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بغداد

{ نــيـــويـــورك - (أ ف ب) - تــوجّه
الــرئـيس األمــيـركي دونــالـد تـرامب
امس إلى نــيـــويــورك قُــبــيل جتــمّع
ـتحدة هذا زعماء الـعالم في األ ا
األسبوع مُعلنًا أنه سيعقد لقاءً مع
رئـيس الــوزراء الــيـابــاني شـيــنـزو

آبي مساء اليوم نفسه.
وكتب ترامب على تويتر "أنا ذاهب
إلـى نـيـويــورك. سـأكــون مع رئـيس
ـساء. الـوزراء الـيـابـاني آبي هـذا ا
) الـعـسـكـري ـلـفَـ سـأحتـدث عن (ا
والـتــجــاري. لــقـد فــعــلــنـا الــكــثــيـر
ـــســاعــدة الــيـــابــان نــودّ أن نــرى
مزيدًا من العالقات الـتبادلية. األمر
سـيــنـجح!". وســيـتم خـالل أسـبـوع
إلـــقــاء كــلــمــات - خـــطــاب لــكلّ من
الــدول ال 193األعـــضـــاء في األ
ـتحـدة - ستـطـرح خاللهـا قضـايا ا

وحوادث من كل األنواع.
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وســيــغـيب عـن اجلـمــعــيـة الــعــامـة
الــرئــيــســان الــروسي والــصــيــني
وبــالـتـالي لن يـشـاركـا في اجلـلـسـة
حـول عـدم انـتـشـار أسـلـحـة الـدمـار
الـشـامل الـتي سـتــسـمح بـالـتـطـرق
الـى مــــلــــفــــات ســــوريــــا وكــــوريـــا
الشـماليـة وتسـمم جواسيس روس

تحدة. ملكة ا سابق في ا
وكـغـيـره من الـرؤســاء األمـيـركـيـ
الـذين ســبــقـوه ســيـتــرأس تـرامب
اجـــــتـــــمــــــاعـــــا لـــــرؤســـــاء الـــــدول
واحلـــكــومـــات مع الــتـــركــيـــز عــلى
إيــران الـعـدوة الـلـدودة لـواشـنـطن
الـتـي تـتـهــمـهـا بــزعـزعـة اســتـقـرار

الشرق األوسط.
والتقى ترامب امس رئيس الوزراء
اليـاباني شـينـزو آبي في نـيويورك
قُـبـيل بـدء اعـمـال اجلـمعـيـة الـعـامة

تحدة. لأل ا
ـتحـدة الذي ويـستـقـبل مقـر األ ا
حـــولــته الـــشـــرطــة إلى حـــصن في
شـــرق مــانـــهـــاتن وصـــول رؤســاء
زهاء  130دولـة وحــكـومـة بـزيـادة
اضي  ـشاركـ الـعـام ا عن عـدد ا
وأربـــــعـــــة نـــــواب رؤســـــاء ووزراء

خارجية أكثر من أربع بلدا.
وقبل اللقاء كتب ترامب على تويتر
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"أنــا ذاهب إلى نــيــويـورك ســأكـون
مع رئــيس الــوزراء الــيــابــاني آبي
( ـلفَ ـساء. سـأحتدث عن (ا هذا ا
الـعسـكـري والـتـجـاري. لـقـد فـعـلـنا
ـسـاعـدة الـيـابـان نـودّ أن الـكـثـيـر 
نرى مزيـدًا من العالقات التـبادلية.
األمـر سـيـنـجح!". وحـطت مـروحـية
تــــرامب في شــــارع وول ســــتـــريت
حوالـى السـاعة  5,45بـعد الـظـهر

( 21,45ت غ).
وبــعـــد عــشــاء مع تـــرامب في بــرج
تــــرامب في نــــيــــويــــورك قــــال آبي
لـلــصـحـافـيــ إنـهـمـا نــاقـشـا مـلف
كـوريـا الشـمـالـية وال سـيـما مـسـالة
خـطـف مـواطـنـ يـابـانـيـ إضـافة
إلى الـعالقـات األمـيركـيـة الـيابـانـية
والــــــدولـــــيــــــة في "أجــــــواء حـــــارة

