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ترامب يعزف على وتر القومية ويَعد بـ»زلزال في صناديق االقتراع«
عواصــم - وكاالت: أطلق 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
رسميا حملة إعادة انتخابه في 
٢٠٢٠ بطريقة تشبه كثيرا تلك 
التي وصل فيها إلى السلطة في 
٢٠١6، من خالل جتمع صاخب 
عزف فيه علــى وتر القومية 
وأثار املخاوف من الهجرة غير 
الشرعية بينما تعهد بالدفاع 

عن حقوق العمال.
ثقتــه  ترامــب  وأبــدى 
بالفوز مجددا فــي انتخابات 
معارضيــه  منتقــدا   ٢٠٢٠
الدميوقراطيني، واصفا إياهم 
مبتطرفني يساريني مدفوعني 
بـ»الكراهيــة« بينمــا تعهد بـ 
»زلزال في صناديق االقتراع«.
وقــال أمام نحــو ٢٠ ألف 
شــخص مــن أنصــاره فــي 
أورالنــدو بفلوريدا »فعلناها 

مرة وسنفعلها مجددا«.
أقــف  »لهــذا  وأضــاف 
أمامكم الليلة إلطالق حملتي 
االنتخابية رسميا لوالية ثانية 

كرئيس للواليات املتحدة«.
ولم يتضمن خطاب ترامب 
الذي اســتمر لنحو 8٠ دقيقة 
أي أفــكار مهمــة جديــدة أو 
خطط للمستقبل، بينما ارتدى 
أنصــاره في صالــة أورالندو 
قبعات بيسبول حمراء، هاتفني 
»الواليات املتحدة األميركية« 

و»أربع سنوات إضافية«. 
الرئيــس اجلمهوري  لكن 
أطلق حملــة إعــادة انتخابه 
بتعداد املكاسب السياسية التي 
حتققت في عهده، مجددا تعهده 
بتشييد جدار على طول احلدود 
مــع املكســيك. وفــي خطاب 
ملــيء بتصريحاته املتباهية 
ومبالغاتــه املعتــادة، أطلــق 
ترامــب دون إعطاء تفاصيل، 
وعــودا بأنه سيشــرف على 
التوصل إلى عالجات للسرطان 
الطريــق  واإليــدز وســيمهد 
إلرسال رواد فضاء إلى املريخ.

لكن اجلزء األكبر من خطابه 
تركــز على الصعوبــات التي 
يواجههــا الناخبــون البيض 
من الطبقة املتوسطة والعاملة 
الذين كان لهم الفضل في الفوز 
املفاجئ الذي حققه كسياسي 
دون خبرة سابقة في هذا املجال 
على هيالري كلينتون في ٢٠١6.

وخــالل التجمــع، حــض 
ترامب بشــكل متكرر احلشد 
على إصدار صافرات استهجان 

الــرأي املبكرة تظهــر أن أمام 
ترامب مواجهــة صعبة، فإن 
الرئيــس االميركــي يخوض 
معركته مدعوما بثقة قاعدته 
اليمينية به. وتوجه ترامب، 
املتهــم شــخصيا بسلســلة 
من اجلرائــم اجلدية من قبل 
خصومه، الى احلشد بالقول 
بأنهــم شــكلوا معــا »حركة 
سياســية عظيمــة« أجبــرت 
»مؤسســة سياســية معطلة 
فاسدة« على أن تشيح بوجهها.

واصطف أنصاره على األرصفة 

املفاجئ في تغريدة على تويتر، 
لكن تقارير إعالمية تشير إلى 
أنــه ال فكرة لدى املســؤولني 
في اإلدارة األميركية بشأن ما 

يخطط له الرئيس.
وتظهر سلسلة استطالعات 
تقدم الدميوقراطي جو بايدن، 
الذي تركز حملته على إعادة 
البالد إلى مــا كانت عليه في 
عهد الرئيــس الذي كان نائبا 
له بــاراك أوباما، على ترامب 
بشــكل كبير. وانتقد مرشــح 
دميوقراطــي آخــر بــارز هو 

