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ترقب للمناظرة األخيرة.. وغياب بايدن عن حملته ليومني يثير التساؤالت
وكرر موقفه املثير للجدل من 
ڤيــروس كورونا الــذي لم تعد 
حملتــه تأتــي على ذكــر حالته 
بعد أقل من اسبوعني على اعالن 
شفائه منه، وقال إن الوباء شارف 

على النهاية.
وأوضــح أمــام حشــد جــاء 
الستقباله في تاكسون «اللقاحات 
تصــل» مضيفا «وســنعود الى 

احلياة الطبيعية».
وخــالل مكاملــة هاتفيــة مع 
فريق حملته، هاجم ترامب مرة 
جديدة بحدة كبير خبراء الصحة 
األميركيــني الطبيــب أنطونــي 
فاوتشــي الذي يحظى باحترام 

شديد في أميركا.
وقال ترامب إن الناس «تعبوا. 
تعبوا من اإلصغاء لفاوتشي وكل 
هؤالء األغبياء»، بخالف منافسه 
بايدن الذي يصر على االستماع 
لرأي اخلبراء والعلماء في مواجهة 
اجلائحة ويشــدد على ضرورة 

االلتزام بتعليماتهم. 
وتابع ترامب في االتصال الذي 
جرى بحضور وسائل إعالم «لو 
أصغينا إليــه، لكان توفي نحو 
٧٠٠ ألف أو ٨٠٠ ألف شخص».

روبرت مردوخ.
ويبدو انــه وللتعويض عن 
تراجع شعبيته، سيسعى ترامب 
لكسب املزيد من النقاط في هذا 
امللــف، بتركيــز الهجــوم على 
منافســه «املجرم» وعلــى ابنه 

هانتر بايدن.
وردا علــى ســؤال مــن أحد 
الصحافيني حول ما إذا كانت تلك 
استراتيجيته للفترة املتبقية من 
احلملة قــال ترامب «جو بايدن 
مجــرم، وهــو مجرم منــذ فترة 
طويلة». كما هاجم وسائل اإلعالم 

«لعدم احلديث عن ذلك».
ولــم يقــدم أي دليــل يدعم 
اتهاماته باستثناء قوله «اطلعوا 
على حاســوبه احملمول» اشارة 
الى تقرير الـ«نيويورك بوست» 
حول شــبهات بالفســاد تالحق 
جنــل بايدن بعــد تهكير ملفات 

من حاسبة الشخصي.
ميدانيا، وقبل أقل من أسبوعني 
مــن االنتخابات، يواصل ترامب 
ماراثون التجمعات االنتخابية. 
وأعلــن أنــه ســيجري خمســة 
لقاءات في اليوم في هذه املرحلة 

احلاسمة.

بايدن، جنل منافسه بايدن الذي 
تدور حوله شــبهات فســاد في 
اوكرانيا، بحسب تقرير لصحيفة 
نيويورك بوســت اململوكة من 

محاولة أخيرة منها لتوفير ميزة 
ملرشحها املفضل».

وأكد أن ترامب يعتزم خالل 
املناظــرة طــرح قضيــة هانتر 

بيان إن «الرئيس ترامب حريص 
علــى مناظرة جو بايــدن، مهما 
كانت تغييرات اللحظة األخيرة 
التي تقررها جلنة متحيزة، في 

خاصة أن اكثر من خمس الناخبني 
أدلوا  املتوقــع مشــاركتهم قــد 
بأصواتهــم فعال. فقد أدلى نحو 
٢٩ مليون أميركي بأصواتهم باكرا 
في كافة أنحاء البالد، شــخصيا 
أو عبر البريد، وهو ما يســاوي 
نحو خمس املشــاركة الشــاملة 
املتوقعة، وفق منظمة «مشروع 
االنتخابات» املستقلة. ويحظى 
التصويــت املبكر باهتمام كبير 
هذا العام، وهو بلغ مســتويات 
غير مسبوقة. ويواجه الرئيس 
اجلمهــوري تراجعــا كبيرا في 
استطالعات الرأي على املستوى 
الواليات  الوطني وفي غالبيــة 

