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رغم اجلدل حول إغالق مكتبهم في واشنطن

الواليات املتحدة مستمرة باحلوار مع الفلسطينيني
س��ارع مسؤولون اميركيون للتأكيد 
أم��س األول انهم سيحافظون على حوار 
مفتوح مع القيادات الفلسطينية، بالرغم 
من التهديد باغالق مكتب منظمة التحرير 

في واشنطن.
وق��ال��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م اخل��ارج��ي��ة 
االم��ي��رك��ي��ة ه���ي���ذر ن���وي���رت ردا على 
استفسارات الصحافيني املتعلقة باغالق 
املكتب “اعتقد اننا نود بالنسبة اليهم ان 

يكونوا قادرين على ابقائه مفتوحا«. 
 واضافت “اغالق مكتب، ه��ذا ليس ما 
نتحدث عنه اليوم. هناك بعض النقاشات 

اجلارية«.
واشارت الى ان وزير اخلارجية ريكس 
تيلرسون ي��درس املوضوع، مشددة على 
ان��ه “من وجهة نظرنا، ف��ان االت��ص��االت 

ليست مجمدة«.
وقالت “نحن على اتصال بالفلسطينيني. 
وعلى ح��د علمي ف��ان املكاتب” م��ا ت��زال 

“مفتوحة وتعمل حاليا«.
ومب��وج��ب ال��ق��وان��ني االم��ي��رك��ي��ة ف��ان 
التصريح ببقاء مكتب منظمة التحرير 
مفتوحا في واشنطن يجب ان يجدد كل 
ستة اشهر، وقد انتهت هذه املدة االسبوع 

املاضي.
وق���ال م��س��ؤول ف��ي وزارة اخلارجية 
االميركية إن عدم جتديد أوراق عمل املكتب 
مرتبط ب�”تصريحات معينة أدل��ى بها 
قادة فلسطينيون” في ما يتعلق باحملكمة 

اجلنائية الدولية.
وأدخ����ل ال��ك��ون��غ��رس األم��ي��رك��ي ع��ام 
2015 بندا ينص على أن��ه ال يجب على 
الفلسطينيني محاولة التأثير على احملكمة 
اجلنائية الدولية بشأن حتقيقات تتعلق 

مبواطنني اسرائيليني.
وأعلن مسؤولون فلسطينيون الثالثاء 
عن “جتميد” االجتماعات مع االميركيني 
بعد التهديد باغالق املكتب، في الوقت 
الذي تسعى فيه ادارة الرئيس االميركي 
دونالد ترامب لبناء الثقة بني اسرائيل 
والفلسطينيني قبيل استئناف مفاوضات 

السالم املتعثرة بينهما. 
لكن ن��وي��رت وص��ف��ت ال��ق��رار باغالق 
املكتب بأنه مسألة “تقنية”، بعد ان خلص 
تيلرسون الى ان منظمة التحرير لم تلتزم 

بالشروط التي وضعها الكونغرس.
ام���ا بالنسبة ال���ى اجل��ه��ود االوس���ع 
ل��ل��ت��وص��ل ال���ى ت��س��وي��ة ب���ني اس��رائ��ي��ل 

والفلسطينيني، فان جاريد كوشنر صهر 
ت��رام��ب ومبعوثه خلطة ال��س��الم يبقى 

ملتزما باملهمة. 
وقالت نويرت “نحن ال نتخلى عن خطة 

السالم، وال نفعل ذلك«. 
واض��اف��ت “ما أع��ن��ي��ه، تعلمون مدى 
اهمية هذا بالنسبة لهذه االدارة، وللسيد 

كوشنر وايضا جلايسون غرينبالت على 
حد سواء«. 

وتابعت “لذا فنحن مستمرون بالدفع 
ال��ى االم���ام م��ن اج��ل خطة س��الم شاملة. 
االسرائيليون والفلسطينيون قالوا انهم 

يريدون ذلك ايضا«. 
واشارت نويرت الى ان تيلرسون اتخذ 

ق��راره بعد مشاورات مع البيت االبيض، 
لكنها اضافت ان املباحثات حول املكتب في 

واشطن ال تزال مستمرة.
وق���ال���ت “هناك ب��ع��ض احمل���ادث���ات 
اجل��اري��ة. وزي��ر اخلارجية ينظر في هذا 
األمر وسوف نعود اليكم عندما يكون لدينا 

املزيد لنقوله«. 

