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عربية وعامليةاالربعاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٠

ملك البحرين لكوشنر: التضامن اخلليجي يعتمد على السعودية
عواصــم ـ وكاالت: أكــد عاهــل 
البحرين امللك حمد بن عيســى آل 
خليفة اعتزاز مملكة البحرين بعمق 
ومتانــة العالقــات االســتراتيجية 
التاريخيــة مــع الواليــات املتحدة 
األميركيــة الصديقــة، معربــا عن 
شكره ملا تقوم به اإلدارة األميركية 
مــن جهود متواصلة تهدف إلحالل 
األمن والسالم واالستقرار في منطقة 

الشرق األوسط.
جاء ذلك خالل استقبال العاهل 
صاحــب  بحضــور  البحرينــي، 
الســمو امللكــي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وكبار املســؤولني 
فــي قصر الصافريــة امس، جاريد 
كوشــنر كبير مستشاري الرئيس 
االميركــي دونالــد ترامــب والوفد 
املرافق مبناســبة زيارته للمملكة. 
وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية 
(بنا) ان اجلانبني استعرضا مسار 
التعاون الثنائي بني مملكة البحرين 
والواليات املتحدة والذي يستند إلى 
تاريخ مــن العالقات املتميزة متتد 
ألكثر من ١٢٠عاما وتعاون عسكري 
ألكثر من ٧٥ عاما. وأكد ملك البحرين 
أن االستقرار والتضامن اخلليجي 
يعتمــد، فــي جميع املواقــف، على 
الشــقيقة الكبرى اململكــة العربية 
الســعودية بقيادة خــادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
«واننــا معها في الســراء والضراء 

الفلســطيني  الشــعب  وحقــوق 
الشقيق».

واســتطرد بالقــول «أتطلع في 
املرحلة املقبلة إلى استمرار العطاء 
الفلســطينية  االيجابــي للجاليــة 
الكرميــة وأبنائها وســتكون دولة 
اإلمــارات كما كانت دائما احلاضنة 

األمينة لكم وألسركم».
من جهة اخرى، اتفقت إسرائيل 
واإلمارات امس على تشكيل جلنة 
مشــتركة للتعــاون فــي اخلدمات 
املالية بهدف تشــجيع االســتثمار 
بني البلدين. ورحب رئيس الوزراء 
نتنياهــو  بنيامــني  اإلســرائيلي 
بالتوقيع علــى «مذكرة التفاهمات 
األولى بني إســرائيل واإلمارات في 

مجال املصارف واألموال».
وكتــب نتنياهو على حســابه، 
بالعربية، على موقع فيســبوك أن 
هذه «التفاهمات ستساعدنا في دفع 

االستثمارات قدما».
كما وقع عبداحلميد محمد سعيد 
األحمــدي محافظ مصرف اإلمارات 
العربيــة املتحدة املركــزي ورونن 
بارتــس مديــر عام مكتــب رئيس 
الوزراء اإلســرائيلي مذكرة تفاهم 
للتعــاون املســتقبلي فــي القطاع 
املصرفي واملالي.  واتفق اجلانبان 
خالل لقاء جمعهما في أبوظبي امس 
على تشكيل مجموعات عمل وجلان 
ثنائية لتسهيل األعمال املصرفية بني 
اإلمارات وإسرائيل، حسبما افادت 

وكالة «وام».

مبا يحقق االستقرار واالزدهار في 
املنطقة». وفي هذه املناسبة، أشاد 
امللــك حمد بــن عيســى آل خليفة 
باملواقــف التاريخية الثابتة لدولة 
العربية املتحدة الشقيقة  اإلمارات 
في الدفاع عن قضايا ومصالح األمة 
العربية واإلســالمية، ومســاعيها 
احلثيثــة للوصول الــى حل عادل 
وشــامل يضمــن نيــل الشــعب 
الفلســطيني حلقوقــه املشــروعة 

ويحقق السالم الدائم في املنطقة.
وكان كوشنر قد وصل البحرين 
قادما من االمارات التي اختتم زيارته 
التاريخية لها بزيارة قاعدة الظفرة 
اجلوية قرب مدينــة أبوظبي التي 
ينشر فيها اجليش األميركي مقاتالت 

