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"نزوح عشرات اآلالف" جراء القتال شمالي سوريا

استعراض خاطف لجماعة تكفيرية في عريش مصر

قال��ت وكال��ة �إغاثة �إن�شانية تابع��ة ملنظمة �لأمم �ملتح��دة �إن 66 �ألف �شخ�ص 
نزح��و� ب�شب��ب �لقت��ال على جبهت��ن يف �شم��ال �شوري��ا. و�أو�شح مكت��ب �لأمم 
�ملتح��دة لتن�شيق �ل�ش��وؤون �لإن�شاني��ة �أن نحو 40 �ألفا نزحو� م��ن مدينة �لباب 
وبلدة ت��ادف �لقريبة. و�جته �لنازحون �شمال بع��د ��شتيالء م�شلحن مدعومن 
م��ن تركي��ا على مدين��ة �لباب �ل�شهر �ملا�ش��ي. كما نزح 26 �ألف��ا من عدة قرى 
و�قع��ة �إىل �ل���رق حيث تتق��دم �لقو�ت �حلكومية يف حماول��ة ل�شتعادة حمطة 
�ش��خ �ملي��اه �لرئي�شية �لتي ت��زود مدينة حل��ب باملياه، وتقع يف بل��دة ل تز�ل 
حت��ت �شيطرة تنظيم �لدولة �لإ�شالمية. وكان م�شلحو �لتنظيم قد عمدو� �إىل قطع 
�إم��د�د�ت �ملياه عن حلب، مما حرم �شكانها من �ملياه لنحو خم�شن يوما حتى 
�لي��وم. وقال��ت �لأمم �ملتحدة �إن �لألغ��ام و�لقنابل �لتي مل تنفج��ر و�لتي تركها 
م�شلح��ون جهادي��ون تزيد �لو�شع تعقي��د�. ويقول نا�شط��ون �شوريون �إن معظم 

�ملدنين �لنازحن هم من �لن�شاء و�لأطفال.

ك�شفت م�شادر م�رية و�شهود عيان �أن عنا�ر تكفريية نفذت عر�شا ع�شكريا 
د�م 20 دقيق��ة يف ح��ي �لفو�خرية مبدينة �لعري�ص تز�منا مع هجوم على كمن 
�مل�شت�شف��ى �خلريي �ل�رطي . وبح�شب موقع �مل���ر�وي �لأحد 5 مار�ص/�آذ�ر، 
فقد ترجل جمهولون باأ�شلحتهم �لثقيلة د�خل �حلي، بدء� من ميد�ن �لفالح و�إىل 

�شارع �أ�شيوط، مرددين هتافات �لتكبري، �إىل �أن و�شلو� ميد�ن �لفو�خرية.
و��شتهدف��ت عنا���ر �إرهابي��ة �لأح��د، كم��ن �مل�شت�شف��ى �خل��ريي �ل�رطي يف 
ح��ي �لفو�خرية مبدينة �لعري�ص، فيما �أعلنت حالة �لط��و�رئ �لأمنية يف �أعقاب 
�لهجوم �لذي �أحبطته قوة �لكمن. و�أو�شحت م�شادر �أمنية �أن ��شتباكات عنيفة 
د�رت ب��ن �لطرف��ن �أجربت فيها قو�ت  �جلي�ص �لعنا���ر �لتكفريية على �لفر�ر 
م��ن حميط �ل�شتب��اكات دون وق��وع �إ�شاب��ات يف �شفوف ق��و�ت �لكمن، و�أن 
�لإرهابي��ن قامو� بخطف �أح��د �ملو�طنن �ملدنين بذريع��ة تعاونه مع �أجهزة 

�لأمن.

