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واشنطن  :منطاد «ترامب»
ُيطلق في مظاهرة احتجاج

مسؤول أميركي :التهديد اإليراني
لمنطقة الشرق األوسط متعمد
�أكدت م�ساعد وزير الدفاع االمريكي
للأمن الدويل ،كاثرين ويلبارغر،
ام�س الأربعاء� ،إن التهديد الإيراين
ال��ذي �أدى �إل��ى حتريك قطعات
ع�سكرية �إلى منطقة ال�رشق الأو�سط
حقيقي متعمد ومن�سق ،م�شرية �إلى
�أن رد فعل وا�شنطن �أعاق حتركات
الإيرانيني .ونقلت قناة «�سكاي
نيوز عربية» عن ويلبارغر قولها
«�إن �إر�سال القطعات الع�سكرية

والقوات �إلى املنطقة جاء بناء
على معلومات ا�ستخباراتية عن
ت��ه��دي��دات �إي��ران��ي��ة «�أق���رب �إلى
حملة� ،ضد القوات االمريكية يف
املنطقة».
و�أ�ضافت« :وا�شنطن قد تبقي وتعزز
وجودها للحفاظ على التوازن يف
املنطقة» ،الفتة �إل��ى �أن الهدف
من وراء ذلك هو جلب الإيرانيني
�إلى طاولة املفاو�ضات .وكانت

الواليات املتحدة حتركت ع�سكريا
مبنطقة ال�رشق الأو�سط يف مايو
املا�ضي ،بعد معلومات �أظهرت
ن�صب �إيران ل�صواريخ بالي�ستية
ق�صرية امل���دى ف��وق ق���وارب يف
مياه اخلليج ،بهدف ا�ستهداف
ق���وات �أمريكية و�سفن جتارية
يف املنطقة .من ناحية �أخرى،
انتقدت م�ساعدة وزي��ر الدفاع
االمريكي للأمن الدويل ،كاثرين

وي��ل��ب��ارغ��ر،ال��دور ال��رو���س��ي يف
منطقة ال�رشق الأو�سط ،وجددت
التلويح ب�سالح العقوبات �ضد
تركيا يف ح��ال م�ضيها قدما يف
�رشاء �صفقة �صواريخ «�إ�س.»400 -
ور�أت ويلبارغر �أنه ال يزال �أمام
الأت��راك فر�صة للرتاجع ،م�شرية
�إلى �أن الواليات املتحدة �ستقدم
دعما اقت�صاديا للأتراك يف حال
مواجهة م�صاعب على خلفية ذلك.

طهران تطلب توسط طوكيو لحل مشكلتها مع واشنطن
قال م�س�ؤولون �إيرانيون لرويرتز �إن طهران
تعتزم طلب تو�سط ال��ي��اب��ان ب�ين طهران
ووا���ش��ن��ط��ن لتخفيف ال��ع��ق��وب��ات النفطية
املفرو�ضة من الواليات املتحدة.
ت�أتي تلك الت�رصيحات قبيل زي��ارة يقوم
بها رئي�س الوزراء الياباين �شينزو �آبي �إلى
�إيران.
وقال م�س�ؤول �إي��راين كبري لرويرتز ب�إمكان
اليابان امل�ساهمة يف تخفيف التوتر اجلاري
ب�ين �إي���ران و�أم�يرك��ا ،ك��ب��ادرة ح�سن نية،

• دمية الطفل ترامب

ق��دم ن�شطاء احلركة االمريكية
املناه�ضة للحرب طلبا لتنظيم
مظاهرة احتجاج يف وا�شنطن،
يطلقون خاللها منطادا �ضخما
ميثل الرئي�س دون��ال��د ترامب
كطفل غا�ضب يف حفاظات ويحمل
هاتفا جواال.
ومت تقدمي طلب ترخي�ص االحتجاج
لهيئة خدمة املتنزهات القومية
االم�يرك��ي��ة « »NPSالتي تدير
ال�شارع املركزي للعا�صمة حيث
يقع الكابيتول ،وكذلك املتاحف
الكربى واملعامل التاريخية يف
العا�صمة االمريكية ،مبا يف ذلك
ن�صب �أبراهام لنكولن التذكاري،
حيث يخطط ترامب لإلقاء خطاب
احتفايل يف يوليو هناك ،فيما من
املنتظر �أن ي�شارك يف االحتجاج
حوالى � 40شخ�صا.
ومع �أن هيئة خدمة املتنزهات
ال��ق��وم��ي��ة االم�يرك��ي��ة «»NPS
مل ت�صدر بعد ت�رصيحا لهذه

