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كلف صهره إجراء تعديالت في إدارة البيت األبيض 

ترامب سيصدر مرسوما يلغي خطة أوباما للطاقة النظيفة
اعلن املدير اجلديد لوكالة حماية 
ال��ب��ي��ئ��ة أم���س األول ان ال��رئ��ي��س 
االم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب سيوقع 
مرسوما رئاسيا يلغي خطة خلفه 
ب����اراك اوب���ام���ا م��ن اج���ل احل���د من 
انبعاثات غازات الدفيئة من املصانع 

التي تعمل على الفحم.
وق��ال سكوت برويت في مقابلة 
مع برنامج “ذيس ويك” على شبكة 
“ايه بي سي” االحد ان الغاء خطة 
اوباما للطاقة النظيفة التي اقرت في 
العام 2015 سيعيد خلق وظائف في 

قطاع الفحم.
وتابع برويت “االدارة السابقة 
ك��ان لديها موقف مناهض ج��دا من 
الطاقة العضوية... وعليه فان هذا 
سيندرج في اط��ار حتقيق )ترامب( 
ل��وع��وده للشعب االم��ي��رك��ي بانه 

سيخلق وظائف«.
وع��ن��دم��ا رد ال��ص��ح��اف��ي ج��ورج 
ستيفانوبولوس الذي ادار احللقة ان 
غالبية اخلسائر على صعيد الوظائف 
في قطاع الفحم كانت قبل عقد أي 
إبان حكومة الرئيس االسبق جورج 
بوش عندما بدأ الغاز الطبيعي يحل 
تدريجيا محل النفط، استبعد برويت 
القلق بان ترامب قام بوعد لن يتمكن 

من تنفيذها.
وق���ال ب��روي��ت “القرار سيعيد 
وظائف صناعية في مختلف انحاء 

البالد ووظائف في قطاع الفحم«.
وأض�����اف ان امل���رس���وم اجل��دي��د 

سيخفض كلفة الكهرباء لالميركيني.
وأث���ار تعيني ب��روي��ت امل��ع��روف 
بتأييده ملصادر الطاقة األحفورية 

رئيسا لوكالة حماية البيئة جدال 
كبيرا خصوصا وان��ه كان يقاضيها 

باستمرار عندما كان نائبا عاما.
وكان برويت قال في مطلع مارس 
احل��ال��ي ان��ه ال يعتقد أن غ��از ثاني 
اكسيد الكربون عامل أس��اس��ي في 
االحترار املناخي، كما يقول العلماء 

منذ عقود.
ق��دم برويت )48 عاما( اكثر من 
عشر دعاوى ضد وكالة حماية البيئة 
مبفرده او مع آخرين عندما كان نائبا 
عاما عن والية اوكالهوما. وكان يتخذ 
موقفا مؤيدا للصناعيني والداعني 
الى الغاء مختلف التشريعات حول 

التلوث ونظافة املياه والهواء.
م������ن ج����ه����ة أخ�����������رى، ك��ل��ف 
الرئيس  االميركي دون��ال��د ترامب 
صهره جاريد كوشنر مهمة اج��راء 
تعديالت في ادارة البيت االبيض من 
خالل تطبيق افكار من عالم االعمال، 
حسبما اوردت صحيفة واشنطن 

بوست أمس األول.
وت��اب��ع��ت الصحيفة ان���ه سيتم 
ت��دش��ني مكتب التطوير ف��ي البيت 
األب���ي���ض ال����ذي س��ي��ش��م��ل اص���الح 
االج���راءات االداري��ة وحتقيق وعود 
احل��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة م��ث��ل اص��الح 
الرعاية لقدامى احملاربني ومكافحة 
االدم���ان على االدوي���ة التي حتتوي 

على االفيون.
وق���ال ت��رام��ب “وعدت الشعب 
االميركي ب��ان اعطي نتائج وأطبق 
على احل��ك��وم��ة نهجي ال��ق��ائ��م على 
+االجن��از قبل املهل احمل��ددة وبكلفة 

اقل من امليزانية+«.