األميركي الذي قال إنه »موضع 
حسد العالم« أقوى نقطة في 

صالح ترامب.
لكن الرئيس أشار إلى أن 
»احللم األميركــي« بحد ذاته 
بات في خطر جراء املهاجرين 
غيــر الشــرعيني، مصرا على 
أن مشــروعه املرتبــط بجدار 

املكسيك سيمضي قدما.
إال أنه لم يتطرق إلى إعالنه 
قبــل املهرجــان بأنه ســيأمر 
بترحيــل »ماليــني املهاجرين 
غير الشرعيني«. وأعلن التهديد 

وســط أورالندو طوال اليوم 
حيث انتظروا في خيام وعلى 
مقاعد ليكونوا أول من يصل 
إلى الصالة. وقال أحد مؤيديه 
ديڤيد ميلوني لوكالة فرانس 
بــرس »هــذا حــدث تاريخي، 
لــن نفوتــه مهمــا حصــل«. 
وســتكون فلوريدا بــني أهم 
الواليات »املتأرجحة« أي التي 
ميكن أن تغير معسكرها بني 
اجلمهوريني والدميوقراطيني 

من انتخابات ألخرى.
ويعــد وضــع االقتصــاد 

اليساري بيرني ساندرز خطاب 
ترامب في فلوريدا.

وقال »يجعلني االستماع 
لترامــب أشــعر وكأنــه رجل 
يعيش في عالم مــواز وبأنه 

رجل ينبغي هزميته«. 
وأظهــر اســتطالع أجرته 
»جامعة كوينيبياك« ونشرت 
نتائجــه اخلميــس أن بايدن 
يتقدم على ترامب بنسبة 5٠ 
مقابل 4١% في فلوريدا، بينما 
يتقدم ساندرز عليه بنسبة 48 

مقابل 4٢% في الوالية.

دشن حملته النتخابات 2020 بوعود بالقضاء على اإليدز والسرطان ومكافحة الهجرة غير الشرعية

ضــد الصحافيني الذين كانوا 
يغطون املناسبة، مشيرا إلى 
أن كل ما ينشرونه هو »أخبار 
كاذبة«. والتفــت ترامب بعد 
ذلك إلى الدميوقراطيني الذين 
قــال إنهم »باتــوا أكثر تطرفا 
وأكثر خطورة وتشوشــا من 
أي وقت مضى في تاريخ بلدنا 
احلديث«. وقال »إنهم يريدون 
تدميركم ويريدون تدمير بالدنا 
كما نعرفها«، مضيفا »هذا ليس 

مقبوال، ولن يحدث«.
وبالرغم من أن استطالعات 

واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة 
على تركيا بسبب صواريخ »إس 400« 

واشــنطن ـ د.ب.أ: قالت مصادر مطلعة 
إن إدارة الرئيــس األميركــي دونالد ترامب 
تدرس ثالث حزم مــن العقوبات على تركيا؛ 
بسبب إصرار األخيرة على شراء نظام الدفاع 

الصاروخي الروسي »إس 400«.
لكن مصادر رجحت أن ترامب ال يريد اتخاذ 
قرار نهائي في هذا الشأن قبل قمة مجموعة 
الدول العشرين التي تستضيفها اليابان أواخر 
الشــهر اجلاري، حيث من املتوقع أن يجتمع 
بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.  ونقلت 
وكالة بلومبيرغ لألنباء عن ثالثة مصادر القول 
إن احلزمة األشد من العقوبات التي يدرسها 
املسؤولون في مجلس األمن القومي األميركي 
ووزارتي اخلارجية واخلزانة ستؤدي إلى شلل 
شــبه كامل لالقتصاد التركي املتعثر بالفعل، 
مضيفة أن أي عقوبات جديدة ستكون إضافة 
إلى القرار األميركي السابق بإلغاء صفقة بيع 
الطائرات املقاتلة طــراز إف 35 إلى تركيا إذا 
أصرت على شــراء صواريخ »إس 400« كما 

