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خالل الفترة االنتقالية بني انتخاب ترامب وتنصيبه 

التحقيق في التدخل الروسي ينظر في اتصاالت كوشنر اخلارجية
ينظر املدعي اخلاص األميركي 
روبرت مولر املكلف التحقيق في 
التدخل الروسي في االنتخابات 
الرئاسية األميركية، في مساع 
ق����ام ب��ه��ا م��س��ت��ش��ار ال��رئ��ي��س 
وص��ه��ره  ج��اري��د كوشنر جلذب 
مستثمرين أجانب وال سيما من 
روسيا والصني لتأمني التمويل 
لشركته العقارية خ��ال الفترة 
االنتقالية ب��ني الرئيس دونالد 
ت��رام��ب وتنصيبه، بحسب ما 

ذكرت شبكة »سي.ان.ان«.
وكانت تقارير سابقة ذكرت 
أن حتقيق مولر يتركز فقط على 
االت��ص��االت كوشنر ف��ي روسيا، 
وحتديدا في ما يتعلق بتحليات 
بيانات احلملة وعاقات كوشنر 
مبستشار األمن القومي مايك فلني 
ال��ذي اجبر على االستقالة وقد 
وجهت إليه التهمة رسميا في هذه 

القضية.
ويحقق فريق مولر في محادثات 
كوشنر خ��ال الفترة االنتقالية 
للحصول ع��ل��ى مت��وي��ل لشركة 
“كوشنر كومبانيز”  املالكة ملبنى 
املكاتب 666 على اجلادة اخلامسة 
في نيويورك بعد انتكاسات مالية، 
بحسب ما اعلنت س��ي.ان.ان نقا 

عن مصادر مطلعة على التحقيق.
ووال����د ك��وش��ن��ر ه��و مؤسس 

شركة التطوير العقاري.
وق��ال��ت س�����ي.ان.ان إن فريق 
م��ول��ر ل���م ي��ت��ص��ل ب��ع��د بشركة 
“كوشنر كومبانيز” أو يطلب 
مقابلة مسؤوليها، وإن أسباب 
تركيز الفريق على مستثمرين 

أجانب لم تتضح بعد.
لعب كوشنر دورا ب���ارزا في 
اتصاالت فريق الفترة االنتقالية 
مع حكومات اجنبية، وامل��ح الى 
أنه حتدث في تلك الفترة الى أكثر 

من 50 جهة من اكثر من 15 دولة.
وب��ع��د اس��ب��وع ع��ل��ى انتخاب 
ت��رام��ب ف��ي ال��ث��ام��ن م��ن تشرين 
الثاني/نوفمبر 2016، التقى 
ك��وش��ن��ر ب��رئ��ي��س مجلس إدارة 
مجموعة انبانغ الصينية  للتأمني 
ومسؤولني آخرين فيها، بحسب 
ما ذكرت صحيفة نيويورك تاميز.

وكان كوشنر ورئيس مجلس 
ادارة انبانغ وو شياوهوي على 
وش��ك التوصل ال��ى اتفاق كانت 
مجموعته ستستثمر مبوجبه في 
املبنى 666 على اجلادة اخلامسة، 
لكن احمل��ادث��ات فشلت، بحسب 

نيويورك تاميز.
وم���ن ال��ص��ف��ق��ات ال��ت��ج��اري��ة 
األخ���رى التي يستهدفها مولر، 
مفاوضات حول نفس العقار مع 
رئيس ال��وزراء القطري السابق 

حمد بن جاسم آل ثاني، بحسب 
املوقع االخباري “ذي انترسبت”. 

لكن الصفقة فشلت ايضا.
اش��ت��رى ك��وش��ن��ر امل��ب��ن��ى في 
2007 ل��ق��اء 1،8 م��ل��ي��ار دوالر 
ل��ك��ن االزم����ة ال��ع��ق��اري��ة تسببت 
بانتكاسات مالية للبرج، ما دفع 
بشركة فوناردو ريالتي تراست 
الى شراء 49،5 باملئة من اسهمه 

في 2011.
وقال محامي كوشنر ابي لويل 
ل��س��ي.ان.ان “على مدى التعاون 
املكثف املكثف للسيد كوشنر مع 
اجراءات التحقيق، لم ُيطرح سؤال 
واح��د ول��م ُتطلب وثيقة واح��دة 
متعلقة باملبنى 666 وال بصفقات 

