
ال��ذي  تاميز"  "نيويورك  �صحيفة  تقرير  وح�صب 
ترجمته "اجلورنال"، بني ت�رصيح ترامب َوْهم كل من 
ال�صيا�صيني والدميقراطيني، باأن القوات االمريكية  مل 
تقدم اجلهد الكايف حتى االن، لالنت�صار يف ما اطلقوا 
جتاوز  ع��دم  مع  االرهاب"،  �صد  "احلرب  ا�صم  عليه 
باخطائهم  االعرتاف  وعدم  كرامتهم،  حدود  الروؤ�صاء 

اجل�صيمة املكلفة ماليني اخل�صائر الب�رصية.
هنالك معلومات قليلة جدا حول عدو امريكا احلقيقي، 
حول عدو احلرب احلقيقي، فاإن امريكا يف داخل كل 
وت�رصيح  وال�صغرية.  منها  الكبرية  العامل،  ح��روب 
م�صرًيا  واالرتباك،  الت�صوي�ش  ن�صبة  زاد  االخري  ترامب 

واجنبية  امريكية  ارهابية  منظمة   20" وج��ود  اىل 
االرهابية  املجاميع  عدد  ان  علما  افغان�صتان"،  يف 
االمريكية يف افغان�صتان قد ازداد ب�صكل متتايل عرب 
ال�صنني، فكانت اعدادهم 28 يف عام 2002، 44 يف 

2006، وا�صبحت 61 يف يومنا هذا.
يخطط  ال  للغد،  ال  االآن��ي��ة  للحظة  يخطط  ترامب  ان 
النهاء ا�صباب ت�صكيل املجاميع االرهابية يف العامل، 
ليتبعهم  اليوم،  االخر  تلو  واح��دا  لقتلهم  يخطط  لكن 
ابنائهم واحفادهم غدا. كما �صارك ترامب  بالنهو�ش 
هو  للغاية،  وغبيا  خاطئا  معتقدا  ال�صابقني  الروؤ�صاء 
اعتقاد ان االرهاب يحتاج  اىل بيئة امنة لكي يت�صكل، 
الع�صكرية  بزيادة املجاميع  �صبب رغبته  بذلك،  مربرا 
االرهاب يقل عند  ان  افغان�صتان، يظن  االمريكية يف 

ت�صكيل بيئة خطرة وحما�رصة له.   وهو امر خاطيء، 
االرهاب ال يت�صكل لتوفر اال�صلحة او احلرية ، االرهاب 
وغريه  ترامب  نف�صية،  ودواف��ع  غ�صب  ب�صبب  يت�صكل 

ف�صلوا يف فقه ذلك.
و"اوباما"،  "بو�ش"  من  كل  �صلوك  ترامب  اتبع  كما 
قال  حيث  التنفيذ،  �صعبة  طموحات  عن  اعالنه  وهو 
"حرب االرهاب �صتنتهي  بو�ش قبل �صنوات عديدة ان 
مع اخر ارهابي يف العامل"، تبعه ت�رصيح ترامب قبل 
عدة ايام، حني قال "�صاأحمي االرهاب من على وجه 
للوقوف  نف�صهم  الروؤ�صاء  اجبار  ان  حيث  االر�ش"، 
من  نوع  �صيخلق  وامل�صتحيلة،  الكاذبة  وعودهم  عند 
الت�صرت واخلداع، من اجل حفظ ماء وجههم بعد ف�صلهم 
ذلك،   توؤكد  "بو�ش"  ادارة  وت�رصيحات  حتقيقها.  يف 

حني ادعت ادارة بو�ش انذاك، انت�صارها على طالبان 
من  لكن   ،2005 اىل   2002 عام  من  م��رات،  ل�صبعة 
الع�صكرية  التقارير  فاإن  والع�صكري،  املنطقي  اجلانب 
�صد  تقدمها  مدى  يف  جدا  متوا�صعة  كانت  احلربية 