احلاسمة في االنتخابات.
املناظــرات  وأعلنــت جلنــة 
الرئاسية أن املناظرة غدا، ستشهد 
تعديال في القواعد يشــمل (زر 
كتم الصوت) يقطع امليكروفون 
عن املرشــح حني ال يكون دوره 
في الكالم، ملنع تكرار التشويش 
واملقاطعات التي سادت املناظرة 

األولى.
ولكــن حملة ترامــب اتهمت 
اللجنة بالتحيز. وانتقد مديرها 
بيل ستيبني القرار بشدة، وقال في 

عواصم - وكاالت: لم يظهر 
املرشح الدميوقراطي لالنتخابات 
الرئاســية جــو بايــدن فــي أي 
مناسبة عامة أمس لليوم الثاني 
على التوالي، ما اثار تساؤالت عن 
سبب غيابه في أكثر أوقات احلملة 
حرجا وقبل أقل من أسبوعني من 
موعد االقتراع في ٣ نوفمبر، في 
تناقض صارخ مع منافسه دونالد 
ترامــب، الــذي يواصــل حملته 
املاراثونية ويعتزم عقد ٥ لقاءات 
انتخابية في اليوم الواحد. وكان 
إعالن فريق حملة بايدن البالغ 
٧٧ عامــا، أنه في إجــازة أمس، 
فرصة ذهبيــة خلصومه الذين 
يشــككون على الدوام بصحته 
اجلسدية والعقلية. في حني أكد 
الرئيس البالغ من العمر ٧٤ عاما 
مجددا أنه «محصن» من ڤيروس 
كورونا بعد ٣ اسابيع من إعالن 

االصابة به.
هــذا، وتتجــه االنظــار إلــى 
املناظرة األخيرة بني اخلصمني 
واملقــررة غدا في الربع ســاعة 
االنتخابــات  قبــل  االخيــرة 
املاراثونيــة، التي يبــدو ان كل 
صوت فيها يكسب اهمية قصوى 

ترامب يصف خبراء «الصحة» باألغبياء وحملته تعترض على زر كتم الصوت

(أ.ف.پ) أميركي يضع صوته في الصندوق االنتخابي في أول ايام التصويت املبكر في ويسكونسن 

أول زيارة رسمية لوفد إماراتي إلسرائيل واالتفاق على إعفاء متبادل من التأشيرات
عواصــم - وكاالت: أعلن 
رئيــس الوزراء اإلســرائيلي 
بنيامني نتنياهو أن إسرائيل 
واإلمارات اتفقتــا على إعفاء 
مواطني البلدين من تأشيرات 
الســفر، لتكون اإلمارات أول 
دولة عربية يستثنى مواطنوها 
من هذا اإلجراء، وذلك بالتزامن 
مع زيــارة أول وفــد إماراتي 

رسمي إلى تل أبيب.
وقال نتنياهو بعد استقباله 
الوفد االماراتي الرسمي امس 
في مطــار بن غوريون «نحن 
نعفي مواطنينا من تأشيرات 

السفر».
وأضــاف رئيس الــوزراء 
االســرائيلي مخاطبــا رئيس 
الوفــد االماراتي وزير الدولة 
لشــؤون املالية حميــد عبيد 
الطاير ووزير اخلزانة األميركي 
ســتيفن منوتشــني «اليــوم 
نصنع التاريخ ليبقى لألجيال 
القادمة (...) سنتذكر هذا اليوم 
باعتباره يوما مجيدا للسالم».
وتعهد نتنياهو الذي كان 
يضــع كمامــة واقيــة، من أن 
اإلعفاء من تأشــيرات السفر 

في وقت ســابق امس في أول 
زيارة مــن نوعها منذ توقيع 
اتفــاق الســالم بــني االمارات 
وإســرائيل فــي ١٥ ســبتمبر 
املاضي.. وهبطت طائرة تابعة 

ساعات الزيارة حيث اقتصرت 
على املطار بسبب االجراءات 
االحترازية من ڤيروس كورونا.

ولدى وصول الطائرة، قال 
قائدهــا «هذه حلظة تاريخية 

الشــرق األوسط على حسابه 
في تويتر.

