
ش���ارك ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ب���اراك 
أوباما -ألول م��ّرة- في جتمع لدعم 
املرشح الدميقراطي جو بايدن، في 
حني واص��ل الرئيس دونالد ترامب 
حشد الناخبني في الواليات احلاسمة، 
بينما تظهر استطالعات الرأي احتدام 
املنافسة بني املرشحنينْ قبل أق��ل من 
أس��ب��وع��ني م��ن ان��ت��خ��اب��ات الرئاسة 

األميركية.
ففي ظهور علني نادر، شارك أوباما 
)59 عاما( بالتوقيت احمللي في جتمع 
انتخابي في مدينة فيالدلفيا بوالية 
بنسلفانيا، وهي واحدة من الواليات 

احلاسمة في السباق الرئاسي.
وف��ي كلمة ألقاها خ��الل التجمع 
ال���ذي نظم على طريقة “درايف-
إن” )Drive-in(، وتابعه معظم 
احلاضرين من داخل سياراتهم توقيا 
م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا، انتقد أوباما 
امل��رش��ح اجل��م��ه��وري ت��رام��ب بقوله 
إن��ه ع��اج��ز ع��ن التعامل بجدية مع 
أعباء الرئاسة، وقال إنه اتخذ منصب 
الرئاسة وسيلة لالستعراض وجذب 
االنتباه، وإن األميركيني مضطرون 

للتعايش مع عواقب أدائه.
وأض��اف أن الدميقراطية ال تعمل 
في ظل رئيس يكذب باستمرار، داعيا 
للتعبئة لصالح بايدن بصرف النظر 
ع��ن استطالعات ال���رأي التي تظهر 
ت��ق��ّدم��ه ب��ع��دة ن��ق��اط على املستوى 

الوطني.
كما ندد بتعامل الرئيس مع تفشي 
فيروس كورونا، ال��ذي تسبب حتى 
اآلن في إصابة 8.5 ماليني أميركي 
توفي منهم 227 ألفا، قائال إنه “بعد 
ثمانية أشهر من هذا الوباء، ترتفع 
احل��االت مرة أخرى في جميع أنحاء 
هذا البلد. لن يقوم دونالد ترامب فجأة 
بحمايتنا جميعا، فهو ال ميكنه حتى 
اتخاذ اخلطوات األساسية حلماية 

نفسه”، في إشارة إلى إصابة ترامب 
باملرض مؤخرا.

وش��ارك الرئيس السابق في هذا 
التجمع بينما لم يظهر بايدن لليوم 
الثالث لكونه يعد للمناظرة الرئاسية 
املرتقبة مساء اخلميس، وهو ما دفع 

ترامب التهام منافسه باالختباء.
وي��أت��ي ظ��ه��ور أوب��ام��ا ف��ي وق��ت 
ح��رج م��ن السابق ال��رئ��اس��ي، قبيل 

املناظرة التي قد متنح فرصة للمرشح 
اجل��م��ه��وري لكسب ن��ق��اط إضافية 

وترجيح الكفة لصاحله.
وتعّول حملة بايدن على جنومية 
أول رئيس أس��ود للواليات املتحدة 
وشعبيته حلشد الشباب واملواطنني 
ذوي األص�����ول األف��ري��ق��ي��ة ال��ذي��ن 
يشكلون شريحة أساسية من شأنها 
تعزيز فرص الدميقراطيني في الفوز 

باالنتخابات، في حال كسبوا تأييدها.
وك��ان أوب��ام��ا نشر مقطع فيديو 
حث فيه الشباب على االنخراط في 
م��ا وصفها مبعركة التغيير، وق��ال 
إن احل���راك املتنامي نحو العدالة 
وامل���س���اواة ل��ن يستمر إال إذا ف��از 

الدميقراطيون باالنتخابات.
ترامب عبر خالل التجمع االنتخابي 
في غاستونيا بوالية نورث كارولينا 

عن ثقته بالفوز بوالية رئاسية ثانية 
)الفرنسية(

م���ن ج��ه��ت��ه، ش����ارك ت���رام���ب في 
جتمع انتخابي في مدينة غاستونيا 
بوالية كارولينا الشمالية، وهي من 
الواليات احلاسمة في االنتخابات، 
وتشير استطالعات ال��رأي إل��ى أنها 
تشهد سباقا متقاربا بني املرشَحني 

الدميقراطي واجلمهوري.