طالبان.
امريكي  رئي�ش  كل  الع�صكرية،  باحلمالت  يتعلق  فيما 
قدم �صفافية و�صدق اقل من الذي قبله، تعترب �صيا�صة 
ترامب اال�صوء حتى االن.  مع قرب نهاية حكم اوباما، 
توقف البنتاغون عن ا�صدار اخل�صائر الب�رصية للحرب 
املذابح  على  بالتغطية  قام  االره��اب،  �صد  امل�صتمرة 
االخرى.  الدول  وابناء  الأبنائها  امريكا  �صببتها  التي 
احلمالت  جنود  عدد  اعالن  ترامب  �صيا�صة  متنع  كما 
الع�صكرية، كما توقف البنتاغون عن جمع اح�صائيات 

احلرب يف كل من العراق و�صوريا.
"�صنقتل  ب��ف��خ��ر  ت���رام���ب  اع����الن  ج��ان��ب  اىل  ه���ذا 
املتحدة  الواليات  ت�صهد  ان مل  االرهابيني"، يف حني 
حرًبا اال و �صببت فيها خ�صائر مدنية اكرث من اخل�صائر 

االرهابية. وهذا امر غري اخالقي وذو نتائج عك�صية.
يف يوليو متوز املا�صي، اعلنت منظمة االمم املتحدة، 
ان ق�صف التحالف االمريكي يف افغان�صتان، ا�صتهدف 
املدنيني بن�صبة 70%. اما يف العراق و�صوريا، فاإن منذ 
اجلوية  القوات  قامت   ،2014 عام  يف  احلرب  بداية 
عن  ب��دال  املدنيني  من   %55 با�صتهداف  االمريكية 
ترامب؟!                    يتحدث  ارهابيني  اأّي  عن  داع�ش.  ا�صتهدافها 

يف حني ان البنتاغون مل يعلق يف هذا ال�صاأن. 
اأن، بدال من معاجلة امل�صكلة من جذورها،  هذا يعني 
يقوم  لالرهاب،  امل�صتقطبة  النف�صية  املنافذ  وح�رص 

روؤ�صاء امريكا بق�صف وقتل اجلميع، اال االرهابيني.
"العديد  بالقول  تقريرها  تاميز"  "نيويورك  وختمت 
من املواطنني، من بينهم نحن، اأملنا ان يكون ترامب 
رئي�صا خمتلفا اختالفا جذريا عن اللذين �صبقوه، لكن 

تبني انه اال�صوء".

"بوش" و"أوباما" قادا حرب فاشلة ضد اإلرهاب، "ترامب" هو التالي
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مزيد من االستقاالت في إدارة ترامب

رئيس األركان اإليرانية يدعو إلى االشتباك المباشر مع العدو

برلين: أزمة اللجوء لن تتكرر!

 

 

نشوب حريق ضخم في طهران
وكاالت � متابعة : اندلع حريق �صخم، ال�صبت 26 اأغ�صط�ش/اآب، يف م�صتودعني كبريين 
لل�صلع يف �صارع "فدائيان اإ�صالم" جنوبي طهران، ما اأدى اإىل اإ�صابة 3 اأ�صخا�ش. واأعلن 
م�صوؤولو منظمة االإطفاء بطهران، اأن اأكرث من 10 �صيارات اإطفاء قامت بعمليات اإخماد 
احلري��ق، فيم��ا قال املتحدث با�ص��م منظمة االإطفاء، جالل ملك��ي، اإن 150 رجل اإطفاء 
انت�رصوا يف هذين امل�ص��تودعني، البالغة م�ص��احتهما 5 اآالف مرت مربع. من جهته، اأفاد 
املتحدث با�ص��م منظمة االإ�صعاف، ح�صن عبا�ص��ي، باأن 3 رجال اإطفاء اأ�صيبوا باختناق 
�ص��ديد اإث��ر ا�صتن�ص��اقهم الدخان الكثيف، حيث مت نقلهم اإىل م�صت�ص��فى "ف��ريوز اآبادي"، 

الواقع يف مدينة �صهر ري جنوبي العا�صمة االإيرانية".