عتاد". كا

كثيرون هم احبتي وح اقول احبتي اعني ما اقول انهم حقا يستحقون
احملبة وااللفة ففيهم صفات الصداقة احلقة أما ابنائي فهم ابنائي وكفى
فـلـهم ظـروفـهم اخلـاصـة كـحـصـيــلـة حـاصل لم يـكن رضـائي سـهال فـلـو
سألتني هل انت راض عن نفـسك الخبرتك ال والله ففـيها ما فيـها يبعدك
الله عـنهـا فـهي عصـية عـليّ بـطبـعهـا ال تـتهـاون وال تتـنـازل وفيـها اشـياء
كن ان تـقبـلهـا وهي يجب ان تـقبل ولكـن نفسي مكـروهة مركـبة فـيهـا ال
رافضـة لهـا رغمـا عـني اللـهم سامـحـني انت وحدك تـعرف الـداء والدواء
ولو انـني كـنت مـتسـاهال مـتـسامـحـا مع احـبتي لـرأيت عـنـدي الكـثـير بل
كن احـصـاءهم أما االن فـال فقـد يـبست اوراق الـشـجرة بـعـد ان بان ال
اصفـرارهـا وعنـدي احملبـ اليـتجـاوزون عـدد اصابع الـيـد الواحـدة وها
هي االمواج تـصـعد بـهم عالـيـا وتنـزل بـهم حتى اخلـوف واخـشى علـيهم

من الغرق.
الصـداقـة شـجـرة وارفة ظـلـيـلـة حتـمي القـلب من لـفح صـعـوبـات وازمات
ـ والـدفء في الذ االمـ من االيـام الـعـاصـفـة االيـام الـقـاسـيـة وتـمـنح ا

الليالي البادرة الطويلة. انها شجرة دائمة اخلضرة دائمة العطاء.
النـنــا نـخــتـار اصــدقـاءنـا مـن بـ عــشـرات او مـئــات االشـخــاص الـذين
نلتقيهم في دروب حياتنا تكتسب الـصداقة القها وحيويتها.. وقد نرتبط
باألخ أو االخت أو االب أو االم بـعالقة الـصداقـة اضافـة الى االخوة-
ـعـاني الـصـدق أو االمـومـة او االبـوة لـتـكـتـسب بـعــدا جـديـدا مـحـمال 

مضمخا بعطر روابط الدم.
وما اجملها من صورة تطالعنا احـيانا في احلياة لصداقة عميقة ب ام

تبادل. زيد من النضوج والفهم ا وابنتها تكتسب مع ا
ـدهـا بـاحليـاة والـقـوة والبـقـاء يـتـخلص في وغذاء هـذه الـشـجـرة الذي 
تـبادلة والتواصل بهـما تستطيع هـذه الشجرة مقاومة مصدرين: الثقة ا

سافات ب االصدقاء.. وتفاقم االزمات. ترامي ا
ولـكن هــذه الـشــجـرة الـتـي تـبـدو مــتـمــاسـكـة قــويـة بــسـاقـهــا الـشــامـخـة
ـكن ان يـفتك بـها رض عـضال  واغصـانهـا الـوارفة الـكثـيفـة مـعرضـة 

. وت والفناء لتصبح اثرا بعد ع ويوصلها الى ا
كن ان تـنخر الشك وعـدم التواصل واالهـمال هي "الـفيـروسات" الـتي 

في ساق الشجرة وتغتال حياتها.
وقد يـأتي مـوتهـا مفـاجـئا كـأنـها رجل مـعـافى تداهـمه نـوبة قـلبـيـة قاتـلة
وتقضي عـليه. او قد تـموت بشـكل تدريجي فـتصفـر االوراق التي كانت
تزهو بـخضرتـها  وتتـساقط ثم تـضمر االغـصان وتتـهدل وتبـقى هكذا

لبعض الوقت قبل ان تتهاوى بشكل كامل وتصبح مجرد ذكرى.
كم من االصدقاء نفقدهم الننا نتـهاون في ادامة حبل التواصل وحجتنا
ـسـتـمـر فـيـهـا?! بـيـنـما ال اجلـاهـزة دوما هـي مشـاغل احلـيـاة والـركض ا
ن نحب البقاء يتطلب استمرار العالقات الطيبـة اكثر من بطاقات محبة 

التواصل.. وادامة الصداقة..
مـا اجــمل واغـنى حــيـاة مـلــيـئـة بــاالصـدقــاء الـذين يـســعـدهم جنــاحـنـا..