«إف ـ ٣٥» .
وكتب املسؤول األميركي في كتاب 
الزوار في قاعدة الظفرة اجلوية قرب 
مدينة أبوظبي رسالة مفادها «أمتنى 

أن تســتمر العالقــة مــع الواليات 
املتحدة في التطور، سنستفيد معا 
جللب املزيد من الســالم واالزدهار 

إلى الشرق األوسط وخارجه».
من جانب آخر، اكد سمو الشيخ 
عبــداهللا بــن زايد آل نهيــان وزير 
اخلارجية والتعاون الدولي اإلماراتي 
ان موقف بالده ثابت وراسخ في دعم 
املوقف العربي الداعي إلى قيام دولة 
فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس 

الشرقية، مؤكدا بالقول «سنستمر 
في دعم القضية الفلسطينية على 
خطى الدعم التاريخي الذي قدمته 
اإلمارات وهو موقف نابع من قناعة 

متجذرة ال تغيره أي اعتبارات».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها 
ســموه عبر تقنية االتصال املرئي 
عن بعد خالل لقاء نظمه في أبوظبي 
ممثلون للجالية الفلســطينية في 
اإلمارات. وافادت وكالة ابناء اإلمارات 

الرسمية (وام) في بيان بأن الشيخ 
عبداهللا بن زايد قال «اليوم واإلمارات 
تتخذ قرارها السيادي من أجل السالم 
واملستقبل أؤكد لكم أنكم في بلدكم 
الثانــي بني أهلكم كما أؤكد أن هذه 
العالقة ثابتة وراسخة ولن تتغير». 
وتابع «اإلمارات ترى أن خيار السالم 
استراتيجي وضروري للمنطقة وأن 
هذا اخليار لن يكون على حســاب 
دعمنا التاريخي للقضية الفلسطينية 

صهر ترامب يختتم زيارته لإلمارات بزيارة قاعدة «الظفرة» اجلوية

مستشار الرئيس االميركي جاريد كوشنر خالل زيارته قاعدة الظفرة في االمارات   (أ.ف.پ)  جاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين

انقسام حاد في أميركا يؤججه انتشار األسلحة والتنافس بني ترامب وبايدن
الرئيس يتوجه إلى كينوشا رافضاً لقاء عائلة بليك ومشيداً بالشرطة

عواصــم - وكاالت: عــززت 
االضطرابــات التي تســيطر على 
مــدن أميركيــة رئيســية موقعة 
ثالثــة قتلــى وعدة جرحــى، الى 
جانب االحتجاجات ضد العنصرية 
ووحشية الشرطة، عززت املخاوف 
مــن وقوع األســوأ قبل شــهرين 
فقط مــن االنتخابات الرئاســية. 
فيمــا انتقل التنافــس االنتخابي 
الشــرس الى امليدان، حيث توجه 
الرئيــس األميركي دونالد ترامب 
إلى والية ويسكونســن، وانتقل 
خضمه الدميوقراطي جو بايدن الى 
والية بنسلفانيا. وتبادال االتهامات 
بـ«تأجيج» االضطرابات، واخلضوع 

لسلطات ظالمية. 
الفــوز بوالية  ويأمــل ترامب 
ثانية في الثالث من نوفمبر رغم 
مــرور بالده بأســوأ أزمة صحية 
منذ تفشــي االنفلونزا االسبانية 
في ١٩١٨، وأســوأ ركــود منذ أزمة 
١٩٢٩، وأسوأ أزمة اجتماعية منذ 
التحرك للمطالبة باحلقوق املدنية 

في الستينيات.
وطلب حاكم والية ويسكونسن 
الدميوقراطــي تونــي ايفــرز من 
ترامب عبثا، عــدم املجيء تخوفا 

من أن «تؤخر زيارته املصاحلة» 
مع السكان الذين اليزالون «حتت 
الصدمة»، بعد أعمال العنف التي 
أثارتها إصابة األميركي من اصل 
افريقي جايكوب بليك بجروح بالغة 
برصــاص أحد عناصر الشــرطة 
البيــض. فقــد أقدم شــاب في الـ 
١٧ التحق بامليليشــيات املسلحة، 
على قتــل متظاهريــن مناهضني 
للعنصريــة األربعــاء املاضــي. 
واستخدمت األســلحة مجددا في 
نهاية األسبوع في بورتالند، حيث 
تدور مواجهات بانتظام بني ناشطني 
من اليسار املتطرف وقوات األمن 

