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بوادر انقسامات بني اجلمهوريني حول عزل ترامب
واشــنطن - وكـــــاالت: 
واشنطنـ  وكاالت: برزت بوادر 
انقسام في صفوف اجلمهوريني 
داخــل الكونغــرس االميركي 
بشأن مساءلة الرئيس دونالد 
ترامب التي قد تفضي الى عزله 
من منصبه، حيث حتدث زعيم 
األغلبية اجلمهورية في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل عن 
احتمــال محاكمة قصيرة في 
املجلس للرئيس دون استدعاء 

أي شهود.
الســيناريو  ويضع هــذا 
ماكونيل في خالف مع الرئيس 
ترامب اجلمهوري ايضا والذي 
يدعو إلــى محاكمته بصورة 
كاملة بحضور الشــهود مبن 
فيهم نائب الرئيس الســابق 

جو بايدن.
واستقبل الرئيس االميركي 
دونالد ترامب وزير اخلارجية 
الروســي ســيرغي الڤــروڤ 
بالبيــت األبيــض فيما تلوح 
في األفق نذر مســاءلته بتهم 
إساءة السلطة في التعامل مع 
القضية املعروفــة إعالميا بـ 
الى  «أوكرانيا-غيت» إضافة 

عرقلته عمل الكونغرس.
وكما جرى األمر في اللقاء 
الذي جــرى بني بــني ترامب 
والڤروڤ في مايو عام ٢٠٠١٧ 
لم يتم عقــد مؤمتر صحافي 
مشــترك في البيت األبيض، 
كمــا لم يكشــف النقــاب عن 
تفاصيــل ما دار في االجتماع 
املغلق باستثناء احلديث عن 
عناوين عامة للقضايا التي مت 

التطرق إليها.
واكتفى وزيــر اخلارجية 
الروســي ســيرغي الڤــروڤ 
بالقــول انــه لــم يبحــث مع 
الرئيس ترامب مسألة التدخل 

بفــرض العقوبــات، وإذا لــم 
جتد مــن تفرضها عليه تلجأ 
ملســاءلة رئيس البالد نفسه 
وتسعى لفرض احملاسبة عليه، 
واصفا تصريحات رئيس جلنة 
االســتخبارات بالكونغرس، 
آدم شــيف، الــذي اعتبــر أن 
اجتمــاع الڤــروڤ وترامــب 
انتصار للدعاية الروســية بـ 

«السخيفة».
وتابع: «إننا نتفهم الوضع 
الداخلي في الواليات املتحدة، 
ولكن هناك مصلحة للجانبني 
فــي العمل في تلــك املجاالت 
حيث ميكننا حتقيق نتائج».
فــي غضــون ذلــك، بدأت 
اللجنــة القضائيــة مبجلس 
النواب األميركى مناقشة اثنتني 
مــن املواد اخلاصــة بتوجيه 

- مزاعــم الرئيــس ترامــب 
وحلفائه املتعلقة بأن حتيزا 
سياســيا لعب دورا في قرار 
«املخابرات األميركية» بفتح 
بــاب التحقيقيات مع أعضاء 
حملــة ترامــب االنتخابيــة 
الحتمال تعاونهم مع روسيا.
إلى ذلك، أصدرت محكمة 
فيدراليــة أميركية في والية 
تكســاس أمــرا قضائيا مينع 
إدارة الرئيــس ترامــب مــن 
استخدام ٣٫٦ مليارات دوالر من 
األموال املخصصة لإلنشاءات 
العســكرية لتشــييد جــدار 
علــى طول احلدود اجلنوبية 
األميركيــة، وقضــت بعــدم 
قانونية إعالن الطوارئ الذي 
مكن احلكومــة األميركية من 

الوصول إلى هذه األموال.