امريكا � وكاالت : �ص��تقال �صيبا�ص��تيان جوركا، نائب م�ص��اعد الرئي�ش االأمريكي دونالد 
ترام��ب، اجلمعة 25 اأغ�ص��ط�ش/اآب، من من�ص��به، ح�ص��بما ذكرت و�ص��ائل اإعالم حملية.

وقالت �صحيفة "فيدرالي�صت" اإن خبري االأمن القومي ومكافحة االإرهاب عرّب يف خطاب 
ا�ص��تقالته عن عدم ر�صاه عن الو�صع احلايل الإدارة ترامب. واأوردت �صبكة "�صي.اإن.اإن" 
االإخبارية اأي�ص��ا نباأ ا�ص��تقالة جوركا. ويف وقت �ص��ابق، ا�ص��تقال دانيال كامني، الذي 
عم��ل مبعوثا ل��وزارة اخلارجية منذ الع��ام 2016، احتجاجا على رف���ش ترامب اإدانة 
النازيني اجلدد، مطالبا يف ر�ص��الة ا�ص��تقالته مبحاكمة الرئي���ش. وكامني، لي�ش الوحيد 
بني امل�صوؤولني االأمريكيني الذين ا�صتقالوا موؤخرا من منا�صبهم، يف خمتلف املجاالت، 
�ص��واء ال�صيا�ص��ية اأو الفنية اأو االقت�ص��ادية، و�ص��ّمنوا ا�صتقاالتهم ر�ص��ائل �صمنية. فقد 
ت�ص��منت ر�ص��الة جلنة الرئي�ش للفنون واالإن�ص��انيات، التي ا�ص��تقالت بكاملها االأ�صبوع 
املا�صي، كلمة "قاوموا"، اإذا ما مت جمع اأول حرف من كل فقرة يف الر�صالة، وهو �صعار 

معار�صي اإدارة ترامب.

وكاالت � متابع��ة : اأكد اللواء علي باقري رئي�ش هيئة اأركان القوات امل�ص��لحة االإيرانية 
عل��ى ���رصورة اال�ص��تباك املبا���رص م��ع العدو يف جمي��ع اجلبه��ات الأجل تعزي��ز القوى 
الع�ص��كرية االإيرانية. و�رصح باقري خالل مرا�صم تن�صيب القائد اجلديد للجي�ش االإيراين 
اأن التدريبات واملناورات ال ميكن اأن توؤمن تطوير واحتياجات اأي قوة ع�صكرية، موؤكدا 
على �رصورة اال�ص��تباك املبا�رص مع العدو، وقال: "لذل��ك على قوات اجلي�ش والدفاع اأن 

تطور نف�صها على احلدود ويف اجلبهات التي توجد فيها الثورة االإ�صالمية".
وتتواج��د ق��وات اإيراني��ة يف كل من �ص��وريا والعراق على هيئة م�صت�ص��ارين ع�ص��كريني 
ومقاتل��ني متطوعني ملحاربة تنظيم "داع�ش". واأ�ص��اف باقري: "اأعداء اإيران تو�ص��لوا 
اإىل نتيجة مفادها اأن الهجوم الع�ص��كري على اإيران �صيلحق بهم خ�صائر فادحة وهزائم 

كبرية، م�صريا اإىل اأن تكلفة احلرب على اإيران �صتكون اأكرب من عوائدها".
من جانبه قال اللواء اأمري مو�صوي قائد اجلي�ش االإيراين اجلديد، اإن اجلي�ش لن ي�صمح اأبداً 

ملوؤامرات االأعداء بزعزعة العالقة بني اجلي�ش واحلر�ش الثوري.

