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أنقرة تهدد هولندا بعقوبات في حال ألغت 
زيارة وزير خارجيتها

وزير العدل األميركي يتخلص من آثار أوباما في وزارته

غزة تصدر القلنسوة ليهود إسرائيل

األمم المتحدة تكشف عن أسوأ أزمة إنسانية منذ العام 1945

�أعلن وزير �خلارجية �لرتكي مولود جاوي�ض �أوغلو �أن بالده قد تفر�ض عقوبات 
�قت�س��ادية و�سيا�س��ية على هولن��د� يف حال �إلغ��اء ت�رصيح زيارت��ه �إىل مدينة 

روترد�م �لهولندية.
وق��ال جاوي�ض �أوغلو، يف ت�رصيح �س��حفي لقناة CNN Turk، �ل�س��بت 11 
مار�ض/�آذ�ر، �إنه �سيزور مدينة روترد�م يوم �ل�سبت رغم حظر ر�سمي على �إلقائه 
كلم��ة �أمام جتمع تركي حا�س��د لدعم �ال�س��تفتاء على تعديالت د�س��تورية متنح 

�لرئي�ض رجب طيب �أردوغان مزيد� من �ل�سالحيات.
م��ن جهته، �أكد �أحمد �أبو طالب، رئي�ض بلدي��ة روترد�م، �جلمعة، �أنه لن يتم منع 
جاوي�ض �أوغلو من زيارة هولند�، �إال �أن �س��لطات بالده لن ت�س��مح له بامل�ساركة 

يف جتمع تركي يف �إطار �إعد�د �ال�ستفتاء �ل�سعبي.

 

الكرملين يؤكد أن السفير الروسي في واشنطن 
لم يتدخل في االنتخابات األميركية

�أكد دميرتي بي�س��كوف، �ملتحدث �لر�سمي با�سم �لرئا�سة �لرو�سية، �أن �ل�سفري �لرو�سي 
يف و��سنطن، �سريغي كي�سالك، مل يناق�ض �سري �النتخابات مع ممثلني عن �ملر�سحني 
للرئا�س��ة �الأمريكية. ت�رصيح بي�س��كوف هذ�، جاء يف حديثه لقناة CNN، رد� على 
�س��وؤ�ل حول �إجر�ء �ل�س��فري �لرو�س��ي للقاء�ت م��ع ممثلني عن مقر هي��الري كلينتون 
�النتخابي، حيث قال �إنه ال ي�س��تبعد عقد مثل هذه �للقاء�ت، غري �أنه نفى �أنها كانت 
مكر�سة لبحث عملية �النتخابات يف �لواليات �ملتحدة. و�أ�ساف �مل�سوؤول �لرو�سي �أن 

�لتو��سل مع مو�طني بالد �الإقامة يعد من وظائف �أي �سفري.
من �جلدير بالذكر �أن مايكل فلني م�ست�س��ار �لرئي�ض �الأمريكي ل�س��وؤون �الأمن �لقومي 
ت��رك من�س��به، يف فرب�ير/�س��باط �ملا�س��ي، و�عرتف بع��دم تقدمي معلوم��ات كافية 
حول �ت�س��االته مع �ل�سفري �لرو�سي يف و��سنطن. وكانت م�سادر �إعالمية �أفادت، يف 
وقت �س��ابق، باأن فلني بحث مع �سريغي كي�س��الك )�ل�سفري �لرو�سي يف و��سنطن(، يف 
دي�س��مرب/كانون �الأول، �لعقوبات �ملفرو�س��ة على رو�س��يا، وذلك على �لرغم من �أن 

ممثلني عن فريق تر�مب وفلني بنف�سه نفو� هذه �ملعلومات.
ويف م�س��تهل �ل�سهر �حلايل، تعر�ض جيف �سي�سن�ض، �ملدعي �الأمريكي �لعام، للهجوم 
بع��د �أن تب��ني �أن��ه �أجرى لق��اء مع كي�س��الك، �لع��ام 2016، قبل �إج��ر�ء �النتخابات 

�لرئا�سية، ومل يبلغ عن ذلك �أثناء �مل�سادقة على من�سبه بالكونغري�ض.

