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سيسلم منصبه األسبوع املقبل إلى دونالد ترامب

خطاب مؤثر ألوباما في نهاية واليته
ال�ع�ن�ص��ري��ة ال ت ��زال م �س��أل��ة خ�لاف �ي��ة ف��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
ال � ��دمي � ��وق � ��راط � �ي � ��ة مي � �ك� ��ن أن ت � �ت � ��راج � ��ع إذا اس �ت �س �ل �م �ن ��ا
ل� � �ل� � �خ � ��وف ..وال� � ��دس� � �ت� � ��ور األم� � �ي � ��رك � ��ي «ه� � ��دي� � ��ة ث �م �ي �ن ��ة»
توجه الرئيس االميركي باراك اوباما
للمرة االخيرة أمس األول الثالثاء الى
ال��والي��ات املتحدة والعالم في خطاب
مؤثر دعا فيه الى التيقظ.
وه��ت��ف اوب���ام���ا وس���ط التصفيق
احلاد “نعم استطعنا” ،في اش��ارة الى
شعار حملته االنتخابية الشهير “نعم
نستطيع».
وبدا التاثر الشديد في بعض االحيان
على الرئيس الـ 44للواليات املتحدة
الذي سيسلم منصبه االسبوع املقبل الى
قطب االعمال دونالد ترامب.
وحذر اوباما ( 55عاما) في شيكاغو
ال��ت��ي ش��ه��دت ان��ط�لاق��ت��ه السياسية
الالمعة والتي احتفل فيها قبل ثماني
سنوات بانتخابه رئيسا للبالد من ان
“الدميوقراطية ميكن ان تتراجع اذا
استسلمنا للخوف».
وتابع “دميوقراطيتنا مهددة في كل
مرة نعتبرها حقا مكتسبا” ،مشددا على
ان الدستور االميركي “هدية ثمينة”
لكنه ال يتمتع باي قدرة لوحده.
وش��دد على االجن��ازات التي حتققت
خ�ل�ال والي��ت��ي��ه امل��ت��ع��اق��ب��ت�ين ،م��ع��ددا
خصوصا خلق الوظائف واصالح نظام
التأمني الصحي وتصفية اس��ام��ة بن
الدن.
ودعا اوباما الذي غزا الشيب شعره
وخسر من وزنه بعد ثماني سنوات على
راس القوة العظمى في العالم الشعب

االم��ي��رك��ي ال��ى ال��وح��دة م��ح��ذرا م��ن ان
العنصرية ال ت��زال “مسالة خالفية”
في ال��والي��ات املتحدة .وق��ال ام��ام نحو
عشرين ال��ف شخص جتمعوا في هذه
املدينة بوالية ايلينوي (شمال) والتي
تعرف فيها على زوجته وول��دت فيها
ابنتاه “علينا جميعا ،ال��ى اي حزب
ان��ت��م��ي��ن��ا ،ان ن��ت��م��س��ك ب���اع���ادة ب��ن��اء
مؤسساتنا الدميوقراطية” ،مشددا على
قدرة االميركيني العاديني على التغيير».

«ال زلت اؤمن» بذلك
وش��دد اوباما ال��ذي يتمتع بشعبية
عالية على «ق��درة االميركيني العاديني
على احداث تغيير».
وح����اول ط��م��ان��ة م��ؤي��دي��ه ال��ذي��ن ال
يزالون حتت تاثير االنتخاب غير املتوقع
لترامب ،من خالل اشادته بالتقدم الذي
حققه وبثقته القوية في ق��درة الشعب
االميركي على التقدم.
وقال اوباما “املرة االولى التي اتيت
فيها ال��ى شيكاغو كنت ق��د جت��اوزت
العشرين ببضع سنوات وكنت احاول
ان افهم من انا وكنت ال ازال ابحث عن
هدف حلياتي».
واضاف “هنا تعلمت ان التغيير يتم
عندما يقرر اشخاص عاديون االلتزام
واالحت���اد للمطالبة ب��ه .وبعد ثماني
سنوات في سدة الرئاسة ال زالت اؤمن
بذلك».

