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ـسـار الـثـاني: مـواصـلـة دعم اخـتـيـار ا
ــســار لن مـــادورو. إذا اخــتــر هـــذا ا
جتـدوا مـالذاً آمنـاً لـن جتـدوا مـخـرجاً
سـهالً لن يـكون هـناك سبـيل لـلخروج.

ستخسرون كل شيء".
ــــان وكــــان غــــوايـــــدو رئــــيس الــــبــــر
الـــفــنـــزويـــلي الـــذي تــســـيــطـــر عـــلــيه
اضي ـعارضة نـصّب نفسه الـشهر ا ا
رئـيسـاً بالـوكالة وقـد اعتـرفت به نحو

. خمس دولة رئيساً انتقالياً
وصــفق احلــاضـرون مــطــوال لـلــرئـيس
االمـيـركي الذي رافـقته زوجـته ميالنـيا
والـذي وصف الرئـيس الفـنزويـلي بانه
"دمــيــة كــوبــا". وهــاجم تــرامـب بــحـدة
"االشـتراكـية" قـائال أن "أيام الـشيـوعية
مــعــدودة في فــنــزويال لــكن أيــضــا في

نيكاراغوا وكوبا".
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وقـال إن الــسـلـطـات االمـيـركـيـة تـعـرف
"أيـن تتـواجد مـلـيارات الـدوالرات التي
سـرقها" عـدد صغيـر من أعضاء الـنظام

احلاكم في كراكاس.
وتـشـهـد فـنـزويال الـتـي تـزداد عـزلـتـها
الـدولية أزمة اقتـصادية أفقرت مالي
األشـــخـــاص وسـط نـــقص في الـــســـلع

األساسية مثل الغذاء والدواء.
لـكن مادورو ينفـي وجود حالة "طوار
إنـسـانـية" ويـحـمّل مـسؤولـيـة الـنقص
الــغـذائي لـلـعــقـوبـات األمـيــركـيـة الـتي
تــقـول كـراكـاس إنــهـا تـفـقــد االقـتـصـاد

الفنزويلي  30مليار دوالر في العام.
رغم االعـالن أنه يفضل "انتقـاال سلميا"
فـي فنـزويال قال الـرئيس االمـيركي إن
"كل اخلـيـارات" مطـروحة عـلى الطـاولة
بـخصوص هـذا البلـد الذي يشـهد أزمة
اقـتصـادية دفعت بـأكثر من  2,3مـليون
شــــخص الى الـــنــــزوح بـــحـــسب اال
ــــتــــحـــدة.ويــــرفـض مـــادورو حتــــمل ا
واد الـغذائـية التي مـسؤولـية نـقص ا
أدت الـى خـسـارة االقـتـصاد  30مـلـيـار

دوالر بحسب كراكاس.
ودخـلت فنزويال االثن أسبوعا صعبا

{ كــراكــاس (أ ف ب) - أعـلن الــرئـيس
الـفـنـزويـلي نـيـكـوالس مـادورو امس أنّ
روســيــا أرسـلت إلى بالده 300 طنّ من
ـساعدات اإلنـسانية سـتصل األربعاء ا
مــــجـــدّداً رفــــضه الــــســــمـــاح بــــدخـــول
مـســاعـدات وأدويـة أرسـلـتـهـا الـواليـات
ــعـارضـة إدخــالـهـا ــتّـحـدة وتــعـتـزم ا ا

بالقوّة.
وقـال مـادورو في بـيـان بـثّه الـتـلـفـزيون
"يـــوم األربـــعـــاء ســـتـــصل 300 طـنّ من
ــســاعــدات اإلنــســانــيــة من روســيــا" ا
ــســاعــدات هي مـــشــيــراً إلى أنّ هـــذه ا

"أدوية باهظة الثمن".
وجـــدّد الــــرئـــيس االشـــتــــراكي وصـــفه
ــكــدّســة في ــســاعــدات األمــيــركــيــة ا ا
كــولــومـبــيـا عــلى احلــدود مع فــنـزويال
بـانـتـظار الـسـمـاح لهـا بـالـدخول بـأنـها

"استعراض سياسي" و"فخّ مخادع".
وأكّــــد مـــــادورو أنّ الــــبــــضــــائـع الــــتي
تـستوردهـا بالده "دفعنا ثـمنهـا بكرامة"
وهـي تأتي من روسـيا والـصـ وتركـيا
ودول أخـرى إضافـة إلى مسـاعدات من

تحدة. األ ا
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وقــال "لــديـــنــا مــســاعــدة فــنــيــة من كل
تحدة". وكاالت األ ا

وأكّــد الــرئـيـس الـفــنــزويــلي أنّه ســيـتمّ
اإلعـالن في غـــضــــون أيـــام عن وصـــول
أدويــة أو مــواد أوّلـيــة إلنـتــاج األدويـة
ساعدات مصدرها مـشيراً إلى أنّ هذه ا
دول عـدة وسـتـصل إلى بالده "من خالل

تحدة". األ ا
ودخـلت فنزويال أسبوعـاً حاسماً بعدما
عارضة خوان غوايدو الذي أكّـد زعيم ا
أعـلن نفسه رئيساً انتقالياً واعترفت به
ـــــســـــاعـــــدات حــــــوالى  50دولــــــة أنّ ا
اإلنــسـانـيـة األمــيـركـيـة ســتـدخل الـبالد
الـــســبت بـــأي ثــمـن رغم رفض مــادورو

السماح بذلك.
وغـوايـدو الـذي اعـتـرفت نـحـو خـمـس
دولـة به رئيـساً انـتقـاليـاً سعـى اإلثن
ـتـطـوّعـ لـتــنـظـيم تـظـاهـرات حلـشـد ا

الــذين ســيــتــوجــهــون الــســبت "ضــمن
قوافل" إلى احلدود.