 

الحكم بالسجن على ثالثة ناشطين حقوقيين 
في السودان بتهمة "التجسس"

حكم��ت حمكمة �شود�ني��ة على ثالثة ن�شط��اء حقوقين بال�شجن مل��دة �شنة بتهم 
�لتج�ش�ص ون�ر تقارير كاذبة. وكان خلف �هلل �لعفيف ومدحت حمد�ن وم�شطفى 
�آدم ق��د �عتقل��و� يف 23 مايو/�أي��ار �ملا�شي بع��د �أن د�هم عنا���ر �أمن مكتبهم 
يف �خلرط��وم. وق��د ج��رت �ملحاكم��ة بح�ش��ور دبلوما�شي��ن غربي��ن ون�ش��اطء 
حقوقين،حي��ث �أدي��ن �لثالث��ة. وقال نبي��ل �أديب حمام��ي �لدفاع لوكال��ة �أنباء 
فر�ن�ص بر�ص �إن �ملحكمة وجدت خلف �هلل �لعفيفي ومدحت حمد�ن مذنبن بتهمة 

ن�ر تقارير كاذبة بينما �أد�نت م�شطفى �آدم بتهمة �لتج�ش�ص.
كما حكمت على �ملتهمن بدفع غر�مة مبا يعادل 7500 دولر لكل منهم.

ويتوق��ع �أن يطل��ق �ر�ح �لن�شط��اء �لثالثة قريب��ا، حيث ق�ش��و� يف �ل�شجن ت�شعة 
�شه��ور تقريب��ا، وه��و ما يع��ادل �شنة عقوب��ة يف �ل�شج��ن. وقال �أدي��ب �إن �لدفاع 
�شي�شتاأن��ف �حلك��م. وكانت قو�ت �لأمن قد �عتقلت ثماني��ة �أ�شخا�ص حن د�همت 

مكتب �لن�شطاء �لثالثة، ثم �أطلق �ر�ح خم�شة منهم.
وق��د د�فعت منظمات حقوقية دولية عن �لن�شط��اء �لثالثة، وقالت �لي�ص موغوي، 
م��ن �لفيدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�شان �إنه��م �أ�شبحو� رموز� تر�جيدية للتحديات 
�لت��ي يو�جهه��ا �ملجتمع �مل��دين يف �ل�ش��ود�ن. و�أ�شافت �أن �ملتهم��ن �لثالثة مل 

يو�جهة باأي �أدلة تدعم �لتهم �ملوجهة �إليهم.

ح��ذرت مارين لوبان مر�شحة �نتخابات �لرئا�شة �لفرن�شية، 
وزعيم��ة حزب "�جلبه��ة �لوطنية" �لفرن�ش��ي �ملعار�ص من 
مغب��ة �إث��ارة ح��رب باردة م��ع رو�شي��ا، موؤك��دة �أن �لرئي�ص 

�لرو�شي فالدميري بوتن لي�ص قاتال.
ويف حديث �أدلت به �لثنن 6 مار�ص/�آذ�ر، �أ�شافت لوبان: 
"م��ا �أريد قوله، �إن �خلطورة بالن�شبة �إىل �أوروبا تكمن يف 
�إث��ارة حرب باردة مع رو�شيا ودفعها لالرمتاء يف �أح�شان 
�ل�ش��ن"، موؤك��دة �أن �لرئي���ص �لرو�ش��ي مل يرتك��ب �أي جرم 
ي�شتدعي و�شفه ب�"�لقاتل" ح�شب زعم �ملذيع �لأمريكي بيل 
�أور�يل. وتابع��ت تقول: "فالدميري بوت��ن مل يفعل �أي �شيء 

