
يف  بانتفا�ضة  ترامب  دونالد  معار�ضي  ا�ضد  يحلم 
البيت  اىل  و�ضوله  دون  حت��ول  الأخ���رة  اللحظة 
ا�ضتثناء  متثل  التي  الناخبة  الهيئة  لكن  البي�ض، 
امركيا بني النظمة النتخابية �ضتعني ب�ضكل �ضبه 
اخلام�ض  الرئي�ض  ال�ضبعيني  العمال  رجل  موؤكد 

والربعني للوليات املتحدة.
خمالف  انتخابي  بنظام  العديدون  منتقدوه  ويندد 
ملبداأ "�ضوت لكل �ضخ�ض"، يدفع املر�ضحني للرئا�ضة 
اىل تركيز حمالتهم النتخابية على عدد حمدود من 

الوليات واهمال اجزاء كاملة من البلد.
هذا  اىل  املوجهة  ال�ضديدة  النتقادات  رغ��م  لكن 

النظام النتخابي منذ عقود، مل يتم ا�ضالحه.
وحني توجه المركيون اىل �ضناديق القرتاع يف 
مبا�رشة  ينتخبوا  فهم مل  الثاين/نوفمرب،  ت�رشين   8
كبرا  ناخبا   538 اخ��ت��اروا  بل  املقبل،  رئي�ضهم 

مكلفني بدورهم انتخاب الرئي�ض.
على  بح�ضوله  وا���ض��ح��ة  بغالبية  ت��رام��ب  وف���از 
ان مناف�ضته  الناخبني، ولو  306 من كبار  ا�ضوات 
اعلى  ن�ضبة  نالت  كلينتون  هيالري  الدميوقراطية 

منه يف الت�ضويت ال�ضعبي.
اذ  البالد،  تواجهها  لي�ضت حالة غر م�ضبوقة  وهذه 
�ضجل و�ضع مماثل عام 2000 حني فاز اجلمهوري 

جورج بو�ض على الدميوقراطي اآل غور.
الوليات  كل  يف  الثنني  الناخبني  كبار  ويجتمع 

اخلم�ضني لتعيني الرئي�ض ونائبه.
غر  مب�ضتوى  ات�ضمت  انتخابية  حملة  ختام  ويف 
الآلية  من  املرحلة  هذه  تثر  العدائية،  من  م�ضبوق 
اأنها تتم عادة من  النتخابية ترقبا كبرا يف حني 

غر ت�ضليط ال�ضواء عليها كثرا.
بنتائج  الناخبني  كبار  يلتزم  ال  للغاية  النادر  من 
يف  امل�ضجلة  القليلة  احل��الت  ويف  النتخابات. 
املعار�ضني  الناخبني  كبار  عدد  يكن  مل  التاريخ، 
اىل  اخر  رئي�ض  لي�ضال  كافيا  ال�ضعبي  لالقرتاع 

البيت البي�ض.
رئا�ضة  يف  يرى  الدميوقراطيني  من  ق�ضما  ان  غر 
يتم�ضك  المركية،  الدميوقراطية  على  ترامب خطرا 
عدم  اجلمهوريني  ع�����رشات  ي��ق��رر  ان  يف  ب��الم��ل 

الت�ضويت للرئي�ض املنتخب.
ويف هذه احلالة، يعود ملجل�ض النواب ان يعني خلفا 

باراك اوباما.
ال�ضدد حواىل خم�ضة ماليني  وجمعت عري�ضة بهذا 
مارتن  مثل  هوليوود  جنوم  من  عدد  وبث  توقيع، 
م�ضل�ضل  بارتلت" يف  "الرئي�ض  دور  لعب  الذي  �ضني 
"ذي وي�ضت وينغ" الذي لقي رواجا كبرا يف العقد 

املا�ضي، �رشيط فيديو يدعو اىل انتفا�ضة.
الناخبني  ك��ب��ار  اىل  متوجهني  ال��ن��ج��وم  وق���ال 
النظار كلها بعدما  اليهم  الذين تتجه  اجلمهوريني 
كانوا جمهولني متاما "لديكم ال�ضلطة والفر�ضة لأن 