منذ أكثر من ثالثة أشهر.
وهذه املــرة وقعت الصدامات 
مع مجموعة من مناصري ترامب. 
وعلى هامش هذه الصدامات قتل 
رجل كان يعتمر قبعة وينتمي الى 
مجموعة محلية من اليمني املتطرف 
املوالية لترامب، في ظروف التزال 

غامضة.
وأعلــن سبنســر سانشــاين 
محلل اليمني املتطــرف األميركي 
انه ستكون هناك «حوادث إطالق 
نــار أخــرى» حتى يحــني موعد 
الرئاســية. وأضاف  االنتخابــات 

في أريزونا حيــث القوانني حول 
األسلحة أكثر مرونة».

وفــي مواجهة اليمني املتطرف 
حتالــف غيــر متجانــس يضعه 
الرئيــس ترامــب حتــت رايــة 
«مناهضة الفاشية» ويتهم أتباعه 
بانهــم «محرضــون وفوضويون 
وســفاحون» ينتمــون حلركــة 

في تصريحات بدت وكأنها تخفف 
من خطورة جتاوزات الشرطة ال 
بــل تبررها. وأوضــح ترامب أنه 
لــن يلتقي عائلة بليــك، موضحا 
أنه رفــض التعامل مع محاميهم. 
واكتفى بالقول «حتدثت إلى قس 
العائلة» ووصفه بأنه «رجل رائع».
ورد علــى الذين يعتبرون أنه 
يصــب الزيت على النار بزيارته، 
فقال إنها «قد تثير أيضا احلماسة 

(...) واحلب واالحترام لبلدنا».
وفي ظــل اشــتعال األوضاع، 
يتقاذف جو بايدن ودونالد ترامب 
املسؤولية مع اقتراب االنتخابات 

في الثالث من نوفمبر.
الشــبكات  وتعــرض جميــع 
التلفزيونيــة األميركيــة بشــكل 
متواصل مشاهد احلراك التاريخي 
ضــد العنصرية وعنف الشــرطة 
جتاه السود والذي تتخلله أحيانا 
أعمــال شــغب، ومشــاهد الفتــى 
املســلح املناصــر لترامب واملتهم 
بقتل شــخصني في ويسكونسن، 
وصور قافلة من مئات السيارات 
تقل مؤيدين لترامب تعبر مدينة 
بورتالند املعقل التقدمي، حيث قتل 

أحد أنصار الرئيس بالرصاص.

«ســتزيد األمور سوءا ألن أيا من 
الطرفني غير مستعد لالنسحاب».
واملجموعــات املتطرفة كانت 
دائما جزءا من املشهد األميركي كما 
ذكر اخلبير املستقل. لكن اجلديد في 
رأيه هو االنتشار الكبير لألسلحة 
في التظاهرات. وقــال «قبل اربع 
سنوات لم نكن نرى األسلحة سوى 

«انتيفا». وشدد ترامب قبل وصوله 
كينوشــا علــى ضــرورة تطبيق 
القانون بشكل صارم. وقال خالل 
مؤمتر صحافــي «علينا أن نعيد 
الكرامة واالحترام إلى شرطيينا» 
مضيفا «هناك أحيانا شــرطيون 
سيئون (...) لكنهم أحيانا أخرى 
يتخذون قرارات سيئة فحسب»، 

بدوره، قال بايدن خالل جتمع 
في بيتسبورغ في والية بنسلفانيا 
األساسية في االنتخابات إن ترامب 
«يعتقد رمبا أن إطالق كلمتي قانون 
ونظــام يجعله قويا، لكن فشــله 
في دعوة مناصريه الى الكف عن 
التصرف كميليشــيا مسلحة في 
البــالد يظهر لكم الــى أي حد هو 
ضعيف». وتابــع قائال إن ترامب 
«يؤجج النار» وهو «حضور سام 
في بالدنا منذ أربعة أعوام»، متهما 
إيــاه بـ «تســميم قيــم» الواليات 
املتحدة. وأكد «ال يســتطيع وقف 
العنف ألنه تسبب به طوال أعوام».

