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بعد تقرير صحيفة «نيويورك تاميز» عن احلملة االنتخابية للرئيس األميركي

الكرملني ينفي معلومات عن اتصاالت بني فريق ترامب وموسكو
األف ب��ي آي اس �ت �ج��وب م�س�ت�ش��ار األم ��ن ال �ق��وم��ي ب�ع�ي��د ت��ول�ي��ه منصبه
وصف الكرملني أمس تقرير صحيفة
«نيويورك تاميز» االميركية بان فريق
حملة الرئيس االميركي دونالد ترامب
اج���رى ات��ص��االت م��ت��ك��ررة م��ع كبار
مسؤولي االستخبارات الروسية قبل
انتخابه بانه «كاذب».
وقال الناطق باسم الكرملني دميتري
بيسكوف ف��ي تصريح صحافي “ال
ت��ص��دق��وا م��ع��ل��وم��ات ال��ص��ح��ف ،من
الصعب ج��دا في ه��ذا الوقت التفريق
فيها بني الكاذب واخلادع».
وبعد تاكيده ان الصحيفة االميركية
لم تكشف عن مصادرها اعتبر بيسكوف
ان��ه “آن االوان لكي يتحدث احدهم
بشكل صريح».
وق��ال “ال تصدقوا معلومات بدون
مصادر ،انها اخبار ال تستند ال��ى اي
واقع».
وكانت “نيويورك تاميز” نقلت عن
“اربعة مسؤولني أميركيني حاليني
وسابقني” أن مكاملات هاتفية مسجلة
وس��ج�لات هاتفية كشفت ع��ن ه��ذه
االت��ص��االت املتكررة بني فريق حملة
ترامب وأجهزة االستخبارات الروسية.
ولم تكشف طبيعة هذه االتصاالت
املفترضة.
وك����ان م��س��ت��ش��ار االم����ن ال��ق��وم��ي
للرئيس االميركي مايكل فلني اضطر
مساء االث��ن�ين لتقدمي استقالته الى

الرئيس على خلفية اتصاالت اجراها
م��ع السفير ال��روس��ي ف��ي واشنطن
سيرغي كيسلياك.
وخ�ل�ال حملته االنتخابية واج��ه
ت��رام��ب ات��ه��ام��ات ع��دة م���رات م��ن قبل
خصومه بانه قريب من الكرملني .ودعا
ترامب عدة مرات الى تقارب مع روسيا.
واق��ر ايضا ب��ان روسيا تقف وراء
قرصنة معلوماتية تعرض لها احلزب
الدميوقراطي وه��و م��ا نفته موسكو
بشدة.
من جانبه ،نفى الرئيس االميركي
دونالد ترامب أمس وجود اي روابط
م��ع روس��ي��ا بعد استقالة مستشاره
ل��ش��ؤون االم���ن ال��ق��وم��ي مايكل فلني
الذي اتهم بالكذب بخصوص عالقاته
مع موسكو ،معتبرا ان ه��ذه القضية
“سخيفة”.
وواجه فلني اتهامات بسبب مكاملاته
الهاتفية م��ع السفير ال��روس��ي في
واشنطن قبل ت��ول��ي ت��رام��ب مهامه،
وعدم ابالغه نائب الرئيس االميركي
بكل مضمون احملادثة .وعلق ترامب
االرب��ع��اء على تويتر ان ه��ذه املسالة
«بوجود رواب��ط مع روسيا سخيفة،
ان��ه��ا م��ج��رد م��ح��اول��ة للتغطية على
االخطاء الكثيرة التي ارتكبتها احلملة
اخلاسرة لهيالري كلينتون».
وذكرت صحيفة “نيويورك تاميز”

