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إيران تتجاوز احلد املسموح  إلنتاج اليورانيوم املخصب في ١٠ أيام
وكاالت:   - عواصــم 
أعلنــت إيــران بــدء العــد 
العكســي لزيادة مخزونها 
مــن اليورانيــوم املخصب 
مبا يفوق النسب املسموح 
بهــا فــي االتفــاق النووي، 
لترفع بذلك سقف التحدي 
لواشنطن والغرب، وتزيد 
مــن منســوب التوتــر في 
املنطقــة التــي تغلــي على 
اثــر الهجمات املتالحقة في 
اخلليــج العربــي وحــرب 
التصريحات بني واشنطن 

وطهران.
وهدد بهروز كمالوندي 
املنظمــة  باســم  الناطــق 
اإليرانيــة للطاقــة الذريــة 
أمـــس أن احـتـيـاطـــــات 
اليورانيــوم املخصب لدى 
إيــران ســتتجاوز اعتبارا 
مــن ٢7 اجلــاري، احلــدود 
التــي ينص عليهــا االتفاق 
النووي اإليراني املوقع مع 
مجموعــة 5 + ١ في ٢٠١5، 
لكنه أضاف أنه اليزال هناك 
وقت أمام الدول األوروبية 

إلنقاذ االتفاق النووي.
وقال كمالوندي في مؤمتر 
صحافــي بثــه التلفزيــون 
اإليراني مباشرة »بدأ العد 
العكســي لتجــاوز الـ 3٠٠ 
اليورانيوم  كلغ ملخزونات 
املخصب، وخالل ١٠ أيام أي 
في ٢7 يونيو، سنتجاوز هذه 

احلدود«.
وأضاف: »رفعنا وتيرة 
التخصيــب إلــى 4 أمثالها 

إعالم إيرانية، إلى إنه ومنذ 
اإلعــالن عن زيــادة الطاقة 
اإلنتاجية إلــى 4 أضعاف، 
إنتــاج  كميــة  »ازدادت 
اليورانيوم املخصب بنسبة 
3.67%، وســنتخطى فــي 
غضون ١٠ أيام حجم إنتاج 

3٠٠ كلغ من اليورانيوم«.
وحول إنتاج املاء الثقيل 
في منشــاة اراك قــال، إنه 
من املمكن أن يــزداد حجم 
اســتخدام املــاء الثقيل في 
البالد خالل األعوام املقبلة.
ان  كمالونــدي  وأكــد 
احتياطيات إيران ســتزداد 
بوتيرة متسارعة وأضاف 

الــدول التي  أعطت إيــران 
التزال موقعة على االتفاق 
مهلة 6٠ يوما لاللتفاف على 
التي  العقوبــات األميركية 
أعــادت واشــنطن فرضها 
عليهــا بعد قــرار الرئيس 
دونالــد ترامب االنســحاب 

من االتفاق العام املاضي.
الرئيس  بــدوره، حــذر 
اإليراني حسن روحاني من 
أنه لم يعد أمام أوروبا متسع 
مــن الوقت إلنقــاذ االتفاق 
النووي الدولــي املبرم مع 
طهران، وذلك بعد انسحاب 

واشنطن.
ونقلت وكالة فارس عن 

انتهكت إيران التزاماتها فيما 
يتعلق بأنشطتها النووية.

وأضــاف للصحافيــني: 
»كنا واضحني فيما يتعلق 
مبخاوفنــا مــن اخلطــط 
اإليرانية بخفض التزاماتها 
باالتفاق النووي. إذا توقفت 
إيــران عن تنفيذ التزاماتها 
آنذاك  النووية، فســنبحث 
املتاحة  جميــع اخليــارات 

أمامنا«.
مــن جانبه، حث رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو القوى العاملية على 
اإلسراع في فرض مزيد من 
العقوبات على إيران إذا ما 

قائال: إذا كان حفظ االتفاق 
النووي مهما بالنسبة لهم 
)لألوروبيــني( فعليهم بذل 
الالزمــة. وأضاف:  اجلهود 
»إن اإلجراءات ستعود إلى 
ما كانت عليه فور تنفيذهم 

لتعهداتهم«.
وكانت إيران أعلنت في 
٨ مايــو انهــا قــررت وقف 
االلتزام باثنني من التعهدات 
التــي قطعتهــا مبوجــب 
االتفاق، ويحددان احتياطي 
اليورانيوم املخصب بـ 3٠٠ 
كلغ واحتياطي املياه الثقيلة 

بـ ١3٠ طنا.
لكن فــي ٨ مايو املاضي 

روحاني قوله خالل اجتماع 
مع ســفير فرنســا اجلديد 
أمــس: »إنها حلظة  بإيران 
حاســمة وال يــزال بوســع 
فرنســا العمل مع موقعني 
آخرين على االتفاق ولعب 
دور تاريخي إلنقاذه في هذا 

الوقت القصير للغاية«.
وذكر روحاني أن انهيار 
االتفاق النــووي لن يكون 
في مصلحة املنطقة والعالم.