االتهام بالتقصير إلى الرئيس 
ترامب في إطار اجلهود املبذولة 
لعزله، حيث مــن املتوقع أن 
يستغرق ذلك يومني على األقل 
لتقدمي الالئحة اخلاصة باتهام 
الرئيس، وفقا ملا أوردته وكالة 

«بلومبيرغ» لألنباء.
وذكر موقع «يو إس نيوز» 
األميركــي أن املفتــش العــام 
بوزارة العدل األميركية مايكل 
هورويتز سيدلي بشهادته فيما 
توصــل إليه مــن أن «وكالة 
املخابرات األميركية» كان لها ما 
يبررها من الناحية القانونية 
لفتح باب التحقيقات مع مزاعم 
التدخل الروسي في انتخابات 

الرئاسة األميركية ٢٠١٦.
قــد  هورويتــز  وكان 
دحــض - فــي تقريــر كبير 

الرئيس األميركي يزيد الشبهات بلقاء مغلق مع وزير اخلارجية الروسي في البيت األبيض

(أ.ف.پ) الرئيس االميركي دونالد ترامب متحدثاً خالل جتمع انتخابي في بنسلفانيا امس األول 

في االنتخابات األميركية.
وقال الڤروڤ خالل مؤمتر 
صحافي عقده في واشــنطن 
عقب اللقاء: «في الواقع نحن لم 
نتحدث حتى عن االنتخابات».

وأتى هذا النفي بعيد دقائق 
من إعــالن البيت األبيض أن 
ترامب حذر الڤروڤ من «أي 
محاولــة مــن جانب روســيا 
االنتخابــات  فــي  للتدخــل 

األميركية».
ولفــت الــى أن اللقاء مع 
ترامب جرى في جو من التفاهم 
املتبادل، مشيرا إلى أنه تناول 
عددا من القضايا الرئيســية، 
ومنها األزمة في اخلليج وملف 

إيران النووي.
وأشــار الڤــروڤ الــى أن 
واشــنطن دائمــا مشــغولة 

بريطانيا على موعد اليوم مع تصويت حاسم ملصير «بريكست»

العراق.. رعب االغتيال يخّيم على النشطاء و«االنتخابات» أمام البرملان
عواصم - وكاالت: تزايدت وتيرة اغتيال الناشطني 
السياسيني في العراق على وقع االحتجاجات املناهضة 
للحكومة، حيث عثر ليل امس االول، على جثة الناشط 
علي الالمي املناهض للحكومة في بغداد مصابا بـ ٣ 
رصاصات في رأسه، بحسب ما أفادت مصادر طبية 
وأمنية أمس، ليصبح ثالث ناشــط يقتل خالل أقل 

من ١٠ أيام في العراق.
ويبــدو أن حملــة التخويــف واخلطــف وقتــل 
املتظاهرين تتصاعد في البالد التي تشهد منذ األول 
مــن أكتوبــر املاضي موجة احتجاجات لـ «إســقاط 
النظام»، وعثر على جثة الالمي، في حي الشعب في 
بغداد، حيث كان يســكن في منزل شقيقته لبضعة 
أيام للمشاركة في تظاهرات ساحة التحرير املركزية 
بوســط العاصمة، بحســب ما قال صديقه تيســير 

العتابي لـ «فرانس برس».
وأفــاد نشــطاء عراقيون بأنهم يعيشــون حالة 
من اخلوف والترقب الدائم بعد توالي أنباء اغتيال 
زمالئهــم، وآخرهم الناشــط علي الالمي، بحســب 

«روسيا اليوم».

وأكــد بهاء علي، وهو أحد احملتجني في ســاحة 
التحرير، أنه لم يعد إلى منزله منذ أسبوعني، مضيفا: 
«لم أمتكن من اخلروج من ساحة التحرير. زوجتي 
الحظــت وجــود ســيارتني تراقبان املنــزل ليومني 
متتاليني. نحن نعيش رعبا كبيرا وال أحد يحمينا».