كوشنر.كو«.
واضاف “كما ال يوجد أي سبب 
ي��دف��ع ل��ط��رح اس��ئ��ل��ة ح���ول ه��ذه 

الصفقات التجارية العادية«.
التقى كوشنر ايضا خال الفترة 
االنتقالية بسيرغي غ��ورك��وف 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ادارة مصرف 
فينشيكونوموبنك. لكنه قال في 
إف��ادة أم��ام الكونغرس ان اللقاء 

كان السباب رسمية حكومية.
غير ان البنك قال إن احملادثات 
كانت جزءا من سلسلة اجتماعات 
عمل. وذكرت واشنطن بوست ان 

مستشار الرئيس األميركي وصهره  جاريد كوشنرمولر يحقق في ذلك اللقاء ايضا.
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بعد اتهامات لرئيس الوزراء اإلسرائيلي باالحتيال واستغالل الثقة

اعتقال مقربني من نتانياهو في قضية فساد جديدة
هي األولى لرئيس لبناني منذ أكثر من عقد 

عون يصل إلى العراق في زيارة رسمية
اعلنت الشرطة االسرائيلية أم��س انها 
اعتقلت اثنني من املقربني من رئيس الوزراء 
بنيامني نتانياهو في اطار حتقيق جديد بتهم 
فساد، كما اعتقلت خمسة موظفني كبار في 

مجموعة بيزك لاتصاالت.
وت��أت��ي التوقيفات بعد اع���ان الشرطة 
االسبوع املاضي انها أوصت رسميا القضاء 
بتوجيه تهم الفساد واالحتيال واستغال 
الثقة الى نتانياهو، والقرار اآلن بيد النائب 
ال��ع��ام اف��ي��خ��اي مندلبليت وق���د يستغرق 
أسابيع او أشهرا. ومت اعتقال نير حيفيتز، 
وهو متحدث سابق باسم عائلة نتانياهو، 

باالضافة الى شلومو فيلبر وهو مقرب من 
نتانياهو عينه رئيس ال���وزراء في منصب 

مدير وزارة االعام.
واملعتقلون االخرون هم شاؤول ايلوفيتش 
الذي ميلك احلصة املسيطرة في شركة بيزك، 

واثنان من أفراد عائلته ومديران في الشركة.
وتشتبه الشرطة في أن ايلوفيتش حصل 
على تنازالت في مجال االعمال مقابل حصول 
نتانياهو على تغطية ايجابية ف��ي موقع 
“واال” االخ��ب��اري االلكتروني ال��ذي ميلكه 

ايلوفيتش.
وقالت الشرطة الثاثاء “في اطار التحقيق، 

تراكمت الشكوك ح��ول اجلنايات املتعلقة 
باالخاق واالحتيال وغسيل االموال واالوراق 
املالية، التي ارتكبت على مدى فترات طويلة 
من الزمن، وبشكل متكرر ومنهجي في اطار 
العاقات بني املديرين التنفيذيني في شركة 

بيزك واملوظفني احلكوميني وشركائهم«.
وي��خ��ض��ع اي��ل��وف��ي��ت��ش اي��ض��ا للتحقيق 
بسبب صفقة دم��ج بيزك مع شركة “يس” 
التلفزيونية والتي جعلته يحقق مكاسب 
بعشرات مايني ال��دوالرات. ولم يتم تسمية 
نتانياهو كمشتبه ف��ي قضية ب��ي��زك، لكن 
متحدثا باسم عائلته أعلن معلقا على تقارير 

وسائل االع��ام أن القضية “مجرد حتقيق 
ف��ارغ آخر” لن يكشف عن اي ش��يء. وتثير 
توصيات الشرطة شكوكا ح��ول استمرار 
عمل حكومة نتانياهو ال��ذي يحكم منذ عام 
2009، بعد فترة أولى على راس احلكومة 
بني عامي 1996 و1999. يتولى نتانياهو 
الذي ال ينافسه أي خصم واضح على الساحة 
السياسية حاليا، السلطة منذ أكثر من أحد 
عشر عاما، وقد يقترب من ديفيد بن غوريون 
مؤسس دولة اسرائيل الذي بقي في احلكم 13 
عاما، إذا أكمل واليته التشريعية احلالية حتى 

نهايتها في نوفمبر 2019.

وصل رئيس اجلمهورية اللبناني ميشال عون 
أمس الثاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد في 
زيارة ليوم واحد، هي األولى لرئيس لبناني منذ 

أكثر من عقد.
وأكد متحدث باسم الرئاسة العراقية لوكالة 
فرانس ب��رس أن “الرئيس اللبناني وص��ل إلى 
بغداد ويجتمع مع نظيره العراقي فؤاد معصوم«.

