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أشاد  بالقرار »احلكيم« لزعيم كوريا الشمالية

ترامب يتمسك باتهام الطرفني بارتكاب أخطاء في مواجهات شارلوتسفيل
فيما اشاد الرئيس االميركي دونالد ترامب 
ام��س االرب��ع��اء بالقرار “احلكيم والعقالني” 
للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي 
أع��ل��ن أن��ه سيجمد م��ش��روع اط���الق ص��واري��خ 
تسقط قرب األراضي األميركية في جزيرة غوام. 
وكتب في تغريدة من نيويورك حيث ميضي 
بضعة اي��ام “اتخذ كيم جونغ أون الكوري 
الشمالي قرارا حكيما جدا وعقالنيا جدا” مضيفا 

أن “البديل سيكون كارثيا وغير مقبول”.
وأثار الرئيس األميركي دونالد ترامب عاصفة 
جديدة من االستنكار عمت ال��والي��ات املتحدة 
بتأكيده أن مسؤولية أعمال العنف التي هزت 
شارلوتسفيل تقع على “كال الطرفني”. وفي 
مؤمتر صحافي صاخب عقده في برجه “ترامب 
تاور” بنيويورك، القى ترامب املسؤولية على 
أنصار اليمني املتطرف واملؤمنني بنظرية تفوق 
العرق األبيض الذين جتمعوا في هذه املدينة 
الصغيرة بوالية فرجينيا، واملتظاهرين الذين 

جتمعوا للتنديد بهم.
وكان كالمه الشديد النبرة وغير املترابط في 
بعض األح��ي��ان، في تباين ص��ارخ مع اإلع��الن 
الرسمي الذي تال نصه في البيت االبيض وندد 

فيه ب�”أعمال عنف عرقية” غير مقبولة.
وقتلت امرأة عمرها 32 عاما في شارلوتسفيل 
حني قام شاب من النازيني اجلدد عمره عشرون 
عاما يدعى جيمس فيلدز بدهس مجموعة من 
املشاركني في التظاهرة امل��ض��ادة بسيارته. 
وباشر ترامب الذي يواجه انتقادات متزايدة 
داخ���ل معسكره نفسه، م��ؤمت��ره الصحافي 
معلنا أمام املصاعد الذهبية في برجه مبانهاتن 
أن تصريحه األول السبت ال��ذي ك��ان مبهماً 
ورفض فيه توجيه االتهام بأعمال العنف إلى 
املجموعات اليمينية املتطرفة والعنصرية، 
م��رده قلة املعلومات املتوافرة لديه في ذلك 

احلني.
وقال مبررا رد فعله ذاك الذي أثار عاصفة 
من التنديد “عندما ادلي بتصريح احب ان اكون 
دقيقا. اريد الوقائع. احلوادث كانت قد حصلت 

لتوها”.

وماذا عن اليسار البديل؟
لكن أم��ام سيل األسئلة، ع��اد ترامب الحقا 
وك��رر موقفه األول. وق��ال “أعتقد أن هناك 
أخطاء ارتكبت من كال الطرفني”، فيما بدا كبير 
موظفي البيت األبيض اجلديد اجلنرال السابق 
في املارينز جون كيلي غير مرتاح وبقي واقفا 

بال حراك كأمنا متشنجا بجانبه طوال املؤمتر 
الصحافي الطويل. وأك��د ترامب “دققت في 
املسألة عن كثب، أكثر بكثير من معظم الناس. 
كان لدينا من جهة مجموعة من األشرار. وكان 
لدينا من اجلهة األخ��رى مجموعة عنيفة جدا 
ايضا. ال أح��د يريد ق��ول ذل��ك، لكنني سأقوله 

اآلن”.
وت���اب���ع م��ص��ع��دا ال��ن��ب��رة إزاء اس��ت��م��رار 
الصحافيني في مواجهته “وماذا عن اليسار 
البديل الذي هاجم اليمني البديل مثلما تسمونه؟ 