وتابع علي الذي يواظب على حضور االحتجاجات: 
«اخلطر الذي يحيط بنا كبير جدا، وال منتلك سوى 
وحدتنا للدفاع عن أنفسنا. نحن نعتقد أن احلكومة 

متواطئة مع هذه اجلماعات لقتلنا».
وصرح نشــطاء في املجتمع املدني العراقي بأن 
«اجلماعات املسلحة تقوم بعمليات اختطاف ممنهجة 
لقتل االحتجاجات، وكل ذلك يحصل أمام أعني احلكومة 
العراقية التي لم تفعل أي شيء لتخليصنا من هذا 
اخلطــر». ميدانيا، وفي ســاحة التحرير وبحســب 
(كونا) شوهدت امس املزيد من خيم املعتصمني وقد 
نصبــت إليواء احملتجــني وملبيتهم ليال فيما نصب 
آخرون ســرادق لتقدمي الطعام باملجان او لغســيل 
املالبــس فضال عن تلك املخصصة لتقدمي اخلدمات 

الطبية للمحتجني.

ويبدو ان احلياة التجارية قد عادت لتنشط من 
جديد في األسواق احمليطة بالساحة، حيث افتتحت 
احملــال التجارية هنــاك أبوابهــا دون ان يؤثر ذلك 
علــى األجــواء االحتجاجية التي يشــعر بها الزائر 
عبر األغاني الوطنية واألهازيج الشعبية والتلويح 
باإلعالم العراقية وتعليق الالفتات املطالبة بالتغيير.

والتزال جســور اجلمهورية املؤدية الى ســاحة 
التحرير والسنك املؤدي الى ساحة اخلالني واالحرار 
املؤدي الى ســاحة الوثبة مغلقة بالكتل االسمنتية 

وعلى اجلانب اآلخر منها تنتشر القوات األمنية.
وبالنســبة الى ساحات االعتصام في الناصرية 
والســماوة والعمارة والكوت والديوانية والنجف 
وكربالء والبصرة تعتبر وســط حالة من اإلضراب 
شبه التام في اجلامعات واملؤسسات احلكومية وفقا 

حملطات تلفزة محلية.
جــاء ذلك قبل ان يعقد مجلــس النواب العراقي 
جلســته للتصويت على قانون االنتخابات اجلديد 
والــذي يفترض انه ينهي هيمنــة األحزاب الكبيرة 
على املقاعد النيابية استجابة ملطالب املتظاهرين.

لندن - وكاالت: تتجه أنظار العالم 
اليوم إلى بريطانيا حيث تشهد تصويتا 
تاريخيــا وحاســما فــي االنتخابــات 
التشريعية املبكرة، التي ستحدد مصير 
البالد لسنوات قادمة ومستقبل عالقتها 

مع االحتاد األوروبي.
ويبقــى ملــف خــروج بريطانيــا 
مــــن االحتاد املعــــروف اختصـارا بـ 
«بريكســت»، هو امللف احلاسم الذي 
يلعب دورا محوريا في حتديد توجهات 
واختيارات الناخبني اليوم أمام صناديق 
االقتــراع، ويعتبر محددا أساســيا ملا 
ستسفر عنه نتائج السباق االنتخابي.

الــوزراء بوريس  ويتطلع رئيس 
جونسون إلى احلصول على األغلبية 

املطلقــة حلزبه احملافظني في البرملان 
والتــي ســتكمنه مــن تنفيــذ اتفــاق 
«بريكســت» في املوعــد احملدد له في 
٣١ يناير املقبل، مؤكدا أنه «سيقاتل من 
أجل كل صوت»، وشدد على أن تأثير 

هذه االنتخابات سيستمر «لعقود».
وفي املقابل، أكد زعيم حزب العمال 
جيرمــي كوربــن أنه في حالــة فوزه 
فــي االنتخابات فإنه ســيقوم بإعادة 
التفــاوض علــى اتفاق اخلــروج مع 
بروكسل وسيطرحه في استفتاء ثان 
أمام املواطنني لالختيار بينه وبني البقاء 