وتؤرقهم همومنا..
ومـا اجـدب حـيـا خـالـيـة مـن قـلب يـخـفق حـبـا لـنـا..
بودي أذكر اسـماء ولكـنهم عـند قراءة عـمودي هذا

عنيون. سيفهمون انهم ا
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وقـال آبي "فـي مـا يــتـعــلق بـكــوريـا
الشمـالية اتفـقنا على تـعزيز الزخم
الـذي حقـقته الـقـمة الـتاريـخيـة ب
تـحدة وكوريا الـشمالية الواليات ا
في سـنغـافورة فـي حزيـران/يونـيو
والـتـعـاون بـشـكل وثـيق ومـتـ في
الـتوصل لـنـزع السالح الـنووي من

شبه اجلزيرة الكورية".
ويتوقع أن يـهيمن موضـوعا كوريا
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الناس ثالث فئات .. أما جاهل أو متعلم أو مثقف .
ـدرسـة ولم يتـعـلم  لـذا فـقـد حرم من نـعـمـة الـعلم فاجلـاهل لم يـلـتـحق 

واحتوته ظلمة أضاعت عليه معالم الطريق .
ــدرسـة ونــهل من عـلــومـهــا ولـكــنه تـوقف في ــتـعـلـم فـقـد الــتـحق  أمـا ا

منتصف الطريق ولم يضف شيئا الى ما تعلم .
ـثـقف فـقـد تــعـلم في مـدرسـة اوال ثم لم يــتـوقف بل زاد من عـلـمه  أمـا ا
علما بالبـحث والتقصي والدراسة  وكـان الكتاب الهادف رفـيقا له أينما

حل وارحتل .
 وهو ذا شـأنه لـيس كـشـأن اآلخـرين وسلـوكه لـيس كـسـلـوك اآلخرين ..
عـرفة ا تـعلم وفـهم وأدرك  انه باخـتصـار كنـز من ا انه نسـيج لوحـده 

والسلوك معا .
ـعـرفة كن أن نـقـول أنـها كم من ا وفي قراءة سـريـعـة لتـعـريف الثـقـافـة 

يضاف اليها انضباط في السلوك .
ـعـادلـة الـتي تـعـيـد األمـور الى نـصـابـهـا واال مـا جـدوى  أجل تـلك هي ا
الثـقـافـة وقد افـتـقدت الـسـلـوك الذي تـتـب فـيه مـعـالم الطـريق بـعـيدا عن
تلكه ـا  تلك من الـثقافة الـسلوكـية أكثر  األنحرافات .  ورب جـاهل 
أدعياء العلم والثقـافة  ذلك أن هذا اجلاهل طبع على تربـية سليمة عرف
من خاللـها كـيف يـتـكـلم ومـاذا يتـكـلم وكـيف يـتـعـامل مع اآلخـرين وكيف
يصون لسـانه من الغيبـة والنمـيمة وكيف يـحافظ على سمـعته ..أما الذي
ـثقـف فلن يـنفع زعمه تعلم ونـال الشهـادات العـليا وزعم أنه في قـائمة ا

هذا اذا افتقد مقومات السلوك وركبته موجة من الكبرياء والغرور.
ـا يـحـمـله من  ومع هـذا وذاك فـان كل مـجـتـمع له ثــقـافـته اخلـاصـة به 
مــعـرفــة وتــراث وســلـوك  كــمــا أن كل جــيل له ثــقــافــته من حــيث تــوفـر
األسباب الالزمة لها فان توفرت لـها شروط االرتقاء ارتقت وان لم تتوفر
ــطـاف نـتــسـاءل : هل وطــنـنـا هـبـطـت .. وفي آخـر ا
ــيــدان ? وهل هــذا الــيــوم حــاز نــصــيــبه في هــذا ا
اجلـيـل وسط أجــواء عـاصــفــة تــيــسـرت لـه وسـائل

عرفة والسلوك ? الثقافة بشقيها ا
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فردات والكلمات في حياتنا كثير هي ا
ولـكن مـايـتـجـسـد مـنـهــا قـوآل وعـمال من األفـراد واجلـمـاعـات والـشـعـوب
كن أن تـتغير واأل هو مايصـبح لها مـعنى حقـيقي وواقعي ملـموس ال
وتتحول وتـتبدل حتت أي ظـرفآ من الظـروف وحتت أي حاآل من األحوال

في كل زمان ومكان
فـالصـدق يـعـني الـصـدق وهـو الـصـدق في احلـديث والـكالم وقـول كـلـمة
ـ بـكل شـجـاعـة ودون خوف ووجل ودون احلق في وجه الـطـغاة والـظـا