وم���ع ان اوب��ام��ا ل��م ي���ات اب���دا على
ذك��ر ترامب ب��االس��م ،اال ان��ه وج��ه اليه
بعض التحذيرات خصوصا في مسالة
التغييرات املناخية.
وقال “ميكننا ويتعني عليها ان نناقش
الطريقة املثلى للتصدي لهذه املشكلة».
وتابع اوباما ال��ذي ادل��ى بكلمته في
قاعة “ماكغورميك باليس” ان “ االكتفاء
بإنكار املشكلة ال يعني خيانة االجيال
املقبلة فحسب وإمنا ايضا خيانة جوهر
روح االبتكار وايجاد احللول العملية
للمشاكل وهي الروح التي ارشدت آباءنا
املؤسسني».
وك��ان اوباما ادل��ى بكلمة بعد فوزه
االول ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة في
 5تشرين الثاني/نوفمبر  2008في
غرانت بارك القريبة.
وتابع امام احلشد الذي حتدى البرد
للحضور “اذا كان هناك احد ال تزال لديه
شكوك بان الواليات املتحدة مكان ميكن
ان يتحقق فيه اي شي ،اعتقد انه حصل
على الرد هذا املساء».

ثناء مليشيل
تهافت الناس منذ فجر السبت من
اجل احلصول على البطاقات املجانية
حل��ض��ور اخل��ط��اب االخ��ي��ر للرئيس
وانتظروا في الطوابير رغم الصقيع.
واظ��ه��ر اس��ت��ط�لاع اج��رت��ه جامعة
كوينيبياك ون��ش��ر قبل س��اع��ات على

بكاء أوباما خالل خطابة األخير في وداع الشعب األميركي

اخلطاب ان  55%من الناخبني يؤيدون
اداء اوباما الرئاسي (في مقابل )39%
وه��ي اع��ل��ى نسبة للرئيس منذ سبع
سنوات.
في املقابل ،سيشارك ترامب صباح
أمس في مؤمتر صحافي في نيويورك

للمرة االول��ى منذ انتخابه في الثامن
من نوفمبر .وسيكون لشيكاغو حيث ال
ي��زال اوباما ميتلك منزال دورا اساسيا
في “حياة ما بعد” البيت االبيض فهي
ستكون مقرا ملكتبته الرئاسية واملؤسسة
التي حتمل اسمه.

