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واصل حربه المفتوحة ضد اإلعالم وسب صحافي ووترغيت الشهير

الرئيس األميركي يهدد بانسحاب الواليات المتحدة من منظمة التجارة العالمية
هدد الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب ،بان�سحاب
الواليات املتحدة من منظمة التجارة العاملية،
مدعيا �أنها تعامل بالده بطريقة غري عادلة.
وقال ترامب يف مقابلة مع �شبكة بلومبريغ الإخبارية:
«�إن مل تتح�سن ،ف�س�أن�سحب منها».
وقد �أن�شئت املنظمة لتوفري قواعد للتجارة العاملية،
وحل اخلالفات بني البلدان.
ويقول ترامب �إن املنظمة عادة ما ت�صدر قرارات �ضد
الواليات املتحدة ،ولكنه اعرتف ب�أن الفرتة الأخرية
�شهدت بع�ض القرارات اجليدة.
وكان ترامب قال يف وقت �سابق من هذا العام �إن
منظمة التجارة العاملية قد �أ�س�ست «لإفادة اجلميع،
فيما ع��دا ن��ح��ن» ،م�ضيفا« :نحن نخ�رس تقريبا
جميع الدعاوى التي رفعناها يف منظمة التجارة
العاملية».
ولكن بع�ض املحللني يقولون �إن الواليات املتحدة
فازت بحوايل  % 90من الدعاوى التي رفعتها هي،
وخ�رست الن�سبة نف�سها تقريبا يف الدعاوى التي
رفعت عليها.
ويربز حتذير ترامب من ان�سحاب الواليات املتحدة
من املنظمة ال�رصاع بني �سيا�سات ترامب التجارية
امل�ؤيدة للحماية ونظام التجارة املفتوحة الذي
تتبناه وت�رشف عليه املنظمة.
وعرقلت وا�شنطن يف الفرتة الأخرية انتخاب ق�ضاة
جدد ملنظمة التجارة العاملية ممن ي�شاركون يف
نظام حل اخلالفات فيها ،وقد ي�ؤدي هذا �إلى عجز
املنظمة عن �إ�صدار �أي �أحكام.
واتهم املمثل التجاري للواليات املتحدة ،روبرت
اليتهايزر ،املنظمة بالتدخل يف ال�سيادة االمريكية.
وظل ترامب يتحدث منذ فرتة ،حتى قبل انتخابه
رئي�سا ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة ،ع��ن ال��ت��ج��ارة غري
العادلة.

وقال اخلمي�س �إن اتفاق عام  1994الذي �أن�شئت على
�أ�سا�سه منظمة التجارة العاملية هو «�أ�سو�أ اتفاق
جتاري يتو�صل �إليه».
ومازالت الواليات املتحدة متورطة يف معركة جتارية
للمعاملة باملثل على عدة جبهات منذ �أ�شهر.
ولعل �أكرث ما �أث��ار االنتباه منها هو املعركة مع
ال�صني� ،إذ يت�صارع فيها �أكرب اقت�صادين يف العامل
من �أجل النفوذ العاملي.
وبد�أ ترامب يف فر�ض �رضائب جمركية جديدة على عدد
من الب�ضائع التي ت�ستوردها الواليات املتحدة.
وتبد�أ املرحلة الثالثة من تلك ال�رضائب اجلديدة
على ب�ضائع �صينية تقدر قيمتها بـ 200مليار دوالر
قريبا ،بعد انتهاء فرتة �إب��داء ال��ر�أي العام فيها
الأ�سبوع املقبل ،بح�سب تقرير بلومبريغ عن م�صادر
خمتلفة.
وردت ال�صني على تلك ال�رضائب اجلمركية بفر�ض
�رضائب مماثلة على ب�ضائع امريكية بنف�س القيمة،
كما رفعت دع��وى يف منظمة التجارة العاملية
ب�ش�أنها.
وتقول وزارة التجارة ال�صينية �إنها «ت�شتبه �إلى
حد كبري» يف انتهاك ال��والي��ات املتحدة لقواعد
املنظمة.
وهي منتدى حلل اخلالفات بني البلدان فيما يتعلق
بانتهاكات قواعد التجارة العاملية ،والتفاو�ض
ب�ش�أن �أي قرار جديد ي�سعى �إلى حترير التجارة.
وال ي�ؤيد ترامب االتفاقيات التجارية املتعددة
الأطراف.
وقد و�صف يف مناظرات الرئا�سة مع هيالري كلينتون،
مر�شحة احل��زب الدميقراطي ،يف  ،2016اتفاقية
التجارة احلرة يف امريكا ال�شمالية ،املعروفة با�سم
«نافتا» ،مع املك�سيك وكندا ،ب�أنها «�أ�سو�أ اتفاق
جتاري يوقع يف العامل» ،و�أنها «قاتل» لفر�ص العمل