زيفآ ودجل والصدق صفة
وكذلك الوالء ومن يتصف بـالوالء والوالء يعني الـسمع والطاعة واالذعان
الـكامل بـالـعـمل عـلى تـنـفـيـذ كل األوامـر واجتـنـاب كل الـنـواهي وحـيـنـما
يكون الـوالء لله وحـده بأتبـاع هديه وسـنة رسوله فـلن يكـون هناك ضالل
ابدا ثم يكون الوالء من بعد الله للوطن ولالوطان وكل شعبآ من الشعوب
يـدين بـالـوالء لــوطـنه بـكل حـبـآ وتــضـحـيـة وفـداء يـقــدم الـفـرد واجلـمـاعـة
والــشــعب كـل الــغــالي والــنــفـــيس من أجل احلــفـــاظ عــلى ســيــادة وأمن
ـساس واستـقرار ووحـدة الوطن والـدفاع عـنه ضد من تـسول له نـفسه ا
ــومــة وحـــدته وحــمــايــته من كل األخــطــار به وبــأمــنه واســتــقــراره وبــد
اخلـارجـيـة والـذود عـنه من طـمع الــغـزاة الـطـامـعـ السـتـعـمـار واحـتالل

ارضه لنهب ثرواته وخيراته
ـغريات كن أن يـخون وطنه وشـعبه مهـما كانت ا ومن يتصف بـالوالء ال

والتي تدفع له مقابل أن يخون وطنه وشعبه وكذلك دينه
وعـلـيه فـإن الـوالء الـوطـني اليـنـسـجم بـأي حـال من األحـوال مع الـتـبـعـية
تطرفـة والتي تـضر باالوطان تشـددة وا ـذهبيـة ا ناطـقية واحلـزبية وا وا
وتخلق الصراع فيما ب أفراد اجملـتمع وتعمل كذلك تأجيج وخلق الف

وإشعال نيران احلروب فيما ب أبناء الوطن والشعب الواحد 
كل مثل هذه االعمال تتنافى مع مباد وقيم دالالت الوالء الوطني.

الــشــمـــالــيـــة وإيــران عــلـى أعــمــال
اجلمعية. وبعد حتس عالقاته مع
الزعيم الكوري الـشمالي كيم جونغ
لف الـنووي اون واالنسـحـاب من ا
اإليـــراني يـــلـــقي تـــرامب كـــلـــمـــته

الثالثاء أمام اجلمعية.
واألربـعـاء سـيـتـرأس لـلـمـرة األولى
اجــتـمـاعـا جملــلس األمن حـول مـنع

انتشار أسلحة الدمار الشامل.
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ـتـحدة امس االثـنـ أن الـواليـات ا
تـــوجه "اتـــهــامـــات كــاذبـــة" بــشــأن
الــتــجــارة بــهــدف "تـرهــيـب" الـدول
األخـــرى بــعـــيــد فــرض واشـــنــطن
رسـومــا جـمــركـيــة مـشــددة جـديـدة
عـلى مــا قـيـمـته  200 مـلـيـار دوالر

من البضائع الصينية.
وقـالت احلكـومة في وثـيقـة تتـناول
الــتــوتــر االقــتــصــادي والــتــجــاري
احلــالي مع واشــنـطن إن الــواليـات
ـــتـــحــدة "وجـــهـت ســـلــســـلـــة من ا
االتــهـامــات الـكــاذبــة واسـتــخـدمت
زيـادة الـرسـوم اجلـمركـيـة وغـيـرها
من تـدابـيــر الـتـرهــيب االقـتـصـادي
لـفــرض مـصـاحلــهـا اخلــاصـة عـلى
ـارسـة ضـغـوط الـصـ من خالل 
قصوى".وتلقي الوثيقة باللوم على
سـيـاسـة الرئـيس األمـيـركي دونـالد
تـــرامـب "أمـــيـــركــــا أوال" في نـــسف
بذولة إلحراز سنوات من اجلهود ا
تـــقـــدم في تـــســويـــة اخلالفـــات من

خالل منتديات ومبادالت ثنائية.
WOÝUÝ« dO¹UF

وجــاء في الـــوثــيـــقـــة "مــنـــذ تــولي
اإلدارة األمـيركـية اجلـديدة مـهامـها
في  2017حتت شـــعــار +أمـــيــركــا
تـحدة عن أوال+ تـخلت الـواليـات ا
ـعــايــيــر األســاســيــة لــلــمــبـادالت ا
ــتــبـادل الــدولــيــة مــثل االحــتــرام ا
والـتـشـاور بشـكل مـتـسـاو وفرضت
األحــاديـة واحلــمـائــيــة والـهــيـمــنـة

