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سيناتور يدعم ردع إيران

الحرس الثوري يعلن عدم سعيه

 ...وآخر يدعو لعزل ترامب
اعترب النائب اجلمهوري جا�سنت
�أما�ش ال�سبت �أن الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب انخرط يف �سلوك قد
ي�ستوجب «عزله» ،لي�صبح بذلك
�أول �سيا�سي من حزبه يدعو لعزل
�سيد البيت الأبي�ض.
واتّ هم النائب عن والية مي�شيغان
وزي��ر العدل وليام ب��ار بت�ضليل
العامة «عمدا» ب�ش�أن م�ضمون تقرير
ّ
امل��دع��ي اخل��ا���ص روب����رت مولر
املرتبط بتدخل رو�سيا الداعم
لفوز ترامب يف انتخابات 2016
الرئا�سية.
ويف �سل�سلة من التغريدات ،قال
�أما�ش �إنه «مل يقر�أ تقرير مولر �سوى
عدد قليل من �أع�ضاء الكونغر�س»
م�شريا �إلى �أن التقرير حدد «عدة
�أمثلة ل�سلوكيات تطابق جميع
عنا�رص عرقلة �سري العدالة».
و�أ���ض��اف �أن��ه «ب�لا �شك ،ك��ان من
املمكن توجيه اتهامات مبنية على
هذه ال ّ
أدلة لأي �شخ�ص غري الرئي�س
الأمريكي».
وتابع بالقول« :بخالف ما �أظهره
ب��ار ،ف ��إن تقرير مولر يك�شف �أن
الرئي�س ترامب انخرط يف �أفعال
حمددة وبنمط من ال�سلوك ي�ستويف
احل��د الأدن���ى «لل�سلوكيات التي
ت�ستوجب» العزل».
وجت�����اوزت ت����صري��ح��ات �أم��ا���ش
حتى تلك التي �أدل���ت بها معظم
ال�شخ�صيات الدميقراطية البارزة
يف الكونغر�س.

للحرب أو الخوف منها

• ليندسي جراهام

بدورهاّ ،
ح�ضت النائبة الدميقراطية
ر�شيدة طليب نظريها اجلمهوري
على دعم م�رشوع ق��رار تقدمت به
يدعو �إلى عزل ترامب.
وقالت ردا على تغريدات �أما�ش:
«ل ّدي م�رشوع قرار يدعو �إلى حتقيق
ي ��ؤدي لعزل «الرئي�س» قد ترغب
ب�أن تدعمه معي».
بر�أه
وكان ترامب �أعلن �أن تقرير مولر ّ
بالكامل ،لكن بع�ض الدميقراطيني
�أ�شاروا �إلى �أن التقرير عر�ض عدة

حاالت قد يكون الرئي�س عرقل �سري
العدالة من خاللها .وبني ه�ؤالء،
ال�سيناتور �إليزابيث وارن ،وهي
مر�شحة النتخابات  2020دعت
لإطالق �إجراءات عزل الرئي�س.
لكن �شخ�صيات دميقراطية بارزة
�أخ��رى مبن يف ذلك رئي�سة جمل�س
النواب نان�سي بيلو�سي ح ّذرت من
حت��رك كهذا ،م�شددة على �أن��ه قد
ي�ؤدي �إلى انق�سامات يف البلد الذي
يعد نحو  325مليون ن�سمة.