قتلى وجرحى في تفجيرين إرهابيين في دمشق 

دي ميستورا يؤكد: ال يمكن إجراء انتخابات بوجود األسد
�أفاد م�س��در يف قيادة �رصطة دم�سق، �ل�سبت 11 مار�ض/
�آذ�ر، بوق��وع قتل��ى وجرح��ى ج��ر�ء تفجريي��ن �إرهابيني 
نفذ� بعبوتني نا�س��فتني، بالقرب من مقربة باب �ل�س��غري 

مبنطقة باب م�سلى يف �لعا�سمة �ل�سورية دم�سق.
وكان��ت وكالة �س��انا �ل�س��ورية �أف��ادت، يف وقت �س��ابق، 
ب�س��قوط قذ�ئف �س��اروخية على �أحياء �سكنية يف مدينة 
دم�س��ق ما ت�س��بب بوقوع عدد من �الإ�سابات يف �سفوف 
حمافظ��ة  �رصط��ة  قي��ادة  يف  م�س��در  وذك��ر  �ملدني��ني. 
دم�س��ق �أن جمموع��ات م�س��لحة �أطلق��ت، �س��باح �ل�س��بت، 
قذ�ئ��ف �س��اروخية وقذ�ئ��ف ه��اون على منطقة دم�س��ق 
�لقدمية، و�أحياء �ل�س��اغور، و�بن ع�س��اكر، وباب توما، ما 
ت�س��بب باإ�س��ابة عدد من �ملدنيني ووق��وع �أ�رص�ر مادية 

باملمتلكات �لعامة و�خلا�سة.
قال �ملبعوث �لدويل �إىل �س��وريا، �س��تيفان دي مي�س��تور�، 
�جلمعة 10 مار�ض/�آذ�ر، �إنه ال ميكن �إجر�ء �نتخابات يف 

�سوريا يف ظل وجود �حلكومة �حلالية.
و�أو�سح دي مي�ستور�، يف لقاء خا�ض مع قناة "�لعربية"، 
�أن��ه ال ميك��ن �أن يك��ون هناك د�س��تور جديد �أو مفو�س��ية 
جدي��دة الإجن��ازه يف ظ��ل بقاء كل �س��يء عل��ى حاله، وال 
ميك��ن �أن جت��رى �النتخاب��ات �لتي ت�س��يطر عليه��ا نف�ض 
�حلكوم��ة.  و�أك��د �أن م�س��األة �النتق��ال �ل�سيا�س��ي ما ز�لت 
يف �س��لب حمادث��ات جني��ف 5 �ملنتظرة يف 23 �ل�س��هر 
�جلاري. و�أ�س��اف �أن �تفاق وقف �إطالق �لنار يف �سوريا، 
�ل��ذي مت �لتو�س��ل �إلي��ه يف �أ�س��تانا �س��امد، و�أن تخفيف 

وقف �لعنف �سي�ساعد يف حمادثات جنيف.
ودع��ا �مل�س��وؤول �الأممي ذوي �لنفوذ يف �س��وريا �إىل وقف 
�لقت��ال و�التف��اق فيم��ا بينهم، قائ��ال: "ل��و �أمكننا وقف 
�لعن��ف يف �س��وريا عرب وقف �إط��الق �لن��ار وتثبيته فهذ� 

�سي�ساعدنا يف حمادثات جنيف".
ويف وق��ت �س��ابق م��ن �الأربع��اء، ح��ث �ملبع��وث �الأممي 
�الأط��ر�ف �ملتفاو�س��ة عل��ى �لق��دوم �إىل جني��ف 5 قب��ل 
�ملفاو�س��ات بيوم، م�س��دد� على �أن �ملفاو�سات لن تكون 

مبا�رصة.

طلب وزير �لعدل �الأمريكي، جيف �سي�س��نز، فجاأة، من 
46 مدعيا عاما، مل يتقدمو� با�س��تقاالتهم بعد، ممن 

عينهم �لرئي�ض �ل�سابق، بار�ك �أوباما، �أن ي�ستقيلو�.
 11 �ل�س��بت  �لع��دل،  وز�رة  با�س��م  و�أك��دت متحدث��ة 
مار�ض/�آذ�ر، �أن طلبات �ال�س��تقالة �سملت مدعي عام 
مانهاتن، بريت بهار�ر�، �لذي يتوىل مكتبه بع�سا من 
�أكرث �لق�س��ايا �لتجاري��ة و�جلنائية �أهمية يف �لنظام 

�لق�سائي �الحتادي.

