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بايدن يناشد الناخبني مع اقتراب املناظرة األخيرة

ترامب يهاجم منتقديه من اجلمهوريني ويدعو للتوحد بشكل أفضل
هاجم الرئيس األميركي دونالد
ت��رم��ب منتقديه م��ن أع��ض��اء حزبه
اجلمهوري ،ودعاهم لتوحيد الصفوف
بعد ت��زاي��د ال��ت��ح��ذي��رات م��ن هزمية
احل���زب ف��ي االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية
املقررة في  3نوفمبر املقبل.
وج���اءت تصريحات ترمب فيما
ت��وج��ه ومنافسه ال��دمي��ق��راط��ي جو
بايدن األحد لكسب أصوات الناخبني
في ال��والي��ات املتأرجحة في األمتار
األخيرة قبل االنتخابات الرئاسية،
ال��ت��ي تظهر استطالعات ال���رأي أنّ
ترمب يواجه خطر خسارتها.
وفي حديثه إلى جتمع حاشد في
والي��ة نيفادا في غرب البالد ،هاجم
ترمب بايدن وأشاد بسياسات إدارته
االقتصادية.
وحت����دث أي���ض���اً ع���ن تعليقات
ال��س��ن��ات��ور اجل��م��ه��وري ب��ن س��اس
م��ن ن��ب��راس��ك��ا (وس����ط) ،ال���ذي ق��ال
م��ؤخ��را ً للناخبني إن ترمب يحابي
“الديكتاتوريني” ويسيء معاملة
النساء ويستخدم البيت األبيض
كمشروع جت��اري .واعتبر ساس أن
خسارة ترمب “مرجحة” مبواجهة
بايدن.
كما ح �ذّر مسؤولون جمهوريون
آخ���رون م��ن خسائر انتخابية في
استطالعات ال��رأي ستشمل خسارة
مقاعد في الكونغرس ،مبا في ذلك
السناتور تيد كروز ،الذي حذّر على
غ��رار ساس من “مذبحة” انتخابية
للجمهوريني.
وحتى ليندسي غراهام ،أحد أقرب
حلفاء ترمب ف��ي مجلس الشيوخ،
قال اخلميس إن الدميقراطيني لديهم
“فرصة جيدة” للفوز في االنتخابات

ترامب وبايدن

الرئاسية .ردا ً على هذه التصريحات،
قال ترمب أمس أمام احلشد في نيفادا:
“لدينا بعض األغ��ب��ي��اء .لدينا هذا

ال��رج��ل س���اس ك��م��ا ت��ع��ل��م��ون يريد
اإلدالء بتصريح ..على اجلمهوريني
أن يتحدوا معاً بشكل أفضل” .ويقوم

ترمب بجولة في عدة واليات انطلقت
األحد من نيفادا ،وتشمل كاليفورنيا
وأريزونا.

وناشد الرئيس األمريكي دونالد
ت���رام���ب م��ؤي��دي��ه ب��ن��ي��ف��ادا اإلدالء
بأصواتهم مبكرا ،بينما حث منافسه

حرق كنيستني وأعمال نهب عديدة خالل مظاهرات حاشدة في تشيلي
ش��ه��دت العاصمة التشيلية
سانتياجو ح��رق كنيستني على
األق����ل خ�ل�ال م��ظ��اه��رة ح��اش��دة
ج��م��ع��ت ع���ش���رات اآلالف من
املواطنني إلحياء الذكرى األولى
ملوجة االحتجاجات ،األخطر في
البالد منذ نهاية الديكتاتوريكة
العسكرية (.)1990-1973
وت��ع��رض��ت ك��ن��ي��س��ت��ا (س���ان
فرانسيسكو دي ب��ورخ��ا) ،التي
ك��ان يستخدمها جهاز الشرطة
ل�لاح��ت��ف��االت امل��ؤس��س��ي��ة ،و(ال
أس��ون��ث��ي��ون) ،التي تعد واح��دة
من أق��دم الكنائس في العاصمة،
حيث يعود عمرها ألكثر من قرن
ونصف من الزمان ،للحرق على يد
املتظاهرين.
وتقع الكنيستان ق��رب مركز
انالع االحتجاجات العام املاضي
والذي شهد “االنتفاضة الشعبية”
في ميدان إيطاليا.
وعلقت وزيرة الثقافة التشيلية،

