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كتاب جديد يكشف «فضائح» ال يريد ترامب «أن نقرأها» من توقيع كوهني
عواصم - وكاالت: كتاب 
جديــد يضاف الى سلســلة 
الكتب التي ال يريدنا الرئيس 
األميركي دونالــد ترامب أن 
نقرأها كونها تكشــف خفايا 
جديدة عن حياته تصل الى 
حد الفضائح اجلنسية. وقبل 
أسابيع قليلة من االنتخابات 
الرئاسية، يعتزم مايكل كوهني 
محامي ترامب السابق، نشر 
مذكراتــه اجلديدة خالل أيام 

حتت عنوان «خائن».
وينتظــر أن يثير الكتاب 
الكثيــر من اجلــدل، ذلك أن 
الــذي اتهم بجرمية  كوهني، 
الكونغــرس  الكــذب علــى 
وانتهــاك قوانــني احلملــة 
االنتخابيــة خلدمــة ترامب 
وينفذ حاليا حكما بالسجن 
ملدة ثــالث ســنوات إلدانته 
بجرائم مالية شخصية، كان 
فــي قلــب الدائــرة الداخلية 

لترامب ألكثر من عقد.
ونقلت قناة «يورونيوز» 
األوروبية عن كوهني قوله في 
الكتاب «بالنسبة إلى نصف 
األميركيني، بدا وكأن ترامب 
كان محتاال وتســيطر عليه 
روسيا، وقد كذب وراوغ خالل 
محاولة وصولــه إلى البيت 
األبيض، أما بالنسبة للنصف 
اآلخر وخاصة مؤيدوه، فكانت 
الفضيحة الروســية بأكملها 

البيت األبيض كيلي ميكانني 
بالتشــكيك فــي مصداقيــة 

كوهني.
وقالت ميكانني في بيان 
«مايكل كوهــني محام مجرم 
ومشطوب من جدول احملامني 
وكذب على الكونغرس. لقد 
فقد مصداقيته متاما، وال غرابة 
في أن نرى محاولته األخيرة 

لالستفادة من األكاذيب».
الســياق، أوقفــت  وفــي 
الشــرطة األميركية عشرات 
واســتخدمت  األشــخاص 
الغاز املســيل لتفريق مئات 
املتظاهرين في بورتالند في 
وقت مبكر من فجر أمس، فيما 
أحيت املدينة مرور مائة يوم 
على اندالع االحتجاجات التي 
نظمتها حركة «حياة السود 
مهمة» املناهضة للعنصرية 
وعنف الشــرطة، بعد مقتل 
فلويد فــي مينيابوليس في 

مايو.
وسرعان ما أعلنت الشرطة 
التظاهــرة «شــغبا» بعدمــا 
ألقــى متظاهــرون زجاجات 
مولوتــوف عليهــم وردت 
باســتخدام وابل مــن قنابل 
الغاز املسيل للدموع لتفريق 

احلشود.
وقالت الشرطة إن شخصا 
واحدا على األقل أصيب بها.

وأوضحــت الشــرطة أن 

وانظر ماذا حدث لي».
وحتــدث عــن فضائــح 
جنســية فــي أحــد النوادي 
بــالس فيغــاس، واالحتيال 
الضريبــي والصفقــات مــع 
املســؤولني الفاســدين مــن 
االحتاد السوفييتي السابق، 
وصــوال إلى التآمــر للقبض 
والقتل إلســكات العاشــقات 
الســريات لترامب. واعترف 
كوهني بأنه لــم يكن «مجرد 
شاهد على صعود الرئيس، 

في الواليات املتحدة بشــكل 
عام. وعمل كوهني مع ترامب 
لسنوات قبل أن ينقلب عليه، 
مثلما ظهر في شــهادته أمام 
الكونغرس العام املاضي قبل 

مساءلة ترامب.
اآلن  كوهــني  ويقضــي 
عقوبة بالسجن ثالث سنوات 
إلدالئه بتصريحات كاذبة أمام 
الكونغرس، واتهامات أخرى. 
وفي كتاب من املقرر نشــره 
األسبوع املقبل، يقول كوهني 

لقــد كنــت مشــاركا نشــطا 
ومتحمسا».