وفي كلمة ألقاها في أنصاره، أبدى 
الرئيس األم��ي��رك��ي ثقته ف��ي الفوز 
بوالية رئاسية ثانية، وقال إن والية 

نورث كارولينا ستصوت لصاحله.
وف����ي ال��ل��ق��اء ال�����ذي ع��ق��د حتت 
شعاره املعروف “لنسترجع عظمة 
أميركا”، وعد أنصاره بدعم الشرطة 
وإن��ف��اذ القانون، داعيا إياهم لدعم 
استقاللية الطاقة وق��ط��اع األعمال 

مبنع الدميقراطيني من الوصول إلى 
البيت األبيض.

كما أنه اتهم منافسه الدميقراطي 
ب��أن��ه س��ل��م ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى احل��زب 
الدميقراطي لالشتراكيني والشيوعيني 
واملاركسيني واملتطرفني اليساريني 
ال��ذي��ن يتسمون بالكراهية، حسب 
تعبيره. وحث األميركيني على حماية 
قيم احلرية والدميقراطية بالتجند 

لهزمية منافسه.
وك���ان ت��رام��ب ش���ارك ف��ي جتمع 
انتخابي في بنسلفانيا، وهي أيضا 
من الواليات احلاسمة، وقال مخاطبا 
أن��ص��اره “إذا ف��زن��ا ف��ي بنسلفانيا 

فسنفوز”.
وي��ل��ق��ي تسجيل أع����داد قياسية 
من اإلصابات بفيروس كورونا في 
ع��دة والي���ات أميركية بظالله على 
التجمعات االنتخابية لترامب، الذي 
تظهر استطالعات ال��رأي أن أغلبية 
الناخبني مستاؤون من الطريقة التي 

تعامل بها مع تفشي الوباء.
ورغم أن استطالعات الرأي ال تزال 
تشير إلى تقدم بايدن على املستوى 
الوطني ب��ف��ارق يصل إل��ى 9 نقاط 
مئوية، ف��إن ترامب متكن في األي��ام 
القليلة املاضية من تقليص الفارق 
على مستوى الواليات التي تلعب دورا 
حاسما في انتخابات الرئاسة، ومنها 
بنسلفانيا وميشيغان وكارولينا 

الشمالية وفلوريدا وأريزونا.
ووف����ق اس��ت��ط��الع ج��دي��د أع��دت��ه 
رويترز ومعهد إبسوس، فإن بايدن 
يتقدم في والية كاليفورنيا، في حني 
تشتد املنافسة بينه وبني ترامب في 
بنسلفانيا وأريزونا. ويعتقد بايدن 
بضرورة الفوز في والية بنسلفانيا 
م��س��ق��ط رأس������ه، وال���ت���ي خ��س��ره��ا 
الدميقراطيون لصالح ترامب بفارق 

ضئيل في انتخابات عام  2016.

ترامب واوباما

ترامب  يواصل احلشد بالواليات احلاسمة

أميركا: أوباما يهاجم ترامب في أول ظهور بحملة بايدن

أملانيا تسمح ألجهزة االستخبارات 
باالطالع على احملادثات املشفرة

س��م��ح��ت احل���ك���وم���ة األمل���ان���ي���ة، ألج��ه��زة 
االستخبارات بالتنصت على محادثات جترى 
ع��ب��ر تطبيقات م��راس��ل��ة م��ش��ف��رة ع��ل��ى غ��رار 
“مسنجر” و”فيسبوك” ف��ي إط��ار “مكافحة 

اإلرهاب”.
وصادقت احلكومة على مشروع قانون مت 
إعداده بعد سلسلة هجمات شنها اليمني املتطرف 
في البالد، وأحالت التشريع املقترح على البرملان 

إلقراره.
ويتيح م��ش��روع ال��ق��ان��ون ف��ي ح��ال إق���راره 
ألجهزة االستخبارات، مبا فيها االستخبارات 
العسكرية، مراقبة احمل��ادث��ات اجل��اري��ة على 
منصات املراسلة، فضال عن احملادثات املشفرة 

باستخدام “برنامج جتسس”.

