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الدميوقراطيون يخوضون معركة غير متكافئة مع اجلمهوريني في «بنسلفانيا»
لكن هذا الهامش تقلص اليوم إلى ألفني 

لصالح الدميوقراطيني.
وقال مارتن أجنيلو وهو عامل منجم 
متقاعــد يبلغ من العمــر ٦٤ عاما «لم 
أصــوت منذ ســنوات. ترامب جعلني 

أرغب في التصويت مجددا».
ويقر الدميوقراطيون في املقاطعة 
بأن لديهم عمال يجب القيام به، لكنهم 
مصرون على خوض املعركة بال هوادة.

وانخرط بيل ستازاك في حملة للمرة 
االولى في حياتــه ضمن فريق بايدن، 
بعدمــا صوت في املاضي للجمهوريني 

رونالد ريغان وجورج بوش األب.
وقــال الرجل البالــغ ٧١ عاما «أكره 

دونالد ترامب وكل ما يتعلق به».
وأضــاف أن احتمال فــوزه بوالية 
ثانية «يثير قلقي ولهذا السبب قررت 

املشاركة هذا العام».
وشدد مسؤولون دميوقراطيون على 
أن ترامــب ربح في والية بنســلفانيا 
بأغلبية ضئيلة بلغت ٤٤ ألف صوت، 
ما يعني أنهم يحتاجون فقط إلى ســد 
الفجــوة في عدد قليل مــن املقاطعات 

الرئيسية لهزميته.

وســبق أن قــال بايــدن املولود في 
بنسلفانيا إنه سيمنع إصدار تصاريح 
للقيــام بذلك على األراضــي التي تعد 
ممتلكات عامة، لكنه صرح األســبوع 
املاضي بأنه لن يحظر استخدام تقنية 
«التصديع» الستخراج الغاز الصخري 
رغم تشديده على وجوب التخلي عن 
الوقود األحفوري من أجل مكافحة تغير 

املناخ.
لكــن وفقا لبــال، قــد ال يحمل هذا 
التعهــد قيمة كبيرة محليــا، موضحا 
«هذه الكلمات خرجت من فمه.. لكنني ال 
أعتقد أنه ملتزم بها»، مشيرا إلى عدد من 
الشخصيات البارزة من الدميوقراطيني 
التي تندد بعمليات التكسير وصناعة 

الوقود األحفوري.
وفــي هــذه املقاطعــة التــي كانت 
دميوقراطية قبل أن حتول موقفها لصالح 
ترامب في العام ٢٠١٦، تضيق الفجوة 
بني عدد الدميوقراطيني واجلمهوريني 

املسجلني في االنتخابات.
في عــام انتخاب ترامــب، كان عدد 
الدميوقراطيــني املســجلني يفوق بـ١٤ 
ألفا عدد اجلمهوريــني، كما يقول بال. 

إلنتاج الغــاز الصخري، وهي صناعة 
أصبحت في السنوات األخيرة أساسية 
للمنطقــة حيــث ترتبط بها عشــرات 
اآلالف من الوظائف بشــكل مباشر أو 

غير مباشر.

للعام ٢٠١٦ هيالري كلينتون خســرت 
فــي والية بنســلفانيا عندما دعت إلى 

إغالق مناجم الفحم.
وقد يخســر بايدن في هذه الوالية 
أيضا بسبب انتقاده عمليات «التصديع» 

تيم أونيــل على طول تــالل املقاطعة 
حلشد املؤيدين اجلمهوريني، موضحا 
أنه طرق ٣٥٠٠ باب منذ أواخر يونيو.