وفــي خضــم االنقســام 
العرقــي الــذي تعانــي منه 
املتحــدة، ذكــرت  الواليــات 
صحيفة واشــنطن بوســت 
أن كوهــني، زعــم فــي كتابه 
أن ترامــب أدلى بتصريحات 
مهينة بحق الزعماء العامليني 
السود، ومنهم زعيم جنوب 
أفريقيــا الســابق نيلســون 
مانديال، وكذلك بشأن األقليات 

أن ترامب وصف مانديال بأنه 
«زعيم ضعيف» وفقا لصحيفة 
واشنطن بوست التي ذكرت 
أنها حصلت على نسخة من 

الكتاب.
ووفقــا للصحيفــة، كتب 
كوهني أنه عقب وفاة مانديال 
عام ٢٠١٣ حتدث ترامب بألفاظ 
بذيئة عنه ووصفه بأنه «لم 
يكن زعيما». كما نقل كوهني 
أن ترامــب قال «أخبرني عن 
دولة واحدة يديرها شخص 
أسود ليست خربة. جميعها 
مراحيض...»، على حد زعمه.

ومما جاء على لسان كوهني 
أيضا: «شــيء أخير ميكنني 
قوله بثقة كبيرة، وأنت تقلب 
الصفحــة وتلتقــي بدونالد 
ترامب احلقيقي للمرة األولى: 
هــذا كتاب ال يريــدك رئيس 
الواليات املتحدة أن تقرأه».

وذهب ترامب أبعد من ذلك 
بحسب «واشنطن بوست»، 
التــي نقلــت عــن كوهني أن 
الرئيس ينبذ األقليات، وقال 
خالل حملته الرئاسية لعام 
٢٠١٦ إنه لــن يفوز بأصوات 
األميركيني من أصول التينية. 
وأضــاف «مثل الســود.. هم 
أغبياء جدا بدرجة ال تسمح 
لهم بالتصويت لترامب» وفقا 

ملا نقل عنه كوهني.
وردت املتحدثــة باســم 

احملتجني كانوا «يتصرفون 
بشــكل صاخــب وعنيــف 
وبالتالي تســببوا عن قصد 
أو عــن تهور فــي إثارة قلق 

السكان».
وكتبت شــرطة بورتالند 
على تويتر «هذه أعمال شغب. 
الشرطة تطلب من املوجودين 
االبتعاد والتفرق. املتظاهرون 

يلقون زجاجات حارقة».
في سياق متصل، تستمر 
احلــرب بــني اجلمهوريــني 
والدميوقراطيــني قبــل اقــل 
من شهرين على االنتخابات 
الرئاســية، حيــث أعلنــت 
املرشحة الدميوقراطية ملنصب 
نائب الرئيس األميركي كاماال 
هاريس، أنه فــي حال توافر 
لقاح مضاد لفيروس كورونا 
املســتجد قبــل االنتخابــات 
املقررة في ٣ نوفمبر، فهي لن 
تثق مبا سيقوله ترامب بشأن 
سالمة هذا اللقاح وفعاليته، 
مشــددة على وجوب صدور 
التقييــم عن «مصدر موثوق 

به».
وفي مقابلة مع شبكة «سي 
إن إن»، قالت هاريس «لن أثق 
في دونالد ترامب، وسيتعني أن 
تكون املعلومات التي تتحدث 
عن فعالية اللقاح وســالمته 
صادرة عن مصدر موثوق به. 

لن أوافق على كالمه».

احملتجون السود يحيون ذكرى ١٠٠ يوم على مقتل فلويد والشرطة تعتقل عشرات املتظاهرين في بورتالند

غالف كتاب كوهني

(ا.ف.پ) متظاهر اشتعلت النيران بقدمه خالل مواجهات مع الشرطة في مدينة بورتالند االميركية 

مطاردة ســاحرات اخترعها 
املعسكر الدميوقراطي».