بكني تواصل مناوراتها العسكرية قرب اجلزيرة

ندد باإلدعاءات الكاذبة ملسؤولي االستخبارات األميركية

الكرملني ينفي حيازة «معلومات محرجة» عن ترامب
اف ب� � � ��ي آي :ال� � � � � � � ��روس ل� � � ��م مي � � � ��ارس � � � ��وا ال� � �ق� � ��رص� � �ن� � ��ة ض� � � ��د ح � �م � �ل � ��ة ت� � ��رام� � ��ب
نفى الكرملني أم��س ح��ي��ازة «معلومات
محرجة» حول الرئيس االميركي املنتخب
دونالد ترامب وندد باالدعاءات «الكاذبة»
ملسؤولي االستخبارات االميركية التي تهدف
الى ضرب العالقات مع واشنطن.
وصرح املتحدث باسم الكرملني دميتري
بيسكوف امام صحافيني ان “الكرملني ليس
لديه +كومبرومات( +معلومات محرجة)
ح��ول دون��ال��د ترامب” ،مستخدما تعبيرا
ي��ع��ود ال��ى احلقبة السوفياتية ل�لاش��ارة
الى معلومات محرجة كان يتم جمعها عن
اشخاص الستخدامها بغرض االبتزاز.
وكانت عدة وسائل اعالم اميركية حتدثت
الثالثاء عن وج��ود وثيقة من  35صفحة
تتضمن معلومات مفصلة اعتبرت محرجة
لترامب منها شريط فيديو ذو طابع جنسي
صور بشكل سري خالل زيارة له الى موسكو
في  2013من قبل االجهزة الروسية.
والوثيقة التي اع��ده��ا عميل سابق في
جهاز االستخبارات البريطانية تعتبره
االس��ت��خ��ب��ارات االم��ي��رك��ي��ة ذا مصداقية،
تشير ايضا ال��ى تبادل مفترض ملعلومات
استخباراتية طيلة سنوات عدة بني ترامب
ومقربيه ،والكرملني.
ولم يكشف مضمون هذه الصفحات من
قبل مصادر رسمية.
وق��ال بيسكوف “انها ك��اذب��ة بالكامل،
ان فبركة مثل ه��ذه االك��اذي��ب هو محاولة
واضحة لالساءة لعالقاتنا الثنائية” قبل
تنصيب دون��ال��د ترامب املؤيد لتقارب مع
موسكو ،في منصبه االسبوع املقبل.
واضاف الناطق باسم الكرملني ان “بعض
االش��خ��اص ي��ؤج��ج��ون ه��ذه الهستيريا”
واصفا القضية ،كما فعل ترامب ،بانه “حملة
سياسية مغرضة».
واك��د بيسكوف ان “الكرملني ال يسعى

الواليات املتحدة تدرج
جماعة أندونيسية
مرتبطة بـ «داعش»
على الئحة اإلرهاب
ادرج��ت ال��والي��ات املتحدة جماعة
متطرفة مرتبطة بتنظيم ال��دول��ة
االسالمية شنت العام املاضي هجمات
دامية في العاصمة جاكرتا على الئحة
االرهاب.
واع���ت���ب���رت وزارة اخل��ارج��ي��ة
االميركية ان “جماعة انصار الدولة”
ه���ي “مجموعة اره���اب���ي���ة م��ق��ره��ا
اندونيسيا تشكلت عام  2015وتتكون
من نحو عشرين جماعة اندونيسية
ارهابية” ت��اب��ع��ة لتنظيم ال��دول��ة
االسالمية.
ويتهم مسؤولون اميركيون عناصر
“جماعة ان��ص��ار الدولة” بتنفيذ
اعتداءات انتحارية وهجمات مسلحة
في  14يناير العام املاضي في جاكرتا
اودت بحياة اربعة مدنيني واربعة
مهاجمني.

ول��م يتمكن اوب��ام��ا من حبس دمعة
انحدرت على خده عندما التفت لشكر
زوجته ميشيل وابنتيه ماليا وساشا
على التضحيات التي تعني عليهن القيام
بها بسبب توليه الرئاسة.
واشاد مطوال بابنتيه ولوحظ غياب

ساشا االصغر سنا ( 15عاما) والتي
برر البيت االبيض الحقا عدم حضورها
بانها ستخضع المتحان م��درس��ي في
صباح اليوم التالي .وقال اوباما “من
بني كل ما حققته في حياتي ،اعظم فخر
لي هو انني والدكما».

سفينة صينية تدخل مضيق تايوان
في استعراض للقوى
دخلت حاملة الطائرات الصينية الوحيدة مضيق
ت��اي��وان في استعراض ق��وة يرتدي رمزية كبرى
فيما ش��ددت ت��اي��وان على ض���رورة ع��دم «ال��ذع��ر»
واحل��ف��اظ على ال��ه��دوء م��ع تصاعد التوتر حول
الوضع الدبلوماسي للجزيرة.
وكثفت بكني مناوراتها العسكرية قرب اجلزيرة
ف��ي االسابيع املاضية على خلفية استيائها من
االتصال الهاتفي للتهنئة بني رئيسة تايوان تساي
انغ ون والرئيس االميركي املنتخب دونالد ترامب
وتوقف تساي ايضا في ال��والي��ات املتحدة خالل
رحلة لها .وتعتبر الصني تايوان جزء ال يتجزأ من
اراضيها .وال��والي��ات املتحدة هي احلليف االقوى
للجزيرة وابرز مزود لها باالسلحة رغم عدم وجود
عالقات دبلوماسية بينهما منذ االع��ت��راف ببكني
في  .1979واعلنت وزارة ال��دف��اع التايوانية ان
“لياوونينغ” ،حاملة الطائرات الوحيدة التي متلكها