يحملن��ي عل��ى �لتو�شل �إىل ه��ذ� �ل�شتنتاج، و�أن��ا ل�شت من 
�ملهوو�ش��ن برو�شيا ورئي�شها، ول�شت من �ملولعن بحفالت 
�ل��روك، و�إمن��ا زعيم��ة �شيا�شي��ة يف بل��د عظي��م، وم�شال��ح 
ب��الدي هي �لت��ي تهمني". خطر �ندلع �حل��رب �لباردة مع 
رو�شي��ا �ل��ذي حذرت من��ه لوبان، مل�ش��ه �لرئي���ص �لفرن�شي 
فر�ن�ش��و� هولن��د يف فوز لوب��ان يف �لنتخاب��ات �لرئا�شية 
�لفرن�شية �ملقبل��ة، وقال: "�أق�شى �ليم��ن �لفرن�شي، مل يرق 
�إىل ه��ذه �مل�شتوى م��ن �لعلو منذ ثالثن عاما، �إل �أن فرن�شا 
لن تتن��ازل. �لنتخابات �لرئا�شية �لقادم��ة لن تقرر م�شري 
فرن�ش��ا فح�ش��ب، بل �شرت�ش��م م�شتقب��ل �لهيكلي��ة �لأوروبية 
ككل". ماري��ن لوبان، �شيا�شية فرن�شي��ة وبرملانية �أوروبية 
ع��ن فرن�ش��ا ورئي�ش��ة حل��زب "�جلبه��ة �لوطني��ة" �ليمين��ي 

�لأق�ش��ى، وه��ي �بن��ة موؤ�ش���ص وزعي��م "�جلبه��ة �لوطنية" 
�ل�شاب��ق ج��ان م��اري ل��و�ن �لزعي��م. ونال��ت لوب��ان نهاية 
�لع��ام �ملن�رم تاأييد حزبه��ا و�أق�شى �ليمن �لذي ر�شحها 
لالنتخاب��ات �لرئا�شي��ة �ملزمع��ة 2017 ، و�لت��ي ترج��ح 
��شتطالع��ات �لر�أي حتقي��ق لوبان فيها �أف�ش��ل �لنتائج يف 

تاريخ �ليمن �لفرن�شي �لأق�شى.
Opinio n  فق��د خل���ص ��شتطالع لل��ر�أي نظمته �رك��ة
Way �إىل �أن مارين لوبان �شوف تفوز يف �جلولة �لأوىل 
م��ن �نتخاب��ات �لرئا�ش��ة �ملزمع��ة يف �ل���23 م��ن �أبري��ل/

ني�شان، و�شتح�شد %26 من �أ�شو�ت �لناخبن.
و�أ�ش��ار �ل�شتطالع كذل��ك، �إىل �أن �ملر�شح �مل�شتقل �ميانويل 
ماك��رون، وزي��ر �لقت�ش��اد �ل�شابق �شوف ين��ال يف �جلولة 

�لأوىل م��ن �لنتخابات %23 م��ن �لأ�شو�ت فيما �شيحظى 
فر�ن�ش��و� فيون رئي�ص �ل��وزر�ء �لأ�شبق، مر�ش��ح قوى �ليمن 
�ملعت��دل بتاأييد %20 م��ن �لفرن�شين. �أم��ا �جلولة �لثانية 
م��ن �لنتخاب��ات و�لت��ي �شتنطل��ق يف �ل�7 م��ن مايو/�أيار، 
ف�شوف تخل�ص ح�شب �ل�شتط��الع، �إىل �إحر�ز ماكرون وثبة 
مفاجئ��ة يجن��ي بها %65 من �لأ�ش��و�ت تاركا %35 من 
�لأ�ش��و�ت للوبان. جت��در �لإ�شارة �إىل �أن في��ون كان يتمتع 
باأف�شل حظوظ �لفوز يف �نتخابات �لرئا�شة �لفرن�شية حتى 
ف�شيح��ة �لف�ش��اد �لتي حت��وم حوله وت�ش��ري �إىل "�ختال�شه" 
ح�ش��ب �لتهام��ات �ملن�شوب��ة �إليه "900 �ألف ي��ورو دفعها 
عل��ى �ش��كل رو�تب �شهري��ة لعقيلته لقاء عمله��ا م�شاعدة له 

يف �لربملان، فيما كانت هي تقبع يف �ملنزل".