وسيلتقي عون خال زيارته رئيس ال��وزراء 
العراقي حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب 
سليم اجلبوري، ونائب رئيس اجلمهورية إياد 
ع��اوي، كما سيعقد مؤمترا صحافيا في ختام 

جولته.
ويفترض أن ي��زور الرئيس اللبناني أيضا 
كنيسة سيدة النجاة التي كانت في 31 تشرين 

األول/أكتوبر 2010، مسرحا العتداء دام قرب 
منطقة التسوق الرئيسية في بغداد، أودى بنحو 

50 مصليا معظمهم من النساء واألطفال.
وكان هذا االعتداء الذي تبناه تنظيم القاعدة، 
األك��ث��ر دم��وي��ة ض��د املسيحيني منذ االجتياح 
االميركي العام 2003، وأثار صدمة في املجتمع 
الدولي ودفع باملسيحيني العراقيني نحو الهجرة 

فرارا من العنف في بادهم.
من جهة ثانية، رحبت الصحف العراقية بزيارة 
الرئيس اللبناني التي تأتي بعد إع��ان العراق 
“النصر” على تنظيم الدولة اإلسامية، وعنونت 
صحيفة “الصباح” احلكومية “بغداد ترحب 
بفخامة العماد”، فاردة إحدى صفحاتها للحديث 

عن أهمية الزيارة وتاريخ الرئيس اللبناني.

الرئيس الفنزويلي يختبر سياسة »اليد املدودة« مع الواليات املتحدة

مادورو يقترح على ترامب حوار في كراكاس أو واشنطن

اق��ت��رح ال��رئ��ي��س الفنزويلي نيكوالس 
م��ادورو أمس على نظيره االميركي دونالد 
ترامب، عبر تويتر، أن ُيقابله في كراكاس أو 

واشنطن بهدف بدء حوار.
وكتب مادورو على تويتر ان ترامب خال 
حملته “دافع عن عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للبلدان االخ��رى، وقد حان الوقت 
لتطبيق )ذلك(، واالنتقال من برنامج عدوان 
الى برنامج حوار. حوار في كاراكاس أو في 

واشنطن؟ )...(«.

وت��أت��ي سياسة اليد امل��م��دودة ه��ذه، من 
جانب الرئيس الفنزويلي، في وقت بلغت 

العاقات بني البلدين ادنى مستوياتها. 
ففي بداية فبراير ق��ال وزي��ر اخلارجية 
االم��ي��رك��ي ريكس تيلرسون ان ال��والي��ات 
املتحدة تدرس فرض عقوبات على الصادرات 

النفطية الفنزويلية.
وك��ان��ت واشنطن، التي انتقدت نظاما 
“فاسدا وعدائيا” ف��ي فنزويا ووصفت 
مادورو بال�”ديكتاتور”، قد فرضت عقوبات 

فردية استهدفت كبار املسوولني في حكومة 
كاراكاس. كما كان مادورو قد ندد من جهته 
االس��ب��وع امل��اض��ي بخطة “غزو عسكري” 
لفنزويا. وتتهم فنزويا الواليات املتحدة 

بالتآمر لقلب النظام في كراكاس.
وك��ان الرئيس الفنزويلي اتهم اجلمعة 
اجليش الكولومبي بتدريب فنزويليني بهدف 
القيام باستفزازات ت��ؤدي الى ان��دالع نزاع 

مسلح.
واع��ل��ن م����ادورو السبت ع��ن م��ن��اورات 

عسكرية ستجرى يومي 24 و25 شباط/
فبراير يشارك فيها ايضا مدنيون بهدف 
تعزيز القدرة الدفاعية للباد ضد التهديدات 

اخلارجية احملتملة.
ومن املتوقع ان تعلن املعارضة الفنزويلية 
قرارها مقاطعة االنتخابات الرئاسية، وفق 
م��ا ذك��رت م��ص��ادر ف��ي ائ��ت��اف املعارضة. 
وقالت املعارضة إنها تخشى أن يبقى مادورو 
في السلطة، من خال التزوير، في ضوء دعم 

السلطات االنتخابية الفنزويلية له.

