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هزة جديدة للبيت األبيض

ترامب طلب من مكتب التحقيقات الفدرالي التخلي عن أحد حتقيقاته
تعرض البيت االبيض لهزة جديدة
بسبب اتهامني وجها للرئيس دونالد
ت��رام��ب ب��أن��ه ح���اول شخصيا التدخل
في حتقيق يقوم به مكتب التحقيقات
الفدرالي (إف بي آي) وأن��ه كشف عن
معلومات سرية للغاية ملسؤولني روس.
وأثارت هذه الضربة املزدوجة املؤملة
إلدارة امللياردير اجل��م��ه��وري التي ال
يتجاوز عمرها األربعة أشهر ،موجة
من الغضب في صفوف الدميوقراطيني
الذين طالبوا بتوضيح كامل.
ويتهم ترامب بأنه افشى معلومات
سرية للغاية لوزير اخلارجية الروسي
سيرغي الفروف خالل اجتماع في املكتب
البيضاوي ،كما يتهم بأنه طلب من مدير
االف بي آي جيمس كومي أن يتخلى عن
حتقيق متعلّق مبستشار األمن القومي
السابق مايكل فلني.
وم��ن ش��أن أي م��ن ه��ذي��ن االتهامني
أن يدخال أي��ة إدارة أميركية في أزمة
حقيقية ،إال أن التقارير التي نفاها فريق
ترامب ،تزيد من الشكوك في أن االدارة
اجلديدة تشهد حالة دائمة من الفوضى
والتخبط.
وفيما سعى موظفو البيت األبيض
لتوضيح قرار ترامب بأن يطلع الفروف
على معلومات تتعلق بتهديد خاص
بتفجير ي��خ��ط��ط ل��ه تنظيم ال��دول��ة
االسالمية حصل عليها من االستخبارات
االسرائيلية ،فجرت صحيفة نيويورك
تاميز قنبلة أخرى.
ونقلت الصحيفة عن شخصني اطلعا
على مالحظات كتبها كومي ،أنه عندما
التقى كومي ترامب بعد يوم من استقالة
فلني ،حاول الرئيس وقف التحقيق الذي
يجريه مكتب االف بي آي.
وطبقا ملذكرة كتبها كومي الذي اقاله
ت��رام��ب االس��ب��وع امل��اض��ي ،فقد ق��ال له

ترامب خ�لال لقاء في ال��راب��ع عشر من
شباط/فبراير “امل أن تتخلى عن هذا
االمر وتعفي فلني” من التحقيق.
واض����اف “أنّ م��اي��ك��ل ف��ل�ين “رجل
جيّد .آمل أنه ميكنكم التخلي عن (هذا
التحقيق)».
وف����ي رس���ال���ة ال����ى م���دي���ر مكتب
التحقيقات الفدرالي بالوكالة ان��درو
ماكيب ،طلبت جلنة االشراف في مجلس
ال��ش��ي��وخ تسليمها جميع امل��ذك��رات
وغيرها م��ن ال��وث��ائ��ق أو التسجيالت
املتعلقة باالتصاالت بني ترامب وكومي
بحلول  24أيار/مايو.
وكتب اجلمهوري جيسون شافتز
رئيس اللجنة “في حال صح ذلك فإن
هذه املذكرات تثير أسئلة حول ما إذا كان
الرئيس ح��اول التأثير على حتقيقات
االف ب��ي آي أو عرقلتها النها تتعلق
باجلنرال فلني».

«حق مطلق» بتبادل املعلومات االستخبارية
س��ارع البيت األب��ي��ض ال��ى نفي أية
اش����ارة ال���ى ان ت��رام��ب ح���اول عرقلة
العدالة ،وهو ما يعتبر مخالفة جنائية،
اثناء تعامله مع كومي.
وق���ال م��س��ؤول ام��ي��رك��ي طلب عدم
الكشف ع��ن هويته “رغم أن الرئيس
اعرب م��رارا عن رأيه بأن اجلنرال فلني
رجل محترم خدم بالده وحماها ،إال أن
الرئيس لم يطلب ابدا من السيد كومي أو
أي شخص آخر الغالق اي حتقيق».
واضاف ان “الرئيس يكن كل االحترام
الج���ه���زة ت��ط��ب��ي��ق ال��ق��ان��ون وجلميع
التحقيقات .وهذه ليست صورة حقيقية
أو دقيقة للحوار الذي دار بني الرئيس
والسيد كومي».
وامضى ترامب معظم يومه محاوال
ن��ف��ي امل��زاع��م ب��أن��ه اف��ش��ى مبعلومات

حساسة ل��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��روس��ي
وسفير روسيا في واشنطن ،وق��ال أنه
تصرف ضمن القانون.
ورفض مساعدوه في البيت األبيض
القول ما اذا كانت املعلومات التي تتعلق
بقدرات تنظيم الدولة االسالمية على
صنع قنابل هي معلومات سرية.
اال ان الرئيس اطلق تغريدات اكد
فيها أن لديه “احلق املطلق” في تبادل
“احلقائق املتعلقة باالرهاب وسالمة
الرحالت اجلوية».