االقتصادية".
وجــاء مــوقف بــكــ اجلــديــد بــعــد
ساعـات على دخول رسـوم أميـركية
جــديـدة حــيـز الــتـنــفــيـذ عــلى سـلع
صــيـنــيـة مــســتـوردة بــقـيــمـة 200
مـلــيــار دوالر وقـد تــوعـدت الــصـ

اثل. بالرد بإجراء 
ـــال الـــصــــيـــنـــيـــة وقـــالـت وزارة ا
ــاضي إنـــهــا ســتــقــوم االســـبــوع ا
بفـرض رسوم جمـركية تـتراوح ب
ـئة على  5200 نوع من  5و 10با
الـســلع األمـيــركـيـة تــصل قـيـمــتـهـا

وقــال وزيــر اخلــارجــيــة األمــيــركي
مايك بومـبيو األحد لـشبكة "فوكس
نــيـوز" إن "احلـرب الـتــجـاريـة الـتي
تـخــوضـهــا الـصــ ضـد الــواليـات

تحدة مستمرة منذ سنوات". ا
وتــابع "ســنـــحــقق نــتـــيــجــة تــرغم
الص على التصرف بالشكل الذي
ـا ـيـة"  نــتـوقـعه من قـوة قـوة عـا
يضمن "الشفافية ودولة القانون. ال

لكية الفكرية". كن سرقة ا
WO dL  ÂuÝ—

وتفـرض واشنـطن منـذ آذار/مارس
رســومــا جـــمــركـــيــة مــشـــددة عــلى
نـيـوم بنـسـبة واردات الـصـلب واال
 %25و %10على التـوالي مبررة
هــــــــذا اإلجـــــــراء بــــــــدواعـي "األمن

القومي".
وعــلق رئــيس قــسم االقــتــصــاد في
وكالة "فيتش" للـتصنيف االئتماني
أن "احلرب التجارية باتت واقعا".
ومـا يـزيد مـن تعـقـيـدات الوضع أن
. احلوار يبدو مقطوعا ب الطرف
وأوردت صــحــيـــفــة "وول ســتــريت
جـــورنـــال" أن بـــكـــ ألـــغـت زيــارة
ــــفــــاوضـــ مــــقــــررة لــــوفــــد من ا
الـصيـنـي في  27و 28ايـلول إلى
واشنطن كما أن مـفاوضات سابقة
جــرت في أواخــر آب لم تــســفـر عن

نتيجة.
ورأت "فــــــيــــــتش" اجلــــــمــــــعــــــة أن
ـــتـــحــدة "ســـيـــاســـات الـــواليـــات ا
الـتـجـاريـة احلـمـائـيـة بـلـغت نـقـطـة
بـاتت فـيـهـا تـؤثر فـعـلـيـا عـلى آفاق
ي ال تـــزال قـــويـــة" وقـــد ــــو عـــا
خـفـضت الـوكالـة تـوقـعاتـهـا للـنـمو
في الص إلى  %6,1هذه الـسـنة
بــتــراجع  0,2نــقـــطــة مــئـــويــة عن
تـوقــعـات حـزيــران/يـونـيــو  فـيـمـا
ـيـا بـنـسـبـة ــوا عـا بـاتت تـتـوقع 
 %3,1عـــام  2019بــــتـــراجع 0,1

نقطة مئوية.
ولـــفــــتت فـــيــــتش إلى أن الــــنـــمـــو
االقـتـصادي في الـعـالم "أقل تـوازنا

وأقل تناغما".

وما يزيـد من اخملاطر عـلى التوسع
االقتـصـادي دخول تـرامب في نزاع
جتاري مع كل الـشركـاء الرئيـسي

تحدة. للواليات ا
وتـــوصل في الــوقـت احلــاضــر إلى
هــدنــة هــشـة مـع االحتـاد األوروبي
ــــكـــســــيـك لــــكن إدارتـه جتـــري وا

مفاوضات صعبة مع كندا.
ويبدو اآلن أن الـيابان الـتي تسجل
ـتـحــدة جتـاهـهـا عـجـزا الـواليـات ا
جتـاريـا بـقـيـمة  56,6مـلـيار دوالر

باتت هدفا لترامب.
ـارت" وبــعـث عـمـالق الــتـوزيـع "وو
رســالــة مــؤخــرا إلى إدارة اتــرامب
حـــذر فــيـــهــا بـــأنه في حـــال فــرض
رســـوم جـــمـــركــــيـــة جـــديـــدة عـــلى
الـبضـائع الصـينـية فـقد يعـمد إلى
زيــادة أســـعـــاره عــلـى مــجـــمـــوعــة
نـتجـات التـي تتراوح واسعـة من ا
ــواد الــغــذائــيــة من أســمــاك بــ ا
وصـــلــصـــة الـــصـــويــا والـــطـــحــ
وغـــيـــرهـــا إلـى لـــوازم الـــعـــنـــايـــة
الشخـصية والـصحة مثل الـشامبو