قتيالن من 
عمال اإلغاثة 

في الكونغو 
الدميوقراطية

ذك��رت االمم املتحدة االثنني ان 
اثنني من عمال االغاثة الكونغوليني 
ُقتا وُخطف ثالث بأيدي مجموعة 
مسلحة مجهولة الهوية في منطقة 
كيفو املضطربة ف��ي جمهورية 

الكونغو الدميوقراطية.
وق��ال مكتب تنسيق الشؤون 
االنسانية التابع لامم املتحدة في 
بيان “لقد فقدنا اثنني من العاملني 
ف��ي مجال امل��س��اع��دات ُقتا خال 
أدائهما واجبهما، بأيدي مسلحني 

مجهولني«.
والرجال الثاثة موظفون لدى 
منظمة “هيفرو” الكونغولية 
غير احلكومية املتخصصة في 
مشاريع تنقية املياه، وقد تعرضوا 
السبت لهجوم بالقرب من قرية 

موشيكيري.

بوكو حرام تهاجم 
مدرسة للبنات

في نيجيريا
شن جهاديو جماعة بوكو حرام 
هجوما على مدرسة داخلية للبنات 
ف��ي شمال ش��رق نيجيريا، اال ان 
التلميذات وطاقم االساتذة متكنوا 
من االفات منهم واللجوء الى مكان 

آمن، وفق ما افاد شهود االثنني.
وق���ال م��واط��ن ي��دع��ى شريف 
آيسامي لوكالة فرانس ب��رس ان 
قافلة م��ن الشاحنات الصغيرة 
احململة باملقاتلني وصلت الى قرية 
داب��ت��ش��ي ف��ي منطقة ب��ورس��اري 
في والية يوبي حوالى الساعة 6 
مساء )1700 ت غ( ثم توجهت الى 

املدرسة.  
اضاف آيسامي “عندما اقتحموا 
القرية بدأوا اطاق النار وتفجير 

عبوات«. 
وت��اب��ع “هذا م��ا أث���ار انتباه 
التلميذات ف��ي امل��درس��ة العلمية 
الثانوية للبنات، م��ا ات���اح لهن 
الهرب مع اساتذتهن قبل وصول 

املهاجمني الى املدرسة«. 
واك��ت��ف��ى مقاتلو ب��وك��و ح��رام 
بسرقة محتويات امل��درس��ة بعد 

فشلهم في خطف التلميذات.

كندا قلقة من حاالت
طرد جماعي ملهاجرين 

أفارقة في إسرائيل
اعربت كندا التي تستقبل الجئني افارقة من اسرائيل عن قلقها 
من مخطط لعمليات ترحيل جماعية ملهاجرين افارقة في الدولة 

العبرية، وفق ما اعلن مسؤول كندي االثنني.
وق��ال متحدث باسم وزي���رة ال��ش��ؤون اخلارجية الكندية 
كريستيا فرياند ان اوت��اوا “قلقة” من ان اسرائيل تعمل على 
طرد اآلالف من االريتريني والسودانيني الذين دخلوا الباد بطرق 
غير شرعية، وقد انذرتهم اما بالرحيل قبل االول من ابريل او 

املخاطرة مبواجهة السجن ملدد غير محددة. 
ومبا ان املهاجرين ميكن ان يواجهوا اخلطر او السجن في 
اوطانهم، فان اسرائيل عرضت عليهم ايضا ترحيلهم الى بلد 

ثالث لم تسمه.
 

في اليوم الثالث من محاكمة املتهم باعتداء ستوكهولم 

عقيلوف سعى  لقتل »كفار 
السويد« انتقاما لـ »اخلالفة«

أكد طالب اللجوء االوزبكي الذي اعلن مسؤوليته عن اعتداء 
صدما بشاحنة اسفر ع��ن خمسة قتلى ف��ي اب��ري��ل 2017 في 
ستوكهولم،  امام احملكمة أمس في اليوم الثالث من محاكمته 
بتهمة االره��اب، انه كان يريد قتل »كفار« انتقاما من تدخات 

السويد ضد »اخلافة«.
ويحاكم رحمة عقيلوف بتهمة مهاجمة شارع جتاري للمشاة 
مزدحم في العاصمة السويدية في ساعة ذروة بشاحنة تسليم 

بضائع مسروقة في 7 ابريل 2017 في ساعة الذروة.
وأدى االعتداء صدما بالشاحنة إلى مقتل ثاث سويديات 
إحداهن فتاة في احلادية عشرة من العمر، وبريطاني وبلجيكية، 

وإصابة عشرة آخرين من املارة بجروح.
وكان االوزبكي األربعيني وهو عامل بناء رفض طلبه للجوء 
في السويد، بايع تنظيم الدولة االسامية، لكن التنظيم لم يصدر 
اي بيان تنب. وصباح الثاثاء، اوضح رحمة عقيلوف الذي مثل 
مرتديا بنطاال اخضر، باللغة الروسية امام احملكمة انه تصرف 
بهدف حمل السويد “على وقف مشاركتها في التصدي للخافة 