وتابعت الصحيفة ان هذا املكتب 
سيضم م���دراء سابقني م��ن القطاع 
اخلاص لديهم أفكار جديدة لطريقة 

إدارة احلكومة.
وق��ال كوشنر للصحيفة “يجب 
ان ت��دار احلكومة مثلما ت��دار شركة 
اميركية عظيمة. أملنا هو أن نحقق 
النجاح ونكسب رضا زبائننا وهم 

املواطنون«.
وك��وش��ن��ر )36 ع��ام��ا( م��ن كبار 
مستشاري ت��رام��ب ول��ه نفوذ على 

السياسات الداخلية واخلارجية.
اال ان ال��ص��ح��ي��ف��ة اش�����ارت 
ال��ى ان مستشار ت��رام��ب للمسائل 
االستراتيجية ستيف بانون الذي دعا 
الى “تفكيك الدولة االدارية” لن يكون 

ضمن الفريق اجلديد.
وأش���ارت ال��ى ان��ه من املتوقع ان 
يركز املكتب اجلديد خصوصا على 
التكنولوجيا وال��ب��ي��ان��ات، فالبيت 
االبيض يتعاون مع املدير التنفيذي 
آلب�����ل ت���ي���م ك�����وك وم�����ع م��ؤس��س 
مايكروسوفت بيل غيتس ومؤسس 

شركة تيسال إيلون ماسك.
وع��ل��ق امل��دي��ر التنفيذي لشركة 
“بالكستون غروب” لالستثمارات 
ستيفن شوارتسمان “هناك حاجة 
لتحديد ما هي السياسات التي تزيد 
االحتكاك )الضغوط( على النظام 
دون ان تصاحبها فوائد ملحوظة في 

املقابل«.
وتابع شوارتسمان “من السهل 
على القطاع اخل��اص حتديد نقاط 
االحتكاك ه��ذه والقيام بذلك بشكل 

الرئيس األميركي دونالد ترامبسريع«.
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مقابل حماية أملانيا

ترامب ُيطالب ميركل بتعويض 
الواليات املتحدة وحلف الناتو

375 مليار دوالر بـ 
كشفت صحيفة ذا تاميز البريطانية، 
أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، طالب 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل بدفع 
فاتورة ب� 375 مليار دوالر، لتعويض 
الواليات املتحدة عن جهودها العسكرية 
حلماية أملانيا ع��ن طريق حلف شمال 

األطلسي ناتو.
وق��ال��ت الصحيفة  أم��س إن ترامب 
طلب من ميركل أثناء زيارتها األخيرة 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة، ب��دف��ع ه���ذا املبلغ 
ال��ذي ق��ال إن��ه ُيغطي الفترة املمتدة بني 
2002 و2014 فقط، الفترة التي كان 
ُيفترض أن تخصص فيها دول احللف ما 
يعادل %2 من ناجتها اإلجمالي احمللي 

للنفقات العسكرية. وحسب الصحيفة 
البريطانية، التي حصلت على تعليق 
وزير أملاني، رفضت “املستشارة األملانية 
ال��رد على الطلب املستفز، ولن ترد على 

مثل هذه االستفزازات مستقبالً”.
ويأتي ذلك بعد مطالبة ترامب أملانيا 
بتعويض ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وحلف 
الناتو عن النفقات واملبالغ التي دفعتها 
للدفاع عن أملانيا، حسب قوله في تغريدة 
نشرها أثناء زيارة ميركل لواشنطن قبل 
أسبوعني، ومطالبته ال��دول األوروبية 
على امتداد حملته االنتخابية الرئاسية، 
بدفع املستحقات املالية املتأخرة عليهم، 

لتمويل حلف ناتو.