وح ّذر ه�ؤالء من النتائج العك�سية
التي قد تنجم عن ذل��ك �سيا�سيا
قبيل انتخابات  ،2020خا�صة و�أن
جمل�س ال�شيوخ الذي يهيمن عليه
اجلمهوريون �سيربئ الرئي�س على
الأرجح يف حال قرر جمل�س النواب
عزله.
من جهته �أكد ع�ضو جمل�س ال�شيوخ
الأمريكي ليند�سي جراهام �أن التهديد
الإيراين يف العراق وال�رشق الأو�سط
«حقيقي» ،م�شريا �إل��ى �أن��ه يدعم
قرار �إدارة الرئي�س دونالد ترامب
اخلا�ص ب�سحب طواقم دبلوما�سية،
و�إر�سال عتاد حربي لردع �إيران.
و�أ�ضاف جراهام -يف تغريدة له على
موقع التوا�صل االجتماعي «توتري»
 ح�سبما �أفاد راديو «�سوا» الأمريكيام�س الأحد � -إن « هذا املوقف هو
ح�صيلة عر�ض للو�ضع ،قدمه له
وزي��ر اخلارجية مايك بومبيو»،
مو�ضحا �أن �إيران هي ال�سبب وراء
الأزمة،ولي�ست �إدارة ترامب.
وطالب ترامب بالثبات على موقفه
احل���ازم ،م�ضيفا« :ال �أح���د يريد
حربا ..لكن يجب �أن يكون وا�ضحا
لإيران �أن �أي اعتداء على امل�صالح
الأمريكية �سيواجه قوة �ساحقة ،و�أن
النزاع �سينتهي ل�صالح �أمريكا».
وكانت الواليات املتحدة قد �أمرت
موظفي حكومتها غري الأ�سا�سيني
مب��غ��ادرة ال��ع��راق؛ بعدما �أب��دت
خماوفها م��رارا �إزاء تهديدات من
قوى تدعمها �إيران.

قال قائد احلر�س الثوري الإيراين ،اللواء ح�سني
�سالمي ،ام�س الأحد� ،إن بالده ال ت�سعى للحرب،
لكنها ال تخ�شاها ،و�إنها قادرة �أن حتول «املنطقة
�إلى �ساحة من نار �أمام العدو».
و�أ�ضاف �سالمي �أن «الفرق بيننا وبينهم هو �أنهم
يخافون من احلرب ولي�س لديهم الإرادة الالزمة
لذلك» ،م�شريا �إلى �أن �إيران تواجه «عدوا قويا
يف الظاهر ،لكنه متهالك من الداخل».
وقال �إن «الأحداث الأخرية يف املنطقة ك�شفت عن
احلجم احلقيقي لقوة العدو» ،م�ؤكدا �أن «�أمريكا لن
تخرج من دائرة اهتمام احلر�س الثوري،
و�سن�صمد �أمامها حتى النهاية»،
و�أن «القوات البحرية يف احلر�س
الثوري �أهانت القوات الأمريكية
يف اخلليج ،و�أحبطت املخططات
الأمريكية يف املنطقة».

بايدن :ترامب هو القائد األعلى
لالنقسام

الرئيس األميركي :العفو عن متهمين بجرائم حرب
• دونالد
ترامب

ك�شفت �صحيفة «نيويورك تاميز» الأمريكية،
�أن الرئي�س دون��ال��د ترامب طلب «حت�ضريا
فوريا للأوراق الالزمة» للإعفاء عن عدد من
�أفراد اجلي�ش الأمريكي املتهمني �أو املدانني يف
جرائم حرب ،بينها عدة ق�ضايا بارزة بالقتل
�أو حماولة القتل �أو تدني�س جثة.
وذك��رت ال�صحيفة  -يف تقرير خا�ص على
موقعها الإلكرتوين ال�سبت ،نق ًال عن م�س�ؤولني
�أمريكيني اثنني مل تذكر �أ�سماءهما � -أن موعد
طلب ترامب ل�ل�أوراق ي�شري �إل��ى �أن��ه يدر�س
العفو عن ه�ؤالء الرجال يف عيد يوم الذكرى
الأمريكي « 28مايو احلايل».و�أ�ضافت ال�صحيفة
�أن الطلبات ت�ضمنت رئي�س العمليات اخلا�صة
ل�سالح م�شاة البحرية �إدوارد جاالجري،
والذي من املقرر �أن ميثل �أمام املحكمة خالل
الأ�سابيع املقبلة ملواجهة اتهامات
ب��إط�لاق النار على مدنيني
غري م�سلحني وقتل �أ�سري
من العدو ب�سكني �أثناء
خدمته يف العراق.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن
الطلبات تت�ضمن  -كذلك -
ق�ضية �أحد املتعاقدين من