أال يتحمل جزءا من املسؤولية؟ ثّمة روايتني لكل 
قصة”. قال “لقد نددت بالنازيني اجلدد. لكن كل 
الذين كانوا هناك لم يكونوا من النازيني اجلدد 
او م��ن أن��ص��ار نظرية تفوق ال��ع��رق األبيض، 
إطالقا”. وأكد “كان هناك أشخاص طيبون من 
الطرفني”. وسارع الزعيم السابق جلماعة كو 
كلوكس كالن ديفيد دي��وك ال��ذي كان من أبرز 
وجوه التجمع في شارلوتسفيل إلى الترحيب 
بتصريحات الرئيس. وكتب على تويتر “شكرا 
سيدي الرئيس ترامب على صدقك وشجاعتك 

في ق��ول احلقيقة عن شارلوتسفيل والتنديد 
باإلرهابيني اليساريني”.

غير أن تصريحات ترامب األخ��ي��رة أث��ارت 
في املقابل موجة من االستنكار لم تقتصر على 
األوس���اط السياسية. وك��ان الرئيس السابق 
ب��اراك أوباما كتب األحد على تويتر مستشهدا 
بنلسون مانديال “ال أحد يولد وهو يكره شخصا 
آخر بسبب لون بشرته أو أصوله أو ديانته”، 
وق��د حصدت التغريدة أكثر من ثالثة ماليني 
اعجاب ما جعلها األكثر رواج��ا على اإلط��الق 

بحسب موقع تويتر نفسه. كما كتب السناتور 
بيرني س��ان��درز امل��رش��ح سابقا لالنتخابات 
التمهيدية الدميوقراطية، على تويتر متوجها 
إلى ترامب “أنت عار على بالدنا وعلى ماليني 

األميركيني الذين قاتلوا وقتلوا لهزم النازية”.

بانون ليس عنصريا
م��ن جهته اع��ل��ن جن��م ك��رة السلة ليبرون 
جيمس “لطاملا كانت الكراهية م��وج��ودة في 
أميركا. كلنا يعرف ذل��ك، لكن دونالد ترامب 

اع���اد ال��ت��روي��ج لها”. وك��ت��ب ح��اك��م فرجينيا 
الدميوقراطي تيري ماكوليف أن “قادة من 
جميع األطراف ومن جميع أنحاء البالد، نددوا 
بهؤالء األشخاص وبأفعالهم بكالم واضح وبال 
ت��ردد. الشعب االميركي بحاجة إل��ى أن يقوم 
رئيسه باألمر نفسه، وهو بحاجة إلى ذلك في 

احلال”.
م��ن ج��ه��ت��ه ك��ت��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
اجلمهوري بول راين “يجب أن نكون واضحني. 
ن��ظ��ري��ة ت��ف��وق ال��ع��رق األب��ي��ض ك��ري��ه��ة. ه��ذا 
التعصب مخالف لكل ما يؤمن به هذا البلد. ال 

ميكن أن يكون هناك أي التباس أخالقي”. 
وأع��رب��ت النائبة اجلمهورية عن فلوريدا 
إيليانا روس ليتينن عن غضبها فكتبت “اتهام 
+كال الطرفني+ بعد شارلوتسفيل؟! ال. العودة 
إلى مذهب النسبية حني نتحدث عن كو كلوكس 
كالن وأنصار النازية وتفوق العرق األبيض؟ 

ال، قطعا”.
واغتنم ترامب املؤمتر الصحافي ليلمح إلى 
أن مستشاره االستراتيجي املثير للجدل ستيف 
بانون قد يغادر البيت األبيض قريبا. وقال في 
وقت يثير مستقبل بانون املناصر لليمني البديل 
األميركي الكثير من التكهنات منذ ع��دة أيام 
“سوف نرى ما يحصل لبانون” لكنه حرص 
على الدفاع عنه فقال “بانون صديق )...( إنه 