داخل االحتاد األوروبي.
وكشفت آخر استطالعات الرأي تقدم 
حزب احملافظني بزعامة جونسون على 

حزب العمال املعارض بفارق يتراوح بني 
٨ و١٥ نقطة، حيث بلغت نسبة التأييد 
للمحافظني نحو ٤٣٪، بينما تأرجحت 
ما بني ٣٣ و٣٦٪ حلزب العمال، ما يزيد 

من أهمية كل صوت في االنتخابات.
وحافظ احملافظون من ميني الوسط 
علــى تقدمهم بثبات في اســتطالعات 
الرأي، لكن استطالع معهد «يوغوف» 
عشــية االنتخابات توقع أن يحصلوا 
على أغلبية بسيطة مع اقتراب احلسم.
وتوقــع االســتطالع أن يحصــل 
احملافظــون على ٣٣٩ مقعــدا (بزيادة 
٢٢ عن االنتخابات العامة األخيرة في 
عام ٢٠١٧)، على أن حتصل املعارضة 

العمالية على ٢٣١ (بانخفاض ٣١).

وتوقــع االســتطالع أن يحصــل 
احلزب الوطني االســكتلندي على ٤١ 
مقعدا، بزيادة ٦ مقاعد، بينما يحصل 
الدميوقراطيون األحرار على ١٥ مقعدا، 
بزيادة ٣ مقاعد. وحذر معهد يوغوف 
من أن العدد النهائي ملقاعد احملافظني 

ميكن أن يتراوح بني ٣١١ و٣٦٧.
وقال كريس كورتيس مدير األبحاث 
السياســية في يوغوف إن «الهوامش 
ضيقة للغاية ونظرا الحتمال حدوث 
تقلبــات صغيرة في عــدد صغير من 
املقاعــد، رمبــا مــن خــالل التصويت 
التكتيكي واستمرار االجتاه الصعودي 
األخير حلزب العمل، ال ميكننا حاليا 

استبعاد تشكيل برملان معلق».

العثور على جثة علي الالمي مقتوالً برصاص في الرأس أطلق من اخللف

انتخابات الرئاسة اجلزائرية اليوم 
وسط انقسام حاد في الشارع

بومبيو سنفرض عقوبات جديدة 
على كيانات وشركات إيرانية

إسرائيل تتأهب لثالث انتخابات برملانية 
خالل عام ونتنياهو يخوضها محاصرًا بالتهم

عواصم - وكاالت: تظاهر اآلالف امس، 
فــي اجلزائــر قبل أقــل من ٢٤ ســاعة من 
إجراء االنتخابات الرئاسية املقررة اليوم 
واملرفوضــة على نطاق واســع في البالد 
لالحتجاج على إجرائها، بحسب «فرانس 

برس».
وطوقت الشرطة وسط املدينة في محاولة 
إلبعاد املتظاهرين املتجمعني قرب البريد 

املركزي أحيانا عبر الضرب بالهراوات.
ويعد متحف البريد املركزي مركز جتمع 
تقليدي في العاصمة للحراك الشعبي غير 
املسبوق الذي تشهده البالد منذ ٢٢ فبراير.

وطلبت الشرطة من املتظاهرين التفرق 
وأوقفت العشرات، لكن املتظاهرين رفضوا 

مغادرة الشارع بحسب (فرانس برس).
وجتمع جزء من املتظاهرين تلبية لدعوة 
على مواقع التواصل االجتماعي في ساحة 
«١١ ديســمبر ١٩٦٠» فــي حــي بلوزداد في 
العاصمة، وذلك تزامنا مع ذكرى انطالقة 
التظاهرات احلاشدة في ديسمبر ١٩٦٠ ضد 
الســلطة االستعمارية الفرنســية، والتي 
انطلقت من هذا احلي نفسه وانتشرت خالل 

أسبوع في كل أنحاء اجلزائر.
وتوجهوا بعد ذلك نحــو مبنى البريد 
املركزي الواقع على بعد ٤ كيلومترات من 