• دونالد ترامب

يف الواليات املتحدة.
من ناحية �أخرى و�صف ترامب ال�صحايف برن�ستني،
ب�أنه «قذر» و«�أحمق منحط» يختلق الق�ص�ص.
ويخو�ض الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،حربا
كالمية مع كارل برن�ستني ،ال�صحايف ال�شهري الذي
ك�شف ف�ضيحة ووترغيت ،ب�سبب خالف حول تقرير
عن ق�ضية مايكل كوهني ،حمامي الرئي�س ال�سابق.
وجاء اخلالف بينهما على خلفية تقرير حتدث فيه
برن�ستني عن �أن ترامب كان على علم باجتماع عام
 2016بني حماميه كوهني والرو�س.
ورد برن�ستني بتغريدة قال فيها �إنه ق�ضى حياته

«ي�سعى لإظ��ه��ار احلقيقة �إل��ى ال��ن��ور» و«ال ميكن
لل�سخرية منه» �أن تقلل من هذا االلتزام.
وعن �سي �إن �إن قال ترامب على تويرت�« :سي �إن
�إن تتمزق من ال��داخ��ل» ،ب�سبب رف�ض االع�تراف
ب�أخطائها ،و�أ�ضاف �أن برن�ستني «�ضحك على جميع
البالد».
ورد برن�ستني ،وهو �صحفي �شهري غطى ف�ضيحة
ووترغيت خالل فرتة رئا�سة نيك�سون ،و�أجربه على
اال�ستقالة فيما بعد ،قائال �إنه واثق مما كتبه.
وك��ان التقرير حمل اخل�لاف قد نقل عن م�صادر �أن
كوهني ،املحامي ال�شخ�صي ال�سابق للرئي�س ،كان على
ا�ستعداد للإدالء ب�شهادته واالعرتاف ب�أن ترامب علم
باجتماع بني ابن دونالد ترامب جونيور والرو�س ،يف
برج ترامب يف يونيو  ،2016الذين قالوا �إنهم ميلكون
�أ�شياء م�شينة عن هيالري كلينتون.
ومازالت ق�ضية عالقة حملة الرئي�س بالرو�س �إبان
االنتخابات االمريكية يف  ،2016تثري جدال كبريا
يف امريكا ،و�سط مزاعم بتدخل مو�سكو يف �سري
االنتخابات ل�صالح ترامب �ضد هيالري.
وك�شف الين ديفيز ،حمامي ك��وه�ين� ،،أن��ه كان
امل�صدر الذي اعتمدت عليه �سي �إن �إن و�أنه تراجع
منذ هذا الوقت عن ت�رصيحه.
و�ساندت �شبكة �سي �إن �إن التقرير وكذلك برن�ستني،
ون�رشت تغريدة موجهة للرئي�س ترامب« :مل نخطئ،
�سيدي الرئي�س� ،سي �إن �إن ال تكذب».
ويوم اخلمي�س ،دعا ترامب �إلى طرد رئي�س �شبكة �سي
�إن �إن ،جيف زوكر ،ب�سبب ما قال �إنها «الكراهية
واالنحياز ال�شديد» �ضده.
ووا���ص��ل الرئي�س توجيه اللوم لو�سائل الإع�لام
االمريكية على تويرت ،قائال «�إنهم ال ميلكون �سوى
الكراهية والأجندة اخلا�صة بهم» ،م�ضيفا �أن الإعالم
م�س�ؤول �أي�ضا عن «الكتب امل��زورة».ي��أت��ي �صدام

