
9 alwasat.com.kwخارجيات

مدير إعالم البيت األبيض اجلديد يحذف تغريدات تخالف آراء الرئيس

مولر يواصل بهدوء التحقيق اخلاص حول روسيا.. وترامب يحصن دفاعاته
حلللذف املللديللر اجلللديللد لللاعللام في 
البيت األبيض، انتوني سكاراموتشي، 
تغريدات على “تويتر” كان أبدى فيها 
آراءا مخالفة لتلك التي يحملها الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، معتبرا أنها 

“تصرف االنتباه” عن أمور أهم. 
وبعد يوم على تسلمه منصبه اجلديد 
اجلمعة، حذف اخلبير املالي السابق في 
نيويورك، سلسلة تعليقات على حسابه 
في “تويتر” عبر فيها عن آراء مخالفة 
لترامب حيال الهجرة غير الشرعية 
والتغير املناخي واإلسام وحتى ضبط 

حمل الساح. 
وكتب سكاراموتشي على “تويتر” 
“ألجل الشفافية الكاملة: أقوم بحذف 
التغريدات السابقة. لقد تطورت اآلراء 
السابقة وال يجب أن تصرف االنتباه 
)عن أمور أخرى(. أنا أخدم أجندة رئيس 

الواليات املتحدة وهذا كل ما يهم”.
وبعد قليل كتب “سنمضي في دعم 
اجندة رئيس الواليات املتحدة خلدمة 

األميركيني”. 
وفلللي تللغللريللدة كتبها علللام 2012، 
أعللرب سكاراموتشي عن دعمة لكثير 
مللن القضايا الللتللي لطاملا دافلللع عنها 
الدميوقراطيون واصفا نفسه بأنه “مع 
زواج املثليني وضد عقوبة اإلعدام ومع 

حرية االختيار”. 
ودفع تعيني سكاراموتشي املتحدث 
باسم البيت األبيض شون سبايسر إلى 

االستقالة اجلمعة.
وقللال تللرامللب فللي بيان إنلله “ممنت” 
لعمل املتحدث السابق وأشللاد بنسبة 
املتابعة التي حققتها لقاءات سبايسر 
الصحافية التي عللادة ما حملت طابعا 

حادا. 
وعكست استقالة سبايسر التوترات 
املتنامية في اإلدارة وسط تعطل اجندتها 
التشريعية فللي الللوقللت اللللذي يهزها 
حتقيق بشأن وجود تعاون محتمل بني 

فريق حملة ترامب وروسيا. 
وفي سياق اخر يعمل روبللرت مولر 
احملقق املستقل الطويل القامة املكلف 
التحقيق في تدخل روسللي محتمل في 
االنتخابات الرئاسية االميركية منذ 
شهرين بهدوء تللام في مكتب حكومي 
وسط واشنطن في حني يحاول الرئيس 

دونالد ترامب حتصني دفاعاته. 
ولكن املدير السابق ملكتب التحقيقات 

الللفلليللدرالللي )اف بلللي آي( صللاحللب 
الشخصية اجلادة البالغ من العمر 72 
عاما واملتكتم يثير مخاوف قاطني البيت 
األبيض الواقع على بعد ثمانية مبان 
فقط، وخصوصا ترامب، بشأن املسار 

الذي ميضي فيه حتقيقه. 
وشكل مولر فريقا من أكثر من عشرة 
محققني مللعللروفللني بحنكتهم، بينهم 
خبير في ممارسة ضغوط على الشهود 
في القضايا املتعلقة باملافيا إلى جانب 
اختصاصي فللي غسيل األملللوال الحق 
مليارديرا فاسدا، إضافة إلى واحد من 

أكثر مرافعي احملكمة العليا خبرة. 
ومنذ مايو، يستجوب هؤالء الشهود 
ويجمعون الوثائق بهدف التوصل إلى 
معرفة مللا اذا كللان كبار أعللضللاء فريق 
حملة تللرامللب، وأفلللراد عائلته، ورمبللا 
حتى الرئيس نفسه، تورطوا في التدخل 