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن االجتاه األقوى 
لدى املســؤولني األميركيني يتمثل في فرض 
عقوبات على عدد من الشركات التركية الكبيرة 
العاملة في مجال الصناعات العســكرية وفقا 
للقانون األميركي املعروف باسم »قانون محاسبة 
خصوم أميركا من خالل العقوبات« الذي يتيح 
فرض عقوبات على املؤسسات التي تتعامل مع 

جتاريا مع روسيا.
وأدت هذه األنباء إلى تراجع الليرة التركية 
أمام الدوالر بنسبة 1.5% في بداية تعامالت أمس.
في الوقت نفسه، مازال اجلدل يدور حول 
التهديد بوقف مشــاركة تركيا في مشروع 
تطوير الطائرة املقاتلــة األميركية »إف 35«، 
حيث تنتج الشركات التركية العديد من املكونات 
الرئيسية للطائرة التي تنتجها شركة »لوكهيد 

مارتن« األميركية. 
وبحسب املصادر، فإن اإلدارة األميركية قد 
تقرر فرض العقوبات على تركيا أوائل يوليو 
املقبل، مبجرد أن تبدأ تركيا تســلم مكونات 

النظام الصاروخي الروسي.

»العسكري« السوداني مستعد للتفاوض
واملعارضة تنتظر مقترحات إثيوبيا

»السلطة« جتدد طلب »الدعم املالي العربي« 
وتطورات في »املصاحلة« الفلسطينية

عواصم - وكاالت: أعلن رئيس املجلس 
العســكري السوداني، عبدالفتاح البرهان 
امس، جاهزية املجلس الستئناف املفاوضات 
مع قوى إعالن احلرية والتغيير، داعيا إياهم 

للعودة إليها »اليوم قبل الغد«.
جاء ذلك خالل لقاء جمعه مبمثلني عن 
املجلس القومي للمهن الطبية والصحية، 

بقاعة الصداقة في العاصمة اخلرطوم.
وجدد البرهان تأكيــده رفض املجلس 
العسكري التدخالت اخلارجية في الشأن 
الســوداني، وترحيبه باملبادرات الوطنية 
السودانية، وعدم قبول أي حل يقصي أي 

جزء من مكونات الشعب السوداني.
وتابــع في حديثه: »البــالد حاليا دون 
حكومــة وملدة 3 أشــهر وهذا ميهد لتدخل 

املخابرات اخلارجية والسفارات«.
وقال البرهــان: »نرحب بالتفاوض مع 
قــوي إعالن احلرية والتغييــر، لكن دون 
إقصــاء ألي ســوداني في احلــل الوطني، 
وندعوهم الســتئناف احلــوار اليوم قبل 
الغد«. وأكد أن املجلس ليس لديه أي شرط 
للتفــاوض مع أي طرف، لكنه لن يســمح 

للسودان أن يضيع ينزلق في الفتنة.
وفــي ســياق متصــل، كشــف مصدر 
ديبلوماســي بحســب األناضــول، انه من 
املتوقع أن يعود املبعوث اإلثيوبي، محمود 

دريــر، إلى اخلرطــوم اليوم، الســتئناف 
التفاوض غير املباشر بني املجلس العسكري 

وقوى إعالن احلرية والتغيير.
وأوضح املصدر الذي فضل عدم الكشف 
عن هويته، أن هذه العودة تأتي بعد إطالعه 
رئيــس الوزراء اإلثيوبــي، ابي أحمد على 

تطورات املفاوضات بني الطرفني.
وفي ذات السياق، قال مصدر من قوى 
إعالن احلرية والتغيير لألناضول )طلب عدم 
ذكر اسمه( إنهم في انتظار عودة املبعوث 
اإلثيوبي، لالطالع على مقترحاته اجلديدة 

ودراستها والرد عليها.
وفي األثناء، تسلم البرهان، امس، مبادرة 
لتقريــب وجهات النظر بــني كل األطراف 
السياسية الســودانية، من رئيس جنوب 

السودان، سلفاكير ميارديت.
جاء ذلك خالل لقاء البرهان، مبستشار 
ســلفاكير للشــؤون األمنية، توت قلواك، 
بالقصر الرئاسي، في العاصمة السودانية 
)اخلرطوم(، الذي سلمه املبادرة، حسبما 
أوردت وكالــة الســودان لألنبــاء. ونقلت 
الوكالة عن قلواك تصريحه بأنه قدم لرئيس 
املجلــس مبــادرة دولة اجلنــوب لتقريب 
وجهات النظر بني كل األطراف السياسية 
السودانية، مبا يفضي للوصول إلى اتفاق 
يحقق السالم واالستقرار في واليات البالد.

