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أكدت أن تقرير مولر أدان الرئيس األميركي بشأن عرقلة القضاء

مرشحة ديمقراطية تطالب ببدء إجراءات عزل ترامب
دعت مر�شحة دميقراطية لرئا�سة الواليات
املتحدة �أم�س الأول �إلى �إقالة دونالد ترامب
ا�ستنادا �إلى تقرير املدعي اخلا�ص روبرت
مولر ال��ذي يت�ضمن ما و�صفه الرئي�س
الأمريكي ب�أنه «حم�ض هراء».
و�إليزابيث وارن ،ع�ضو جمل�س ال�شيوخ
التقدمية عن والية ما�سا�شو�سيت�س هي
من طالب ب�إقالة ترامب بني املر�شحني
لالنتخاباتالتمهيديةللحزبالدميقراطي
الختيار مر�شحه لالقرتاع الرئا�سي الذي
�سيجرى يف .2020
و�أكدت يف تغريدة على تويرت «خطورة»
الوقائع التي ك�شفها مولر بعد حتقيقاته
حول التدخل الرو�سي يف االنتخابات
الرئا�سية الأم�يرك��ي��ة ال��ت��ي ج��رت يف
.2016
وقالت وارن �إن «تقرير مولر يعر�ض
وقائع تك�شف �أن حكومة �أجنبية معادية
هاجمت انتخاباتنا يف  2016مل�ساعدة
دونالد ترامب ،ودونالد ترامب رحب
بهذه امل�ساعدة» .و�أ�ضافت �أن «دونالد
ترامب عرقل بعد انتخابه التحقيق حول
هذا الهجوم».
ور�أت �أنه على جمل�س النواب نتيجة لذلك
«�إطالق �إجراءات عزل �ضد الرئي�س» ،م�ؤكدة
املتكررة
�أن «جتاهل حماوالت الرئي�س
ّ
لعرقلة حتقيق يتع ّلق ب�سلوكه غري
النزيه �أمر �سيلحق �أ�رضار ًا ج�سيمة ودائمة
بهذا البلد ،و�سيعني �أنّ الرئي�س احلايل
والر�ؤ�ساء املتقبلني �سيكونون �أحرار ًا يف
�إ�ساءة ا�ستخدام �سلطاتهم بهذه الطريقة».
و�أ�ضافت �أن «مولر و�ضع اخلطوة التالية
يف �أيدي الكونغر�س» الذي ميتلك �سلطة
فتح حتقيق يف هذا ال�ش�أن ،معتربة �أنّ
«الطريقة ال�صحيحة ملمار�سة هذه ال�سلطة
هي العزل».
لكن يف الكونغر�س احلايل املنق�سم بني
احلزبني ،تبدو فر�ص بدء �إجراءات لعزل

,,

رومني :أشعر
بالحزن لمدى

خيانة أفراد

في أعلى منصب

في البالد األمانة
• إليزابيث وارن

ترامب �ضئيلة للغاية.
وبعد حتقيق ا�ستمر � 22شهر ًا وكلف ماليني
الدوالرات ومتحور حول تدخل رو�سيا يف
انتخابات  ،2016خل�ص املح ّقق اخلا�ص
روبرت مولر �إلى عدم وجود �أي تواط�ؤ بني
ّ
املر�شح اجلمهوري يف حينه
فريق حملة
دونالد ترامب ومو�سكو.
�أما دونالد ترامب ،فقد اعترب �أن التقرير
بر�أه بالكامل ،ف�أعلن انت�صاره وهاجم بقوة
بع�ض الإفادات التي وردت يف التحقيق الذي
�سمم �أول �سنتني من واليته.
وقال« :ي�سوق البع�ض مزاعم �ضدي يف تقرير
مولراملجنونالذي�صاغه 18دميقراطيامن
كارهي ترامب ،وهي كلها مفربكة ومغلوطة
بالكامل» .و�أ�ضاف �أن بع�ض هذه االتهامات

