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األمم املتحدة ترحب بتعهد السعودية واإلمارات
بتقدمي مليار دوالر لدعم العمل اإلنساني في اليمن
عواصم - وكاالت: أعرب مارك لوكوك وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشئون اإلنسانية ومنسق إغاثة الطوارئ عن ترحيب 
املنظمة بتعهد السعودية واإلمارات تقدمي مبلغ مليار دوالر لدعم العمل اإلنساني في اليمن، فضال عن التزامهما بتوفير مبلغ 
إضافي يصل إلى 500 مليون دوالر من املانحني اآلخرين في املنطقة. وقال لوكوك في بيان أمس، إن السعودية واإلمارات 
وافقتا مع األمم املتحدة على طرق حتويل مبلغ 930 مليون دوالر وذلك بحلول 31 مارس املقبل، لدعم خطة العمل اإلنساني 
في اليمن للعام اجلاري 2018. وأكد أن االتفاق مع الدولتني على أن األموال ستستخدم لالحتياجات األساسية فقط.

ترامب: صرف 7 تريليونات دوالر في الشرق األوسط »غباء«

زيادة اإلنفاق العسكري 10%.. وخفض موازنة »القوة الناعمة« يغضب الكونغرس
واشنطنـ  وكاالت: كشفت 
إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب مشروعها ملوازنة السنة 
املاليــة ٢٠١9 والذي يتضمن 
زيــادة كبيــرة فــي النفقات 
العســكرية وخفضــا كبيــرا 
في نفقــات وزارة اخلارجية 
واملساعدات االنسانية، وهو 
ما أثــار اعتراضــا كبيرا في 

الكونغرس.
وأظهر مشروع املوازنة ان 
النفقات العسكرية سترتفع 
من 6١٢ مليار دوالر في ٢٠١٨ 
الى 6٨6 مليار دوالر في ٢٠١9، 
ما ميثل زيادة بأكثر من ١٠% 
الدفــاع  فــي موازنــة وزارة 
»البنتاغــون« يقابلها خفض 
كبير فــي النفقات على املهام 

الديبلوماسية واالنسانية.
وبذلك، فــإن إدارة ترامب 
ال تخفــي بــأن أولويتها هي 
تعزيــز القدرات العســكرية 
للبالد في ظل املنافسة احلامية 
التــي تواجهها، مــن قبل كل 
من روســيا والصني، بحسب 

الپنتاغون.
فــي  مســؤول  وقــال 
الپنتاغــون للصحافيني انه 
»اذا لم نعالج هذه املشــكلة 
فإن تآكل التقدم العســكري 
للواليات املتحدة على الصني 
وروســيا ميكــن أن يضعف 
قدرتنــا علــى ردع املعتدين 
احملتملني واستخدام القوة في 

مناطق استراتيجية أساسية«.
ويلحظ مشــروع املوازنة 
للسنة املالية ٢٠١9 استحداث 
عســكرية  وظيفــة   ٢59٠٠
جديدة، فضال عن استثمارات 
ضخمة في مجاالت الطائرات 
والســفن واملنظومات البرية 

وقد واجــه مقترح ترامب 
األمــوال املخصصة  تقليص 
للديبلوماســية واملساعدات 
اخلارجية مقاومة فورية في 
الكونغــرس، إذ انضم بعض 
من أعضاء حزبه اجلمهوري 
إلى الدميقراطيني في معارضة 

أرفــع دميوقراطــي في جلنة 
املخصصــات املالية مبجلس 
الشــيوخ التي تشــرف على 
اإلنفــاق، فوصف تخفيضات 
ترامــب املقترحــة مليزانيــة 
وزارة اخلارجيــة وفي مجال 
املســاعدات اخلارجيــة بأنها 

»استخفافية« و»تعسفية«.
وقــال فــي بيــان »باســم 
الكفاءة والفعالية تقلص هذه 
امليزانيــة التمويل للعمليات 
والبرامــج التي تدعم القيادة 
والنفــوذ االميركيــني عامليا 
واللذين يعتمــد عليهما أمن 

الشعب االميركي«.
بــدوره، انتقــد الرئيــس 
األميركي دونالد ترامب إنفاق 
بالده 7 تريليونات دوالر في 
الشرق األوســط، قائال »هذا 