ويضيــف «اجلانبان كانا 
على خطــأ. الواقع كان أكثر 
تعقيدا وخطورة. لقد تواطأ 
ترامــب مــع الــروس، لكــن 
ليــس بالطرق التي يتخيلها 
منتقــدوه. لقد غــش ترامب 
فــي االنتخابــات، بتواطــؤ 
روسي، كما ستكتشفون في 
هذه الصفحات، ألنه فعل أي 
شــيء، وأعني أي شيء، من 
أجل الفوز كان دائما منوذج 

أعماله وأسلوب حياته».
وقال إن ترامب «ليس لديه 
من يثق به ليحفظ أســراره 
ملدة عشر سنوات سوى أنا، 
وكنــت دائما هناك من أجله، 

إصابات «كورونا» ٢٧ مليونًا حول العالم
والصني ُتطلق حملة عالقات عامة للترويج لـ«تعافي» ووهان

عواصمـ  وكاالت: مع اضافة 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 
مليونا جديدا الى اصاباته التي 
طالت نحو ٢٧ مليون شخص 
حول العالم، وبلوغ وفيات أكثر 
من ٨٨٠ ألف، بحسب احصاء 
جامعة جونز هوبكنز، يبدو 
أن الزمــن ينفــد امــام الدول 
وخبراء الصحة الذين يجهدون 
للتوصل الى لقاح قبل حلول 
موســم الشــتاء وبدء موسم 

االنفلونزا املوسمية.
وجتنبا لسيناريو مرعب 
في هذا الشتاء، تسعى الواليات 
املتحــدة إلــى تكثيف حمالت 
التطعيــم بلقــاح اإلنفلونــزا 
املوســمية، بحســب صحيفة 
«واشــنطن بوســت»، حيــث 
تتشــابه أعــراض االنفلونزا 
املوسمية مع مرض «كوفيد ـ 
١٩» الناجم عن ڤيروس كورونا.

ويقول مدير مركز السيطرة 
على األمراض والوقاية منها، 
في حديث لشبكة «جاما»، «قد 
يكون هذا اخلريف والشــتاء 
من أكثر أوقات الصحة العامة 
تعقيــدا لدينا، حيث ســيأتي 
هذان الڤيروســان في الوقت 

ذاته».

وقــال مدير املركز روبرت 
ريدفيلد إن هدفه هذا العام هو 
زيادة معدالت تطعيم البالغني 
إلــى ٦٥٪، مضيفــا «هذا عام 
حاســم بالنســبة لنا حملاولة 
التخلص مــن اإلنفلونزا قدر 

املستطاع».
مــن جهتــه، قال األســتاذ 
مســاعد فــي الطب فــي كلية 
الطب بجامعة نورث وسترن، 
واختصاصي الرعاية احلرجة 

االقتصادي فــي وقت تواجه 
الواليات املتحدة صعوبات في 
احتوائه. لكن السلطات التزال 
متنع إلقاء الضوء على أماكن 

منشأ الڤيروس.
ولفتــت تقارير صحافية، 
إلى أن مدينــة ووهان التزال 
متنع الوصول إلى مواقع مثل 
ســوق هوانان، الــذي ارتبط 
بــأول مجموعــة مت حتديدها 
مــن اإلصابــات في ديســمبر 
العام املاضي، وهــي مترددة 
في السماح بإلقاء الضوء على 
أصول العامل املسبب للمرض 
الذي أودى بحياة ما يقرب من 
٩٠٠ ألف شخص حتى اآلن في 

جميع أنحاء العالم.
وقالت «رويترز» إنه متت 
دعوة الصحافيني األجانب في 
جولة رسمية لإلبالغ عن جهود 
ووهان إلعادة بناء اقتصادها 
بعــد الصدمة التي اســتمرت 
ألشــهر بســبب «كوفيد ـ ١٩» 
والرسالة الرسمية لهذه الدعوة 
كانت واضحة: «املدينة البطلة 
عادت إلى طبيعتها وعاد العمل 
فيها، وأعيد افتتاح مدارســها 
السياحية، وتعمل  ومواقعها 

مؤسساتها بكامل طاقتها».