«حم�ض هراء».
لكن الدميوقراطيني ينوون الرتكيز على �أن
تقرير مولر مل يربىء ترامب متاما يف ال�شق
املتعلق بعرقلته عمل الق�ضاء.
ولوح عدد من الربملانيني يف الي�سار بخيار
العزل ،لكن قادة احلزب ال يبدون مقتنعني
بذلك حتى الآن� .إال �أنهم م�صممون على
موا�صلة التحقيق يف الكونغر�س.
ويف هذا الإطار طلبوا احل�صول بحلول الأول
من مايو على «الن�سخة الكاملة من تقرير
مولر» �إذ �إن تلك التي ن�رشت اخلمي�س حجبت
فيها معلومات �رسية.
واعترب البيت الأبي�ض �أنها «مناورات
�سيا�سية» ،بينما �أكد ناطق با�سم وزارة
العدل �أنها خطوة «�سابقة لأوانها وغري

«البنتاغون» يزود الجيش األلباني
بـ 3مروحيات «بالك هوك»
�أعلنت وزارة الدفاع الألبانية �أن الواليات املتحدة
زودتها بثالث طائرات مروحية من طراز «بالك
هوك»؛ لتعزيز �إمكاناتها الع�سكرية.
وذكر بيان �صدر �أم�س� ،أن وزيرة الدفاع الألبانية
�أولتا جات�شكا ،وقّ عت ،خالل زيارتها الواليات
املتحدة ،على اتفاق بتزويد اجلي�ش الألباين
مبروحيات بالك هوك.
وتعد الطائرات الثالث جزءا من حزمة م�ساعدة
�أمريكية لألبانيا ،التي ان�ضمت �إلى حلف �شمال
الأطل�سي يف ع��ام  ،2009وتعمل على ا�ستبدال
�أ�سلحتها القدمية ب�أخرى جديدة تتما�شى مع معايري
احللف.ومن املقرر �أن يقوم اجلي�ش الأمريكي
بتدريب طيارين �ألبان ،و�صيانة املروحيات،
مقابل �أن تدفع �ألبانيا ر�سوما �سنوية ،مل يتم
الك�شف عن قيمتها.يذكر �أن وا�شنطن قد زودت
�ألبانيا بعدد من �سيارات الهامفي ومركبات مدرعة
م�ضادة للكمائن والألغام ،وت�شارك تريانا ب�شكل
منتظم بوحدات �صغرية من اجلي�ش يف بعثات حفظ
ال�سالم الدولية �أو عمليات الناتو.

• �أولتا جات�شكا

اليونان :العثور على  59مهاجراً غير شرعي
مختبئين داخل شاحنة
�أعلنت ال�رشطة اليونانية العثور على  59مهاجرا
غري �رشعي خمتبئني داخل �شاحنة حتمل لوحات
معدنية م�رسوقة.
وذكرت �شبكة «�إيه بي �سي»� ،أم�س� ،أنه مت �إيقاف
ال�شاحنة على طريق �رسيع يبعد نحو  30كيلومرتا
�رشقي مدينة «�سالونيك» اليونانية حيث كانت
حتمل لوحات معدنية بلغارية مت الإب�ل�اغ عن
�رسقتها.
و�أو�ضحت ال�رشطة �إنه مت العثور على املهاجرين
الت�سعة واخلم�سني بينما كانوا خمتبئني داخل

ال�شاحنة خلف ب�ضعة �صناديق من املواد العازلة،
م�شرية �إلى �أن ن�صف عدد املهاجرين تقريبا يحمل
اجلن�سية ال�صومالية فيما يحمل الباقون جن�سيات
خمتلفة.
و�أ���ش��ارت ال�شبكة الأمريكية �إل��ى �أن املهاجرين
�أخ�بروا ال�رشطة ب�أنهم دفعوا مبلغ  1500يورو
للفرد �إلى �أحد املهربني يف تركيا الذي �ساعدهم
يف العبور �إلى اليونان على منت قارب قبل �أن يقوم
بنقلهم يف �شاحنة ،كما اعتقلت ال�رشطة �سائق
ال�شاحنة البلغاري البالغ من العمر  61عاما.