�رشكة «بالكوتر» الأمنية اخلا�صة الذي متت
�إدانته م�ؤخر ًا ب�إطالق نار فتاك ملجموعة من
العراقيني غري امل�سلحني يف  ،2007وق�ضية
ماثيو جول�ستني من القوات اخلا�صة الأمريكية
يف قتل �أفغاين غري م�سلح عام  ،2010وق�ضية
جمموعة من قنا�صة قوات املارينز املتهمني
بالتبول على جثة مقاتل طالباين ميت.وذكرت
ال�صحيفة �أن امل�س�ؤولني الأمريكيني  -الذين
حتدثوا �رشط عدم الك�شف عن هوياتهم ،لأنه
غري م�رصح لهم التحدث علن ًا يف ذلك ال�ش�أن -
قالوا �إنهم ال يعلمون �إذا كان هناك املزيد من
اجلنود ال�سابقني �ضمن طلبات ترامب للعفو
الرئا�سي.
ونقلت ال�صحيفة عن م�س�ؤول ع�سكري �أمريكي
بارز القول �إن البيت الأبي�ض �أر�سل الطلبات -
يوم اجلمعة املا�ضي � -إلى مكتب مدعي العفو
بوزارة العدل الأمريكية ،والذي �أخطر بدوره
الفروع الع�سكرية املعنية.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن ملفات العفو تت�ضمن
معلومات خلفية عن املتهمني وتفا�صيل عن
جرائمهم ،كما قد حتتوي العديد منها على
خطابات ت�صف حجم التعديالت التي �أجراها
املتهم �أو املدان بعد جرائمه.

• اللواء حسني
سالمي

• جو بايدن

روج مر�شح الرئا�سة الأم�يرك��ي الدميقراطي جو بايدن،
ّ
لربنامج انتخابي قائم على التعاون بني احلزبني «الدميقراطي
واجلمهوري» ،والوحدة يف الوقت الذي انتقد فيه «القائد الأعلى
لالنق�سام» دونالد ترامب ،يف بداية احلملة االنتخابية لنائب
الرئي�س الأمريكي ال�سابق خلو�ض االنتخابات الرئا�سية لعام
 2020وبايدن « 76عاما» هو واحد من بني �أكرث من  20مر�شحا
يتناف�سون على الفوز برت�شيح احلزب الدميقراطي .و�ساعد
بايدن تاريخه ال�سيا�سي الطويل وموقفه ال�سيا�سي الأميل
لتيار الو�سط يف �أن ي�صبح الأوفر حظا يف ال�سباق الدميقراطي
التمهيدي.
وقال بايدن �إنه «�سوف ي�ستعيد روح الأمة» خالل كلمته �أمام
ح�شد من �أن�صاره يف فيالدلفيا.
وذك��ر بايدن بينما تعهد بتوحيد اجلمهوريني
والدميقراطيني« :معرتكنا ال�سيا�سي يتاجر
ب��االن��ق�����س��ام ورئي�سنا ه��و ال��ق��ائ��د الأعلى
لالنق�سام».
وكر�س بايدن معظم خطابه للت�شديد على
احلاجة �إلى «هزمية دونالد ترامب»
ومعرتكه ال�سيا�سي «املت�آكل»،
م�شريا �إلى ف�صل الأ�رس على احلدود
بني الواليات املتحدة واملك�سيك.

تركيا واليونان :طلقات تحذيرية
لمنع نتائج غير مرغوبة

بشأن اتفاق بريكست والخروج من االتحاد األوروبي

بريطانيا« :عرض جريء» لرئيسة الوزراء
أمام مجلس العموم
�أعلنت رئي�سة ال��وزراء الربيطانية ترييزا ماي
�أم�س الأحد �أنها ت�ستعد لتقدمي «عر�ض جريء»
للنواب يف حماولة �أخرية لإقناعهم باملوافقة
على اتفاقها ب�ش�أن بريك�ست.و�أفادت ماي �أنها
عندما تعر�ض «م�رشوع قانون اتفاق االن�سحاب»
على الربملان مطلع ال�شهر املقبل� ،سرتفقه
برزمة جديدة من الإجراءات التي ت�أمل ب�أن ت�ؤدي
�إلى دعمه من قبل �أغلبية النواب.
وكتبت يف �صحيفة «ذي �صنداي تاميز»« ،ال �أزال
�أعتقد �أن هناك �أغلبية يف الربملان يجب الفوز
بها لالن�سحاب «من االحتاد الأوروبي» باتفاق».
مرات االتفاق الذي �أبرمته
ورف�ض النواب ثالث ّ
م��اي مع بروك�سل ،ما �أدى �إل��ى ت�أجيل موعد
ان�سحاب لندن من االحتاد الأوروبي من  29مار�س
�إلى  12ابريل ومن ثم �إلى � 31أكتوبر.
وتتطلب امل�صادقة على اتفاق االن�سحاب الذي
�أبرمته ماي مترير الربملان مل�رشوع القانون.