من جهة اخــرى، اعلنت 
اإلمارات والواليات املتحدة 
إنشــاء  عــن  وإســرائيل 
الصندوق اإلبراهيمي، الذي 
يفي بااللتزام الذي مت التعهد 
بــه خــالل توقيــع االتفاق 

اإلبراهيمي للسالم. 
وقالت وكالة انباء االمارات 
الرسمية في بيان امس أن «دولة 
اإلمارات واملؤسسة األميركية 
التنميــة  الدوليــة لتمويــل 
وإسرائيل ســتقوم من خالل 
هذا الصندوق، بتخصيص أكثر 
من ٣ مليارات دوالر في إطار 
مبادرات االستثمار والتنمية 
التــي يقودها القطاع اخلاص 
لتعزيز التعــاون االقتصادي 
اإلقليمي واالزدهار في الشرق 
األوســط وخارجه. وقد أعلن 
الشــركاء في هــذا الصندوق 
عن ترحيبهم مبشاركة الدول 
األخرى في سبيل حتقيق هذه 

األهداف».
وأضــاف البيــان أن «هذه 
املبادرة تعتبر جزءا ال يتجزأ 

لشــركة االحتاد للطيران تقل 
مسؤولني باحلكومة اإلماراتية 
ترافقهم شخصيات أميركية في 

مطار بن جوريون.
واستغرقت زيارة الوفد عدة 

العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
املتحــدة وإســرائيل ونتطلع 
إلى السالم في املنطقة» وذلك 
بحسب مقطع ڤيديو نشره آري 
بيركويتز املبعوث األميركي في 

من االتفاق اإلبراهيمي للسالم 
التاريخي الــذي وقعته دولة 
اإلمارات ودولة إسرائيل بدعم 
من الواليات املتحدة األميركية، 
والذي يسلط الضوء على فوائد 
السالم من خالل حتسني حياة 
شــعوب املنطقة، وجتســيدا 
لــروح الصداقــة والتعــاون 
اجلديــدة بني الــدول الثالث، 
فضال عــن اإلرادة املشــتركة 

للنهوض باملنطقة».
الثالث  الــدول  وســتفتح 
مكتبا للتنمية مقره في إسرائيل 
لتحديد املشاريع االستراتيجية 
ذات األثر اإلمنائي املهم والبدء 
بتنفيذها، مبا في ذلك املشاريع 
التي حتفز النمو االقتصادي، 
وحتسن مستويات املعيشة، 
وتخلــق فــرص عمــل عالية 
القيمــة وذات جــودة عالية، 
وسيمكن الصندوق أعضاءه 
من إطالق اســتثمارات تركز 
علــى شــعوب املنطقــة، مما 
يوفر الفرصة واألمل للمنطقة 
وشبابها من خالل متكينهم من 
بناء مستقبل يخدمهم ويخدم 

مجتمعاتهم. 

إنشاء «الصندوق اإلبراهيمي» لتشجيع التعاون اإلقليمي بأكثر من ٣ مليارات دوالر

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ملقيا كلمة خالل استقباله الوفد الرسمي اإلماراتي في مطار بن غوريون امس

ســيوفر دعما كبيــرا لقطاع 
األعمال (و) السياحة.

من جهته، أكد وزير الدولة 
اإلماراتي لشؤون املالية حميد 
عبيــد الطايــر، علــى التــزام 
اإلمارات بأن تكون من الدول 
«الرائدة إقليميا في العمل على 
اإلصالح االقتصادي والتجارة 
الدولية واالستقرار السياسي 

وصنع السالم».
اتفاقية  إلــى  وباإلضافــة 
اإلعفاء من تأشــيرات السفر، 
وقــع مســؤولو البلديــن في 
مطار بن غوريون على ثالث 
اتفاقيات تتعلق باالســتثمار 
العلمــي، واتفاقية  والتعاون 
للطيران تســمح بتسيير ٢٨ 