بكني ،لم تدخل املياه االقليمية التايوانية ولكنها
ابحرت داخل منطقة الدفاع اجلوية التايوانية.
وردت الصني بالقول انه “امر طبيعي” ان متر
حاملة الطائارت لياوونينغ عبر ممر مياه دولية في
اطار مناوراتها.
وقال نائب وزير اخلارجية الصيني ليو زينمني
“في ك��ل سنة وف��ي ه��ذا الفصل ،تقوم البحرية
الصينية ببضعة تدريبات في املياه القريبة ومناطق
بحرية اخرى .هذه املناورات كلها تهدف للتدريب».
وبحسب وس��ائ��ل اع�لام اجل��زي��رة ف��ان اجليش
التايواني ارس��ل مساء الثالثاء مقاتالت اف-16
لرصد مسار احلاملة ،في معلومة لم تؤكدها الوزارة
في بيانها .وق��ال املتحدث باسم املكتب الرئاسي
التايواني اليكس هوانغ ان تساي التي تزور حاليا
اميركا الوسطى كانت تصدر االوامر بانتظام لفريق
االمن القومي ووزارة الدفاع عبر الهاتف.

حذرت جارتها «اجلنوبية»

وسائل اإلعالم تنتظر دخول برج ترامب حلضور املؤمتر الصحافي

للحصول على معلومات محرجة” نافيا
ايضا امتالك معلومات تطال الدميوقراطية
هيالي كلينتون منافسة ترامب خالل احلملة
االنتخابية.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،اع��ل��ن م��دي��ر مكتب
التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس
كومي أمس األول ان قراصنة املعلوماتية
الروس الذين سعوا الى التدخل في احلملة
االنتخابية الرئاسية لم ميارسوا القرصنة
ضد فريق حملة دونالد ترامب.
واوض����ح ك��وم��ي م��ت��ح��دث��ا ام����ام جلنة
االستخبارات في مجلس الشيوخ االميركي

ان ال��روس دخلوا اجهزة كمبيوتر تابعة
حلملة ت��رام��ب على صعيد محلي او على
مستوى والي��ات ولكن ليس على مستوى
وطني.
وق��ال “ال منلك اي مؤشر ال��ى ان حملة
ترامب تعرضت للقرصنة” على املستوى
الوطني .لكنه اوضح ان ال��روس اعترضوا
ف��ي املقابل معلومات للحزب اجلمهوري
هي عبارة عن رسائل الكترونية “لم تكن
مستخدمة».
وتابع كومي ان املعلومات التي مت جمعها
كانت “قدمية».

يغادر منصبه في  20اجلاري

كيري سيشارك األحد املقبل
في مؤمتر باريس حول النزاع
اإلسرائيلي -الفلسطيني
يشارك وزير اخلارجية االميركي
ج��ون كيري االح��د املقبل في باريس
في املؤمتر الدولي الذي تنظمه فرنسا
الحياء عملية السالم بني اسرائيل
والفلسطينيني ،كما اعلنت وزارت��ه
ةأمس األول الثالثاء.
وك��ي��ري ال��ذي ي��غ��ادر منصبه في
 20يناير اجلاري لدى تولي الرئيس
امل��ن��ت��خ��ب دون���ال���د ت���رام���ب مهامه
الرئاسية ،كان حتى االم��س القريب
مناهضا لهذا امل��ؤمت��ر ال��ذي تشارك
فيه  70دول��ة وتغيب عنه اسرائيل
والسلطة الفلسطينية .لكن الوزير
االميركي ال��ذي فشلت وساطته في
 2014في اجراء مفاوضات مباشرة
بني الطرفني االسرائيلي والفلسطيني،

