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كوريا اجلنوبية تعني أول سيدة في منصب وزير اخلارجية
سيئول ـ أ.ف.پ: عينت كوريا اجلنوبية أمس ديبلوماسية دولية مرموقة في األمم املتحدة 
لتصبح أول سيدة تتولى حقيبة وزيرة اخلارجية في البالد، وستكون مهمتها احلد من التوتر 
املتصاعد حول الطموحات النووية للجارة الكورية الشمالية. وأصدر الرئيس الكوري اجلنوبي 
مون جاي ان، قرارا بتعيني كانغ كيونغ ـ وا وزيرة للخارجية، رغم االعتراضات القوية التي 
أبدتها املعارضة في البرملان. وشغلت كيونغ ـ وا )62 عاما( منصب نائب املفوض السامي حلقوق 
اإلنسان في األمم املتحدة كما عملت كمساعدة لألمني العام للشؤون اإلنسانية قبل أن تصبح 
كبيرة مستشاري األمني العام احلالي انطونيو غوتيريس.

البحرين تطلب من جنود قطريين متمركزين فيها المغادرة.. وقطيعة ثقافية إماراتية للدوحة واستبعادها من ملتقى اإلبداع الخليجي

وزير خارجية قطر: لم يتم تسليم الكويت أي مطالب أو الئحة اتهامات من الدول املُاصرة
عواصم - وكاالت: أعرب 
وزير خارجية قطر الشــيخ 
محمــد بــن عبدالرحمــن آل 
ثانــي عــن اســتغرابه مــن 
قيــام الســعودية واإلمارات 
والبحرين بفرض »إجراءات 
جائرة« علــى بالده، دون ان 

تكون لهم مطالب واضحة.
وأوضــح فــي حــوار مع 
الرســمي  قطــر  تلفزيــون 
بــث مســاء امــس األول أن 
»التناقضات في التصريحات 
واالتهامــات )من مســؤولي 
الــدول احملاصــرة( هي أكبر 
دليل على هشاشــة أســاس 
هــذا اخلالف الــذي ال نعرف 

خلفياته حقا«.
وقال وزير خارجية قطر: 
»هناك جهد حثيث من أشقائنا 
فــي الكويــت وعلى رأســهم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد للحصول على 
رؤيــة واضحــة ملطالب هذه 
الــدول التي اتخذت إجراءات 
جائــرة ضــد دولــة قطــر«، 
وأردف: »إلــى اآلن لــم يتــم 
تسليم الكويت أي مطالب ولم 
تسلم حتى الئحة اتهامات وقد 
حيرتنا تصريحات املسؤولني 

من هذه الدول«.
وتابع: »مرة يذكرون انهم 
سيسلمون املطالب إلى الكويت 
وان اخلالف خليجي- خليجي 
ويجب احتواؤه خليجيا، ومرة 
أخــرى يقولــون إن املطالب 

ستسلم إلى الواليات املتحدة، 
ومرة أخرى يريدون ان تقوم 
قطر بإجــراءات تتجاوب مع 
املطالب التي هي واضحة وال 

نعرفها لألسف«.
مــن جانبه، دعــا رئيس 
الــوزراء ووزيــر اخلارجية 
حمــد  الســابق  القطــري 
بــن جاســم، خــالل مقابلــة 
تلفزيونيــة جديــدة أجراها 
مع الـــ »ســي.أن.أن« الدول 
األشقاء: السعودية واإلمارات 
والبحريــن الى ينظرون إلى 

ووجه بن جاســم رسالة 
األميركــي،  الرئيــس  إلــى 
دونالــد ترامــب، طالبــا منه 
النظر في املسألة.. من ناحية 
استراتيجية وبطريقة عادلة.