ـنـاصـريه لـنقل وحـدّد غـوايـدو مـوعـداً 
ـكدّسة في دول ـساعـدات اإلنسانـية ا ا
ساعـدات ستدخل اجلـوار. ووعد بـأن ا
الـبـالد في هـذا الـتـاريخ "مـهـمـا حـصل"
حـــتى لــو كـــلّف ذلك اخـــتــبـــار قــوة مع

ادورو. والي  اجليش الفنزويلي ا
وتـتكدّس مواد غذائيـة وأدوية أرسلتها
تـحـدة تلـبيـة لـنداء غـوايدو الـواليـات ا
في كــــولـــومـــبــــيـــا مـــنـــذ الــــســـابع من
شـباط/فـبرايـر لكنّ حـاويات وضـعتـها
سلطات كراكاس على اجلسر احلدودي

حتول دون ادخالها.
ومع اقــتـراب اسـتــحـقـاق الــسـبت دعـا
عارض ان ا غوايدو الذي يترأس البر
اجلـــــيش إلـى عـــــدم عــــرقـــــلـــــة دخــــول

ساعدات. ا
ساعـدات حساسة في ومـسألة دخـول ا
الـــــبالد الــــتـي تــــشــــهـــــد أســــوأ أزمــــة
ـعـاصـر مع اقـتــصـاديـة في تـاريـخـهـا ا

نقص حاد في األدوية واألغذية.
ووجـه الرئيس األميـركي دونالد ترامب
اإلثـنـ حتـذيـرا شـديـد اللـهـجـة لـلـقادة
الــعـسـكــريـ الـفــنـزويــلـيـ بــانـهم قـد
"يــخـسـرون كل شـيء" في حـال رفـضـوا
عارض خوان غوايدو الذي أعلن دعم ا

نفسه رئيسا بالوكالة.
وقــــال تـــرامب فـي خـــطـــاب ألــــقـــاه في
مــيـامي أمـام اجلـالـيـة الــفـنـزويـلـيـة في
فـلـوريدا "أنـظار الـعـالم بأسـره مـسلـطة
عــــلـــيـــكـم الـــيـــوم" داعــــيـــا الــــضـــبـــاط
الـفــنـزويـلـيـ الـذين ال يـزالـون مـوالـ
لـلرئيس نيكـوالس مادورو الى السماح
ــســاعــدات االنــســانــيــة الى بــدخــول ا

بالدهم.
ـكـنكم وأضـاف الـرئـيس االميـركي "ال 
االخـتــبـاء من اخلـيـار الـذي يـواجـهـكم
ـكنكم أن تخـتاروا قبول عـرض العفو
الـسخي الـذي قدّمه الرئـيس (بالـوكالة)
غـوايــدو والـعـيش بـسالم مع عـائالتـكم
كـنكم ومـواطـنيـكم".وتابع تـرامب "أو 
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الــسـابق لــلـحـزب االجــتـمــاعي الـلــيـبـرالي
احملــافظ. و تـعـيــ جـنـرال مــتـقـاعـد في
ا يرفع مـنصبه هو فلـوريانو بيكـسوتو 
إلى ثــمـانـيـة عـدد الـعـسـكـريـ في وزارات

بولسونارو ال.22
وتـتعلق الفـضيحة بتـقرير نشـرته صحيفة
فـــولـــهــا دو ســـاو بـــاولــو ذكـــر أن احلــزب
االجـتــمـاعي الـلـيـبـرالي رشح عـلى األرجح
مـرشـح وهـميـ في االنتـخابـات العـامة

لتحويل أموال عامة إلى خزائنه.
وهــذه فــضــيــحـة جــديــدة تــضــرب احلـزب
تـطـرف الـذي يتـزعـمه الـرئيس الـيـمـينـي ا
الـذي فـاز بـسـهـولة في انـتـخـابـات تـشرين
ـــاضـي الـــذي جـــعل من األول/أكـــتـــوبـــر ا
مــكـافــحــة الـفــسـاد أحــد احملــاور الـكــبـرى

حلملته االنتخابية.
ـكلـفـة مراقـبة وكـانت الـوكالـة احلكـومـية ا
ـاليـة اكتـشفت أن مـبالغ مـالية الـصفـقات ا
"مــشــبـوهــة" أودعت فـي حـســاب مــصـرفي
ــلــكه فالفــيــو بــولــســونــارو أحــد أبــنـاء
الـرئيس البرازيلي جايـر بولسونارو وفقا

اضي. لتقارير الشهر ا
الـى ذلك  قـــدّم جــــيـــرالــــد بـــاتس كــــبـــيـــر
مـستـشاري رئيس الـوزراء الكنـدي جاس
تـرودو استقالته من احلـكومة اإلثن لكي
يـنـصـرف "لـلـدفـاع عن نـفـسه" في مـواجـهة
اتّـهـامـات مـوجّـهة إلـيه بـالـتـدخّل لـلـحؤول
دون مـحاكمة شركة هنـدسة كندية متورّطة
بــفـضــيـحــة فـســاد في لـيــبـيــا في قــضـيـة
حتـوّلت إلى أزمـة سـياسـيـة تـهزّ احلـكـومة

الـليبراليـة قبل أشهر قليـلة من االنتخابات
التشريعية.