حذرت منظمة �ل�شحة �لعاملية من �أن تلوث �لهو�ء 
ياأت��ي �شمن �أب��رز �لتهديد�ت �لت��ي تو�جه �ل�شحة 

�لعامة على م�شتوى �لعامل.
ويف مقابلة مع بي بي �شي، قالت مارغريت ت�شان، 
�ملدي��رة �لع��ام للمنظم��ة، �إن تردي نوعي��ة �لهو�ء 
ميث��ل م�شكلة �أو�شع نطاق��ا باملقارنة مع فريو�شي 
نق���ص �ملناع��ة �ملكت�شب و�لإيب��ول، منبهة �إىل �أن 
ذل��ك ل��ه �نعكا�ش��ات �شلبية عل��ى �ل�شغ��ار. وقالت 

�ملنظم��ة �إن �ملخاط��ر �لبيئية n مث��ل تلوث �لهو�ء 
يف �لأماك��ن �ملغلقة و�لأماك��ن �ملفتوحة ودخان 
�لتب��غ غ��ري �ملبا���ر وت��ردي �ل���رف �ل�شح��ي 
و�لنظاف��ة غري �لكافية n تودي بحياة 1.7 مليون 
طف��ل دون �ش��ن �خلام�شة �شنوي��ا. و�أو�شحت ت�شان 
�أن �لإح�شائيات تظهر �أن تلوث �لهو�ء يف �لأماكن 
�ملغلق��ة و�ملفتوحة مرتبط بوف��اة 600 �ألف طفل 
حت��ت عم��ر خم�ص �شن��و�ت كل ع��ام، وذل��ك ب�شبب 
زيادة خماطر �لإ�شاب��ة باأمر��ص �جلهاز �لتنف�شي 
)مثل �للته��اب �لرئوي و�لربو(. ودع��ت �مل�شوؤولة 

حكومات دول �لع��امل �إىل �تخاذ خطو�ت ملكافحة 
تل��وث �لهو�ء. وقال��ت ت�شان: "�لبيئ��ة �مللوثة بيئة 
�أع�شاوؤه��م  �ل�شغ��ار.  لالأطف��ال  خا�ش��ة  مميت��ة، 
�لنامي��ة و�أنظمتهم �ملناعي��ة و�أج�شادهم �ل�شغرية 
و�شعبه��م �لهو�ئي��ة جتعلهم على وج��ه �خل�شو�ص 
�أكرث عر�شة للتاأثر �شلبا باملياه و�لهو�ء �مللوثن". 
ويف تقرير بعن��و�ن "توريث عامل م�شتد�م: �لأطل�ص 
�خلا�ص ب�شح��ة �لطفل و�لبيئة"، قالت �ملنظمة �إن 
�ملخاط��ر ميك��ن �أن تب��د�أ يف رح��م �لأم، وتزيد من 

�حتمال �لولدة �ملبكرة.

د�نت �لولي��ات �ملتحدة ب�شدة �إط��الق كوريا �ل�شمالية 
�لثن��ن 6 مار���ص/�آذ�ر �أربع��ة �شو�ري��خ بالي�شتي��ة، 
وه��ددت با�شتخد�م جمي��ع �لتد�بري �ملمكن��ة ملو�جهة 

"�لتهديد �ملتز�يد" من بيونغ يانغ.
وقال �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية �لأمريكية مارك 
تونر يف بيان �لثن��ن، "�لوليات �ملتحدة تدين ب�شدة 
�إطالق كوريا �ل�شمالي��ة �شو�ريخ بالي�شتية يف �نتهاك 
لق��ر�ر�ت جمل���ص �لأم��ن �ل��دويل �لت��ي حتظ��ر �ر�حة 
على كوري��ا �ل�شمالية ��شتخ��د�م تكنولوجيا �ل�شو�ريخ 

