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شرطة لندن تغلق محطة "فيكتوريا كوتش" بعد 
العثور على عبوة مريبة

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل فشلت بتغيير 
الموقف الدولي تجاه القدس

 

الرئيس البرازيلي: سذاجتي أوقعتني ضحية 
"فبركة" تسجيالت

اعرتف الرئي�س الربازيلي مي�سال تامر، باأنه اأخطاأ ب�سبب "�سذاجته"، لدى ا�ستقباله 
رئي�س م�ؤ�س�سة �سجل اللقاء معه بدون علمه، ومت التالعب بالت�سجيل، كما ادعى، ما 

اأثار ف�سيحة تهدد بفقدانه من�سبه، لكنه رف�س الإقرار بـ"الذنب".
ففــي ال�سابــع من اذار املا�ســي، ا�ستقبل تامر يف �ساعة متاأخــرة من الليل يف مقر 
اإقامتــه يف برازيليــا ج��سلــي باتي�ستــا �ساحــب عمــالق اللح�م "جــاي بي ا�س" 
وماركــة ال�سبا�ســب "هافايانا�ــس" مــن دون اأن يكــ�ن اللقــاء مقــرًرا على جدول 
اأعمالــه الر�سمــي. وخالل الجتمــاع، وافق الرئي�س على ما يبــدو على �رشاء �سمت 
اإدواردو ك�نــه الرئي�س ال�سابق ملجل�س الن�اب امل�سج�ن لت�رطه يف ف�سيحة ف�ساد 
جمم�عــة "برتوبرا�س" النفطيــة العامة. باتي�ستا الذي تطاولــه حتقيقات عدة قام 
بهــذا الت�سجيــل، يف اإطار اتفاق مــع الق�ساء، وتباهى خالله باأنــه متكن من ر�س�ة 

قا�سيني من دون اأن يثري رد فعل �سلبًيا من الرئي�س.

اعلنــت هيئة الإذاعة الربيطانيــة )بي.بي.�سي(، اإن �رشطــة بريطانيا اأغلقت حمطة 
"فيكت�ريا ك�ت�س" وال�س�ارعاملحيطة بها ام�س الثالثاء.

وا�سافــت )بي.بي.�سي( اإنه "مت اإغالق الطريق امل�ؤدي اإىل ق�رش بكنجهام و�س�ارع 
اأخرى يف املنطقة.

وقال متحدث با�سم �رشطة لندن "جاري فح�س عب�ة مريبة".
وارتفــع عــدد �سحايــا التفجري الذي وقــع يف قاعــة احتفالت مبدينــة مان�س�سرت، 
�سمــايل بريطانيا، م�ساء الثنــني، اإىل 22 قتياًل و59 م�سابًا الثنني، ح�سب “اإيان 

ه�بكنز”، رئي�س �رشطة املدينة.
واأ�ســاف “ه�بكينــز”، يف بيان متلفــز، اأن املعل�مات الأولية ت�ســري اإىل اأن "منفذ 

الهج�م" كان بح�زته عب�ة فّجرها يف املكان، واأنه كان يتحرك منفردا.
وتابــع: “ميكننــي اأن اأوؤكــد اأن املهاجــم لقــي حتفــه يف قاعــة مان�س�ســرت اأرينــا 
لالحتفــالت. نعتقــد اأن املهاجــم كان يحمل عب�ة نا�سفة فجرهــا ليت�سبب يف هذا 
العمــل ال�ح�سي”.وامتنع رئي�س �رشطة مان�س�سرت عن تاأكيد ما اإذا كان “املهاجم” 

بريطاين اجلن�سية من عدمه.

اعتــربت اخلارجية الفل�سطينية، اأن اإ�رشائيل ف�سلت يف التاأثري على امل�قف الدويل 
والأمريكي ب�ساأن القد�س.