وكاالت � متابعة : طماأن وزير الداخلية االأملاين، توما�ش دي ميزيري، االأملان باأن اأزمة 
الالجئني التي �صهدتها البالد يف العام 2015 لن تكرر، موؤكدا اأن ال�صلطات فعلت الكثري 

ل�صمان عدم حدوثها مرة اأخرى.
وق��ال، خ��الل مقابل��ة مع الوكال��ة االأملاني��ة "د.ب.اأ"، ن���رصت اليوم ال�ص��بت: "ال توجد 
موؤ���رصات عل��ى تطور االأحداث مثلما ح��دث يف خريف العام 2015.. لق��د فعلنا الكثري 

ملنع حدوث االأمر، ولن يحدث ذلك مرة اأخرى".
وق��د ب��داأت اأزم��ة الالجئني يف اأملاني��ا مطلع الع��ام 2015، عندما فتحت امل�صت�ص��ارة 
االأملاني��ة اأنغي��ال م��ريكل اأبواب الب��الد اأمام الهارب��ني من ويالت احلروب يف �ص��وريا، 
م�ص��تقبلة مئ��ات االآالآف منهم. وبلغ عدد طالبي اللج��وء اإىل اأملانيا يف ذاك العام 890 

األف �صخ�ش، و230 األف �صخ�ش يف العام 2016.

اأعلن وزير اخلارجية الفرن�ص��ي، ج��ان اإيف لودريان، اأن 
باري���ش ال تط��رح رحيل الرئي�ش ال�ص��وري ب�ص��ار االأ�ص��د 
�رصطا م�ص��بقا، اإمنا ترى اأولويتها يف احلرب على تنظيم 

"داع�ش" يف االأرا�صي ال�صورية.
جاءت ه��ذه الت�رصيح��ات، اأثن��اء موؤمتر �ص��حفي عقده 
لودري��ان ووزي��رة الدف��اع الفرن�ص��ية فلوران���ش ب��اريل 
مع وزي��ر اخلارجي��ة العراق��ي اإبراهيم اجلعف��ري، اأثناء 

زيارتهما الر�صمية اإىل بغداد، اليوم ال�صبت.
املو�ص��وع  باأن��ه  ال�ص��وري  املل��ف  لودري��ان  وو�ص��ف 
االأ�صا�ص��ي يف احلرب الدائرة على االإرهاب، م�ص��ددا على 
اأن فرن�ص��ا كان��ت و�ص��تظل يف اخلط��وط االأمامي��ة لهذه 

املعركة.
واأو�ص��ح رئي�ش الدبلوما�ص��ية الفرن�صية اأن املبادئ التي 
ت�ص��تند اإليها بالده يف امللف ال�ص��وري هي التزام جميع 
اأط��راف الن��زاع بع��دم ا�ص��تخدام االأ�ص��لحة الكيماوي��ة، 
وتو�ص��يع  للمدني��ني،  االإن�ص��انية  امل�ص��اعدات  واإي�ص��ال 

مناط��ق وق��ف اإطالق النار لت�ص��مل االأرا�ص��ي ال�ص��ورية 
باأكمله��ا.  واأ�ص��اف لودري��ان اأن الع��راق حالي��ا ب��ني 
مرحلت��ي احل��رب وال�ص��الم، واأن هذه البالد ق��ادرة على 
تخطي هذه املرحلة بف�ص��ل عزمي��ة قواتها االأمنية، على 

حد قوله.
م��ن جانبه، دعا اجلعفري الطرف الفرن�ص��ي اإىل التعاون 
م��ع حكوم��ة بغ��داد يف اإع��ادة البن��اء واإعم��ار املناطق 
املح��ررة م��ن االإرهابي��ني. يذك��ر اأن وزارة اخلارجي��ة 
العراقية �صبق اأن اأعلنت اأن الوزيرين الفرن�صيني �صيعقدان 

يف بغ��داد اجتماع��ات مع كب��ار امل�ص��وؤولني، مبن فيهم 
رئي���ش اجلمهورية فوؤاد مع�ص��وم ورئي���ش الوزراء حيدر 
العب��ادي، عالوة على وزي��ر اخلارجية. وجتدر االإ�ص��ارة 
اإىل اأن ت�رصيحات لودريان حول امللف ال�ص��وري لي�ص��ت 
الب��ادرة االأوىل التي تظهر تغ��ري موقف باري�ش اإزاء هذه 
االأزم��ة، اإذ اأعلن الرئي���ش اإميانويل ماك��رون، بعد توليه 
احلكم يف مايو/اأيار املن�رصم، اأن فرن�صا مل تعد ترى يف 
رحيل االأ�ص��د �رصطا �رصوريا حلل االأزمة ال�صورية، وذلك 

ب�صبب غياب اأي بدائل حقيقية له.