رحلة أسبوعيا بني البلدين.
الرســمي  الوفــد  وضــم 
اإلماراتــي الــذي وصــل مــن 
أبوظبي على منت طائرة تابعة 
لشــركة «االحتاد للطيران»، 
الناقل الرسمي لدولة اإلمارات، 
وزيــر االقتصــاد عبداهللا بن 

طوق املري.
الرســمي  الوفــد  وكان 
اإلماراتي قد وصل إلى إسرائيل 

املوجة الثانية من «كورونا» تعّم أوروبا.. وأرقام قياسية في إيران
وشركات تعلن نتائج إيجابية في جتارب املرحلة الثالثة من اللقاح

عواصم ـ وكاالت: بارقة أمل في احلرب على 
ڤيروس كورونا املستجد أعلنتها عدة شركات تعمل 
على تطوير لقاحات ضده، في وقت عمت املوجة 

الثانية من الوباء أرجاء أوروبا.
وأعربت شركة «مودرنا» األميركية للصناعات 
الدوائية عن ثقتها في أنها قد حتصل على موافقة 
طارئة من السلطات األميركية على لقاحها اجلديد، 
في ديسمبر املقبل، بناء على حصول الشركة على 
نتائج إيجابية من التجارب السريرية الكبيرة القائمة 
حاليا، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة، 

ستيفان بانسيل.
وأوضح بانسيل أن املوافقة الطارئة ستمكن أفراد 
األطقم الطبية العاملة في اخلطوط األمامية، وغيرهم 
من األشخاص املعرضني للخطر، من احلصول على 
اللقاح اجلديد، حتــى قبل احلصول على موافقة 

رسمية كاملة من إدارة الغذاء والدواء األميركية.
وتأتي تصريحات بانسيل بعد أيام من إعالن 
شــركة األدوية األميركية «فايزر»، التي تتعاون 
مع شركة «بيونتك» األملانية، أنها تأمل في التقدم 

بطلب للحصول على موافقة طارئة من السلطات 
األميركية، للقاحها بحلول أواخر نوفمبر املقبل.

وفي الصني صرح تيان باوجو املسؤول بوزارة 
العلوم والتكنولوجيا الصينية بأن اختبارات املرحلة 
الثالثة من التجارب على لقاح كورونا شملت نحو 
٦٠ ألف شخص، لم ترد عنها تقارير عن آثار جانبية 
حادة. وقالت شركتا «سينوفارم» و«سينوفاك» انها 
لم تسجل آثارا جانبية حادة في املرحلة الثالثة من 
التجارب التي أجرياها أيضا. وقالت سينوفارم إن 
قدرتها على إنتاج لقاح ضد ڤيروس كورونا ميكن 

أن تزيد على مليار جرعة العام املقبل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة اإلسباني سلفادور 
إيا ان املوجة الثانية من جائحة (كوفيدـ  ١٩) هي أمر 
حقيقي في جميع أنحاء أوروبا، مؤكدا أن األسابيع 
املقبلة ستكون صعبة للغاية مع حلول فصل الشتاء.
وأضاف ايا في مؤمتر صحافي عقب اجتماع 
مجلس الوزراء ان احلكومة اإلســبانية ستدرس 
مع حكومات األقاليم ذات احلكم املستقل إمكانية 
فرض حظر جتوال فــي البالد بعد اقتراح قدمته 

حكومة (مدريد) حملاولة التصدي للتفشي املجتمعي 
للڤيروس.

وفي أوروبا، أصبحت إيرلنــدا أول دولة في 
االحتاد األوروبي تعيد فرض اإلغالق التام الحتواء 
التفشــي، فيما دخلت تدابيــر جديدة أيضا حيز 

التنفيذ في بلجيكا وسلوفينيا وايطاليا.
إلى ذلك، أكدت عائلة أمني سر اللجنة التنفيذية 
ملنظمــة التحرير صائب عريقات أمس، أن وضعه 
الصحي مســتقر. وأضافت العائلة ـ في تصريح 
أوردته وكالة األنباء الفلسطينية «وفا»ـ  أن عريقات ما 
زال في العناية املركزة، ويخضع للتنفس االصطناعي.