شخص طيب، ليس عنصريا”.
وف��ي نكسة ج��دي��دة للرئيس اجلمهوري، 
أعلن رئيس “االحتاد االميركي للعمل-رابطة 
املنظمات الصناعية”، أكبر نقابة عمالية في 
الواليات املتحدة، استقالته من عضوية مجلس 
مهمته تقدمي املشورة للرئيس بشأن االقتصاد، 
لينضم بذلك إلى عدد من رؤساء مجالس إدارة 
شركات آخرين. وأعلن ريتشارد ترومكا بعد 
قليل على انتهاء املؤمتر الصحافي املرجتل في 
ترامب ت��اور “ال ميكننا أن نشارك في مجلس 
م��ع رئيس يتساهل م��ع التعصب واإلره���اب 
الوطني”. وأض��اف “علينا ان نستقيل باسم 
ع��م��ال ام��ي��رك��ا ال��ذي��ن ي��رف��ض��ون اي شكل من 
أشكال إسباغ الشرعية على ه��ذه اجلماعات 

العنصرية”.
من جهة أخرى، اعلنت إدارة احلدائق الوطنية 
أن مجهولون قاموا بتخريب نصب لينكولن 
الشهير ف��ي واشنطن فكتبوا ع��ب��ارات بذيئة 
بالطالء االحمر على أحد أعمدة الصرح املكرس 
للرئيس ابراهام لينكولن الذي الغى العبودية 

في اميركا.

الرئيس األميركي دونالد ترامب
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تظاهرة جديدة أمام برج 
ترامب في نيويورك

تظاهر مئات االشخاص مساء اول امس الثالثاء، لليوم 
الثاني على التوالي، في نيويورك أم��ام ب��رج “ترامب 
تاور” الذي عاد اليه الرئيس دونالد ترامب للمرة االولى 
منذ تسلمه مفاتيح البيت االبيض، وذلك للتنديد مبوقفه 
اث��ر أعمال العنف التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل 
ال��س��ب��ت. وجت��م��ع امل��ت��ظ��اه��رون ع��ل��ى رص��ي��ف اجل���ادة 
اخلامسة قرب برج “ترامب تاور” مرددين هتافات من 
مثل “نحن هنا لنبقى، نحن هنا لنقاتل”، في حني انتشر 
حولهم عناصر من الشرطة للحؤول دون اي صدام بينهم 
وبني بضع متظاهرين مؤيدين للرئيس رفعوا الفتات 
كتب عليها شعاره االنتخابي “اجعل أميركا عظيمة مرة 

أخرى” ورددوا هتافات داعمة له.
واحتشد املتظاهرون امام البرج بعدما صب الرئيس 
الزيت على النار واع��اد اشعال السجال ح��ول موقفه 
من اعمال العنف العنصرية بتصريحه خ��الل مؤمتر 
صحافي صاخب عقده في برجه ودافع فيه عن رد فعله 
االول��ي على ح��وادث السبت، مؤكدا ان هناك اخطاء من 
“كال الطرفني”. وقال ترامب “اعتقد ان هناك اخطاء من 
كال اجلانبني” اي انصار اليمني املتطرف الذين يؤمنون 
بنظرية تفوق العرق االبيض واولئك الذين تظاهروا 
ضدهم في شارلوتسفيل، املدينة الصغيرة الواقعة في 

والية فيرجينيا.
واستهل الرئيس االميركي م��ؤمت��ره الصاخب مع 
الصحافيني بتوضيح اول تصريح ادلى به بعد مواجهات 
شارلوتسفيل السبت وال���ذي حّمل فيه ك��ال الطرفني 
بالتساوي املسؤولية، قبل ان يعود ويدين “اعمال العنف 
العنصرية” التي شهدتها املدينة. وق��ال “عندما ادلي 
بتصريح احب ان اكون دقيقا. اريد الوقائع. احلوادث 
كانت قد حصلت لتوها”، مشددا على انه اتضح له الحقا 

ان كال الطرفني كان عنيفا جدا.

