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االحد ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ عربية وعاملية

ترامب يسابق الزمن ويعلن ساخرًا: سأغادر أميركا إذا فاز أسوأ مرشح في التاريخ
التابعتني لها «م إس إن بي ســي» و«سي 

إن بي سي».
وكتبت كلينتون عبر حسابها الرسمي 
على «تويتر» في تغريدة قائلة: «األميركيون 
سئموا من برنامج ترامب لتلفزيون الواقع، 
دعونا نلغيه إلى األبد، أليس كذلك!». إشارة 
إلى أن ترامب كان جنم مثل هذه البرامج. 
وكتبت شبكة «سي إن إن» على «تويتر» 
إنهــا «نتيجة عمليا لــم يتوقعها أحد في 

هذا املجال».
وتعرضت شبكة «إن بي سي» النتقادات 
بسبب حتديد موعد لقاء ترامب في نفس 
التوقيت مع بايدن بعدما كانت شبكة «إيه 
بي سي» حددت بالفعل موعدها مع املرشح 
الدميوقراطي، ما اضطر الناخبني الختيار 
املرشــح الذي سيشــاهدونه على الهواء 

مباشرة.
وبعد فوز بايدن في معركة التقييمات، 
كتب تي جي داكلو، السكرتير الصحافي 
الوطني حلملة بايدن على «تويتر»: «يبدو 
أن املزيد من اجلمهور كان مهتما مبشاهدة 
زعيم لديه خطة واضحة للســيطرة على 
وباء كورونا وعودة األميركيني إلى العمل، 
أكثر من الكذاب القتالي والفوضوي الذي 
أوصلنا بضعف كفاءته إلى تلك الفوضى 

العارمة»، وفق تعبيره.

باملقابل حصلت حملة ترامب على ٢٤٨ 
مليون دوالر لذات الفترة.

وإلى جانب املناظرة التي عمتها الفوضى 
مع مقاطعة ترامب باستمرار لبايدن، حترك 
الدميوقراطيــون لزيادة مبالغ التبرع إثر 
وفاة القاضية التقدمية في احملكمة العليا 

روث بادر غينسبرغ.
وقالت جني اومالي ديلون مديرة حملة 
بايدن إن مبلــغ ٣٨٣ مليون دوالر ميثل 
رقما قياسيا ويتضمن ٢٠٣ ماليني دوالر 

من متبرعني على االنترنت.
وفي رصيــد احلملة اآلن ٤٣٢ مليون 
دوالر لإلنفاق ســعيا إليصال بايدن إلى 

مقعد الرئاسة، كما قالت.
كما تفوق بايدن على صعيد املتابعني، 
حيث حقق ظهوره املتلفز اخلميس املاضي، 
مشاهدات أعلى من تلك التي حصدها ظهور 
ترامب في الوقت نفسه وفقا للبيانات األولية 

ملؤسسة نيسلسون لألبحاث اإلعالمية.
وسخرت وزيرة اخلارجية األميركية 
السابقة هيالري كلينتون من ترامب، بعدما 
وصل عدد مشاهدي بايدن إلى ١٤٫١ مليون 
مشــاهد على قناة «إيه بي ســي» التابعة 
لوالت ديزني، بينما استقطب ترامب ١٣٫٥ 
مليون مشــاهد عبر قنوات «إن بي سي» 
التابعة لشركة كومكاست وقناتي االشتراكات 

القانون.
ويبــدو أن بايدن ال يتقــدم فقط في 
االستطالعات ولكن أيضا في جمع التبرعات، 
حيــث أعلنت حملته أنها متكنت من جمع 
أكبر مبلغ من التبرعات الشــهرية وصل 
إلى ٣٨٣ مليون دوالر في سبتمبر، وذلك 
بفضل سيل التبرعات بعد مناظرته األولى 

مع الرئيس دونالد ترامب.

الداخل». وأضاف أن «هذا هو نوع السلوك 
الذي يتوقع أن يصدر عن تنظيم داعش، 
ويفترض أن يشكل (احلادث) صدمة جلميع 
األميركيني»، معتبرا أن «رفض إدانة هؤالء 

الرجال هو أمر مفاجئ».
وكانت ويتمر نفسها أعلنت أنها تفاجأت 
من رد فعل الرئيس الذي لم يعرب عن أي 
تعاطف معها، بل اكتفى باإلشــادة برجال 

وقال: «التنافس مع أســوأ مرشح في 
تاريخ السياســة الرئاسية يضعني حتت 
ضغط شديد»، وأضاف: «هل تتصورون 
لو انهزمت؟ ماذا ســأفعل طوال حياتي؟ 
سأقول إنني انهزمت أمام أسوأ مرشح في 