ن لرئيس وبـاتس الذي يعتبر الساعد األ
الــوزراء ومـهـنـدس االنـتــصـار الـذي حـقّـقه
تـــرودو في انـــتـــخـــابــات 2015 أكّـــد لــدى
إعـالنه اســتـــقـــالــتـه من احلـــكــومـــة أنّه لم
يـحاول الـبتّة الـضغط عـلى النـيابة الـعامّة
لـــتـــجـــنـــيب شـــركـــة إس.إن.سـي-الفـــالــ
احملــاكـمــة واالسـتـعــاضـة عن ذلك بــاتـفـاق
ودّي بــ الـشــركــة الـهــنـدســيــة الـعــمالقـة

والقضاء الكندي.
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وهـذه أسـوأ أزمة سـيـاسيـة تشـهـدها كـندا
مـنـذ تـسـلّم تـرودو مـقـالـيـد احلـكـم كـما أنّ
ارتـدادات هذه القضية انعكست سلباً على
حــزبه الــلــيـبــرالي قــبل أشــهـر قــلــيــلـة من
ـقرّرة في تشرين االنـتخابـات التشريـعية ا

األول/أكتوبر.
وكــانت صــحـيــفــة "غـلــوب أنــد مـيـل" الـتي
فـجّرت هذه الفضيحة قبل أسبوع أفادت
أنّ مــكـتـب رئـيس احلــكــومـة مــارس عـبــثـاً
دّعـون العامّون اتّفاقاً ضـغوطاً لكي يبرم ا
ـوجــبه مع الــشــركــة الــهــنــدســيـة تــدفـع 
األخــيـرة غـرامــة مـالـيّــة مـقــابل جتـنـيــبـهـا
ـكن أن تـطـول وأن تـكون احملـاكـمـة الـتي 

عواقبها كارثية عليها.
وبـحسب الصحـيفة الصـادرة في تورونتو
فــــإنّ وزيـــرة الـــعــــدل الـــســـابــــقـــة جـــودي
ويـلـسـون-ايـبولـد "جتـاهـلت" أوامـر مـكتب
رئــيـس الــوزراء بــأن تــطــلب من الــنــيــابــة

العامة إجراء تسوية مع شركة "الفاالن".
ولــكنّ رفض ويــلـســون-ايـبــولـد االمــتـثـال
رّ مـرور الكرام ألوامـر رئاسـة الوزراء لم 
بل كــلّــفــهـا مــنــصــبـهــا إذ إنّ تــرودو بـدّل
حـقيبتها في منتصف كانون الثاني/يناير
مـن الـعــدل إلى شــؤون قــدامى احملــاربـ

ـرتـبتـهـا لم يـستـمـر طويالً إذ في خـفض 
إنّ الـوزيرة استقـالت من احلكومـة برمّتها

الثالثاء.
واإلثــنــ قــال جــيــرالــد بــاتس فـي كــتـاب
ـزاعم التي االسـتقـالـة "أنفي نـفيـاً قاطـعاً ا
تـفيد بـأنني أو أي فرد آخـر من احلكومة
حـــاولــنـــا أن نـــؤثّــر عـــلى قـــرار الــســـيــدة
ويــلــسـون-إيــبــولــد. نـحـن نـحــتــرم الـدور

الفريد الذي يؤدّيه وزير العدل".
زاعم وأضـاف "لكنّ حـقيـقة األمـر أنّ هذه ا
زاعم وال يـنبغي كن لـهذه ا مـوجودة. ال 
لـــهــا بــأي حـــال من األحــوال أن تـــعــرقل
الــــعـــمـل األســـاسي الــــذي يـــؤدّيـه رئـــيس
. إنّ الـوزراء ومكتـبه باسم جميع الـكندي
سـمـعتي هي مـسـؤوليـتي ومن واجبي أن

أدافع عنها".
وسـارع ترودو إلى الـتعـليق عـلى استـقالة
كـبيـر مـستـشاريه مـؤكّداً في تـغريـدة على
تـويتـر أنّ جيـرالد بـاتس خدم حـكومـتنا -
وبـلـدنـا - بـنـزاهـة وحـكـمـة وتـفانٍ. أودّ أن

أشكره على خدمته وصداقته الراسخة".
ــعـارضــة عـلى رئــيس الـوزراء وتــضـغط ا
حلـمله على الكشف عن كل مـا يتعلّق بهذه
الـقـضيـة.وبـحسب الـشـرطة الـفـدراليـة فإن
سؤول شـركة إس.إن.سي الفال قـدّمت 
ليبي وشخصيات 48 مليون دوالر كندي
( 32مـلـيـون يـورو) "القـنـاعـهم بـاسـتـخدام
مـناصـبهم لـلتـأثيـر على أعـمال أو قرارات"

احلكومة الليبية.
wŽUM  dN½

فـترضـة ب وحـصـلت وقائع االتـهامـات ا
2001 و2011 العام الذي سقط فيه نظام

العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي.
وأشـرفـت الـشـركـة الـكـنـديـة عـلى مـشـاريع
ا في ذلك ـليارات الدوالرات في لـيبيا 
بــنــاء ســجن خــارج طــرابـلـس ومـطــار في
ــشـروع بــنــغـازي.وتــتــعــلق االتــهـامــات 
ـياه "الـنـهـر الـصنـاعي الـعـظـيم" لـتوفـيـر ا
ـدن طـرابــلس وبـنــغـازي وسـرت الــعـذبــة 
ـائـية في ـشـاريع ا والـذي يـعـدّ من أكـبـر ا
الــعـالم.وتـوظف الـشـركـة 50 ألـف شخص
في أنـحاء العـالم وفي حال أدانهـا القضاء
ــنــوعــة من الــتــقـدّم الــكــنــدي ســتــكــون 

شاريع حكومية كندية. بعروض 
وأعـلـنت الـسـلـطـات األرجـنـتـيـنـيـة اإلثـن
إرجــاء مـــحــاكــمــة الـــرئــيــســة الـــســابــقــة
قرر ان كـريستـينا كيـرشنر الـتي كان من ا
ـــقـــبـل إلى شـــهـــر تـــنــــطـــلق األســــبـــوع ا
أيـار/مايو.وتواجه الرئيـسة السابقة التي
تـبـلغ الـثالثاء الـسـادسـة والسـتـ دعاوى

قضائية عدة.