مجهولون يخربون نصب 
لينكولن في واشنطن بالطالء

قام مجهولون بتخريب نصب لينكولن الشهير في 
واشنطن وكتبوا عليه كلمات بذيئة بالطالء االحمر، 
بحسب ما اعلنته إدارة احلدائق الوطنية املعنية بهذه 
املواقع. ومت اكتشاف الكتابة على أحد األعمدة الضخمة 
في النصب املكرس للرئيس ال��ذي الغى العبودية في 
اميركا، في ساعة مبكرة اول امس  الثالثاء. والصورة 
التي نشرتها إدارة احلدائق لم تسمح بقراءة الكتابة 
ب��وض��وح، لكن ال��وك��ال��ة احلكومية قالت انها “تبدو 

+شتيمة+”.
ومت اكتشاف امل��زي��د م��ن الكتابات غير الواضحة 
بطالء فضي على خريطة أح��د متاحف سميثسونيان 
الكائنة على ج��ادة كونستيتيوشن احمل��اذي��ة حلديقة 
ناشونال مول. وقالت إدارة احلدائق الوطنية ان العمال 
يستخدمون مادة خاصة مخففة لنزع الطالء عن النصب 
املكرس للرئيس ال�16  للواليات املتحدة، على أحد طرفي 
ناشونال مول في العاصمة األميركية. وحتتاج إزالة 

الطالء بالكامل للعديد من املراحل.
وت��ق��وم ش��رط��ة احل��دائ��ق األميركية بالتحقيق في 
احل��ادث��ة، وه��ي ليست األول���ى م��ن نوعها التي حلقت 
بالصروح الكثيرة في واشنطن هذا العام. في شباط/
فبراير املاضي مت تخريب نصب لينكولن ونصب احلرب 
العاملة الثانية ونصب واشنطن بكتابات غريبة مثل 
“جاكي اطلقت النار على جي.اف.كي” الرئيس االميركي 

الراحل جون كينيدي، بحسب وسائل اعالم محلية.

كندا والواليات املتحدة 
واملكسيك تباشر معاودة 

التفاوض في اتفاقية نافتا
تبدأ كندا والواليات املتحدة واملكسيك  امس االربعاء اجتماعات 
إلع��ادة التفاوض ح��ول اتفاقية التجارة احل��رة ألميركا الشمالية 
)نافتا(، بناء على طلب الرئيس االميركي دونالد ترامب الذي وضع 
هذه املسالة بني ابرز أولوياته السياسية. وسيجتمع املفاوضون من 
الدول الثالث حتى األحد في العاصمة األميركية لتحديث االتفاقية 
التجارية السارية املفعول منذ ع��ام 1994، وال��ت��ي ساهمت في 
تعزيز املبادالت التجارية بينهم. وصرح ترامب قبل يومني “نحن 
بصدد إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة لتصبح جيدة للعمال  

األميركيني. حان الوقت للقيام بذلك”.
ولطاملا ن��دد ت��رام��ب بهذه االتفاقية ووصفها بانها “كارثة”، 
معتبرا أنها مسؤولة عن خسارة العديد من الوظائف في الواليات 
املتحدة. ويحظى الرئيس في هذه املسألة بدعم جزء من املعارضة 
الدميقراطية. وقالت النائبة عن احلزب روزا دي��الورو الثالثاء ان 
“نافتا مسؤولة بشكل مباشر عن انتقال مليون وظيفة برواتب مجزية 
إلى اخلارج”. وتعتزم واشنطن خصوصا مناقشة اخللل في ميزانها 
التجاري مع املكسيك الذي انتقل منذ توقيع االتفاقية من فائض حجمه 

1،6 مليار دوالر الى عجز قدره 64 مليار دوالر.
وباتت االتفاقية مسالة حيوية القتصاد املكسيك إذ تشكل الواليات 
املتحدة وجهة %80 من ص��ادرات هذا البلد، ومعظمها من منتجات 
الصناعات التحويلية كالسيارات، فضال عن منتجات زراعية. واكد 
مسؤول في وزارة التجارة االميركية الثالثاء رفضا ذكر اسمه ان 

“العجز مشكلة كبيرة يجب ان نعاجلها”.

