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عربية وعامليةاالربعاء ١٧ اغسطس ٢٠٢٢

ليز تشيني تتعهد بعدم السماح لترامب 
بالعودة إلى البيت األبيض

مواجهات عنيفة بني الفلسطينيني 
وجيش االحتالل في بيت حلم

واشنطن - وكــــاالت:  
اظهـــرت استطالعـــــات 
الــرأي تأخــر اجلمهورية 
ليز تشيني فــــي معركة 
االنتخابـــــات بواليـــــة 
«وايومينـــــغ» املتشبعة 
بالفكــر اليميني، مقابـــل 
منافستها هارييت هيغيمن 
املدعومــة مـــن الرئيــس 

السابق.
وبحسب االستطالعات، 
تقدمــت هيغيمــن علــى 
تشــيني بنحــو ٢٠ نقطة 

في السباق إلى نيل ترشيح حزبها ملقعد 
في مجلس النواب. وأظهرت دراسة أجرتها 
مؤخرا جامعة «وايومينغ» أن هذا الفارق 

قد يصل حتى إلى ٣٠ نقطة.
وباتت تشيني (٥٦ عاما) من أشد أعداء 
دونالــد ترامب منــذ انضمامها إلى جلنة 
برملانية حتقق في دور امللياردير في الهجوم 

على الكابيتول في ٦ يناير ٢٠٢١.
وتشارك ابنة ديك تشيني نائب الرئيس 
األميركي الســابق في رئاسة هذه اللجنة 
التــي تعتبر أن الرئيــس الـ ٤٥ للواليات 
املتحدة «أخل بواجبه» خالل الهجوم الذي 
شنه مؤيدوه في مسعى إلى منع التصديق 
على فوز خصمه الدميوقراطي جو بايدن 

باالنتخابات الرئاسية في ٢٠٢٠.
وبحسب الشائعات التي تتردد، تنوي 
ليز تشيني - في حال خسارتها االستحقاق 
االنتخابي في والية «وايومينغ» - الترشح 
لالنتخابات الرئاسية في ٢٠٢٤، حتى لو 
اضطرت إلى التقدم لها بصفة مســتقلة، 
حيــث تعهدت باال يصــل ترامب أبدا مرة 

أخرى إلى البيت األبيض.
ويكثــف ترامــب من جهتــه انتقاداته 
إزاء تشيني، متهما إياها بأنها «غير وفية 
ومحرضة على احلرب» وواصفا إياها بـ 
«الفاشلة التي تتجرأ على إعطاء دروس». 
ودفــع الرئيس الســابق بــكل ثقله لدعم 

منافستها هارييت هيغيمن، 
وهي محامية في التاسعة 
واخلمسني من العمر عاشت 
طفولتها في مزرعة روج 
حلملتها في أواخـر مايــو 

املاضي.
وفي والية صوت أكثر 
من ٧٠٪ من أبنائها لدونالد 
ترامب خــالل االنتخابات 
الرئاســية األخيرة، تؤيد 
هارييت هيغيمن النظرية 
التي يعتنقها أنصار ترامب 
ومفادها أن انتخابات العام 
٢٠٢٠ «سرقت» من الرئيس السابق، وذلك 
بالرغم من أدلة ال حتصى أثبتت عدم صحة 

هذه املزاعم.
ومنذ أكثر من سنة، تعكف ليز تشيني 
التي أيدت العزل الرامي إلطاحته الذي أفلت 
منه ترامب على دحض هذه الفرضية التي 
مازال يتمسك بها املاليني من مؤيدي ترامب.