وفي االثناء، جتاوزت حصيلة اإلصابات اليومية 
في إيران عتبة خمسة آالف شخص للمرة األولى 
منذ بدء ظهور الوباء في البالد في فبراير، بحسب 
ما أعلنت وزارة الصحة، غداة تســجيل حصيلة 
قياســية في عدد الوفيات. وأفادت املتحدثة باسم 
الوزارة سيما سادات الري في مداخلة تلفزيونية، 
عن تســجيل ٥٠٣٩ إصابة أمــس، ما يرفع العدد 

اإلجمالي لإلصابات الى ٥٣٩٫٦٧٠.

«مجلس األمن» يدعو الحترام وقف إطالق النار في «قره باغ»
عواصم - وكاالت: طالب 
مجلس األمن الدولي امس، كال 
من أرمينيا وأذربيجان باحترام 
هدنة وقف إطالق النار املتفق 
عليها في النزاع القائم حول 

اقليم ناغورني قره باغ.
ودعا أعضاء مجلس األمن 
الدولي، خالل اجتماع مغلق، 
الطرفــني إلى احتــرام الهدنة 
اجلديدة التي مت االتفاق عليها.

من جانبه، قال ديبلوماسي 
في األمم املتحدة، إن «اجلميع 
تشاطروا وجهة النظر نفسها، 
فالوضع سيئ وعلى اجلانبني 

املكونة من روســيا وفرنسا 
والواليــات املتحدة مجموعة 

(مينسك) 
الهدنــة  هــذا وتعرضــت 
لضغوط شــديدة بعد اندالع 
اشــتباكات جديدة بني قوات 
مــن عــرق األرمــن والقوات 

األذربيجانية.
مــن جانبــه، أعلن رئيس 
أذربيجان إلهام علييف امس، 
أن قوات بالده سيطرت على 
مدينة زنغيالن الواقعة على 
احلــدود مــع أرمينيا جنوب 
إقليــم قــره بــاغ، إضافة إلى 

في املقابــل، اتهم الرئيس 
األرميني أرمني ساركيســيان 
تركيــا بزعزعــة االســتقرار 
في جنــوب القوقــاز بدعمها 
القــوي ألذربيجان. لكنه قال 
إنه ال يؤيد أي تدخل عسكري 
لروســيا التي أبرمت معاهدة 

دفاعية مع بالده.
وقال فــي مقابلة مع قناة 
فرانــس ٢٤ التلفزيونية «ما 
أقوله هو أال تتدخل روســيا 
ثم إيــران وطــرف ثالث غدا 
وتتحول أرمينيا وأذربيجان 
والقوقاز إلى سورية أخرى».

٢٤ قريــة في أربع مناطق في 
اإلقليم.

من جانبهــا، أفادت وزارة 
بـــ  األذربيجانيــة  الدفــاع 
القتالية  العمليات  «مواصلة 
ضد العدو الــذي حاول إبداء 
املقاومة على محاور أغداريه- 
آغدام وفضولي- هادروت- 
جبرائيل وقوبالدي-زنغيالن»، 
مضيفة أن «العدو أطلق النار 
على مواقــع دفاعية للجيش 
األذربيجانــي مــن األســلحة 
الصغيــرة وقذائــف الهــاون 

واملدافع».

التراجع واالستجابة لنداءات 
األمــني العــام بوقــف إطالق 

النار».
ووفقا لديبلوماسيني، فإن 
روســيا التــي تتولــى حاليا 
الدوريــة ملجلــس  الرئاســة 
األمن تعمل على إصدار بيان 
يدعو إلى االلتزام بوقف إطالق 
النار.. ويدعو مشروع البيان، 
الذي يتوقع أن يتفق أعضاء 
املجلس عليه هذا األســبوع، 
أيضــا أرمينيــا وأذربيجــان 
التي  املفاوضات  الســتئناف 
ترعاهــا مجموعــة مينســك 

فرنسا تغلق مسجدًا قرب باريس
في إطار حملتها ضد «التيار اإلسالمي» 