غباء«.
وأضــاف في تغريدة على 
موقع »تويتر«: »حان الوقت 
لبــدء االســتثمار فــي بلدنا، 
وسيكون هذا األسبوع عظيما 

بالنسبة للبنى التحتية«.
وذلك تزامنا مع إرساله إلى 
الكونغرس خطة استثمارية 
بقيمة ١.5 تريليون دوالر على 
البنى التحتية، حسب وكالة 
»أسوشيتيد برس« األميركية.
وتدعم خطة اإلنفاق على 
البنى التحتية سياسة ترامب 
القائمة على مبدأ »أميركا أوال«، 
حيث تشــمل اخلطــة زيادة 

والدفاع الصاروخي.
ومشــروع املوازنــة الذي 
عرض أمس األول لديه فرص 
ضئيلة ألن يتم إقراره بصيغته 
احلالية، لكنــه ينطوي على 
رســالة سياسية قوية بشأن 
أولويات االدارة اجلمهورية.

تخفيضات ملــا يرونه إنفاقا 
ضروريا على »القوة الناعمة« 
في مواجهة التهديدات الدولية.
إيــد  وقــال اجلمهــوري 
رويس، رئيس جلنة العالقات 
اخلارجية مبجلس النواب، إنه 
يتوقع أن يعمل أعضاء حزبه 
والدميقراطيون معا ملكافحة 

هذه التخفيضات.
وتريــد اإلدارة ميزانيــة 
قدرها 37.٨ مليار دوالر لوزارة 
اخلارجيــة ووكالــة التنمية 
الدولية، في انخفاض بواقع 
الثلــث تقريبا عــن ميزانية 

.٢٠١7
وقــال رويــس فــي بيان 
»حتالــف قوي بــني احلزبني 
في الكونغرس حترك بالفعل 
ذات مرة لوقف التخفيضات 
الشــديدة لـ»ميزانية« وزارة 
اخلارجيــة ووكالــة التنمية 
الدولية والتي كان من شأنها 
تقويض أمننا القومي.. وهذا 

العام سنتحرك مجددا«.
كما اقترح ترامب تخفيضات 
قدرها مليارات الدوالرات العام 
املاضــي، ما أثــار اعتراضات 
قوية من الدميقراطيني وكثير 
من اجلمهوريني، الذين قالوا 
إن اإلنفــاق علــى العالقــات 
اخلارجيــة والتنميــة مكون 
أساســي من مكونــات األمن 

القومي.
أما السيناتور باتريك ليهي، 

اإلنفاق على الطرق السريعة، 
واجلسور، واملطارات، واملوانئ 

والسكك احلديدية.
وبحسب وثيقة مشروع 
اإلدارة  طلبــت  امليزانيــة 
األميركية، تخصيص مبلغ 
39.3 مليــار دوالر من أجل 
وزارة اخلارجيــة والوكالة 
األميركية للتنمية الدولية.

ومت تخصيص مبلغ 5.7 
مليارات دوالر للحرب ضد 
تنظيم »داعش«، الستخدامها 
في سورية والعراق، وغيرهما 
من الدول التي ينشــط بها 

التنظيم مثل أفغانستان.
كما ســيتم إرســال 3.3 
مليــارات دوالر مــن قيمــة 
امليزانيــة إلســرائيل، و3.١ 
مليار دوالر لــأردن بهدف 
أمنهمــا االقتصــادي  دعــم 

والوطني.
أما مبلغ ١٢7 مليون دوالر 
املخصص من امليزانية لصالح 
وزارة اخلارجيــة، فســيتم 
اســتخدامه ملواجهة مساعي 
تطوير األســلحة في عدد من 
الدول مثل كوريا الشــمالية 

وإيران.
فضال عن ذلــك، تتضمن 
امليزانيــة العديد من النفقات 
األخرى مثل مســاعدات تقدم 
لدول نامية، وأخرى تخصص 
لتعزيز أمــن حدود الواليات 

املتحدة.