الرئوية في مستشفى نورث 
وســترن ميموريــال بنيامني 
سينغر إنه «غير متفائل بشأن 

موسم اإلنفلونزا املقبل».
فــي غضون ذلــك، أطلقت 
الصني حملة عالقات عامة عبر 
وسائل اإلعالم لتروج ملدينة 
ووهــان «املولودة من جديد» 
بعد ان كانت مصدر الوباء الذي 
انتشر عامليا. وتشيد بجهودها 
للسيطرة على الوباء والتعافي 

مناذج من لقاح سينوفاك ضد كورونا في معرض الصني الدولي التجاري ببكني  (ا.ف.پ)

الواليات  إنتــاج  وارتفــع 
لقــاح  جلرعــات  املتحــدة 
االنفلونزا املوســمية، إلى ما 
يقرب من ٢٠٠ مليون جرعة، 
حيــث قــام مركز الســيطرة 
على األمــراض والوقاية منها 
بشــراء نحو ٩ ماليني جرعة 
وذلك بهــدف تطعيم البالغني 
من غير املؤمن عليهم صحيا، 
وهم الذين فقدوا وظائفهم بعد 

اجلائحة.

تونس: مقتل رجل أمن والقضاء على ٣ إرهابيني في سوسة
عواصــم - وكاالت: قتــل 
عنصر من احلــرس الوطني 
بهجــوم  امــس،  التونســي 
«إرهابي» في مدينة سوســة 
الســاحلية فــي شــرق البالد 
األمــن ثالثــة  وأردت قــوات 
مهاجمني، وفق ما أعلن املتحدث 
باسم احلرس الوطني حسام 
الدين اجلبالي لوكالة فرانس 

برس.
وقــال اجلبالي إن «دورية 
أمنية تضم اثنــني من أعوان 
احلــرس الوطنــي تعرضــت 
لالعتــداء بســكني مــن طرف 
إرهابــي فــي وســط مدينــة 
سوســة»، على بعــد ١٤٠ كلم 

جنوب العاصمة تونس.
وأضــاف أن «واحدا منهما 
استشــهد والثانــي مصــاب 

بجروح في املستشفى».
وأوضح اجلبالي أن قوات 
األمن الحقت املهاجمني الذين 
استولوا على سيارة الدورية 
وأسلحة الضحيتني مشيرا إلى 
أن «ثالثــة إرهابيني قتلوا في 

تبادل إطالق نار».
الهجــوم وجــرت  ووقــع 
مالحقة املهاجمني عند مفترق 
أكودة في منطقــة القنطاوي 
السياحية، وفق املصدر نفسه 
الذي أكد استعادة قوات األمن 

السيارة واألسلحة.
وزارة  أفــادت  والحقــا 
الداخلية في بيان بأن ما حدث 

هو عملية دهس بسيارة.

العام بسبب ڤيروس كورونا.
الرئيــس  قــال  بــدوره، 
قيس سعيد، الذي توجه إلى 
موقــع العملية إن «العمليات 
اإلرهابية واإلجرامية لن تربك 
التونسيني والتونسيات ولن 
تســقط الدولة». مــن جانبه، 
اكد رئيس احلكومة التونسية 
هشــام املشيشــي لدى تفقده 
مكان احلــادث، ان االرهابيني 
اخطؤوا العنــوان مرة اخرى 
وواجهت رســائلهم اسود من 
التشــكيالت االمنية  مختلف 
علــى اعلى درجــات اليقضة 
واالهبة واجلاهزية، حيث مت 

على مجهودات الفرق االمنية 
التي تصدت للعملية االرهابية 

وقضت على االرهابيني.
وزارة  وأعربــت  هــذا، 
اخلارجية السعودية عن إدانة 
اململكة واستنكارها الشديدين 
للهجوم اإلرهابي في تونس.

وعبرت الوزارة، في بيان 
صحافي أوردته وكالة األنباء 
امــس،  (واس)  الســعودية 
عن تضامــن اململكة التام مع 
اجلمهوريــة التونســية فــي 
التصدي ألي محاولة الستهداف 
أمنهــا واســتقرارها، منوهة 
بيقظة رجال األمن التونسي.