ت�ضبحوا ابطال يف الكتب، غروا جمرى التاريخ".
لكن هذا ال�ضيناريو غر مرجح  كثرا يف غياب اي 
"كبار الناخبني غر  37 من  موؤ�رشات تدل على ان 
عن  التخلي  �ضيقررون  اجلمهوريني  من  امللتزمني" 

دونالد ترامب.
النائب  هو  فقط  واح��د  �ضوى  الن  حتى  يعلن  ومل 
على  عزمه  �ضوبران  كري�ضتوفر  تك�ضا�ض  ولية  عن 

خمالفة خيار الناخبني.
حتظى  اذ  الثنني،  النهائية  النتيجة  تعرف  ل  وقد 
الوليات مبهلة عدة ايام من اجل ن�رش ارقامها. ويف 
مطلق الحوال، فان الكونغر�ض �ضيعلن ا�ضم الرئي�ض 
انتهاء  عند  الثاين/يناير  كانون   6 يف  املنتخب 

التعداد الر�ضمي لال�ضوات.
اأقر اوباما اجلمعة خالل اآخر موؤمتر �ضحايف يعقده 
هذا  ب��اأن  ه��اواي،  اىل  التوجه  قبل  احلالية  ال�ضنة 
من  ارث  املا�ضي،  بقايا  "من  النتخابي  النظام 
ميكن  واأنه  الفدرالية"،  حكومتنا  لعمل  قدمية  روؤية 

ان يكون غر موؤات للدميوقراطيني.
العرب  ا�ضتخال�ض  على  الدميوقراطيني  ح�ض  لكنه   
بدل  للم�ضتقبل  ا�ضرتاتيجية  والعمل على  ف�ضلهم  من 
لعادة  ال�ضعي  او  النتخابات  نتائج  من  الت�ضكي 

النظر فيها.
وان  قوية،  ر�ضالة  منلك  كنا  اذا  انه  "احلقيقة  وقال 
الت�ضويت  فان  المركيني،  لتطلعات  ن�ضتجيب  كنا 
يكونان  ال��ن��اخ��ب  امل��ج��م��ع  وت�����ض��وي��ت  ال�ضعبي 
انتخابات  يف  ف��وزه  اىل  ا���ض��ارة  يف  متطابقني"، 

2008 و2012.
جامعة  يف  احل��ق��وق  ا���ض��ت��اذ  ي���رى  امل��ق��اب��ل،  يف 
كولومبيا للقانون ديفيد بوزن ان انتقاد هذه الآلية 
التي تتفرد بها الوليات املتحدة ي�ضلط ال�ضوء على 

احلاجة املا�ضة اىل التغير.
وكتب يف مقالة ن�رشتها �ضحيفة نيويورك تاميز ان 
"الهتمام الذي يبديه الراي العام بالهيئة الناخبة 
التي  املوؤ�ض�ضة  التخل�ض من هذه  ي�ضر اىل �رشورة 

تخطاها الزمن وغر دميوقراطية يف جوهرها".
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اأعل��ن رئي���ض حكومة الوف��اق الليبية فايز ال�رشاج ر�ض��ميا 
م�ض��اء ال�ض��بت حتري��ر مدين��ة �رشت، معق��ل تنظي��م الدولة 
الإ�ضالمية يف البالد، موؤكدا يف الوقت نف�ضه اأن احلرب على 

الإرهاب يف ليبيا "مل تنته".
وق��ال ال���رشاج يف خط��اب بث��ه التلفزيون اإن��ه "بعد مرور 
ثماني��ة اأ�ض��هر م��ن بداية العمليات �ض��د تنظي��م الدولة يف 
مدينة �رشت، اأعلن ر�ض��ميا عن انتهاء العمليات الع�ض��كرية 
وحتري��ر مدينة �رشت". وتاأتي ت�رشيحات ال�رشاج بعد نحو 
اأ�ضبوعني من اإعالن القوات الليبية املوالية حلكومة الوفاق 
"فر�ض ال�ضيطرة الكاملة" على مدينة �رشت )450 كلم من 
طرابل�ض(. كما ياأتي اإعالن ال�رشاج ملنا�ضبة الذكرى الأوىل 
لتوقي��ع التفاق ال�ضيا�ض��ي الليبي برعاي��ة الأمم املتحدة، 