والصابون وأدوية التنظيف.
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وأشــارت ســاره ثـورن الــتي كــتـبت
الــرســـالــة وهي تـــعــمـل لــلـــتــرويج
ـــارت إلـى أن هـــذه الــــرســـوم لــــوو
اجلمـركيـة ستزيـد من نفـقات األسر
نتـجات ذات االستخدام على هذه ا

اليومي.
واضــافت من جــهــة أخــرى أن "أيــا
لـكية ـواد غيـر مرتبط بـا من هذه ا
الـفــكـريــة وال بـأي أســرار جتـاريـة
ومن الصعب بالتالي أن نفهم كيف
ســيـــؤدي فــرض رســوم عـــلى هــذه
نـتجات إلى حـل هذه اإلشكـاليات ا

عقدة". ا
وتــتـزايـد مـخـاوف أوسـاط األعـمـال
مع تــهـــديــد تـــرامب بـــاســتـــهــداف
مـنتـجـات صـيـنـيـة إضافـيـة بـقـيـمة
 267مـــلـــيـــار دوالر إن ردت بـــكــ

ـفـروضـة على 200 عـلى الـرسـوم ا
مليار دوالر من بضائعها.
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االجمالية إلى  60 مليار دوالر.
وتـشـمل قـائـمـة الـوزارة سـلـعـا مثل
ـسـال واخلـشب الـغـاز الـطـبــيـعي ا
وأجهزة الـكترونيـة وبضائع أخرى
تـتراوح من زيت الـنـعنع إلى جـلود
احلـــــيــــوانــــات وزبــــدة الــــكــــاكــــاو

والواقيات الذكورية.
تــصــعــيــد احلــرب الــتــجــاريــة بـ

واشنطن وبك
وتــصـاعـدت احلـرب الـتـجـاريـة بـ
ـــتـــحــدة والـــصــ مع الـــواليــات ا
دخــول رسـوم جــمــركـيــة أمــيـركــيـة
جـديـدة حـيـز الـتنـفـيـذ االثـنـ على
بـضـائع صيـنـية مـستـوردة يـتوقع
اثل أن ترد عليها الص بإجراء 
يستهدف بضـائع أميركية ما يزيد

ي. اخملاطر على النمو العا
وخـالفــا لــتـــحــذيــرات الـــعــديــد من

اخلـبـراء االقتـصـادي والـشـركات
فــرضت إدارة الــرئـــيس األمــيــركي
دونالـد ترامب اعـتبـارا من الـساعة
الــــــســــــاعـــــة  4,01) 00,01ت غ)
االثـنـ رســومـا جـمـركــيـة مـشـددة
بنـسبة  %10على مـا قيـمته 200
نتجات الصينية. مليار دوالر من ا
وردّت الــصــ مــتــهــمــة الــواليــات
ـتحـدة بأنهـا "وجهـت سلسـلة من ا
االتـهــامـات الــكـاذبــة واسـتــخـدمت
زيـادة الـرسوم اجلـمـركـية وغـيـرها
من تـدابـيـر الـتــرهـيب االقـتـصـادي
لـفـرض مــصـاحلـهـا اخلــاصـة عـلى
ـارسـة ضـغوط الـصـ من خالل 

قصوى".
ونــددت احلــكــومـة الــصــيــنــيـة في
وثيـقة بـسياسـة "أميـركا أوال" التي
يعـتمدهـا ترامب مـؤكدة أنهـا تقوم

على "األحادية واحلمائية والهيمنة
االقتصادية".