• دونالد ترامب

جمدية» ،مو�ضحا �أنه عر�ض على �أع�ضاء
يف الكونغر�س االطالع على ن�سخة �أو�سع.
لكن كبار القادة الدميقراطيني رف�ضوا هذا
العر�ض ،يف موقف ينذر مبعركة ق�ضائية
طويلة.
من جهة �أخرى ،طلب الدميقراطيون من
املدعي اخلا�ص مولر الإدالء ب�إفادة يف
جمل�س النواب يف موعد �أق�ضاه  23مايو.
وقالت �إدارة ترامب �إنها ال متانع يف
ذلك.
ويتمتع الدميقراطيون الذين ي�شغلون
الأغلبية يف جمل�س النواب ،ب�صالحية
�إطالق حتقيقات برملانية وا�ستدعاء �شهود
واملطالبة بوثائق.
ويف �صفوف اجلمهوريني ،يبدو املر�شح

وم��ن املقرر �أن يتوجه روحاين
�إل��ى حمافظة خوز�ستان ،جنوب
�إيران ،والتي تتعر�ض منذ �أ�سابيع
ملوجة في�ضانات �شديدة دفعت
ال�سلطات احلكومية �إلى �إخالء نحو

• حسن روحاني لدى وصوله إلى املنطقة املنكوبة

 200قرية ،فيما انقطعت الطرق
بني امل��دن ،و�أ�سفرت عن مقتل
� 81شخ�صا و�إ���ص��اب��ة املئات
بجروح ،كما ت�سببت الفي�ضانات
يف خ�����س��ائ��ر اق��ت�����ص��ادي��ة كبرية

شابين بعد مقتل الصحافية
�أع��ل��ن��ت ��ش�رط���ة �إي��رل��ن��دا
ال�شمالية �أم�س توقيف �شابني
يبلغان م��ن العمر  18و19
عاما على خلفية التحقيق يف
مقتل �صحافية عمرها  29عاما
يف �إط�لاق ن��ار ليل اخلمي�س
اجلمعة بعد �أعمال �شغب يف
مدينة لندنديري.
ومت توقيفهما مبوجب قوانني
مكافحة الإره��اب ونقال �إلى
مركز لل�رشطة يف بلفا�ست
للتحقيق ،وف��ق��ا لل�رشطة
الإيرلندية ال�شمالية.
ون�رشت ال�رشطة �أم�س الأول
لقطات ل��ك��ام�يرات مراقبة
«ل���ل���ح���ادث���ة» ودع�����ت �إل���ى
م�ساعدتها يف تقدمي �إفادات.
وقال �أحد املحققني «تلقينا
ح��ت��ى الآن ع���ددا ك��ب�يرا من

االت�صاالت واملعلومات».
و�أ�ضاف �أن «النا�س ر�أوا مطلق
النار» .وتابع �أن «الرد على
الت�سا�ؤالت عما جرى «»...
موجود لدى �سكان املنطقة.
�أطلب من النا�س �أن يفعلوا
ال�لازم من �أج��ل الي��را ماكي
وعائلتها ومدينة لندنديري،
وم�ساعدتنا على وق��ف هذا
اجلنون».
وك���ان م�ساعد ق��ائ��د �رشطة
�إي��رل��ن��دا ال�شمالية م��ارك
ه��ام��ل��ت��ون �أع��ل��ن يف م�ؤمتر
�صحايف يف لندنديري اجلمعة
مقتل ماكي « 29عاما» بر�صا�ص
رجل فتح النار على �رشطيني
تدخلوا يف حي كريغان حيث
�أطلقت عبوات حارقة عليهم
و�أحرقت �آليتان.