وذكــرت يف بيــان، نقلته وكالة الأنبــاء واملعل�مات الفل�سطينيــة الر�سمية )وفا(، 
اأن "امل�س�ؤولــني الإ�رشائيليــني يتعمــدون تكرار م�اقفهم العن�رشيــة ب�ساأن القد�س 
املحتلــة، يف حماولــة لرت�سيــخ تلــك امل�اقــف وحت�يلهــا اإىل حقائــق يف وعــي 

امل�س�ؤولني الدوليني، وب�سكل خا�س امل�س�ؤولني الأمريكيني".
واأكــدت اأن "مــا يهمنا هنا ه� ما يق�لــه ويفعله الرئي�س الأمريكــي، وامل�س�ؤول�ن 
الأمريكي�ن، رغم كل ما ي�سمع�نه من كالم وم�اقف متطرفة ح�ل القد�س وق�سايا 
احلــل النهائــي التفاو�سيــة، خا�سة يف مدى التــزام امل�قــف الأمريكي بامل�قف 
الــدويل القائــم على اأ�سا�س القانــ�ن الدويل وقرارات الأمم املتحــدة العديدة، التي 
ت�ؤكــد اأن القد�ــس ال�رشقية هي جزء ل يتجزاأ من الأر�ــس الفل�سطينية املحتلة عام 

."1967
واأ�سافــت "يت�سح لنا مــن خالل ما �سمعناه مــن الرئي�س الأمريكــي وامل�س�ؤولني 

الأمريكيني، اأنهم مل يتاأثروا حتى الآن بتلك الت�رشيحات والدعاءات".
وا�ســارت الــ�زارة يف بيانها اإىل اأن "زيــارة ترامب حلائط الرباق بــدون م�ساركة 
اإ�رشائيليــة ر�سميــة هي "اأكــرب تاأكيد على اإ�ــرشار اجلانب الأمريكــي على التم�سك 
بال�رشعيــة الدوليــة، وامل�قف الأمريكــي الر�سمي، الذي ل يعــرتف ب�سم اإ�رشائيل 

للقد�س ال�رشقية، والذي ي�ؤكد اأنها اأر�س فل�سطينية حمتلة".

�ســ�ت ال�س�ي�رشي�ن، ل�سالح جتديد قطاع الطاقة 
يف بالدهــم والتخل�ــس التدريجــي مــن الطاقــة 
الن�ويــة التــي تنتجهــا مفاعــالت ن�ويــة قدمية 
ل�سالــح ا�ستخدام طاقات متجددة، وبح�سب نتائج 
الت�س�يــت الأوليــة فقــد �ســ�ت قرابــة %58 من 

ال�س�ي�رشيني ل�سالح اإقرار القان�ن.
واأظهــرت نتائج اأولية، اأن ال�س�ي�رشيني �س�ت�ا يف 
ا�ستفتــاء ل�سالح جتديــد �سامل يف قطــاع الطاقة 
يف البالد عــرب ال�ستبــدال التدريجــي للمفاعالت 

الن�ويــة القدمية مب�سادر طاقة متجددة، وبح�سب 
نتائــج ظهــرت بعــد اإغالق مراكــز القــرتاع، فاإن 
الغالبية من الناخبــني ال�س�ي�رشيني ت�ؤيد التجديد 

يف م�سادر الطاقة.
واأ�ســارت النتائــج اىل اأن %58 �س�تــ�ا ل�سالــح 
اإقــرار القان�ن، بح�سب معهد "جــي اإف اإ�س برن"، 
ومــن املت�قــع اأن تظهــر النتائــج النهائيــة، لكن 

امل�ؤيدين للتغيري بداأوا بالحتفال.
وقالــت النائــب عن حــزب اخل�ــرش اأديــل ث�رينز 
غ�ماز لقناة تلفزي�نية حملية: "هذا ي�م تاريخي 
للبالد"، واأ�سافت: "�ستدخــل �س�ي�رشا اأخرياً القرن 

احلادي والع�رشين عندما يتعلق الأمر بالطاقة".
واأتــى م�رشوع مراجعة قانــ�ن الطاقة هذا، نتيجة 
عمليــة ط�يلــة ب��ــرشت اإثــر حــادث ف�ك��سيمــا 
الن�وي الذي ت�سببت به م�جة مد بحري هائلة يف 