وتعرضت ليز منذ أن بدأت تشارك في 
حتقيقات حول ترامب ومحيطه لتهديدات 
بالقتل ولم تعد تتنقل من دون مواكبة من 
الشرطة، ما اضطرها إلى إجراء حملة من 
دون جتمعات انتخابية أو فعاليات عامة.
وقد نبذت السيدة الشقراء التي تتبع 
اخلط اليمينــي التقليــدي املوالي حلمل 
الســالح واملناوئ لإلجهاض، من احلزب 
اجلمهوري في وايومينغ الذي شارك زعيمه 

في االحتجاجات يوم اقتحام الكابيتول.
لكن «ال يهم كم من الوقت سيستغرق 
نضالنا، فنحن سنكســب هــذه املعركة. 
ماليــني األميركيني من أصقاع البلد كافة، 
من جمهوريني ودميوقراطيني ومستقلني، 
احتــدوا من أجل احلريــة»، وفق ما قالت 

تشيني في تسجيل ڤيديو نشر مؤخرا.
وأكدت «نحن أكثر قوة وتفانيا وعزما 
من هؤالء الذين يحاولون نســف أســس 
جمهوريتنــا. هــذه هي مهمتنا الســامية 

وسيكون الفوز من نصيبنا».

عواصم - وكاالت: اندلعت مواجهات 
عنيفة بني الفلسطينيني وقوات اجليش 
اإلسرائيلي في مخيم الدهيشة لالجئني 
جنوب مدينة بيت حلم بالضفة الغربية، 
مما أسفر عن سقوط جرحى بالرصاص 

احلي.
وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية 
إن شبان أصيبوا باألطراف السفلية من 
اجلســم، وجرى نقلهم إلى املستشــفى 
احلكومــي فــي املدينــة لتلقــي العالج 

ووصفت حالتهم باملتوسطة.
وفــي الســياق ذاتــه، أفــادت أماني 
سراحنة مسؤولة اإلعالم في نادي األسير 
الفلسطيني بأن قوات االحتالل اعتقلت 
١٩ فلســطينيا خالل حملة دهم في مدن 
رام اهللا واخلليــل وبيــت حلم بينهم ٧ 

أشقاء وأسرى من احملررين.
وترافقت عمليات االعتقال مع تفتيش 
منــازل املعتقلني والعبــث مبحتوياتها 
ومواجهات وقعت في مخيم (الدهيشة) 
أســفرت عن إصابة ٤ شبان بالرصاص 

املطاطي.
من جهته، قال متحدث عسكري لإلذاعة 
اإلســرائيلية العامة إن قــوات اجليش 
وجهاز األمن العام (الشاباك) والشرطة 
اعتقلــت «مطلوبني» لألجهــزة األمنية 
وجــرى إحالتهم إلــى اجلهات املختصة 
للتحقيق معهم، باإلضافة إلى مصادرة 

أسلحة وذخيرة.
وذكرت مؤسسات فلسطينية تعنى 
باألسرى في بيان منفصل امس ان سلطات 
االحتالل اعتقلت خالل شهر يوليو املاضي 
٣٧٥ فلسطينيا في األراضي احملتلة بينهم 

٢٨ طفال وسيدتان.
وأشار البيان إلى ان عدد أوامر االعتقال 
اإلداري التي صدرت خالل الشهر املاضي 
بلغ ١٩١ أمــرا بينها ٦٥ أمرا جديدا و١٢٦ 

أمر متديد.
إلى ذلــك، اعتقلــت قــوات البحرية 
اإلســرائيلية ٤ مــن صيادي األســماك 
الفلسطينيني أثناء عملهم قبالة ساحل 
الســودانية شــمال قطاع غزة، بحسب 
منسق جلان الصيادين في غزة زكريا بكر.

وقال بكر إن قوات البحرية اعترضت 
قاربي صيد يعمل على متنه الصيادون 
الـ ٤ قبل أن تقوم بسحبه إلى مرفأ ميناء 
اسدود البحري اإلسرائيلي، مشيرا إلى 
تصاعــد عمليات املالحقة اإلســرائيلية 
للصيادين ومنعهم من ممارسة عملهم.
ويتعرض الصيادون الفلسطينيون 
ملضايقــات مــن قبــل زوارق االحتــالل 
اإلسرائيلي عبر إطالق النار املباشر على 
مراكبهم واالعتقال ورش املياه ومنعهم من 
اجتياز مسافة ال تتجاوز ١٢ ميال بحريا 
متاشــيا مع سياســة احلصار البحري 

على قطاع غزة.