وزير الدفاع األميركي:
األطلسي «ركيزة أساسية»
بالنسبة لواشنطن
اعلن وزير الدفاع االميركي جيمس ماتيس أمس أثناء زيارته
االولى الى مقر حلف شمال االطلسي في بروكسل ان هذا احللف
«ال يزال ركيزة اساسية» للواليات املتحدة ،مؤكدا ان الرئيس
دونالد ترامب «يدعم بقوة» هذا التكتل.
وأض��اف وإل��ى جانبه أمني عام احللف ينس ستولتنبرغ ان
“احللف ال يزال يشكل ركيزة أساسية للواليات املتحدة وللجميع
على جانبي االطلسي ،من خالل الروابط التي جتمعنا»
وقال اجلنرال السابق الذي خدم في احللف سابقا “كما صرح
الرئيس ترامب فإنه يدعم احللف بقوة».
وتابع “انا هنا الستمع إلى نظرائي ال��وزراء وإلج��راء حوار
مفتوح بني األصدقاء واحللفاء حول طريقنا املستقبلي واملستوى
املشترك من التزامنا» .واعربت ال��دول األعضاء في احللف عن
قلقها بشأن تصريحات ترامب أثناء حملته االنتخابية بأن احللف
“عفا عليه الزمن” اضافة الى موقفه اللني من روسيا.
إال أن ماتيس أكد أن إدارة ترامب ،مثل إدارة الرئيس السابق
باراك أوباما ،تتوقع أن يزيد احللفاء إنفاقهم الدفاعي.
وأض��اف “من املناسب متاما ،وكما قال وزي��ر دف��اع أوروب��ي
األسبوع املاضي فإنه طلب مشروع بأن يتحمل جميع املستفيدين
من أفضل دفاع في العالم ،حصتهم املناسبة من التكلفة الضرورية
للدفاع عن احلرية».

ترامب يلغي قاعدة قانونية
تكافح الفساد في قطاع الطاقة
وقع الرئيس االميركي دونالد ترامب أمس األول على إلغاء
اج��راء تنظيمي يجبر خصوصا الشركات النفطية واملنجمية
االميركية على الكشف عن املبالغ التي تدفعها للحكومات االجنبية
ملنع الرشى والفساد.
ويقول مناهضو هذا االج��راء التنظيمي الذي اعتمدته شرطة
البورصة في حزيران/يونيو  2016انه يحد من قدرة الشركات
االميركية على منافسة نظيراتها الصينية او الروسية.
وقدرت جلنة اخلدمات املالية في مجلس النواب التي صوتت
قبل اسبوعني على الغاء هذا االجراء قيمة االرباح الفائتة بسبب
هذا التشريع ب 600مليون دوالر.

بسبب أسباب فنية

تأجيل محادثات استانا حول
سورية إلى اليوم
أعلنت كازاخستان أمس أن محادثات السالم اجلديدة حول
سوريا التي كان من املفترض أن تبدأ األربعاء في أستانا برعاية
إيران وتركيا وروسيا ستعقد اخلميس في تأخير يعود «ألسباب
فنية».
وقالت متحدثة باسم وزارة اخلارجية لوكالة فرانس برس
“مت إرج��اء املفاوضات إلى  16شباط/فبراير ألسباب فنية”،
بدون كشف املزيد من التفاصيل.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن احملادثات ستبدأ اخلميس
الساعة  6,00ت غ وستتركز حول مسائل محض عسكرية.
ومباحثات استانا هي االول��ى التي ستجري برعاية روسية
تركية ايرانية بعد استبعاد اي دور لواشنطن التي شكلت مع
موسكو الطرفني الضامنني التفاقات الهدنة السابقة التي مهدت
جلوالت املفاوضات بني طرفي النزاع في جنيف.
وتبدو مباحثات استانا عسكرية اكثر منها سياسية اذ تهدف
اساسا الى تثبيت اتفاق وقف اطالق النار في البالد بحضور وفد
سياسي ميثل احلكومة السورية وآخر ميثل املعارضة املسلحة
فيما يقتصر دور املعارضة السياسية على تقدمي االستشارة.
ويأتي ذلك بعد حوالى ست سنوات من مبادرات دبلوماسية
ع��دة ب��اءت بالفشل واصطدمت بخالف على مصير الرئيس
السوري ،آخرها ثالث جوالت مفاوضات غير مثمرة في جنيف
في .2016
وستمهد هذه احملادثات حملادثات سالم جديدة حول سوريا
من املقرر أن جتري في  23شباط/فبراير برعاية األمم املتحدة
في جنيف ،في اطار اجلهود الدولية املبذولة للتوصل الى تسوية
سياسية للنزاع الذي يقترب من بدء عامه السابع.

