراق  ــوب تحقيقه ــن املطل ــي كان م الت
ــة والدولية  ــوى اإلقليمي ــل بعض الق من قب
ــات  ــا حساب ــل فيه ــداف تتداخ ــي أه ، وه
ــىل  ــة ع ــداث امليداني ــرتض لألح ــع املف الواق
ــة والعسكرية  ــع الحسابات االمني األرض م
ــة  السياسي ــا  للجغرافي ــة  والجيو-سياسي
ــع  ــم م ــوى يف اإلقلي ــن الق ــة وموازي العراقي
ــوى الدولية  ــات للق ــح واالسرتاتيجي املصال
ــالف مسمياتها، كما تتداخل فيها  عىل اخت
ــل“ والطاقة  ــن ”إرسائي ــات املنطقة وأم ملف
ــا يوحي  ــرى ،وهذا م ــع اخ ــة مواضي وجمل

بمسار تعقيد شائك دخله الداخل العراقي 
.

ــداث يف العراق  ــورات االح ــاً، ان تط ختام
ــل الشك ان  ــد بما ال يقب ــذ 14 عاماً ،تؤك من
ــات مؤامراة اسقاط العراق قد  مسار وتداعي
ــىل العراقيني وعىل  ــس بشكل مبارش ع انعك
املنطقة العربية واالقليم بمجموعه ،والرابح 
ــي ”إرسائيل  ــان الصهيون ــو الكي ــد ه الوحي
ــرتك برسم  ــؤاًال لي ــرح س ــا أود أن أط “، وهن
ــون السؤال  ــد العراقيني، ومضم اإلجابة عن
ــي عىل امتداد  ــه لكل مواطن عراق هنا موج
ــا العراقية وخارج هذه الجغرافيا،  الجغرافي
ــد 14عاماً من  ــو، العراق اىل أين يتجه بع وه
ــي ؟ ،وأين هي  ــي – الصهيون ــزو األمريك الغ
ــة  والرفاهي ــة  والديمقراطي ــة  الحري ــود  وع
واالمان واالستقرار التي وعدتكم بها أمريكا 

؟؟!.
*كاتب وناشط سيايس – األردن .

يف الذكرى 14 لغزو العراق 

أين يه وعود الديمقراطية والرفاهية واالستقرار!؟

تعديل اسم تجاريتعديل اسم تجاري
تعلن وزارة الصناعة والتجارة اإلدارة العامة للسجل 
حمود  محمد  األخ  بأن  التجارية  واألسماء  التجاري 
من  التجاري  االسم  تعديل  بطلب  تقدم  عيل  بن  عيل 
التجاري  االسم  إىل  لالسترياد)  املميز  (الصقر 
(رجنت فارما لألدوية) فعىل من له حق االعرتاض 
عىل هذا التعديل التقدم إىل الوزارة خالل أسبوع من 

تاريخ نرش هذا االعالن.
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