الساحة، منضمني إلى العديد من املتظاهرين 
اآلخريــن الذين جنحوا بتجــاوز حواجز 

شرطة مكافحة الشغب.
وردد املتظاهرون خصوصا عبارة «ما 
كاش انتخابــات» (ال انتخابــات)، رافعني 
بطاقات حمــراء حملت حرف «ال» تعبيرا 
عن رفضهم انعقاد هذا التصويت الختيار 
خلف لعبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في 
ابريل حتت ضغط الشارع بعد عقدين من 
احلكم. وهتف املتظاهرون أيضا «اجلزائر 
حــرة ودميوقراطية». وحاولت الشــرطة 
التــي أغلقت طريق الوصــول إلى متحف 
البريد املركزي منع املتظاهرين من التقدم، 
فيما صرخ هؤالء «اليوم، سنقضي الليلة 

في الشارع».
كما ردد احملتجون «ال عودة إلى الوراء، 
الســلطة إلى احلجز»، منددين خصوصا 
برئيــس أركان اجليــش اجلزائــري أحمد 
قايد صالح الذي ميثل القيادة العســكرية 
التــي تتولى عمليا إدارة البالد منذ تنحي 

بوتفليقة.
في املقابل، احتشد مئات آخرون أمام مقر 
املجلس الدستوري تأييدا للمسار االنتخابي 
وشددوا على ضرورة «سيادة الشعب في 

تقرير مصيره».

عواصــمـ  وكاالت: قال وزير اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو إن واشنطن ستعلن 
عقوبات جديدة على إيران، مشــيرا إلى أن 
العقوبات ستطول كيانات وشركات إيرانية.
وأكــد بومبيــو في إفادتــه للصحافيني 
مبقــر وزارة اخلارجيــة األميركيــة امس 
أن العقوبات اجلديدة تســتهدف شــبكات 
تهريب األسلحة اإليرانية، مضيفا «سنعاقب 
الشركات التي ستتعاون مع إيران» في نقل 

وتهريب السالح.
وأوضح أن هناك عقوبات على شــركة 
طيران «ماهان» اإليرانية لدورها في أسلحة 
الدمار الشــامل، مشــددا على أن واشنطن 
ســتواصل حملة الضغوط القصوى على 
إيران، مطالبا كل الدول مبمارسة الضغط 
علــى طهران، وأضــاف: «نريــد ضمان أن 
متارس كل الــدول الضغط على إيران مبا 

فيها الصني».
في غضــون ذلك، قال الرئيس اإليراني 
حســن روحاني إن طهران ســتتغلب على 
العقوبات األميركية إما بااللتفاف عليها أو 
من خــالل املفاوضات، مضيفا أن بالده لن 
تتجاوز «اخلطوط احلمراء» في أي محادثات 

مقبلة محتملة مع واشنطن.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية عن 
روحاني قوله خالل ترؤسه اجتماع مجلس 
الوزراء أمس إن «احلكومة عازمة على هزمية 
(العدو) إما بااللتفاف على عقوبات أميركا.. 
أو من خالل وسائل عديدة منها احملادثات، 

لكننا لن نتجاوز خطوطنا احلمراء».
ونوه روحاني الى انه «على الشعب ان 

يعلــم بأنه مادام احلظــر الظالم قائما فإن 
املشاكل ســتكون موجودة ايضا والبد من 

العمل للتغلب عليها».
واكد ان احلكومة ال تغفل حلظة واحدة 
عن العمل الجهاض مخطط العدو واحلظر، 
وقــال: «علينا إما االلتفــاف على احلظر او 
ارغام العدو على الكف عن هذا الســلوك»، 
مبينا ان احلكومة عازمة على احباط املؤامرة 
عبر تعزيز االنتاج الداخلي وكذلك عبر سبل 
مختلفة مــن ضمنها التفاوض (مع اطراف 
اخرى) وفي هذا السياق تتحرك احلكومة في 
اطار اخلطوط احلمراء للدولة وال تتجاوزها.
إلى ذلك، قال وزير االتصاالت اإليراني 
محمد جواد آذري جهرمي إن بالده أحبطت 
هجوما إلكترونيا كبيرا شنته حكومة أجنبية 
على البنية التحتيــة اإليرانية، وذلك بعد 
شــهرين من تقارير عن عملية إلكترونية 