ان مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي
آي” استجوب مستشار االمن القومي
مايكل فلني حول محادثاته الهاتفية مع
السفير الروسي في واشنطن ،مشيرة
الى ان االستجواب حصل بعيد تسلمه
رسميا منصبه ال��ذي اضطر للتخلي
عنه الثالثاء بطلب من الرئيس دونالد
ترامب.
وف���ي ات��ص��ال اج��رت��ه م��ع��ه وك��ال��ة
فرانس برس رفض األف بي اي التعليق
على ما اوردته الصحيفة النيويوركية.
وقالت نيويورك تاميز ان استجواب
فلني مت ف��ي االس��ب��وع االول م��ن عهد
دونالد ترامب الذي تسلم مفاتيح البيت
االبيض في  20كانون الثاني/يناير،
مشيرة ال��ى ان احملققني خ��رج��وا من
جلستهم م��ع اجل��ن��رال املتقاعد وقد
تكونت لديهم قناعة ب��أن��ه ل��م يكن
صريحا بالكامل معهم.
واض��اف��ت الصحيفة ان��ه بعيد هذا
االس��ت��ج��واب ارس��ل��ت وزي���رة العدل
بالوكالة سالي ييتس رسالة الى البيت
االبيض في  26كانون الثاني/يناير
حت���ذره فيها م��ن خ��ط��ر ان يتعرض
اجلنرال املتقاعد البتزاز من قبل روسيا
بسبب االخ��ت�لاف ب�ين م��ا ص���رح به
عالنية بشأن محادثاته مع سفيرها
في واشنطن وبني ما دار حقيقة في هذه
املكاملات.

اتهامات لفريق حملة ترامب وأجهزة االستخبارات الروسية

في تقرير تضمن انتقادات حادة موجهة إلى أنقرة

حتمل جواز سفر فيتناميا

ماليزيا :اعتقال امرأة يشتبه بتورطها في مقتل
األخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

مسؤول في السفارة الكورية الشمالية خالل خروجه من مصلحة الطب الشرعي مباليزيا

اعتقلت الشرطة املاليزية التي
تطارد قتلة االخ غير الشقيق لزعيم
كوريا الشمالية كيم جونغ-اون
أم��س االرب��ع��اء ام���رأة حتمل ج��واز
سفر فيتناميا ف��ي اط��ار التحقيق
بعملية االغتيال التي قالت كوريا
اجلنوبية انها من تنفيذ عميلتني
لبيونغ يانغ.
ويعكف املختصون في كواالملبور
على فحص جثة كيم جونغ-نام
الذي قتل االثنني في مطار عاصمة
ماليزيا الدولي ،للتوصل الى ادلة
حول الطريقة التي قتل فيها ،فيما
قال مدير االستخبارات في كوريا
اجلنوبية امام البرملان انه “يشتبه
بقوة” ان يكون السبب التسمم.
وب��ع��د ح��وال��ى  24س��اع��ة على
اعالن نبأ مقتله ،قال قائد الشرطة
املاليزية اجلنرال خالد ابو بكر في
ب��ي��ان ان��ه مت اعتقال ام���رأة حتمل
ج����واز س��ف��ر فيتناميا االرب��ع��اء
ل�لاش��ت��ب��اه ب��ت��ورط��ه��ا ف��ي عملية