شركات الطيران تغادر فنزويال 
وكراكاس تدخل في عزلة

بقيت الفرنسية ج��ان كوست )26 ع��ام��ا( ستة اي��ام عالقة في 
كراكاس، عندما توقفت شركة افيانكا عن تسيير رحالت الى فنزويال، 
على غرار شركات جوية اخرى اوقفت رحالتها الى هذا البلد الغارق 
في ازم��ة. وكانت كوست التي وصلت من باريس، وت��رأس شركة 
تعمل في مجال السياحة في البيرو، تريد السفر الى بوغوتا. وقد 
اختارت شركة افيانكا الكولومبية، لكن توقفها في كراكاس طال فجأة 
عندما علقت الشركة رحالتها في 27 متوز/يوليو، متذرعة ب “قيود 

تشغيلية وأمنية”.
ول��م تعمد ك��وس��ت ال��ت��ي اض��ط��رت ال��ى االق��ام��ة  ف��ي العاصمة 
الفنزويلية، الى السياحة في البلد. وتقول انها الزمت فندقها، بينما 
ك��ان يتناهى اليها من اخل��ارج صخب املواجهات بني املتظاهرين 
وقوى االمن. واسفرت هذه التجمعات التي تطالب باستقالة الرئيس 
نيكوالس مادورو، على خلفية االزمة االقتصادية، عن 125 قتيال منذ 

نيسان/ابريل املاضي.
وتؤكد كوست ان محنتها قد انتهت في االول من آب/اغسطس، 
عندما متكنت من السفر على منت طائرة تابعة لشركة أخرى. وقالت 
لوكالة فرانس برس “نريد مالحقة آير فرانس وأفيانكا اللتني كانتا 
تعرفان ماذا سيحصل عندما نصل الى هنا”. وبدأت شركات اخلطوط 
اجلوية في الواقع الفرار من فنزويال اعتبارا من 2014، مع تراجع 

اسعار النفط الذي يؤمن %96 من العمالت الصعبة للبالد.
وادى ذلك الى نقص في الدوالر الذي حتتكره احلكومة منذ 2003  
عبر رقابة صارمة على امل��ب��ادالت، وال��ى تراكم دي��ون بحجم 3،8 
مليارات دوالر لدى الشركات، كما ذكر االحتاد الدولي للنقل اجلوي 
)اياتا(. وألنه بات يتعذر على الشركات االستفادة من ارباحها في  
فنزويال، توقف معظمها عن بيع البطاقات بالعملة احمللية البوليفار 
في 2016، كما ق��ال مصدر في القطاع، وباتت تقدم عروضا على 
االنترنت وبالدوالر فقط. واختار البعض منها النزوح بكل بساطة. 
فما بني 2014 و2015، غادرت شركات “اير كندا” و”ايرومكسيكو” 
وأليطاليا و”غول” البرازيلية. ومنذ 2016، تلتها شركات داينامك 

ويونايتد ودلتا االميركية ولوفتهانزا االملانية ثم افيانكا.

مواجهات بني القوات الهندية والصينية في منطقة جبلية 
وق��ع��ت م��واج��ه��ات لفترة وج��ي��زة ب��ني ال��ق��وات 
الهندية والصينية في منطقة متنازع عليها في 
الهيماليا في تصعيد لالزمة املستمرة منذ أشهر بني 
جيشي القوتني النوويتني، على ما أفاد مسؤولون 
ام��س  األرب��ع��اء. وق��ال مسؤول عسكري هندي إن 
اجلنود الصينيني رشقوا حجارة على جنود هنود 
قرب بحيرة بانغونغ، وهي مقصد سياحي معروف، 
في منطقة الداخ اجلبلية اول امس الثالثاء. واضاف 
أن اجلنود الصينيني حاولوا مرتني التوغل في 

االراضي الهندية لكن مت صدهم.
وق��ال امل��س��ؤول لوكالة ف��ران��س ب��رس طالبا 
عدم ذكر هويته “وقع حادث بسيط. جرى رشق 
باحلجارة من اجلانب الصيني لكن متت السيطرة 
على ال��وض��ع بسرعة”. واض���اف ان املواجهة 
الوجيزة انتهت بعد ان تراجع اجلانبان الصيني 
والهندي كل ال��ى مواقعه. وقالت شرطة والية 
جامو وكشمير بشمال الهند، حيث تقع بحيرة 
الداخ، ان االشتباكات عادية نوعا ما على طول 

“خط املراقبة”، ح��دود األم��ر الواقع التي تقسم 
املنطقة بني الهند وباكستان.