مار�س )اآذار( 2011 يف اليابان.
ويهــدف القانــ�ن اإىل الرتويــج مل�ســادر الطاقــة 
املتجــددة مثل املــاء وال�سم�ــس والكتلــة احلي�ية 
�س�ي�ــرشا  وقــررت  اجل�فيــة،  احلراريــة  والطاقــة 
التــي ت�سم 5 مفاعــالت ن�وية تنتج حــ�ايل ثلث 
الكهربــاء امل�ستهلكة يف البــالد، بعد اأ�سابيع قليلة 
علــى كارثــة ف�ك��سيمــا، اأن تتخلــى عــن الن�وي 

بحلــ�ل العام 2034، م�سددة ي�مهــا على اأن هذا 
امل�عــد ل يــزال نظريــًا، واأو�سحــت ال�سلطــات اأن 
املفاعــالت �ست�سحــب من اخلدمــة نهائيا بعد 50 
اأو 60 �سنــة مــن العمــل. ومنــذ هذا القــرار، عكفت 
احلك�مــة ال�س�ي�رشيــة التــي تعمــل علــى اأ�سا�ــس 
الت�افــق وهي م�ؤلفة من 7 وزراء ميثل�ن الأحزاب 
الأربعــة الرئي�سيــة، على و�ســع اإ�سرتاتيجيتها يف 
جمــال الطاقة، التــي �ستطبق علــى مراحل بحل�ل 
العــام 2050. ويهــدف اجلانــب الأول مــن هــذه 
الإ�سرتاتيجية التي اأدىل ال�س�ي�رشي�ن براأيهم فيها 
الأحد اإىل خف�ــس ا�ستهالك الطاقــة بن�سبة 16% 

بحل�ل العام 2020، وبن�سبة %43 بحل�ل العام 
األفني. 2035 مقارنة مب�ست�ى العام 

ومينــع القان�ن كذلك بنــاء حمطات ن�وية جديدة 
فيما تبقى املحطات احلالية يف اخلدمة طاملا اأنها 
ت�ست�يف �رشوط ال�سالمة، ويدعم الربملان القان�ن 
اجلديــد، اإل اأن حزب "احتاد ال��ســط الدميقراطي" 
الأكــرب يف �س�ي�رشا، وه� حــزب �سعب�ي مناه�س 
لأوروبا وللهجرة، طالــب بتنظيم ا�ستفتاء، معترباً 
اأن تطبيــق القانــ�ن �سيكلف نفقــات عالية ويهدد 
تزويــد البالد بالطاقــة وي�س�ه املناظــر الطبيعية 

باأبراج الطاقة اله�ائية والأل�اح ال�سم�سية.

اعلنــت وزارة ال�سحــة وال�ســكان اليمنيــة، قيامها بجه�د 
كبــرية مــع ال�ــرشكاء الدوليني للحد مــن انت�ســار الك�لريا 
يف املحافظــات اليمنية. وقال علــي ال�ليدي، وكيل وزارة 
ال�سحــة وال�ســكان اليمنيــة، عدًدا مــن الجــراءات العملية 
التــي تق�م بها وزارة ال�سحة ملكافحة ال�باء املتف�سي يف 
البــالد قائــاًل: "فتحت ال�زارة عدًدا مــن املراكز الإ�سافية 
ل�ستقبال احلــالت، واأر�سلت الأدوية وامل�ستلزمات الطبية 
اىل املناطــق امل�بــ�ءة، وتقــ�م فــرق �سحيــة بالتثقيــف 
ال�سحي يف املناطق التي ينت�رش فيها الإ�سهال، وحتى يف 
املناطــق التي مل ت�سجــل فيها حالت اإ�سهــال، بغاية احلد 
مــن انت�ساره، كما ان فــرق ال�ستجابــة ال�رشيعة والرت�سد 
ال�بائــي والكادر ال�سحــي مت�اجدون يف كافــة املناطق 
للتق�سي عن انت�ســار الإ�سهالت املائية احلادة". واأ�ساف 
اأن "الــ�زارة تعقــد اجتماعــات ي�مية مع مكاتــب ال�سحة 
واإدارة الرعايــة ال�سحية يف عدة حمافظات ومع ال�رشكاء 
الدولييــني"، م�سرًيا اىل ان "فريــق وزارة ال�سحة يف حالة 
طــ�ارئ ويعمل بكل طاقمــه لحت�اء ال�بــاء". وعزا وكيل 
ال�سحــة تف�سي الك�لريا يف اليمــن اىل ا�سباب عدة، "اهمها 
تل�ث املياه بامليكروبات، ب�سبب اختالطها مبياه ال�رشف 
ال�سحــي، بالإ�سافة اىل تكد�س القمامــة وانعدام النظافة 
يف عــدة حمافظــات". من جهة اخــرى، قــال م�سدر طبي 