تكهنات بترشحها ضده عام ٢٠٢٤ إذا خسرت االستحقاق االنتخابي في «وايومينغ»

(أ.ف.پ) ليز تشيني  

محمد بن سلمان ينوب عن خادم احلرمني في غسل الكعبة
مكــة املكرمــة - وكاالت: 
شارك صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان ولي 
العهــد نائــب رئيس مجلس 
الوزراء السعودي في غسل 
الكعبة املشرفة نيابة عن خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 

بن عبدالعزيز.
وقالــت وكالــة األنبــاء 
الســعودية (واس) في بيان 
أمس انه فور وصول سموه 
إلــى املســجد احلــرام طاف 
ولي العهد السعودي بالبيت 
العتيق وأدى ركعتي الطواف 

وقّبل احلجر األسود.
وبعد ذلك توجه إلى داخل 
الكعبة املشرفة، حيث تشرف 
بغســلها، ثــم أدى ركعتــي 

السنة.
ووصل األميــر محمد بن 
ســلمان إلى املسجد احلرام، 
يرافقه صاحب السمو امللكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي بن 
فيصل وزير الرياضة، حيث 
كان فــي اســتقباله الرئيس 
العام لشؤون املسجد احلرام 
واملســجد النبــوي الشــيخ 
د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز 

السديس.
الكعبة  وتشرف بغســل 
املشرفة مع سمو ولي العهد، 
كل من: صاحب السمو امللكي 
األميــر ســعود بن نهــار بن 
سعود بن عبدالعزيز محافظ 
الســمو  الطائــف، وصاحب 
األمير سعود بن عبداهللا بن 
جلوي محافظ جدة، وأعضاء 
العلماء: الشــيخ  هيئة كبار 

ژ يوم فتح مكة تطهيرا لها.
مــن جهة أخــرى، أطلقت 
الرئاسة العامة لشؤون املسجد 
احلرام واملسجد النبوي ممثلة 
في وكالة شــؤون املعارض 
واملتاحــف، معــرض الكعبة 

املشرفة االفتراضي.
الرئيس  وأوضح وكيــل 

وتعريــف املســتفيدين مبا 
يقدم من دعم ورعاية وعناية 
ليتمكنوا من أداء مناســكهم 
بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى 
أن املعرض يعرض، مبناسبة 
غسل الكعبة املشرفة، بعضا 
من األدوات التي تستخدم في 

عملية الغسيل.

العــام لشــؤون املعــارض 
واملتاحــف املهنــدس ماهــر 
بــن منســي الزهرانــي وفقا 
ملــا أوردته وكالة «واس» أن 
املعرض يهدف إلى إثراء جتربة 
الزوار وإبــراز جانب جهود 
اململكــة في خدمــة احلرمني 
الشريفني ورعاية قاصديهما 

ولي العهد السعودي أدى ركعتي الطواف فور وصوله إلى املسجد احلرام وقبَّل احلجر األسود

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي مقبّالً احلجر األسود لدى وصوله إلى املسجد احلرام    (واس)

د.صالح بن عبداهللا بن حميد، 
والشيخ د.عبداهللا بن محمد 
املطلق، والشــيخ د.سعد بن 
ناصــر الشــثري، والشــيخ 
د.بندر بن عبدالعزيز بليلة، 

وسدنة بيت اهللا احلرام.
ويعد غســل الكعبة سنة 
نبوية كرمية فعلها الرسول 

الصدر يؤجل التظاهرة املليونية إلفشال «مخططات الفاسدين»
أعلــن  وكاالت:  ـ  بغــداد 
زعيــم التيــار الصــدري في 
العراق مقتدى الصدر تأجيل 
التظاهــرات «املليونية» التي 
كانــت مقررة الســبت املقبل، 
إلى إشعار آخر، الفتا إلى أنه 
اتخذ هذا القرار «حبا بالعراق 
وإلفشال مخططات الفاسدين»، 
فيما قــدم وزيــر املالية علي 
عالوي استقالته من منصبه 
خالل جلســة احلكومة امس، 
حيث تولى وكيل الوزارة طيف 
ســامي القيام مبهــام الوزير 