�لبالي�شتية".
و�أ�ش��اف تونر"نحن نبقى جاهزي��ن و�شنو��شل �تخاذ 
ع��ن  للدف��اع  لتعزي��ز جاهزيتن��ا  �لالزم��ة  �خلط��و�ت 
�أنف�شن��ا وعن حلفائنا م��ن �أي هجوم، ونحن م�شتعدون 
ل�شتخ��د�م كل �لقدر�ت �ملتوفرة لدينا �شد هذ� �لتهديد 
�ملتعاظ��م". و�ش��ددت �خلارجية �لأمريكي��ة يف بيانها 
عل��ى �أن ما تق��وم به كوريا �ل�شمالية ل��ن يوؤدي �إل �إىل 
تعزيز "�لت�شميم �ل�شلب" للوليات �ملتحدة وحلفائها 

على �لت�شدي لل�شلوك غري �لقانوين لبيونغ يانغ.
ودع��ا تون��ر بيون��غ يانغ �إىل �لك��ف ع��ن "��شتفز�ز�تها 
وخطاباته��ا �لناري��ة" �لتي ته��دد �ل�ش��الم و�ل�شتقر�ر 
�ل�شرت�تيج��ي"  "�خلي��ار  �ختي��ار  و�إىل  �لدولي��ن 
بالوف��اء بالتز�ماتها وو�جباتها �لدولي��ة و�لعودة �إىل 

مفاو�شات جدية.

لوبان لألوروبيين: ال تدفعوا بروسيا إلى أحضان الصين فبوتين لم يرتكب أي جرم

واشنطن تهدد منظمة الصحة العالمية: التلوث مرتبط بـ1.7 مليون حالة وفاة بين األطفال
بيونغ يانغ عواصم - متابعة

واشنطن- متابعة

باريس -وكاالت

العثور على قائد مقاتلة سورية سقطت في منطقة حدودية مع تركيا حيًا
ق��ال م�شوؤول��ون �أت��ر�ك �إن �لطيار �ل��ذي كان يقود 
�ملقاتل��ة �ل�شورية �لتي �شقط��ت يف منطقة �حلدود 
علي��ه حي��ا ونق��ل �إىل  ب��ن �شوري��ا وتركي��ا، ُعرثرِ

�مل�شت�شفى لتلقي �لعالج.
وقف��ز �لطيار م��ن �لطائرة قبي��ل �شقوطها وحددت 
هويت��ه على �أنه مو�ط��ن �شوري.ولي�ص من �لو��شح 

�شبب �شقوط �لطائرة يف جنوبي تركيا.
و�أعلن��ت حرك��ة �أحر�ر�ل�شام �لتي تقات��ل �حلكومة 
�ل�شوري��ة �أنها �أ�شقطت �لطائرة، لكن دم�شق مل توؤكد 

هذ� �لدعاء.
وق��ال م�ش��در ع�شكري �ش��وري يف وق��ت �شابق �إن 
�أجه��زة �ملر�قبة �جلوية فقدت �لت�شال مع مقاتلة 
كانت تقوم مبهمة ق��رب منطقة �حلدود مع تركيا، 

ح�شب �لتلفزيون �لر�شمي �ل�شوري.
وقال��ت وكال��ة �لأنا�شول �لر�شمي��ة �إن �لطيار ُعرثرِ 
عليه منهكا بعد عملية بحث ��شتمرت ت�شع �شاعات.
ونق��ل �لطي��ار �إىل م�شت�شفى يف ولي��ة هاتاي لكن 
�ل�شلط��ات �لرتكية مل تقدم تفا�شي��ل ب�شاأن و�شعه 