الروسي في انتخابات العام 2016. 
وبعدما كللان وصللف التحقيق طوال 
أشهر ب”السخيف” و”األخبار الزائفة”، 
تكشفت مخاوف ترامب هللذا األسبوع 
حيث انتقد وزيللر العدل جيف سيشنز 
الذي كان اختاره شخصيا، على خلفية 

التحقيق.
واسللتللهللدف مللولللر حتللديللدا حيث لم 
يخِف نيته محاولة تعطيل وتشويه 
سمعة الرجل الذي قد يطيح برئاسته في 
نهاية املطاف. وفي تصريحات لصحيفة 
“نيويورك تاميز”، اشتكى ترامب من أن 
مولر تولى مهمة التحقيق في الفضيحة 
املتعلقة بروسيا بعد يللوم من مقابلة 
أجللراهللا معه الرئيس أثللنللاء بحثه عن 
بديل لرئيس “اف بي آي” املُقال جيمس 
كومي.  وقال ترامب “في اليوم التالي، 
يتم تعيينه كمدع خاص. تساءلت ماذا 

يجري؟ هل هذه خافات؟”.
وأضللللاف “لم أرتللكللب أي خللطللأ. ما 
كان يجب أن ٌيَعنينَّ مدع خاص في هذه 

القضية في األساس”. 

رجل قانون هادئ 
ويللؤكللد رانلللدل سللامللبللورن، احملامي 
الذي شارك في التحقيق الذي استهدف 
نائب الرئيس السابق ديك تشيني في 
العقد األول من األلفية الثالثة أن على أي 
مدع يتسلم ملفات مرتبطة بالرئاسة أن 

يتحمل ضغوطا سياسية ضخمة.
ولكن اذا كان هناك من ميكنه حتمل 

ذلك فإنه مولر، بحسب سامبورن. 
ومللولللر العنصر السابق فللي قللوات 
املارينز الذي أصيب خال حرب فيتنام، 
متمرس كذلك في القضايا القانونية 
الشائكة، مبا فيها قضية الرئيس البنمي 
السابق مانويل نورييغا وزعيم املافيا 

جون غوتي. 
وتللولللى رئللاسللة “اف بللي آي” قبل 
أسبوع من وقللوع هجمات 11 ايلول/
سبتمبر، 2001. وفللي األعللللوام التي 
تلت، حولها إلى وكالة فعالة ملكافحة 

اإلرهاب. 
وفي دفاع بات يعد اسطوريا عن حكم 
القانون، واجه مع كومي الرئيس جورج 
بوش االبن عام 2004 اثر برنامج سري 

وغير قانوني للمراقبة محليا. 
وأجللبللرا بللوش حينها على تعديل 

خططه، مخاطرين بذلك بوظيفتيهما. 
وكللللان هلللذا اللللنلللوع ملللن املللواجللهللة 
اللللذي أكللسللب مللولللر تقديرا مللن كللل من 

الدميوقراطيني واجلمهوريني لسنوات. 
من جهته، يقول كينيث ستار الذي كاد 
حتقيقه املتعلق بفضائح بيل كلينتون 
اواخر التسعينات أن يخرجه من البيت 
األبيض، “ال أعتقد أن هناك قلقا مشروعا 

حيال روبرت مولر”. 
كللمللا يللقللول املللدعللي الللسللابللق انلللدرو 
ماكارثي من مجلة “ناشونال ريفيو” 
احملافظة ان “مولر من دعائم األوساط 
القانونية والسياسية املتداخلة بشكل 

كبير في واشنطن”. 

حتقيق موسع 
وفيما يستجوب فريق مولر، املكون 
مللن مللدعللني يتمتعون بخبرة كبيرة، 
ومللحللقللقللي “اف بللي آي”، ومللاحللقللي 
اجلواسيس ومتتبعي مسارات األموال، 
الشهود بشكل خفي ويجمعون امللفات، 
تللبللدو الطلبات الللتللي يرسلونها الى 
االشخاص املعنيني بالتحقيق وكأنها 

االشارات الوحيدة عن عملهم. 
ويبدو أن التحقيق يتجاوز مسألة 
التعاون مع روسيا حيث تفيد تقارير 
أن مولر ينظر في أعمال ترامب التجارية 
السابقة وعائداته الضريبية وعمليات 
غسل أمللوال محتملة قد يكون أعضاء 
فريق حملته تورطوا فيها، إضافة إلى 
عرقلة القضاء وغيرها مللن اجلللرائللم 

احملتملة. 