الفعالية ،لكن ممثل الهيئة �أكد
�أن ه��ذه الطلبات ع��ادة ما تتم
املوافقة عليها برتتيب اال�ستالم،
وك���ان���ت احل���رك���ة االم�يرك��ي��ة
املناه�ضة للحرب املعروفة
با�سم  CodePinkهي الأولى يف
هذه القائمة.
ووف���ق���ا ل��ل��ن�����ش��ط��اء ،ف ��إن��ه��م
�سيحاولون قدر الإمكان الت�أكد
من �أن «ترامب الر�ضيع» �سيطري
يف  4يوليو من مكان قريب من
املكان الذي �سيلقي كلمته فيه.
وق��ال��وا« :نعترب ه��ذا جت�سيدا
ل�سلوك ترامب ال��ذي كما نعلم
جميعا ،ال مي��ك��ن ال��ت��ن��ب��ؤ به
وغالبا ما ي�صاب بنوبات غ�ضب
طفولية ب�سبب �أ���ش��ي��اء ه��ي يف
الواقع خطرية ج��دا» ،و�أ�ضافت
القيادية يف احلركة �أرييل غولد:
«لذلك نريد �أن نقول �إننا بحاجة
حقا �إلى �شخ�ص بالغ يف البيت
الأبي�ض».

و�أع��ل��ن ت��رام��ب يف وق��ت �سابق
عن خطط جلعل يوم اال�ستقالل
«واحدا من �أكرب الأحداث يف تاريخ
وا�شنطن» يتم فيه �إطالق الألعاب
النارية ال�ضخمة «حتية المريكا»
مع ا�ستعرا�ض ع�سكري مهيب.
لكن �صحيفة «وا�شنطن بو�ست»،
ذكرت ا�ستنادا �إلى م�صادرها يف
البيت الأبي�ض� ،أن الرئي�س �أدخل
تغيريات يف برنامج االحتفال
ال�سنوي يف العا�صمة االمريكية،
ويعتزم االكتفاء بالتحدث �إلى
الذين �سيتجمعون عند الن�صب
التذكاري لأب��راه��ام لنكولن يف
و�سط املدينة.
وذك����رت ال�����ص��ح��ي��ف��ة� ،أن����ه مت
ا�ستعارة فكرة «الطفل ترامب»
م��ن منظمات ح��ق��وق الإن�سان
الربيطانية ،التي نظمت �إجراء
م�شابها خالل الزيارة الر�سمية
للرئي�س االمريكي �إلى لندن يومي
 3و 5يونيو احلايل.

بولندا :توسيع الشراكة العسكرية مع أميركا
التقي الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب نظريه
البولندي �أندريه دودا يف البيت الأبي�ض ام�س،
حيث يعلن البلدان تو�سيع �رشاكتهما الع�سكرية.
وه��ذه هي امل��رة الثانية التي ي��زور فيها دودا
وا�شنطن خ�لال ع��ام واح��د .وق��ال دودا ل�صحيفة
«�سيت�شى» البولندية« :هذه لي�ست دعوات جماملة؛
فامل�صالح امل�شرتكة تناقَ �ش بالت�أكيد» ،م�ضيفا
�أنه مل يكن هناك �أي رئي�س بولندي �آخر قد تردد
على البيت الأبي�ض كثريا مثله.
ولطاملا كانت بولندا تتطلع �إلى تعزيز حتالفها
مع وا�شنطن ،من �أجل مواجهة رو�سيا و�أي�ضا و�سط
النزاعات مع االحتاد الأوروب��ي ب�ش�أن ميلها غري
الليربايل.
وكان م�س�ؤولو الدفاع االمريكيون والبولنديون