املستقيل بالوكالة.
وقــال مقتــدى الصدر في 
تغريدة بحسابه على «تويتر» 
أمس «مســتمرون باإلصالح 
بالثــورة ضــد  ومســتمرون 
الفاســدون،  أيهــا  فســادكم 
وسياستكم بالتشبه بخطواتنا 
دليل على إفالسكم واإلصرار 

على فسادكم».
وأضاف «إن كنتم تراهنون 
على حــرب أهلية، فأنا أراهن 
علــى احلفــاظ علــى الســلم 
األهلــي»، مبينــا أن «الــدم 
العراقــي غال بل أغلى من كل 
شيء وسيبقى الشعب العراقي 
على اعتصامــه حتى تتحقق 

مطالبه».
وتابــع الصــدر «لكننــي 
حبا بالعراق وعشــقا لشعبه 
ومقدســاته، أعلــن تأجيــل 
موعــد تظاهرة يوم الســبت 

عواصم وكاالت: قالت وزارة 
الدفاع التايوانية إنها تعقبت 
٣٠ طائرة عســكرية وخمس 
ســفن حربية صينيــة حول 
اجلزيرة وداخل مضيق تايوان، 
فيما تواصــل بكني مناوراتها 

العسكرية.
ونقلت صحيفــة «تايوان 
نيــوز» احمللية عــن الوزارة 
القول إنه من بــني ٣٠ طائرة 
تابعة للقوات اجلوية للجيش 
الصيني، فقد عبرت خط الوسط 
ملضيق تايوان ١٤ طائرة، مبا 
في ذلك ثماني طائرات مقاتلة 
من طراز «سوخوي سو-٣٠»، 
وأربع طائرات مقاتلة من طراز 
جيه-١٦، وطائرتان مقاتلتان 

من طراز جيه -١١.
الدفــاع  وزارة  وقالــت 
التايوانية انه في الوقت نفسه، 
مت تعقب طائــرة هيليكوبتر 
حربية مضادة للغواصات من 
طرازهاربني زد-٩ في اجلزء 
الشــمالي الشرقي من منطقة 
الدفــاع اجلــوي، موضحة أن 
تايوان أرسلت طائرات وسفنا 
دوريــة قتاليــة، كما نشــرت 

وقت سابق إلى تظاهرة سلمية 
مليونية في ســاحة التحرير 
وسط بغداد ملؤازرة املعتصمني 
ودعم مطالبهــم، الفتا إلى أن 
الهــدف من هذه التظاهرة هو 
إرسال رسالة بأن العراق مع 

اإلصالح.
ولــم يحــدد زعيــم التيار 
الصدري موعدا لهذه التظاهرة، 
لكــن صالــح محمــد العراقي 
املعروف ب«وزيــر الصدر»، 
أعلن الحقا انه مت حتديد يوم 
السبت القادم موعدا للتظاهرة 

املليونية.
وقال العراقي في تغريدة 

وفي سياق متصل، أعلنت 
رئيسة تايوان تساي إجن وين 
أن بالدها حريصة على تعميق 
التعاون مع الواليات املتحدة 
للحفاظ على الرخاء واالستقرار 
اإلقليمي. في هذه األثناء، أعلن 
املتحدث باســم مكتب شؤون 
تايوان التابع للجنة املركزية 
للحــزب الشــيوعي الصيني 
فــي بيان فرض عقوبات على 

األمنية واحلشد الشعبي.
وردا علــى ذلــك، دعــت 
اللجنــة املنظمــة لتظاهرات 
«اإلطار التنســيقي» الشيعي 
الذي ميثل اخلصم السياسي 
الرئيسي للتيار الصدري، إلى 
تظاهرات جماهيرية، دون ان 