و�جتم��ع به��ار�ر� م��ع �لرئي���ض �الأمريك��ي يف ب��رج 
تر�م��ب، يوم 30 نوفمرب/ت�رصين �لثاين. وبعدها قال 
لل�سحفيني �إنه عقد مع �لرئي�ض تر�مب �جتماعا جيد� 

و�إن �الأخري و�فق على بقائه يف موقعه.
وق��ال م�س��در عائلي مطل��ع �إن به��ار�ر� مل يكن على 
يق��ني، يوم �جلمع��ة، من �الأمر الأنه ال يع��رف �إذ� كان 
�ل�س��خ�ض �لذي �ت�س��ل به ب�ساأن �ال�س��تقالة على علم 

باأن تر�مب طلب منه �لبقاء يف من�سبه.
ومل يت�س��ح على �لفور ما �إذ� كانت جميع �ال�ستقاالت 

�ستقبل يف نهاية �ملطاف.

وق��ال متح��دث با�س��م وز�رة �لعدل �إن تر�مب �ت�س��ل 
بالقائ��م باأعم��ال نائ��ب وزير �لع��دل، د�ن��ا بوينتي، 
لريف���ض ��س��تقالته. و�أ�س��اف �ملتح��دث �أن تر�م��ب 
�ت�س��ل، �أي�س��ا، ب� ب��رود روزن�س��تاين، �ملدع��ي �لعام 
يف ماريالند �لذي �ختاره ملن�س��ب نائب وزير �لعدل 
ليبق��ى يف من�س��به. وعل��ى �لرغ��م م��ن �أن �ملدع��ني 
يعين��ون بطريقة �سيا�س��ية و�أن طل��ب وز�رة �لعدل يف 
�إد�رة تر�م��ب ياأت��ي يف �إط��ار عملي��ة روتيني��ة، فاإن 
�خلط��وة كان��ت مفاج��اأة. وال تق��وم كل �إد�رة جديدة 

بتغيري جميع �ملدعني �لعامني دفعة و�حدة.

تقوم ور�س��ة خياطة، و�س��ط خميم �ل�س��اطئ لالجئني 
�لفل�س��طينيني غ��رب مدينة غزة، ب�س��ناعة �لقلن�س��وة 
)كيب��اه( �لت��ي يرتديها �ليهود �ملتدين��ون، ليتم فيما 

بعد ت�سديرها �إىل �إ�رص�ئيل.
وي��روي �س��احب ور�س��ة �خلياط��ة، حممد �أبو �س��نب، 
م��ن د�خل ور�س��ته: "نقوم بحياكة كل �س��يء يف غزة 
الإ�رص�ئي��ل، مث��ل �لكيب��اه )قبعة م�س��تديرة �س��غرية( 

وبنطلونات وقم�سان وف�ساتني".
�إال �أن��ه ي�س��كو م��ن ت��ردي قط��اع �ملالب���ض ب�س��بب 

�حل�سار �الإ�رص�ئيلي، رغم قر�ر �الأخرية �إدخال بع�ض 
�لت�سهيالت لت�سدير �ألب�سة من غزة الأ�سو�قها.

هذ� وقد ��س��تاأنفت �لور�سة �إنتاج �ملالب�ض وت�سديرها 
�إىل �إ�رص�ئيل �لعام �ملن�رصم، بعد �س��نو�ت من �لتوقف 
�لتام عن �لت�س��دير ب�س��بب فر���ض �إ�رص�ئيل ح�س��ار� 

م�سدد� على �لقطاع.
كم��ا تفر���ض �إ�رص�ئيل ح�س��ار� بريا وجوي��ا وبحريا 
عل��ى قط��اع غ��زة، من��ذ حزير�ن/يوني��و 2006، �إثر 
خط��ف جندي �إ�رص�ئيل��ي، ومت ت�س��ديده يف حزير�ن/
يونيو 2007، بعد �سيطرة حركة حما�ض على �لقطاع.
وقد �س��هد هذ� �لقطاع �ل�ساحلي �لذي ي�سكنه �أكرث من 