مظاهرات حاشدة في تشيلي

كونسويلو فالديس ،على األحداث
بتغريدة عبر حسابها الشخصي

طهران  :لدينا القدرة على إنتاج
 90باملئة من احتياجاتنا العسكرية
قال املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية ،خطيب زادة ،إن البالد لديها
القدرة على إنتاج  % 90من احتياجاتها العسكرية.
وأض��اف املتحدث في تصريحات صحفية أمس االثنني“ :إيران
حققت انتصارا كبيرا مع انتهاء حظر التسلح إلى األبد ..التهديدات
األمريكية بفرض عقوبات على أي دولة تتعامل مع إيران فاشلة ،ولن
تؤتي ثمارها” .وتابع املتحدث قائال“ :نلتزم بالدفاع عن سيادتنا،
واألمريكيون يخشون عودة إي��ران إلى سوق التسليح العسكري..
لدينا القدرة على إنتاج  90%من احتياجاتنا العسكرية”.
ولف املتحدث إلى أنه ميكن إليران أن تستعيد نشاطها مع باقي
الدول في مجال التسلح في إطار االتفاقيات الدولية.
وش��دد زادة على أن ال��والي��ات املتحدة لم تغير بعد سياساتها
العدوانية جت��اه الشعب اإلي��ران��ي ،و”مزاعم ت��رام��ب استعداده
للتفاوض فقط لالستهالك الداخلي”.

الصني عن التوتر مع الواليات املتحدة:
واشنطن تتقمص دور الضحية
استنكرت الصني ما اعتبرته محاولة الواليات املتحدة تقمص دور
الضحية في قضية حتذيرات بكني لواشنطن من إمكانية احتجازها
رعايا أمريكيني مقيمني في الصني ردا على مقاضاة واشنطن علماء
صينيني.
وج��اء رد فعل الصني في بيان ل��وزارة خارجيتها قالت فيه إن
واشنطن التي تقاضي علماء صينيني على أراضيها بشبهة االنتماء
إل��ى اجليش الصيني والتجسس العلمي تسوّ ق نفسها كضحية
وتُسمي األبيض أسود ،فيما تعتبرها بكني البادئة بالتصعيد في هذه
القضية .وأكد املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية تشاو ليجيان
إن التدابير األمريكية املتخذة ضد الصني أحلقت أضرار بالغة مبصالح
املواطنني الصينيني.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” االمريكية قد نشرت مقاال
أمس السبت ذكرت فيه أن بكني كررت حتذيراتها لواشنطن من أن
محاكمة القضاء األمريكي لعلماء صينيني على أراضيها لن مير دون
رد باحتجاز أمريكيني في الصني.
جتدر اإلش��ارة إلى أن البيت األبيض اتهم مرارا بكني بالتجسس
اإللكتروني لسرقة التكنولوجيا واملعلومات العسكرية مبا ميكّنها
من التفوق على الواليات املتحدة األمريكية ويفتح لها أبواب الريادة
العلمية واالقتصادية في العالم .وأرفقت واشنطن اتهاماتها باعتقال
علماء صينيني على أراضيها كانوا يعملون في مراكز أبحاث بجامعات
أمريكية متهمة إياهم بإخفاء روابطهم بالقوات املسلحة الصينية قبل
أن تليها تدابير تصعيدية أخرى ضد املصالح الصيينية.

على (تويتر) “سخط وحزن على
احلريق وعلى تدمير أبرشية ال

أسونثيون والهجوم على كنيسة
س��ان فرانسيسكو دي ب��ورخ��ا،

وكالهما مبنيان تراثيان”.
ك��م��ا ت��ع��رض��ت كنيسة س��ان
فرانسيسكو دي ب��ورخ��ا للنهب
وأحرقت بعض صورها الدينية
في الشارع ،بينما شوهد سقوط
قبة كنيسة ال أسونثيون على
األرض بعدما التهمتها النيران.
وخ�لال املظاهرات في امليدان
الذي أسماه املتظاهرون “ميدان
الكرامة” مت ن��ه��ب ال��ع��دي��د من
املتاجر ،بينها سوبر ماركت شهير
تابع لسلسلة دولية ،كما سجلت
اع��ت��داءات من قبل رج��ال ملثمني
على بعض ن��ق��اط ال��ش��رط��ة في
ضواحي العاصمة ،مثل منطقة
بوينوي ألتو.
كما مت نصب بعض احلواجز
في نقاط قرب امليدان وفي مناطق
أخ��رى بالعاصمة ،بينما وقعت
ح�����وادث ع��ن��ي��ف��ة واش��ت��ب��اك��ات
م���ع ال���ش���رط���ة ف���ي م����دن مثل
أنتوفاجاستي (شمال).