حتدد مكانها وموعدها.
وقالــت اللجنة فــي بيان 
مســاء امــس االول إن «هــذه 
التظاهرات ليســت حلزب أو 
تيــار أو جهة فهــي تظاهرات 
الشعب الذي يحمي الدولة من 
أجل أن يعيش بأمان وســالم 
وسيادة واستقرار ومن أجل 
القضاء على البطالة واحلرمان 

والفقر».
وتعليقا على هذه الدعوة، 
حذر «وزير الصدر» من أن قوى 
في «اإلطار التنسيقي» تعمل 
علــى تأجيج «حــرب أهلية» 
من خالل الدعوة العتصامات 
ومظاهرات متقابلة بني جماهير 

الصدر وقوى «اإلطار».
وقال صالح محمد العراقي 
في بيان صحافي أمس: «يجب 
على الكتل املنضوية في اإلطار 
التنسيقي كبح جماح «الثالوث 
اإلطاري املشــؤوم«فورا ألنه 
يلعــب بالنار وقــد يكون من 
صاحله تأجيج احلرب األهلية 
مــن خــالل االعتصــام مقابل 
االعتصام أو املظاهرات مقابل 

املظاهرات».

اتخاذ تدابيــر عقابية أخرى، 
وســيتم إخضاعهم للمساءلة 
مــدى احلياة وفقــا للقانون. 
وقال املتحدث إن البر الرئيسي 
الصيني لن يتســامح أبدا مع 
أي نوع من النشــاط لتقسيم 
البالد، ولن يسمح أبدا ألي قوة 
خارجية بالتدخــل في إعادة 

توحيدها الوطني.
الى ذلك، أكد قائد عسكري 
أميركــي خــالل اجتمــاع في 
ســنغافورة أن قــرار الصني 
اطالق صواريخ فوق تايوان 
يجــب أن يواجــه اعتراضــا 
باعتباره «غير مسؤول». واشار 
نائب األدميرال في األسطول 
األميركي السابع كارل توماس 
إلى أنه يجب إعادة النظر في 
تصرفــات ومطالــب الصني. 
ووصــف إطــالق الصواريخ 
البالستية فوق اجلزيرة بأنه 
«غير مســؤول»، مؤكــدا أنها 
كادت تالمــس ممرات املالحة 
البحرية الدولية، خالل مائدة 
مستديرة في سنغافورة حيث 
يتواجد إلطالق تدريبات بحرية 

مع دول جنوب شرق آسيا.

على (تويتر) تضمنت إجراءات 
تنظيمية إن «مسيرة التظاهرة 
تكــون مــن ســاحة التحرير 

باجتاه ساحة االحتفاالت».
ونقــل عــن الصــدر قوله 
للمتظاهرين إن «مطالبكم هي 
إصالح النظام بكل تفاصيله، 
قضائيا وتشريعيا وتنفيذيا 
ومحاســبة الفاسدين، ومينع 
منعــا باتــا املطالبــة برجوع 

الكتلة الصدرية للبرملان».
وشــدد على أن «الســلطة 
القضائية ومقرها خط أحمر 
وإن طالبنا بإصالحها»، داعيا 
إلى عدم التعدي على القوات 

سبعة مســؤولني في تايوان 
لدعمهــم «انفصال اجلزيرة». 
وأوضح البيان أن هؤالء األفراد 
وأسرهم ممنوعون من دخول 
البر الرئيسي واملناطق اإلدارية 
اخلاصة لهونغ كونغ وماكاو 
كمــا يحظر على املؤسســات 
التابعة لهــا إقامة تعاون مع 
املنظمــات واألفــراد املعنيني 
في البر الرئيسي، كما سيتم 