لكن على اجلانب الدميوقراطي، قالت 
كريستينا بروكتور نائبة رئيس احلزب 
الدميوقراطــي احمللــي «نحن ال نطرق 
األبــواب»، مضيفــة «ال نريد تعريض 

متطوعينا للخطر».
وتابعت «أشعر باإلحباط من ذلك، 
أشــعر بأنهم يثيرون بعض احلماسة 
من خالل املناســبات التــي ينظمونها 
ومازالوا يطرقون األبواب، وألننا نتعامل 
مع الوباء بجدية كبيرة، فإننا ال نقوم 
بذلك. أشــعر بالقلق مــن أن يؤثر ذلك 

سلبا علينا».
ويــوزع أعضاء فريق حملة بايدن، 
الذين يضعون كمامــات، الالفتات من 

مكتبهم.
وقال املسؤول اجلمهوري في املقاطعة 
ديف بال إن احلذر لن يفيد بايدن كثيرا 
إذ يواجه املرشح الدميوقراطي معركة 
صعبة محليا بسبب مواقفه حيال ملف 

البيئة.
واوضح أن املرشحة الدميوقراطية 

يكافــح  أ.ف.پ:   - براونزفيــل 
الدميوقراطيون في املقاطعات األميركية 
الريفية لكسب بنسلفانيا، إحدى الواليات 
االميركيــة احلاســمة فــي االنتخابــات 
الرئاسية، لكن وباء كوفيد-١٩ يصعب 
األمر عليهم إذ يتجنب فريق جو بايدن 
التجمعــات، فــي حــني يكثف معســكر 
دونالد ترامب احلمالت والزيارات ملنازل 
الناخبني، قبل أقل من شهرين على موعد 

االنتخابات في ٣ نوفمبر. 
ويتباين الفرق بني جهود اجلمهوريني 
والدميقراطيني في مقاطعة واشنطن في 
والية بنسلفانيا في هذا املوسم االنتخابي 
بشــكل كبير للغاية إذ استقبلت ثالث 
خيم مؤيدي الرئيس في نهاية األسبوع، 
فيما حاول بايدن التزام إرشادات الصحة 
العامة من خالل تنظيم معظم التجمعات 

عبر اإلنترنت.
ووصــل أنصــار ترامــب مــن دون 
كمامــات بالعشــرات للحصــول على 
الفتات وقمصان حتمل شعار «لنجعل 
أميــركا عظيمة من جديــد» في أجواء 

أشبه باحلفالت العائلية.
وفي اليوم السابق، سار ممثل الوالية 

خادم احلرمني: حريصون على حّل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السالم
عواصمـ  وكاالت: أكد خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بــن عبدالعزيز خــالل اتصال 
هاتفي مــع الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، حرص اململكة 
علــى الوصول إلــى حل دائم 
وعادل للقضية الفلســطينية 
إلحالل السالم باعتباره املنطلق 
اململكــة،  األساســي جلهــود 

وللمبادرة العربية للسالم.
االنبــاء  وكالــة  وقالــت 
السعودية الرسمية، «واس»، 
في بيان، أنه مت خالل االتصال، 
الذي مت مســاء اول من امس، 
بحــث أعمــال مجموعــة دول 
العشرين التي ترأسها اململكة 
واجلهــود  احلالــي،  العــام 
املبذولــة ضمــن اجتماعاتهــا 
حلماية األرواح، وسبل العيش 
لتخفيف آثار جائحة كورونا، 
واستعراض ألبرز السياسات 
التي مت االتفاق عليها للحد من 
سلبيات اجلائحة على الشعوب 
واالقتصاد العاملي. وأكد خادم 
احلرمــني الشــريفني مواصلة 
رئاســة اململكة ملجموعة دول 
العشــرين في دعم وتنســيق 
جهود املجموعة ملواجهة آثار 
الوباء على املستويني اإلنساني 

واالقتصادي.
وحول األوضاع في املنطقة، 
أعرب خادم احلرمني الشريفني 
عن تقدير اململكة للجهود التي 
تبذلها أميركا إلحالل السالم، 
مؤكــدا حــرص اململكــة على 
الوصول إلى حل دائم وعادل 
الفلسطينية إلحالل  للقضية 
السالم وهو املنطلق األساسي 
اململكــة، وللمبادرة  جلهــود 

العربية للسالم.
مــن جهتــه، قــال البيــت 

العربية املتحدة واســرائيل، 
وناقش ســبل تعزيــز األمن 

واالزدهار اإلقليمي».
واشــار البيت االبيض في 
بيانه الى ان الرئيس االميركي 
أكد خلادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز على 
الشراكة القوية بني الواليات 
العربيــة  املتحــدة واململكــة 