واتلللسلللعلللت رقلللعلللة حتللقلليللق مللولللر 
والتحقيقات املوازية التي جتريها جلان 
مجلسي الشيوخ والنواب، لتشمل كذلك 
دائرة املقربني من ترامب، مبن فيهم ابنه 
دونالد ترامب جونيور وصهره جاريد 
كوشنر.  من جهته، يجند البيت األبيض 
اللللذي بللات واضللحللا أنلله فقد تللوازنلله، 
فريقه من احملامني اخلبراء في القانون 
الدستوري والدفاع اجلنائي إلى جانب 

حملته اإلعامية املضادة. 
واتللهللمللوا فللريللق مللولللر بللاالنللحلليللاز 
إلللى منافسة تللرامللب فللي االنتخابات، 
هياري كلينتون، وهاجموا التوسع في 

التحقيقات اجلارية.

وتفيد تقارير إعامية أن فريق ترامب 
القانوني درس إمكانية قيامه بإصدار 
عفو رئاسي حلماية من باتوا في مرمى 

مولر. 
وفللي تغريدة عبر موقع “تويتر” 
صباح السبت، تفاخر ترامب بل”السلطة 
الللكللاملللللة إلصللللدار عفو” الللتللي ميلكها 

الرئيس األميركي. 
ويشير محللون إلى زيادة املاحظات 
املقلقة قد تشكل أساسا لفريق ترامب 

لكي يزيح مولر. 
وفي هذا السياق، نقل موقع “لوفاير” 
عن بوب بوير، محامي البيت األبيض في 
عهد الرئيس السابق باراك أوباما،  قوله 

إن مقابلة ترامب مع “نيويورك تاميز” 
تعتبر إشللارة إلى “النقاشات اجلارية 
في البيت األبيض بشأن احتمال إقالة 

روبرت مولر”. 

حملة مطاردة
 ويؤكد سامبورن، الللذي شللارك في 
التحقيق الذي كشف اسم فاليري بامي 
كعميلة سرية لوكالة االستخبارات 
املركزية في عهد بوش االبن، أن ضغوطا 

من هذا النوع ليست مفاجئة. 
وكللان فريقه واجلله تقارير إعامية 
مستمرة تهدف إلى بث البلبة في صفوف 

فللريللق احملللقللقللني، سللرب معظمها على 
األغلب محامون وغيرهم ممن استهدفتهم 

التحقيقات.
ويللتللذكللر سللامللبللورن اللللذي يتولى 
اآلن منصبا رفيعا في شركة “ليفيك” 
للعاقات العامة، “كان اجلو السياسي 
مشحونا للغاية )...( كللانللت هناك 
انتقادات وتعليقات كثيرة توجب عليك 

جتاهلها”. 
ولكن ما ساعد حتقيق بامي حينها 
هو أن بللوش نفسه كللان يريد التوصل 
إلى كشف أبعاد القضية.  وعلى العكس 
من ذلك، فإن ترامب وصف حتقيق مولر 

بل”حملة مطاردة” ضده. 

 الرئيس األميركي دونالد ترامب

50 مليون  تفكيك شبكة تهريب سرقت 
ليتر من النفط اخلام في الهند

نيوزيلندا تشهد فيضانات وتستعد 
ملزيد من األمطار

العثور على ثمانية قتلى و28 جريحا في 
مقطورة شاحنة في تكساس األميركية 

متكنت شللرطللة راجللاسللتللان مللن تفكيك عصابة 
اجرامية متهمة بتهريب اكثر من 50 مليون ليتر من 
النفط اخلام من أكبر حقول النفط البرية في الهند 
بواسطة صهاريج مياه، بحسب ما اعلن مسؤول في 