بسبب رفع الفتة تطالب بقتله

القضاء السويسري يحقق
في تظاهرة معادية ألردوغان

ب��اش��ر القضاء السويسري اج��راء 
جنائيا بعد تظاهرة معادية للرئيس 
التركي رج��ب طيب اردوغ���ان في برن 
مت خاللها رف��ع الف��ت��ة عليها صورته 

ومسدس موجه الى رأسه.
وفتحت السلطات القضائية في 
كانتون برن االجراء ضد دعوة عامة الى 
اجلرمية او العنف، بحسب وكالة االنباء 

السويسرية “آ تي اس«.
وتابعت ال��وك��ال��ة ان الالفتة التي 
كتب عليها “اقتلوا اردوغان بأسلحته” 
رف��ع��ت��ه��ا م��ج��م��وع��ة م���ن امل��س��ت��ق��ل��ني 
اليساريني. بعد التظاهرة، طالبت تركيا 

السلطات السويسرية بالتحقيق في 
االمر ومحاسبة املسؤولني.

وك���ان اردوغ����ان وج��ه خ��الل كلمة 
ف��ي اسطنبول السبت ان��ت��ق��ادا شديدا 
ال���ى ال��س��ل��ط��ات ال��س��وي��س��ري��ة وق��ال 

“ستحصدون ما زرعتم«.
وق��ال مدير االم��ن في برن ريتو نوز 
االحد لوكالة “آ تي اس” انه سيتم التقدم 
بشكوى الن��ه لم يتم احترام الشروط 

احملددة في ترخيص التظاهرة.
وك��ان��ت جمعيات ك��ردي��ة وأح���زاب 
اشتراكية وم��ن اخلضر السويسريني 
دعت الى التظاهرة التي متت في أجواء 

من الهدوء.
وط���ال���ب امل��ت��ظ��اه��رون ب��احل��ري��ة 
وباحترام دولة القانون وافساح مجال 

اكبر للدميوقراطية في تركيا.
ونأى منظمو التظاهرة بانفسهم عن 
الالفتة االحد. وقال اورس سكينجر من 
منظمة “سوليفوندس” غير احلكومية 
“هذا غير مقبول وعمل أخرق سياسيا«.

واس���ت���دع���ت ال��س��ل��ط��ات ال��ت��رك��ي��ة 
االح���د سفير سويسرا لديها البالغه 
“استياءها” غ��داة تظاهرة ب��رن التي 
وصفتها انقرة بانها “جتمع ارهابي”، 

وفق ما افادت مصادر دبلوماسية.

ما تبقى من يهود مصر قلة من 
السيدات العجائز ومعابد خاوية

بعد آالف السنني من العيش على 
ض��ف��اف النيل ف��ي م��ص��ر، ل��م يتبق 
من يهود مصر االن س��وى قلة من 
ال��س��ي��دات العجائز بينما تطرح 

مشكلة رعاية تراثهم املنسي.
وم��ن��ذ ان���دالع ال��ص��راع العربي 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ف��ي 1948، ف��ر آالف 
اليهود أو ط��ردوا من مصر. وبقي 
اخرون بعد ان غيروا ديانتهم غالبا 

بسبب زيجات مع مسلمني.
في الواحدة والتسعني من عمرها، 
تعد م��ارس��ي��ل ه���ارون واح���دة من 
اخ��ر ستة اع��ض��اء، س��ت ن��س��اء، في 
الطائفة اليهودية في القاهرة. في 
االس��ك��ن��دري��ة، ل��م ي��ب��ق س���وى 12 
م��ن اف���راد الطائفة ال��ي��ه��ودي��ة في 
األس��ك��ن��دري��ة، معظمهم ك��ذل��ك من 

السيدات املسنات.
وتنظر هارون الى املاضي بحنني 
وتبدي قلقا على التراث اليهودي 
املصري. وتقول “رمبا تكون هناك 
رغبة في محو كل اثر ليهود مصر” 
ولكنها ت���ردف “وفقا للتاريخ، 
ال��ي��ه��ود م��وج��ودون ف��ي مصر منذ 
الفراعنة. كيف تريدون محو قرون 