و�ص��لت ق��وات ع�ص��كرية �ص��ودانية جديدة، 
حمافظ��ة  اإىل  اأغ�ص��ط�ش/اآب،   25 اجلمع��ة 

عدن جنوبي اليمن.
املحافظ��ة،  يف  حمل��ي  م�ص��در  وق��ال   
لوكال��ة "�ص��بوتنيك" الرو�ص��ية: "اإن طائرة 
�ص��حن نقلت قوات ع�ص��كرية تابع��ة للجي�ش 
ق��وات  يف  م�ص��اركتها  �ص��من  ال�ص��وداين، 

التحالف العربي باليمن".
م�ص��ريا اإىل اأنه مت نق��ل القوات القادمة على 
م��ن عرب��ات ع�ص��كرية واآليات، م��ن مطار 

ال�ص��ودانية يف  الق��وات  اإىل مع�ص��كر  ع��دن 
مديرية خورمك�رص.

على �ص��عيد اآخر، �ص��نت طائ��رات التحالف 
العربي، فجر اأم�ش اجلمعة، عدة غارات على 
مواقع للحوثيني يف النهدين ودار الرئا�صة. 
كم��ا ا�ص��تهدفت غ��ارة اأخ��رى منزل��ني يف 
منطق��ة عطان، اأ�ص��يب خالله��ا 20 مدنيا، 

ح�صبما اأفاد موقع "امل�صهد اليمني".
وقال الناطق الر�صمي با�صم التحالف، تركي 
املالكي، اإن اإعادة النظر يف عمليات منطقة 
عط��ان جاري��ة، و�ص��يتم ن���رص التحقيق��ات 

االأولية حال توافرها.

كذل��ك، �ص��نت مقات��الت التحال��ف غ��ارت 
جوي��ة عل��ى مديرية نه��م �رصقي �ص��نعاء. 
ا�ص��تهداف  "مت  حملي��ة:  م�ص��ادر  وقال��ت 
تعزيزات احلوثي و�صالح يف منطقة حملى 
باملديري��ة، باأك��رث من غ��ارة". واأ�ص��افت: 
"�صوهدت اآليات ع�صكرية للحوثيني حترتق 

عقب الق�صف".
يذكر اأن ال�ص��عودية تقود من��ذ 26 مار�ش/
ع�ص��كريا  عربي��ا  حتالف��ا   ،2015 اآذار 
ملواجه��ة جماع��ة "اأن�ص��ار اهلل" والق��وات 
املوالي��ة للرئي�ش اليمني ال�ص��ابق علي عبد 

اهلل �صالح، يف كافة اأنحاء اليمن.

نروي��ج � وكاالت : يف خط��وة ذات دالالت 
اإن�ص��انية عميق��ة، قام��ت ملك��ة الرنوي��ج 
�ص��ونيا، زوج��ة املل��ك هارل��د اخلام���ش، 
باخلروج يف نزهة مع جمموعة من ن�ص��اء 
الجئات و�ص��لن حديثا اإىل البالد. وقامت 
امللك��ة بالنزهة م��ع جمموع��ة موؤلفة من 
12 �صيدة من دول اآ�صيا واإفريقيا وال�رصق 
االأو�ص��ط، يف غابة قريب��ة من بلدة درامن، 
جنوب غربي عا�ص��مة الرنويج اأو�صلو، يف 
ال�24 من اأغ�ص��ط�ش/اَب اجل��اري. وامللكة 
�ص��ونيا )80 عاما( كالعديد من مواطنيها 
تع�ص��ق النزه��ات والرح��الت يف اجلب��ال 
والغاب��ات، وهي ع�ص��و فخري يف جمعية 
جتم��ع هواة امل�ص��ي.   وهذه، لي�ص��ت املرة 
االأوىل الت��ي ت���رصب فيه��ا امللك��ة مثاال 
يحت��ذى ب��ه، اإذ قام��ت يف وق��ات �ص��ابق 
باخل��روج مع جمموعة من املتطوعني يف 