الشرطة.
ومت اكتشاف سرقة النفط اخلللام على مدى ست 
سنوات من حقل كيرن، بعد ان اوقفت الشرطة 25 
شخصا االسللبللوع اجللللاري فللي الصحراء الغربية 

لتورطهم في شبكة تهريب متطورة.
وبحسب وسائل االعام احمللية فان قيمة النفط 
اخلللام الللذي مت تهريبه بواسطة احللدى الشركات 
التابعة لشركة التنقيب عللن النفط البريطانية 
العماقة “فيدانتا ريسورسز” بلغت 7،75 مليون 
دوالر. وال يزال اكثر من 75 شخصا بينهم العديد من 
السائقني واملتعاقدين العاملني في احلقل النفطي في 
عداد املطلوبني، بحسب ما اعلن قائد شرطة املقاطعة 

غانغاديب سينغا.
وقال سينغا لفرانس برس إن “الشركة اشتبهت 
بحصول امللور مريبة وتقدمت بشكوى، واظهرت 

التحقيقات وجود شبكة منظمة”.
واوضح سيغا ان السائقني لديهم تراخيص لنقل 
املياه، التي تنتج عن عمليات استكشاف النفط، من 

مواقع التنقيب من اجل التخلص منها، اال ان عددا من 
الصهاريج كان يعبأ بالنفط اخلام.

وقالت الشرطة ان السائقني كانوا يعمدون الى 
اطفاء نظام حتديد املللواقللع )جللي بي اس( لتفادي 
تعقبهم وكشف امللرهللم. وقالت الشرطة انلله متت 
مصادرة اكثر من 30 شاحنة، وان االرقللام مرجحة 
لارتفاع. وقد بيع النفط املهرب الى مالكي مصنعني 
صغيرين فللي احلللدى املناطق القريبة. وقللد قاما 
بتخزين النفط اخلام في خزانات حتت االرض قبل 

بيعه الى عماء لهم في الهند.
ومت استخدام النفط املسروق في شق الطرقات 

وانتاج الديزل، بحسب ما اعلنت الشرطة.
وفي فبراير اوقفت شرطة اوتار براديش حوالى 
12 شخصا بتهمة سرقة نفط بقيمة 15،5 مليون 
دوالر من انبوب تابع ملصفاة نفطية في الوالية 

الشمالية يعمل بتقنية الضغط املرتفع.
وكانت العصابة اشترت ارضا مجاورة للمصفاة 
وقامت بحفر نفق من اجل سرقة النفط من االنبوب 
الللذي متلكه شركة هندوستان بتروليوم التابعة 

للدولة.
وتستورد الهند حوالى 82 باملئة من النفط اخلام 

لتلبية حاجاتها من الطاقة.

اصدرت السلطات النيوزيلندية حتذيرا 
ملناطق الباد التي تشهد فيضانات بتوقع 
تساقط املللزيللد مللن االمللطللار االحلللد، بعد ان 
تسببت السيول باخاء مناطق في “ساوث 

اياند” حيث مت اعان حال الطوارئ.
ومت اسللتللدعللاء اجللليللش للمساعدة بعد 
ان شهدت بلدات عدة خال يومني تساقطا 
لللامللطللار يللللوازي ثللاثللة اضللعللاف املللعللدل 
الشهري، ال سيما في محيط دانيدن حيث مت 

تسجيل اعلى نسبة مع 250 ملم.
وغمرت املياه ضفاف االنهر بعد ان تسببت 
االمطار الغزيرة بفيضانات وبانهيارات 
ارضية ادت الى قطع طرقات رئيسية، وسط 

اجواء جليدية صعبت مهمة فرق االنقاذ.
ومت اعان حال الطوارئ في كرايتشيرتش 
ودانلليللدن كما مت ابللاغ املواطنني بضرورة 

تفادي اخلروج اال في حاالت الضرورة.
وقللال رئيس بلدية دانلليللدن ديفيد كال 
“نحن بغنى عن الفضوليني... لن يفيدوننا 