قد اجتمعوا بالفعل يف وزارة الدفاع الأمريكية
بنتاجون الثالثاء قبل ما و�صفته الإدارة ب�أنه
«�إعالن مهم».
ومن املحتمل �أال ي�صل الإعالن �إلى حد تنفيذ اقرتاح
بولندا �إقامة قاعدة ع�سكرية بها حتمل ا�سم «فورت
ترامب» ،لكن مع ذلك فرمبا ي�شهد زيادة يف وجود
القوات الأمريكية والعمليات اللوج�ستية ،وعززت
وا�شنطن بالفعل وجودها الع�سكري يف بولندا يف
عام .2016
و�سوف ت�شهد رحلة دودا �أي�ضا حماولة �إب��رام
اتفاقيات ح��ول الطاقة يف ال��والي��ات املتحدة،
ويحاول ترامب بيع املزيد من النفط االمريكي
لأوروبا وتعزيز ال�رشكات املحلية وتقليل اعتماد
القارة على الإمدادات الرو�سية.

النمسا :البرلمان يناقش موعد
االنتخابات المبكرة
ب���د�أ املجل�س ال��وط��ن��ي النم�ساوي
«الربملان» ام�س ،عملية الت�صويت
على احلكومة االنتقالية اجلديدة يف
البالد برئا�سة امل�ست�شارة الفيدرالية
برجيته بريالين.
وقالت م�صادر برملانية يف فيينا
ام�����س� ،إن امل�ست�شارة الفيدرالية
قدمت �أع�ضاء احلكومة �إلى الربملان
و�أل��ق��ت بيانات تو�ضح خطة عمل
احلكومة حتى موعد �إجراء االنتخابات
الربملانية املبكرة.
و�أ�ضافت امل�صادر �أن الربملان من
املتوقع �أن ي�صوت بالثقة على احلكومة
اجلديدة ،كما �سيقرر على الفور �إنهاء
الفرتة الت�رشيعية قبل الأوان ما ميهد
الطريق لإجراء انتخابات جديدة يف
نهاية �سبتمرب املقبل.
و�أ�شارت امل�صادر �إل��ى �أن الربملان
�سيناق�ش �أي�����ض��ا حاليا ع���دد ًا من
الق�ضايا الداخلية مثل حظر التدخني
يف املطاعم والأماكن العامة.

• الربملان النم�ساوي

بريطانيا  :معارضة إعادة االستفتاء
على استقالل اسكتلندا

• �أندريا ليد�سوم

�أكدت �أندريا ليد�سوم وهي �إحدى املر�شحني خلالفة رئي�سة الوزراء
الربيطانية ترييزا ماي� ،أنها تعار�ض �إعادة ا�سكتلندا اال�ستفتاء على
االنف�صال ،لكنها مل ت�ستبعد �إجراءه.
وقالت« :يف واقع الأمر ،كل هذه امل�سائل �ستطرح للتفاو�ض ...لكنني
ال �أعتقد �أن معظم النا�س يف ا�سكتلندا يريدون اال�ستفتاء الذي ال ميكن
ا�ستبعاده».
و�صوتت ا�سكتلندا ل�صالح البقاء يف قوام بريطانيا بن�سبة  ٪ 55خالل
اال�ستفتاء الذي �أجري عام  ،2014لكن القوميني يوا�صلون ال�ضغط
من �أجل �إجراء ا�ستفتاء ثان ،فيما ت�ؤكد احلكومة �أنها تعترب امل�س�ألة
«منتهية» و�أنه ينبغي عدم �إعادة اال�ستفتاء.

يجب على امريكا �إما رفع العقوبات النفطية
غري العادلة �أو متديد الإعفاءات �أو تعليقها
«العقوبات» .وقال م�س�ؤول �آخر «ال�سيد �آبي
ميكن �أن يكون و�سيطا مهما لتي�سري ذلك».
وع�ثر حمققون على م�سد�س ب��ك��امت �صوت
وعتاده بحوزة �إ�سالمي �شديد اخلطورة مبدينة
دو���س��ل��دورف ،ورغ��م ذل��ك ف�شل املحققون
للمرة الثانية يف �إلقاء القب�ض على ال�شخ�ص
املطلوب ،ح�سب متحدث با�سم االدعاء العام
مبدينة دو�سلدورف.