وعلى صعيد ردود الفعل، 
حذر متحدث باسم رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي من أن لندن ســتبحث 
جميع اخليارات املتاحة إذا 

مضت قدما في خطة لتجاوز 
حد تخصيب اليورانيوم.

وقال نتنياهو في خطاب: 
»إذا نفــذت إيران تهديداتها 
فعلى املجتمع الدولي تفعيل 
آلية العقوبات احملددة سلفا 

على الفور«.
وفي غضــون ذلك، نفي 
اجليش اإليراني وقوفه وراء 
هجمات علــى ناقلتي نفط 
فــي خليج عمان األســبوع 
املاضــي وقال إنــه إذا قرر 
إغالق مضيق هرمز احليوي 

فسيفعل ذلك على املأل.
ونقلــت وكالــة فــارس 
لألنباء عــن رئيس األركان 
اإليرانــي امليجــر جنــرال 
محمد باقري قولــه: »فيما 
يتعلق باحلوادث اجلديدة 
إذا قــررت  فــي اخلليــج.. 
إيران اإلسالمية  جمهورية 
تعطيل صادرات النفط عبر 
مضيق هرمز فجيشها قوي 
مبا يكفي ليفعل ذلك بشكل 

كامل وعلى املأل«.
وأضاف: »أميركا وأذنابها 
جعلوا األحداث األخيرة في 
اخلليج أساسا التهام إيران، 
ولكــن عليهــم أن يعلمــوا 
اجلمهوريــة  أن  حقيقــة 
اإلســالمية، لــو أرادت منع 
صادرات النفط من اخلليج 
فإنهــا، وفي ضــوء قدرات 
قواتها املســلحة، ســتفعل 
ذلك بالكامل وبصورة علنية 
وصريحة ولن تلجأ للخداع 

والتستر«.

نتنياهو يدعو املجتمع الدولي لتفعيل آلية العقوبات على الفور.. واجليش اإليراني: لن نتردد في تعطيل إمدادات النفط وإغالق مضيق هرمز علناً إذا أردنا ذلك

بنسبة 3.67%، بل وزدنا على 
ذلك في اآلونة األخيرة حتى 
نتجاوز حد 3٠٠ كيلوغرام 
خــالل ١٠ أيام«. إال أنه ترك 
الباب مفتوحا أمام التراجع، 
وقال: »اليزال هناك وقت.. إذا 
ما حتركت الدول األوروبية«.
»بطبيعــة  وأضــاف: 
احلــال الفرصة متاحة أمام 
األوروبيني، إال أن إيران لن 
تصبــر بعــد اآلن لترى ما 

يعملون«.
وأشــار كمالونــدي في 
مؤمتر صحافي عقده أمس 
في منشاة »اراك« )خنداب( 
للماء الثقيل، نقلته وسائل 

طهران تعلن تفكيك شبكة 
جتسس تديرها »سي.آي.إيه«

»صفقة القرن« إلى نوفمبر.. وغرينبالت يدعم  »حق إسرائيل بضم أراضي الضفة«

عواصــم - وكاالت: قالت طهران أمس انها فككت 
»شبكة جتسس إلكتروني كبيرة« تديرها املخابرات 

األميركية.
ونقلت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية عن األمني 
العام ملجلس األمن القومي األعلى علي شمخاني قوله 
إنــه مت القبض على عدد من عمــالء وكالة املخابرات 
املركزية األميركية )سي.آي.إيه( في عدة بلدان، بفضل 

معلومات مخابرات تبادلتها إيران مع حلفائها.
وقال: ان طهران فككت شبكة جتسس إلكتروني، 
بعدمــا تبادلت معلومات مع حلفائها، واعتقلت عددا 

.CIA من عمالء الـ

عواصم - وكاالت: صرح مبعوث 
الرئيس االميركي دونالد ترامب الى 
الشرق األوسط جيسون غرينبالت 
بأن كشف خطة السالم التي يعدها 
البيت األبيــض لتســوية القضية 
الفلســطينية قــد يتم فــي نوفمبر 
املقبل بعد االنتخابات اإلسرائيلية.