االغتيال .واظهرت صور التقطتها
كاميرات املراقبة في املطار وعرضها
االع�ل�ام امل��ال��ي��زي ام���رأة آسيوية
ت��رت��دي قميصا ابيض كتبت على
مقدمته ثالثة احرف باالجنليزية.
وقال ابو بكر ان املرأة املعتقلة تدعى
دوان ث��ي هونغ وم��ول��ودة ف��ي 31
أيار/مايو  ،1988وقد “مت التعرف
عليها بشكل م��ؤك��د م��ن كاميرات
املراقبة في املطار وكانت لوحدها
عند اعتقالها».
وقال عدد من احملللني ان كوريا
الشمالية رمبا ام��رت باغتيال كيم
جونغ-نام بعد تقارير بانه كان
يستعد لالنشقاق .وتظهر عملية
االغتيال الطبيعة “الوحشية وغير
االنسانية” لنظام بيونغ يانغ،
بحسب كوريا اجلنوبية.
وفي حال ثبوت عملية االغتيال
فسيكون جونغ-نام أهم شخصية
كورية شمالية يتم اغتيالها منذ
اغتيال جانغ سونغ-ثايك ،زوج

عمة الزعيم الكوري الشمالي في
نهاية  2013بعد ان ك��ان يعتبر
الرجل الثاني في النظام.
وكان رئيس استخبارات كوريا
اجلنوبية ل��ي بيونغ-هو صرح
سابقا انه يشتبه أن امرأتني نفذتا
العملية صباح االثنني بينما كان
كيم يستعد لركوب طائرة متجهة
الى ماكاو حيث ميضي عدة سنوات
في املنفى .وقالت الشرطة املاليزية
ان كيم ( 45عاما) ،كان متوجها الى
قاعة امل��غ��ادرة في مطار كواملبور
ال��دول��ي عندما تعرض للهجوم.
واضاف رئيس التحقيقات اجلنائية
في والي��ة سيالنغور فاضل احمد
ان كيم “ابلغ موظفة االستقبال ..
ان شخصا امسك بوجهه من اخللف
ورش سائال ما عليه” ،بحسب ما
ذكرت صحيفة “ذا ستار” املاليزية.
وق����ال ف��اض��ل “بعد ان طلب
املساعدة مت ارساله فورا الى عيادة
امل��ط��ار .وهناك ب��دأ يشعر بصداع

وكان على وشك االغماء».
واضاف انه “في العيادة اصيب
الضحية بنوبة تشنج طفيفة .ومت
وضعه في عربة اسعاف ونقل الى
مستشفى بوتراجايا وهناك اعلنت
وفاته».
وي���ش���ارك رئ��ي��س ق��س��م الطب
الشرعي ف��ي مستشفى كوالملبور
محمد شاه محمد في عملية التشريح
طبقا ملا صرح به احد مساعديه.
وامام قسم الطب الشرعي وقفت
سيارة جاغوار س��وداء حتمل علم
كوريا الشمالية االربعاء ووراءها
عربة اخرى.
ورف�����ض رج��ل��ان خ���رج���ا من
العربتني التحدث الى الصحافيني
اثناء دخولهما املبنى.
وصرح عبد السماح مات رئيس
ش��رك��ة والي���ة س�لان��غ��ور لوكالة
فرانس برس ان “التحقيق يجري
وي��غ��ط��ي ك���ل ش���يء مب���ا ف���ي ذل��ك
مطاردة املشتبهني».