عواصم - وكاالت: أعلن مســؤول في 
السلطة الفلسطينية امس، أنها عاودت طلب 
دعم مالي عربي عاجل في ظل تفاقم العجز 
في موازنتها جــراء أزمة أموال الضرائب 

مع إسرائيل.
وقال املتحدث باسم احلكومة الفلسطينية 
إبراهيــم ملحــم، لإلذاعــة الفلســطينية 
الرســمية، إن هذا الطلب سيتم بحثه في 
اجتماع طارئ لوزراء املالية العرب سيعقد 
يوم األحــد املقبل في مقــر جامعة الدول 

العربية في القاهرة.
وأوضح ملحم أن السلطة الفلسطينية 
طلبت تنفيذ قرار وزراء اخلارجية العرب 
الصادر في أبريل املاضي بتوفير شبكة أمان 

مالية لدعم املوازنة الفلسطينية.
وشدد على احلاجة إلى حترك عربي جدي 
لدعم السلطة الفلسطينية ماليا »في ظل 
ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقيادته 

من ابتزاز سياسي ومالي«.
وأعلن ملحم االتفــاق مع رجال أعمال 
فلسطينيني في الداخل واخلارج على تقدمي 
قرض مالي للســلطة الفلسطينية مببلغ 

١5٠ مليون دوالر على مدار ثالثة أشهر.
مــن جهــة أخرى، قــال عضــو اللجنة 
املركزيــة لـ»فتــح«، عزام األحمــد امس، 
إن »تطــورات إيجابيــة« طرأت على ملف 
املصاحلة. وأشار »األحمد« في تصريحات 
إلذاعة »صوت فلسطني«، الرسمية، إلى أن 
وفدا مصريا رفيعا، سيزور مدينة رام اهلل 
»قريبا«، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، قبل أن يتوجه لقطاع غزة لبحث 
ملف املصاحلــة مع قــادة حركة حماس. 
وأضاف:»تطــورات إيجابيــة مهمة طرأت 
على موقف حركة حماس، ســيتم اإلعالن 
عنها من قبل مصر، عندما تنهي حتركاتها 

بحضور حركتي فتح وحماس«. 

ميركل بعد حادثة ارجتافها الشديد: أنا في حالة رائعة

اجلبير مغردًا: تناقضات واضحة في تقرير
املقررة املستقلة حلقوق اإلنسان بقضية خاشقجي

عواصم - وكاالت: أعربت املستشارة 
األملانيــة أجنيال ميركل عن شــعورها 
باالرتيــاح، وذلك عقب يوم من ظهور 
ارجتافات شديدة عليها خالل استقبالها 
الرئيس األوكراني اجلديد فولودميير 
زيلنسكي في برلني. وقالت ميركل امس، 
خــالل زيارتها ملدينة جوســالر غربي 
أملانيا ردا على سؤال صحافي عن حالتها 

اآلن: »رائعة. األجواء ممتعة هنا«.
وقادت ميركل امس، كما هو معتاد 
جلســة مجلس الوزراء، وبحســب 
بيانات مشاركني، لم يتم التطرق إلى 
واقعة االرجتاف سواء خالل احملادثات 
التمهيديــة مــن جانــب التحالــف 
املســيحي املنتمية إليــه ميركل، أو 
خــالل اجتماع مجلس الــوزراء، أو 

حتى على هامش االجتماع.
وبدا على ميركل خالل وقوفها أمام 
حرس الشرف بجانب الرئيس األوكراني 
ارجتافات شديدة في ساقيها وجسمها، 
لكن عندما سارت برفقة زيلنسكي أمام 
حرس الشرف خف االرجتاف بوضوح.
مــن جهتهــم، حتفــظ أطبــاء على 
تشــخيص حالة ميركل، مســتبعدين 
في الوقت نفسه وجود مشكلة صحية 
خطيــرة لديها، حيث قــال نائب مدير 
قسم الطوارئ في مستشفى هامبورج-

إبندورف اجلامعي، ألكسندر شولتسه، 
في تصريحات لوكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ( امــس، إن إمكانيــة أن يكــون 
الســبب في ارجتاف ميركل هو نقص 

السوائل في جسمها أمر غير غريب.