ج��و ب��اي��دن سكان ن��ورث كاروالينا
على”الذهاب للتصويت اليوم” مع
اقتراب املناظرة األخيرة.

وذك�����ر م���ش���روع االن��ت��خ��اب��ات
األمريكية في جامعة فلوريدا أن نحو
 27.9مليون أمريكي أدل��وا بالفعل
مبكرا بأصواتهم ،إما من خالل البريد
أو بطريقة مباشرة ،قبل االنتخابات
الرئاسية التي جترى في الثالث من
نوفمبر القادم.
وي��رج��ع السبب ف��ي ه��ذا اإلق��ب��ال
على التصويت املبكر إل��ى مخاوف
بشأن التجمعات الكبيرة في مراكز
االقتراع يوم االنتخابات ،مع انتشار
وباء كورونا الذي أصاب  8.1مليون
أمريكي وأودى بحياة أكثر من 218
ألفا.
وقال الرئيس اجلمهوري ترامب في
جتمع انتخابي بكارسون سيتي في
نيفادا حيث بدأ التصويت املبكر يوم
السبت ”:التصويت املبكر جار حاليا،
لذا اخرجوا وأدلوا بأصواتكم”.
ودع��ا املرشح الدميقراطي بايدن
الناخبني ف��ي ن��ورث ك��اروالي��ن��ا إلى
اإلدالء بأصواتهم ف��ي أق��رب وق��ت.
وي��ح��ت��دم ال��ت��ن��اف��س ب�ي�ن ت��رام��ب
وبايدن في والي��ة ن��ورث كاروالينا
“املتأرجحة” التي ف��از بها ترامب
ب���ف���ارق  3.66ن��ق��ط��ة م��ئ��وي��ة في
انتخابات .2016
وهاجم بايدن منافسه ترامب لقول
األخير خالل عطلة نهاية األسبوع إن
الواليات املتحدة “جتاوزت مرحلة
اخلطر” فيما يتعلق بجائحة كورونا،
وأك���د ب��اي��دن ب��ه��ذا ال��ص��دد أن معدل
احلاالت اجلديدة في البالد ارتفع إلى
أعلى مستوى خ�لال أش��ه��ر .وتابع
“األمور ت���زداد س��وءا وال ي��زال هو
(ت��رام��ب) يكذب علينا فيما يتعلق
بوضع الوباء”.

فرنسا :حملة ضد عشرات األفراد
املرتبطني بالتنظيمات املتطرفة
أطلقت الشرطة الفرنسية أمس االثنني
عمليات ضد “عشرات األفراد” املرتبطني
بالتنظيمات املتطرفة ،وفق ما أعلن وزير
الداخلية ج��ي��رار دارم��ان��ان��ن ،مشيرا ً إلى
أن “فتوى” كانت ص��درت في حق أستاذ
التاريخ الذي قتل بقطع رأسه اجلمعة.
وق���ال ال��وزي��ر إلذاع���ة “أوروبا  ”1في
مت توقيفهم“ :من
إش��ارة إل��ى مشتبه بهم ّ
الواضح أنهم أصدروا فتوى ضد األستاذ”.
وأضاف أنه مت فتح أكثر من  80حتقيقاً
ب��ش��أن “الكراهية عبر اإلنترنت” ،وأن
توقيفات حصلت في هذا اإلطار.
وأش���ار ال��وزي��ر إل��ى “عمليات مداهمة
واسعة للشرطة” ضد عشرات املتطرفني،
موضحاً أنها جاءت تنفيذا ً ملقررات مجلس
ال��دف��اع .وكشف أن عمليات الشرطة في
أوساط املتطرفني ستتواصل لعدة أيام.
وأش���ار دارم��ان��ان إل��ى أن العمليات ال
تستهدف أف����رادا ً “مرتبطني بالضرورة
بالتحقيق” حول جرمية قتل أستاذ التاريخ