ورد الرئيس اجلمهوري متهما 
بايــدن، بأنــه خاضــع لســيطرة 
أشــخاص لــم يســمهم ووصفهم 
بأنهم يتربصون في الظل، وأشار 
إلى أن بايدن لن يتمكن من تهدئة 

االضطرابات.
وأوضح ترامب في مقابلة مع 
شبكة «فوكس نيوز»: «إنه شخص 
ضعيف.. لقــد كان ضعيفا طيلة 
حياته، ما كان ينبغي له الترشح 
للرئاسة». وقال ترامب إنه ال يرغب 
في مناقشه منافسه، مشيرا إلى أن 
بايدن يخضع لتالعب قوى أخرى.

املشيشي يتعهد بسيادة تونس ويدافع 
عن حكومة «التكنوقراط» في جلسة «الثقة»

عواصم ـ وكاالت: تعهد رئيس احلكومة 
التونســية املكلف هشــام املشيشــي امس 
بـ«العمل واإلجناز إليقاف النزيف» االقتصادي 
واالجتماعي في تونــس مؤكدا أن حكومته 
ستتعامل مع كل األحزاب وانها منفتحة على 

كل ما من شأنه إنقاذ تونس.
وقال املشيشي في كلمة خالل جلسة منح 
الثقة حلكومته بالبرملان التونســي انه «ال 
يتعالى وال يرفض النصائح والنقد وأياديه 
ممدودة ملن يرى نفســه قادرا مع احلكومة 
على خدمة الشعب»، مشــددا على أن «هذه 
احلكومة ســتكون حكومة عمــل واجناز». 
وتابع املشيشي، إن عدم االستقرار السياسي 
بالبالد دفعه الختيار حكومة كفاءات مستقلة 

(تكنوقراط).
وأضاف املشيشي، أنه سيعمل على حتقيق 
السيادة التونسية، وتنفيذ البرامج اإلصالحية 

في االقتصاد، ومراجعة منظومة الضرائب.
وتوجــه باإلكبــار والتقديــر لرئيــس 
اجلمهورية قيس سعيد الذي كلفه بتشكيل 
احلكومة وحتمل املسؤولية الوطنية، خالل 

تالوة برنامجه وفريقه احلكومي.
واعتبــر خالل تالوتــه برنامج حكومته 
أمام البرملان، أن «تونس تعيش اليوم نزيفا 
رغم أنها شــهدت ثــورة تنادي بتنمية دون 
متييز، وانتظر منها الشــعب أن تتســاوى 
فرص أبنائهم في التعليم والرعاية الصحية 
وخدمات ترقى لتطلعاته املشروع في دولة 
حتترم مواطنيها وال يشعر فيها التونسيون 

في الداخل واخلارج بالتمييز».
واعتبر أن الواقع أظهر أن «هذه الطلبات 
للثورة انقلبت وهما وخيبة أمل للكثير من 
أبناء تونس، مما دفعهم إلى قوارب املوت في 
مطاردة األمل الذي ال يراه ممكنا في وطنه».

رئيس الوزراء املكلف هشام املشيشي خالل إلقاء كلمته في جلسة الثقة   (أ.ف.پ) 

«شارلي إيبدو» تعيد نشر الكاريكاتير املسيء للنبي ژ اليوم
باريــس - أ.ف.پ: تبــدأ 
اليوم محاكمة ١٤ شخصا من 
املتهمني مبساعدة املسلحني 
الذيــن اســتهدفوا صحيفــة 
«شــارلي ايبدو» األسبوعية 
ومتجرا يهوديــا في باريس 
والــذي  ينايــر ٢٠١٥،  فــي 
أســفر عن مقتل ١٧ شــخصا 
من طاقم حتريــر الصحيفة 
وعناصر شرطة وزبائن املتجر 

اليهودي.
وتزامنا مع بدء احملاكمة، 
اعلنت الصحيفة انها ستعيد 
نشر رســومات الكاريكاتير 
املسيئة للنبي محمد ژ والتي 
كانت اثر استياء واحتجاجات 
حــادة فــي العاملــني العربي 

واالسالمي.
وكتــب مديــر الصحيفة 
لوران «ريس» سوريسو «لن 
نستســلم أبدا»، مبررا بذلك 
قرار نشر الرسوم على غالف 
العدد اجلديد الذي ســيوزع 
علــى األكشــاك اليــوم، قبل 