وزير اخلارجية ريكس تيلرسون

حتطم طائرة للبحرية 
األميركية في بحر الفيليبني

حتطمت طائرة عسكرية أميركية على متنها 11 شخصا في 
بحر الفيليبني بينما كانت في طريقها الى حاملة للطائرات، 

بحسب ما اعلنت البحرية االميركية امس االربعاء.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية ردا على أسئلة وكالة فرانس 
برس ان فرق اغاثة اميركية يابانية متكنت من انتشال ثمانية 

اشخاص من بني ركاب الطائرة.
وج��اء في بيان صدر عن البحرية االميركية ان “طائرة 
تابعة للبحرية االميركية على متنها 11 شخصا بني طاقم 
وركاب حتطمت في احمليط جنوب شرق اوكيناوا” االرخبيل 

في جنوب اليابان.
وأض��اف البيان ان “عمليات انقاذ الركاب جارية وسيتم 
تقييم وضعهم الصحي من قبل الفريق الطبي حلاملة الطائرات 
+ي��و اس اس رون��ال��د ريغن+”، مشيرا ال��ى ان “مالبسات 

احلادث لم تتضح بعد«.

أميركا تنفذ ضربتني جويتني ضد 
»داعش« في ليبيا

قال اجليش األمريكي أمس األول الثالثاء إنه نفذ ضربتني 
جويتني على مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية في ليبيا خالل 

األيام القليلة املاضية.
وقالت القيادة األمريكية في أفريقيا في بيان إن إحدى 
الضربتني نفذت ي��وم اجلمعة وكانت الثانية ي��وم األح��د. 
وأضافت أن الضربتني وقعتا قرب مدينة الفقهاء. ولم تذكر 

عدد املتشددين القتلى.
وذك��ر البيان أن الضربتني نفذتا بالتنسيق مع حكومة 

الوفاق الوطني الليبية.
وسيطرت الدولة اإلسالمية على سرت في مطلع 2015 
وحولتها إلى أهم قاعدة لها خارج العراق وسوريا واجتذبت 
أعدادا كبيرة من املقاتلني األجانب إلى املدينة. وفرض التنظيم 
حكمه املتشدد على السكان ووس��ع نطاق سيطرته لتشمل 
قطاعا م��ن ساحل ليبيا على البحر املتوسط طوله 250 

كيلومترا.
لكنه يجد صعوبة في اإلبقاء على موطئ قدم له في أماكن 
أخرى في ليبيا ومتكنت حملة قادتها كتائب من مدينة مصراتة 
في غ��رب البالد على م��دى ستة أشهر مبساندة الضربات 
اجلوية األمريكية من ط��رد التنظيم من س��رت في ديسمبر 

كانون األول املاضي.
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املتهمون قاموا بـ »مترير املكاملات الدولية« عبر اإلنترنت

29 مصريا بتهمة التخابر مع تركيا حبس 
قرر النائب العام املصري أمس حبس 29 
مصريا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق 
في اتهامات ب«التخابر مع تركيا واالنضمام 
جلماعة ارهابية«، بحسب بيان رسمي صادر 

عن مكتبه.
وساءت العالقات بني مصر وتركيا منذ ان 
اطاح اجليش املصري، الذي كان يقوده انذاك 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس محمد 
مرسي املنتمي إلى جماعة االخوان املسلمني 
في الثالث من يوليو 2013 عقب مظاهرات 

حاشدة خرجت تطالب بعزله.
ورفضت تركيا االعتراف بشرعية عزل 
مرسي واعتبرت ه��ذا التحرك “انقالبا”. 
وارتفعت وت��ي��رة التوتر ب��ني البلدين في 
الشهور التالية واعلنت مصر في نوفمبر 
2013 سحب سفيرها من انقرة وخفض 
مستوى التمثيل الدبلوماسي في تركيا التي 

ردت باجراء مماثل.
ويقيم العديد من كوادر االخوان املسلمني 
منذ ذلك احلني في تركيا حيث توجد مقار 

قنوات فضائية موالية لالخوان.
وأوض��ح النائب العام نبيل ص��ادق أن 
نيابة أمن الدولة العليا باشرت حتقيقاتها 
“في ما رصدته املخابرات العامة من اتفاق 
عناصر م��ن أج��ه��زة االم��ن واالستخبارات 
التركية م��ع عناصر م��ن تنظيم االخ���وان 
الدولي على وضع مخطط يستهدف استيالء 
جماعة االخ��وان على السلطة في مصر عن 
طريق ارباك االنظمة القائمة في مؤسسات 