السعودية.
مــن جهــة اخــرى، أجرى 
خادم احلرمني الشريفني امللك 

حــرص اململكة علــى تعزيز 
العالقات الثنائية مع روسيا 
االحتاديــة، واالرتياح لزيادة 
التبادل التجاري بني البلدين، 
مؤكدا على الدور البناء لروسيا 
االحتادية في مجموعة «أوپيك 
بلس» لتحقيق استقرار وتوازن 

السوق البترولية.
من جهته، أشــاد الرئيس 
بوتــني بجهــود اململكة خالل 
رئاستها ملجموعة العشرين، 
معبرا عــن ســعادته بتطور 

العالقات بني البلدين والتعاون 
املثمــر مع اململكــة في مجال 
الطاقة، مشــيرا إلى التواصل 
اجلــاري حاليا حــول اللقاح 
الروســي لڤيــروس كورونا 
املستجد. وكان وزراء اخلارجية 
في مجموعة العشرين قد عقدوا 
اجتماعا استثنائيا في الرياض 
مؤخرا ناقشــوا خالله ســبل 
تعزيز التعاون الدولي للتعافي 
من آثار جائحة ڤيروس كورونا 
املســتجد باإلضافــة إلى رفع 

مســتوى اجلاهزيــة لالزمات 
املستقبلية.

الوزراء وممثلو  وتباحث 
املنظمات الدولية طرق تنسيق 
التدابير االحترازية عبر احلدود 

ألجل حماية األرواح.
الــوزراء خــالل  وأشــار 
االجتمــاع إلــى أهميــة فتــح 
احلدود ولم شــمل العائالت، 
وتعزيــز التدابيــر لتحقيــق 
ازدهــار اقتصادي مــع األخذ 
بعني االعتبار اجراءات الصحة 

والسالمة أثناء جائحة ڤيروس 
كورونــا املســتجد. وخــالل 
االجتماع، قال وزير اخلارجية 
السعودي صاحب السمو األمير 
فيصــل بن فرحــان «إن فتح 
احلدود الدولية مبا يتماشــى 
مع التدابير الصحية واألنظمة 
الوطنية سيساعد على انتعاش 
اقتصاد دولنا وازدهار شعوبنا، 
مما سيعيد األمل للجميع في 
التغلب علــى هذه اجلائحة»، 
بحسبما أوردت وكالة «واس».

سلمان بن عبدالعزيز، اتصاال 
هاتفيا امس، بالرئيس الروسي 

ڤالدميير بوتني.
وافــادت وكالــة «واس» 
انــه جــرى خــالل االتصال، 
استعراض أعمال دول مجموعة 
العشرين التي ترأسها اململكة 
هذا العــام، واجلهود املوحدة 
ضمن اجتماعاتها للتغلب على 
آثار جائحة كورونا والعودة 

إلى احلياة الطبيعية.
وقد أبدى خــادم احلرمني 

الرئيس األميركي أشاد بجهود امللك سلمان وأكد العالقة القوية مع اململكة

الرئيس األميركي دونالد ترامبخادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

األبيــض إن الرئيــس ترامب 
وامللــك ســلمان، بحثا تعزيز 
األمن اإلقليمي، واضاف في بيان 
رسمي «حتدث الرئيس ترامب 
مع امللك سلمان بن عبدالعزيز 
حيث أشــاد الرئيس برئاسة 
العربية الســعودية  اململكــة 

ملجموعة العشرين».
«ســلط  البيــان  وتابــع 
الرئيس ترامــب الضوء على 
أهميــة اتفاقيــة إبراهيم التي 
ابرمت مؤخرا بني دولة االمارات 