امتحان ألميركا
اطلقت هذه املزاعم دع��وات للتحقيق
في عالقات ترامب بروسيا كما أثارت
تساؤالت حول ما أذا كان يواجه احتمال
عزله.
وقال السناتور الدميوقراطي تشاك
شومر “البالد تخضع المتحان بطرق
لم يسبق لها مثيل .اق��ول لكل زمالئي
في مجلس الشيوخ ان التاريخ يشهد
علينا».
ام����ا ال���رج���ل ال��ث��ان��ي ف���ي احل���زب
الدميوقراطي في مجلس الشيوخ ديك
دوربان فقال ان هذه “واحدة من اخطر
املزاعم التي توجه لزعيم بانه يحاول
بطريقة م��ا تاخير أو عرقلة تطبيق
العدالة».
ووص����ف ال��س��ن��ات��ور اجل��م��ه��وري
املخضرم جون ماكني املزاعم بشأن ما
دار في اجتماع ترامب والف��روف بأنه
“مقلق للغاية».
وأض���اف ان “الوقت ال���ذي أمضاه
الرئيس ت��رام��ب ف��ي ت��ب��ادل معلومات
حساسة مع ال��روس لم يكن يركز على
تصرفات روسيا العدوانية».
وت��ه��دد فضيحة ت��ب��ادل معلومات
استخباراتية مع روسيا بتقويض الثقة

اتهامات تالحق ترامب مبحاولة التدخل في حتقيق يقوم به مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)

بني واشنطن وحلفائها الذين يتبادلون
مع واشنطن معلومات سرية على اساس
أنه سيتم التعامل معها وفقا للتوجيهات
املعتادة املعمول بها.

قتيالن على األقل وإصابة  14بجروح

بني مناصرين للرئيس التركي ومحتجني أكراد

 9جرحى في مواجهات بواشنطن
على هامش زيارة أردوغان

مت توقيف شخصني واصيب تسعة آخرون
بجروح في مواجهات مساء أمس األول الثالثاء
بني مناصرين لرئيس تركيا رج��ب اردوغ��ان
ومحتجني اكراد على زيارته لواشنطن ،بحسب
ما افادت وسائل اعالم اميركية.
وجرت املواجهات امام اقامة السفير التركي
بواشنطن التي توجه اليها اردوغان اثر اجتماعه
بالرئيس االميركي دونالد ترامب.
ولم تتمكن الشرطة من منع املعسكرين من
التصادم.
وه��اج��م احل���راس الشخصيون الردوغ���ان
متظاهرين كانوا يلوحون ب��راي��ات “وحدات
حماية الشعب” الكردية السورية.
واظ��ه��رت اشرطة فيديو بثت على انترنت
عراكا بني اجلانبني.
وق��ال مصطفى ديكليتاس وه��و من انصار

اردوغان لقناة ايه بي سي “لم نكن نفعل شيئا
سيئا ،كنا فقط نحتفي” بزيارة الرئيس.
غير ان املتظاهرين االك��راد كانت لهم رواية
مختلفة.
وق��ال��ت املتظاهرة لوسي ي��وس��وان “فجأة
هجموا علينا” مؤكدة ان��ه متت مهاجمتها من
انصار اردوغ��ان وقالت “احدهم بدأ يضربني
في رأسي».
ومتكنت شرطة واشنطن في نهاية املطاف من
استعادة الهدوء ومت نقل تسعة اشخاص الى
املستشفى ،بحسب اجهزة الطوارىء.
وكان ترامب واردوغان وعدا في اول اجتماع
لهما بتهدئة التوتر بني احلليفني خصوصا حول
ملف املقاتلني االكراد الذين تدعمهم واشنطن ضد
املسلحني اجلهاديني في حني تعتبرهم انقرة
مجموعة “ارهابية».