أميركية ضدها.
وصــرح آذري جهرمــي لوكالــة «مهر» 
شبه الرسمية لألنباء امس قائال: «واجهنا 
فــي اآلونة األخيرة هجومــا منظما للغاية 
برعاية دولة على البنية التحتية للحكومة 
اإللكترونية، ومت صده من قبل الدرع األمنية 
للشبكة الوطنية للمعلومات»، واصفا إياه 

بأنه كان «كبيرا جدا».
وفــي أواخــر ســبتمبر املاضــي قامت 
إيران مبراجعة إجراءات األمن في منشآتها 
الرئيسية للنفط والغاز في اخلليج مبا في 
ذلك االســتعداد للتصــدي للهجمات عقب 
تقارير إعالمية ذكرت أن واشــنطن تدرس 

هجمات إلكترونية محتملة على طهران.

البرملــان  أقــر  وكاالت:   - عواصــم 
اإلســرائيلي (الكنيســت) في قراءة أولى 
امس مشــروع قانون حلل نفســه وإجراء 
انتخابات تشــريعية جديدة ثالثة، خالل 
أقــل من عام، في الثانــي من مارس املقبل 
بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل ائتالف 
حكومي الى طريق مسدود، ويخوض رئيس 
الــوزراء املنتهية واليته بنيامني نتنياهو 
هذه االنتخابات باعتبارها معركة حياة أو 
موت من أجل البقاء السياسي إثر توجيه 

اتهامات جنائية له.
وتقدم مبشروع القانون كل من: حزب 
«إسرائيل بيتنا» برئاسة افيغدور ليبرمان 
وحــزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو 
وحــزب «أزرق أبيض» برئاســة اجلنرال 

السابق بيني غانتس.
وبعد حل الكنيســت ستكون هذه هي 
املرة األولى التي جتري في إسرائيل ثالث 
انتخابــات في ســنة واحــدة. وال حتظى 
االنتخابات اجلديدة املرتقبة بشعبية لدى 
اإلســرائيليني الذين يعبرون عن غضبهم 

من الطبقة السياسية.
وبعدما انتهت منتصف ليل امس مهلة الـ 
٢١ يوما املمنوحة للبرملان لتشكيل حكومة، 
صــادق البرملان على مشــروع قانون حل 
الكنيســت الثانية والعشــرين، ويوصي 
القانــون بتقدمي االنتخابــات من ٩٠ يوما 
الى ٨٢ يومــا. ويحتاج «الكنيســت» لـ ٣ 
قــراءات ليصادق على حل نفســه وإجراء 

انتخابات جديدة.
وبعد أســبوع من املفاوضات املكوكية 
لتشــكيل حكومــة وحدة تبــادل نتنياهو 
وخصمــه غانتــس اللــوم بعــد وصــول 
املفاوضات بينهما إلى طريق مسدود، حيث 
اختلفا حــول من ســيقود احلكومة أوال، 
كما ال يريــد غانتس أن يعمل حتت مظلة 
نتنياهــو وقيادته خاصة في ظل اتهامات 

الفساد التي تالحقه.
وذهب األمر بنتنياهو الذي يصارع من 
أجــل البقاء في منصبه إلى اتهام وســائل 
اإلعالم والشرطة والقضاة في البالد بالتنكيل 

به.

مظاهرة مناهضة للحكومة في اجلزائر  (أ.ف.پ)

روحاني: لن نتجاوز خطوطنا احلمراء في أي محادثات محتملة مع واشنطن