وق���ال م��ص��در ف��ي ش��رط��ة س��ري��ن��اغ��ار لوكالة 
فرانس برس “هذه األم��ور حتدث كل صيف، لكن 
ه��ذه )احل��ادث��ة االخ��ي��رة( استمرت لفترة اط��ول 
بقليل وكانت أكثر خطورة، لكن دون استخدام 
اسلحة”. وتقع بحيرة بانغونغ على ارتفاع 4 آالف 
متر في الهضبة التيبتية. وتأتي احلادثة االخيرة 
وس��ط استمرار النزاع بني اجلانبني على هضبة 
استراتيجية في الهيماليا تبعد آالف الكيلومترات، 
حيث يتواجه مئات اجلنود الهنود والصينيني منذ 

أكثر من شهرين.
واندلع النزاع احل��دودي في حزيران/يونيو 
املاضي عندما بدأ جنود هنود بتوسيع طريق يعبر 
منطقة دوكالم )دونغالنغ بالصينية(. وتتنازع 
الصني وبوتان على املنطقة. وقامت الهند، حليفة 
بوتان، في اعقاب ذلك بنشر ق��وات لوقف أعمال 
شق الطريق، ما دفع بكني إلى اتهام الهند بانتهاك 

االراض��ي الصينية.  وقالت الصني ان على الهند 
سحب قواتها قبل البدء بأي مفاوضات، فيما أعلنت 

الهند أن على اجلانبني أن يسحبا قواتهما معا.
تتمتع الهضبة بأهمية استراتيجية النها 
متنح الصني منفذا إل��ى شريط ضيق مناارض 
يعرف باسم “عنق الدجاجة” ويربط والي��ات 
شمال شرق الهند بباقي مناطق البالد. وذكرت 
وسائل اعالم هندية ان اجليش الصيني رفض هذا 
العام املشاركة في لقاءات احتفالية جتري عادة 
مبناسبة عيد استقالل الهند الثالثاء. وهذه املرة 
االولى منذ 2005 التي لم جتر فيها هذه اللقاءات. 
وخاض اجلاران النوويان حربا وجيزة في 1962 
في والية اروناشال ب��رادش الهندية احلدودية. 
وتصاعد التوتر على خ��ط املراقبة الفعلي في 
2014 عندما دخل جنود صينيون إلى اراض تقول 
الهند إنها تابعة لها، ما اثار ازمة عسكرية استمرت 
اسبوعني القت بظاللها على زي��ارة للرئيس شي 

جينبينغ.

رئيس وزراء باكستان السابق يطلب 
إعادة النظر في قرار إقالته

رد رئيس وزراء باكستان السابق 
ن��واز شريف على ق��رار احملكمة العليا 
بإقالته بتهمة الفساد، مطالبا مبراجعة 
ق��ض��ي��ت��ه. وأق���ال���ت احمل��ك��م��ة العليا 
شريف اواخ���ر متوز/يوليو املاضي 
عقب حتقيقات في اتهامات بالفساد 
ضده وضد اسرته، ليكون بذلك رئيس 
ال���وزراء اخلامس عشر ال��ذي ال يكمل 
واليته منذ استقالل باكستان قبل 70 

عاما.
وت��ع��ود االت��ه��ام��ات ب��ح��ق رئيس 
ال��وزراء السابق إلى تسريبات وثائق 
بنما ال��ت��ي كشفت ال��ع��ام امل��اض��ي عن 
البذخ في منط حياة عائلته، والعقارات 

الفخمة التي ميتلكونها في لندن.
وف��ي االلتماس امل��ط��ول ال��ذي قدمه 
مل��راج��ع��ة قضيته، فند ف��ري��ق شريف 
القضائي 19 نقطة تطعن ف��ي حكم 
احمل��ك��م��ة، وق��ال��وا إن احل��ك��م تشوبه 

“اخطاء خرجت إلى السطح”. وبحسب 
االلتماس ال��ذي مت تقدميه مساء اول 
الثالثاء وحصلت وكالة فرانس برس 
ع��ل��ى ن��س��خ��ة م��ن��ه “يطلب امللتمس 
مراجعة ال��ق��رار النهائي للمحكمة”. 
وطلبت احملكمة العليا ايضا من مكتب 
احملاسبة الوطني، الهيئة احلكومية 
ملكافحة الفساد،  فتح حتقيق جنائي 
بحق شريف وجنليه حسني وحسن 