وك�شفت جملة «دير �شبيغل» الأملانية وا�سعة
االنت�شار لأول م��رة عن عثور حمققني على
م�سد�س بكامت �صوت وعتاده بحوزة �إ�سالمي
�شديد اخلطورة مبدينة دو�سلدورف ،كا�شفة
� ّأن طالب اللجوء ال�شي�شاين املرفو�ض طلبه،
لديه مقر �إقامة دائم لذا ي�ستبعد املحققون
فر�ضية هروبه .و�أكد قا�ضي حتقيق �أنه برغم
العثور على ال�سالح نهاية �أبريل املا�ضي،
ف� ّإن مذكرة التوقيف ال�صادرة بحق الرجل مل
ت�صبح قابلة للتطبيق.

تركيا  :اشتباكات مع مقاتلي «العمال الكردستاني»
�أعلنت م�صادر �أمنية تركية �إ�صابة
 4ج��ن��ود �أت����راك يف ا�شتباكات
منف�صلة مع مقاتلي حزب العمال
ال��ك��رد���س��ت��اين يف ري���ف والي��ة
توجنلي �رشقي تركيا.
وذك��رت امل�صادر �أن ا�شتباكات
ان���دل���ع���ت ب�ي�ن ق�����وات الأم����ن
و«الإره���اب���ي�ي�ن» ،بعد رف�ضهم
نداءات من الأمن لال�ست�سالم ،ما
�أ�سفر عن �إ�صابة  4جنود.
و�أ�شارت �إلى �أنه مت نقل امل�صابني
مل�ست�شفى حكومي يف توجنلي
لتلقي العالج ،فيما توا�صل قوات
الأمن عملياتها.
وكانت وزارة الداخلية الرتكية
قد �أعلنت مطلع الأ�سبوع حتييد
�« 5إرهابيات» خالل حملة �أمنية
جرت يف والية تونغ �إيلي �رشقي
البالد ،وا�ستهدفت عنا�رص حزب
العمال الكرد�ستاين.
وت���ع���ت�ب�ر ت���رك���ي���ا «ال���ع���م���ال
الكرد�ستاين» جماعة �إرهابية
وتكافحه منذ �أكرث من  30عاما.

الهليكوبتر
األميركية

المنكوبة قادها

طيار غير مؤهل

ق��ال��ت �إدارة ال��ط�يران
االحتادية االمريكية �إن
قائد الطائرة الهليكوبرت
الذي هبط بها ا�ضطراريا
على �سطح ناطحة �سحاب
يف م��ان��ه��ات��ن مبدينة
نيويورك يف �أجواء مطرية
و�ضبابية غ�ير حا�صل
على ت�رصيح بالتحليق
يف �أج���واء مناخية غري
مواتية.
وك������ان ال���ط���ي���ار تيم
م��ك��ورم��اك « 58عاما»
ه��و ال��وح��ي��د ع��ل��ى منت
الهليكوبرت عندما هبط
بها ا�ضطراريا على �سطح
الربج الإداري املكون من
 50طابقا وحدث ذلك بقوة
اهتز معها العاملون يف
�رشكات املال والقانون
التي توجد يف الطوابق
بالأ�سفل.
وحتولت الطائرة �إلى
كتلة من اللهب وانطلقت
منها �سحابة من الدخان
يف م�شهد �أعاد �إلى الأذهان
ذك��رى ا�صطدام طائرتي
رك���اب مب��رك��ز التجارة
العاملي يف هجمات 11
�سبتمرب .2001
وقالت �إدارة الطريان �إن
مكورماك حلق بطائرته
ف���وق واح����دة م��ن �أك�ثر
الأحياء احل�رضية تكد�سا
و���س��ط �أج������واء مطرية
و�سحب منخف�ضة رغم عدم
ح�صوله على ترخي�ص
با�ستخدام �أنظمة املالحة
ال��ت��ي ت��ت��ي��ح التحليق
ب��ال��ط��ائ��رة يف م�ستوى
ر�ؤية منخف�ض.
ول��ق��ي م��ك��ورم��اك حتفه
يف احل���ادث ال���ذي جدد
ال��ن��داءات بت�شديد قيود
ال��ت��ح��ل��ي��ق يف �أج�����واء
نيويورك.