م�س�ؤول ب�زارة ال�سحة العامــة وال�سكان اإّن "اإجمايل عدد 
احلالت امل�ستبه اإ�سابتها بالك�لريا بلغ حتى م�ساء الحد 
32 الــف حالــة". ونقلت و�سائل اعالم مينية عن امل�سدر 
ق�له اإن "عدد حالت ال�فاة بلغ 332 حالة، فيما بلغ عدد 
احلــالت امل�ؤكد اإ�سابتهــا بالك�لريا خمربًيــا 312 حالة 
فيمــا متثلت لل�سفاء 30 األفــًا و567 حالة". وتزامنت هذه 
الح�سائيــة مع ما قالته منظمــة ال�سحة العاملية اإنه "مت 
ت�سجيــل اأكرث من 32 األف حالة ت�ستبــه اإ�سابتها بال�باء، 

اإ�سافة اإىل تلك ال�فيات".
واأو�سحت املنظمة باأنه "مت ر�سد ح�ايل ثالثة اآلف حالة 
ت�ستبــه اإ�سابتها ب�باء الك�لريا يف اليمن، خالل ي�م واحد 
فقــط، وه� ما يك�ســف حجم تف�سي ال�بــاء ب�سكل وا�سع يف 
البــالد". ويف وقــت �سابق، قــدر حممد ال�سعــدي، املتحدث 
با�سم منظمة الطف�لة التابعة لالأمم املتحدة "الي�ني�سيف" 
يف اليمــن، يف ت�رشيحــات �سحفيــة، ا�ستبــاه ا�سابة نح� 
ثالثة اآلف حالة بالك�لريا باملر�س، يجرى الإبالغ عنها 
ي�مًيــا. وكانــت اللجنة الدوليــة لل�سيب الأحمــر قد اأعلنت 
ا ب�سبب املر�س منذ  ال�سبــ�ع املا�سي، وفــاة 184 �سخ�سً
27 ني�سان املا�سي، وال�ستباه يف اإ�سابة 11 األًفا اآخرين 
يف اأنحــاء البــالد. ويف اأحدث امل�ساعــدات الطبية ملر�سى 
الك�لــريا يف اليمــن، قدمــت الإمــارات م�ساعــدات عاجلــة 
للمحافظات اليمنية اجلن�بية لل�سيطرة على وباء الك�لريا، 
ا�ستجابة لنداءات منظمة ال�سحة العاملية واملنظمات ذات 