تاريخ السياسة».
وتساءل ســاخرا «ماذا يتعني علي أن 
افعل أمام مثل هذه اخلســارة؟ ال أدري، 

رمبا يتعني علي مغادرة البالد».
وسارعت مؤسسة «مشروع لينكولن» 
اجلمهوريــة التوجه، املعارضــة لترامب 
واملساندة جلو بايدن، إلى نشر مقطع ڤيديو 
لهذه العبارات على موقع «تويتر»، وأضافت 

متسائلة «هل هذا وعد؟».
من جهته، يحاول بايدن التركيز على 
امللفات املهمة في الســباق االنتخابي، اذ 
اعتبر أن «رفــض» ترامب إدانة املدافعني 
عن نظرية تفوق العرق األبيض «مفاجئا».
وهاجم الرئيس األميركي في خطاب 
ألقاه بوالية ميتشيغان بحضور حاكمة 
الوالية غريتشــن ويتمر، والتي كشف 
مؤخرا عن مؤامرة خلطفها خّطط لها رجال 
من اليمني املتطــرف أرادوا «محاكمتها» 

بتهمة «اخليانة».
وقال املرشح الدميوقراطي في مدينة 
ساوثفيلد «ال تنخدعوا، فهم إرهابيون من 

عواصــم - وكاالت: يســابق الرئيس 
األميركــي دونالد ترامب الوقت قبل نحو 
أسبوعني ونصف األسبوع فقط من موعد 
االنتخابات الرئاسية املقررة في ٣ نوفمبر، 
حيث توجه أمس إلى واليتي ميتشــيغان 
وويسكونســن قبل أن يبــدأ جولة في 
الواليات الغربية في محاولة إلنقاذ حملته 
االنتخابية املتعثرة في الوقت الذي يواصل 
منافسه الدميوقراطي جو بايدن التقدم في 

استطالعات الرأي وفي جمع التبرعات.
وفاز ترامب في ميتشيغان وويسكونسن 
في عام ٢٠١٦. ويعتبر مستشارو ترامب 
هاتني الواليتني، وكذلك والية بنســلفانيا 
مفتاحا لفرصــه في حتقيق فوز آخر في 
االنتخابات، لكن استطالعات الرأي تظهر 

تقدم بايدن في تلك الواليات هذا العام.
ويتخذ ترامب أيضا موقفا دفاعيا في 
بينها  التقليدية، ومن  معاقل اجلمهوريني 
والية أريزونا التي ينوي شن حملته فيها 

يوم غد االثنني.
إلى  التي ستقوده  وإلى جانب جوالته 
معظم الواليات، يواصل ترامب أســلوبه 
الساخر في محاولة للنيل من خصمه، حيث 
أعلن مستهزئا أمام أنصاره خالل جتمع 
في والية جورجيا، إنه قد يغادر البالد في 

حال انهزامه أمام بايدن.

بايدن يجمع تبرعات قياسية بلغت ٣٨٣ مليون دوالر في سبتمبر

(أ.ف.پ) الرئيس دونالد ترامب متحدثا امام انصاره في فلوريدا 

أذربيجان تدين القصف األرمني للمدنيني: 
انتهاك صارخ ألحكام القانون الدولي

كورونا: إجراءات حظر جديدة بأوروبا  
ومدينة صينية تبدأ حملة التطعيم لسكانها

عواصم - وكاالت: تعهدت أذربيجان امس، 
بـــ «االنتقام» ملقتل ١٢ مدنيا في قصف ليلي 
استهدف مدينة غنجة ثاني مدن البالد والتي 
فر معظم ســكانها، في تصعيد جديد للنزاع 
حول إقليم ناغورني قره باغ بني األذربيجانيني 

واالنفصاليني األرمن.
وأدانــت وزارة اخلارجيــة االذربيجانية 
عملية قصف املدينة وقالت في بيان لها، في، 
قصفت أرمينيا مدينة كنجــة األذربيجانية 
بصواريخ باليستية فجر امس، مما أسفر عن 
مقتل ١٢ شخصا مبن فيهم طفالن وإصابة أكثر 
من ٥٠ إنســانا، حيث تعرضت مدينة كنجة 
التي تعد أكبر ثاني مدينة أذربيجانية والتي 
تقــع بعيدا عن خــط اجلبهة لقصف مدهش 
ملرة ثالثة. وأضاف البيان، يعتبر القتل العمد 
للمدنيــني في انتهاك صارخ ألحكام ومبادئ 
القانون الدولي، مبا في ذلك القانون الدولي 
اإلنســاني والهدنة اإلنســانية املعلن عنها، 
يعتبر جرمية حربية وجرمية ضد اإلنسانية. 
وتتحمل القيادة األرمنية كامل املسؤولية عن 
هذه اجلرمية. وتابعت اخلارجية األذربيجانية 
انــه، علــى أرمينيا وقف عدوانها املســتمر 