• قوات �أمن تركية

الرئيس األلماني في زيارة رسمية
أليسلندا
بد�أ الرئي�س الأملاين فرانك-فالرت �شتاينماير برفقة قرينته �إلكه بودنبندر
ام�س ،زيارة ر�سمية لأي�سلندا ت�ستغرق يومني.
وي�ستقبل الرئي�س الأي�سلندي جودين يوهان�سون نظريه الأملاين وقرينته
يف العا�صمة ريكيافيك دون مرا�سم ع�سكرية تقليدية ،حيث ال توجد فى
�أي�سلندا قوات م�سلحة.
ويف اليوم الأول للزيارة يعتزم �شتاينماير افتتاح معر�ض عن الن�ساء
الالتي هاجرن من �أملانيا �إلى �أي�سلندا عام 1949.و�سيلتقي الرئي�س
الأملاين خالل ذلك مبهاجرات ال زلن على قيد احلياة �أو �أخالفهن.
ويعتزم �شتاينماير يف اليوم اخلمي�س الإطالع على عواقب تغري املناخ
العاملي عرب جولة تفقدية على �ضفة النهر اجلليدي «زولهيمايوكول».
كما يتفقد �شتاينماير برفقة قرينته حمطة طاقة حرارية تعمل بقوة مياه
البحر وحمطة للطاقة احلرارية الأر�ضية.
وتلبي �أي�سلندا الغنية بالرباكني واملياه كافة احتياجاتها من الكهرباء
والتدفئة من الطاقة املتجددة.
وم��ن املقرر �أن يتفقد الرئي�س الأمل��اين �أح��د مواقع الرباكني خالل
الزيارة.

• الرئي�س الأملاين

ألمانيا أطلقت سراح إسالمي خطير
رغم العثور على سالح بحوزته
عرث حمققون على م�سد�س بكامت
�صوت وعتاده بحوزة رجل �شديد
اخلطورة مبدينة دو�سلدورف،
ورغم ذلك ف�شل املحققون للمرة
الثانية يف �إل��ق��اء القب�ض على
ال�شخ�ص املطلوب ،ح�سب متحدث
با�سم االدع����اء ال��ع��ام مبدينة
دو�سلدورف.
واع��ت�برت ال�سلطات الأملانية
الإ���س�لام��ي امل���ذك���ور م��ن��ذ مدة
ط��وي��ل��ة يف ع����داد املخالفني
لقانون ال�سيطرة على الأ�سلحة

احلربية لظهوره يف �صورة وهو
يحمل بندقية هجومية من طراز
كال�شنكوف .وبعد العثور على
امل�سد�س هذه املرة� ،أ�ضيفت �ضده
ق�ضية انتهاك قانوين �آخر لقانون
الأ���س��ل��ح��ة ،كما �أع��ل��ن املدعي
العام .وبعد �أ�سابيع من �ضبط
امل�سد�س يف �شقته� ،ألقي القب�ض
على الرجل لي ً
ال �أثناء حماولته
اقتحام �شقة بك�رس بابها.
ومع كل ذلك مل ي�سجن املذكور
رغم توجيه تهمة الإ�رضار ب�أمالك

• رجال �أمن يف �إحدى املهام الأمنية

الآخرين له بعد ك�رسه باب ال�شقة
امل��ذك��ورة .وطبقا ملجلة «دير
�شبيغل» فقد ج��اء ال��رج��ل �إلى
�أملانيا من ال�شي�شيان عام ،2004
وقد ارتكب العديد من اجلرائم منذ
ذلك التاريخ.
والرجل رمبا متحدر من مدينة
مون�شنغالدباخ لكنه م�سجل لدى
�سلطات املدينة با�سم ر�شيد ك.
�أو با�سم �إ�سالم هـ .كما �أطلق على
نف�سه يف �إحدى املرات يف مدينة
براندبنورغ.