بيرو :استمرار احتجاز الرئيس
السابق كوتشينسكي على خلفية
اتهامات بالفساد
�أمر قا�ض بريويف �أم�س االول با�ستمرار احتجاز رئي�س بريو
ال�سابق بيدرو بابلو كوت�شين�سكي احتياطيا ،ملدة ت�صل �إلى
ثالثة �أعوام فيما يتعلق باتهامات ف�ساد مرتبطة بف�ضيحة �رشكة
الت�شييد الربازيلية العمالقة «اوديربي�شت».
وكان قد مت احتجاز كوت�شين�سكي ،الذي تولى ال�سلطة من عام
� 2016إلى عام  ،2018ملدة � 10أيام يف وقت �سابق من ال�شهر
احلايل ب�سبب �صلته بـ «اوديربي�شت».
وقد اعرتفت ال�رشكة بدفع ما يقرب من  800مليون دوالر يف �شكل
ر�شى يف  12دولة ،بينها ع�رش دول يف �أمريكا الالتينية.

لالحتجاج ضد الرئيس الشرعي نيكوالس مادورو

غوايدو يدعو إلى أضخم تظاهرة في تاريخ فنزويال
دعا زعيم املعار�ضة يف فنزويال
خوان غوايدو �أم�س الأول �أن�صاره
�إلى امل�شاركة يف الأول من مايو يف
«�أ�ضخم تظاهرة يف تاريخ» البالد
لالحتجاج على الرئي�س نيكوال�س
م��ادورو الذي يتهمه «باغت�صاب»
ال�سلطة.
ن�صب نف�سه
وق��ال غ��واي��دو ال��ذي ّ
رئي�سا م�ؤقتا واعرتفت ب�رشعيته
حوايل خم�سني دولة� ،أمام مئات
من �أن�صاره يف �أحد ميادين كراكا�س:
«ندعو �شعب فنزويال ب�أكمله �إلى
امل�شاركة يف الأول من مايو يف �أكرب
تظاهرة يف تاريخ البالد للمطالبة
بوقف اغت�صاب ال�سلطة نهائي ًا».
وعلى الفور هتف �أن�صار غوايدو
مريافلوري�س!»،
«مريافلوري�س!
يف �إ�شارة �إلى ق�رص مريافلوري�س
مقر مادورو.
الرئا�سي حيث ّ
وكان غوايدو �أكد عند �إطالقه «عملية
ح��ري��ة» اخلطة التي يفرت�ض �أن
ت�سمح له بطرد مادورو من ال�سلطة
على حد قوله� ،أن ذروة التعبئة
ال�شعبية �ستجري يف مريافلوري�س
حتديدا.ودون �أن يذكر ا�سم الق�رص
يف و�سط كراكا�س ،ق��ال غوايدو
ردا على �أن�صاره �إن «نقطة و�صول
هذه التظاهرة �ستكون املكان الذي
�سنطالب منه بوقف اغت�صاب ال�سلطة
نهائي ًا».
ويعترب التاريخ ال��ذي اختارته
امل��ع��ار���ض��ة لتنظيم التظاهرة
اجلديدة ذا داللة رمزية كبرية ،لأن
احلكومة اال�شرتاكية هي التي كانت
ّ
تنظم يف الأول من مايو من كل عام
امل�سريات الكربى يف البالد مبنا�سبة
عيد العمال.
ن�صب نف�سه يف
ويدعو غوايدو الذي ّ