الدولة املصرية بغية اسقاطها«.
واضاف البيان ان املتهمني قاموا ب “مترير 
امل��ك��امل��ات ال��دول��ي��ة عبر شبكة املعلومات 
الدولية )االنترنت( باستخدام خ��وادم في 
دولة تركيا متكنهم من مراقبة وتسجيل تلك 
املكاملات لرصد االوضاع السلبية وااليجابية 
داخ��ل البالد وآراء فئات املجتمع املختلفة 
فيها وجمع املعلومات عن مواقفهم من تلك 
االوض��اع باالستعانة بالعديد من اعضاء 
تنظيم االخ���وان واخ��ري��ن مأجورين داخل 

البالد وخارجها«.
وق��ال النائب العام إن “احملور الثاني 

للمخطط هو محور اعالمي يقوم على انشاء 
كيانات ومنابر اعالمية تبث من اخلارج تعمد 
الى توظيف كل ما يصل اليها من معلومات 
وبيانات الصطناع اخبار واشاعات كاذبة 

لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة«.
وتابع البيان أن “التحريات التي أجرتها 
املخابرات العامة توصلت إل��ى أن عملية 
مترير املكاملات غير الشرعية “عبر االنترنت 
كانت تتم مبقابل م��ادي وان االم���وال التي 
مت حتصليها من هذا النشاط غير املشروع 

“استخدمت في تأسيس الكيانات االعالمية” 
كما مت امداد املخابرات التركية باملعلومات 
التي مت احلصول عليها من خالل التنصت 
على امل��ك��امل��ات ال��دول��ي��ة “الستغاللها في 
جتنيد عناصر داخل البالد الرتكاب اعمال 
عدائية بها«. وأوضح البيان انه متت مداهمة 
منازل املتهمني والعديد من املقار التي كانوا 
يستخدمونها “حيث مت ضبط أع���داد من 
اجهزة مترير املكاملات الدولية” و”اجهزة 
جتسس منها االت تصوير وتسجيل صغيرة 

ومتناهية الصغر«.
صنفت مصر جماعة االخ���وان املسلمني 

ارهابية في نهاية العام 2013.
وش��ن��ت السلطات امل��ص��ري��ة عقب عزل 
مرسي حملة قمع على جماعة االخوان التي 
قتل مئات من اعضائها وانصارها بينما 
مت حبس االف اخ��ري��ن م��ن بينهم مرسي 
وكل قيادات اجلماعة املوجودين في مصر 
واحيلوا الى احملاكمة بتهم تتعلق بارتكاب 

اعمال عنف او التحريض عليها.

النائب العام املصري  املستشار نبيل صادق

8 أشخاص بعد قتله 

22 اتهاما إلى منفذ عملية  توجيه 
الدهس في نيويورك

أعلن مدعون عامون اميركيون أمس األول انه مت 
توجيه تهم بارتكاب جرائم الى املهاجر االوزبكي الذي 
أقدم على دهس اشخاص في نيويورك باسم تنظيم 

الدولة االسالمية وأودى بحياة ثمانية منهم. 
واع��ادت جلنة محلفني كبرى توجيه الئحة اتهام 
تضم 22 جرما ضد سيف الله سايبوف بعد ان كان 
املدعون العامون قد اعلنوا عن اتهامني فقط في البداية 
هما تقدمي الدعم ملنظمة ارهابية اجنبية والقيام 

باعمال عنف وتدمير سيارات. 
ويواجه الشاب البالغ 29 عاما من نيوجيرسي االن 
ثماني تهم اضافية بالقتل و12 تهمة مبحاولة القتل.  
وحدد املوعد االول للبدء بجلسات محاكمته في 28 

تشرين الثاني/نوفمبر املقبل.
وفي حال ادي��ن بتهم القتل فهو سيواجه عقوبة 
السجن امل��ؤب��د او االع����دام، وف��ق م��ا ذك��ره املدعون 

العامون. 