بشيء بل سيزعجون الناس”.
ومت اخاء حوالى مئتي منزل قرب دانيدن، 
واعلن كللال ان املقيمني لن يكون بامكانهم 

العودة الى منازلهم قبل مرور عدة ايام.
وحذرت السلطات في كرايستشيرتش من 
خطر حصول املزيد من الفيضانات بالتزامن 

مع املد البحري بعد ظهر االحد.
ونشر اجليش النيوزيلندي حوالى 140 
جنديا للمساعدة في جهود االغاثة، وجتهيز 
اكلليللاس الللرمللل فللي املناطق االكللثللر عرضة 
للخطر، كما واستعمال شاحنات من اجل 

انقاذ الركاب العالقني في سياراتهم.
وتوقع مكتب االرصللاد اجلوية الرسمي 
اشتداد االحوال اجلوية القاسية في “ساوث 
اياند” هللذا االسللبللوع، كما توقع تساقط 
االمللطللار الللغللزيللرة االثللنللني على السواحل 

الغربية.
كذلك قال املكتب ان مناطق الفيضانات 
ستشهد املللزيللد منها فللي وقلللت الحلللق من 

االسبوع.
واضللاف املكتب “سنتابع بدقة توقعات 
االحلللوال اجلوية ليوم اخلميس مع توقع 
موجة جديدة من االمطار والبرد في املناطق 
اجلنوبية من املرجح ان تطال كانتربيري 

وغالبية مناطق +ساوث اياند+”.

أعلنت السلطات االميركية العثور 
على ثمانية قتلى  امس االحد في شاحنة 
مركونة في موقف متجر كبير في سان 
انطونيو بوالية تكساس، في ما يبدو انه 

محاولة لتهريب البشر.
وأعلللللن قللائللد شللرطللة سللان انطونيو 
وليام مكمانوس وقائد جهاز االطفاء 
تشارلز هللود للصحافيني العثور، إلى 
جانب القتلى، على 28 جريحا 20 منهم 
اصابتهم خللطلليللرة، مت توزيعهم على 

سبعة مستشفيات لعاجهم.
وقال قائد الشرطة ان املجموعة تضم 
اطفاال وبالغني، موضحا انه مت توقيف 
سائق الشاحنة. وقللال مكمانوس في 
مؤمتر صحافي “تلقينا اتصاال من احد 
موظفي ووملارت بشأن مقطورة مركونة 
فللي املرأب”. وتللابللع مكمانوس “تقدم 
منه احللد االشللخللاص الذين كانوا داخل 
اشاحنة لطلب املياه. وعاد املوظف حاما 
املياه، وابلغ الشرطة ووصلنا الى املوقع 
حيث عثرنا على ثمانية قتلى في مؤخرة 
املقطورة”، واصللفللا االملللر بللل “املأساة 

املروعة”. كما أوضلللح أن تسجيات 
املتجر االمنية كشفت وصللول سيارات 
الصطحاب بعض ركاب املقطورة الذين 
كانوا بخير. وقال اننا “نحقق في جرمية 

تهريب بشر هذا املساء”.
ولللم يتضح على الللفللور عللدد االفللراد 
الذين متكنوا من مغادرة الشاحنة على 

قيد احلياة، بحسب مكمانوس.
بدوره اوضح هود ان مكيف الهواء في 

املقطورة لم يكن يعمل.
واضلللاف قائد جهاز االطللفللاء “بدأنا 
باخراج املرضى من مؤخرة الشاحنة... 
وكلللان هللنللاك 20 مصابا آخللريللن بحال 
حرجة للغاية او بحال خطرة ومت نقلهم 

الى عدد من املسشتفيات”.
وتقع سان انطونيو على بعد ساعات 
بالسيارة من حللدود واليللة نويفو ليون 
املكسيكية. وتشهد املنطقة فترة من احلر 

واجلفاف.
واعلللللن قللائللد الللشللرطللة انلله مت ابللاغ 
السلطات الفدرالية للهجرة كما وسلطات 

الهجرة واجلمارك. 