انتقد ف��ي االس��اب��ي��ع االخ��ي��رة بشدة
االستيطان االسرائيلي في االراضي
الفلسطينية احملتلة ،معتبرا اي��اه
“عقبة” امام السالم.
واوضح باسم اخلارجية االميركية
ج���ون ك��ي��رب��ي ان���ه ف��ي آخ���ر رحلة
خارجية له على االط�لاق على رأس
الدبلوماسية االميركية يتوجه كيري
ال��ى ب��اري��س “للمشاركة ف��ي مؤمتر
ح���ول ال��س�لام ف��ي ال��ش��رق االوس���ط
ينظمه الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند».
وك���ان ك��ي��ري ش���ارك م��ت��رددا في
اجتماع وزاري دولي اول استضافته
ب��اري��س ف��ي ح��زي��ران/ي��ون��ي��و حول
النزاع االسرائيلي-الفلسطيني.

وتتهم اجهزة االستخبارات االميركية
فالدميير بوتني واحلكومة الروسية باطالق
حملة لتقويض العملية الدميوقراطية
االميركية وتعزيز فرص فوز دونالد ترامب.
ورغ���م نفي الكرملني ل��ه��ذه االت��ه��ام��ات،
فرضت ادارة ب���اراك اوب��ام��ا التي ستسلم
احلكم لترامب في  20كانون الثاني/يناير،
عقوبات على روسيا عبر طرد  35دبلوماسيا
اعتبرتهم جواسيس.
م��ن جهته ،شكك ت��رام��ب ف��ي اتهامات
االستخبارات لكنه امتنع عن انتقادها في
شكل مباشر.

البابا فرنسيس سيستقبل
الرئيس الفلسطيني
السبت املقبل
يستقبل ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س ال��س��ب��ت ال��رئ��ي��س
الفلسطيني محمود عباس في الفاتيكان ،بحسب
تاكيد غير مباشر أمس األول الثالثاء للفاتيكان الذي
اعلن استعدادات لتغطية اعالمية لزيارة عباس.
وستكون هذه املرة الثالثة التي يلتقي فيها البابا
عباس بعد زيارته في  2014لالراضي الفلسطينية
واسرائيل وزيارة الرئيس الفلسطيني للفاتيكان في
 .2015واجتازت العالقات بني الفاتيكان والسلطة
الفلسطينية مرحلة جديدة في  2015مع توقيع
اتفاق تفتح مبوجبه في  2017سفارة فلسطينية لدى
الفاتيكان.
واالتفاق الذي وقع بعد عامني من اعتراف الفاتيكان
بفلسطني كدولة ،اثار غضب سلطات اسرائيل التي لم
يرقها وص��ف البابا للرئيس الفلسطيني محمود
عباس بانه “مالك سالم” اثناء لقاء جمعهما في
ايار/مايو .2015
وياتي لقاء احلبر االعظم وعباس عشية مؤمتر
دولي في باريس تشارك فيه  70دولة لبحث تسوية
النزاع في الشرق االوسط.