وكان مــن املفترض اإلعالن عن 
خطة السالم املعروفة اصطالحا باسم 
»صفقة القرن« هذه األيام بعد انتهاء 
رمضان وفترة االعياد وكذلك انتهاء 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو من تشكيل احلكومة، كما 
صرح ســابقا عرابها األكبر وصهر 
الرئيس األميركي جاريد كوشنر. لكن 
فشل نتنياهو في تشكيل االئتالف 
وحل البرملان والدعوة الى انتخابات 
جديدة أدى الى تأجيل االعالن عنها 
مــرة ثانيــة. لكن تشــكيل حكومة 
جديدة سيســتغرق علــى األرجح 
أسابيع عدة بعد اجراء االنتخابات 

في ١7 سبتمبر املقبل.
 وهي في األساس تواجه تشكيكا 

في فرص توصل الرئيس األميركي 
دونالد ترامب إلى ما أسماء »االتفاق 

األخير«.
وقال غرينبالت وهو أحد مروجي 
اخلطة، فــي مؤمتر فــي نيويورك 
نظمته صحيفة »جيروزاليم بوست« 
اإلسرائيلية »نناقش حاليا تأجيال 
محتمال إلى الســادس من نوفمبر. 
سيكون من املنطقي انتظار تشكيل 
حكومة إسرائيلية جديدة، لذلك علينا 
االنتظار حتى السادس من نوفمبر 

على األرجح«.
وأضاف »لكننا سنقرر ذلك بعد 
)مؤمتر( البحرين« حيث تعقد ورشة 
عمــل اقتصادية تنظمهــا الواليات 
املتحدة حول الشق االقتصادي من 

خطة السالم.
وتابــع غرينبالت في تســجيل 
ڤيديــو لهــذه النــدوة وضــع على 
االنترنت »ليس سرا أن االنتخابات 
اإلسرائيلية غيرت املعطيات. لو لم 
تكن هناك انتخابات جديدة لقدمنا 

اخلطة خالل الصيف«.

ومن إرهاصات الصفقة التي تثير 
مخاوف الفلسطينيني وانتقاداتهم، 
أعلن غرينبالت تأييده تصريحات 
كان أدلى بها سفير الواليات املتحدة 
في إســرائيل ديڤيد فريدمان الذي 
رأى أن إسرائيل »متلك حق« ضم 
»أجزاء« من الضفة الغربية احملتلة، 
كما ذكــرت صحيفــة جيروزاليم 
بوست. وقال »أدعم تعليقاته« التي 
أثارت سابقا انتقادات فلسطينية 

واسعة.
وفي ذات السياق وذات املؤمتر، 
دعت تسيبي حوتوبيلي، نائبة وزير 
اخلارجيــة اإلســرائيلي، إلى فرض 
القانــون والســيادة علــى املناطق 
املصنفــة »ج« والتــي تشــكل %6٠ 
من مساحة الضفة الغربية، بعد أن 

اعتبرت أن الضفة ملك إلسرائيل.
وقالت حوتوبيلي: »حان الوقت 
لفــرض القانــون اإلســرائيلي على 

املناطق )ج(«.
وجاءت أقوال حوتوبيلي، خالل 
املؤمتر السنوي لصحيفة »جيروزاليم 

بوست« اإلسرائيلية، املنعقد في والية 
نيويورك األميركية ونشرتها أمس.

وتقع املناطق )ج( حتت سيطرة 
االحتالل الكاملة خالفا للمناطق )أ( 
الواقعة حتت السيطرة الفلسطينية 
الكاملة واملناطق )ب( الواقعة حتت 
الســيطرة األمنيــة اإلســرائيلية، 

واملدنية الفلسطينية.
ودعت حوتوبيلي إلى استخدام 
مصطلح »السيادة« وليس »الضم«.

وقالت: »استخدام مصطلح الضم 
ليس صحيحا، فأنت تضم شيئا ال 
يخصــك، هذه ليســت قصة ضم«، 
في إشارة ملزاعم اليمني اإلسرائيلي 
املتطرف الذي يقول إن الضفة الغربية 
جزء أساســي من إسرائيل. وهو ما 
يرفضه املجتمع الدولي حتى اآلن.