وأك�����د م���س���ؤول ل��وك��ال��ة ف��ران��س
ب��رس طلب ع��دم الكشف عن هويته أن
امل��ع��ل��وم��ات االس��ت��خ��ب��اري��ة ج���اءت من
اسرائيل .ومن املقرر ان ي��زور ترامب

انتحاريون يهاجمون مقر التلفزيون احلكومي بشرق أفغانستان
هاجم انتحاريون صباح أمس مقر هيئة
االذاع��ة والتلفزيون االفغاني في قلب جالل
اباد كبرى مدن والية ننغرهار في شرق البالد
ما أدى الى تبادل الط�لاق النار وتفجيرات
بينما ال ي��زال ع��دد من الصحافيني عالقون
داخ���ل املبنى ،بحسب م��ا اف���اد مسؤولون
وشهود عيان.
وقتل شخصان على االق��ل واص��ي��ب 14
اخ��رون بجروح في الهجوم املستمر الذي
ي��ؤك��د على ت��زاي��د املخاطر ال��ت��ي يواجهها
االعالميون في افغانستان.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم
ف��ي ال��والي��ة ال��ت��ي تعتبر معقال جلهاديي
تنظيم الدولة االسالمية وحيث القى اجليش
االميركي قنبلة ضخمة الشهر املاضي.
وصرح املتحدث باسم احلكومة عطاء الله
خوغياني لوكالة فرانس برس ان “اربعة

مسلحني دخلوا مبنى االذاع��ة والتلفزيون
صباح اليوم ،وفجر اثنان منهما نفسيهما
بينما ال يزال االخران يقاومان».
وكان ذكر سابقا ان عدد املهاجمني ثالثة.
واك��د ان “مدنيني اثنني على االق��ل قتال
واصيب  14اخرين حتى االن” بينما ذكر احد
العاملني في املجال الصحي لوكالة فرانس
برس ان العديد من هؤالء نقلوا الى املستشفى
بعد اصابتهم بطلقات نارية.
وق��ال مصور االذاع��ة والتلفزيون انه فر
من املبنى فور بدء اطالق النار ،إال أن بعض
زمالئه ال زالوا عالقني في الداخل.
وف��ي  13نيسان/ابريل اسقط اجليش
االميركي أق��وى قنبلة أميركية غير نووية
“جي ب��ي يو ”-43اطلق عليها اس��م “أم
القنابل” ع��ل��ى منطقة ف��ي اق��ل��ي��م أتشني
ال��ذي يعد أح��د معاقل اجلهاديني في شرق

أفغانستان وأدت الى مقتل  36من مقاتليه في
عملية وصفها ترامب بأنها “جناح جديد».
واثار اسقاط القنبلة صدمة عاملية ودان
البعض استخدام افغانستان ارضا للتجارب
على االسلحة وضد جماعة ال تعتبر تهديدا
كبيرا مثل حركة طالبان.
وطبقا للقوات االميركية في افغانستان
فقد تقلص ع��دد املقاتلني م��ن نحو ثالثة
االف الى  800مقاتل تقريبا بسبب عمليات
الهروب من صفوف اجلهاديني ومقتل العديد
منهم في ارض املعركة.

بلد خطر على االعالميني
ط��ل��ب ال��ب��ن��ت��اغ��ون م��ن ال��ب��ي��ت االب��ي��ض
م��رارا ارس��ال االف اجلنود االضافيني الى
افغانستان للمشاركة في القتال ضد طالبان.
وي��ب��ل��غ ع���دد اجل���ن���ود االم��ي��رك��ي�ين في

الرئيس اجلديد يريد انتهاج سياسة متزنة

كوريا اجلنوبية تسعى إلى استئناف االتصاالت
مع الشمال وسط أزمة الصواريخ
قالت كوريا اجلنوبية أمس األربعاء
إن��ه��ا ت��رغ��ب ف��ي إع����ادة ف��ت��ح ق��ن��وات
االتصال مع كوريا الشمالية في الوقت
الذي يسعى فيه الرئيس اجلديد مون
جيه-إن النتهاج سياسة ذات مسارين
تشمل العقوبات واحل���وار مع اجلار
الشمالي لكبح برامج أسلحتها النووية
والصاروخية.
ول��م تخف ك��وري��ا الشمالية سرا
كونها تعمل على تطوير صاروخ مزود
برأس نووي قادر على ضرب الواليات
املتحدة وجتاهلت نداءات لكبح برامجها
النووية والصاروخية حتى من الصني
حليفتها الكبير الوحيدة.
وأج���رت ك��وري��ا الشمالية أح��دث
جتاربها الصاروخية ي��وم األح��د في
حتد لقرارات مجلس األمن التابع لألمم
امل��ت��ح��دة .وق��ال��ت إن��ه��ا ك��ان��ت جتربة
الختبار ق���درة ال��ص��اروخ على حمل
“رأس حربي نووي كبير احلجم وثقيل
الوزن» .وأدان مجلس األمن التجربة.
وقال لي دوك-هينج املتحدث باسم
وزارة ال��وح��دة ف��ي ك��وري��ا اجلنوبية
للصحفيني “موقفنا األساسي هو أن
قنوات االتصال بني كوريا الشمالية
واجلنوبية يجب فتحها .وزارة الوحدة
بحثت خيارات بشأن هذا األمر داخليا
لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد».
وقال لي إن كوريا الشمالية قطعت
ق��ن��وات االت��ص��ال ب�ين اجلانبني العام
امل��اض��ي ف��ي أع��ق��اب ال��ع��ق��وب��ات التي
فرضت على كوريا الشمالية بعد أخر
جت��رب��ة ن��ووي��ة أج��رت��ه��ا بيوجنياجن
وبعد ق��راره��ا إغ�لاق منطقة صناعية
مشتركة تدار داخل كوريا الشمالية.
وال تزال كوريا الشمالية واجلنوب