السعودية: صدور أحكام نهائية بحق 
املدانني في قضية مقتل خاشقجي

الرياض - واس: صرح املتحدث الرسمي 
للنيابة العامة السعودية بصدور أحكام نهائية 
جتــاه املدانني مبقتل املواطن جمال بن أحمد 
بن حمزة خاشقجي. وأكد املتحدث الرسمي 
للنيابــة العامة في بيــان بثته وكالة األنباء 
السعودية الرسمية «واس» أمس أن «احملكمة 
اجلزائية بالرياض أصدرت أحكاما بحق ثمانية 
أشــخاص مدانني فــي هذا االمر، واكتســبت 
الصفة القطعية، طبقا للمادة (٢١٠) من نظام 
اإلجراءات اجلزائية»، مبينا أن «هذه األحكام 
وفقا ملنطوقها بعد إنهاء احلق اخلاص بالتنازل 
الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن ملدد بلغ 

مجموعها ١٢٤ سنة طال كل مدان من عقوبتها 
بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث 
قضت األحكام بالسجن ٢٠ عاما على خمسة 
من املدانني حيــال كل فرد منهم، وثالثة من 
املدانني بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات 

لواحد منهم وسبع سنوات الثنني منهم.
وأضاف املتحدث أن هذه األحكام أصبحت 
نهائية واجبة النفاذ، طبقا للمادة (٢١٢) من 
نظام اإلجراءات اجلزائية». وبني أنه بصدور 
هذه األحكام النهائية تنقضي معها الدعوى 
اجلزائية بشقيها العام واخلاص وفقا للمادتني 

(٢٢،٢٣) من نظام اإلجراءات اجلزائية.

الصني وبريطانيا تتوقعان لقاح «كورونا» قبل نهاية العام
عواصم ـ وكاالت: عرضت 
الصني مناذج من لقاحات محلية 
ضد ڤيروس كورونا املستجد 
تسعى لتطويرها فيما يحاول 
هذا البلد الذي انتشر منه الوباء 

حتسني سمعته.
وتعلــق آمال كبيــرة على 
لقاحــات محتملــة مــن إنتاج 
الشركتني الصينيتني «سينوفاك 
بايوتك» و«سينوفارم» ويجري 
عرضها في املعرض التجاري 

في بكني هذا األسبوع.
ويأمــل منتجوهــا أن تتم 
املوافقــة عليهــا بعــد انتهاء 
جتارب املرحلــة الثالثة التي 
تعتبر مهمة جــدا، قبل نهاية 
العام. وقال ممثل لـ «سينوفاك» 
لوكالــة «فرانــس بــرس» ان 
شــركته «أكملت بناء مصنع 
لقاحــات» ميكنه إنتــاج ٣٠٠ 

مليون جرعة سنويا.
اعلنــت شــركة  بدورهــا، 
أنها تتوقع أن  «ســينوفارم» 
تستمر األجسام املضادة التي 
يوفرهــا لقاحها، ما بني ســنة 
وثالث سنوات، رغم أن النتيجة 
النهائية لن تعرف إال بعد انتهاء 

التجارب.
في هــذه األثناء، جتاوزت 
الهند أمــس البرازيل لتصبح 
الدولــة الثانية في العالم بعد 
الواليــات املتحدة مــن حيث 
عــدد اإلصابــات، فــي وقــت 
يعود الوباء ليتفشــى بشــدة 

في حني جتاوز عدد االصابات 
في الواليات املتحدة ٦ ماليني 

و٢٨٠ الفا.
وأفاد عالم الڤيروسات شهيد 
جميــل الذي يــرأس «ويلكام 
تراســت/ دي بــي تــي إنديــا 
أاليانس» لـــ «فرانس برس» 
بأنــه «على مدى األســبوعني 
املاضيــني.. ارتفــع املعدل من 
نحو ٦٥ ألف إصابة في اليوم 
إلــى نحو ٨٣ ألفا، وهي زيادة 
بنحو ٢٧٪ خالل أسبوعني أو 