ساعات من احملاكمة.
ويواجه هؤالء األشخاص 
تهما عديدة من بينها توفير 
األسلحة للمهاجمني، واالنتماء 
إلى منظمة إرهابية ومتويل 
اإلرهاب، ومن بني الـ ١٤ متهما 
سيحاكم ثالثة غيابيا، وكانت 
قــوات الشــرطة الفرنســية 
جنحت في تصفية املسلحني 

شنها محمد مراح باسم تنظيم 
«القاعــدة» في مــدن تولوز 
ومونتوبان في مارس ٢٠١٢، 
وأدت إلى مقتل ٧ أشــخاص 

بينهم ٣ أطفال.
كما تعد هذه احملاكمة أول 
محاكمة متعلقة باإلرهاب يتم 
تصويرها وذلك انطالقا من 
«أهميتها لألرشيف القضائي»، 
ومن املقرر أن تستمر أعمالها 

حتى ١٠ نوفمبر املقبل.
في هذه املناسبة، أوضح 
الرئيس الفرنســي الســابق 
فرانســوا هوالند، في حوار 

هجمات ٢٠١٥. فعلى الرغم من 
مقتل مرتكبي هذه الهجمات إال 
أنه اليزال هناك متهمون قاموا 
مبساعدتهم ومدهم باألسلحة.
ولفت هوالند إلى أن عدم 
إجراء احملاكمة كان ســيزيد 
أهالــي  مــن معانــاة وألــم 
الضحايــا، مشــيرا إلــى أنه 
دائما يســتمع إلى حواراتهم 
التي ال يطالبون فيها بانتقام، 
ولكنهم يتطلعون إلى معرفة 
احلقيقــة، والتعرف على ما 
يستهدفه هؤالء اإلرهابيون 
ســواء فيما يخص شــارلي 
ايبدو، أو حرية التعبير، أو 
قيم اجلمهورية الفرنسية، أو 

مبادئ العلمانية.
في هذا السياق، أعلن وزير 
الداخلية الفرنســي، جيرالد 
دارمانيــان، أمــس االول، أن 
التهديد اإلرهابي في فرنســا 
«اليــزال مرتفعــا»، موضحا 
أن «اخلطــر اإلرهابــي يظل 
التهديد الرئيسي الذي تواجهه 
البــالد وأن مكافحته أولوية 
للحكومة». وأوضح دارمانيان 
أنه «رغم الهزمية العسكرية 
لتنظيم داعش إال أن التهديد 
من اخلارج، أي العمل اإلرهابي 
املخطط له في اخلارج واملنفذ 
في فرنسا، حتى وإن تراجع 
يجب أن نخصــص له دائما 

كل اهتمامنا».

له مع إحدى قنوات التلفزيون 
الفرنسي، أن اإلرهابيني فشلوا 
في تقسيم املجتمع الفرنسي 
من خــالل االعتــداءات التي 
نفذت في يناير ٢٠١٥، وأنهم لم 
ينجحوا في محاولتهم لتأجيج 
الكراهية الدينية والعنصرية، 
مشيرا إلى أن رد فعل املجتمع 

الفرنسي «كان الفتا».
كما أكد هوالند، في حوار 
آخر مــع صحيفــة «الكروا» 
الفرنسية، أهمية هذه احملاكمة 
بالنسبة للفرنسيني الذين لهم 
احلق في معرفة كل ما يخص 

تزامناً مع بدء محاكمة منفذي الهجوم على الصحيفة

أعضاء صحيفة شارلي ايبدو الذين قتلوا في الهجوم االرهابي عام ٢٠١٥  (أ.ف.پ)

الثالثــة املتهمــني بتنفيــذ 
مواجهــات  فــي  الهجمــات 
منفصلــة. وأعلــن تنظيــم 
«القاعدة» وقتها مسؤوليته 
عن هجوم «شــارلي ايبدو»، 
فــي الوقت الــذي أفــاد أحد 
املسلحني بأن الهجمات كانت 
منسقة ونفذت حلساب تنظيم 

«داعش».
وتعد هــذه احملاكمة هي 
األولــى مــن نوعهــا لهجوم 
إرهابي في فرنســا منذ عام 
٢٠١٧، والذي مت فيه احلكم في 
قضية الهجمات اإلرهابية التي 