وحول ضم املناطق )ج(، أضافت 
حوتوبيلي: »يسأل الكثيرون ما هو 
التالي؟ وما الذي سيحدث وما الذي 
ســيتغير؟ منذ 5٢ عاما، كنا نغذي 
إنها أسطورة،  أســطورة االحتالل، 

هذا ليس صحيحا«.

مناظرة حامية بني يلدرمي وإمام أوغلو 
قبل أسبوع من انتخابات بلدية إسطنبول

عواصم - وكاالت: اشترط وزراء خارجية 
دول االحتاد األوروبي وجود »سلطة انتقالية 
بقيادة مدنية« لتطبيع العالقات مع السودان.

وطالــب الــوزراء في بيان نشــر عقب 
اجتماعهم في لوكســمبورغ أمس، بإجراء 
حتقيق »باستقاللية وشفافية« في حملة 
القمع التــي تخللت فــض االعتصام أمام 
قيادة اجليش في اخلرطوم في مطلع يونيو 

اجلاري.
وجدد الوزراء إدانتهم »للهجمات العنيفة 
التي ارتكبت في الســودان في الثالث من 
يونيو والتي أســفرت عن عــدد كبير من 
القتلــى واجلرحى في صفــوف املدنيني«، 
معتبرين أن »املسؤولية تقع بوضوح على 
عاتق املجلس العسكري االنتقالي كسلطة 

مكلفة بحماية السكان«.
وقال الوزراء في بيان ان االحتاد يدعو 
إلى االســتئناف الفــوري للمفاوضات بني 
املجلس العسكري االنتقالي وقوى احلرية 
والتغيير في السودان استنادا إلى االتفاقات 

التي مت التوصل إليها حتى اآلن.
ودعا البيان املجلس العسكري االنتقالي 
الى تنفيــذ تدابير بناء الثقة املطلوبة كما 
دعا قوى احلرية والتغيير للرد وفقا لذلك، 
مشيرا الى ضرورة امتناع كال الطرفني عن 

التحركات األحادية اجلانب.
وشــدد على أن »وجود سودان مسالم 
وموحد ودميقراطــي ومزدهر اليزال أمرا 
حاسما مبا في ذلك السالم واالستقرار في 

املنطقــة وميثل أولوية بالنســبة لالحتاد 
األوروبي«.

واكد البيان ان »السلطة االنتقالية بقيادة 
مدنية هي الشريك الوحيد الذي ميكن من 
خاللها تطبيع العالقات بني االحتاد األوروبي 
والسودان«، مشيرا الى ان االحتاد يتطلع إلى 
دعم البالد في مواجهة التحديات االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية وتنفيذ اإلصالحات 

الضرورية وتقدمي املساعدة. 
من جهته، دعا الصادق املهدي، رئيس 
»حتالف نــداء الســودان«، رئيس »حزب 
األمة القومي« املعارض، إلى تشكيل كيان 
وطني موحد من كافة املبادرات السودانية، 
للوساطة بني املجلس العسكري االنتقالي 
و»قــوى إعالن احلريــة والتغيير«، قائدة 

احلراك االحتجاجي.
في غضون ذلك، نقلت وكالة »سبوتنيك« 
الروسية عن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن 
الرئيس املخلوع عمر البشــير، ان األموال 
التي وجدت في بيت الضيافة، لم تأت من 
خزينــة الدولة أو املال العام، وإمنا جاءت 
دعما من مصادر خارجية حلل بعض املسائل 

العاجلة.
وقــال عضو هيئة الدفــاع انه عقب ما 
وصفه باالنقالب العســكري على البشير 
»كانت هناك أموال مبكتبه ببيت الضيافة. 
هذه األموال كانت تستخدم ألغراض طارئة، 
ولم تأت من خزينــة الدولة أو املال العام 

بل جاءت من مصادر خارجية«.