ال�سلــة التي حــذرت من ظه�ر اأكرث مــن 300 األف اإ�سابة 
جديدة باملر�س يف اليمن، يف ظل انهيار النظام ال�سحي.
وبح�ســب و�سائل اعالم مينية، د�سنــت هيئة الهالل الأحمر 
الإماراتــي املرحلــة الأوىل مــن هذه امل�ساعــدات، على اأن 
اأخــرى. وزودت املحافظــات اجلن�بيــة  تتبعهــا مراحــل 
مب�سادات مر�س الك�لريا، و�سريت ق�افل عالجية تت�سمن 
اأدويــة وحماليــل و�س�ائــل وريديــة، كمــا جتهــز �سحنات 
عالجيــة عاجلــة خــالل الأيام القليلــة املقبلــة لت�سيريها 
اإىل املراكــز ال�سحيــة وامل�ست�سفيــات يف عــدة حمافظات 
منك�بة. ويف �سعيد مت�سل، اعلن الدكت�ر عبد اهلل الربيعة، 
امل�ست�ســار بالديــ�ان امللكي امل�ــرشف العام علــى "مركز 
امللك �سلمــان لالإغاثة والأعمــال الإن�سانية"، يف ت�رشيح 
نقلتــه وكالة الأنباء ال�سع�دية: "انه ف�ر �سدور ت�جيهات 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز بال�ستجابة العاجلة ملكافحة 
واحتــ�اء وبــاء الك�لــريا يف اليمن، بــادر املركــز بت�سكيل 
فريــق ا�ستجابــة عاجلــة ل��ســع برامــج التدخــل ال�رشيع 
وت�سخي�ــس ال�باء والعالج وال�سيطــرة، والعمل على حم�ر 
ال�قايــة، حيث جــرى التن�سيق مــع وزارة ال�سحة باليمن، 
ووزارات ال�سحــة يف ال�سع�ديــة والإمــارات وبقيــة دول 
جمل�ــس التعاون لــدول اخلليــج العربية، من خــالل مكتب 
تن�سيــق امل�ساعدات اخلليجية، لتنفيذ برامج عاجلة وو�سع 
خطة لحت�اء ال�باء وحمايــة ال�سعب اليمني من خماطره 

وتبعاته".

اأعلن مكتب الرئي�س الفرن�سي، اأن ماكرون �سي�ستقبل 
الرئي�ــس الرو�سي فالدميري ب�تني نهاية �سهر اأيار/
مايــ� اجلاري، مبنا�سبة افتتــاح معر�س عن زيارة 

القي�رش بطر�س الأكرب لفرن�سا.
حيث �سي�ستقبل الرئي�س الفرن�سي اإميان�يل ماكرون 
يف 29 اأيار/مايــ� نظريه الرو�سي فالدميري ب�تني 
يف ق�ــرش فر�ســاي، مبنا�سبــة افتتــاح معر�ــس عن 
زيــارة القي�رش بطر�ــس الأكرب لفرن�ســا يف 1717، 

ح�سب ما اأعلن مكتبه.
وتاأتــي الزيــارة بعــد ثالثــة اأ�سابيــع مــن انتخاب 
ماكرون، و�سبعة اأ�سهر من اإلغاء ب�تني زيارة كانت 
مقــررة اإىل باري�ــس لفتتاح جممــع كني�سة رو�سية 
قــرب بــرج اإيفــل، اإثر �سجــال بينــه وبــني الرئي�س 
الفرن�ســي ال�سابق فرن�ســ�ا ه�لند، الذي قال حينها 
اإن الق�سف الرو�ســي ملدينة حلب ال�س�رية قد يرقى 

اإىل جرائم حرب.
وكان ال�سفري الرو�سي لدى باري�س األك�سندر اأورل�ف 

قــال، اإن لــدى م��سكــ� "نظــرة اإيجابيــة" حيــال 
ماكــرون، وا�سفــا اإيــاه باأنــه "ذكي جــدا وواقعي 

وبراغماتي".
واأ�ساف اأورل�ف يف اجتماع لكبار رجال الأعمال، 
"ل اأعتقــد اأنــه اأيدي�ل�جــي ب�ســكل كبــري مقارنــة 

باأ�سالفــه، لدينــا فر�ــس اأكرب مــن ال�سابــق للم�سي 
قدما معه".