من التاريخ؟«.
والتراث اليهودي في مصر يضم 
اليوم قرابة عشرة معابد وع��ددا ال 
يحصى من املقتنيات الدينية، لكنها 
مهجورة منذ زمن طويل. ومثلها مثل 
األثار املصرية األخرى، حتتاج اآلثار 

اليهودية إلى ترميم.
ففي االس��ك��ن��دري��ة، ان��ه��ار سطح 
أحد املعابد جزئيا في 2016، لكن 
احلكومة متكنت من احلصول على 

متويل لترميمه.

 جرد للتراث اليهودي 
الطائفة اليهودية املصرية التي 
كان عددها يراوح ما بني ثمانني الفا 
و120 ال��ف شخص ف��ي منتصف 
ال��ق��رن العشرين وف��ق التقديرات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ت���وش���ك ال���ي���وم على 

االنقراض.

وش���ارك اليهود امل��ص��ري��ون في 
مختلف املجاالت االقتصادية مثل 
التجارة وصناعة القطن. كما كانوا 
ممثلني في احلياة الثقافية من خالل 
جن��وم ذائعي الصيت مثل املغنية 
واملمثلة ليلي م��راد والسينمائي 

توجو مزراحي.
وف��ي ش���ارع م��زدح��م ف��ي وسط 
القاهرة، يقع احد رموز هذا املاضي، 
معبد “شعار هاشامامي” وهو مبنى 
حجري بني على الطراز املعماري 

ملصر القدمية.
وفي وسط قاعة الصالة اخلاوية 
تتذكر م��اج��دة ه���ارون )65 عاما( 
ابنة مارسيل وشحاتة هارون التي 
تتراس االن الطائفة اليهودية في 
القاهرة، املكان ال��ذي ك��ان يشغله 
جدها )اك���رر ج��ده��ا(، عندما يأتي 

للصالة.
واالن ه��ي ال��وح��ي��دة ال��ت��ي متلك 
م��ف��ت��اح ق���دس االق�����داس: اخل��زان��ة 
التي رص��ت داخلها اوراق ملفوفة 
من ال��ت��وراة يعتبرها البعض اثار 
حقيقية وتتعامل مع هذه االوراق 

بحرص بالغ.
وتعد ماجدة هارون اليوم حامي 
حمى من تبقى من الطائفة اليهودية 
في العاصمة املصرية وهن خمس 
س��ي��دات ف��ي االج��م��ال��ي م��ن بينهن 

والدتها.
وت���رع���ى م���اج���دة أي��ض��ا ت���راث 
الطائفة. وتقول “انه واجبي جتاه 
االجيال املقبلة”، موضحة ان التراث 

اليهودي هو جزء من تاريخ مصر.
وهي حتلم باليوم الذي ترى فيه 
هذا التراث معروضا أمام اجلمهور 

الواسع.
وقالت هارون ان “الوزير )اآلثار( 
وع��دن��ي بفتح معبد للحضارات 
ستمثل فيه ك��ل احل��ض��ارات التي 

عاشت في مصر«.
وال متيز احلكومة املصرية رسميا 
بني ال��ت��راث الفرعوني واإلسالمي 

والقبطي واليهودي.

وأوض���ح وزي��ر اآلث���ار املصري، 
خالد العناني لوكالة فرانس برس 
أن���ه ش��ك��ل جل��ن��ة ف��ي ب��داي��ة ال��ع��ام 
2016 جلرد “كل األث��ار اليهودية 
وكل مجموعات )املعالم( اليهودية 

املوجودة في املعابد«.