مسؤولون من األمم املتحدة يناقشون األوضاع في كوريا الشمالية

الدميقراطي الغني في حالة حرب من
الناحية الرسمية ألن احل���رب التي
دارت بني  1950و 1953انتهت بإبرام
هدنة وليس مبعاهدة س�لام .ويدافع
الشمال عن برامج أسلحته باعتبارها
ضرورية في مواجهة السياسة العدائية
األمريكية.
وف��از م��ون باالنتخابات األسبوع

اسرائيل االسبوع املقبل .وقال مسؤولون
في البيت االبيض أن الزيارة ستتم.
وص���رح ال��س��ف��ي��ر االس��رائ��ي��ل��ي في
واشنطن رون ديرمر “اسرائيل لديها

ثقة كاملة بالعالقة املتعلقة بتبادل
املعلومات مع الواليات املتحدة وتطلع
ال��ى تعزيز ال��ع�لاق��ة ب�ين البلدين في
السنوات املقبلة حتت إدارة ترامب».

املاضي بعد حملة تبنى خاللها نهجا
أكثر اع��ت��داال جت��اه الشمال وق��ال بعد
توليه السلطة إنه يرغب في مواصلة
احلوار وكذلك الضغوط لوقف برامج
أسلحة الشمال.
وتوجه ه��وجن سيوك هني مبعوث
م��ون ل��دى ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وقطب
اإلع��ل�ام ف��ي ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة إل��ى

واشنطن في وقت مبكر يوم األربعاء.
وقال هوجن إنه سيبحث امللف الكوري
ال��ش��م��ال م���ع ك��ب��ار امل��س��ؤول�ين في
واشنطن.
وأض��اف هوجن أن كوريا اجلنوبية
ل��م تتلق ب��ع��د أي إف����ادة رس��م��ي��ة من
الواليات املتحدة حول ما إذا كان يتعني
على سول أن تدفع تكاليف نظام الرادار

األمريكي املضاد للصواريخ ال��ذي مت
نشره خارج سول.
وق���ال ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي دون��ال��د
ترامب إن��ه يرغب في أن تدفع كوريا
اجلنوبية تكلفة نظام (ثاد) الصاروخي
الذي رصد عملية اإلطالق األخيرة يوم
األح���د .وع��ارض��ت الصني بشدة نشر
نظام (ث��اد) قائلة إنه ميكن من خالله
التجسس على أراضيها على الرغم من
تأكيدات واشنطن أن أغراضه دفاعية
بحتة.
وقالت الواليات املتحدة يوم الثالثاء
إنها تعتقد أن بوسعها إقناع الصني
بفرض عقوبات جديدة من األمم املتحدة
على كوريا الشمالية وح��ذرت من أن
واشنطن سوف تستهدف أيضا الدول
الداعمة لبيوجنياجن.
وف��ي تصريحات للصحفيني قبل
اجتماع مغلق ملجلس األم��ن الدولي
أوضحت سفيرة الواليات املتحدة لدى
األمم املتحدة نيكي هيلي أن واشنطن لن
تدخل في حوار مع كوريا الشمالية إال
بعد أن توقف برنامجها النووي.
ودعا ترامب إلى وقف فوري لتجارب
كوريا الشمالية الصاروخية والنووية
وق��ال السفير األمريكي لنزع السالح
روبرت وود يوم الثالثاء إن ثقل الصني
مهم وإن بإمكانها بذل املزيد.
وحذر ترامب في مقابلة مع رويترز
هذا الشهر من أن “صراعا كبيرا جدا”
مع كوريا الشمالية أصبح محتمال.
وفي استعراض للقوة أرسلت الواليات
املتحدة مجموعة قتالية تابعة حلاملة
الطائرات كارل فينسون إلى مياه قبالة
شبه اجلزيرة الكورية للمشاركة في
مناورات مع كوريا اجلنوبية واليابان.