وهجماتها الوحشــية علــى املدنيني، وعلى 
املجتمــع الدولي أال يغــض النظر عن هذه 
األعمال الالإنســانية التي ترتكبها أرمينيا 

بحق الشعب األذربيجاني.
وقــال البيان، إننــا إذ ندين بشــدة هذه 
الهجمات البشــعة التي شنتها أرمينيا على 
املدنيــني األذربيجانيني، فإننا نطالب الدولة 

احملتلة بوضع حد جلرائم احلرب.
وأضاف البيان: تتحمل القيادة السياسية 
- العسكرية األرمنية، التي حولت اإلرهاب 
إلى أداة لسياســتها الدولية، مســؤولية عن 
قرارها حول قصف صاروخي للمدنيني. وتعلن 
جمهورية أذربيجان أن جلب املجرمني حملاكمة 
العدل من خالل اســتخدام اآلليات القانونية 

الوطنية والدولية، سوف يتحقق.
مــن جانبه، قــال الرئيــس األذربيجاني 
إلهام علييف في خطاب امس، «سننتقم في 
ساحة املعركة». ووصف أعداءه االنفصاليني بـ 
«الكالب» وأرمينيا التي تدعمهم بأنها «فاشية».

وأعلن علييف، السيطرة على أراض جديدة، 
خصوصا فضولي، «املدينة احملتلة منذ ثالثني 

عاما من جانب وحوش برية».

عواصــم - وكاالت: بني فرض املزيد من 
إجــراءات احلظــر في أوروبا وبــدء عمليات 
التلقيح الصني، تنوعت استجابة الدول للموجة 
الثانية من تفشي ڤيروس كورونا املستجد 
الذي تدل املؤشرات على أنه يواصل االنتشار 
بسرعة، مســجال أكثر من ٣٩ مليونا ونحو 

نصف مليون اصابة حول العالم. 
فقد دخلت سلسلة جديدة من اإلجراءات 
الصارمة حيز التنفيذ في أوروبا اعتبارا من 

أمس على أمل وقف وباء كوفيد-١٩.
ففي لندن، مينع اختالط سكان أي مدينة 
بأشخاص قادمني من خارجها، بدءا من أمس 
بعد تســجيل أكثر من ١٥ ألف إصابة جديدة 

أمس األول.
وفي فرنسا، أمضى سكان ١٢ مدينة كبيرة 
بينها العاصمة باريس وضواحيها، آخر ليلة 
بحرية قبل أن يبدأ حظر جتول بني الساعة 
التاسعة مساء والسادسة صباحا اعتبارا من 

امس، وملدة أربعة أسابيع على األقل.
وســتدخل قيود جديدة حيز التنفيذ في 
وارســو واملدن الكبيرة األخــرى في پولندا 

التي تعتبر «مناطق حمراء».
ومــن هــذه اإلجــراءات، إغــالق املدارس 
املتوســطة والثانوية ليصبــح التعليم عن 
بعد، وإغالق املطاعم عند الســاعة التاسعة 
ومنع حفالت الزفاف بينما حدد عدد األشخاص 
الذين ميكــن أن يكونوا موجودين في وقت 

واحد في احملالت التجارية ووســائل النقل 
العام. كما ستكون املراسم الدينية محدودة.

وفــي بلجيــكا، فــرض حظر جتــول من 
منتصف الليل حتى الساعة اخلامسة فجرا. 
وســيتعني إغــالق كل املقاهــي واملطاعم في 
البالد اعتبارا من الغد ملدة شهر على األقل.

وبــرر رئيس الوزراء ألكســندر دي كرو 
اإلجراءات بالقول «األرقام تتضاعف كل أسبوع 
إنها ترتفع بشكل كبير (...) إنها زيادة هائلة». 
وخالفا ألوروبا تسلك بعض الدول طريقا 
مغايرا ملواجهة الڤيروس حيث بدأت مدينة 
«يي وو» في اقليم جياشــينغ بشرق الصني 
بإعطــاء التطعيمات للفئات الرئيســية مبا 
فــي ذلك العاملني في املجال الطبي. وأعلنت 
الســلطات أنها بدأت كذلك في توفير اللقاح 
املضاد لكوفيد-١٩ من انتاج شركة سينوفاك 
التجريبي لتطعيم املوظفني األساسيني والفئات 
األخــرى األكثــر عرضة لإلصابة بســعر ٦٠ 
دوالرا تقريبا وذلك في إطار برنامج وطني.