والتوقف عن ارسال جنودها الى مناطق احلرب«.
وذكرت النيابة العامة ان االستماع الى رحمة عقيلوف الذي 
كان يعد العتداءه منذ ثاثة اشهر بهدف “سحق كفار” على حد 
قوله، سيتيح فهما أفضل “لعملية اعتناق األفكار املتطرفة” بني 

منفذي االعتداءات “املهمشني في بلد أجنبي«.
واعتبر املدعي العام هانس ايرمن ان اعتداء عقيلوف “يندرج 

في اطار اوسع” لارهاب.
وق��ال محامي عقيلوف ان املتهم ك��ان ينوي ان ُيقتل خال 
االعتداء، اما برصاص الشرطة، او بقنبلة يدوية الصنع عثر 
عليها داخل الشاحنة. واشتعلت قوارير الغاز التي كان ينقلها 
لكنها لم تنفجر. وكان املتهم ينوي “قتال العدو... بالوسائل 
نفسها التي يستخدمها لقتالنا”، كما قال امام احملكمة، بصوت 
منخفض غير أنه ح��ازم. واض��اف “كنت أن��وي االستشهاد في 
االنفجار«. وفر عقيلوف بعد االعتداء لكنه اعتقل بعد ساعات. 
واعترف مبسؤوليته منذ االستجواب االول، وبذنبه منذ بدء 

احملاكمة في 13 فبراير.

تقرير ملجموعة األزمات الدولية يؤكد:

تعزيز نفوذ الدولة في سنجار مفتاح لعودة النازحني األيزيديني إليها
أكد تقرير ملجموعة األزمات الدولية نشر 
أم���س أن على السلطات العراقية تعزيز 
نفوذها بوجه الفصائل املسلحة في منطقة 
سنجار بشمال غرب العراق، ما يتيح عودة 
األقلية األيزيدية التي تعرضت لاضطهاد 

على أيدي تنظيم الدولة اإلسامية.
وت��ع��ود ال��دي��ان��ة األي��زي��دي��ة إل���ى آالف 
السنوات، حني انبثقت من الديانة البابلية 
القدمية في باد ما بني النهرين، فيما يقول 
البعض إنها خليط من دي��ان��ات قدمية عدة 

مثل الزرادشتية واملانوية.

ويناصب تنظيم الدولة اإلسامية، الذي 
اجتاح العراق في العام 2014، العداء الشديد 
لهذه املجموعة الناطقة بالكردية، ويعتبر 

أفرادها “كفارا«.
لذلك، أق��دم التنظيم املتطرف، ال��ذي دخل 
منطقة سنجار ف��ي أغسطس 2014، على 
ارت��ك��اب ان��ت��ه��اك��ات م��روع��ة ف��ي ح��ق أبناء 
تلك الطائفة، بينها عمليات قتل واغتصاب 

واستعباد جنسي للنساء.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان “كيف 
يكسب العراق معركة ما بعد تنظيم الدولة 

اإلسامية في سنجار”، أن “االستقرار الكامل 
في سنجار ال يتحقق إال من خال عودة فاعلة 
للحكومة العراقية ولعبها دور الوسيط 
ب��ني الفصائل املختلفة وإع����ادة احلوكمة 
احمللية وفتح املسار أمام عملية إعادة اإلعمار 
وتأمني عودة النازحني ووضع حد للتدخات 

األجنبية«.
وك��ان ع��دد األي��زي��دي��ني ف��ي ال��ع��راق يبلغ 
550 أل��ف نسمة قبل دخ��ول تنظيم الدولة 
اإلسامية، هاجر نحو مئة ألف منهم، فيما فر 

آخرون إلى إقليم كردستان العراق الشمالي.

وأشار تقرير املنظمة غير احلكومية التي 
تتخذ من بروكسل مقرا وتعمل على وقف 
النزاعات الدامية في العالم، إلى أن “عددا 
كبيرا من أعضاء )الطائفة( قتل، اختطف، 
اغتصب، أو استعبد، فيما فر الناجون إلى 

مخيمات” في إقليم كردستان.
ووفقا لألمم املتحدة، تعرضت آالف النساء 
والفتيات، خصوصا من األقلية األيزيدية، إلى 
انتهاكات مروعة في املناطق التي سيطر عليها 
التنظيم، كاالغتصاب واالختطاف واالستعباد 

احلنسي واملعاملة الاإنسانية.

الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو متحدثاً