وتعر�ســت حملــة ماكــرون النتخابيــة لهجمــات 
اإلكرتونيــة متكررة، اتهــم املقرب�ن منــه الكرملني 
بتدبريهــا ل�سن "حملــة ت�س�يه" بحقــه، ومت حينها 
الإلكــرتوين عــرب  الربيــد  اآلف مــن ر�سائــل  ن�ــرش 
الإنرتنــت قبيل منت�سف الليــل يف اآخر ي�م للحملة 
النتخابيــة، واأعــاد م�قــع "ويكيليك�ــس" ن�رشهــا، 
فيمــا فتح مّدعــ�ن فرن�سيــ�ن حتقيقــا يف الهج�م 

الإلكرتوين.
وياأتي لقاء ماكرون وب�تني بعد اأول ج�لة خارجية 
يجريها الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، وتت�سمن 
والفاتيــكان،  واإ�رشائيــل  ال�سع�ديــة  يف  حمطــات 
اإ�سافــة اإىل مقر حلف �سمــال الأطل�سي يف بروك�سل 

وقمة جمم�عة ال�سبع يف اإيطاليا.
مــن جانبــه، اأو�ســح اأورلــ�ف اأن وزيــر اخلارجية 
الرو�ســي �سريغي لفــروف كان مقتنعــا بعد لقائه 
ترامــب، يف وقــت �سابق من هذا ال�سهــر، اأن الرئي�س 

الأمريكي يرغب بتطبيع العالقات مع م��سك�.

ملحاربــة  "اعتــدال  ملركــز  العــام  المــني  اعتــرب 
التطرف" نا�ــرش البقمي الذي عينته الريا�س اأمينًا 
عامًا ، "اإن جماعة الإخ�ان امل�سلمني هي احلا�سنة 

للجماعات الإرهابية كافة".
وكان امللــك �سلمــان بن عبدالعزيز قــد افتتح الأحد 
اعتــدال"  "مركــز  ترمــب  دونالــد  الرئي�ــس  برفقــة 

ملجابهة الفكر املتطّرف.
وقــال البقمــي عــرب ح�سابه علــى ت�يــرت: "الإخ�ان 
امل�سلمــ�ن وراء كل تطــرف وهــم املظلــة احلا�سنة 
لــكل اجلماعــات التكفرييــة"، معتــرباً اأن اجلماعــة 
التــي تاأ�س�ســت يف م�ــرش نهايــة الع�رشينــات مــن 
القرن املا�ســي "هي اجلناح ال�سيا�ســي للجماعات 

الرهابية".
وراأى "اأن الإخــ�ان امل�سلمــني وال�رشويني يتفنن�ن 
با�ستخــدام التقيــة لإخفــاء ت�جهاتهــم وخمادعــة 
النا�س يف �سبيل ا�ستقطاب املجنديني، ومن واجبنا 

التنبيه على خطرهم وك�سفهم".
�سلفيــة  جماعــة  بك�نهــم  يعرفــ�ن  وال�رشوريــ�ن 
بع�ــس  يف  اأفرادهــا  ينت�ــرش  اإخ�انيــة  نزعــة  ذات 
دول اخلليــج، واأ�س�سهــا ال�ســ�ري حممد �ــرشور الذي 
عا�ــس يف ال�سع�ديــة والك�يــت وتــ�يف يف الأردن 
العــام املا�ســي. وكانــت تغريــدات البقمــي جاءت 
بعــد �ساعات من تغريــدات اأخرى "�سكــر فيها الثقة 

الكرمية لتعينه اأمينًا عامًا ملركز اعتدال".
وراأى متابعــ�ن ممــن تفاعلــ�ا مــع رئي�ــس مركــز 
"اعتــدال" علــى ت�يــرت اأن اتهاماته تاأتــي مبثابة 
اإعالن �رشيح على "اأن املركز لن يركز على م�اجهة 
جماعــات العنــف املتطرفة مثــل داع�ــس والقاعدة 
فقــط، بــل �سرتكــز اأي�ســًا علــى جماعــة الإخــ�ان 
امل�سلمني التي اأدرجتهــا ال�سع�دية يف 2014 على 

قائمة املنظمات الإرهابية".