وقال مركز مكافحة األمراض والوقاية منها 
في بيان إن جرعتني من اللقاح املرشح الذي 
يطلق عليه اسم كورونافاك ستتكلفان ٢٠٠ 

يوان (٢٩٫٧٥ دوالرا) لكل جرعة.
واعتبــرت وكالــة بلومبيــرغ أن تطعيم 
أفراد من اجلمهــور العام الذين ال يعتبرون 
موظفني ضروريــني أو لديهم موافقة طارئة 

يعد تطورا جديدا.

علييف يصف االنفصاليني بـ «الكالب» وأرمينيا التي تدعمهم بـ «الفاشية»

(رويترز) تشييع احد ضحايا القصف االرمني في كنجة االذربيجانية 

نحو ٨٠٠ ألف معتمر ومصلٍّ في املرحلة الثانية لعودة العمرة
مكة املكرمةـ  واس: أمتت 
الرئاســة العامــة لشــؤون 
املســجد احلــرام واملســجد 
النبــوي في اململكة العربية 
اســتعداداتها  الســعودية 
الســتقبال ٢٢٠ ألف معتمر 
و٥٦٠ ألف مصل طوال املرحلة 
الثانية للعــودة التدريجية 
ألداء العمــرة التــي تنطلق 
اليوم وتستمر على مدار ١٤ 
يوما وسط منظومة متكاملة 
من اخلدمات وفرتها حكومة 
اململكــة لقاصــدي احلرمني 

الشريفني.
وسيتمكن من أداء الصالة 
في احلرم املكي الشريف وفق 
املرحلة الثانية ٤٠ ألف مصل 
و١٥ ألف معتمــر في اليوم، 
مبــا ميثل ٧٥٪ مــن إجمالي 
التي  الطاقــة االســتيعابية 
تراعي اإلجراءات االحترازية 
الصحية للحــرم املكي، كما 
سيتم السماح بزيارة الروضة 
الشريفة في املسجد النبوي 

باملدينة املنورة.
ودعــت الرئاســة العامة 
لشــؤون املســجد احلــرام 
واملســجد النبــوي في بيان 
صحافي بثته وكالة االنباء 
السعودية الرسمية (واس) 
جميــع املصلني واملعتمرين 
«إلى ضرورة التقيد وااللتزام 
وفــق  احملــددة  باألوقــات 

والشراب، وااللتزام باألوقات 
احملددة دخوال وخروجا».

وشــهدت املرحلة األولى 
التــي انطلقت في الرابع من 
أكتوبر اجلاري السماح لستة 
آالف معتمر يوميا من مواطني 
ومقيمــي اململكــة العربيــة 
الســعودية، بنســبة بلغت 
٣٠٪ من الطاقة االستيعابية.

ألــف معتمر و٦٠ ألف مصل 
في اليوم.

وكانت قد صدرت بتاريخ 
٢٢ سبتمبر املاضي املوافقة 
على الســماح بــأداء العمرة 
مــع  تدريجيــا  والزيــارة 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية 
الصحية الالزمــة من خالل 

أربع مراحل.

املرحلــة  وســتنطلق 
بــأداء  بالســماح  الثالثــة 
العمرة والزيارة والصلوات 
للمواطنني واملقيمني من داخل 
اململكــة ومن خارجها مطلع 
نوفمبر املقبل حتى اإلعالن 
الرســمي عن انتهاء جائحة 
كورونا أو تالشــي اخلطر، 
وذلك بنسبة ١٠٠٪ وهي ٢٠ 

تنطلق اليوم بواقع ٤٠ ألف مصلٍّ و١٥ ألف معتمر يومياً في احلرم املكي مع السماح بزيارة الروضة الشريفة

(واس) التزام تام بأعداد املعتمرين واالشتراطات الصحية االحترازية في احلرم املكي 

التصاريح املصدرة، والتقيد 
االحترازيــة  باإلجــراءات 
والتدابيــر الوقائية وارتداء 
الكمامــات الطبيــة وتعقيم 
مســتمر،  بشــكل  األيــدي 
والتعــاون مــع منســوبي 
العاملة  الرئاســة واجلهات 
املعتمريــن  خدمــة  علــى 
واملصلني، وعدم جلب األطعمة 

مقتل مدرس فرنسي عرض الرسوم املسيئة يتفاعل
وماكرون يعتبر أنه «هجوم إرهابي إسالمي»