والذي اأنتج احلكومة التي يراأ�ضها حاليا.
وعلى ال�ضعيد ال�ضيا�ضي قد يعزز حترير �رشت موقع ال�رشاج 
ال��ذي يح��اول منذ نهاي��ة اذار/مار�ض ب�ض��ط �ض��لطته على 
كام��ل البالد. فف��ي ليبيا حاليا حكومتان، الوىل يراأ�ض��ها 
ال���رشاج ومدعومة م��ن املجتمع ال��دويل ومقرها طرابل�ض، 
والأخرى تتمركز يف ال���رشق ول تتمتع باعرتاف املجتمع 
الدويل لكنها حتظى مب�ض��اندة قوات كبرة يقودها الفريق 

اول ركن خليفة حفرت.

االمين العام لالطلسي يدافع عن قرار الحلف 
عدم التدخل في سوريا

نقص االموال بمناطق النزاع في السودان يهدد 
ماليين االشخاص

حكومة الوفاق الليبية تعلن رسميا 
تحرير سرت من الجهاديين

دافع المني العام حللف �ضمال الطل�ضي ين�ض �ضتولتنربغ الحد عن قرار احللف 
المتناع عن التدخل يف احلرب اجلارية يف �ضوريا، موؤكدا ان القيام بذلك �ضيزيد 
المور �ضوءا. وت�ضارك كافة دول حلف الطل�ضي ال 28 يف التحالف الدويل الذي 
تق��وده الولي��ات املتحدة ملحاربة تنظيم الدولة ال�ض��المية، ولكنها ل ت�ض��ارك 

ب�ضكل مبا�رش يف النزاع ال�ضوري.
وقال �ض��تولتنربغ ل�ض��حيفة بيلد ام �ض��ونتاغ "ن�ض��هد كارثة ان�ضانية مروعة يف 
�ض��وريا. يف بع���ض الحيان يكون �ض��ائبا ن���رش قوات ع�ض��كرية مثلما حدث يف 
افغان�ضتان". وا�ضاف "لكن يف بع�ض احلالت فان ا�رشار عملية ع�ضكرية تكون 
اك��ر م��ن فائدتها. فيم��ا يتعلق يف �ض��وريا، خل�ض �رشكاء احللف اىل ا�ض��تنتاج 
مف��اده ان ن���رش قوات ع�ض��كرية لن يوؤدي �ض��وى اىل مزيد من ال�ض��وء يف و�ض��ع 
رهيب بالفعل"، اي اكر �ض��وءا مما هو عليه. وبح�ض��ب �ضتولتنربغ "كنا �ضنخاطر 
بتحويله اىل �رشاع اقليمي اكرب. او موت املزيد من البرياء. ن�رش قوات ع�ضكرية 
لي�ض دائما احلل". وتعر�ض��ت العوا�ض��م الغربية اىل انتقادات ب�ض��بب ف�ض��لها يف 

وقف ما يحدث يف �ضوريا.

تواج��ه ع���رشات املراكز الطبي��ة املدعومة من منظمة ال�ض��حة العاملية يف مناطق 
النزاع يف ال�ض��ودان خطر اغالقها ب�ض��بب نق�ض التمويل، م��ا يعر�ض حواىل مليون 

�ضخ�ض خلطر انت�ضار اوبئة.
فقد توقفت 11 عيادة عن العمل يف دارفور ووليتي النيل الزرق وجنوب كردفان 
حيث ادت �ض��نوات من النزاع بني القوات احلكومي��ة ومتمردين اىل تهجر ع�رشات 
الآلف م��ن ال�ض��كان. وبينم��ا تتج��ه انظ��ار الع��امل اىل نزاعات اخرى وخ�ضو�ض��ا 
�ض��وريا، قالت ممثلة منظمة ال�ض��حة العاملية يف ال�ض��ودان نعيمة الق�ضر ان ازمة 

التمويل التي تزداد حدة تهدد بزوال 49 مركزا طبيا اآخر يف هذه املناطق.
واك��دت نعيمة الق�ض��ر لوكالة فران���ض بر�ض "ل منلك اموال كافية ملوا�ض��لة دعم 
العي��ادات يف مناط��ق نائية". وا�ض��افت ان "نحو مليون �ض��خ�ض ميكن ان يتاأثروا 
بذلك". واو�ض��حت ان حواىل 323 الف امراأة يف �ض��ن اخل�ضوبة وطفال باعمار تقل 
عن خم�ض �ض��نوات لن يتمكنوا من احل�ض��ول على عناية طبية. وحذرت الق�ضر من 

"زيادة خطر احتمال انت�ضار اوبئة".