السودان يدفع تعويضات الضحايا األميركيني 
متهيدًا لرفعه من قائمة اإلرهاب

عواصــم - وكاالت: واصلــت الســلطات 
الفرنسية حملتها على التيار اإلسالمي بعد 
مقتل املدرس صمويل باتي الذي أعاد نشــر 
رسومات كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد ژ 
حيث أعلنت أنها ستغلق اليوم مسجد بانتان 
قرب باريس وذلك لنشــر مقطع ڤيديو على 
صفحته في فيسبوك يندد بعرض املدرس. 
وأكد مصدر قريب من امللف لفرانس برس أن 
«مهلة تنفيذ اإلغالق هي ٤٨ ساعة، ولذا سيكون 
املســجد مغلقا اعتبارا من مساء اليوم»، في 
معلومة أكدها أيضا محيط وزير الداخلية.

وأعلن وزير الداخليــة جيرالد دارمانان 
لقناة «تي أف ١» أنه طلب من «محافظ سان 
ســان ديني (اإلقليم الذي تتبــع له بانتان) 
إغالق مســجد بانتان» الواقع في الضاحية 

الشمالية لباريس.
وسيغلق املسجد لستة أشهر وجرى اإلبالغ 

بقرار اإلقفال مساء امس االول، كما أكد املصدر 
القريب من امللف. وأشــار مصدر آخر مقرب 
من امللف إلى أن قرار اإلغالق جاء على خلفية 
مسألتني أوالهما شخصية إمام املسجد الذي 
يقصــده نحو ١٥٠٠ مســلم، ونشــر الڤيديو 
على صفحة املسجد اخلاصة على فيسبوك.

والڤيديو الذي نشر في ٩ أكتوبر اجلاري، 
يظهر والد أحد تالميذ مدرســة بوا أولن في 
كونفالت ســانت أونورين في شــمال غرب 
باريس، وهو يعرب عن تنديده بدرس حول 

حرية التعبير أعطاه باتي في ٥ أكتوبر.
وقال إمام مسجد بانتان محمد هنيش «أنا 
ال أوافق على اجلزء األول (من الڤيديو) الذي 
يتحدث فيه عن الرسوم الكاريكاتورية، لكن 
في اجلزء الثاني، حني يشار إلى املسلمني في 
الصف أخاف» الكثير من املسلمني من «موجة 

متييز جديدة بحقهم».

عواصــم ـ وكاالت: أكد وزيــر اخلارجية 
السوداني عمر قمر الدين، أن قرار رفع اسم 
بالده من الئحة اإلرهــاب ليس مرتبطا بأي 
ملــف آخر، داعيــا إلى اإلســراع بتنفيذ هذه 
اخلطوة، مشــددا على أن موضوع التطبيع 

مع إسرائيل خارج نطاق هذا احلديث.
وتأمل اخلرطوم أن يؤدي رفعها من قائمة 
اإلرهــاب إلى إســقاط ديونها التــي تتجاوز 

قيمتها ٦٠ مليار دوالر.
وقــال قمــر الدين فــي مؤمتــر صحافي 
مشــترك باخلرطوم امس مــع وزيرة املالية 
هبة محمد علــي ومحافظ املركزي د. الفاحت 
زين العابدين، إنه بعد إعالن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب رســميا رغبته في رفع اســم 
الســودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب 

ســتتم مخاطبة الكونغرس إلدراج األمر في 
قانون، لكن يحق للرئيس األميركي أن يزيل 

السودان من القائمة بقرار رئاسي.
وأضاف أن الرجوع إلى الكونغرس سببه 
أن املســألة لها ارتباط بقوانني أخرى، ومن 
جانــب آخر الســتعادة الســودان احلصانة 
السيادية، كي ال يتعرض مستقبال للمقاضاة 

أمام أية محاكم.
من جهته، قال محافظ بنك السودان املركزي 
محمــد الفــاحت زين العابديــن، إن اخلرطوم 
حولت ما اتفق عليه من تعويضات لضحايا 
أميركيني تعرضوا لهجمات مسلحة وألسرهم، 
والبالغة ٣٣٥ مليون دوالر، كجزء من اتفاق 
مع الواليات املتحدة لرفع اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية لإلرهاب.