وك��ان الرئيس االميركي دونالد ترامب قد طالب 
عقب االعتداء باعدام سايبوف، اال ان هذه العقوبة تعد 
نادرة في نيويورك التي ألغت االع��دام على مستوى 
ال��والي��ة منذ زم��ن ط��وي��ل.  وقتل سايبوف ثمانية 
اشخاص دهسا بشاحنة صغيرة في مانهاتن، خمسة 
منهم اصدقاء من االرجنتني كانوا يحتفلون مبرور 
30 عاما على تخرجهم من املدرسة الثانوية، وأم 
بلجيكية، وأميركيني اثنني من نيويورك ونيوجرسي 
امل��ج��اورة.   وج��رح 12 شخصا ايضا ف��ي االع��ت��داء 
الذي يعد أسوأ هجوم على العاصمة املالية للواليات 
املتحدة منذ هجوم تنظيم القاعدة بطائرات مختطفة 
في 11 أيلول/سبتمبر 2001. واعترف سايبوف في 
وقت سابق بأنه نفذ اعتداء نيويورك باسم تنظيم 
الدولة اإلسالمية وبأنه “شعر باالرتياح ملا فعله” 
حتى انه طلب تعليق راية التنظيم املتطرف في غرفته 

في املستشفى.

القضاء البحريني يثبت تهمة السجن 
سنتني بحق الناشط احلقوقي نبيل رجب

ثبتت محكمة االستئناف البحرينية أمس حكما 
بالسجن صادرا بحق الناشط احلقوقي نبيل رجب 
بالسجن عامني إلدانته ببث “أخبار كاذبة” حول 
اململكة اخلليجية عبر وسائل إعالم غربية،على ما 

أفاد مصدر قضائي.
وقال املصدر إن “محكمة االستئناف البحرينية 
تؤيد احلكم الصادر على الناشط احلقوقي نبيل 
رجب بالسجن عامني بسبب مقابالت تلفزيونية” 
أجريت معه. وردت محكمة االستئناف طلبا إللغاء 
العقوبة قدمه محامو املعارض املوقوف منذ يونيو 
2016، على ما أوض��ح املصدر طالبا ع��دم كشف 
اسمه. وأص��درت محكمة بحرينية في 10 يوليو 
حكما بالسجن بحق الناشط ملدة سنتني على خلفية 

تصريحات أدلى بها لوسائل إعالم غربية.
ويحاكم رجب )52 عاما(، رئيس مركز البحرين 
حلقوق االنسان، في قضية ثانية تتعلق بارتكاب 
“جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث 
دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إحلاق ضرر 
بالعمليات احلربية التي تخوضها القوات املسلحة 
البحرينية واضعاف اجللد في االم��ة«. وميكن ان 
يصل احلكم ف��ي ه��ذه القضية ال��ى 15 سنة، وقد 
حددت اجللسة التالية في سياقها في 31 ديسمبر.  
وتعود هذه القضية الثانية إلى تغريدات نشرها 
عبر حسابه على تويتر حتدث فيها عن تعذيب في 
سجن جو وانتقد عمليات التحالف العربي الذي 

تقوده السعودية ضد املتمردين في اليمن.

الكونغو الدميوقراطية 
تستدعي سفيرها في 

ليبيا على خلفية قضية 
اإلجتار باملهاجرين

أعلنت جمهورية الكونغو الدميوقراطية امس 
استدعاء سفيرها في ليبيا بعدما كشف تقرير 
صحافي عن وجود سوق للرقيق في ليبيا يباع 
فيه مهاجرون افارقة، ما أثار موجة استنكار في 

العالم.
وق�����ال وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ل���ي���ون���ارد شي 
أوتيكيتوندو في بيان أن كينشاسا تريد معرفة 
“الوضع احلقيقي” في ليبيا وتعتزم القيام 
ب�”مهمة إعادة )مواطنيها( إلى البالد” إن كانت 

القضية تطال كونغوليني. 
ودعا الوزير إلى “إدراج مسالة الهجرة لتكون 
ذات أولوية على ج��دول أعمال القمة اإلفريقية 

األوروبية املقبلة املقرر عقدها في أبيدجان«.

دوتيرتي يدافع عن جنوده 
بعد اتهامات للجيش 

بأعمال نهب في مراوي
رفض الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي 
امس األول الثالثاء اتهامات وجهتها منظمة العفو 
الدولية حول مشاركة قوات فيليبينية في اعمال 
نهب خ��الل املعارك ضد مقاتلني موالني لتنظيم 
الدولة االسالمية في مدينة م��رواي في جنوب 

الفيليبني.
وط��م��أن دوت��ي��رت��ي اجل��ن��ود ب��أن��ه سيحمي 
مصاحلهم بعد ورود اتهامات من قبل منظمة العفو 
الدولية بانهم ارتكبوا انتهاكات خالل العملية 
العسكرية التي استمرت خمسة اشهر في مراوي 

والتي ادت الى مقتل اكثر من الف شخص.
وفي خطاب له امام اجلنود الذين اصيبوا خالل 
املعارك وحصار املدينة قال دوتيرتي إن “تلك 
االدعاءات بالسرقة في مراوي ال اصدقها. لقد كنت 

هناك. انا اعلم«.