 

طرابلس  - متابعة

ايران ناقشت بناء محرك يعمل بالدفع النووي مع الوكالة 
اكدت ايران الحد انها ناق�ضت مع امني عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا 
امان��و م�رشوعا لبناء حمرك يعمل بالدفع الن��ووي، وفقا لوكالة النباء الطالبية 
اليراني��ة "اي�ض��نا". و���رشح رئي���ض املنظمة اليراني��ة للطاقة الذري��ة علي اكرب 
�ض��احلي بعد لقاء امانو الذي يزور طهران ملدة يوم "تناق�ض��نا بالتف�ضيل ب�ضاأن 
حم��ركات تعمل بالدفع النووي. فعند ا�ض��تعمال هذه املح��ركات جتاريا يختلف 

طرازها عن ال�ضتعمالت الع�ضكرية".
يف 13 كان��ون الول/دي�ض��مرب ام��ر الرئي�ض ح�ض��ن روح��اين املنظم��ة اليرانية 
للطاقة الذرية التخطيط "لت�ض��ميم وانتاج حمركات تعم��ل بالدفع النووي للنقل 
البحري"، ردا على جتديد العقوبات المركية لع�رش �ض��نوات الذي اعتربته ايران 

"انتهاكا" لالتفاق النووي مع الدول الكربى.

قت��ل م��ا ل يقل ع��ن 40 جنديا مينيا وا�ض��يب نحو خم�ض��ني 
بج��روح عندم��ا فج��ر انتح��اري نف�ض��ه �ض��باح الح��د ب��ني 
جمموع��ة من اجلن��ود يف عدن جنوب اليم��ن، بعد نحو ع�رشة 

ايام من هجوم مماثل يف املنطقة ذاتها.
ووق��ع الهج��وم ام��ام من��زل �ض��ابط كب��ر يف ق��وات الم��ن 
اليمنية يف عدن قرب مع�ض��كر ال�ض��ولبان الواقع �ضمال �رشق 
املدين��ة اجلنوبي��ة حيث قتل 48 جندي��ا يف عملية انتحارية 

م�ض��ابهة يف العا�رش من كانون الول/دي�ضمرب. وقال م�ضوؤول 
ع�ض��كري ميني ان النتحاري اند�ض بني ح�ضد من الع�ضكريني 
كانوا يتقا�ض��ون رواتبهم ثم قام بتفجر نف�ض��ه، مو�ضحا ان 
"التفجر ا�ض��تهدف اجلنود خالل جتمعهم خارج املنزل يف 
مكان مك�ض��وف وغر حممي". وذك��ر من جهته العميد نا�رش 
�رشيع قائد قوات المن اخلا�ضة يف عدن والذي وقع التفجر 
ام��ام منزل��ه ان النتحاري "ا�ض��تغل جتم��ع املجندين وفجر 
نف�ض��ه و�ضطهم". وا�ض��اف "اتخذت اجراءات وو�ضعت حواجز 

للحد من اي عمل ارهابي لكن حدث اخرتاق".

قتل فتى فل�ض��طيني بر�ض��ا�ض جنود ا�رشائيليني باكرا �ض��باح 
الح��د خالل ا�ض��تباكات يف ال�ض��فة الغربية املحتل��ة، على ما 
افاد م�ضوؤولون فل�ضطينيون. وقال م�ضوؤولون امنيون ان قوة من 
اجلي���ض ال�رشائيل��ي اقتحمت ليال قرية بي��ت رميا قرب رام اهلل 
فتعر�ضت للر�ض��ق باحلجارة.واأعلنت وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية 
ان احم��د حازم عطا )19 عاما( قتل يف اطالق نار. من جهتها 
افادت متحدثة با�ض��م اجلي�ض عن وقوع "اعمال �ض��غب عنيفة" 