افغانستان نحو  8400جندي ،كما ينتشر
خمسة االف من جنود حلف شمال االطلسي
ف��ي البلد امل��ض��ط��رب .وتعمل ه��ذه القوات
بصفة استشارية .وقبل ست سنوات زاد عدد
القوات االميركية في افغانستان عن 100
الف جندي.
ويعتبر هجوم االربعاء االكثر دموية على
االعالم االفغاني.
وك���ان ال��ع��ام  2016االك��ث��ر دم��وي��ة في
افغانستان بالنسبة للصحافيني ،بحسب
جلنة سالمة الصحافيني االفغان التي اضافت
أن افغانستان هي ثاني اكثر الدول خطورة
على املراسلني بعد سوريا.
وقتل  13صحافيا على االقل العام املاضي،
بحسب اللجنة التي قالت أن حركة طالبان
مسؤولة عن مقتل عشرة من الصحافيني
على االقل.

كييف تتهم موسكو بقرصنة
موقع الرئاسة
ات��ه��م��ت كييف م��وس��ك��و بقرصنة
موقع الرئاسة ورأت في ذلك ردا على
العقوبات االوك��ران��ي��ة اجل��دي��دة التي
ت��ن��ص ع��ل��ى ح��ج��ب م��واق��ع وخ��دم��ات
الكترونية روسية رائجة على مواقع
التواصل االجتماعي.
وقال مساعد رئيس املكتب الرئاسي
دميترو شيمكيف أمس االربعاء على
فيسبوك ان “موقع الرئيس (بترو
بوروشينكو) تعرض لهجوم الكتروني
منظم».

وه��و في رأي��ه “الرد ال��روس��ي على
مرسوم الرئيس املتعلق بحجب مواقع
روس��ي��ة للتواصل االجتماعي” في
اوكرانيا وهو قرار دانته موسكو على
انه “دليل جديد على سياسة كييف غير
الودية».
وب���ع���د ت���دخ���ل اخ���ص���ائ���ي�ي�ن ف��ي
املعلوماتية لم يعد املوقع مهددا كما قال
شيمكيف .وقال مراسلون لفرانس برس
ان املوقع ك��ان يعمل صباح االربعاء
بصورة طبيعية.

الشرطة اليونانية تطلق الغاز املسيل
للدموع على متظاهرين بأثينا
أطلقت الشرطة اليونانية الغاز املسيل للدموع لتفريق متظاهرين بوسط أثينا
أمس األربعاء خالل احتجاج على إجراءات تقشف جديدة.
ورأى شهود من رويترز إطالق الغاز على املتظاهرين .ورد بعض املتظاهرين
برشق الشرطة باأللعاب النارية.

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات
فنزويال إلى ما ال يقل عن 42
أعلن مكتب املدعي العام في فنزويال
إن ع���دد قتلى م��وج��ة االح��ت��ج��اج��ات
املناهضة للحكومة ال��ت��ي ب���دأت قبل
ستة أسابيع ارتفع إل��ى ما ال يقل عن
 42شخصا بعد إعالن مقتل ثالثة أمس
األول الثالثاء.
واعتُقل شرطي بسبب دوره املزعوم
في قتل سائق سيارة أجرة بالرصاص
في والية تاتشيرا احلدودية .وأصيب
ش��اب ع��م��ره  17ع��ام��ا ب��رص��اص��ة في
رأسه أثناء احتجاج في والية باريناس
ب��وس��ط ف��ن��زوي�لا ي��وم االث��ن�ين ولفظ
أنفاسه األخيرة صباح الثالثاء.

وق��ال مكتب املدعي العام عن وفاة
ذلك الشاب الذي لم يكشف النقاب عن
هويته إن “مجموعة أشخاص وصلوا
وبدأوا في إطالق النار فأصابوا الشاب
في دماغه» .وقالت السلطات إن شخصا
آخر لم تكشف النقاب عن اسمه وسنه
توفي في احتجاج في سان انطونيو.
وتفجرت أعمال العنف في مناطق
مختلفة م��ن فنزويال ي��وم االث��ن�ين مع
تنظيم املعارضة اعتصامات وإغ�لاق
طرق في محاولة للحفاظ على الزخم
في إط��ار محاولتها إسقاط احلكومة
االشتراكية.