عواصمـ  وكاالت: تفاعلت 
الرســوم املســيئة  قضيــة 
لالســالم، في فرنسا والعالم 
وســط دعوات لوقف خطاب 
الكراهية املتصاعد منذ اعالن 
الرئيس الفرنســي اميانويل 
ماكرون ان «االسالم دين مير 
بأزمة». وأحدث فصول األزمة 
حادثة مقتل مدرس فرنســي 
اعاد نشر هذه الرسوم، التي 
لقيت ادانة عربية واسالمية 

واسعة. 
وأعلن مصدر قضائي امس، 
أن املهاجم املشتبه بأنه قطع 
رأس املدرس، شاب عمره ١٨ 
عاما ومن أصل شيشاني، في 
اعتداء وصفــه ماكرون بأنه 

«هجوم إرهابي اسالمي».
وأوقفت الشــرطة تسعة 
أشخاص في إطار االعتداء الذي 
وقع امس االول، قرب املدرسة 
حيــث كان يعمل املدرس في 
كونفــالن ســانت اونورين. 
وأطلقت الشــرطة النار على 
املهاجم وقضى في وقت الحق 

متأثرا بإصابته.
وقالت الشرطة إن الضحية 
اســتاذ تاريخ عمره ٤٧ عاما 
واسمه صامويل باتي. وكان 
قــد عــرض مؤخرا رســوما 
كاريكاتورية للنبي محمد ژ 

الشرطة لالستجواب اضافة 
الى خمسة أشخاص آخرين، 
بينهم والدي أحد التالميذ في 

املدرسة.
وبحســب املصــدر، فــإن 
الوالدين املوقوفني عبرا عن 
معارضتهمــا لقــرار املدرس 
الرسوم. واألشخاص  عرض 
الثالثة اآلخرون الذين أوقفوا 
لالستجواب، هم من احمليط 
غيــر العائلي للمشــتبه به. 

الشرائع السماوية ومصنفة 
فــي أعلــى درجــات االعتداء 

اجلنائي.
ودعــا إلى أهميــة تضافر 
اجلهــود ملالحقــة اإلرهــاب 
واســتئصال شره، ومن ذلك 
هزمية أيديولوجيته الفكرية 
املتطرفة احملفزة على جرائمه،.

وقال املدعون الفرنسيون 
املختصــون بقضايا اإلرهاب 
إنهــم فتحــوا حتقيقــا فــي 
ارتكاب «جرمية مرتبطة بعمل 
إرهابي» وتشــكيل مجموعة 

إجرامية إرهابية.
وقالت الشرطة إنها حتقق 
في تغريدة نشــرها حســاب 
جرى إقفاله على تويتر، تظهر 

صورة لرأس املدرس.
وأرفقت بالصورة رسالة 
تهديد ملاكرون «زعيم الكفار»، 
قال ناشرها إنه يريد االنتقام 
«ممن جترأ على االســتهزاء 
مبحمــد». ولم يتضــح ما إذا 
كان ناشر الرسالة هو املهاجم، 

بحسب الشرطة.
وقال ماكرون لدى زيارته 
مكان االعتــداء وقد بدا عليه 
التأثر إن «األمة بكاملها» تقف 
إلى جانب املدرسني من أجل 
«حمايتهــم والدفــاع عنهم» 
مضيفا «لن تنتصر الظالمية».

واألربعــة الــذي أوقفوا قبل 
ذلك من األقارب.

هــذا، وأدان األمــني العام 
لرابطة العالم اإلسالمي رئيس 
هيئة علماء املسلمني الشيخ 
د.محمد بن عبدالكرمي العيسى، 

احلادث اإلرهابي األليم.
وشــدد العيســى وفقا ملا 
أوردته وكالة األنباء السعودية 
«واس» امس، على أن ممارسات 
العنف واإلرهاب مجرمة في كل 

اعتقال تسعة من محيط القاتل.. وإدانات إسالمية للحادث اإلرهابي

(رويترز) فرنسيون يضعون الزهور أمام كلية بوا دو اولن في كونفالن بعد مقتل املدرس 

خالل حصة دراسية في إطار 
ما قال انه «نقاش حول حرية 
التعبير» وكان يقوم بذلك كل 
عام عقب الهجوم على مجلة 
شــارلي إيبدو، أول من نشر 

الرسوم املسيئة.
القضائي  وقــال املصــدر 
لوكالة فرانــس برس امس، 
إن أربعــة من اقارب املعتدي 
املفتــرض، وهمــا شــقيقان 
وجــدان، أوقفــوا مــن قبــل 