القضاء عليهم في بضع دقائق. 
واضــاف في تصريــح له، ان 
املؤسســة االمنية التي تلقى 
دائما معاضدة من املواطنني، 
تبقى سدا منيعا في مواجهة 

اجلراثيم االرهابية.
بــان  املشيشــي  وافــاد 
الوحدات االمنية القت القبض 
على عنصر رابع يشــتبه في 
عالقتــه بالعمليــة اإلرهابية، 
املصالــح  ان  الــى  واشــار 
االمنية تواصل التحري حول 
امكانية انخراط هذه العناصر 
في منظمــات ارهابية. وأثنى 
رئيــس احلكومة باملناســبة، 

(أ.ف.پ) رجال االمن يعاينون موقع الهجوم 

البيان  الوزارة في  وقالت 
الوحــدات األمنية  «حتولــت 
من مختلف األســالك وتولت 
القيام بعملية متشيط مبكان 
العناصر  العملية ومحاصرة 
اإلرهابية وتبادل إطالق النار 
معها مما أسفر عن القضاء على 
اإلرهابيني الثالثة». وأضافت أن 
الوزير توفيق شرف الدين زار 
موقع احلادث وكذلك املستشفى 
فــي سوســة لالطمئنان على 

حالة الشرطي املصاب.
والقنطــاوي هــي منطقة 
ســياحية تعج بالفنادق التي 
هجرها الســياح األجانب هذا 

إيران: إنتاجنا احلالي من اليورانيوم 
املخصب يعادل ما قبل االتفاق النووي

الشرطة البريطانية تستبعد اإلرهاب
أو الكراهية في هجمات برمنغهام

برلني تلوح بعقوبات وموسكو تتهمها 
بتعطيل التحقيق في قضية تسميم نافالني

طهران - وكاالت: قالت منظمة الطاقة 
الذريــة اإليرانيــة إن اإلنتــاج احلالــي 
لليورانيوم املخصب يعادل كمية اإلنتاج 
قبل االتفاق النووي مع الدول الكبرى عام 
٢٠١٥، الفتا إلى جناح طهران في التصدي 
لعدد كبير من الهجمات الســيبرانية على 

منشآتها النووية.
وأشــار املتحدث باسم املنظمة، بهروز 
كمالوندي، أن طهران تنتج شــهريا ما بني 
٢٥٠ و٣٠٠ كيلوغــرام، وأن لديهــا اآلن ما 
يفوق ثالثة أطنان من اليورانيوم املخصب، 
أنتجت باستخدام أجهزة طرد مركزي من 

اجليل األول واألجيال املتطورة.
وأضاف كمالوندي في لقاء مع وكالة أنباء 
«إيســنا» احمللية شبه الرسمية إنه «على 
الرغم من الضغوط السياسية والعقوبات 
األميركية، فإن الوقت يسير لصالح األنشطة 
النوية اإليرانية»، مشيرا إلى أنه «ال قيود 
أمــام طهران علــى إنتاج املــواد النووية، 
واألبحاث والتطوير، واالكتشافات، وبناء 
محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، 
وأن طهران تنتج حاليا ١٠ أطنان من الكعكة 

الصفراء سنويا، فيما كانت تنتج ٤ أطنان 
عندما كانت تلتزم باالتفاق النووي».

من جهــة اخرى، أعلن املتحدث باســم 
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية أن األجهزة 
األمنية كشــفت منفذي العمــل التخريبي 
الذي شــهدته منشأة نطنز النووية مطلع 

يوليو املاضي.
وأوضــح أنــه «ال ميكن اتهام مفتشــي 
الوكالة الدولية باملسؤولية عن الهجمات 
على منشآتنا النووية، لكن ميكن أن يكونوا 

سببا فيها».
وأكــد كمالوندي أن إيــران تتخذ كافة 
االحتياطات للتأكد من عدم وجود جواسيس 

بني مفتشي الوكالة الدوليني.
وأشار إلى أن بالده جنحت في التصدي 
لعدد كبير من الهجمات الســيبرانية على 

منشآتها النووية.
وشهدت إيران عدة انفجارات وحرائق 
غامضة خالل األسابيع املاضية، وقع بعضها 
في مواقع حساســة، بينها موقع بارشــني 
العسكري في شرق طهران، ومنشأة نطنز 

للتخصيب النووي.