وكـيرشنـر متّهمـة في القضـية التي أرجأت
جــلــســتــهـا االفــتــتــاحــيــة إلى أيــار/مــايـو
ـــحــابــاة رجل األعـــمــال الزارو بــايــز في
احـالة عقود عامـة بقيمة 45 مـليار بيزوس
( 1,2مــــلــــيـــــار دوالر) خالل واليــــتــــيــــهــــا

الرئاسيت ب عامي 2007 و2015.
ــقـرر أن تـمــثل الـرئــيـسـة الــسـابـقـة ومن ا
ــقــبل أمـــام قــاضي الــتـــحــقــيق اإلثــنـــ ا
كـالوديــو بــونــاديــو لإلدالء بــإفــادتــهــا في
ـتّـهـمة قـضـيـة فـضـيـحـة "دفـاتـر الـفـسـاد" ا
فــيــهــا بـتــلــقّي رشــاوى بــعــشــرات ماليـ

الدوالرات.
وتــقـــول كــيــرشــنــر الــعـــضــو في مــجــلس
الـــشــيــوخ األرجـــنــتــيــنـي والــتي تـــتــمــتّع
ـانـيـة جـزئـيـة إنـهـا ضـحـية بـحـصـانـة بـر
اضـطهاد سياسي من قـبل حكومة الرئيس

-وسط). ماوريسيو ماكري (
ـتوقّـع أن يتـواجه ماكـري وكيـرشنر ومن ا
في مــــعـــركـــة انــــتـــخـــابــــيـــة في تــــشـــرين

األول/أكتوبر.
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وأرجــئت حــتى 21 أيــار/مــايــو جــلــســات
احملـاكمـة في قضـية احملـاباة الـتي كان من
ــقــرر أن تـبــدأ الــثالثـاء بــســبب عــمـلــيـة ا
جـراحــيـة طـارئـة سـيـخـضع لـهـا في األيـام

قبلة أحد قضاة احملكمة. ا
ـســؤولـ قــيـد ويــقـبـع بـايــز وغـيــره من ا
الـــتــوقـــيف االحـــتــيـــاطي بــانـــتــظـــار بــدء

احملاكمة.
وكـــانت الــنــيـــابــة الــعــامـــة أمــرت بــوضع
كــيـرشــنـر رهن الــتـوقــيف االحـتــيـاطي في
قــضـيـة "دفــاتـر الـفــسـاد" لــكن حـصـانــتـهـا
انية جنّبتها السجن وليس احملاكمة. البر
وكـانت فضيـحة "دفاتـر الفسـاد" كشفت في
األول من آب/أغـسطس بـعد نـشر مـضمون
ــسـؤولـ دفــاتـر دون فــيـهـا ســائق أحـد ا
بــدقـة أمـاكن وتـواريخ تــسـلـيم أكـيـاس من
ــال إلى أعــضـاء في إدارة كــيـرشــنـر من ا
رؤساء شركات في قطاع األشغال العامة.
ـــــدعـي الـــــعـــــام كـــــارلــــوس وبـــــحـــــسب ا
ســتـورنــيـلـي تـصل قــيـمــة الـرشــاوى بـ
عــــامي 2005 و2015 إلى 160 مــــلــــيـــون
دوالر.في األثـناء أمـرت السـلطـات بتـوقيف

النائب السابق لكيرشنر أمادو بودو.
اضي حّكم على بودو وفـي آب/أغسطس ا
بـــاحلـــبس لـــنــحـــو ست ســـنـــوات إلدانــته
خـالفـة واجـباته الـعامـة لكنّ بـالـفسـاد و
احملـكـمة أطـلقت سـراحه بـكفـالة في كـانون

األول/ديسمبر.
وقـد دين بـودو في قـضـيـة مـحـاولـته شراء
شــركـة لـطـبــاعـة الـعــمـلـة بـواســطـة شـركـة
وهـمـيـة خالل تولـيه حـقـيبـة االقـتـصاد في

عهد كيرشنر.
لـكنّ سلطـات مكافـحة الفـساد طعـنت بقرار
تـخـلـيته بـكـفالـة وقـد قـبلت غـرفـة الـتمـيـيز
الـفدرالية الطعن معتبرة أن إطالق سراحه

يشكل خطرا على سير احملاكمة.

{ بـــرازيــلـــيـــا (أ ف ب) - أقــال الـــرئــيس
الـبـرازيلي جـايـر بولـسـونارو اإلثـنـ أحد
كبار مساعديه وسط عاصفة حزبية تتعلق
بــشــبــهـة مــخــالــفـات فـي تـمــويل احلــمــلـة

االنتخابية.
ـتـحـدث اوتـافـيـو دو ريـغـو باروس وقـال ا
في مـــؤتــمـــر صــحـــافي في بـــرازيــلـــيــا إن
بــولــســونــارو "قــرر أن يــقــيل غــوســتــافــو
بـيـبـيانـو من مـنـصب وزيـر األمانـة الـعـامة

للرئاسة".
تـحدث أسباب اإلقـالة مكـتفيا ولم يـشرح ا

بالقول إنه "قرار شخصي" لبولسونارو.
زيـد من اإليضاحات ولم يـقدم بولـسنارو ا
فـي تسـجـيل فـيـديـو في وقت الحـق نشـرته

وسائل اإلعالم البرازيلية.
واكــتـفى بــالـقــول إن "آراء مـخــتـلــفـة حـول
مــواضـيع مـعـيـنــة فـرضت احلـاجـة إلعـادة

تقييم".
rN  qLŽ

ويــقــر الـرئــيس بــأن بـيــبـيــانــو لـعب دورا
مــحـوريــا في حــمـلــته االنــتـخــابـيــة. وقـال