ما يعادل ٢٪ كل يوم».
وفــي العديــد مــن الدول 
حيث كان يبدو تفشي الوباء 

البريطانية تأمل في التوصل 
إلى لقاح مطلــع العام املقبل. 
ولدى سؤاله عن التقدم الذي 
مت إحــرازه في مســألة إنتاج 
لقاح مختبر األدوية البريطاني 
«أسترازينيكا»، قال الوزير إنه 
مت «إبــرام عقــد إلنتاج ثالثني 
مليون جرعة». واعتبر هانكوك 
أن «أفضل سيناريو» سيكون 
املصادقة على لقاح هذا العام، 
مشيرا إلى أن السيناريو «األكثر 
ترجيحا هو مطلع العام املقبل، 
في األشــهر األولى من السنة 

املقبلة».
ويســتأنف الوباء تفشيه 
أيضا في فرنسا مع قرابة ٢٥ 
ألف إصابة خــالل ثالثة أيام، 
وســجلت الذروة اجلمعة مع 

تسعة آالف إصابة.
ورغم هذا الســياق املقلق، 
الفرنســية  تعتــزم احلكومة 
االجــراءات  أحــد  تخفيــف 
املفروضــة في إطــار مكافحة 
تفشي وباء «كوفيدـ  ١٩» وهي 
فرض احلجر الصحي ملدة ١٤ 
يوما على املصابني واملشــتبه 

في إصابتهم.
أما إســبانيا، حيــث تعيد 
املــدارس فتــح أبوابهــا رغم 
االرتفــاع احلــاد فــي عــدد 
اإلصابــات، فيرفــض الكثيــر 
مــن األهالــي إرســال أبنائهم 
إلى الصفوف رغم التهديدات 

بالعقوبات.

مستقرا بعض الشيء، شهد عدد 
اإلصابات اجلديدة ارتفاعا مقلقا 
خصوصــا في أوروبــا تزامنا 
مع عودة الطالب إلى املدارس 
واجلامعــات واملواطنــني الى 

العمل بعد العطلة الصيفية.
ففي بريطانيا، سجلت قرابة 
ثالثة آالف إصابة جديدة، في 
اعلى حصيلة منذ مايو، وصرح 
وزيــر الصحة مــات هانكوك 
لشــبكة «ســكاي نيــوز» بأن 
«الزيادة التي الحظناها تثير 
القلق»، مشيرا إلى أن اإلصابات 
خصوصا لدى «األصغر سنا».

وأعلن هانكوك أن احلكومة 

إصابات الهند ترتفع ٢٪ يومياً.. و«سينوفارم» الصينية تتوقع بقاء األجسام املضادة التي يوفرها لقاحها بني سنة و٣ سنوات

علماء استراليون يعملون في مختبر شركة «سي.اس.ال» إلنتاج لقاح يتوقع أن يكون جاهزا مطلع عام ٢٠٢١  (رويترز)

خصوصا فــي أوروبــا. ومع 
جتاوز عدد االصابات العاملية 
عتبة الـ ٢٧ الفا واقتراب عدد 
الوفيات من املليون، وفق تعداد 
أعدته وكالــة «فرانس برس» 
وآخر جلامعة جونز هوبكنز 
األميركية، أحصت الهند أمس 
أكثــر من ٤٫٢ ماليــني إصابة، 
ومنذ بداية اغســطس تسجل 
أكبــر زيادات يوميــة في عدد 
اإلصابات، واعالها على االطالق 
كان أمــس حيــث احصت ٩٠ 
ألفا و٨٠٢ حالة إصابة جديدة 
خالل ٢٤ ســاعة. أما البرازيل 
فسجلت ٤٫١٣٧ ماليني إصابة، 

السجن ٢٠ عاماً على ٥ منهم و١٠ سنوات آلخر و٧ سنوات الثنني آخرين

(أ.ف.پ) املرشح الرئاسي الدميوقراطي جو بايدن يغادر كنيسة براندواين في ديالوير 

سجال بني لندن وبروكسل حول «بريكست»
عواصمـ  وكاالت: تصاعدت حدة اللهجة 
بني اململكة املتحدة واالحتاد األوروبي امس 
عشية استئناف املفاوضات بشأن عالقتهما 
ما بعد «بريكست»، وذلك بعدما هدد رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإغالق 
باب املفاوضات في منتصف أكتوبر املقبل 
واالســتعداد للعودة عن بعض االلتزامات 
الســابقة. وحدد جونسون يوم ١٥ أكتوبر 
املقبل موعدا نهائيا إلبرام اتفاق ملرحلة ما 
بعد «بريكست» مع االحتاد األوروبي، مكررا 
قبل افتتاح جولة ثامنة من املفاوضات في 
لنــدن أن اململكة املتحدة لن تســاوم على 