برمنغهــامـ  وكاالت: أعلنــت الشــرطة 
البريطانية مقتل رجل وجرح سبعة آخرين 
بينهم اثنان إصابتهم خطيرة، في سلسلة 
هجمات بســكني في برمنغهــام ثاني مدن 

اجنلترا.
وقال قائد شرطة منطقة ويست ميدالندز 
ستيف غراهام انه مت فتح حتقيق في قضية 
قتل، مشــيرا إلى أنه ال شيء يسمح حاليا 
بترجيح فرضية هجوم «إرهابي» أو جرمية 
كراهية أو حرب عصابات، مضيفا «نبحث 
عن مشتبه به والتحقيقات لكشف هويته 

ثم العثور عليه مستمرة».
وتابــع أن أيــا مــن الضحايــا ليس له 

عالقات مع عصابات ويبدو أنهم استهدفوا 
«عشوائيا»، مشددا على الطابع «القاسي» 

لسلسلة االعتداءات هذه.
وبــني غراهــام أن رجال وامــرأة أدخال 
املستشفى في حالة خطيرة «بينما اصيب 
خمسة أشخاص آخرون بجروح طفيفة».

وأوضح أن الشرطة تلقت بالغات بعد 
منتصــف ليل أول من أمس بشــأن وقوع 
حوادث طعن، كما تلقت بالغات أخرى بعد 
ساعات بوقوع حوادث مماثلة مبناطق أخرى 
من املدينة، مضيفا أن التحقيقات التزال في 
مرحلة مبكرة، وأنه سيتم تقدمي كل الدعم 

للضحايا وأسرهم عبر مختصني.

عواصمـ  وكاالت: اتهمت موسكو برلني 
امس بتعطيل جهود التحقيق في قضية 
تسميم املعارض الروسي أليكسي نافالني 
بعدما أمهلت أملانيا الكرملني بضعة أيام 
لتقدمي توضيحات أو مواجهة عقوبات.

واتهمــت الناطقــة باســم اخلارجية 
الروســية ماريــا زاخاروفــا الســلطات 
األملانية بالفشــل في االســتجابة لطلب 
أرســله االدعاء العام في روسيا بتاريخ 

٢٧ اغسطس املاضي.
وجاء حديث زاخاروفا بعدما قال وزير 
اخلارجية األملانــي هايكو ماس إن على 
روســيا تقدمي توضيع خالل أيام بشأن 
تعرض نافالني للتســميم بواسطة غاز 
األعصاب «نوفيتشوك» الذي طوره االحتاد 
الســوڤييتي. وقالت زاخاروفا «عزيزي 

السيد ماس، إذا كانت احلكومة األملانية 
صادقة في بياناتها، فعليها إذن أن تكون 
مهتمة بتحضير رد على طلب مكتب املدعي 

العام الروسي في أقرب وقت ممكن».
وأضافــت «ال نــزال حتــى اآلن غير 
متأكديــن إن كانــت أملانيــا تلعب لعبة 
مزدوجة. أين (العجلــة) التي تصرون 
عليهــا؟ عبــر عدم إرســال ردها، تعطل 
برلني عملية التحقيق التي تدعو إليها. 

فهل األمر متعمد؟»
وأفاد ماس امس بأن أملانيا، التي ترأس 
االحتاد األوروبي حاليا، ستناقش احتمال 
فرض عقوبات على روسيا على خلفية 
مسألة تسميم أبرز خصم للرئيس الروسي 
ڤالدمييــر بوتــني إذا لم يقــدم الكرملني 

توضيحات في غضون أيام.

أعلنت التصدي لعدد كبير من الهجمات السيبرانية على منشآتها النووية

قتيل و٧ جرحى وترجيح أن يكون «هجوماً عشوائياً» حتت تأثير املخدرات

ملشاهدة الڤيديو