باروس إن "عمله كان مهما في جناحنا".
ـكن أن تؤدي اإلقالة إلى تـمرير مشروع و
ه قـانـون مرتـقب يـعتـزم بولـسـونارو تـقد
لـلـكونـغرس هـذا االسبـوع يـتعـلق بإصالح

نظام التقاعد.
ـســتـثـمــرون هـذا اإلصالح أهم ويــعـتــبـر ا
الـوعود االنـتخـابية لـلرئـيس لتـطويـر اكبر

االقتصادات في دول أميركا الالتينية.
ــرتـبــة وزيــر والــزعـيم وبــيــبــيـانــو كــان 
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أخـــرى.واجــتــذبت االحـــتــجــاجــات في
شــيـكـاجـو وواشـنــطن بـضع مـئـات من
. وقـال ــتـظـاهــرين ظـهـر يــوم االثـنـ ا
ـنظمون إنـهم يخططـون لتنظيم 250 ا
احـتجاجـا تشمل مدن نـيويورك ولوس
اجنـلـيس وسـان فـرانـسيـسـكـو.وتـعـهد
ـقـراطـيـون بــالـطـعن عـلى اإلعالن الــد
بــوصـفه انــتـهــاكـا لــلـدســتـور. ويــقـول
تـــرامب إن بـالده حتـــتــاج إلـى اجلــدار
ـهاجـرين غـير الـشرعـي لـكـبح تدفق ا
واخملــدرات عـبـر احلـدود.وقـرر ائـتالف
من  16واليــــة أمــــريــــكـــيــــة بــــقــــيـــادة
كــالــيــفــورنــيــا مــقــاضـاة إدارة تــرامب
بـــســبب الـــقــرار وأقــام الـــدعــوى أمــام
احملـــكــمـــة اجلـــزئــيـــة لـــدائــرة شـــمــال

كاليفورنيا.

ــــســـاعـــدة مـع تـــأكــــيـــد غــــوايـــدو ان ا
االنـسانية االميركية ستنقل السبت الى
البالد مهما كل االمر رغم رفض مادورو

القاطع ذلك.
احـتـجـاجـات في عـطـلـة (يـوم الـرؤساء)

ضد إعالن ترامب حالة الطوار
وشـارك نشطاء في واشنـطن وشيكاجو
ـــــدن األمــــريـــــكـــــيـــــة في وعـــــشـــــرات ا
احـتـجـاجـات االثـنـ خالل عـطـلـة (يـوم
الـــرؤســـاء) ضــــد إعالن تـــرامب حـــالـــة
طـوار وطــنـيـة لـتـوفـيــر تـمـويل لـبـنـاء

كسيك. جدار على احلدود مع ا
وقـال منـظمـو االحتـجاجـات من جمـاعة
(مـوف أون.أورج) التي ال تـهدف لـلربح
شارك إن إعالن ترامب وغـيرهم من ا
ـثل سوء اسـتغالل لـلسلـطة وانـتزاعا

لــسـلـطـات الـكـوجنـرس. وقـالت دارسي
ــديـرة الــتــنـفــيـذيــة جلـمــاعـة ريــجـان ا
انـديـفايـزبل شيـكـاجو الـتي شاركت في
تـنظيم االحـتجاجات ”ال نـتفق مع حالة
الـطـوار الـتي أعـلنـهـا الـرئـيس ونقف
بـــــجـــــوار زمالئـــــنـــــا وأصــــدقـــــائـــــنــــا
ــــهـــاجـــرين.“وأعــــلن تـــرامـب حـــالـــة ا
ـوجب قـانون الـطـوار يـوم اجلـمعـة 
يـــــرجع لــــعــــام  1976بـــــعــــد أن رفض
الـــكـــوجنـــرس االســـتـــجـــابـــة لـــطـــلـــبه
بـتخصيص  5.7مـليار دوالر للمساعدة
في بـــنــاء اجلــدار الــذي كــان الــتــعــهــد
األسـاسـي في حـمـلـته االنـتـخـابـيـة عـام
 .2016ويـهدف اإلعالن إلى تمـكينه من
احلـصول على التمويل من مخصصات
ـشـروعات قـررهـا الـكـوجنرس بـالـفـعل 
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نـاجت عن "تـغـيـرات غـيـر مـسـبـوقة في
ــيــة" في صـــنــاعــة الــســـيــارات الــعـــا
صنع مـعرض تفسيرها لقرار إغالق ا
في 2021 مـع انــتـــهــاء دورة االنـــتــاج

احلالية.
وأوضــحت أن مــقــر هــونـدا االوروبي

سيبقى في بريطانيا.
وتـكـون الشـركة أكـدت بذلك مـعلـومات
تـــســــري مـــنـــذ االثـــنـــ حـــول اغالق

مصنعها.
ــقـرر أن تـخــرج بـريـطــانـيـا من ومن ا
االحتـاد االوروبي في  29آذار/مـارس
لــكنّ احلــكـومــة الـبــريـطــانـيــة حتـاول
تــعـديل شـروط بـريــسـكت في االتـفـاق
ـبرم مع بـروكسل مـن أجل احلصول ا
عــلى مـوافـقــة الـنـواب الــبـريـطــانـيـ
الــذي رفـــضــوا الــنـــــــص بــغــالــبــيــة
ســاحــقــة في كــانــون الــثــاني/يــنــايـر

اضي. ا

اآلن نــسـلك هــذا الـطـريق وســنـسـمح
للمحاكم بتسويته".