املهاجرون في فرنسا يتحملون البؤس
لبلوغ إجنلترا »مهما كان الثمن«

ينتظر عللبللدول الللذي التف بكيس قمامة 
لاحتماء من الصقيع واملطر، في آخر املخابئ 
التي جلأ إليها في كاليه شمال فرنسا، وسط 
ظلللروف مللزريللة على غلللرار 70 مللهللاجللرا في 
مجموعته، على أمل املغادرة قريبا إلى انكلترا.

عاد الشاب االريتري البالغ 21 عاما إلى 
هذه املدينة شمال فرنسا ٌ“قبل خمسة أشهر”، 
بعد مكوثه فترة في مركز استقبال إثر تفكيك 
مخيم الاجئني املعروف بتسمية “االدغال” 
فللي املدينة فللي اكتوبر الللذي عللد 6000 إلى 

8000 مهاجرا.
وقللال “لم أعللد أملك شيئا لتسديد مقابل 
خدمات مهرب، استنفدت مدخراتي” مؤكدا ان 

أولويته تبقى “انكلترا مهما كان الثمن”.
ومللا زال االف الاجئني يحلمون ببلوغ 
اململكة املتحدة أما باالنضمام إلى أقاربهم 
والعثور على عمل بسهولة أكبر، خصوصا 

وأن أغلبهم يتحدث االنكليزية.
لتحقيق هللذا الهدف، يترتب على عبدول 
واآلخللريللن الللوافللديللن بأكثريتهم مللن شرق 
افريقيا، التنقل بللاسللتللمللرار. وقلللال الشاب 
االريتري ان “الشرطة ال تريدنا أن نقيم مخيما 

فتطاردنا على الدوام”.
في ذاك املساء من شهر يوليو عثر ورفاقه 
على ملجأ حتت جسر في وسط املدينة املرفئية 
التي عصفت بها ريللح بللاردة مرفقة بأمطار 
مستمرة. جلس عبدول واضعا رأسلله على 

ركبتيه لاحتماء من الصقيع، دون اياء انتباه 
لنقاش رفاقه حول كرة القدم. وقال بهدوء ان 

“االهم هو أوال التمكن من العبور”.
لكن مواطنه صافي قاطعه باسما، وقال 
انه رغم محاوالت اثباط عزميتهم “يوما ما 
ستتحدث وسائل االعام عني بصفتي أفضل 

العب في موسم معني في انكلترا”.
انقطع احلديث عند زيارة جلمعية “اوتوبيا 
56” الناشطة جدا في مساعدة املهاجرين، 
التي ركنت إحدى شاحناتها في مكان قريب 
فبدأ املهاجرون يتوافدون إليها. وقللال احد 
املتطوعني باسما “إنهم يعرفون شاحنتنا”، 

متبادال معهم حتية ودية.

شاي ساخن
أوضح غاييل مانزي املنسق احمللي للمنظمة 
“جنري جوالت  توزيع ليا على مجموعات 
مختلفة من املهاجرين لتوفير الغذاء واملابس 
واللللللوازم الصحية”. فبالنسبة الللى هؤالء 
املهاجرين باتت اجلمعيات “األمل الوحيد 

لاستمرار” بانتظار العبور املرجو.
في ذاك املساء طلب املهاجرون مزيدا من 
الشاي. واوضح إينا الذي بلغ عامه العشرين 
قبل يومني “انه ساخن جدا ويساعدني على 
نسيان الصقيع بعض الشيء، خصوصا مع 
تعذر اشعال نللار للتدفئة”. استند الشاب 
االثيوبي الى عكازين للوقوف فيما لفت قدمه 