اخلطوط الصينية تعلق رحالتها إلى كوريا الشمالية

بكني تندد بالعقوبات األميركية على شركاتها
عبرت الصني أمس عن رفضها العقوبات 
اجلديدة التي فرضتها واشنطن على شركات 
صينية تتعامل جتاريا مع كوريا الشمالية، 
فيما حتث الواليات املتحدة بكني على تكثيف 

ضغوطها على بيونغ يانغ.
وق��ال لو كانغ الناطق باسم اخلارجية 
الصينية “نحن نرفض ان يعتمد اي بلد 
عقوبات أحادية اجلانب ترتكز على أساس 
قوانينه اخلاصة” مؤكدا في الوقت نفسه ان 
بكني “تطبق بدقة” العقوبات الدولية ضد 

بيونغ يانغ.
وكانت الواليات املتحدة فرضت الثالثاء 
ع��ق��وب��ات ج��دي��دة م��ح��ددة على 13 شركة 
وكيانا كوريا شماليا وصينيا وخصوصا 
في قطاعي النقل البحري والتجارة لتكثيف 

الضغوط على الطموحات النووية لكوريا 
الشمالية. وصنف الرئيس دونالد ترامب 
مجددا االثنني كوريا الشمالية “دولة راعية 
لالرهاب” متعهدا فرض مزيد من العقوبات 
ل��ع��زل ن��ظ��ام كيم ج��ون��غ اون ودف��ع��ه الى 

التفاوض.
واعلن وزي��ر اخلزانة ستيفن منوتشني 
في بيان ان العقوبات التي اق��رت الثالثاء 
تستهدف خصوصا شركات “تتعامل جتاريا 
م��ع ك��وري��ا الشمالية مببالغ تقدر مبئات 

ماليني الدوالرات«.
وتشمل العقوبات اربع شركات صينية 
لالستيراد والتصدير اض��اف��ة ال��ى املالك 
الصيني الحداها. وهذه الشركات متخصصة 
ف��ي استيراد وتصدير اج��ه��زة الكمبيوتر 

احملمولة وقطع غيارها اضافة الى االليات 
التي تعمل مبحركات او “منتجات مرتبطة 

باملفاعالت النووية”، وفق وزارة اخلزانة.
وفي اجلانب الكوري الشمالي، تستهدف 
العقوبات اجلديدة ادارات ووكاالت وشركات 
تعمل في النقل البحري. وقد شملت عشرين 
سفينة ترفع علم كوريا الشمالية متهمة 
خصوصا باملشاركة ف��ي استراتيجيات 
النظام لالفالت من العقوبات التي فرضها 

مجلس االمن الدولي.
من جهة أخ��رى، علقت اخلطوط اجلوية 
الصينية رحالتها الى كوريا الشمالية، في 
وقت تكثف الواليات املتحدة العقوبات على 
بيونغ يانغ وتدعو بكني الى زيادة الضغوط 

على جارتها.

وذك��رت موظفة في مكتب خدمة الزبائن 
في الشركة الصينية االربعاء لوكالة فرانس 
ب��رس ان الشركة لم تبرمج اي رحلة بني 
بكني وبيونغ يانغ من االن وحتى حزيران/

يونيو. ورفضت االدالء بأي تعليق.
وباتت الرحالت االسبوعية الثالث لشركة 
“ار كوريو” الرسمية، تؤمن خطا جويا 
منتظما بني العاصمتني. وتؤمن الشركة 
الكورية الشمالية من جهة أخ��رى رحالت 
بني بيونغ يانع وشينيانغ )شمال شرق 
الصني(. وال يعد تعليق الرحالت جديدا. فقد 
أوقفت اخلطوط الصينية في نيسان/ابريل 
الرحالت بني بكني وبيونغ يانع، متذرعة 
بضعف الطلب، ث��م استأنفتها بعد فترة 

وجيزة.