واخلمي�س ،وافقت رئي�سة ال��وزراء على و�ضع
ج��دول زمني للتخلي عن من�صبها عقب جل�سة
الت�صويت على اتفاق بريك�ست يف الربملان
واملقرر �أن يجري يف الأ�سبوع الذي يبد�أ يف 3
يونيو ،حتى و�إن دعم جمل�س النواب االتفاق الذي
إليه.ويرجح �أن تطلق بذلك مناف�سة على
تو�صلت �
ّ
زعامة حزبها املحافظ احلاكم فور ف�شل م�رشوع
القانون �أو ا�ستكماله جلميع مراحل �إق��راره يف
الربملان.وقالت ماي لل�صحيفة «عندما ُيعر�ض
م�رشوع قانون اتفاق االن�سحاب على النواب،
ف�سي�شكل عر�ضا جديدا وجريئا للنواب يف جمل�س
املح�سنة التي
العموم ،مع حزمة من الإجراءات
ّ
�أعتقد �أن مبقدورها احل�صول على دعم جديد».
و�أ�ضافت «مهما كانت نتيجة �أي ت�صويت ،لن
�أطلب من النواب �إع��ادة التفكري بب�ساطة ،بل
وحم�سن
�س�أطلب منهم االطالع على اتفاق جديد
ّ
بنظرة جديدة وتقدمي الدعم» له.

ويتوقع �أن يت�ضمن م�رشوع القانون �إج��راءات
جديدة حلماية حقوق العمال وترتيبات جمركية
م�ستقبلية م��ع االحت���اد الأوروب����ي وا�ستخدام
التكنولوجيا لتجنب احل��اج��ة للرقابة على
احلدود بني اململكة املتحدة وجمهورية �إيرلندا،
الع�ضو يف االحتاد الأوروب��ي والدولة الوحيدة
برية مع بريطانيا.
التي تت�شارك حدودا ّ
لكنه لن ي�سعى للتطرق �إلى اتفاق االن�سحاب
رصت بروك�سل مرارا على �أن �إعادة التفاو�ض
الذي�أ� ّ
عليه هو �أمر غري ممكن ،رغم ت�صويت الكثري
جراء قلقهم من البنود الواردة
من النواب �ضده ّ
فيه واملرتبطة بـ»�شبكة الأم���ان» يف �إيرلندا
ال�شمالية.
ويتوقع �أن ت�ستعر�ض ماي تفا�صيل مقرتحاتها يف
خطاب تلقيه يف وقت الحق هذا ال�شهر.
وت�أتي مناورتها الأخرية قبيل انتخابات الربملان
الأوروبي التي �ستجري يف بريطانيا اخلمي�س.

• مناورة ذئب البحر

حتر�ش قارب هجومي يوناين،
ب�سفينة ح��رب��ي��ة ت��رك��ي��ة يف
املياه الدولية ببحر �إيجة.
وذكرت م�صادر �أمنية تركية،
�أن ال�سفينة احلربية «كورفيت
 TCGبورغازادا» التي تعر�ضت
للتحر�ش ،كانت ت�شارك يف
امل��ن��اورات الع�سكرية «ذئب
البحر .»2019
ور����ص���دت ك��ام�يرا ال�سفينة
ال�ترك��ي��ة حل��ظ��ة تعر�ضها
للتحر�ش من قبل قارب يوناين
يقرتب منها ويجري مناورة
على م�سافة قريبة �أمامها.