استقاللها.
وأضاف أن «االحتاد األوروبي كان واضحا 
جدا بشأن اجلدول الزمني، وأنا أيضا. يجب 

أن يكون هناك اتفاق مع أصدقائنا األوروبيني 
بحلول موعد انعقاد املجلس األوروبي في 
١٥ أكتوبر إذا كان سيصبح ساري املفعول 
بحلول نهاية العام احلالي». من جانبها، قالت 
بروكسل إنه يجب التوصل إلى اتفاق بحلول 
نهاية أكتوبر للســماح مبصادقة أوروبية 
عليه في الوقت احملدد. وقد زادت املعلومات 
التي أوردتها صحيفة «فانانشيال تاميز» 
حدة األجواء التي كانت متوترة. وبحسب 
الصحيفة، ستقدم احلكومة البريطانية غدا 
مشروع قانون «من شأنه أن يلغي» النطاق 
القانونــي لبعض أجزاء االتفاق الذي حدد 
اخلروج من االحتاد األوروبي في ٣١ يناير 
املاضي، مبا في ذلك القواعد اجلمركية في 

إيرلندا الشمالية.

احلجرف يستنكر التحريض ضد دول اخلليج 
وُيطالب عباس والفصائل باالعتذار

وكاالت: أعرب األمني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليــج العربية د.نايف احلجرف عن 
اســتنكاره ملا صدر من بعض املشاركني في 
اجتماع األمناء العامني للفصائل الفلسطينية 
والــذي عقد يوم اخلميــس املاضي من لغة 
التحريض والتهديد غير املسؤولة جتاه دول 

مجلس التعاون.
كما اســتهجن األمني العام مــا ذكر من 
مغالطات وتشــكيك مبواقــف دول املجلس 
التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني، مطالبا 
القيادات الفلسطينية املسؤولة والتي شاركت 
في هذا االجتماع، وعلى رأسها الرئيس محمود 
عباس رئيس دولة فلسطني، باالعتذار عن هذه 
التجاوزات والتصريحات االستفزازية واملغلوطة 
والتي تتنافــى مع واقع وتاريخ العالقات بني 
دول املجلس والشــعب الفلسطيني الشقيق، 
خصوصا أن وقائع االجتماع قد مت بثها على 
قنوات التلفزيون الرسمي الفلسطيني، األمر 
الذي يستوجب اعتذارا رسميا عن تلك اإلساءات 
والتحريض والتشــكيك التي أوردها بعض 

املشاركني بحق مواقف دول املجلس وشعوبها 
الداعمة للقضية الفلسطينية.

واســتذكر د.احلجرف ما صدر من القمم 
اخلليجية مــن دعم وحــرص دول مجلس 
التعاون على القضية الفلســطينية والدفاع 
عنها باعتبارها قضية العرب واملسلمني األولى، 
ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني 
على األراضي الفلسطينية احملتلة منذ يونيو 
١٩٦٧، وتأسيس الدولة الفلسطينية املستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة الالجئني 
وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفقا ملبادرة 
السالم العربية وقرارات األمم املتحدة، مؤكدا 
أن هذه املواقف الداعمة من دول املجلس غير 
قابله للتشكيك واملزايدة عليها، فتاريخ دول 
املجلس يشهد بتلك املواقف الراسخة والداعمة 
بعيدا عن املتاجرة بالقضية الفلسطينية، ولن 
يضرها ما صدر من تصريحات غير مسؤولة 
من بعض ممن عانت القضية الفلسطينية منهم 
ومن مواقفهم املتاجرة بها عبر تاريخهم، والتي 
أحلقت بالقضية الفلسطينية الضرر واالنقسام.