الى ذلك، تلقى الشيخ متيم 
بــن حمد آل ثانــي أمير قطر 
رسالة شــفوية من الرئيس 
اإليرانــي حســن روحانــي. 
وقالت وكالة األنباء القطرية 
الرســمية إن حسني جابري 
وزيــر  مســاعد  انصــاري 
اخلارجية اإليراني للشؤون 

ارتأينا ال يقطع الغاز اآلن«.
الى ذلــك، طلبــت مملكة 
البحريــن من جنود قطريني 
متمركزيــن فيهــا فــي اطار 
خدمتهم في القيادة املركزية 
للقــوات البحرية األميركية، 
املغادرة علــى خلفية األزمة 
الدوحة،  الديبلوماســية مع 
بحســب ما أفاد امس مصدر 

مطلع على القرار.
وتضــم البحريــن قاعدة 
اميركية تعمــل فيها القيادة 
املركزيــة للقــوات البحرية، 
وتشمل عســكريني من دول 
فــي املنطقة، ينفــذون مهام 
تتعلق باحلرب على تنظيمات 
متطرفة في الشرق األوسط.
وقــال املصــدر لوكالــة 
فرانس برس: ان الســلطات 
البحرينية أوضحت »للقائد 
املسؤول عن القاعدة ان على 
القطريــني املغادرة«، مضيفا 
ان على هؤالء مغادرة اململكة 

اخلليجية خالل 48 ساعة.
وتابــع »ال يزالــون فــي 
القاعــدة، لكــن مــن املرجح 
ان يغــادروا خــالل اليومني 
املقبلني«، من دون ان يفصح 

عن اعداد هؤالء اجلنود.
وفي السياق نفسه، حظر 
احتاد كتــاب وأدباء اإلمارات 
التعامل مــع أي جهة قطرية 
ومنع أي مشاركة في فعالية 

قطرية أو ممولة من قطر.
وقال االحتاد في بيان امس 

قطــر كشــقيق أصغــر وبلد 
صغير، معتبــرا أن ما حدث 
المــس نزاهة الدوحــة، وأن 
التغطية اإلعالمية للمقاطعة 
جاءت بشــكل لم تعتد عليه 

قطر.
وحتــدث وزير اخلارجية 
القطري عن أن اإلساءات التي 
تتلقاها قطر حاليا جراء كشف 
امللفات التي تربطها باإلرهاب 
ستترك جرحا، إلى جانب أن 
بالده لم تعتد على هذا النوع 

من اإلساءات، كما يقول.

العربيــة واألفريقية قد ابلغ 
تلك الرسالة خالل اجتماعه مع 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانــي وزيــر اخلارجيــة 
القطري امس االول ولم تذكر 
التفاصيل  الوكالة املزيد من 

بشأن الرسالة.
وفي ســياق متصل، قال 
سعد شريدة الكعبي الرئيس 
التنفيذي لشركة قطر للبترول 
لقنــاة اجلزيــرة: إن قطر لن 
تقطع الغاز عن دولة اإلمارات 
العربية املتحدة على الرغم من 
الديبلوماسي وبند  خالفهما 
يتعلق بحالة »القوة القاهرة«.
بهــذه  الكعبــي  وأدلــى 
التصريحات فــي مقابلة مع 
اجلزيــرة التي نشــرت هذه 
التصريحــات علــى موقعها 
الرسمي باللغة العربية على 
تويتــر امــس ويربــط خط 
دولفني ألنابيــب الغاز حقل 
القطــري الضخــم  الشــمال 
بدولــة اإلمــارات وســلطنة 
عمان ويضخ نحــو ملياري 
قدم مكعبة مــن الغاز يوميا 

لدولة اإلمارات.
وقــال الكعبي »احلصار 
الذي نحن فيــه اليوم قوة 
قاهرة ونستطيع أن نغلق 
أنبوب الغــاز إلى اإلمارات، 
الغــاز،  قطعنــا  إذا  لكــن 
فسيتســبب ذلك في ضرر 
كبيــر لإلمــارات وشــعب 
اإلمارات شعب يعتبر إخوانا. 

»على جميع الكتاب واألدباء 
واملثقفني والعاملني في حقل 
الكتابــة واإلبــداع فــي دولة 
اإلمارات عدم التعامل مع أي 
جهة قطرية أفرادا ومؤسسات، 

داخل الدولة أو خارجها«.
وتابع البيــان أن االحتاد 
قــرر أيضــا »منــع إقامة أي 
نوع من أنــواع التواصل أو 
املشاركة في أي فعالية قطرية 
أو تابعة لقطر أو ممولة من 
قطر، وذلك حتى ال يقع حتت 

طائلة املساءلة«.
وترجمة لهذا القرار، أعلن 
احتاد كتــاب وأدباء اإلمارات 
اســتبعاد قطر مــن فعاليات 
الدورة الثامنة مللتقى اإلمارات 
لإلبداع اخلليجي التي يجري 

اإلعداد لها حاليا.
وبذلك تقتصر املشــاركة 
في ملتقــى اإلبداع اخلليجي 
اإلمــارات والبحريــن  علــى 
والسعودية والكويت سلطنة 
عمــان إضافــة إلــى اليمــن 

والعراق.
ونقل البيــان عن حبيب 
الصايغ رئيس مجلس إدارة 
احتاد كتــاب وأدباء اإلمارات 
»نحــن إذ نتخــذ قرارنــا في 
مقاطعة دولة ثبــت بالدليل 
القاطــع ضلوعهــا فــي دعم 
اإلرهاب إمنــا نحمي حريتنا 
ومبدأنا وندافع عن مناخات 
التعدد واالنفتاح التي قامت 

عليها دولة اإلمارات«.

)أ.ف.پ( جانب من املؤمتر الصحافي لوزير اخلارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني امس في الدوحة 

حمد بن جاسم: 
على الدول األشقاء 
النظر إلينا كشقيق 

أصغر

استقالة ستة خبراء في لجنة استشارية حول اإليدز لدى ترامب

ترامب يشكو من »االضطهاد« ومحاميه ينفي خضوعه للتحقيق
عواصم - وكاالت: جدد 
الرئيــس األميركي دونالد 
ترامــب أمــس انتقــاده ملا 
اســماه بحملة »اضطهاد« 
ضده في إطار التحقيقات 
حول شــبهات تواطؤ بني 
فريق حملته وروسيا، لكن 
أحد محاميه نفى وجود أي 
حتقيق يستهدفه، مكذبا إياه 

في ذلك ايضا. 
الرئيــس  وكتــب 
اجلمهوري على حسابه في 
موقع تويتــر »ان برنامج 
أميــركا عظيمة  )لنجعــل 
من جديد( في أفضل حال 
رغم اإلربــاك )الناجت من( 

االضطهاد«.
وعبر تكراره انه ضحية 
»حملة اضطهاد«، بدا ترامب 
كأنه يؤكــد ان التحقيقات 
التي يجريها احملقق اخلاص 

روبرت مولر تطوله.
غيــر ان احــد محامــي 
الرئيــس ويدعــى جــاي 
سيكيولو، نفى ذلك أمس في 
مقابلة مع شبكة ان بي سي، 
مؤكدا »ليس هناك حتقيق 
الواليات  يستهدف رئيس 
املتحــدة. وهــذا نهائــي«. 
وقال ســيكيولو وهو احد 
افــراد فريــق تعاقــد معه 
ترامب للتعامل مع اتهامات 
بتواطؤ حملته االنتخابية 
مع موسكو، لبرنامج )واجه 
األمة( على محطة )ســي.

بي.إس(: »حقيقة األمر هي 
أن الرئيس لم يكن وليس 
اآلن رهن التحقيق. الرئيس 
لــم يتلق أي إخطــار بأنه 
ســيجري التحقيق معه«. 
لكن ترامب غــرد اجلمعة 

التحقيق  قائــال: »يجــري 
معــي لعزلــي مدير مكتب 
التحقيقات من قبل الرجل 
الــذي طلــب منــي عــزل 
التحقيقات  مديــر مكتــب 

االحتادي«.
وأضــاف احملامــي ان 
ترامب أشار في تغريدته إلى 
مصادر مغفلة نقلت عنها 
صحيفة واشنطن بوست في 
تقرير ان املدعي العام ينظر 
في احتمال تورط الرئيس 
في عرقلــة مجرى العدالة 
وخصوصا عبر إقالته مدير 
مكتب التحقيقات الفيدرالي 
)اف بي آي( السابق جيمس 

كومي.
السيناتور  بدوره، دعا 
اجلمهــوري ماركو روبيو 

الى »حتقيــق كامل يتمتع 
باملصداقية باعتباره أفضل 
ما ميكن أن يحدث لرئيس 

البالد«.
وتابــع فــي مقابلة مع 
شــبكة »ســي ان ان«: »اذا 
اردنا ان نضع كل هذا خلفنا 
فلنعلم مــا جرى ونعلنه، 
ولنمتنــع عــن تقويــض 

مصداقية التحقيق«.
مــن جهته، قــال نيوت 
جينجريتش رئيس مجلس 
النواب األميركي الســابق 
املنتمي للحزب اجلمهوري 
على برنامج )هذا األسبوع( 
على محطة )إيه.بي.سي( 
إن تصريــح ترامــب على 
تويتر إشــارة إلى إحباطه 

من املزاعم الروسية.

وأضــاف: »ترامب لديه 
ميل قهري للهجوم املضاد 
وهو مشاكس جدا. ال أعتقد 
أن ذلك يصب في صاحله. 
ال أظــن أن تلــك التغريدة 

ساعدته«.
إلــى ذلــك، أعلن ســتة 
خبراء في جلنة استشارية 
رسمية متخصصة مبكافحة 
املناعــة  ڤيــروس نقــص 
املكتســب ومــرض اإليدز 
الناجم عنه لدى الرئيس، 
تقدمي اســتقالتهم بســبب 

»قلة اهتمامه« باملسألة.
وأكــد اخلبراء الســتة: 
سكوت شــوتس ولوسي 
برادلي-سبرينغر وجينا 
براون ويوليسيس بورلي 
وميشــال أوغل وغريسل 
غرانــادوس فــي رســالة 
نشرتها أسبوعية نيوزويك 
ان إدارة الرئيس »ال متلك 
استراتيجية ملكافحة وباء 
املناعــة  ڤيــروس نقــص 

املكتسب/إيدز الراهن«.
وأضافــوا ان احلكومة 
ال تستشير خبراء اللجنة 
الرئاســية االستشــارية 
بشــأن الڤيروس واملرض 
الناجم عنه، والتي ميكن 
ان يصل عدد أعضائها إلى 
٢5، اثناء بلورة السياسات 

املتصلة.
تابــع املوقعــون علــى 
الرسالة »ما يثير مزيدا من 
القلق.. هو دفاع احلكومة 
عن قوانني ستضر باملصابني 
بڤيــروس نقــص املناعــة 
املهم  التطــور  وســتعطل 
احملرز في مكافحة املرض 

او تؤدي الى تراجعه«.

)أ.ف.پ( الرئيس االميركي دونالد ترامب وابنه بارون يتجهان نحو الطائرة الرئاسية في البيت االبيض 

حتليل إخباري

واشنطن - أحمد عبداهلل

السؤال الذي يظهر بني الفينة واألخرى بني هبات 
عاصفة املصاعب السياسية التي تواجه الرئيس 

األميركي دونالد ترامب هو: ما االحتماالت الواقعية 
إلقالة الرئيس األميركي؟ بعبارة أخرى يتحول 

السؤال إلى أسئلة هي: إلى أي نتيجة سينتهي كل 
هذا السيرك السياسي الذي تشهده واشنطن في 
اللحظة الراهنة؟ وماذا يريد خصوم ترامب؟ وهل 
بوسعهم حتقيقه دون إقالة الرئيس؟ أم إن عليهم 

التصعيد حتى الوصول إلى سقف اإلقالة؟ أي 
بكلمات مختصرة ما املقصود من كل هذه اجللبة؟
والرد املختصر على هذا املسلسل من األسئلة أن 

الدميقراطيني رمبا ال يريدون ولوج طريق إقالة 
الرئيس بالنظر إلى الهزة التي حتدثها مثل تلك 

اخلطوة ليس فقط في البنية السياسية بالواليات 

املتحدة ولكن في العالم. ذلك أن لذلك البلد الكبير 
تأثير يصل الى أركان األرض األربعة سواء أحببنا 

ذلك أو كرهناه.
ما الهدف إذن؟ بكلمتني مختصرتني الهدف هو 
وضع الرئيس في قفص مع بقائه خلف مكتبه 

البيضاوي في البيت األبيض. إن هدف معارضي 
ترامب ليس إقالته، الهدف هو عزل الرئيس من 
الوجهة الفعلية ومن ثم تقليص مساحة تأثيره 

وتأثير خطه املزعج للمؤسسة السياسية التقليدية- 
مبا في ذلك الكونغرس- على تلك املؤسسة وعلى 

تقاليد وعادات الصفوة السياسية في واشنطن.
ومدخل عزل الرئيس دون عزله- ان جاز التعبير- 

هو رجل واحد: روبرت موللر. لقد قطع موللر 
شوطا بعيدا في مشوار وضع األسس القانونية 
التهام الرئيس بعرقلة العدالة. وموضوع العرقلة 

هو أيضا رجل واحد: جيمس كومي املدير السابق 

ملكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولدى موللر- وفقا ملعلومات متداولة في واشنطن 
وان همسا- ما يكفي لوضع بعض من أسس اتهام 

الرئيس. بيد أن املدير السابق للتحقيقات الفيدرالي 
لم يكمل حلقته بعد. بعبارة أخرى اليزال أمامنا 
عدة أسابيع رمبا تصل إلى مطلع اخلريف حتى 
اكتمال احللقة التي حتيط بالرئيس من الوجهة 

القانونية. ما سيحدث بعد ذلك هو مسلسل من 
املساومات. الرئيس اليزال متمسكا بعناده. ولكن 
ليس بوسع احد الوقوف بحزم ضد هذا التحالف 

الشرس الذي يقف في مواجهة ترامب. وقتها 
ستبدأ املساومات التي بيد الرئيس وحده حسمها، 

إما أن يواصل عناده أو أن يستسلم ملا يسمى 
»املؤسسة«. ساعتها سنرى رئيسا كغيره من 

الرؤساء، إنه لن يكون دونالد ترامب، لكنه سيكون 
شيئا من قبيل باراك ترامب.

ما االحتماالت العملية إلقالة ترامب؟

قوات عراقية تبدأ اقتحام املوصل القدمية 
ومخاوف على مصير 100 ألف مدني

مذكرة احتجاج أردنية تدين انتهاكات
االحتالل اإلسرائيلي ضد »األقصى«

عمان - كونا: دانــت احلكومة األردنية امس 
اقتحام أعداد كبيرة من قوى األمن اإلســرائيلية 
لساحات املسجد األقصى صباحا برفقة مجموعات 
مــن املتطرفــني واعتدائها على عــدد من املصلني 
واســتخدام )غاز الفلفل( ضدهــم وإغالق أبواب 
املسجد القبلي. وأعرب وزير اإلعالم الناطق الرسمي 
باسم احلكومة األردنية محمد املومني في تصريح 
صحافي استنكار األردن »التصرفات االستفزازية 
التي متثل انتهاكا حلرمة املسجد األقصى املبارك 
واحلرم القدسي الشريف ومساسا مبشاعر املسلمني 

في كل مكان«.
وأوضح املومني ان إســرائيل بصفتها القوة 
القائمــة باالحتالل في القدس الشــرقية »تتحمل 
كامل املسؤولية عن سالمة املسجد األقصى املبارك 
ورواده مــن املصلني وكوادر إدارة أوقاف القدس 
وشؤون املسجد األقصى وفقا اللتزاماتها مبوجب 

القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي«.
وطالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن مثل هذه 
التصرفات »االســتفزازية غير املسؤولة« والتي 

تســيء إلى اجلهود التي تبذل للتوصل لتسوية 
وسالم عادل وشامل يضمن العدالة للفلسطينيني 
واألمن إلســرائيل على أســاس قرارات الشرعية 
الدولية ومبادرة الســالم العربيــة، الفتا إلى أن 
هذه التصرفات تقوض اجلهود الدولية املبذولة 
الستئناف املفاوضات بني إسرائيل والفلسطينيني.

وذكر بهذا الصدد ان وزارة اخلارجية وشؤون 
املغتربني األردنية قد أرســلت عصر امس مذكرة 
احتجــاج ديبلوماســية للســفارة اإلســرائيلية 
فــي العاصمــة األردنية عمان موجهــة للحكومة 
اإلسرائيلية عبرت فيها عن إدانتها ورفضها املطلق 
لالنتهاكات اإلســرائيلية التي جرت صباح امس 
وطالبت بوقفها فورا. ومبوجب اتفاقية الســالم 
األردنية ـ اإلســرائيلية املوقعة عام ١٩٩4 يشرف 
األردن على املقدســات اإلسالمية واملسيحية في 
مدينــة القدس، كما أنيط به هــذا الدور مبوجب 
اتفاق آخــر وقعه العاهل األردنــي امللك عبداهلل 
الثاني والرئيس الفلســطيني محمود عباس في 

شهر مارس عام ٢٠١3.

عواصم - وكاالت: بدأت قوات عراقية أمس 
اقتحام املدينة القدمية باملوصل الواقعة حتت 
سيطرة تنظيم داعش في هجوم تأمل أن يكون 
األخير ضمن حملة مستمرة منذ تسعة أشهر 

النتزاع معقله الرئيس في العراق.
واملدينة القدمية هي آخر مواقع الدواعش 
في املوصــل وهي مكتظة بالســكان وتتكون 
من أزقة ضيقة حيث يجري القتال عادة فيها 

من منزل ملنزل.
وتقول األمم املتحدة إن نحو مائة ألف مدني 
مازالوا محاصرين هناك في ظروف مروعة مع 
نقــص الغذاء واملاء والــدواء وتضاؤل فرص 
الوصول إلى مستشفيات. وقالت جلنة اإلنقاذ 
الدولية »سيكون هذا وقتا مروعا لنحو مائة 
ألف شخص مازالوا عالقني في مدينة املوصل 
القدميــة.. يواجهون اآلن خطر أن يحاصرهم 
القتال الضاري املتوقع أن يجري في الشوارع«.
وحــذرت مــن ان »مباني املدينــة القدمية 
معرضة على نحو خاص لالنهيار حتى لو لم 
يتم استهدافها مباشرة مما قد يؤدي إلى سقوط 
قتلــى من املدنيني أكثر من املئات الذين قتلوا 
حتى اآلن في الغارات اجلوية التي وقعت في 

باقي أنحاء املدينة«.
ونقلت فرانس برس عن قادة عسكريني إن 
الهجوم انطلق فجرا، بعد ضربات جوية نفذها 
التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة، 

فيما يبدي مقاتلو التنظيم مقاومة شرسة.
وخسارة املوصل ستشكل النهاية الفعلية 
للجزء العراقي من دولة التنظيم العابرة للحدود 
التي أعلنها صيف العام ٢٠١4، بعد سيطرته على 
مناطق واسعة من العراق وسورية املجاورة.
وأعلن قائد عمليــات »قادمون يا نينوى« 
الفريــق الركــن عبداألمير رشــيد ياراهلل في 
بيان انطالق الهجوم، قائال إن »قوات اجليش 
ومكافحة اإلرهاب والشرطة االحتادية، تشرع 

باقتحام املدينة القدمية«.
وتــردد دوي املدافــع الرشاشــة في أرجاء 
املدينــة القدميــة، فيما ارتفعــت أعمدة دخان 

الصواريخ في سمائها.
وقال قائد جهاز مكافحــة اإلرهاب الفريق 
الركن عبدالغني األسدي لوكالة فرانس برس 
إن العملية تتقدم ببطء »لنحافظ على املدنيني 
ونتمكــن من إمســاك موطئ قدم فــي احلافة 

األمامية«.

)أ.ف.پ( قوات عراقية خالل تقدمها في املوصل القيدمة امس 

روبيو يدعو إلى 
»حتقيق كامل يتمتع 

باملصداقية مع 
رئيس البالد«