ترامب مع برن�ستني يف الوقت الذي ي�ستعد فيه بوب
وودوارد ،ال�صحايف الآخ��ر ال��ذي ك�شف ووترغيت
لإ�صدار كتاب ال�شهر املقبل ي�رشح بالتف�صيل احلياة
داخل بيت ترامب الأبي�ض.
وقد �شارك برن�ستني يف كتابة مقال من عدة م�صادر
جمهولة ادعت �أن كوهني قال �إن الرئي�س كان على
علم باجتماع يونيو  ،2016مع الرو�س.
و���ش��ارك يف ه��ذا االج��ت��م��اع اب��ن ت��رام��ب ،و�صهره
جاريد كو�شرن ،ورئي�س احلملة االنتخابية بول
مانافورت ،واملحامية الرو�سية ذات النفوذ ناتاليا
في�سيلنت�سكايا.
ويف مقال  27يوليو ذكرت �سي �إن �إن �أن ديفيز رف�ض
التعليق ،ونقلت عن م�صادر متعددة جمهولة.
ويف اليوم التايل ،ن�رشت �صحيفة وا�شنطن بو�ست
�أي�ضا تقارير عن هذه املزاعم وذكرت �أن ديفيز كان
م�صدرها.
وخرج ديفيز ،حمامي كوهني ،لي�ؤكد يف ت�رصيحات
ملوقع باز فيد �أنه كان م�صدر �سي �إن �إن املجهول،
وتراجع عن ادعاءاته حول ترامب.
وقال «لقد ارتكبت خط�أ» ،م�ضيفا �أنه كان ينبغي
�أن يكون �أكرث و�ضوحا لل�صحافيني �أنه ال ميكن �أن
يتحقق �شخ�صيا من املعلومات التي قدمها.
وق��ال ديفيز يف لقاء على �سي �إن �إن مع املذيع
�أندر�سون كوبر ،الأ�سبوع املا�ضي« :اختلطت لدي
التقارير حول الق�صة».
و�أث��ارت ق�ضية كوهني تكهنات ب�أنه ميكن �أن يديل
ب�شهادته �ضد ترامب يف حتقيق املدعي اخلا�ص
روبرت مولر ،يف مزاعم عن تدخل رو�سيا قبل عامني
يف االنتخابات الأمريكية.
وقد �أقر كوهني ،الأ�سبوع املا�ضي ،ب�أنه مذنب يف
ثماين تهم تتعلق بالتهرب من ال�رضائب ،واالحتيال
امل�رصيف ،وجرائم متويل احلمالت االنتخابية.

منذ انطالق عملية العزم الصلب في أغسطس 2014

مهدداً حزب العمال الكردستاني

التحالف الدولي لمحاربة «داعش» يعترف :ألف مدني

أردوغان :سنفشل مؤامرة في العراق
عمرها  34عام ًا

ضحايانا في سورية والعراق
اعرتف التحالف الدويل ملحاربة
«داع�����ش» ال��ذي ت��ق��وده الواليات
املتحدة ب�أن طائراته قتلت �أكرث من
�ألف مدين يف �سورية والعراق.
وجاء يف تقرير �شهري جديد ن�رشه
التحالف ام�س الأول �أن «ما ال يقل
ع��ن  1061مدنيا قتلوا ع��ن غري
ق�صد ج��راء غ��ارات التحالف منذ
انطالق عملية العزم ال�صلب» يف
�أغ�سط�س  .2014فيما ال يزال قرابة
 216تقريرا ب�ش�أن ت�سبب التحالف
ب�سقوط ال�ضحايا املدنيني قيد
الدرا�سة.
لكن عدد القتلى هذا �أقل بكثري من
البيانات التي جمعتها جمموعات
حقوقية .وتقدر تلك املجموعات،
بينها  AirwarsوAmnesty
 Internationalع���دد القتلى
املدنيني بالآالف.
كما اعرتف التحالف بقتل  3مدنيني
على الأق���ل يف يوليو املا�ضي،
ورف�����ض  15ت��ق��ري��را �آخ���ر حول
ال�ضحايا املدنيني العتبار �أنها
تفتقر �إلى امل�صداقية.

• طائرة تابعة للتحالف

كوريا الجنوبية توفد

مبعوث ًا خاص ًا للشمالية
تحضيراً للقمة بينهما
قالت كوريا اجلنوبية ام�س
اجلمعة �إنها �ستوفد مبعوثا
خا�صا �إلى كوريا ال�شمالية
ي��وم اخلام�س م��ن �سبتمرب
لبحث موعد قمة بني زعيمي
البلدين يف وق��ت الح��ق من
ال�شهر ذاته.
وذكر املتحدث با�سم البيت
الأزرق الرئا�سي �أن املبعوث
اخلا�ص �سيبحث �أي�ضا «�إقرار
ال�����س�لام» و«دف���ع العالقات
ال��ك��وري��ة» و«ن���زع ال�سالح
ال��ن��ووي م��ن �شبه اجلزيرة
الكورية».
وك����ان �أول اج��ت��م��اع بني
رئي�س كوريا اجلنوبية مون