بيونغ يانغ لديها ما يكفي من اليورانيوم
لصنع  10قنابل نووية
ح��ذرت ك��وري��ا اجلنوبية أم��س م��ن ان جارتها
الشمالية متلك ما يكفي من مادة البلوتونيوم املشعة
لصناعة عشر قنابل نووية ،وذلك بعد عشرة ايام
من اع�لان بيونغ يانغ عن نيتها اختبار صاروخا
بالستيا عابرا للقارات قريبا.
ويعتقد عدد كبير من اخلبراء ان كوريا الشمالية
التي قامت بتجارب نووية واطلقت عدة صواريخ
خالل العام  2016تخطط لزيادة نشاطها النووي
في  2017في ظل سعيها لتطوير نظام اسلحة قادر
على ضرب االراضي االميركية.
اال ان احملللني منقسمون حول مدى اقتراب الدولة
الشيوعية املعزولة من حتقيق طموحها النووي
بشكل كامل ،لكنهم متفقون على انها قامت بخطوات
كبيرة نحو ذلك منذ استلم كيم جونغ اون احلكم بعد
وفاة والده كيم جونغ ايل في كانون الثاني/ديسمبر
.2011
واف��ادت وزارة الدفاع في سيول ان بيونغ يانغ
قد تكون متلك نحو  50كيلوغراما من البلوتونيوم
القابل لالستخدام عسكريا حتى اواخر العام 2016
وهو ما يكفي لصناعة حوالي عشرة اسلحة ،مقابل
 40كيلوغراما قبل ثمانية اعوام.
واضافت ال��وزارة في تقرير يصدر كل عامني ان
كوريا الشمالية متلك ق��درة “كبيرة” على انتاج

اسلحة تعتمد على اليورانيوم عالي التخصيب
اال انها لم تتمكن من تقدير مخزون اليورانيوم
العسكري لدى جارتها بسبب السرية الشديدة التي
حتيط ببرنامج بيونغ يانغ لليورانيوم.
وقدر معهد العلوم واالمن الدولي االميركي في
حزيران/يونو ان ترسانة كوريا الشمالية فاقت 21
قنبلة نووية ،مقارنة بحوالي  10الى  16في ،2014
بعد تقييم كمية البلوتونيوم العسكري واليورانيوم
العالي التخصيب التي قد تكون انتجتها في مجمع
يونغبيون النووي شمال بيونغ يانغ.
وقالت سيول ان جارتها الشمالية متكنت من
زي��ادة كميات البلوتونيوم التي متلكها عبر اعادة
تشغيل مفاعل يونغبيون ال��ذي كانت اوقفته عام
 .2007وك��ان كيم جونغ اون ق��ال ف��ي خطاب
مبناسبة العام اجلديد “نحن في املراحل األخيرة
قبل اختبار اطالق صاروخ بالستي عابر للقارات”،
مؤكدا ان بيونغ يانغ اكتسبت في “ 2016صفة
ال��ق��وة النووية” وب��ات��ت بذلك “قوة عسكرية ال
يستطيع اقوى االعداء املساس بها».
ولقي خطابه ردا سريعا من الرئيس االميركي
املنتخب دونالد ترامب الذي توعد في تغريدات عبر
موقع تويتر مبنع كوريا الشمالية من تطوير سالح
نووي قادر على بلوغ االراضي االميركية.

نحو  1200مسيحي في العالم قتلوا
خالل سنة بسبب دينهم
اعلنت منظمة «اوبن دورز» (االبواب املفتوحة)
البروتستانتية أم��س االرب��ع��اء ان نحو 1200
مسيحي قتلوا في العالم بني االول من نوفمبر 2015
و 31اكتوبر « 2016السباب مرتبطة باميانهم» ،في
تراجع ملحوظ باملقارنة مع العام السابق.
وبلغ عدد املسيحيني الذين قتلوا في هذه الفترة
واحصتهم املنظمة البروتستانتية  1173شخصا
في مقابل  7100شخص في الفترة نفسها من العام

 ،2015وذلك بعد سنوات عدة من امليل التصاعدي
( 1201قتيال في  2012و 2123في  2013و4344
قتيال في .)2014
وكتبت املنظمة في تقرير “تراجعت حدة االزمات
العنيفة التي اث��رت على ارق��ام العام  2015سواء
بسبب ت��راج��ع نفوذ املجموعات املتطرفة (مثل
حركة بوكو حرام وتنظيم الدولة االسالمية) او الن
املسيحيني في تلك املناطق قتلوا او فروا».