روحاني :ال نمك أموا ًال كافية لتعويض ضحايا الفيضانات
ق��ال الرئي�س الإي����راين ،ح�سن
روح��اين� ،إن حكومته ال متتلك
الأم��وال الكافية لتعوي�ض جميع
ال��ع��وائ��ل ال��ت��ي ت�����ض�ررت من
الفي�ضانات التي �رضبت العديد
م��ن امل���دن الإي��ران��ي��ة م��ن��ذ 19
مار�س املا�ضي وا�ستمرت لنحو 3
�أ�سابيع.
و�أو���ض��ح روح���اين ،يف كلمة له
خ�لال زي��ارت��ه ام�س ،ملحافظة
لر�ستان غ��رب��ي �إي����ران ،التي
غمرتها الفي�ضانات لعدة �أيام:
«�سنعو�ض امل��ن��ازل امل��دم��رة
بت�سليم امل��واط��ن �أث��اث��ا منزليا
ولي�س �أم���واال» ،م�شريا �إل��ى �أن
حكومته �سوف «ت�ست�أجر م�ساكن
م�ؤقتة ملت�رضري الفي�ضانات»،
وذلك ح�سب «وكالة اجلمهورية
الإيرانية للأنباء».
ونفى الرئي�س الإيراين� ،أن تكون
املناطق التي غمرتها الفي�ضانات
ق��د ت�سببت بانت�شار �أم��را���ض
معدية ،قائال« :ترى منظمة ال�صحة
العاملية �أن��ه لي�س لدينا مر�ض
معد يف املناطق التي تعر�ضت
للفي�ضانات».

ال�سابق للرئا�سة ميت رومني واحدا من
الأ���ص��وات النادرة التي هاجمت ترامب
بعد ن�رش التقرير ،معربا عن «حزنه»
و«ا�ستيائه».
وقال يف بيان�« :أ�شعر باحلزن ملدى خيانة
�أفراد يف �أعلى من�صب يف البالد الأمانة وعدم
نزاهتهم مبا يف ذلك الرئي�س».
و�أ���ض��اف« :ما �أث��ار ا�شمئزازي �أي�ضا �أن
�أ�شخا�صا موالني لهم �شاركوا يف حملة
من �أجل الرئي�س رحبوا مب�ساعدة رو�سيا،
مبا يف ذلك معلومات مت احل�صول عليها
بطريقة غري م�رشوعة ،و�أنه مل يتحرك �أي
منهم لإبالغ ال�سلطات الأمريكية ،و�أن رئي�س
احلملةكانيروجبن�شاطللم�صالحالرو�سية
يف �أوكرانيا».

إيرلندا الشمالية :توقيف

على خلفية الأ���ض�رار اجل�سيمة
التي طالت الطرقات والبيوت
واملحا�صيل الزراعية و�إم��دادات
الكهرباء والغاز وال�سكك احلديدية
و�شبكة االت�صاالت.

 23يناير رئي�سا للبالد واعرتفت
به رئي�س ًا انتقالي ًا حوالى  50دولة
يف مق ّدمها ال��والي��ات املتحدة،
با�ستمرار �إلى التظاهر �ضد نيكوال�س
مادورو معتربا �أن واليته الرئا�سية
الثانية غري �رشعية لأنها ت�ستند
�إلى نتائج انتخابات �شابها تزوير
العام املا�ضي.
�أم��ا ال�سلطات الفنزويلية فتتهم
غ��واي��دو ب��أن��ه ي�سعى �إل��ى تدبري
انقالب بدعم من الواليات املتحدة.
وقال غوايدو يف خطابه �أم�س الأول
�إن «املغت�صب ال يريد التخلي عن
ال�سلطة .وح��ده �ضغط املواطنني
ووحدها قوة ال�شارع �ست�سمح لنا
بال�سري قدما».
وع�برت وا�شنطن �أم�����س الأول عن
ارتياحها لتحرك غوايدو ،وذلك

 13قتي ًال في
هجوم لمسلحين
مجهولين
بالمكسيك
قُ ِتل � 13شخ�ص ًا يف هجوم
مل�����س��ل��ح�ين جمهولني
خ���ل��ال اح���ت���ف���ال يف
والي��ة فرياكروز �رشقي
املك�سيك.
وذك��رت �إدارة الأم��ن يف
امل��ك�����س��ي��ك ،يف بيان
�أم�س� ،أن الهجوم وقع
يف بلدية ميناتيتالن.
و�أ����ض���اف ال��ب��ي��ان �أن
امل��ج��ه��ول�ين «فتحوا
النريان على االحتفال؛
م���ا �أ���س��ف��ر ع���ن مقتل
 7رج�����ال و 5ن�ساء
وقا�رص ،فيما �أ�صيب 4
�آخرين».