)رويترز( مدير امليزانية في البيت االبيض مايك مولفاني متحدثا في مؤمتر صحافي لعرض املوازنة العامة في البيت االبيض 

السعودية جتدد رفضها »تسييس وتدويل« احلج واألماكن املقدسة
القاهرة ـ األناضول: جدد مندوب الســعودية 
باجلامعة العربية، أحمد قطان أمس، رفض بالده 

»تسييس وتدويل« فريضة احلج.
واعتبر قطان، وهو سفير اململكة بالقاهرة، في 
تغريدات عبر حســابه الرسمي مبوقع »تويتر«، 
إن »محاولة الترويج لتدويل األماكن املقدسة مكة 

املكرمة واملدينة املنورة، مؤامرة خطيرة«.
وأوضــح أن هــذه احملاولــة، التــي لــم يحدد 
تفاصيلهــا، »تدل على ســير بعض الــدول وراء 
الشــريفة إيران، التي ما انفكت حتاول الترويج 

لهذه األطروحات اخلبيثة والبائسة«.

وأضاف قطان: »أقول لكل من يحاولون إثارة 
هذا األمر بني احلني واآلخر: عودوا إلى رشدكم«.
وقال من سيســير وراء طهران »ســيندم في 
يوم ال ينفع فيه الندم«. وتابع مندوب السعودية 
باجلامعة العربية، أن »تسييس وتدويل األماكن 
املقدسة خط أحمر، ولعب بالنار ال يجب االقتراب 
منه )..( وكل احملاوالت اليائسة في سبيل ذلك هي 
انتحار سياســي مؤكد«. وأوضح أن »العالم كله 
يقر ويلمــس ويرى اجلهود اجلبارة التي تبذلها 

اململكة، خلدمة ضيوف الرحمن«.
وأشار إلى أن »املتخصصني صاروا يعتبرون 

جتربــة اململكة في إدارة مواســم احلج والعمرة 
وخدمة ضيوف احلرمني الشريفني، منوذجا فريدا 

يستحق التأمل والدراسة«.
 ونهاية يناير املاضي عقدت السلطات السعودية 
اجتماعا متهيديا لبحث واستعراض اخلطط التي 
يجرى اتخاذها حاليا من جميع القيادات في اململكة 
استعدادا ملوســم احلج لعام ١٤39هـ، إضافة إلى 
اســتعراض جاهزيــة قوات أمــن احلج مبختلف 
قياداتها الستقبال وتنظيم موسم حج على مختلف 
األصعــدة األمنيــة، وفق وكالة األنباء الرســمية 

السعودية )واس(.

احلزب احلاكم في جنوب أفريقيا
يقرر إقالة زوما من رئاسة البالد

عواصم - وكاالت: قرر حزب »المؤتمر 
الوطنــي األفريقي« الحاكــم في جنوب 
افريقيا، في ختام اجتماعات ماراثونية 
امــس، إقالة جاكوب زومــا من منصبه 
رئيســا للبالد على خلفيــة اتهامات له 

بالفساد.
وقال مســؤول رفيع ان الحزب قرر 
عزل زوما من رئاســة البالد، وذلك بعد 
اجتماع مطول لتحديد مصير زعيم أثارت 

أعوامه في السلطة انقساما واسعا.
وجاء قرار اللجنة التنفيذية بالحزب 
في الســاعات األولى مــن الصباح بعد 
مناقشات مكثفة استمرت ١3 ساعة وعقب 
اجتماع مباشر بين زوما ونائبه سيريل 

رامافوسا الذي يفترض أنه سيخلفه.
وخلص المجلس الوطني التنفيذي 
المؤلف من ١٠7 أعضاء، باعتباره أعلى 
هيئــة تقريريــة بالحــزب، فــي ختــام 
المحادثــات، إلى »اســتدعاء« زوما من 

مهامه الرئاسية.
ويعد القرار غير ملــزم من الناحية 
الدســتورية لكن يمكــن أن يترجم في 
البرلمــان بحجــب الثقــة عــن الرئيس 

وبالتالي إقالته.
ولــدى اللجنــة التنفيذيــة بالحزب 
ســلطة إصدار أمر لزومــا بالتنحي من 
منصبــه كرئيس للبالد، بيــد أن هناك 
تقارير إعالمية محلية تشير إلى أنه قد 

يرفض ذلك.
أما رامافوسا الخليفة المفترض لزوما 
فهو زعيم نقابي قيل يوما إن نيلســون 
مانديال اختاره ليتولي الســلطة. وفي 
ديسمبر تم انتخابه رئيسا لحزب المؤتمر 
الوطني الحاكم بعدما فاز بفارق طفيف 

على منافسته نكوسازانا دالميني زوما 
زوجة جاكوب زوما السابقة.