توقع أن تـرد بك عـلى الفور من ا
بـتطـبيق رسـوم جـمركـية بـنسـبة 5
أو  %10عــلى واردات سـنــويـة من
ــنـتــجـات األمـيــركـيــة بـقــيـمـة 60 ا
مـلـيـار دوالر في تـصــعـيـد لـلـحـرب
الـــــتـــــجـــــاريـــــة بـــــ الـــــقـــــوتـــــ
االقتصاديت األولي في العالم.
ويـطـالب ترامب مـنـذ أشهـر الـص
ـــمــارســـات جتـــاريــة بـــوضع حـــد 
يـصفـها بـأنهـا غيـر نزيـهة ويـنتـقد
بــصـورة خــاصــة إرغـام الــشــركـات
األميـركيـة الراغـبة في الـدخول إلى
الــســوق الــصــيــنــيــة عــلى تــقــاسم
مــهــاراتــهــا الــتــقــنــيــة مع شــركــاء
محـلـيـ مـتـهـمـا الـصـ بـ"سـرقة"

لكية الفكرية. ا
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{ مـانـاغـوا (أ ف ب) - قُـتل مُـعارض
لـرئـيس نـيـكـاراغـوا دانـيـال أورتـيـغـا
وأصــيب خـمــســة آخـرون عــلى األقلّ
بـــجــروح خـالل تــظـــاهـــرة األحــد في
ماناغوا وفـق ما أفاد مراسـلو وكالة

كان. فرانس برس في ا
وقـد سقط مـاكس مـوريـلـو الـبالغ 16
عــامــا ضــحـيــةً "لــتــبــادل إطالق نـار"
بــحـسب مـا جــاء في بـيــان لـلــشـرطـة
ـتـظـاهـرين مـسـؤولـية الـتي حـمّـلت ا

مـقــتـله. لـكـنّ إحـدى قـريــبـات الـشـاب
الضحية نفت رواية الشرطة قائلةً إن
مـوريـلـو "لـم يـكُن يـريـد أن يـرى بـلـده
خــاضـــعــا لـــديــكـــتــاتـــوريــة دانـــيــال

أورتيغا".
وقــال مـتـظــاهـر يــبـلغ من الــعـمـر 41
عامًا فـضّل عدم كشف اسـمه لفرانس
بــــرس إنّ "قــــوّات أورتــــيــــغــــا شــــبه
الـعسـكـرية أصـابـتني بـرصـاصة" في

الذراع.

من جهـته قال بـرايان غـارسيـا البالغ
 15عامًا لفرانس بـرس "إنّها القوات
شـبه الـعـسـكـريـة. لـقد أصـابـوني في

رقبتي قرب كتفي".
وأشــار مـتــظـاهـر آخــر الـتــجـأ داخل
كـنـيسـة عـنـدمـا بـدأ إطالق الـنار إلى
أنّ "مـــجــــمــــوعـــات (الــــقـــوات شــــبه
العسـكريـة) وشرطة مـكافحـة الشغب

هي التي أطلقت النار علينا".
وأصـــيـب الـــصــــحـــافـي ونـــســــتـــون
ــئـة بــوتــوسم من مــحــطّــة "100 بــا
نـوتيـسـياس" الـتـلفـزيـونيـة اخلـاصة
في الــذراع بــيــنـمــا تــعــرّضت امـرأة
لــلــضـرب وأصــيــبت أخــرى بــجـروح

بالغة في الصدر.
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ويُــواجه أورتــيــغـا ( 72عــامًــا) مــنـذ
خــمــســـة أشــهـــر مــوجــة احـــتــجــاج
اجـتـمـاعـيـة غـيـر مـسـبـوقـة من حـيث
حجمهـا في نيكـاراغوا. لكنّـها قُمعت
بــــعـــــنف مــــنـــــذ انــــطــــلـــــقت في 18
ــشـروع نــيــســان/أبــريل مـطــالــبــةً 
إلصالح الضمـان االجتمـاعي سرعان

ما  التخلّي عنه.
وأسـفـرت األزمــة حـتى اآلن عن أكـثـر
من  320قــــــتـــــــيالً و 2000جــــــريح
وتــوقــيف أكــثــر من  300مــتــظــاهــر

وصـرف  400طــبــيـب ومــدرّس عــلى
عارضـة أورتيغا الذي األقل. وتتّهم ا
يتولّى السُـلطة منذ  11عامًا بـإقامة
ديـــكــتـــاتـــوريّــة طـــبـــعـــهــا الـــفـــســاد

واحملسوبية مع زوجته.
ويـــعـــتـــبـــر الـــرئـــيس من جـــهـــته أنّ
ـساعدة عـارض أعدّوا "انـقالبًا"  ا
ـــــــتــــــحـــــــدة ووصف الـــــــواليــــــات ا
ـــســجــونـــ بــأنــهم ــتــظـــاهــرين ا ا

"إرهابيون".
الى ذلك وصـــلـت ســـفـــيـــنـــة طـــبّـــيـــة
عسكريـة صينيّة الـسبت إلى فنزويال
دّة لتـقد مسـاعدات طـبّية مـجّانـية 
أسـبــوع في هـذا الــبـلـد الــذي يـشـهـد