صواريخ أرمينيا تقلق أذربيجان
ويريفان تدعو لالعتراف بكاراباخ

صامويل باتي ،لكنها تهدف إل��ى “مترير
رسالة :لن ندع أعداء اجلمهورية يرتاحون
دقيقة واحدة” ،من دون إعطاء مزيد من
التفاصيل .وأعلن عزمه حلّ عدة جمعيات
مؤكدا ً أن “ 51كياناً مجتمعياً سيشهد على
م��دى األسبوع ع��ددا ً من ال��زي��ارات ألجهزة
الدولة والعديد منها سيت ّم حله في مجلس
الوزراء ،بناء على اقتراحي”.
وجت � ّم��ع اآلالف ف��ي ك��ل أن��ح��اء فرنسا،
تكرمياً للمدرس صامويل باتي ال��ذي قُتل
اجلمعة ،في جرمية أثارت حزناً شديدا ً في
البالد ووُ ضع على خلفيتها عشرة أشخاص
قيد احلبس االحتياطي.
وقُطع رأس باتي ،وهو ربّ عائلة يبلغ 47
عاماً ،قرب مدرسة كان يدرّس فيها التاريخ
واجل��غ��راف��ي��ا ف��ي ح���يّ ه���ادئ ف��ي منطقة
كونفالن سانت أون��وري��ن ،ف��ي الضاحية
الغربية لباريس .وأردت الشرطة منفذ
اجلرمية وهو عبدالله أنزوف ،الجئ روسي
من أصل شيشاني يبلغ  18عاما ً.

غوتيريش يدعو حملاسبة
مرتكبي هجوم استهدف مقر ًا
للشرطة في أفغانستان
دعا األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش ،أمس اإلثنني،
إلى محاسبة مرتكبي هجوم استهدف مقر شرطي في أفغانستان.
جاء ذلك في بيان املتحدث باسم األمني العام ستيفان دوجاريك،
غداة انفجار سيارة ملغومة قرب مقر للشرطة في مدينة فيروزكوه،
عاصمة والية غور ،وسط أفغانستان.
وأدان غوتيريش الهجوم العشوائي ،وال��ذي أسفر وفق تقارير
شخصا على األقل وجرح عشرات املدنيني ،بينهم
ً
أولية عن مقتل 13
نساء وأطفال.
وطالب األمني العام بضرورة محاسبة مرتكبي هذه اجلرائم ،مؤكدا
التزام األمم املتحدة بدعم شعب وحكومة أفغانستان.
وقالت وزارة الداخلية األفغانية في بيان ،إن االنفجار أودى بحياة
 12مدنيا و 100مصاب ،دون حتديد هوياتهم.
وأوضح وحيد الله نظامي ،قائد شرطة الوالية ،أن تأثير االنفجار
على أفراد قوات األمن “كان طفيفا” .ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن
االنفجار حتى الساعة ( 6:40ت.غ).

املعارك في كاراباخ

أب����دى م��س��اع��د رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة
أذرب���ي���ج���ان ح��ك��م��ت ح��اج��ي��ي��ف ،في
تصريحات للعربية ،قلق بالده الشديد
من استمرار أرمينيا في استهداف املدنيني
األذربيجانيني ،مشيرا إل��ى أن القصف
األرميني يطال ألفي مدني يوميا.
وق��ال للعربية /احل��دث“ :لقد عكفت
أرمينيا على قتل أعداد كبيرة من املدنيني،
وأحلقت أضرارا كبيرة بالبنى التحتية”.
وأض��اف“ :وحتى اللحظة تقوم أرمينيا
باستخدام أنظمة الصواريخ املختلفة
الستهداف املدنيني األذربيجانيني ،وهو ما
ميثل مصدر قلق كبير بالنسبة لنا”.
وفي السياق نفسه ،دعا رئيس وزراء
أرمينيا نيكول باشينيان على تويتر
إلى االعتراف بإقليم ناغورنو كاراباخ،
مشيرا إلى أن اإلقليم لم يكن أب��دا جزءا
من جمهورية أذربيجان املستقلة .واعتبر
أن املطالبات األذربيجانية (ب��أراض في
اإلقليم) ليس لها أساس مبوجب القانون
ال��دول��ي .وتبادلت أذربيجان وأرمينيا