سؤال معقد للغاية« 
غير ان نظرة املصريني الى يهود 

بالدهم ليست ايجابية متاما.
وردا ع��ل��ى رأي���ه ب��ه��ذا ال��ش��أن، 
يؤكد املخرج الشاب أمير رمسيس، 
مؤلف الفيلم الوثائقي “عن يهود 
مصر” في 2013، ان “هذه مسألة 
معقدة للغاية”. ويضيف ان  مسألة 
احلديث عن يهود مصر “ظلت لزمن 

طويل في قائمة احملظورات«.
واستقبل اجلمهور فيلم رمسيس 
بشكل جيد نسبيا لكنه خرج للنور 
بعد ش��د وج��ذب م��ع ال��رق��اب��ة التي 

هددت بعدم عرضه للجمهور.
وف����ي ن��ه��اي��ة امل���ط���اف، حصل 
رمسيس على الترخيص ال��الزم 

لعرض الفيلم.
إال أن وزارة ال��ث��ق��اف��ة طالبته 
بإضافة رس��ال��ة ف��ي ب��داي��ة الفيلم 
تقول “هذا العمل نتاج خيال املؤلف 

واملخرج«.
ول���م ت��ق��ع اي اع��م��ال مناهضة 
للسامية في مصر اخيرا ولكن في 
2010 القى شخص حقيبة بها قنبلة 
محلية الصنع على املعبد اليهودى 
في وسط القاهرة من دون ان يسفر 

ذلك عن سقوط ضحايا.
ويحاول يوسف جاعون رئيس 
ال��ط��ائ��ف��ة ال��ي��ه��ودي��ة ف���ي مدينة 
االسكندرية عدم إغضاب السلطات 

املصرية.
ورف���ض ج��اع��ون إج���راء مقابلة 
بالفيديو كما رفض التقاط صور له 
واجاب باقتصاب شديد على اسئلة 
فرانس برس معبرا عن “ثقته” في 
ان احلكومة املصرية ستقوم بترميم 

اآلثار اليهودية.

غداة توقيف أكثر من ألف شخص

الكرملني يعتبر تظاهرات موسكو ضد الفساد »استفزازا«

اعتبر الكرملني التظاهرة املعارضة 
للفساد التي نظمها أمس األول في موسكو 
املعارض الكسي نافالني »استفزازا« غداة 

توقيف أكثر من الف شخص.
وقال املتحدث باسم الكرملني دميتري 
بيسكوف “ما رايناه أمس في العديد من 
املواقع ورمبا في موسكو أكثر من غيرها 
كان استفزازا وكذبا”، واضاف ان نافالني 
“كذب صراحة” بقوله ان هذه التظاهرات 

“قانونية«.
وتظاهر االف االش��خ��اص االح���د في 
وس���ط م��وس��ك��و وحت����دوا احل��ظ��ر ال��ذي 
ف��رض��ت��ه ال��س��ل��ط��ات ع��ل��ى ال��ت��ظ��اه��ر في 

تفيرسكايا، اجل��ادة الواقعة في وسط 
العاصمة. واكد املتحدث باسم الكرملني 
ان موسكو “حتترم” حق التظاهر بشرط 
ان تنظم التظاهرات بشكل “يتوافق مع 
القانون«. وقال “نخشى ان يواصل أحد 
ما دعوة املواطنني الى املشاركة في أعمال 

غير مشروعة ومحظورة. هذا ما يقلقنا«.
واضاف بيسكوف للصحافيني “هناك 
معلومات بأن بعض القاصرين املشاركني 
في التظاهرات في موسكو تلقوا وعودا 
بقبض مكافآت مالية”، م��ؤك��دا ان هذه 

االتهامات تستند إلى “وقائع«.
ودعا االحتاد االوروبي االثنني روسيا 

الى االفراج “بدون تأخير عن املتظاهرين 
املساملني فيما نددت واشنطن من جهتها 

بهذه التوقيفات.
وأك��د بيسكوف ان “الكرملني يحلل 
حجم تظاهرات االم��س وال مييل للتقليل 