�ل�شحي.
وقال رئي���ص �لوزر�ء �لرتكي، ب��ن علي يلدرمي، يف 
وقت �شابق �إن �ملقاتلة من طر�ز ميغ 23، و�شقطت 
ق��رب قري��ة يايال�شي��ك �لت��ي تبع��د ع��ن �حل��دود 
�ل�شوري��ة بنحو 35 كيلومرت�.وق��ال حاكم هاتاي، 
�إرد�ل عط��ا، �إن �لق�شية ل تتعل��ق بانتهاك منطقة 
�حلدود، ح�شب �لأنا�شول.وبثت حركة �أحر�ر �ل�شام 
مقطع فيديو قالت �إن��ه يظهر "��شتهد�ف" �لطائرة.
وقال��ت �أح��ر�ر �ل�ش��ام يف توي��رت �إن �لطائرة كانت 
تق�ش��ف مو�قع يف حمافظة �إدل��ب عندما ق�شفتها 
ق��و�ت �ملعار�ش��ة. وتدعم تركيا ق��و�ت �ملعار�شة 
�شد �لرئي�ص �ل�شوري ب�شار �لأ�شد، كما ت�شن �لقو�ت 
�لرتكي��ة عملية ع�شكري��ة يف �شوريا حتت ��شم درع 
�لف��ر�ت وت�شته��دف جماع��ات كردي��ة وم�شلح��ي 

تنظيم �لدولة.

اسطنبول - متابعة

و�أك��د �ملتح��دث �ل�شحف��ي با�ش��م تر�م��ب ب��اأن 
�لتحقيقي��ات يف مز�ع��م �لتدخ��ل �لرو�ش��ي يف 
�لنتخاب��ات يج��ب �أن ت�شم��ل �إذ� كان �أوبام��ا 
ق��د ��شتغل �شلطت��ه �لتنفيذية.وج��اءت �تهامات 
تر�م��ب يف �شل�شل��ة م��ن �لتغري��د�ت عل��ى موقع 

تويرت �لجتماعي، لكنه مل يقدم �أي دليل.
�تهام��ات تر�مب �شد �أوباما ج��اءت يف �شل�شلة 

من �لتغريد�ت على تويرت لكنه مل يقدم �أدلة
وكان كيف��ن لوي���ص �ملتح��دث با�ش��م �لرئي���ص 
�ل�شابق قد �رح باأن "�أوباما �أو �أي م�شوؤول يف 
�لبيت �لأبي�ص مل ي�شدر قر�ر� بالتن�شت على �أي 

مو�طن �أمريكي".
ويتعر���ص تر�مب ل�شغوط كب��رية ب�شبب مز�عم 

بتدخل رو�شيا يف �حلملة �لنتخابية ل�شاحله.
ويف �شل�شل��ة من �لتغريد�ت، مل يق��دم تر�مب �أي 
دليل على �تهامه، لكنه و�شف �لتن�شت �ملزعوم 
باأن��ه "رهيب"، و�شبهه بف�شيحة ووترغيت �لتي 
كانت تتعلق بالتن�شت على �لرئي�ص نك�شون يف 

�ل�شبعينيات.
ودفع��ت ه��ذه �ملز�ع��م �شيا�شي��ن م��ن �حلزبن 
بتق��دمي  للمطالب��ة  و�لدميقر�ط��ي  �جلمه��وري 

تفا�شيل توؤيدها.
و�أدىل �ملتح��دث �ل�شحفي للبي��ت �لأبي�ص �شون 
�شباي���ر ��لأح��د ب�شل�شل��ة م��ن �لتعليق��ات على 
موق��ع تويرت حول هذه �ملز�عم دون �أن يقدم �أي 

�أدلة �إ�شافية.
وقال �شباي�ر �إن "�لتقارير �ملتعلقة باحتمالية 

وج��ود حتقيق��ات ذ�ت دو�ف��ع �شيا�شي��ة قبي��ل 
�نتخابات عام 2016 مبا�رة تثري قلقا بالغا".
و�أ�ش��اف: "يطال��ب �لرئي���ص تر�م��ب، يف �إط��ار 
�لتحقيقات �لتي جتريها �للجان �ل�شتخبار�تية 