السويسريون يصوتون للتخلص من الطاقة النووية

في ظل انهيار النظام الصحي .. اليمن يعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض الكوليرا 

األمين العام لمركز "اعتدال" الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره الروسي نهاية الشهر الحالي
في الرياض: جماعة اإلخوان 

حاضنة اإلرهاب

صنعاء - وكاالت

باريس - وكاالت

برلين - متابعة

جنيف - وكاالت

مستشار ترامب السابق يرفض تسليم الكونغرس وثائق حول عالقته بروسيا
اأفــاد م�سدر مقرب من اجلرنال مايكل فلــني، م�ست�سار الأمن 
الق�مــي ال�سابــق للرئي�ــس الأمريكــي دونالد ترامــب قبل اأن 
يجــرب على ال�ستقالة على خلفية ات�ســالت اأجراها بال�سفري 
الرو�ســي يف وا�سنطــن، باأنــه احتج بحقه يف التــزام ال�سمت 

اأمام طلب الك�نغر�س بت�سليم وثائق ب�ساأن عالقته برو�سيا.
حيــث تــذرع م�ست�ســار الرئي�ــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
ال�سابــق لالأمن الق�مي مايكل فلني، ال�سخ�سية الأ�سا�سية يف 
ق�سيــة التدخل الرو�سي املفرت�ــس يف النتخابات الرئا�سية 
الأمريكية، بحقه يف اأن يلزم ال�سمت لرف�س طلب الك�نغر�س 

ت�سليم وثائق بح�سب م�سدر مقرب منه.
وقال امل�ســدر طالبا عدم ك�سف ه�يته، اإنــه "يرف�س ت�سليم 
ال�ثائــق ح�ل �سالتــه برو�سيا التي يطالب بهــا الك�نغر�س، 
كمــا ي�سمــح لــه الد�ستــ�ر".  واأ�ساف "اأنــه �سي�ستخــدم حقه 
امل�سمــ�ن مب�جــب التعديــل اخلام�ــس". كما تابــع اأن جلنة 
ال�ستخبــارات يف جمل�ــس ال�سي�خ �ستتبلــغ بذلك الثنني يف 
بريــد اإلكرتوين. وحتقق اللجنة كما جمل�ــس الن�اب منذ اأ�سهر 
الرئا�سيــة،  النتخابــات  املفرت�ــس يف  رو�سيــا  تدخــل  يف 
وت�اطــ�ؤ حمتمل بني اأع�ساء يف فريق حملة ترامب وم��سك�. 
وهــذا ال�سق الأخــري م��سع حتقيق اأي�سا ملكتــب التحقيقات 
الفيــدرايل )اإف بــي اآي(. ويريــد املحققــ�ن احل�ســ�ل علــى 
معل�مــات اإ�سافيــة عــن زيــارة مدف�عــة التكاليــف نظمها 
املدير ال�سابق لال�ستخبارات الرو�سية اإىل م��سك� يف 2015، 
وتناول خاللها الع�ساء مع الرئي�س الرو�سي فالدميري ب�تني. 
كما يرغب�ن يف احل�ســ�ل على تفا�سيل عن حمادثات فلني 
وال�سفــري الرو�سي لدى وا�سنطن قبل تن�سيب ترامب. من جهة 
اأخرى، �ساهمت معل�مات عن فح�ى هذه املحادثات - التي 
كــذب فلني ب�ساأنهــا - يف اإقالته حتــى اإن الرئي�س الأمريكي 
تــردد لأكرث مــن اأ�سب�عني قبــل اتخاذ قراره. ومــذاك �سككت 
معل�مات �سحفية يف �سل�ك امل�ست�سار ال�سابق لالأمن الق�مي 
يف مكافحــة تنظيــم داع�ــس الرهابــي. وبح�ســب جمم�عــة 
ماكالت�ســي الإعالمية، قد يك�ن فلني عرقــل عملية ع�سكرية 
مل تعجــب تركيا، يف حني تلقى ر�س�ى �ــرشا من رجل اأعمال 

تركي مقرب من الرئي�س رجب طيب اأردوغان.

واشنطن -  وكاالت