مليوين ن�س��مة، ثالث��ة ح��روب �إ�رص�ئيلية من��ذ نهاية 
2008، خلف��ت �آالف �لقتلى و�جلرحى ودمار� كبري� 

ت�رصرت �إثره جميع مناحي �حلياة.
ومل يك��ن قط��اع �لن�س��يج و�ملالب���ض بعي��د� ع��ن هذه 
�الأ�رص�ر حيث �أ�س��فرت �حل��روب �الإ�رص�ئيلية هذه عن 
تدمري خم�س��ني م�سنعا ب�س��كل كلي �أو جزئي، بح�سب 
�أبو �س��نب، �لرئي�ض �ل�س��ابق الحتاد �س��ناعة �ملالب�ض 

و�لن�سيج �لفل�سطيني.
يذكر �أن �حل�سار �الإ�رص�ئيلي ق�سى تقريبا على عملية 
�لت�سدير من غزة، ودفع �قت�ساد �لقطاع �إىل �الإنهيار، 

وفقا للبنك �لدويل و�الأمم �ملتحدة.

�عت��ربت �الأمم �ملتح��دة �أن �لع��امل يعي���ض يف �لوقت 
�لر�هن �أ�س��و�أ �أزمة �إن�س��انية على �الإط��الق منذ نهاية 
�حلرب �لعاملي��ة �لثانية، حيث يعاين نحو 20 مليون 

�إن�سان يف �أربع دول من �ملجاعة.
ونقل��ت وكالة �أ�سو�س��يتد بر�ض �الأمريكي��ة عن رئي�ض 
�س��تيفن  �الإن�س��انية،  لل�س��وؤون  �ملتح��دة  �الأمم  �إد�رة 
�وبر�ين، قوله �إن �لعامل ي�سهد حاليا �الأزمة �الإن�سانية 
�الأ�س��د وقعا و�الأك��رث جدّية منذ �لع��ام 1945، حيث 
يع��اين �أك��رث م��ن 20 مليون �س��خ�ض م��ن �جلوع يف 

�أربعة بلد�ن ت�س��هد حروبا. و�أو�س��ح �مل�سوؤول �الأممي 
�أن هوؤالء �لنا�ض قد يتعر�س��ون للموت بب�س��اطة دون 

"جهد عاملي من�سق" من جانب �ملنظمات �لدولية.
ووفق��ا ل��ه، فم��ن �ل���رصوري، للحيلول��ة دون وق��وع 
كارث��ة �إن�س��انية، تقدمي م�س��اعد�ت مالي��ة يف �أ�رصع 
وق��ت ممك��ن لليم��ن وجن��وب �ل�س��ود�ن و�ل�س��ومال 
ونيجريي��ا، ويج��ب جم��ع ما ال يق��ل ع��ن 4.4 مليار 

دوالر قبل حلول يوليو/متوز �ملقبل. 
و��س��اف �وبر�ين: " من دون هذ� �لتمويل �ل�رصوري، 
ف��اإن منو �الأطف��ال وتطورهم يف هذه �لدول �س��يتاأثر 
�س��لبا ب�س��كل كب��ري، حيث ل��ن يكون��و� قادري��ن على 

�لذهاب �إىل �ملدر�سة وم�ستقبلهم ميكن �أن ي�سيع".
وكان  تقري��ر ل��الأمم �ملتحدة، �أعدت��ه منظمة �الأغذية 
و�لزر�ع��ة "فاو" و�س��بكة �الإن��ذ�ر من �جل��وع، قبل 4 
�س��نو�ت، �أفاد ب��اأن "�ملجاعة و�نع��د�م �الأمن �لغذ�ئي 
�خلطري ت�سببا بوفاة 258 �ألف �سخ�ض، بني �أكتوبر/
ت�رصين �الأول 2010 و�أبريل /ني�س��ان2012، بينهم 

�ألف طفل دون �خلام�سة من �لعمر".  133
وتفي��د ه��ذه "�لتقدي��ر�ت �لعلمي��ة �الأوىل" حل�س��يلة 
�س��حايا �الأزم��ة �لغذ�ئية، ب��اأن %4،6 م��ن �إجمايل 
�ل�س��كان و%10 من �الأطفال �لذين تقل �أعمارهم عن 
5 �سنو�ت لقو� حتفهم يف جنوب وو�سط �ل�سومال".
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