أنقرة ـ وكاالت: شارك املرشحان لرئاسة 
بلدية اســطنبول فــي مناظــرة تلفزيونية 
تاريخية حامية، هــي األولى من نوعها منذ 
وصــول حزب الرئيس رجب طيب اردوغان 

الى السلطة عام ٢٠٠٢.
وتواجه مرشــح حزب العدالة والتنمية 
احلاكم ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدرمي 
مع مرشح حزب الشعب اجلمهوري املعارض 
أكرم إمام أوغلــو الذي اعلن فوزه باالقتراع 
األول في مارس برئاسة البلدية قبل أن تلغى 
النتائج في مايو ويتقــرر اعادة االنتخابات 

االسبوع املقبل في ٢3 يونيو اجلاري.
وخســر يلدرمي، بفارق ضئيل ال يتجاوز 
١3.٠٠٠ صوت، لكن أعلى هيئة انتخابية في 
تركيــا أمــرت بإعادة االنتخابــات بعد طعن 
من حــزب العدالة والتنمية بدعوى حصول 
ومخالفــات. وأصر إمــام أوغلو على أنه هو 
»رئيــس البلدية املنتخــب«، مضيفا ان هذه 
»معركة دميوقراطية من أجل حقوق ١6 مليون 

شخص متت مصادرتها«. 
واملناظــرة هي األولى منــذ أكتوبر ٢٠٠٢ 
عندما تواجه أردوغان مع زعيم حزب الشعب 
اجلمهوري آنذاك دنيز بايكال قبل االنتخابات 

العامة.
وقــال إمــام أوغلــو مصوبا علــى حزب 
العدالة والتنمية إن بإمكانه هو تقدمي الوعود 
للناخبــني، لكــن مبا أن احلــزب موجود في 
الســلطة منذ ٢5 عاما فــإن يلدرمي »ال ميلك 

هذا احلق«.
في املقابل، ذكر يلدرمي باجنازاته كوزير 
للنقل ورئيس الوزراء، متحدثا عن مشاريع 
نقل رئيسية في اسطنبول مثل نفق مرمراي 
للسكك احلديدية الذي يربط بني جانبي مضيق 
البوسفور. واتهم منافسه بأنه طلب احلصول 

على بيانات جميع سكان اسطنبول. 
كما اتهم يلدرمي، املعارضة بأنها لم تساهم 
في جتنب إعادة عملية االقتراع على املنصب.
وقال إنها رفضت املســاعدة للتحقق من 
سالمة عملية االقتراع التي جرت يوم 3١ مارس 
املاضي. واعتبر أن هذا دفع العدالة والتنمية 

إلى الطعن في النتائج واملطالبة باإلعادة.
ونقلت وكالــة »األناضول« التركية عنه 
القــول: »إذا كانــت األصــوات التي حصلت 
عليها ســجلت لصالح مرشح حزب الشعب 
اجلمهــوري، أو مرشــح آخر، فــإن ذلك يعد 
سرقة، وليس هناك تفسير آخر لذلك.. ولو 
لــم يرفض حزب الشــعب اجلمهوري إعادة 
فرز كامل أصوات إسطنبول ملا كانت هنالك 

حاجة إلعادة االنتخابات«. 
إال أن إمــام أوغلــو إن االنتخابات املعادة 
»كفاح من أجل الدميوقراطية وليست مجرد 
انتخابــات محلية«. وأضاف: »أرفض عبارة 
ســرقة أصــوات الناخبني.. ولو لم نســجل 
محاضرنا بشكل جيد ونقلناها إلى مقرنا، ولو 
لم يقم عشرات آالف األشخاص بهذا النضال، 

لكان األمر انتهى ضدنا في تلك الليلة«.

ترامب يلمح إلى بقائه في البيت األبيض بعد واليته الثانية
و٥ دميوقراطيني يتقدمون عليه في استطالعات الرأي

عواصــم - وكاالت: أملح 
الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب إلــى إمكانيــة بقائه 
في منصبه بعد انتهاء فترته 
الرئاسية الثانية في حال فاز 

في انتخابات العام املقبل.
وفــي معــرض هجومــه 
صحيفتي »نيويوك تاميز« 
و»واشنطن بوست«، تساءل 
حــول مــا إذا كان الشــعب 
األميركي سيطلب بقاءه في 

البيت األبيض ملدة أطول.
ونشــر تغريدتــني على 
حسابه في تويتر طالب في 
األولى بإجراء استفتاء حول 
األكثر خداعا واألقل نزاهة بني 
الصحيفتني واتهمهما بإهانة 
أميركا واصفا إياهما بـ »أعداء 
الشعب«، وتابع في التغريدة 
التاليــة: »اخلبــر اجليد أنه 
بحلول ست سنوات، عندما 
ســتصبح أميــركا عظيمــة 
البيت  مرة أخرى وسأغادر 
األبيض اجلميل )هل تعتقدون 
أن الشعب سيطلب مني البقاء 
لفترة أطول لكي نبقي أميركا 
عظيمة؟!(، ســتخرج هاتان 
الصحيفتان املروعتان كالهما 