نددت بإدانة مجلس األمن

كوريا الشمالية تدافع عن جتربتها الباليستية
داف��ع��ت ك��وري��ا الشمالية أم��س ع��ن جتربتها
الصاروخية االخيرة باعتبارها تاتي ضمن حق
«ال��دف��اع امل��ش��روع ع��ن النفس» ون���ددت بادانة
مجلس االم���ن ال��دول��ي الط�ل�اق ال��ص��اروخ فيما
تتصاعد حدة التوتر في شبه اجلزيرة الكورية.
ونشر بيان وزارة اخلارجية الكورية الشمالية
في وقت حتقق السلطات املاليزية باغتيال االخ
غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ
اون بشكل غامض في كواالملبور.
وك��ان مجلس االم��ن ال��دول��ي ادان باالجماع
اطالق صاروخ االحد من قبل بيونغ يانغ معتبرا
انه “انتهاك خطير” لقرارات االمم املتحدة وهدد
النظام الشيوعي بـ”تدابير جديدة هامة».

واعتبرت عملية اطالق الصاروخ للمرة االولى
منذ تولي الرئيس االميركي دونالد ترامب مهامه
مبثابة حتد لالدارة االميركية اجلديدة.
ووع��د ترامب بالرد “بشكل ق��وي جدا” على
كوريا الشمالية التي تطرح بالنسبة اليه “مشكلة
كبيرة جدا».
واض���اف ب��ي��ان وزارة اخل��ارج��ي��ة الكورية
الشمالية ال��ذي نشرته وكالة االنباء الرسمية
ان على مجلس االم��ن “ان ينظر بشكل مباشر
ال��ى تقدمنا باعتباره يهدف ال��ى ضمان موقفنا
االستراتيجي بصفتنا دولة نووية».
وتابع “نحن نرفض بشكل قاطع بيان مجلس
االمن الدولي الذي يشكك في حق دولة ذات سيادة

بالدفاع املشروع عن النفس».
وحت��ظ��ر ق����رارات األمم امل��ت��ح��دة على كوريا
الشمالية تطوير أي برنامج نووي أو بالستي.
وفرضت املنظمة الدولية على نظام بيونغ يانغ
منذ جتربته ال��ن��ووي��ة األول���ى ف��ي  2006ست
مجموعات من العقوبات لم تتمكن من إرغامه على
التخلي عن طموحاته العسكرية.
وفي العام  2016اجرت بيونغ يانغ جتربتني
نوويتني واطلقت حوالى عشرين صاروخا في
اطار سعيها القتناء تكنولوجيا جتعل االراضي
االميركية في مرماها .وال��ص��اروخ ال��ذي اطلق
االحد في غرب كوريا الشمالية حلق حوالى 500
كلم قبل ان يسقط في بحر اليابان.

مجلس أوروبا يحذر من التضييق
على احلريات في تركيا
حذر مجلس أوروبا أمس في تقرير تضمن انتقادات حادة موجهة
إلى أنقرة ،من أن تركيا تسير على طريق خطر جدا مع تبني تدابير
غير مبررة بنظره للتضييق على حرية التعبير.
وق��ال امل��ف��وض األوروب���ي حلقوق اإلن��س��ان نيلز مويزنيكس
في مذكرة خصصها حلرية التعبير وحرية اإلع�لام في تركيا إن
“محاولة االنقالب والتهديدات اإلرهابية التي تتعرض لها تركيا
ال تبرر إج��راءات تسيء بصورة خطرة إلى حرية اإلع�لام ودولة
القانون».
وح��ذر م��ن أن تركيا “انتهجت م��س��ارا ً خ��ط��را ً ج��دا ً م��ن خالل
االستخدام املفرط ملفاهيم +الدعاية اإلرهابية +و+دع��م منظمة
إرهابية +مبا في ذلك لدى التعامل مع تصريحات ومع أشخاص
هم ،بشكل واض��ح ،ال يحرضون على العنف ،ومن خالل اللجوء
بشكل مفرط إلى اآلليات التي تعاقب التشهير».
قام مويزنيكس بزيارتني إلى تركيا في ابريل وسبتمبر .2016
وذك��ر املفوض ب��أن ف��رض السلطات التركية حالة الطوارئ
اثر احملاولة االنقالبية منتصف متوز/يوليو يعطيها سلطات
استنسابية ويتيح لها تطبيق تدابير قصوى مبا في ذل��ك ضد
وسائل اإلع�لام ومنظمات املجتمع املدني من دون تقدمي أدل��ة أو
انتظار قرار قضائي ،وإمنا فقط على أساس مزاعم بوجود صالت
مع منظمة إرهابية.
وأوضح أن السلطات أغلقت نحو  158وسيلة إعالمية وصحيفة
وقناة تلفزيونية وإذاعة ووكالة أنباء ،ووضعت  151صحافيا في
السجن.
وطالب املفوض السلطات التركية “برفع حالة الطوارئ ()...
ووقف االنتهاكات املتعددة غير املقبولة حلرية التعبير وال سيما
حرية وسائل اإلعالم واحلرية األكادميية».
وأوص��ى من جهة ثانية ب��اج��راء “تعديالت معمقة للقانون
اجل��زائ��ي وق��ان��ون مكافحة اإلره���اب لكي تتماشى النصوص
واملمارسات مع قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان».