يف بي��ت رمي��ا لكن تع��ذر عليه��ا تاكيد مقت��ل ال�ض��اب، وقالت 
"ر�ضقوا قوى المن باحلجارة وا�ضيب جندي بجروح"، متابعة 
"لتجن��ب ت�ض��اعد العنف ... اطلق��ت قوى المن الن��ار باجتاه 
املحر�ضني الرئي�ضيني". ا�ضافت املتحدثة لوكالة فران�ض بر�ض 
"لدينا معلومات تتحدث عن مقتل احد امل�ضاغبني وا�ضابة اخر 
يجري حاليا التحقق من �ض��حتها". وقتل 243  فل�ضطينيا منذ 
ت�رشي��ن الول/اكتوبر 2015 اثناء تنفيذ هجمات او حماولت 
هجوم عل��ى ا�رشائيليني، فيم��ا قتل 36 ا�رشائيلي��ا وامركيان 

واردين واريرتي و�ضوداين وفق ح�ضيلة لفران�ض بر�ض.

ت�ض��هد الكوي��ت منذ ا�ض��هر اأزمة ريا�ض��ية حادة 
املحاف��ل  يف  م�ض��اركتها  تعلي��ق  اىل  دفع��ت 
الدولي��ة، يف جت��اذب ي��رى حملل��ون ان��ه ج��زء 
م��ن ���رشاع نف��وذ اطرافه اع�ض��اء م��ن ال�رشة 
احلاكم��ة و�ضيا�ض��يون ب��ارزون. وقب��ل اكر من 
ع��ام، علق��ت هيئ��ات ريا�ض��ية ابرزه��ا اللجنة 
الوملبي��ة الدولية والحتاد ال��دويل لكرة القدم، 

م�ض��اركة الكوي��ت يف امل�ض��ابقات عل��ى خلفية 
تدخل احلكومة يف ال�ض��اأن الريا�ضي. وحرم ذلك 
الكويت من امل�ضاركة ر�ض��ميا يف دورة اللعاب 
الوملبية ال�ض��يفية 2016 يف ريو دي جانرو، 
والت�ض��فيات املوؤهل��ة لكاأ�ض الع��امل لكرة القدم 

.2018
و�ض��ارك ريا�ضيون كويتيون يف الوملبياد لكن 
حت��ت الراية الوملبي��ة. ومل يحظ فهيد الديحاين 
بفر�ض��ة م�ض��اهدة عل��م ب��الده يرفع ون�ض��يدها 

يع��زف يف ريو لدى احرازه ذهبية "دوبل تراب" 
يف الرماية. ويف كرة القدم، منح الحتاد الدويل 
)فيف��ا( الكوي��ت مهلة حتى 23 كان��ون الول/
دي�ض��مرب لت�ض��وية او�ض��اعها، قب��ل التاحة لها 
امل�ض��اركة يف الت�ض��فيات املوؤهلة لكاأ�ض اآ�ض��يا 

2019 التي ت�ضت�ضيفها المارات.
ويقول املحلل ال�ضيا�ضي الكويتي نا�رش العبديل 
"م�ض��كلة الريا�ض��ة يف الكوي��ت انها اأ�ض��بحت 
ت�ضتخدم كاداة من اأدوات ال�رشاع على ال�ضلطة".

يلي قرب رام اللهمقتل 40 جنديا يمنيا في ثاني هجوم انتحاري في عدن خالل 10 ايام
ٔ
مقتل فتى فلسطيني برصاص اسراي

األزمة الرياضية في الكويت تخفي تجاذبات سياسية
الكويت - متابعة

القدس - متابعةصنعاء - متابعة

واشنطن - متابعة

 وزير الخارجية االميريكي الجديد.. ريكس تيلرسون من النفط الى الدبلوماسية

التفاو�ض  املعتاد  تيلر�ضون  ريك�ض  على  �ضيرتتب 
اك�ضون  جمموعة  ادارت��ه  اثناء  نفطية  عقود  على 
ال��ع��امل ان  موبيل وامل��ق��رب م��ن ع��دد م��ن ق���ادة 
وزير  من�ضب  يف  موقعه  ليفر�ض  ال�ضفحة  يقلب 