مدينة "�صانديفيورد" لتنظيف القمامة.
اأ�ص��ول  م��ن  الرنويجي��ني  ع��دد  ويتزاي��د 
اأجنبي��ة، الذي��ن يعي�ص��ون يف البل��د عام��ا 
تل��و االآخر. فوفقا الأح��دث البيانات، باتوا 
ي�ص��كلون نحو %17 من �صكان البالد )ما 
يقارب 900 األف �صخ�ش( وهم مهاجرون 
من االأجيال االأوىل والثانية. ويف اأو�ص��لو، 

تتجاوز هذا املوؤ�رص 30%.

وكاالت � متابع��ة : ر�ص��دت ال�رصط��ة االإيطالي��ة جه��ازا 
طائ��را م�ص��بوها يف �ص��ماء الفاتي��كان، وقام��ت على اإثر 
ذل��ك طائرة تابع��ة لل�رصطة بالتحلي��ق يف اأجواء املدينة 
ملالحق��ة ال��درون، وذل��ك بح�ص��ب م��ا نقلته قن��اة "راي 
ني��وز 24". وياأت��ي هذا االح��رتاز من قبل اأجه��زة االأمن 
بعدم��ا ن�رص تنظي��م "داع�ش"، عرب و�ص��ائل تابعة له على 
�صبكة االإنرتنت ت�ص��جيالت فيديو تت�صمن تهديدات لبابا 
الفاتيكان فران�صي�ش، كما انت�رصت على من�صات التوا�صل 
االجتماعي ر�صالة باللغة االإيطالية حتر�ش خاليا فردية 
بتنفيذ عمليات اإرهابية. لكن و�صائل االإعالم اأفادت فيما 
بعد باأن ال�رصط��ة مل جتد الدورون، الذي يعتقد اأنه انتهك 
اأج��واء الفاتيكان. ويف وقت �ص��ابق، اأعل��ن حظر الطريان 
يف اأج��واء الفاتي��كان، ال�ص��يما الطائ��رات ب��دون طي��ار 
"دورون"، ويف اإط��ار ذل��ك مينع ال�ص��ياح من ا�ص��تخدام 
هذه االأجهزة الطائرة بهدف الت�صوير. الهجوم على روما 
م�ص��األة وق��ت! على �ص��عيد مت�ص��ل، �رصح قائ��د احلر�ش 
ال�ص��وي�رصي، املكلف بحماية دولة الفاتيكان، الكولونيل 
كري�صتوف غراف، اأم�ش اجلمعة باأن وقوع هجوم اإرهابي 
يف العا�ص��مة االإيطالية روما هو "م�صاألة وقت". واأكد اأن 
قواته م�صتعدة للتعامل مع ذلك اخلطر، واأنه يتم تدريبها 
"وفق اأحدث االأ�ص��اليب، واأكرث التقنيات تطورا، وحت�صبا 
الأ�صواأ ال�ص��يناريوهات". واأ�صاف اأن "احلر�ش ال�صوي�رصي 
م�ص��تعد ملواجه��ة اأي تهديد، مب��ا يف ذلك ما ي�ص��در عن 
تنظيم "داع�ش" )االإرهابي(". وي�ص��ار هنا اإىل اأن احلر�ش 
ال�صوي�رصي مكلف بحماية دولة الفاتيكان، الواقعة داخل 
العا�ص��مة االإيطالية روما، واأ�ص�صه البابا يوليو�ش الثاين 

عام 1506، ويبلغ قوامه نحو 100 عن�رص.

الخارجية الفرنسية: ال شرط مسبقًا لرحيل األسد وأولويتنا محاربة "داعش"

ملكة النرويج تخرج في وصول قوات سودانية جديدة إلى عدن
نزهة مع الالجئين

بعد تهديدات 
"داعش".. درون مشبوه 
يحلق في سماء الفاتيكان!