دعت إلى تيسير وصول املساعدات

«أطباء بال حدود» عاجلت
 55ألف جريح في اليمن
قالت منظمة أطباء بال حدود أمس انها قدمت العالج لنحو 55
الف جريح في اليمن ،داعية اط��راف النزاع الى تسهيل وصول
امل��س��اع��دات ف��ي البلد ال��ذي يشهد حربا ب�ين ال��ق��وات احلكومية
واالنقالبيني احلوثيني الذين يسيطرون على أراض واسعة بينها
صنعاء.
وقال رئيس بعثة أطباء بال حدود في اليمن جو بيسلينك خالل
مؤمتر صحافي في عمان ان املنظمة “تعبر عن مخاوف جدية جتاه
االوضاع االنسانية التي يعيشها اليمنيون».
واضاف انه “منذ تصاعد العنف في مارس  2015قدمت املنظمة
العالج الكثر من  55الف مصاب حرب في اليمن ،منهم عشرة االف
في تعز” ،جنوب غرب البالد.
واشار الى ان طواقم املنظمة في اليمن “تضررت بشكل مباشر
من العنف ،هناك مستشفيات تعرضت للقذائف واط�لاق النار،
اربعة مرافق صحية تابعة للمنظمة تعرضت للقصف اجلوي».
ودع��ا بيسلينك “اطراف النزاع الى دعم املنظمات االنسانية
للوصول الى السكان األكثر حاجة للمساعدة .وهناك مواد اساسية
يجب السماح بادخالها الى اليمن ونقلها الى حيث هناك حاجة
ماسة لها».
من جهته ،قال نائب الرئيس التنفيذي في املنظمة متام العودات
ان املنظمة “اجرت  28700عملية جراحية وساعدت في والدة
 23489طفال».
واضاف “هناك عدد هائل من السكان يعانون اجلوع واملرض
وارتفاع االسعار ونقص سلع أساسية أهمها الوقود والكهرباء ،وال
تتوفر مياه شرب آمنة والصرف الصحي املالئم ووسائل النظافة».
وأشار الى “تعرض الكوادر العاملة في املجال الصحي واملرافق
الصحية لالعتداء ،وخسرت أطباء بال حدود  26موظفا ومريضا في
أربعة حوادث قصف للمرافق الصحية خالل هذه احلرب».
ودعا العودات “جميع االطراف إلى حماية املدنيني والعاملني في
املجال الصحي والسماح للجرحى واملرضى بالوصول الى الرعاية
الصحية».
ويشهد اليمن حربا بني القوات احلكومية واحلوثيني وحلفائهم
واملدعومني من ايران.
واستغل تنظيما القاعدة ف��ي شبه ج��زي��رة ال��ع��رب وال��دول��ة
االسالمية احلرب والفوضى لتعزيز مواقعهما خصوصا في جنوب
اليمن وجنوب شرقه.