(أ.ف.پ) مناصرو «اإلطار التنسيقي» خالل اعتصامهم قرب املنطقة اخلضراء وسط بغداد 

(رويترز) سفينة حربية صينية لدى وصولها إلى أحد موانئ سريالنكا أمس 

إلــى إشــعار آخر لكي أفشــل 
مخططاتكم اخلبيثة ولكي ال 
أغذي فسادكم بدماء العراقيني 
الذين راح الكثير منهم ضحية 
لفسادكم وشهوتكم ولكي تبقى 
قيادات الفساد تعيث في األرض 

فسادا».
وتابع «فهذا ندائي للثوار 
ســلمية  علــى  باحملافظــة 
االحتجاجــات واحلفاظ على 
دمائكم ودماء القوات األمنية 
واحلشــد الشــعبي طاعة هللا 
وحبا بالوطن، ولن يســتمر 
فسادهم أن استمر إصراركم».
وكان الصــدر قــد دعا في 

أنظمة صواريخ على الشاطئ 
ملراقبــة الطائــرات والســفن 

البحرية الصينية.
وتزامــن ذلــك مــع إعالن 
اجليــش الصيني بــدء جولة 
جديدة من الدوريات املشتركة 
والتدريبات القتالية في املجال 
اجلوي والبحري حول تايوان 
ردا على زيارة مفاجئة خلمسة 

مشرعني أميركيني.

أميركا تختبر «باليستيًا» نوويًا عابرًا للقارات
واشنطن - وكاالت: أعلن اجليش 
األميركــي أمــس أنه أجــرى اختبارا 
لصاروخ «مينيتمان ٣» الباليســتي 
العابــر للقارات، والذي كان قد تأجل 
إطالقــه لتجنب تصعيــد التوتر مع 
الصني خالل استعراضها للقوة قرب 

تايوان مؤخرا.
وقــال اجليش األميركــي في بيان 
إن االختبــار يظهــر «جاهزية القوى 
النووية األميركية ويوفر الثقة في مدى 
فتك وفعالية الردع النووي للواليات 

املتحدة».
وأوضــح ان نحــو ٣٠٠ مــن هذه 
االختبارات أجريت من قبل ولم تكن 

نتيجة أي حدث عاملي بعينه.
«مينيتمــان  الصــاروخ  ويعــد 
٣» القــادر على حمل ســالح نووي، 
ســالحا مهمــا فــي ترســانة اجليش 
األميركية االستراتيجية إذ يزيد مدى 
هذا الصاروخ علــى ٩٦٦٠ كيلومترا 
وميكنه التحليق بسرعة تقترب من 

٢٤ ألف كيلومتر في الساعة. وحتفظ 
هذه الصواريخ في مستودعات حتت 
األرض في أماكن متفرقة حتت إدارة 

أطقم اإلطالق.
وفي أبريل املاضي، ألغت واشنطن 
اختبارا لصاروخها الباليستي العابر 
للقــارات «مينيتمان ٣»، وذلك بهدف 
خفض التوتر النووي مع روسيا في 

أثناء حربها املستمرة في أوكرانيا.
وكان الرئيس الروســي فالدميير 
بوتني قد قــال في فبراير املاضي إنه 
يجب وضع القوات النووية في بالده 
في حالة تأهب قصوى، مما أثار مخاوف 
من أن يؤدي الغزو الروسي ألوكرانيا 
إلــى حرب نوويــة. لكن املســؤولني 
األميركيني يقولون إنهم ال يرون حتى 
اآلن أي سبب لتغيير مستويات تأهب 

واشنطن النووي.
ومتتلك روسيا والواليات املتحدة، 
وبفارق كبير، أكبر ترسانات الرؤوس 
احلربية النووية بعد احلرب الباردة.

ملشاهدة الڤيديو

الصني تفرض عقوبات على انفصاليي تايوان وحتاصر اجلزيرة عسكريًا
تايبيه تنشر أنظمة صواريخ ملراقبة الوضع.. وقائد عسكري أميركي يصف حتركات بكني بأنها «غير مسؤولة»