االتهامات األحد بخرق “هدنة إنسانية”
جديدة دخلت حيّز التنفيذ عند منتصف
الليل بالتوقيت احمللي في إقليم ناغورنو
ك��اراب��اخ ،بعد أسبوع على ب��دء سريان
وقف أول إلطالق النار مت التوصل إليه
بإشراف موسكو لكنه لم يُحترم إطالقا ً.
وأعلنت وزارة الدفاع األذربيجانية في
بيان أن القوات األرمينية خرقت “بشكل
فاضح االتفاق اجلديد” ،مندد ًة بقصف
مدفعي .وأوضح املتحدث انار ييفازوف
أنّ االنفصاليني شنوا هجمات على أربع
بلدات وجرى صدّها كلها.
وكانت املتحدثة باسم وزارة الدفاع
األرمينية شوشان ستيبانيان أش��ارت
إل��ى إط�لاق ق��ذائ��ف مدفعية وص��واري��خ
أذربيجانية على شمال اجلبهة وجنوبها،
خ�لال الساعات الثالث األول��ى بعد بدء
سريان الهدنة.
وحت��دث جيش ناغورنو كاراباخ في
بيان أيضاً عن هجوم معاد صباحا في
اجلنوب ،مشيرا ً إلى “خسائر وجرحى

من اجلانبني” .وأوضحت فرق اإلسعاف
في كاراباخ أنه “لم يت ّم استهداف البنى
التحتية املدنية واملنازل بالضربات”.
واستهدفت الدفاعات اجلوية طائرة
مسيرة حلقت ف��وق املدينة مل��دة نصف
ساعة ،ما أدى لسقوطها في جبل مجاور.
وأع��ل��ن��ت وزارت����ا خ��ارج��ي��ة أرمينيا
وأذربيجان في بيانني متطابقني ،اتفاقاً
على “هدنة إنسانية اع��ت��ب��ارا ً م��ن 18
أكتوبر .وأع��ل��ن الرئيس األذربيجاني
الهام علييف السيطرة على جسر في بلدة
خودفرين الواقعة جنوباً عند احل��دود
مع إيران .ونشر على موقع تويتر فيديو
يظهر جنودا ً فوق جسر مشيّد باحلجارة
وقد رفع عليه علم أذربيجان.
وحققت أرذبيجان في األسابيع الثالثة
األخيرة مكاسب ميدانية ولكن من دون
االنتصار في معركة حاسمة .ولم تعلن
باكو حتى اآلن حصيلة خسائرها إذ إنّها
ال تنشر حصائل عسكرية أو مادية أو
إنسانية.

«هيومن رايتس ووتش» :احلبس
في كوريا الشمالية مروع
قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صادر أمس االثنني إن
نظام االحتجاز والتحقيق قبل احملاكمة في كوريا الشمالية تعسفي،
وال يشبه بأي شكل اإلجراءات القانونية الواجبة.
وسلط التقرير الذي حمل عنوان “أقل قيمة من احليوان :اعتداءات
وانتهاكات لإلجراءات القانونية الواجبة في احلبس االحتياطي في
كوريا الشمالية” ،الضوء على اإلطار القانوني واملؤسسي الضعيف
في كوريا الشمالية ،والطبيعة السياسية للمحاكم وأجهزة إنفاذ
القانون في ظل “حزب العمال الكوري” احلاكم.
وق��ال ب��راد آدام��ز ،مدير قسم آسيا في “هيومن رايتس”“ :نظام
االحتجاز والتحقيق قبل احملاكمة في كوريا الشمالية تعسفي،
وعنيف ،وقاس ،ومُذل .يقول مواطنو كوريا الشمالية إنهم يعيشون
خوفا مستمرا من الوقوع بني أيادي نظام عادة ما تكون فيه اإلجراءات
الرسمية عدمية الصلة ،والذنب مفترضا ،واملنفذ الوحيد منه في
الرشاوى واملعارف”.
وطالبت “هيومن رايتس” ب��ض��رورة أن تضع حكومة كوريا
الشمالية حدا لتفشي التعذيب ،واملعاملة القاسية والالإنسانية
واملذلة ،في مراكز احلبس االحتياطي والتحقيق.