عن العمل لألبد«.
وفي ســياق االنتخابات 
أظهــر  أيضــا،  الرئاســية 
 اســتطالع جديد للــرأي، أن

5 من املرشحني الدميوقراطيني 
 ،٢٠٢٠ عــام  لالنتخابــات 
ســيهزمون الرئيس دونالد 

4١%، والعمدة بيتر بوتيجيج 
بنسبة 4١ مقابل %4٠.

الــى ان نائــب  وأشــار 
الرئيس السابق يتصدر أيضا 
سباق املنافسني الدميقراطيني 
بنسبة 3٢% من دعم الناخبني، 
بينما جاء ساندرز، في املركز 
الثاني، بعد تراجع دعمه من 

٢3% في مارس إلى ١3%.
فــي املقابــل، زاد كل من 
إليزابيــث واريــن، وبيتــر 
بوتيجيج، عمدة ساوث بيند، 
بوالية إنديانا، من مستوى 
دعمهما، مــن 4% في مارس 
إلــى ٩%، و١% في مارس إلى 

٨% على التوالي.

غيــر إنســانية، ملنعهم من 
الوصــول حلــدود الواليات 
املتحــدة، تفاديــا لتهديدات 
ترامب بفرض رسوم عليها.
وأجــرت الوكالة حتقيقا 
اســتقصائيا عــن ظــروف 
املهاجريــن علــى  احتجــاز 
احلــدود، وخلصــت إلى أن 
ظــروف احتجازهم »مزرية 

للغاية«.
وقالــت إنــه بنــاء علــى 
مقابالت مع نحو ٢٠ شخصا 
من املهاجرين، تبني أن هناك 
تكدسا داخل مراكز االحتجاز، 
حتى أن 5٠ شخصا ينامون 
في مســاحة طولها تســعة 
أمتار فقــط، كما أنــه هناك 
نقصا شــديدا في إمــدادات 

الغذاء واملياه.
وقالــت إن »املراحيــض 
تغمرها الفضالت البشرية، 
وتضطر النســاء للنوم في 
املمرات أو في قاعات الطعام 
بني الفئران والصراصير، في 
ظل معامالت مهينة من جانب 

احلراس«.
وتقول امرأة هندوراسية 
أجرت معها الوكالة لقاء: »لقد 
ألقوا بنا هنا مثل احليوانات«.
وقال إدغــار كورزو، من 
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق 
اإلنســان فــي املكســيك إنه 
ليســت هناك بنيــة حتتية 
مالئمة للتعامل مع تدفق هذه 
األعداد الكبيرة من املهاجرين.

وردا على سؤال حول ما 
هو أكثر أهمية بالنسبة لهم في 
حسم أي مرشح دميوقراطي 
محتمل سيصوتون لصاحله، 
أجاب 45% من املشاركني في 
االســتطالع بأنه الشــخص 
»الذي ميكنه هزمية دونالد 
ترامب«، بينما قال 5٢% إنه 
مرشــح يتمتــع »مبعاييــر 
أخالقيــة عالية«، و٢% قالوا 

إنهم ال يعرفون.
في غضون ذلك، كشفت 
وكالة أنباء أسوشيتد برس 
األميركية أمس، أن السلطات 
املكســيكية حتتجــز آالف 
املهاجريــن في ظــل ظروف 

تغريدة الرئيس االميركي دونالد ترامب 

ترامب، إذا أجريت االنتخابات 
اليوم، فضال عن تقدم نائب 
الرئيس الســابق جو بايدن 
على ترامب بـ ١٠ نقاط مئوية.
ووجــد اســتطالع رأي 
»فوكــس  شــبكة  أجرتــه 
نيوز« على الصعيد الوطني، 
ونشرت نتائجه أمس األول، 
أن بايدن يتفوق على ترامب 

بنسبة 4٩% مقابل %3٩.
يلــي بايدن الســيناتور 
بيرني ســاندرز بنسبة 4٩ 
مقابــل 4٠%، والســيناتور 
إليزابيث وارين بنســبة 43 
مقابل 4١%، والسيناتور كاماال 
هاريس بنســبة 4٢% مقابل 
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