قال الرئي�س الرتكي رجب �أردوغان
«حزب العمال الكرد�ستاين» تنظيما
ام�س �إن عملة بالده اللرية م�ستهدفة
�إرهابيا وحتاربه داخل البالد ويف
لكنه �أكد على �أن تركيا �ستتغلب على
دول اجلوار على مدار  3عقود.
الهجوم و�أن تقلب العملة �سيزول.
وبح�سب ما �أورده �سابقا «احلزب
ويف كلمة ل��ه خ�لال حفل تخرج
الدميقراطي الكرد�ستاين» بزعامة
ع�سكري ،قال �أردوغ��ان �إن تركيا
م�سعود ب����ارزاين ،رئي�س �إقليم
تتخذ الإجراءات الالزمة يف مواجهة
كرد�ستان العراق ال�سابق ،ف�إن
«حزب العمال الكرد�ستاين» يتخذ
هبوط اللرية و�إنها بد�أت ترى نتائج
من �شمال العراق معقال له ،وين�شط
ملمو�سة لتلك اخلطوات.
يف العديد م��ن امل���دن والبلدات
و��ص�رح ب����أن ق���وات ب�ل�اده جتري
ال��ك��ردي��ة ال��ع��راق��ي��ة ،كما يحتل
عملياتها الع�سكرية يف �أرا�ضي
 515م���ن ال���ق���رى ال���ك���ردي���ة يف
العراق من �أجل �ضمان �أمنها يف ظل
املنطقة.
تهديد امل�سلحني الأك��راد و�إف�شال
و�أطلقت تركيا يف  10مار�س املا�ضي
«م�ؤامرة عمرها  34عاما».
• رجب أردوغان
عملية ع�سكرية يف �شمال العراق
وق��ال �أردوغ���ان ،مبنا�سبة ذكرى
عيد الن�رص الرتكي�« :إننا نرف�ض ال�سيناريوهات التي تهدف �إلى تدمري مع�سكرات «حزب العمال الكرد�ستاين»
تطبق يف املنطقة وعلى ر�أ�سها �سورية والعراق واجلميع و�أدخلت وح��دات من قواتها الربية �إل��ى البالد تعمل
بالتزامن مع غ��ارات جوية ي�شنها الطريان احلربي
يدركون ما يحدث».
و�أ�ضاف مو�ضح ًا« :من�ضي قدما لإف�شال م�ؤامرة عمرها الرتكي منذ �سنوات .وتعهد الرئي�س الرتكي مرارا يف
 34ع��ام��ا م��ن خ�لال ت ��أم�ين ح��دودن��ا م��ع ال��ع��راق يف وقت �سابق ب�أن توا�صل قوات بالده ،ل�ضمان �أمن تركيا،
منطقة قنديل» .و�أ�شار �أردوغ��ان �إلى �أن هذه املنطقة تنفيذ عمليات ع�سكرية �ضد «الإرهابيني» يف العراق ،ال
متثل معقال مل�سلحي «حزب العمال الكرد�ستاين» يف �سيما يف منطقة جبل قنديل ،التي ت�شهد �رضبات جوية
العراق ،الفت ًا �إلى �أن بالده تتخذ «خطوات لتدمري هذه تركية متوا�صلة ،فيما �أعلنت ال�سلطات العراقية �أن هذه
املاكينة العاملة على مدى  34عاما» .وتعترب تركيا التحركات الرتكية ت�أتي دون التن�سيق معها.

ج��ي��ه�-إن والزعيم الكوري
ال�شمايل كيم جونغ �أون يف
بامنوجنوم يف �أبريل مبثابة
نقطة مهمة يف جهود حت�سني
العالقات بني البلدين بعد
�أك�ثر من عام من التوترات
امل��ت��زاي��دة وامل��خ��اوف من
ان��دالع ح��رب ب�سبب تطوير
ال�شمال لرباجمه النووية
وال�صاروخية.
وخ��ل��ال االج���ت���م���اع اتفق
الزعيمان على �أن يزور مون
ب��ي��وجن��ي��ان��غ يف اخل��ري��ف
رغ��م لقائهما يف م��اي��و يف
بامنوجنوم �أي�ضا يف قمة مل
يعلن عنها من قبل.

نشطاء البيئة يدشنون قارب ًا من النفايات البالستيكية في بريطانيا
انطلق ن�شطاء م��ن دع���اة حماية
البيئة على قارب م�صنوع بالكامل
تقريبا من نفايات بال�ستيكية �أعيد
تدويرها يف حماولة منهم لتعريف
النا�س بزيادة م�ستويات القمامة
يف املمرات املائية يف بريطانيا
وذل���ك على م��ي��اه ن��ه��ر .والقارب
ميكن �أن يحمل  12راك��ب��ا ،وهو
من �صنع مارك �إدواردز الذي �صنع
�أي�ضا القارب امللكي «جلوريانا»
مبنا�سبة اح��ت��ف��االت ع��ام 2012
باليوبيل املا�سي جللو�س امللكة
�إليزابيث على العر�ش� .أطلق على
ق��ارب النفايات «بيت بروجكت»،
و�سيقوم برحالت منتظمة على النهر
اللتقاط النفايات البال�ستيكية التي
�ست�ستخدم بدورها يف �صنع املزيد
من مثل هذه القوارب.
وا�ستخدم �إدواردز �أ�ساليب تقليدية
ل�صنع القارب.
وق���ال لل�صحافيني ل��دى تد�شني