فرنسا %30 :راضون عن أداء
ماكرون

أوكرانيا :دونباس قصفت مواقعنا  18مرة
قالت القوات امل�سلحة الأوكرانية �أم�س �إن وحدات
الدفاع ال�شعبي يف دونبا�س فتحت النريان باجتاه
مواقعها  18مرة ،خالل الـ � 24ساعة املا�ضية؛ ما
�أ�سفر عن جرح �أربعة جنود.
و�أو�ضح املكتب ال�صحايف للعملية الع�سكرية  -يف
بيان ن�رش على �صفحته على موقع التوا�صل االجتماعي
«في�سبوك» ،وفقا لوكالة �أنباء «�سبوتنيك» الرو�سية
 «خالل الـ � 24ساعة املا�ضية ،فتحت وحدات الدفاعال�شعبي يف دونبا�س النريان باجتاه مواقع قواتنا 18
مرة ،وقد �أ�سفر الق�صف عن جرح �أربعة جنود «.
وبد�أت ال�سلطات الأوكرانية  -يف �أبريل عام - 2014

عملية ع�سكرية �ضد لوهان�سك ودونيت�سك ال�شعبيتني،
املعلنتني جمهوريتني من ط��رف واح��د ،يف �رشق
�أوك��ران��ي��ا ،وت�شري البيانات ال�صادرة عن الأمم
املتحدة �إل��ى �أن النزاع �أ�سفر عن �سقوط �أك�ثر من
� 10آالف قتيل.
وتبحث م�س�ألة ت�سوية الو�ضع يف �إقليم دونبا�س ،يف
�إطار عمل جمموعة االت�صاالت التي تعقد اجتماعاتها
يف مين�سك ،والتي وافقت على ثالث وثائق حتدد
اخلطوات للحد من ت�صاعد الأزمة� ،إال �أن اال�شتباكات
م�ستمرة بني احل�ين والآخ��ر رغ��م اتفاقات الهدنة
املوقعة.

و�إث���ر �إط�ل�اق ط��اق��م ال�سفينة
حتذيرات ،ا�ضطر القارب �إلى
االبتعاد من املنطقة .و�أ�شارت
امل�صادر الى �أن مهنية طاقم
ال�سفينة الرتكية والتزامه
بالهدوء ،جنب وق��وع نتائج
غري مرغوبة.
وقالت �إن ما قام به القارب
عر�ض �سالمة املالحة للخطر،
وانتهك الئحة حظر ال�رصاع يف
املياه الدولية.
ولليوم ال�ساد�س على التوايل،
ت�ستمر مناورات «ذئب البحر
 ،»2019الأك�بر من نوعها يف

تاريخ اجلمهورية الرتكية،
والتي جتري ب�شكل متزامن يف
ثالثة بحار.
وجت�����ري امل����ن����اورات على
امل�����س��ت��وى اال���س�ترات��ي��ج��ي
والعملياتي ،ا�ستنادا �إلى
�سيناريوهات م�ستوحاة من
ف�ت�رات الأزم����ات والتوترات
واحلروب.
وتهدف امل��ن��اورات �إل��ى رفع
م�ستوى اجلاهزية العملياتية
للقطع ال��ب��ح��ري��ة واجل��وي��ة
التابعة لقيادة القوات البحرية
الرتكية.

• قوات برية بني أوكرانيا ودونباس

يف �أحدث ا�ستطالع للر�أي ن�رشته �صحيفة «لو جورنال دو دميان�ش»
اليومية يف عددها ال�صادر ام�س ،ارتفع معدل الر�ضا عن �أداء الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون �إلى  % 30خالل �شهر مايو احلايل،
ليكون يف �أف�ضل معدل له منذ ال�صيف املا�ضي.
�أجرى اال�ستطالع املعهد الفرن�سي للر�أي العام ،جاء يف اال�ستطالع �أن
م�ستوى ت�أييد ماكرون زاد بن�سبة نقطة مئوية واحدة عن �شهر �أبريل،
لكن نحو اثنني من كل ثالثة ممن �شملهم اال�ستطالع غري را�ضني عن
�أدائه كرئي�س.ي�أتي هذا بعد تويل ماكرون احلكم يف فرن�سا من عام
 ،2017كما �أن ماكرون نال ت�أييدا �أكرب مما ح�صل عليه الرئي�س
ال�سابق فران�سوا �أوالند يف نف�س الفرتة من واليته.