وأضـطر مـؤسس هواوي لـلخروج من
ــاضـيـة مع تـزايـد الــظل في األشـهـر ا
الـضــغـوط عـلى الـشـركـة عـلى خـلـفـيـة
اتـهـامـات بالـتـجـسس وحـملـة بـقـيادة
أمــيـركــيـة إلقــنـاع دول أخــرى بـحــظـر

تكنولوجيا هذه اجملموعة.
 «bF dEŠ

ودفــعت مـخــاوف أمـنــيـة بــأسـتــرالـيـا
ـاضـي حلـظـر مـعـدات هواوي الـعـام ا
ستقبلية. من شبكة اجليل اخلامس ا
كـمـا مـنـعت نـيـوزيـلـنـدا أكـبـر شـركات
االتـصـاالت من استـخدام تـكنـولوجـيا
هواوي لشبكة اجليش اخلامس فيما
ذكرت تقارير إن تشيكيا استثنتها من
مـنـاقصـة بـقيـمة 20 مـليـون يورو (22
مــلـيـون دوالر) لــبـنـاء بــوابـة ضـرائب

الكترونية.

{ بـــكــ (أ ف ب) - هـــاجم مــؤسس
مـــجــمــوعــة االتـــصــاالت الــصـــيــنــيــة
الــــعـــمالقــــة هـــواوي امس الــــثالثـــاء
مـساعي أمـيركـية حلظـر الشـركة قائال
بـتـحـد إن الـعـالم ال يـسـتـطـيع الـعيش
بــدون تــكـنــولــوجــيـا هــواوي "األكــثـر

تطورا".
وقــال رين تـشـنـغـفــاي في مـقـابـلـة مع
تحدة كن للواليات ا بـي.بي.سي "ال 

أن تسحقنا".
وأضــاف "الـعــالم ال يـسـتــطـيع تــركـنـا

ألننا أكثر تطورا".
ونـدد رين ( 74عــامـا) بـتـوقـيف ابـنـته
ــالـيـة ـديـرة ا مــيـنغ وانــتـشـو وهـي ا
لـلمـجمـوعة في كانـون األول/ديسـمبر
ــاضي بـتــهـمــة انـتـهــاك الـعــقـوبـات ا
األمــــيـــركـــيــــة عـــلـى إيـــران وقـــال إن

للخطوة "دوافع سياسية".
وقـال "نعترض على ذلك" مؤكدا "لكننا

ــدعـون األمــيـركــيـون أيــضـا ويــتـهم ا
هــــواوي بـــســــرقــــة أســـرار جتــــاريـــة
وظف ويـقولون إنهـا قدمت مكافـآت 
لـقـاء سرقـة تكـنولـوجـيا من مـنافـس

آخرين.
تزايد. وقلل رين من أهمية الضغط ا
وقـال "إذا انـطفـأت األنوار في الـغرب
فــســيــظل الــشــرق مــشــعــا" مــضــيــفــا

"أميركيا ال تمثل العالم".
ـزيـد وأكــد قـائال "حـتى وإن أقـنـعـوا ا
من الـدول بـعـدم اسـتـخـدامـنـا مـوقـتا

كننا دائما تقليص حجمنا".
وأعــلــنت شــركــة هــونــدا الــيــابــانــيــة
الـعـمالقة في صـناعـة السـيارات امس
الـثالثـاء أنـهـا سـتـغـلق مـصـنـعـهـا في
بـريـطـانيـا في الـعام 2021 فـي خـطوة
تـهدد  3500 وظـيـفة وتـأتي في خضم

تعلق ببريكست. القلق ا
وقــالت الــشـركــة في بــيـان إن قــرارهـا lMB: شاحنة تنقل سيارات من مصنع هوندا في سويندون ببريطانيا

œËbŠ∫ مساعدات انسانية لفنزويال ارسلتها واشنطن في مدينة كوكوتا الكولومبية احلدودية

bŽU∫ الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو ومساعده غوستافو بيبيانو في ريو دي جانيرو  

حتل الـيـوم الذكـرى اخلمـسـون لرحـيل الزمـيل الـعزيـز الرائـد حـميـد رشيـد (ابو
ريـاض) رحـمه الــله ... والـراحل حــمـيـد رشــيـد يـعـد ظــاهـرة فـريــدة في احلـيـاة
الـصـحـفيـة في الـعـراق  فـهو من جـيل الـرواد الـذي سـبقـنـا  اجلـيل الذي ضم
الرواد فـيصل حسون وسليم البصون وصبيح الغافقي وعوني أجلميلي وشاكر
اجلـاكـري ومـراد ألـعــمـاري وصـادق االزدي وأمـ احـمـد وعـبـد الـقـادر الـبـراك
وآخـرين مـتـواصـلـ من اجلــيل األسـبق كـاألسـتـاذ لـطـفي بـكـر صـدقي   الـذين
تلكها هؤالء الرواد وروح واهب الـتي  تتلـمذنا على أيديهم بالثـقافة الشاملة وا
ــشــهـد ــودة واالحــتـرام الــتي تــسـود عـالقـاتــهم وهم يــتــصـدرون ا الــتـعــاون وا
ـتـقـدمـة في الـصـحف الـتي عـمـلـوا فـيـها ـواقع ا الـصـحـفي وكل مـنـهم يـشـغل ا
سنـوات األربعينـات واخلمسـينات وال سـيما كمـدراء وسكرتـيري حترير ...ورغم
الصدارة الـصحفـية ثقـافياً التـي كان الراحل الكـبير حـميد رشـيد يتـمتع بها إال
ـواقع الــتي كـان رفـاقه انه كـان زاهــداً في ا
رواد جـيله يـشغـلونـهـا  إال انه كان الـقاسم
ـهـنـيـة ـشـتــرك بـيـنـهم بــثـقـافـته وعالقــاته ا ا
واإلنسـانية احلـميمـة معهم . كـان رحمه الله
يــدلــو في كل عــلم بـنــصــيب تــعـيــنه في ذلك
تلـك مخزوناً ـية و أجادتـه ألكثر من لـغة عا
عرفة من خالل علومات وا معـرفياً ثراً من ا
انـغـمـاره في الـقـراءة والـتـتبـع ... وكـان وهو
اركـسي اللنيـني متابعاً بـإعجاب طروحات ا
فـكر االشتراكي البريطاني والسياسي في ا
حـزب الــعـمـال انـورين بـيــفـان ويـنـطـبق عـلى
حمـيـد رشـيد مـا قـاله أمـيـر الشـعـراء احـمد
شـوقي وهو يخـاطب الرسـول األعظم مـحمد