القارب يف ريت�شموند بجنوب غرب
لندن «رجعنا �إل��ى التكنولوجيا
التي ورثناها من عهد الفايكنج».
وتابع �أن �صنع القارب تطلب عمال
كثريا «لكن هذا ال �شيء �أمام �صنع
مركب �سيبقى  100عام».
وقالت م�ؤ�س�سة «هبب» اخلريية
التي كانت وراء امل�رشوع �إنه جتري
�إزالة  300طن من النفايات من نهر
التاميز كل عام و�إن ن�سبة كبرية
منها عبارة عن عبوات طعام و�رشاب
ملقاة من الياب�سة.
و�أ�ضافت على موقعها الإلكرتوين
«معظم القمامة تلتهمها الطيور
والأ�سماك والكائنات الأخ��رى وهو
ما ي�ؤدي �إلى وجود مواد بال�ستيكية
يف �أح�شاء  70يف املئة من �أ�سماك
نهر التاميز».
والقارب «بيت بروجكت» هو القارب
ال��ث��اين ال��ذي ُي�صنع م��ن نفايات
بال�ستيكية �أعيد تدويرها.

واشنطن لألميركيين :ال تسافروا إلى كوريا الشمالية
تفادي ًا لالعتقال التعسفي

• زعيما الكوريتني

�أبقت الواليات املتحدة على حظر ال�سفر املفرو�ض
على مواطنيها �إلى كوريا ال�شمالية ،يف ظل ما ي�صفه
امل�س�ؤولون يف وا�شنطن بـ «بطء و�صعوبة» نزع بيونغ
يانغ تر�سانتها النووية .وقالت وزارة اخلارجية
االمريكية «�إن �سالمة و�أمن املواطنني االمريكيني يف
اخلارج هي واحدة من �أهم �أولوياتنا ،و�إن التحذير
من ال�سفر �إلى كوريا ال�شمالية ال يزال قائما».
وحذرت اخلارجية «ب�شدة» املواطنني االمريكيني من
ال�سفر �إلى كوريا ال�شمالية ،م�شرية �إلى ا�ستمرار
خطر اعتقال واحتجاز االمريكيني «التع�سفي» يف

كوريا ال�شمالية.
وعززت اخلارجية االمريكية منع ال�سفر ب�إلقاء القب�ض
على االمريكي �أوتو وارمبيري و�سجنه �سنة  2016يف
كوريا ال�شمالية ،بعد �أن اتهمته بيونغ يانغ مبحاولة
احل�صول على الفتة دعائية من فندق نزل فيه.
ومت �إطالق �رساحه يف يونيو املا�ضي ،وهو يف حالة
غيبوبة ،مل ي�ستفق منها حتى وافته املنية بني ذويه
يف الواليات املتحدة.
وك��ان من املنتظر �أن ينتهي حظر �سفر االمريكيني
ام�س ،فيما تقرر متديده حتى � 31أغ�سط�س .2019

• قارب من النفايات في نهر التاميز

نجل نتنياهو األكبر متهم
بتلقي رشوة

ذكر تقرير تلفزيوين �إ�رسائيلي �أن
يائري نتنياهو النجل الأكرب لرئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو،
م�شبوه ك� ّأمه بتلقي الر�شوة يف ق�ضية
«بيزك».
وح�سب تقرير �شبكة �إخبارية ،ف�إن
يائري ووالدته �سارة عمال نيابة عن
رئي�س ال��وزراء لتن�سيق الرتويج
الإع�ل�ام���ي لنتنياهو ع�بر موقع
«والال» مع زوجة �شا�ؤول �إلوفيت�ش

�صاحب ��شرك��ة «ب��ي��زك» ،و�إي�ل�ان
يهو�شوع الرئي�س التنفيذي للموقع
الإخباري.
وي�����دور ال��ت��ح��ق��ي��ق ال����ذي يعرف
بـ«الق�ضية � »4000أو ق�ضية «بيزك»،
حول �شبهات قيام نتنياهو بالدفع
بقواعد تنظيمية تعود بالفائدة على
مالك �رشكة «بيزك» �شا�ؤول �إلوفيت�ش،
مقابل احل�صول على تغطية �إيجابية
من موقع «والال» الإخباري.