اليمنى باجلبس، وقال للتوضيح “الشرطة” 
مضيفا انها “غالبا” ما تداهم ماذاتهم ومتنع 

أحيانا أنشطة توزيع الطعام.
وقلللال املللتللطللوع مللانللزي ان “الشرطيني 
يحرمونهم مللن األغللطلليللة والللغللذاء وامللللواد 
الصحية” معتبرا وضللع املهاجرين “سيئا 
جدا”. وصللل اينا الللى السواحل االيطالية 
برفقة شقيقته الكبرى صفية وعمه احمد. 
وتابع ان عمه متكن من بلوغ انكلترا بفضل 
“صديق”، واعدا بجلبه كذلك. وما زال الشاب 
ينتظر، مضيفا ان “دافعه الكبير” هو شقيقته 
التي متكنت أيضا من العبور وحصلت مؤخرا 
على وضع جلوء في مانشستر. وأبرز بفخر 
صللورة للشابة التي تعشق أيضا كرة القدم 
على مللا أكلللد، أملللام ملعب “اولد ترافورد” 
االسللطللوري لكرة القدم في املدينة، وضعها 

خلفية شاشة على هاتفه اجلوال.
كللل مللسللاء تتجه املجموعة الللى مواقف 
سيارات في املنطقة الصناعية في املدينة سعيا 
الى فرصة الصعود في شاحنة متجهة إلى 
انكلترا. وقال اينا “انها مسالة حظ” مضيفا 
“ان فشلت مرة، فعليك مبعاودة احملاولة حتى 

تنجح”.
بعد أسبوع لم يعد الشاب واربعة غيره 
ضللمللن املللجللمللوعللة. وقلللال عللبللدول “غادروا 
باالمس” مضيفا انه ال ميلك معلومات بشأنهم 

متأما “ان يكونوا بلغوا خامتة كفاحهم”.

ردا على االنتقادات األخيرة التي وجهتها إلى تركيا

أردوغان يحذر أملانيا من التدخل في شؤون بالده
حذر الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغلللان املانيا  امللس االحللد من 
“التدخل في شؤون” باده، بينما 
تشهد العاقات بني البلدين في 
حلف شمال االطلسي توترا متزايدا 

هذا االسبوع.
وصلللرح اردوغللللان فللي مؤمتر 
صحافي في اسطنبول انه “ال يحق 
الحد التدخل في شللؤون تركيا”، 
وذلللللك ردا علللللى سللللؤول حللول 
االنتقادات االخيرة التي وجهتها 
املانيا حول وضع حقوق االنسان 

في هذا البلد.
وكانت برلني أعلنت اخلميس 
بعد توقيف ناشطني حقوقيني 
فلللي اسللطللنللبللول بلليللنللهللم املللانللي، 
“اعادة توجيه” سياستها ازاء 
تركيا واتللخللاذ اجللللراءات لفرض 
عقوبات اقتصادية على شريكتها 
التاريخية. وقال الرئيس االملاني 
فرانك فالتر شتاينماير بحسب 
مقتطفات من مقابلة مع شبكة “زي 
دي اف” التلفزيونية احلكومية 
بثت االحد “ال ميكننا السكوت عما 

يحصل في تركيا”.
وتدهورت العاقات بني املانيا 
وتركيا في االشهر االخلليللرة لكن 
حللدة اخلللاف زادت بشكل مقلق 

عندما قللررت املانيا اللجوء الى 
عللقللوبللات اقللتللصللاديللة ملللمللارسللة 

الضغوط على تركيا.
وتشمل االجللراءات التي تعتزم 
برلني اتخاذها خصوصا اعللادة 
النظر في الضمانات والقروض 
او املساعدات التي تقدم احلكومة 
االملللانلليللة او االحتللللاد االوروبللللي 

للللللصللادرات او االسللتللثللمللارات في 
تركيا.

ويللبللدو ان هللذا االحللتللمللال اثللار 
قلللللق املللسللؤولللني االتللللراك الللذيللن 
يللحللاولللون فللي االيللللام االخلليللرة 
طمأنة املستثمرين االملان من خال 
نفي معلومات صحافية بوجود 
الئحة من 68 مجموعة املانية او 

مسؤولني في مؤسسات تتهمهم 
أنقرة بدعم “االرهاب”.

وشدد اردوغللان االحد على انه 
“لن يجري حتقيق او مراجعة 
للللللشللركللات االملللانلليللة فللي تركيا 
انللهللا معلومات كللاذبللة وخاطئة 
وملفقة. ليس هناك أي شلليء من 

هذا القبيل”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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