صلوات الله عليه وسلم :
االشتراكيون أنت إمامهم 

لوال دعاوى القوم والغلواء 
فكـان حميد رشـيد يركن إلى الهـدوء والتجلي ويـنأى بنفـسه عن أجواء الصخب
بالغة   وعنـدما كان من مؤسسي نـقابة الصحفـي العراقي عام والتطـرف وا
 1959كـان يـحتـكم ألـيه عـندمـا يـحتـد الـنقـاش وتـختـلف اآلراء ويـحسم اخلالف
بصـوته اخلفيض الدافـئ الرزين وهو يدلي بـرأيه الذي يسـتقر علـيه النقاش ألنه

وضوعية...  كان رأياً يتسم باحلكمة وا
وكم يـحز بنفسي انه توفي في الشهر الثاني من عام 1969 وكنت يومها ادرس
عـهد الـقومي في الـقـاهرة وعـندمـا قامت وزارة اإلعالم بـتـنظـيم االحتـفالـية في ا
ـئوي للصحـافة العراقية في 15 حزيران 1969 الذي سبق أن الكـبرى بالعيد ا

اقترحته نقابتنا قبل عام ... 
عـاجلـة اشـتراط تـسـديد وفي هـذه االحـتفـالـية حتـقـقت  أمـنيـة الـراحل الـكبـيـر 
ـتـراكم من الـديـون الـتـقاعـديـة عن سـنـوات اخلـدمـة الـسـابـقـة قبـل منـح الراتب ا
التقاعدي وهو ما نص عليه قانون تقاعد الصحفي الذي أعددته وقدمته للنقابة
ـــــــسـاعـدة مـعـلـمي الـنـقـيب فـيـصل عـام 1961 و تـشـــــــريـعه عـام  1965

حسون ..
ـرحـوم عـبـد الـله سـلوم وطـالـبت في كـلـمتـي الفتـتـاح االحـتـفـالـية وزيـر اإلعالم ا
ـتـراكم من الــراتب الـتـقـاعـدي ـادة بـاسـتــقـطـاع ا الـسـامـرائي  أن تـعــدل هـذه ا
ـقترح بأقـساط مـناسبـة واعلن الـوزير الراحـل موافقـته على ا
..وكنت أتـمنى ان يشـهد الراحل أبـا رياض حتقـيق أمنيته
وزوال العـقبة التي حالت دون تقدمه لإلحالة الى التقاعد
..رحم الله الـفقيد الرائـد الراحل حميد رشـيد الصحفي