وكاالت ـ متابعة 

فرنسا ـ متابعة

أميركا تعفو عن ضابط سابق أدين بالتمييز ومالحقة المهاجرين!
اأ�ص��در الرئي���ش االأمريكي دونالد ترامب م�ص��اء 
اأم���ش اجلمع��ة عف��وا عن قائ��د ال�رصطة ال�ص��ابق 
يف اأريزون��ا، جو اأرباي��و، )85 عاما( الذي اأدانه 
الق�ص��اء باالإفراط يف التميي��ز العرقي ومطاردة 

املهاجرين.
وقال البيت االأبي���ش يف بيان: "الرئي�ش دونالد 
ترامب منح العفو الرئا�صي اإىل جو اأربايو القائد 

ال�صابق ل�رصطة ماريكوبا يف )والية( اأريزونا".
واأ�ص��اف البي��ت االأبي�ش: "ال�رصيف ج��و اأربايو 
يبل��غ من العمر الي��وم 85 عاما، وبعد خم�ص��ني 
عام��ا م��ن اخلدمة الرائع��ة لبلده، ي�ص��تحق عفوا 

رئا�صيا".
واأكد الرئي�ش االأمريكي يف تغريدة م�صاء اجلمعة 
اأن اأرباي��و "اأم��ن احلماي��ة الأريزونا!"، وو�ص��فه 

باأنه "وطني".
وا�ص��تخدم اأربايو تويرت و�ص��عارات ترامب اأي�صا 
للتعبري عن �ص��كره للرئي�ش. وقال "ي�رصفني ذلك 
واأ�ص��عر بامتنان كبري للرئي�ش". واأ�صاف "انتظر 
بفارغ ال�صرب و�صع هذا امللف ورائي وامل�صاعدة 

على اإعادة العظمة الأمريكا"، �صعار ترامب.
"�ص��كرا  ثاني��ة:  تغري��دة  يف  اأرباي��و  واأ�ص��اف 
دونال��د ترامب لتفهم��ك ملا كانت علي��ه اإدانتي 
يف احلقيق��ة: ا�ص��طهاد م��ن قبل موال��ني الإدارة 
وزارة  يف  اأوبام��ا  ب��اراك(  ال�ص��ابق  )الرئي���ش 
الع��دل". وكان ج��و اأرباي��و ق��د اأدي��ن يف نهاية 
يوليو/مت��وز مبخالفة اأمر قا���ش فدرايل مينعه 

من القيام بدوريات على اأ�صا�ش التمييز.
و�ص��األ ترام��ب احل�ص��د يف جتم��ع الثالث��اء يف 
اأريزون��ا م��ا اإذا كان اأربايو قد اأدي��ن الأنه "قام 
بعمل��ه"؟، ف�ص��فق ل��ه احل�ص��ور بح��رارة. اإال اأنه 
تخل��ى عن االإعالن عن العف��و الذي كان متوقعا 
يف ه��ذا التجم��ع خوفا م��ن اأن ي��وؤدي اإىل توتر 
اجتماع��ي وتظاه��رات م��ن قب��ل من ي�ص��ككون 
بانحياز الرئي���ش اإىل العن�رصيني املدافعني عن 

العرق االأبي�ش.

وكاالت ـ متابعة 

يف وقت �سابق، قام رئي�س 
الواليات املتحدة "دونالد 

ترامب" باإعالن ا�سرتاتيجية 
جديدة حلرب افغان�ستان، 
الفرق الوحيد بني خططه 
وخطط الذين �سبقوه من 

روؤ�ساء امريكا، هو ت�سديده 
على �سرورة الت�سحية 

االمريكية، لتربير زيادته 
ال�سلطة التو�سعية للقوات 

االمريكية، كل �سي غري ذلك 
هو تقليد متعارف عليه يف 

وا�سنطن.

بغداد- الجورنال نيوز