يف �لكونغر�ص يف ن�شاط رو�شي )مزعوم لتدخل 
مو�شكو يف �لنتخابات �لرئا�شية(، باأن متار�ص 
ه��ذه �للج��ان �ل�شتخبار�تية �شلطته��ا �لرقابية 
لتحدي��د �إذ� كان��ت �ل�شلطة �لتنفيذي��ة )�لرئا�شة( 

�ملتعلق��ة  ��شتخ��د�م �شالحياته��ا  �أ�ش��اءت  ق��د 
بالتحقيق يف عام 2016 �أم ل".

وتاب��ع باأن "�لبيت �لأبي���ص و�لرئي�ص لن يعلقا 
�أك��رث م��ن ذلك حت��ى مُتار�ص ه��ذه �لرقابة" من 

جانب جلان �لكونغر�ص.
وج��اءت تغري��د�ت تر�م��ب عق��ب مز�ع��م ملقدم 
�لرب�م��ج �لإذ�عي��ة م��ارك ليف��ن �ل��ذي ينتم��ي 
للمحافظن وجاء فيه��ا �أن �إد�رة �أوباما "�شعت 
ويف �لنهاي��ة ح�شل��ت على تفوي���ص للتن�شت" 

على حملة تر�مب �لعام �ملا�شي.
و�أ�شارت تقاري��ر �إعالم��ة يف �لأ�شابيع �لأخرية 
�إىل �أن مكت��ب �لتحقيقات �لفيدر�يل )�إف بي �آي( 
�شع��ى للح�ش��ول عل��ى �إذن من حمكم��ة مر�قبة 
تر�م��ب  فري��ق  �لأجنبي��ة ملر�قب��ة  �ملخاب��ر�ت 
�مل�شتب��ه يف قيامه��م بات�ش��الت م�شبوه��ة مع 

م�شوؤولن رو�ص.
و�أكد كيفن لوي�ص �ملتحدث با�شم �أوباما �أن هذ� 

�لتهام هو "حم�ص كذب."
وقال �إن هن��اك "قاعدة رئي�شية )�تبعتها( �إد�رة 
�أوبام��ا وهي ع��دم تدخل �أي م�ش��وؤول يف �لبيت 
�لأبي���ص مطلق��ا يف �أي حتقي��ق م�شتق��ل جتريه 

وز�رة �لعدل."
لك��ن ه��ذ� �لبي��ان ت��رك �لب��اب مفتوح��ا �أم��ام 
�حتمالي��ة وج��ود حتقيق ق�شائي ق��د �أجرى يف 
�ل�شاب��ق يف �أن�شط��ة فري��ق �حلمل��ة �لنتخابي��ة 

لرت�مب.
و�عت��رب بع�ص �لدميقر�طين �أن �تهامات تر�مب 
ه��ي حماولة ل�رف �لنتباه ع��ن ق�شية تدخل 

رو�شيا يف �لنتخابات �لأمريكية.
وقال��ت زعيمة �حل��زب �لدميقر�ط��ي يف جمل�ص 
�لن��و�ب �لأمريك��ي نان�ش��ي بيلو�ش��ي �إن مز�ع��م 
تر�مب هي "حماولة �أخرى" لإبعاد �لنتباه عن 

�لتدخل �لرو�شي.

واشنطن - متابعة

دعا الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب الكونغر�س 
الأمريكي اإىل فتح حتقيق 

يف مزاعمه باأن الرئي�س 
ال�سابق باراك اأوباما 

اأمر بالتن�ست على هاتفه 
قبيل فوزه يف النتخابات 

الرئا�سية التي جرت يف 
اأواخر العام املا�سي.

ترامب يدعو إلى فتح تحقيق في "سوء استخدام السلطة" من جانب أوباما 