وابنته مرمي.
االسبوع املاضي تقدم شريف موكبا 
مل��ؤي��دي��ه ال��راف��ض��ني حل��ك��م احملكمة، 
توجهوا من العاصمة اس��الم اب��اد الى 
مسقط رأس��ه بلدة اله��ور ف��ي مسيرة 
استمرت أي��ام��ا ون��زل فيها االالف من 
ان��ص��اره في استعراض ق��وة. وخالل 
امل��س��ي��رة ه��اج��م ش��ري��ف ب��اس��ت��م��رار 
ق����رار احمل��ك��م��ة ق��ائ��ال ان���ه “اهانة” 

للباكستانيني.

وزير روسي سابق يحاكم
في قضية فساد يتهم

مقربا من بوتني
وجه وزير االقتصاد الروسي السابق الكسي اوليوكاييف الذي 
يحاكم في موسكو بتهمة الفساد، أصابع االتهام  امس األربعاء إلى 
أجهزة االستخبارات الروسية الواسعة النفوذ ورئيس مجموعة 
“روسنفت” مؤكدا أنهما أوقعا به. ويشتبه بأن أوليوكاييف )61 
عاما( حاول اختالس مليوني دوالر من شركة روسنفت في قضية 
كان لها وقع الصدمة في االوس��اط الليبرالية في البالد. وميكن ان 

يحكم عليه بالسجن 15 عاما في حال ادانته.
وفي اليوم االول من امل��داوالت في سياق محاكمة بدأت األسبوع 
املاضي، ندد أكبر مسؤول روسي يعتقل ويحاكم بتهمة الفساد منذ 
وص��ول الرئيس فالدميير بوتني الى السلطة عام 2000، باتهام 
“سخيف” وب�”غياب أدلة” و”اتهام مفبرك يقوم حصرا على تأكيدات 

)إيغور( سيتشني” رئيس روسنفت املقرب من الرئيس الروسي. 
وعلق على توقيفه مشيرا إلى أن تسليمه احلقيبة التي حتتوي 
على مال “خطط له عناصر جهاز األمن الفدرالي مسبقا” موضحا 
أنه حضر فقط ألن رئيس روسنفت طلب منه ذلك.  وقال “اتصل بي 
سيتشني شخصيا )...( وأقنعني باحلضور إلى روسنفت”.  وقال 
الوزير السابق ال��ذي هزل كثيرا منذ توقيفه في مكاتب املجموعة 
التابعة للدولة أن ذلك كان “استدراجا مدبرا من الدوائر العليا 

استنادا إلى وشاية كاذبة” من سيتشني. 
وغالبا ما تتم إقالة مسؤولني كبار في روسيا في قضايا فساد 
حتظى بتغطية إعالمية كثيفة، إال أنها أول مرة منذ سقوط االحتاد 
السوفياتي يتم فيها توقيف وزي��ر اث��ن��اء شغله منصبه. تسلم 
اوليوكاييف وزارة االقتصاد عام 2013 واعتقل في تشرين الثاني/
نوفمبر 2016. ومثل الوزير السابق في البداية أمام قاض وجه اليه 

تهمة “االختالس وتلقي رشى” قبل ان يفرض عليه اإلقامة اجلبرية.
وس��رع��ان م��ا أق��ص��اه بوتني م��ن منصبه وع��ني محله بعد فترة 
انتقالية اخلبير االقتصادي الشاب مكسيم اوريشكني )35 عاما( 
الذي كان يعمل في وزارة املالية.  وأثارت جسامة الوقائع املنسوبة 
إليه والتباين بني طرفي القضية، وزير تكنوقراطي قليل الشعبية 
ومجموعة شبه رسمية بالغة النفوذ، صدمة كبرى داخل اجلناح 
الليبرالي في السلطة الروسية الذي كان أوليوكاييف مقربا منه. 
وم��ع اقتراب االنتخابات الرئاسية في آذار/م���ارس 2018، رأى 
بعض املعلقني في هذه املسألة محطة جديدة في الصراع اجلاري بني 

احمليطني ببوتني.

رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف


