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ترامب يشّكك في األساس القانوني 
لتفتيش منزله: «لم يكن ضروريًا وغير مبرر»

بوتني لن يحضر مراسم دفن 
غورباتشوف.. و«الكرملني» يبرر

للتواصل االجتماعي «تروث سوشال» انه «ألمر 
مروع كيف ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي 
أثناء عملية تفتيش ماراالغو الوثائق بشكل 
عشــوائي على األرض (رمبــا جلعلها تبدو 
وكأنني فعلت ذلك!)»، مؤكدا انه رفع السرية 

عنها من قبل.
وقال محامو ترامب في وثيقة قضائية إن 
عملية التفتيش التي أثارت عاصفة سياسية، 
«غير مســبوقة وغير ضرورية وال أســاس 
قانونيــا» لها في إطار «بحث خاطئ لتجرمي 
حيازة رئيس سابق ألرشيف رئاسي وشخصي 

في مكان آمن».
ورأى احملامون أن احملققني ما كان يجب 
أن يفاجئهم وجود وثائق سرية في أرشيف 
البيت األبيض، وكتبوا أن «التبرير املزعوم 
لفتــح هذا التحقيق اجلنائي هو االكتشــاف 
املفترض ملعلومات حساسة داخل الصناديق 
الـ ١٥» لوثائق صادرة عن الرئاسة محفوظة 
في مقر إقامة ترامب في فلوريدا واستعادها 

األرشيف الوطني في يناير٢٠٢١.
وأضافوا «لكن هذا االكتشاف كان يجب أن 
يكــون متوقعا في ضوء طبيعة احملفوظات 
الرئاســية. بعبــارة أخــرى، فكــرة احتواء 
احملفوظات الرئاسية على معلومات حساسة 

لم يكن ينبغي أن تكون مصدر قلق».

واشــنطن - وكاالت: 
رأى الرئيــس األميركــي 
السابق دونالد ترامب أن 
تفتيش القضاء األميركي 
منزله بحثا عــن وثائق 
ســرية فــي الثامــن من 
أغســطس الفائــت «غير 
مبرر»، وذلك في رد على 
نص إجرائي نشرته وزارة 
العــدل مؤخــرا يتضمن 
مبررات عملية التفتيش.
واستبق ترامب برده 
هــذا جلســة قضائيــة 
لدراسة طلب تقدم به بأن 

يطلــع خبير مســتقل علــى الوثائق التي 
صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف.

بي.آي» من منزله في فلوريدا.
ونشــرت وزارة العدل االميركية مؤخرا 
وثيقة اجرائية توضح بأدق التفاصيل األسباب 
التي دفعت مكتــب التحقيقات الفدرالي إلى 
تفتيش مقر ترامب في ماراالغو بوالية فلوريدا، 
الستعادة وثائق «سرية للغاية» احتفظ بها 
بعــد مغادرته البيت األبيــض رغم الطلبات 

املتكررة بإعادتها.
وقالت وزارة العدل إن التحقيق يســعى 
خصوصا إلى حتديد ما إذا كان دونالد ترامب 
أو أقاربه قد تورطوا في سلوك ميكن إدانته 
جنائيا عبر السعي إلى منع مكتب التحقيقات 

الفيدرالي من استعادة هذه الوثائق.
وأكــدت أن مكتب التحقيقــات الفيدرالي 
اكتشف قبل عملية التفتيش «أدلة من مصادر 
عديدة» تظهر أن «املستندات السرية» التزال 
موجودة في مقــر إقامة ترامب في ماراالغو 

بوالية فلوريدا.
وأوضحــت وزارة العــدل أنهــا عرضت 
اإلجراءات التي أدت إلى عملية الدهم من أجل 
«تصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة 

الواردة في تصريحات» ترامب.
وفي رده على ذلك، كتب ترامب على شبكته 

موســكوـ  وكاالت: أعلن «الكرملني» أن 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني لن يحضر 
مراســم دفن ميخائيل غورباتشوف، آخر 
زعيم لالحتاد السوفييتي، الذي توفي مساء 

الثالثاء املاضي عن ٩٢ عاما.
وقال دميتري بيســكوف، في تصريح 
للصحفايني امس «لقد غادر الرئيس بوتني 
موسكو وزار منطقة كالينينغراد حيث كان 
لديــه عمل هناك، ولكــن قبل مغادرته زار 
املستشفى الســريري املركزي حيث يرقد 
غورباتشوف وودعه ووضع الزهور على 

التابوت».
وأوضح أن «مراسم الوداع العام والدفن 
ستقام يوم ٣ سبتمبر اجلاري، ولكن بسبب 

جدول عمل الرئيس بوتني في هذا التاريخ 
لن يكون باإلمكان حضور املراسم».

وأشار بيسكوف إلى أنه ستكون هناك 
«جنازة رسمية» أثناء تشييع غورباتشوف، 
خصوصا مشــاركة «حرس الشرف»، وأن 

ذلك سينظم «مبساعدة الدولة».
وكانت وسائل إعالم روسية ذكرت أن 
أسرة غورباتشوف رفضت مشاركة احلكومة 

الروسية في مراسم اجلنازة والدفن.
الرئيــس األخيــر الحتــاد   وتوفــي 
اجلمهوريــات االشــتراكية الســوفييتية، 
ميخائيــل غورباتشــوف، مســاء الثالثاء 
املاضــي بعد صراع طويل مع املرض، عن 

عمر ناهز ٩٢ عاما.

مقتل فلسطينيني اثنني بعد اقتحام 
إسرائيلي جديد لـ «نابلس»

عواصم - وكاالت: لقي فلسطينيني اثنني 
حتفهما في حادثــني منفصلني في الضفة 
الغربيــة احملتلة امس، بعد عملية اقتحام 

لقوات االحتالل اإلسرائيلي في نابلس.
وقال محافظ نابلس إبراهيم رمضان إن 
الشاب سامر خالد البالغ من العمر ٢٥ عاما 
من مخيم «العني» لالجئني في نابلس أصيب 
برصاصة في الرقبة بعدما قاد سيارته إلى 
منطقة كانت قوات أمنية إسرائيلية نفذت 

مداهمة فيها.
وأضــاف احملافــظ أن ثالثة أشــخاص 
اعتقلــوا فيمــا لــه صلــة مبقتلــه وأنهم 

يخضعون لالستجواب.
وفي حادث منفصل، أعلنت وزارة الصحة 
الفلسطينية مقتل آخر يبلغ من العمر ٢٦

عاما من مخيم قلنديا قرب القدس برصاصة 
في القلب خالل اشتباكات مع قوات االحتالل.
وأعلن اجليش اإلسرائيلي في بيان أن 
جنــوده ردوا باملثــل على إطــالق نار في 
مخيــم بالطــة لالجئــني في نابلــس، وأن 
آخرين استعملوا وسائل تفريق احلشود 
للتعامل مع «أعمال شغب عنيفة» شملت 
إلقاء حجارة وقنابــل مولوتوف في بلدة 

البيرة قرب رام اهللا.
على صعيد آخر، رفضت احملكمة العليا 
اإلسرائيلية امس استئنافا قدمه مستوطن 
متطرف حكم عليه بالســجن املؤبد ثالث 

مرات بعد ادانته بقتل رضيع فلســطيني 
ووالديه بإحراق منزلهم قبل سبع سنوات 

في الضفة الغربية احملتلة.
وأحرق الرضيع علي دوابشة (١٨ شهرا) 
في ٣١ يوليو ٢٠١٥، حيا أثناء نومه في منزل 
العائلــة في قرية دوما في شــمال الضفة 

الغربية احملتلة.
وتوفي والداه ســعد وريهــام متأثرين 
بحروقهما بعد أسابيع، في حني جنا شقيقه 
أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها خمس 

سنوات.
وحكمــت محكمــة «اللــد» املركزيــة 
اإلســرائيلية فــي ١٤ ســبتمبر ٢٠٢٠ على 
عميرام بن أوليئيل بالســجن املؤبد ثالث 
مرات الرتكابه جرمية القتل الثالثية هذه 
التــي أثارت اســتياء كبيرا فــي األراضي 

الفلسطينية وخارجها.
ودانت احملكمة عميرام من مســتوطنة 
شــيلو في شــمال الضفة الغربية، بتهمة 
«الشــروع بالقتل العمــد والتآمر الرتكاب 

جرمية عنصرية».
ومع ذلك استأنف بن أوليئيل احلكم أمام 
احملكمة العليا اإلسرائيلية، لكن ثالثة قضاة 
من احملكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في 
اسرائيل ال ميكن الطعن في قراراتها، أكدوا 
امس باإلجماع على تثبيت احلكم الصادر 

عن محكمة «اللد» ورفض استئنافه.

السجن املؤبد ملستوطن أحرق رضيعاً فلسطينياً ووالديه

فلسطينيون يشيعون جثمان شاب لقي حتفه برصاص االحتالل قرب القدس احملتلة امس   (أ.ف.پ)

ر مهمة املفتشني الدوليني القصف على محطة زابوريجيا ُيقصِّ

رة مجهولة» فوق إحدى جزرها  تايوان ُتسقط طائرة «مسيَّ
ولقاء مرتقب بني بايدن ونظيره الصيني

عواصمـ  وكاالت: لم يكد يهدأ 
غبار أسوأ اشتباكات مسلحة 
يشهدها العراق منذ عام ٢٠٠٣م 
والتي وقعت بني أنصار التيار 
الصدري وخصومهم من مؤيدي 
«اإلطار التنســيقي» الشيعي، 
حتى انتقلت املواجهات الدامية 
إلى اجلنوب وحتديدا في مدينة 
البصرة حيث قتل ٤ أشخاص 
علــى األقــل، مــا زاد األزمــة 
السياســية املستمرة احتداما، 
وأضاف مزيدا مــن الضبابية 

بشأن طريق اخلروج منها.
وشــن القيادي فــي التيار 
الصدري، صالح محمد العراقي 
املقرب من زعيم التيار مقتدى 
الصدر، وامللقب بـ«وزير القائد»، 
هجوما حادا على زعيم «عصائب 
أهل احلق» قيس اخلزعلي، وقال 
في تغريدة بحســابه الرسمي 
أمــس «أحذرك  على «تويتر» 
يــا قيس، اذا لــم تكبح جماح 
ميليشــياتك الوقحة، واذا لم 
تتبرأ مــن القتلــة واملجرمني 
التابعــني لــك أو تثبت انهم ال 
ينتمون اليك، فأنت أيضا وقح».
وفــي سلســلة تغريــدات 
الحقــة، طالب «وزيــر القائد» 
بتغييــر مســؤول «احلشــد 
الشعبي» فالح الفياض «كونه 
غير مؤهل»، كما طالب بإبعاد 
«احلشد» عن املنافذ احلدودية، 
وإخــراج جميــع فصائله من 
املنطقة اخلضراء وسط بغداد.
العراقــي إن بقــاء  وقــال 
الفصائل في املنطقة اخلضراء 

عواصــم - وكاالت: وصل 
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلــى محطة زابوريجيا 
التي يســيطر عليها  النووية 
الروس في جنــوب أوكرانيا، 
في مهمــة محفوفــة باملخاطر 
لتقييم مخاطــر حدوث كارثة 
اشــعاعية، بعد تأخر لساعات 
بســبب القصــف بالقــرب من 
املوقــع. ونشــرت وكالة «ريا 
نوفوستي» مقطع ڤيديو يظهر 
وفد مفتشــي الوكالة برئيسة 
مديرها رفاييل غروســي، في 
موكب مؤلف من سيارات عليها 
شــعار األمم املتحدة ووســط 
وجود مكثف للقوات الروسية، 
يصل إلى هذه احملطة التي تعد 

األكبر في اوروبا.
وكان وصول الوفد قد تأخر 
بعد تقارير عن اندالع قتال في 
وقت سابق في محيط احملطة. 
وتبادلت روسيا وأوكرانيا 
االتهام مبحاولة إفســاد مهمة 
الوكالــة الدولية فــي احملطة. 
ونقلــت رويتــرز عــن مصدر 
أوكرانــي مطلع علــى الوضع 
أن املهمة «قد تكون أقصر مما 
كان مخططا له». وقال رئيس 
غروســي للصحافيــني قبــل 
مغادرة مدينة زابوريجيا، التي 
تبعد ٥٥ كيلومترا عن احملطة، 
إنه على علم بوجود «نشــاط 
عسكري متزايد في املنطقة»، 
إال أنه سيمضي قدما في خطته 
لزيارة املنشأة ولقاء موظفيها.

وقالت شركة الطاقة النووية 
إنرغو  احلكوميــة األوكرانية 
أتوم إن القصف الروسي أدى 
إلغالق واحد من مفاعلني فقط 
يعمالن في املوقع، بينما قالت 
موســكو إنها أحبطت محاولة 
أوكرانية لالستيالء على احملطة.
ونقلت رويترز عن مصدر 

عواصم - وكاالت: أســقط 
جنود تايوانيون منتشرون في 
جزيرة صغيرة قبالة سواحل 
بر الصني الرئيسي امس «طائرة 
مسيرة مدنية مجهولة الهوية»، 
بعدما خرقت منطقة محظورة، 
وفق ما أفاد اجليش التايواني.
وقالــت وزارة الدفــاع في 
بيــان مقتضــب إن «القــوات 
املتمركــزة اتبعــت اإلجراءات 
لتحذير الطائرة املسيرة، لكن 
بدون جدوى. وأسقطت الطائرة 

املسيرة بنيران دفاعية».
وحلقت الطائرة فوق منطقة 
يخضع الدخل لهــا لقيود في 

احلشد الشعبي املوالية إليران، 
في مواجهات هي األعنف منذ 
املعــارك دامية التي شــهدتها 
املنطقة اخلضراء وسط بغداد 
يومي االثنني والثالثاء املاضيني.
لكن محافظ البصرة أسعد 
العيداني اكد الحقا في تصريح 
أوردته وكالة األنباء العراقية 
«الوضــع  أن  امــس  (واع) 
فــي محافظــة البصــرة حتت 
السيطرة وآمن، والقوات األمنية 
منتشرة». وقتل عنصران من 
«ســرايا الســالم» علــى أيدي 
«عصائــب أهل احلق»، ما أدى 
إلى اندالع مواجهات أســفرت 
عن قتيل في صفوف الفصيل 

اخلاضعة لسيطرة كل جانب، 
فيما قالت إنه «استفزاز» يهدف 
إلى عرقلة زيارة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية.وقال املســؤول 
الروســي فالدمييــر  احمللــي 
روغــوف فــي وقــت الحق إن 
«حوالي ٤٠» من هؤالء اجلنود 
األوكرانيني قتلوا. وأضاف أن 
القوات الروسية أسرت ثالثة 
جنود أوكرانيني خالل الهجوم 
على احملطة. وقد أوقف العمل 
بأحد املفاعالت النووية الستة 
املتواجدة في زابوريجيا، جراء 
عمليات قصف روسية، وفق ما 
أعلنت الشرطة املشغلة حملطات 

الطاقة الذرية «إنرغوأتوم».
وكتبت الشركة في بيان على 
تطبيــق تلغرام أنه إثر إطالق 
«قذيفة هاون على موقع محطة 
زابوريجيا، مت تشــغيل نظام 
الطوارئ وأوقفت الوحدة رقم 

.«٥
وقالت أوكرانيا إن القوات 

ونشرت مقاطع مصورة عبر 
شبكات التواصل االجتماعــي 
والصينيــة  التايوانـيـــــة 
يظهر احدها جنودا تايوانيني 
يرجمــون مســيرة باحلجارة 

حلملها على املغادرة.
فــي غضــون ذلــك، التقت 
تساي إينج ون رئيسة تايوان 
بحاكم والية أريزونا األميركية 
الزائر، دوج دوسي، وأكدت له 
أن تايــوان تتطلــع إلى إنتاج 
«رقائــق للدميوقراطيــة» مع 

الواليات املتحدة.
وتشــيد شــركة تايــوان 
لصناعة أشباه املوصالت، املورد 

في املدينة لوكالة «رويترز». 
في غضون ذلك، دعا الرئيس 
األميركــي جو بايــدن، القادة 
العراقيــني إلى االنخــراط في 
حــوار وطني لوضــع خارطة 
طريق للخروج من االنســداد 
احلالــي، فيمــا أشــاد بجهود 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي في التعامل مع األحداث 
األخيرة. وذكر املكتب اإلعالمي 
لرئيس مجلس الوزراء في بيان 
تلقته وكالــة األنباء العراقية 
(واع)، أن ذلك جاء خالل اتصال 
هاتفي بــني الكاظمي وبايدن، 
بحثــا خالله آخر مســتجدات 

األوضاع في العراق. 

الصراع املسلح في أقرب وقت 
ممكن» عبر املفاوضات.

وقال مصدران ممن يعرفون 
ماغانوف جيدا لرويترز إنهما 
يستبعدان احتماالت انتحاره، 
لكــن مصــدرا آخر مقــرب من 
الشــركة قال إن هناك اعتقادا 
بني إدارة لوك أويل أنه انتحر، 
ولكنه ال يجد أي دليل أو وثائق 

تدعم هذا االعتقاد.
بدورها قالت شــركة لوك 
أويل فــي بيــان إن ماغانوف 
«توفــي بعد مــرض خطير». 
وأضافــت «اآلالف من موظفي 
لــوك أويــل يشــعرون بحزن 
عميق لهذه اخلسارة الكبيرة، 
ويقدمــون خالــص التعــازي 

ألسرته».
وتوفــي عــدة مســؤولني 
تنفيذيني بارزين تربطهم صالت 
بقطاع النفط الروسي فجأة في 
ظروف غامضة خالل الشهور 

القليلة املاضية.

مرور أســابيع مــن التوترات 
املتزايــدة لم يحدد بعد زعيما 
القوتني العظميني موعدا لهذا 

اللقاء املرتقب.
وتابع كيربي «ما زلنا نعمل 
على املواعيــد واألماكن وفرق 

العمل».
وحسب شبكة فوكس نيوز 
األميركية، فــإن العالقات بني 
واشــنطن وبكني قد استمرت 
في حالة من التوتر بعد الزيارة 
املثيرة للجــدل التي قامت بها 
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس 
النواب األميركي إلى تايوان في 

أغسطس الفائت.

الثاني. وأضاف مصدر لرويترز 
أن السيارة التي كان يستقلها 
عنصران من «سرايا السالم»، 
استهدفت مساء امس االول فيما 
كانــا يتجوالن على مقربة من 
مقــر عصائب أهــل احلق، في 
البصرة. وأوضح أن مواجهات 
اندلعت بــني الفصيلني وأدت 
إلــى مقتل عنصرين ايضا من 
«العصائــب». وفي الناصرية 
جنــوب العــراق ايضــا، داهم 
أتباع الصدر مقرات في املدينة 
جلماعات شــبه عســكرية لها 
صالت بإيران واستولوا على 
سيارات وأسلحة، وذلك وفقا 
ملا ذكــره مســؤولون أمنيون 

الروســية هــي التــي تقصف 
موســكو  واتهمــت  احملطــة 
مبحاولــة «تقويــض» مهمــة 

الوكالة الدولية.
من جهة أخرى، قال مصدران 
مطلعــان لرويتــرز إن رافيل 
ماغانوف مدير شركة لوك أويل، 
ثاني أكبر شركة منتجة للنفط 
في روســيا، توفــي أمس بعد 
سقوطه من نافذة مبستشفى 
في موســكو، في أحدث حالة 
وفاة مفاجئة ألسباب غامضة 
لرجال األعمــال الروس. وأكد 
املصدران نبأ وفاة ماغانوف (٦٧

عاما) الذي نشرته عدة وسائل 
إعالم روســية، دون توضيح 
مالبسات سقوطه. وعلى خالف 
الشركات الروسية، اتخذت لوك 
أويل موقفا مغايرا بشأن الغزو 
الروسي ألوكرانيا، وقالت في 
بيان إن مجلس إدارتها عبر عن 
قلقه إزاء «األحداث املأساوية» 
في أوكرانيا، ودعا إلى «إنهاء 

الرئيسي لشركة آبل، مصنعا 
في أريزونا تصل قيمته إلى ١٢

مليار دوالر.
الى ذلك، قال جون كيربي 
منســق مجلس األمن القومي 
األميركي إن الرئيس األميركي 
ونظيره الصيني شي جينبينغ 
يعتزمان إجراء لقاء شخصي 
بينهما لكن موعد االجتماع لم 

يعلن بعد.
وكان البيــت األبيــض قد 
أكد في وقت ســابق أن بايدن 
وشي اتفقا على إجراء اجتماع 
شخصي بعد أن حتدثا هاتفيا 
في يوليو املاضي، إال أنه بعد 

سقوط قتلى في مواجهات دامية بني أنصار التيار  وأتباع «العصائب».. وبايدن يدعو القادة السياسيني لالنخراط في حوار وطني

غموض حول وفاة مدير شركة نفط روسية دعت إلى إنهاء احلرب األوكرانية.. سقط من نافذة مستشفى

( رويترز) تشييع جثماني عنصرين من «سرايا السالم» التابعة للتيار الصدري قتال في اشتباكات بالبصرة  

(رويترز) موكب يقل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى وصولهم الى محطة زابوريجيا النووية جنوب اوكرانيا  

يشــكل خطرا على مؤسسات 
مطالبــا  العراقيــة،  الدولــة 
بـــ «إصــدار أمــر حــازم بحل 
الفصائل التــي تدعي املقاومة 

وهي تقتل العراقيني».
من جهته، طالب اخلزعلي 
علــى «تويتر»، أنصاره بغلق 
مكاتب «العصائــب» في كافة 
انحاء العراق وحث أتباعه على 
عدم الرد إذا هوجموا. وهاجم 
مسلحون أمس، بنايات حكومية 
في املدينة، وذلك غداة ليلة دامية 
في البصرة أوقعت ٤ قتلى من 
عناصر «سرايا السالم» التابعة 
للتيار الصدري، و«عصائب أهل 
احلق»، أحد فصائل ميليشيات 

في قرية إنرغودار القريبة التي 
تسيطر عليها روسيا أن قصفا 
استهدف مبنى سكنيا مما أجبر 
الناس علــى االحتماء في أحد 
األقبية، ولم يتسن حتديد من 

الذي قصف املبنى.
الوكالــة،  مفتشــو  وكان 
الذين ارتدوا السترات الواقية 
من الرصاص ويتنقلون على 
منت ســيارات بيضــاء مدرعة 
حتمــل عالمــات األمم املتحدة 
على جوانبها، قد مت توقيفهم 
عند أول نقطة تفتيش خارج 

املدينة عقب تقارير القصف.
واتهمــت روســيا القــوات 
األوكرانية مبحاولة االستيالء 
على احملطــة النووية وكذلك 
بقصف نقطة التقاء وفد الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية واحملطة 
الدفاع  نفســها. وقالت وزارة 
الروســية إن ما يصل إلى ٦٠

جنديــا أوكرانيــا عبــروا نهر 
دنيبرو، الذي يفصل األراضي 

جزيرة األسد الصغيرة الواقعة 
بني الصني القارية وجزر كينمن 

التايوانية.
وهي املرة األولى التي تسقط 
فيها القوات التايوانية طائرة 
مســيرة في حني يبلغ التوتر 
بني بكني وتايبيه مستوى غير 

مسبوق منذ عقود.
وتقع جزر كينمن على بعد 
كيلومترات قليلة من الساحل 
الصيني. وسجلت تايوان وقوع 
سلســلة من احلــوادث خالل 
األســبوعني األخيرين حلقت 
خاللها مسيرات صغيرة فوق 

مواقع عسكرية متقدمة.

صــورة وزعها الـ «إف بي آي» لوثائق عثر عليها خالل تفتيش مقر الرئيس 
السابق دونالد ترامب     (رويترز)

التيار الصدري ُيصّعد سياسيًا غداة «اشتباكات البصرة»
ويطالب بإخراج فصائل «احلشد» من املنطقة اخلضراء