أزمة اقتصادية وصحّية.
وبُـعـيـد وصـول "سـفـينـة الـسالم" إلى
مــيــنـاء ال غــوايــرا الـواقع عــلى بــعـد
نـحو  40كلم مـن كراكـاس قـال وزير
يـر بادريـنو الدفـاع الفـنزويـلي فالد
ـرضى لـلــصـحـافـة "ســيـسـتـقــبـلـون ا

طوال األسبوع".
وأوضـــحـت مــــصــــادر رســــمــــيّـــة أنّ
الـســفـيـنـة الـبــالغ طـولـهـا  178مـتـرًا
مــجـــهّــزة بـ 500ســريــر و 35وحــدة
عناية مركّزة و 12غرفة عمليات. و
الــتــرحـيب بــالــطــاقم بــعـرض راقص

تقليدي.

وقـال الـرئـيس الـفـنـزويـلي نـيـكوالس
مادورو على تويتر "نُرحّب في وطننا
احلـبـيب بـسـفـيـنـة اجلـيش الـصيـني

الطبّية سفينة السالم".
”uLK  ÊËUFð

وتـــابع اجلـــنـــرال بـــادريــنـــو "هـــكــذا
تــتــحــقّق الــدبــلــومــاســيّــة من خالل
إجراءات تعاون مـلموسة وليس (...)
عـــلى أصـــوات قـــرع طـــبـــول احلــرب
والــتـدخـل" مُـكــرّرًا االتّـهــامــات الـتي
تـوجّــهـهــا الــسُـلــطــات الـفــنــزويـلــيّـة

تحدة. للواليات ا
ويأتي وصول السفينة الصينيّة في
وقت تؤثّـر األزمـة االقتـصـاديّة بـشكل
كبيـر على قـطاع الصـحّة الذي يـشهد
نقـصًا في األدويـة بنـسبة  %85وفي
ـعـدّات الـطـبّـيـة اجلـراحـيـة بـنـسـبـة ا
 ?%80وفـــقًـــا الحتــــاد الـــصــــيـــدلـــة

رصد الفنزويلي للصحة. وا
وتتـحدّث مـنظّـمات غـير حـكومـية عن
وجود "أزمة إنسانيّة" وهو مصطلح

ترفضه احلكومة.
وقال قـائـد السـفـينـة الصـيـنيّـة غوان
بـــيــــلـــ إلى جــــانب وزيــــر الـــدفـــاع
الفنـزويلي "سـنُنفّـذ عملـيّات مشـتركة
في مــجـالَي الــصـحــة والـثــقـافـة (...)

همة ستكلل بالنجاح". هذه ا

اضي أعـلن مادورو أنه واألسبـوع ا
حــصـل عــلى الــتـــزامــات جــديــدة من
الـص لـتـمـويل صـناعـة الـنـفط التي
تـعتـمـد عـلـيهـا كـراكـاس وسط األزمة
االقتصادية التي تُعانيها. كذلك وقّع
الـرئـيس الـفـنـزويـلي مـذكّـرات تـفـاهم
في الـصـ بــشـأن صـفـقـات مـتـعـلـقـة
بـالـطـاقـة والـتـعـدين قـال إنّ قـيـمـتـهـا

تبلغ مليارات الدوالرات.
وتــراجع إنــتــاج فــنـزويـال من الــنـفط
ــئـة من اخلـام الــذي يُــشـكّل  96في ا
داخـيل إلى  1,4برمـيل يـومـيًا في ا
ـسـتوى األدنى آب/أغسـطس وهـو ا
في ثالثــة عـقـود مــا عـدا الـفــتـرة بـ
عامي  2002و ?2003وفق أوبك.

وخفّضت فنزويال قيمـة العملة بشكل
هـائل كـجـزء من اإلجـراءات الـهـادفـة
إلى وقـف انــهــيــار االقـــتــصــاد وجلم
التضـخّم الكبـير الذي يـقول صندوق
الــنـقــد الـدولـي إنه سـيُـالمس نـســبـة

ئة نهاية العام. مليون في ا
ودفـعت هـذه األوضــاع الـتي تـرافـقت
ــــواد الـــــغــــذائــــيــــة مع نــــقـص في ا
واألدويـة  1,6مـلــيــون فـنــزويـلي إلى
الهجـرة منـذ العام  ?2015غالبـيّتهم
تــــوجّــــهـــــوا إلى دول فـي أمــــيــــركــــا

الالتينية.