من شأنها او املبالغة في تقديرها«.
ب��دأت االثنني محاكمة نافالني غداة 
توقيفه مع اكثر من ال��ف شخص خالل 
تظاهرات ضخمة غير مسبوقة في مختلف 

أنحاء البالد احتجاجا على الفساد.
وح��ك��م ال��ق��ض��اء ال��روس��ي أم��س على 
امل��ع��ارض الكسي نافالني بالسجن 15 
يوما غ��داة تظاهرات حاشدة ضد فساد 

النخب في موسكو مت خاللها توقيف أكثر 
من الف شخص واعتبرها الكرملني مبثابة 
“استفزاز«. ونافالني يعتبر املعارض 
الرئيسي للرئيس ال��روس��ي فالدميير 
بوتني وق��د اوق��ف االح��د اث��ر التظاهرات 
التي شهدها وسط موسكو وش��ارك فيها 
ع��ش��رات االف االش��خ��اص م��ن مختلف 
انحاء البالد. وحكمت محكمة تفيرسكوي 
ف��ي موسكو على نافالني بدفع غرامة 
بقيمة 20 الف روب��ل )نحو 325 يورو( 
بتهمة تنظيم تظاهرة غير مرخص لها، 
وبالسجن 15 يوما لرفضه االنصياع 

لقوات االمن عند توقيفه.

احلكم على املعارض الروسي نافالني بالسجن 15 يوما إثر التظاهرات ضد الفساد

قوات األمن الروسية تعتقل أحد املتظاهرين

النيابة تطلب توقيف الرئيسة 
الكورية اجلنوبية السابقة

ط��ل��ب��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ك��وري��ة 
اجل��ن��وب��ي��ة ت��وق��ي��ف ال��رئ��ي��س��ة 
السابقة ب��ارك غيون-هي وذلك 
بعد اي���ام م��ن جلسات استماع 
م��ارات��ون��ي��ة ف��ي إط���ار فضيحة 
الفساد واستغالل النفوذ املدوية 

التي ادت الى إقالتها.
وثبتت احملكمة الدستورية 
مطلع م���ارس إق��ال��ة ب���ارك )65 
عاما( بعد أشهر من التحقيقات 
وك��ش��ف م��ع��ل��وم��ات أدت ال��ى 
ت���ظ���اه���رات ه��ائ��ل��ة ف���ي ال��ب��الد 

للمطالبة مبالحقتها.
وف���ي ق��ل��ب فضيحة الفساد 
امل��دوي��ة ص��دي��ق��ة ب����ارك، ش��وي 
سون-سيل التي ُيشتبه بأنها 
استغلت نفوذها إلجبار كبرى 
ال���ش���رك���ات ال��ص��ن��اع��ي��ة على 
“التبرع” بنحو 70 مليون دوالر 

ملؤسسات مشبوهة تشرف عليها. 
والرئيسة السابقة متهمة في 
هذه الفضيحة بانها كانت شريكة 

لصديقتها.
واك�����دت ال��ن��ي��اب��ة ال��ك��وري��ة 
اجلنوبية ف��ي ب��ي��ان االث��ن��ني أن 
“املتهمة أس�����اءت اس��ت��خ��دام 
سلطاتها ال��واس��ع��ة ومنصبها 
كرئيسة من أج��ل تلّقي رش��اوى 
من الشركات، أو النتهاك مبادئ 
حرية إدارة الشركات، وسربت 
معلومات س��ري��ة مهمة تتعلق 

بشؤون الدولة«. 
واض���اف���ت  ال��ن��ي��اب��ة م��ب��ررة 
ق��رار توقيف ب��ارك “انها قضايا 
خطيرة”، مشيرة الى ان “الكثير 
م��ن األدل���ة جمعت، لكن املتهمة 
تنفي االتهامات واألدل��ة معرضة 

خلطر االتالف«.