ورغم قرار اللجنة التنفيذية بالحزب 
عزل زوما، أشــارت تقارير إعالمية إلى 
أن الرئيس الذي يبلغ من العمر 75 عاما 
قد يرفض االمتثال للقرار مما قد يضطر 

الحزب إلى عزله عن طريق البرلمان.
وقبل منتصــف الليلة قبل الماضية 
بقليــل قالت هيئة اإلذاعــة والتلفزيون 
في جنــوب أفريقيا ان رامافوســا أبلغ 
بنفسه زوما بأن أمامه ٤٨ ساعة لتقديم 

استقالته.
وقال مصدر بارز في الحزب في وقت 
الحق لرويترز إن زوما صرح بوضوح 

بأنه لن يترك منصبه.
وأكد المصــدر إن رامافوســا عندما 
عــاد إلى اجتماع الحزب الحاكم في أحد 
فنادق بريتوريا بعد لقائه زوما، كانت 

المناقشات »محتدمة وصعبة«.
وكانت توبيكا ماديبا زوما زوجة زوما 
كتبت قبل أيام على إنستغرام تعليقات 
توحي بأن زوجها، الذي تحدى محاوالت 
من الحزب الحاكم ومن المحاكم لعزله، 
مستعد للمقاومة ويرى أنه ضحية مؤامرة 

من الغرب.
وقالت »سينهي ما بدأه ألنه ال يتلقى 
أوامر عبر المحيط األطلسي«. ومن المقرر 
أن تنتهي والية زوما الرئاســية رسميا 

في منتصف ٢٠١9. 
وشهد اقتصاد جنوب أفريقيا، األكثر 
تقدما في القارة، ركودا طوال تسعة أعوام 
قضاها زوما في السلطة مع عزوف البنوك 
وشركات التعدين عن االستثمار بسبب 

الشكوك السياسية وتفشي الفساد.

مساعٍ روسية - فلسطينية لوضع آلية دولية للوساطة في عملية السالم

ً املعتقلون اإلداريون يقاطعون احملاكم اإلسرائيلية نهائيا
عواصــم - وكاالت: أعلــن 
ممثلو عدة مؤسســات معنية 
بأوضاع املعتقلني الفلسطينيني 
في الســجون اإلسرائيلية، أن 
٤5٠ معتقال إداريا قرروا مقاطعة 
احملاكم اإلسرائيلية احتجاجا 

على اعتقالهم اإلداري.
وأضاف ممثلو هيئة شؤون 
التابعة  األســرى واحملرريــن 
ملنظمة التحرير الفلســطينية 
ونادي األسير ومركز حريات 
ومؤسســة مهجــة القدس في 
مؤمتر صحافي في رام اهلل أن 
هذه خطوة استراتيجية ومهمة 
ملواجهة سياسة االعتقال اإلداري 
ســتبدأ في اخلامس عشر من 

الشهر اجلاري.
وقال رئيس هيئة شــؤون 
األسرى واحملررين الفلسطينية 
عيسى قراقع أمس إن املقاطعة 
ســتكون »شــاملة وبال سقف 

زمني محدد«.
أكــد  املؤمتــر  وخــالل 
املشــاركون دعمهم والتزامهم 
بقرار املعتقلني االداريني واعتبار 
هذه اخلطوة النضالية خطوة 
اســتراتيجية عامــة ملواجهة 
سياسة االعتقال اإلداري ودعوا 
إلى ضــرورة التفاف كل أبناء 
الشعب الفلسطيني حول هذه 

اخلطوة.
أســرى  أمضــى  وقــد 
فلســطينيون نحــو ١٤ عامــا 
متواصلة في سجون االحتالل 
حتت بند »االعتقال اإلداري«.

وقال املعتقلون اإلداريون في 
بيان ان العملية التي تتم داخل 
احملاكم »هي مجرد مسرحية ال 
تعطي مجاال حملامــي املعتقل 
فرصة الدفاع أمام ملف تقدمه 
النيابة العسكرية على أنه سري 
وال يبقــى أمــام احملام ســوى 
التخمــني وطرح عبارات عامة 
ردا على ادعاءات اسرائيلية من 
قبيل املعتقل يشكل خطرا على 
أمن الدولة واجلمهور«. وذكر 
البيان أن هذه املقاطعة حملاكم 

االعتقال اإلداري اإلســرائيلية 
هي »مقاطعة شــاملة ونهائية 
غير مسقوفة زمنيا، إميانا منا 
بأن حجر األساس في مواجهة 
هذه السياســة الظاملة، يكمن 
في مقاطعــة اجلهاز القضائي 

الصهيوني«.
وفــي غضــون ذلــك، قــال 
الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس أمس إن روسيا وفلسطني 

متفقتان على األسس واملبادئ 
املتعلقة بتحقيق تسوية للنزاع 

الفلسطيني ـ اإلسرائيلي.
الرئيــس عباس  وأضــاف 
في معرض رده على ســؤال لـ 
»كونــا« خالل مؤمتر صحافي 
عقده على هامش لقاء مع رجال 
الدين اإلسالمي في روسيا ان 
القواسم املشتركة في املواقف 
الروسيةـ  الفلسطينية تستند 

الى األسس واملبادئ التي يجب 
ان حتل على اساسها القضية 

الفلسطينية.
وجدد عبــاس التأكيد على 
الرافض  الفلســطيني  املوقف 
املتحــدة  الواليــات  الحتــكار 
األميركيــة دور الوســاطة في 
النزاع الفلسطينيـ  اإلسرائيلي 
قائال إن »املباحثات الروسية ـ 
الفلسطينية تناولت سبل بلورة 
آلية للوساطة تنجم عن مؤمتر 
دولي يعقد ملناقشة سبل حتقيق 
التسوية في الشرق األوسط«.

بدوره، جدد صائب عريقات، 
أمــني ســر اللجنــة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلسطينية، 
موقف بالده من اعتبار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، »فقد 
دوره وسيطا للسالم في الشرق 
األوســط، بســبب انحيــازه 
ملمارسات وسياسات احلكومة 

اإلسرائيلية«.
وقــال، فــي مقال نشــرته 
صحيفــة »نيويــورك تاميز« 
األميركية، ان »الدعم األميركي 
خلطط إسرائيل االستيطانية 
واالستعمارية يتجاهل القانون 
الدولــي واملنظمــات الدوليــة 
مــن جهة، ويتنافــى مع الدور 
الديبلوماسي األميركي التقليدي 
فــي عمليــة الســالم الشــرق 

أوسطية من جهة أخرى«.
كما أشــار عريقــات إلى أن 
قرار الرئيس األميركي بإعالن 
القدس عاصمة إسرائيل، أنهى 
دور واشنطن في عملية السالم 

بشكل نهائي.
التحرك األميركي  ووصف 
القــدس  األخيــر بخصــوص 
والالجئني الفلسطينيني، بأنه 
»وصفة لتوسيع دائرة العنف 

باملنطقة«.
ولفت إلى أن »هدف ترامب 
مــن تقليــص ميزانيــة وكالة 
الغــوث االونروا هــو تغييب 
قضيــة الالجئــني مــن طاولة 

املفاوضات«.

ً إسرائيل متدد اعتقال الطفلة »عهد التميمي« شهرا

رام اهلل ـ وكاالت: قررت احملكمة العســكرية 
اإلســرائيلية، التي انعقدت في سجن »عوفر« 
برام اهلل أمس متديد اعتقال الطفلة عهد التميمي 

إلى الشهر املقبل.
وقال باسم التميمي، والد »عهد« لوكالة األناضول، 
إن محكمة عوفــر، قررت تأجيل محاكمة ابنته 

حتى تاريخ 11 مارس املقبل. 
وكانت احملكمة قد قررت عقد اجللسة أمس، من 
دون حضور وسائل اإلعالم بحجة أنها ستحاكم 

كقاصر. ودخلت »التميمي« قاعة احملكمة بحسب 
مراسل األناضول، رافعة شعار »النصر«، قبل أن 

يتم إخالء القاعة من وسائل االعالم. 
وفي األول مــن يناير املاضــي، قدمت النيابة 
العسكرية اإلسرائيلية الئحة من 12 اتهاما ضد 
الطفلة »عهد« تضمنت اتهامها مبهاجمة ضابط 
وجندي إسرائيليني، إضافة إلى مهاجمتها ورشقها 
باحلجارة لقوات إســرائيلية في خمسة أحداث 

أخرى.

الطفلة عهد التميمي خالل مثولها امام محكمة االحتالل في عوفر           )ا.پ(
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