خزونه الثر . عرفي الغني  رجع ا الزاهد وا

فيينا
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تـرجم الكـبير أبي حـميد تمـر هذه األيام الـذكرى اخلمـسون لـوفاة الصـحفي وا
رشيـد  رحمـه الله الـذي وافاه األجل في الـسـاعة الـسادسـة من مـساء األربـعاء
 18شـبـاط 1969 في مـكـتـبه الـرسـمـي في اجلـريـدة  وتـرك خـلفـه أرمـلـة شـابة
(حلقت به بـعـد أربع سنـوات من وفـاته) وسبـعة أيـتـام صغـيـرتهم أنـا لم أجتاوز
الرابعة من عمري بعد  لم أر أبي حقيقة وال اذكر مالمحه أال من البوم الصور
الذي أعـده  أرثاً  عائلـياً ثميـناً  ولم اردد أجمل كلـمة في الكون (بـابا)  وكبرت
ـتـاعب  وبـقـيت ذكـراه طي الـكـتـمـان سـنوات وورثت عـنه حب الـقـراءة ومـهـنـة ا
عـارضة الجتاهات السـلطة احلاكـمة آنذاك  وبعد اركـسية ا طويـلة الجتاهاته ا
مـرحلة التغـيير سنة  2003وسقـوط النظام الـدكتاتوري وجتاوز احملن الـعصيبة
بدأت الـتي اتسـمت بـالطـائفـية والـقتل والـسلـب واستـقرار الـبلـد امنـياً نـوعا مـا 
ن كــانـوا زمالء بــالـبــحث والـتــقــصي لـلــتـعــرف عــلى  الـصــحـفــيـ  الــرواد  
وأصـدقــاء أبي رحــمه الــله فـضـالً عن زيـاراتي الــعــديـدة ألرشــيف دار الــكـتب
ـعلومـات  من خالل ما نشـر عنه في الصـحف واجملالت فترة والوثـائق وجمع ا
نـصـرم  رأيت أبي رحـمه الـله  بعـيـونهم اخلـمـسيـنـات والسـتـيـنات من الـقـرن ا
ـا وعـرفـته أكـثــر بـكـلـمــاتـهم وفـرحت كـثــيـراً رغم احلـزن الـســاكن في داخـلي 
سمعت عـنه من سيرة مهنية وإنسانية مشرفـة ورائعة وسأذكر مقتطفات بسيطة
قـالي التأبيـني هذا  هو احد ا كتب عـنه الستذكر الـسيرة الطـيبة والنـزيهة 
مـؤسـسي نـقابـة الـصحـفـيـ العـراقـيـ وأول من وضع النـواة األولى لـتـأسيس
وكـالـة اإلنبـاء الـعراقـيـة  تنـافـست صحـف ذلك الزمـان عـلى التـعـاقد مع حـمـيد
ـفـضل  كتب عـنه الـكـثـير  وأشـاد بـإخالصه ووطـنـيته رشـيـد ليـكـون كـاتبـهـا ا
كثـيرون   ووصفـته سالم خيـاط بالـصحـفي النزيه الـشريف غـير االنـتهازي أو
ـتـمــلق  وعـده صـادق االزدي مـن أكـفـأ احملــررين الـذي عـرفــتـهم الــصـحـافـة ا
الـعـراقـيـة  وقـال عـنـه شـاكـر إسـمـاعـيل انه  صـحــفي المع شـعـاره الـصـحـافـة
مـدرسـة احليـاة  وعنـدما نـتـحدث عـنه نتـحـدث عن الكـلمـة احلـلوة األنـيسـة التي
تنـتزع منك اإلعجـاب واإلطناب عن األسـلوب الرشيق األنـيق الدقيق في تـعابيره
ورموزه ومفـرداته احململة بثقـافة عصرية وتراثـاً عربياً وحضارة التـينية  أجهد
ـواكبـة أحداث الـتاريخ لـلغـات أقوامـه  فكـما تعـلم االنـكلـيزية نـفسه فـي علمـها 
بـلغـة شكـسـبيـر لقـراءه  اشهـر كـتبه ومـؤلفـاته فقـد حـاول ايضـاً أن يرتـوي بلـغة
أبناء الـس ليـكون شاهداً عـلى الثورة الفـرنسية الـتي وهبت البشـرية شعارات
ساواة  كما تعلم الالتـينية ليقرأ (اإللـياذة واألوديسة ) بلغة اإلغريق احلريـة وا
ـدرسـة احلـديـثــة في الـصـحـافـة الـتي جتـمع بـ جـمـال ـثل ا  حـمـيـد رشـيـد 
ـعنى   وكـتب يوسف عـويد عن إنـسانـيته ووطـنيته فـي سبيل اإلخراج وسـمو ا
الـكـلـمـة قـائالً  كـان أنـسـانـا شـريـفـاً دخل الـسـجن أكـثـر من مـرة  بـالـتـزامـاته
تلك قـدرة هائلة لـتعلم الـلغات حيث أتـقن اللغة بنضـال وتطلـعات شعبه  كـان 
فـرده وكان أول مـذيع فـيهـا بعـد ثورة  14تـمـوز من إذاعة بـغداد  االنكـلـيزيـة 
وكذلك تـعلم الفرنسية في ظرف ستـة اشهر قضاها في سجن الكوت عن طريق
بادئه بـعض الكتب الفرنسية سنة 1962 والى جـانب ذاك كان راسخ العقيدة 
اإلنـسـانـيـة احلـقـة وعـزمـته الـسـجـون أكـثر مـن مـرة  وكان يـخـرج في كـل مرة
ـان ارسخ أمـا في التـرجـمة ة أقـوى وأ لـيـسـتأنف  مـسـيرتـه في احليـاة بـعـز
واضـيع التي تخـدم احلركة الوطـنية وتـعبر عن بعض اجتـاهاتها  فانه يـنتقي ا
وقال عـنه محـسن حـس جـواد " عـندمـا عرفـته كـنت في بدايـة عـملي فـكان لي
خيـر مع عـلى التعـرف على هذا احملـيط اجملهول يـحذرني من اخمللـوقات التي
كانت تعيش فيه بعضها سيء بل كنت  مسرورا بأوامره أن أجتنب هذا أو ذاك
ـهـنيـ ذوي السـيـرة احلسـنة. كـان كاألخ كـمـا كان يـرشدني إلى الـصـحفـي ا
ـرحـوم حـمـيد الـكـبيـر وكـان فـضـله ال يـنـسى  وشهـد له مـعـاذ عـبـد الرحـيم : ا
رشـيـد من أحسن واقـدر الـصحـفـي الـذي شهـدتـهم الصـحـافة الـعـراقيـة وهذه
شـهـادتي أقـولهـا بـكل صـدق وصـراحـة وهـو احد عـمـالـقـة الـصحـافـة الـعـالـية 
ووصفه مفـيد اجلزائري بالكاتب البارع كان يقرأ بالـلغت االنكليزية والفرنسية
وهو احـد النـادرين الـذين يعـدون على عـدد أصابـع اليـد وقد ال يـتجـاوز عددهم
األربعـة واخلمسة أشـخاص   وقال عنه شيخ الـصحفيـ سجاد الغازي  األخ
ـسـالم الــهـاد الـصـحـفي ـتـواضع ا والـصـديق والـزمــيل واإلنـسـان  الـزاهــد ا
ــتــرجم واألديب ... صــاحب الـــذائــقــة الــفــنــيــة ... الــســيــاسي واإلعالمـي ... ا
ـلتزم تأنق شـكالً وملـبساً وكـتابة ... الـنظامي ا نـاضل واحلكيم ... األنـيق ا وا
قانونـاً وعقيـدة ...األستاذ  في الصـحافة والكـتابة والتـرجمة واألدب والتـفسير
ثقف الذي يعرف أكثر من شيء في القـانون والفلك والعلوم ... مثال اإلنـسان ا
عن كل شيء .  وأشـار يوسف متي انه  صحـفي ماهر  أجاد
الكـتابـة والترجـمة. حـميـد رشيـد كرس نـفسه لـلبحث عن
احلقـيقة والنـضال من اجل احلقيـقة ال يثنـيه عن بلوغها
جـوع او تشـرد او ضـيـاع  انه حمـيـد رشـيـد فقط بال
لـــقـب  بال نـــسـب  الـــعــــراق لـــقــــبه والــــوطن نــــســـبه

والصحافة عمله  يكفيني فخراً انه أبي.

حميد رشيد 