• اس مترار الصراع بني خوان غوايدو ومادورو

يف تغريدة جلون م�ست�شار الرئي�س
دونالد ترامب للأمن القومي.
وكتب بولتون« :بف�ضل الأ�سلوب
اجل��ريء للرئي�س بالوكالة خوان
غ��واي��دو ،ت��رى الأ��س�رة الدولية
وال�شعب الفنزويلي الآن طريقا
ممكنا �إلى الأمل واالزدهار لالنت�صار
على الف�ساد وعلى ديكتاتورية
م���ادورو امل��ف��ل�����س��ة».ور�أى اخلبري
ال�سيا�سي كارلو�س رومريو �أن هذه
الدعوة �إلى التظاهر يف الأول من
مايو ،ت�شكل م�ؤ�رشا �إلى �أن غوايدو
يحاول «التجدد» واحلد من فكرة �أن
ا�سرتاتيجيته تراوح مكانها.
و�أو���ض��ح روم�ي�رو �أن املعار�ض
البالغ من العمر  35عاما «يعول
على الكفاح ال�سيا�سي .وعرب الدعوة
�إلى الدعم ال�شعبي ،يقوم بتحديد

خط �سيا�سي» هدفه التميز عن خط
�أن�صاره الذين يرغبون يف تدخل
ع�سكري خارجي لإطاحة نيكوال�س
مادورو.وهذا اخلط ال�سيا�سي رحبت
به لوري�س �أوليفريو�س املحامية
والنا�شطة يف ت�رصيحات لفران�س
بر�س بينما كانت يف احل�شد الذي
ي�ؤيد غ��واي��دو .وقالت «يجب �أن
نوا�صل احتالل ال�شارع».
وال تكتفي امل��ع��ار���ض��ة باتهام
احلكومة الت�شافية «ن�سبة �إلى هوغو
ت�شافيز الرئي�س الذي حكم البالد
من � 1999إلى « »2013باغت�صاب»
ال�سلطة ،بل حتملها �أي�ضا م�س�ؤولية
�أ�سو�أ �أزمة اقت�صادية واجتماعية يف
التاريخ احلديث للبالد ب�سبب «�سوء
�إدارت��ه��ا» و«الف�ساد» امل�ست�رشي
فيها.

واشنطن :نرفض أي صفقة

لخروج بريطانيا تقوض السالم
في إيرلندا الشمالية

ح���ذرت ال��والي��ات املتحدة
االحت��اد الأوروب���ي ،من �أنها
�ستعار�ض �أي �صفقة خلروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي
تقو�ض اتفاقية ال�سالم لأيرلندا
ال�شمالية عام  ،1997وهو
الأمر الذي قد يقود للخروج
ب�صفقة جتارية مقرتحة.
ي�أتي هذا على ل�سان ريت�شارد
ن��ي��ل ،ع�����ض��و الكونغر�س
الدميقراطي الأمريكي ورئي�س
جل��ن��ة ال��رق��اب��ة يف جمل�س
ال���ن���واب الأم�ي�رك���ي ،حيث
تفح�ص هذه اللجنة ال�صفقات
التجارية الأمريكية مع دول
• ريتشارد نيل
العامل.
وقال نيل يف حديثه �إلى  The Irish Timesقبل زيارة وفد الواليات
املتحدة �إلى �إيرلندا هذا الأ�سبوع�« :إذا كانت �أمريكا تريد اتفاقية
جتارية مع االحتاد الأوروبي ،والتي �أعتقد �أنها مرغوبة ج ًدا -يف
نف�س الوقت من الطرفني ،البد من االلتزام باتفاقية ال�سالم اخلا�صة
بايرلندا ال�شمالية التي مت و�ضعها عام .»1997