اخلارجية المركي بعد تعيينه موؤخرا.
ادارة  جمل�ض  رئا�ضة  تيلر�ضون  توىل   2006 يف 
اك�ضون موبيل، ا�ضخم ال�رشكات النفطية امل�ضاهمة 
مهامه  اح��دى  وكانت  البور�ضة،  يف  املتداولة 
انتزاع عقود للتنقيب عن املحروقات وا�ضتخراجها 
يف دول خا�ضعة بغالبيتها حلكم �ضلطوي وتعاين 
�ضجلها  يفتقر  فيما  �ضيا�ضية  ا�ضطرابات  م��ن 

احلقوقي للم�ضداقية.
يف ه���ذا امل��ن�����ض��ب ���ض��ك��ل ت��ي��ل��ر���ض��ون ع��الق��ات 
جناح  مبفاتيح  مت�ضك  ب���ارزة  �ضخ�ضيات  م��ع 
بالفعل  وهذا  �رشكته.  تخو�ضها  التي  املفاو�ضات 
ما حدث يف رو�ضيا، حيث ي�ضيد رجل العمال نف�ضه 
"بعالقات مقربة جدا" مع الرئي�ض فالدمير بوتني 

بدات العام 1999.
بهذا اخل�ضو�ض او�ضح تيلر�ضون يف �ضباط/فرباير 
منها  التي تخرج  تك�ضا�ض  امام طالب يف جامعة 
"ل اوافق على كل ما يفعله، لكنه يتفهم انني رجل 
رو�ضيا  اموال طائلة يف  ا�ضتثمرت �رشكتي  اعمال. 

بنجاح باهر".
كما انه انتقد العقوبات الغربية التي فر�ضت على 

مو�ضكو بعد �ضم القرم العام 2014.
انه  علما  التفاو�ض  يف  تيلر�ضون  ريك�ض  متر�ض 
در�ض الهند�ضة املدنية، وتوىل اعمال يف ال�ضعودية 
واليمن وت�ضاد والعراق وغينيا ال�ضتوائية وانغول 

وليبيا اثناء حكم معمر القذايف.
قيادة  يف  اخل��ربة  هذه  تفيده  ان  املفرت�ض  ومن 
دبلوما�ضية فريق الرئي�ض املنتخب دونالد ترامب، 
لكنها قد توؤدي اىل ا�ضكالت اثناء ت�ضويت جمل�ض 

ال�ضيوخ لتثبيته يف من�ضبه.
تك�ضا�ض  جامعة  يف  الطالب  امام  تيلر�ضون  وقال 
القيام  خالل  من  تعلمتها  التي  المور  "احدى  ان 
باعمال يف اخلارجهي احلر�ض على افهام الدولة 

امل�ضيفة، �ضواء كانت رو�ضيا او اليمن او يف ال�رشق 
الو�ضط، انني ل امثل احلكومة المركية".

احلكومة  م�ضالح  لتمثيل  هنا  "ل�ضت  وت��اب��ع 
المركية، ول الدفاع عنها ول انتقادها. انا رجل 

اعمال". لكن الن بات عليه القناع بالعك�ض.

يف  تيلر�ضون  العمال  رجل  ،ك��ان   2006 العام 
ت�ضاد عندما اجاز ملجموعة اك�ضون موبيل موا�ضلة 
ا�ضتخراج النفط رغم انتقادات البنك الدويل لنظام 
الرئي�ض ادري�ض ديبي لتخ�ضي�ض عائداته النفطية 
احتياجات  تلبية  عن  عو�ضا  ع�ضكرية  لن�ضطة 

�ضهد   2009 الثاين/نوفمرب  ت�رشين  يف  ال�ضكان. 
ال�ضني  "�رشكة  مع  مناف�ضة  موبيل  اك�ضون  رئي�ض 
الوطنية النفطية اوف�ضور" لتجديد رخ�ض ا�ضتثمار 
ثالث ابار نفطية يف نيجريا كانت انذاك م�ضدرا 

لربع انتاج البالد الجمايل.

خاص

نظام الهيئة الناخبة االميركية يستعد النتخاب دونالد ترامب