العربية نت: قال وزير 
الدولة للشؤون اخلارجية 
السعودية، عادل اجلبير، 
امــس، إن تقرير املقررة 
املســتقلة فــي مجلــس 
التابع  حقوق اإلنســان 
لــالمم املتحــدة بقضية 
يتضمــن  خاشــقجي، 

تناقضات واضحة.
وذكر اجلبير في عدة 
تغريدات في حسابه على 
تويتــر أنــه »ال جديد.. 
املقررة في مجلس حقوق 
اإلنسان تكرر في تقريرها 
غير امللزم، ما مت نشره 
وتداولــه فــي وســائل 

اإلعالم«.
وأضاف وزير الدولة 
اخلارجيــة  للشــؤون 
الســعودية أن تقريــر 

واحملاكمات جارية.
الدولة  وأكــد وزيــر 
اخلارجيــة  للشــؤون 
الســعودية أن اجلهــات 
القضائية في السعودية 
هي الوحيــدة املختصة 
بنظــر هــذه القضيــة 
ومتارس اختصاصاتها 
باسـتـقـــاللية تـامـــة، 
أي  بشــدة  ونرفــض 
محاولة للمساس بقيادة 
اململكة أو إخراج القضية 
عــن مســار العدالة في 
اململكــة أو التأثير عليه 

بأي شكل كان.
وشــدد اجلبير على 
أن سيادة اململكة ووالية 
العدليــة  مؤسســاتها 
 علــى هــذه القضية أمر

ال مساومة فيه.

أطباء يستبعدون وجود مشكلة صحية خطيرة لديها

أجنيال ميركل خالل زيارة متحف راملسبرغ في جوسالر امس )رويترز(

اثنتان من تغريدات وزير الدولة للشؤون اخلارجية السعودية، عادل اجلبير التي يفند فيها تقرير املقررة في »حقوق اإلنسان«

جمال خاشقجي، يحضرها 
الدول  ممثلــون لســفارات 
اخلمــس دائمــة العضوية 
في مجلس األمن باإلضافة 
إلى تركيا ومنظمات حقوقية 

سعودية.

وقال اجلبيــر إن قيادة 
اململكــة وجهــت بإجــراء 
التحقيقــات الالزمة، والتي 
أدت إلــى إيقــاف عــدد من 
األشخاص املتهمني بالقضية 
مســتمرة  والتحقيقــات 

املقررة فــي مجلس حقوق 
اإلنسان يتضمن تناقضات 
واضحة وادعاءات ال أساس 

لها تطعن في مصداقيته.
وأكد أن احملاكمات اجلارية 
فــي قضية مقتــل املواطن، 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

أكد أن ممثلي سفارات الدول الـ ٥ يحضرون احملاكمات

ملشاهدة الڤيديو

بيلوسي: قد تتم مساءلة ترامب
إذا ثبت ارتكابه خطأ

واشنطن - رويترز: قالت نانسي بيلوسي 
رئيسة مجلس النواب األميركي أمس إنه إذا 
كشفت حتقيقات الدميوقراطيني بشأن ممارسات 
الرئيس دونالد ترامب ارتكابه خطأ كبيرا فقد 

يسعى املجلس إلى مساءلته.
وقالت بيلوســي للصحافيني خالل حفل 

إفطار استضافته صحيفة )كريستيان ساينس 
مونيتور(: »إذا ثبت ارتكاب اخلطأ يتعني إجراء 
املســاءلة«. وأدلت بيلوسي بتصريحاتها ردا 
على سؤال بشأن ما إذا كان هناك خيار بديل 
بالتصويت علــى توجيه اللوم للرئيس وهي 

فكرة قالت بيلوسي إنها غير مطروحة.