وقال وزير الداخلية احملافظ هورست زيهوفر 
“ال ميكن أن أقبل بأن تكون سلطاتنا األمنية 
متخلّفة عن أعداء دميقراطيتنا بسبب محدودية 

الصالحيات”.
ووص���ف زي��ه��وف��ر التشريع ب��أن��ه “خطوة 
طال انتظارها على صعيد مكافحة اجلهاديني 

واملتطرفني”.
وأع��رب��ت مجموعات معارضة عن مخاوف 
إزاء التشريع الذي اعتبرته شديد الصرامة، فيما 
وصفه النائب عن حزب اخلضر قسطنطني فون 

نوتس بأنه اعتداء على احلقوق املدنية.
كذلك أعرب فرع منظمة “مراسلون بال حدود” 
بأملانيا ع��ن تخوفه م��ن ت��ع��رض الصحفيني 

لضغوط لكشف مصادر معلوماتهم.

نيجيريا: تصاعد التوتر في الغوس 
وتنديد دولي بقمع الشرطة للمتظاهرين

مظاهرات في نيجيريا

يسود التوتر العاصمة االقتصادية 
لنيجيريا الغوس حيث أحرق متظاهرون 
ع��دة مبان ، احتجاجا على القمع الدامي 
ملظاهرة سلمية أسفر ع��ن حصيلة غير 
واضحة من الضحايا ون��دد به املجتمع 

الدولي.
ورغ���م ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ال��ش��ام��ل ال��ذي 
فرضته السلطات، أحرق متظاهرون مقر 
قناة تلفزيونية معروفة بروابطها مع 
سياسي قريب م��ن احل��زب احل��اك��م، كما 
أض��رم��وا ال��ن��ار مبوقف ح��اف��الت رئيسي 
وال��ع��دي��د م��ن املباني العامة واخلاصة 
األخ��رى، وسمعت طلقات نارية أطلقتها 
قوات األمن في عدة مواقع في املدينة، كما 

أفاد شهود عيان.
وال ت���زال ال��ب��الد حت��ت ص��دم��ة العنف 
الذي شهده “الثالثاء الدامي” كما وصفته 
عدة صحف في عناوينها. في حني توالت 
الدعوات على مواقع التواصل االجتماعي 

إل��ى استقالة الرئيس محمد ب��خ��اري، ال 
سيما من جانب جنم املوسيقى دافيدو الذي 

يحظى مبتابعة املاليني.
وكتب النجم املوسيقي ويزكيد بدوره 
على تويتر “بخاري، أنت فاشل! عجوز 
وغير كفء! ال نريدك، وال نريد نائبك وال 

رئيسك للشرطة! استقيلوا!”.
وف��رق��ت السلطات ب��ال��رص��اص احلي 
أكثر من ألف متظاهر جتمعوا سلميا في 
الغوس، وفتحت قوات مسلحة النار على 
احل��ش��د ال���ذي انتهك حظر جت��ول فرض 

بالغوس في وقت سابق بعد الظهر.
وبحسب شهود ومنظمة العفو الدولية، 
قتل “عدة أشخاص” في العملية، لكن ليس 

من املمكن بعد حتديد عددهم بدقة.
وم��ن جانبه ن��دد االحت���اد األوروب���ي 
واألمم املتحدة بالعنف ضد املتظاهرين، 
فقد دع��ا االحت��اد حملاسبة املسؤولني عن 
هذه االنتهاكات، كما دعت املنظمة األممية 

إل��ى وض��ع ح��د “للوحشية وانتهاكات 
ال��ش��رط��ة ف��ي نيجيريا”. كما دع��ا أمني 
ع��ام األمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
إل��ى ض��رورة وض��ع حد ملا ُيبّلغ عنه من 
“وحشية” ال��ش��رط��ة ف��ي نيجيريا ضد 
متظاهرين يطالبون بحل فرقة شرطية 
متهمة بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان.

وح���ث غ��وت��ي��ري��ش ف��ي ب��ي��ان أص���دره 
امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م��ه ستيفان 
دوج��اري��ك، األرب��ع��اء، ق��وات األم��ن على 
ال��ت��ص��رف ف��ي جميع األوق����ات بأقصى 
درج��ات ضبط النفس، كما دعا احملتجني 
إلى التظاهر السلمي واالمتناع عن العنف. 
وبحسب حاكم والي��ة الغ��وس، ال��ذي كان 
قد أعلن عن إصابة 25 متظاهراً بجروح 
ونقلهم إلى املستشفى، قتل شخص بسبب 
“ضربة على الرأس”. وك��ان ف��ي وقت 
سابق قد أكد أن العملية لم تسفر عن “أي 

قتيل”.
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هيئة برملانية كندية: اعتداءات 
الصني ضد األويغور إبادة جماعية

أف��ادت جلنة بالبرملان الكندي أن اضطهاد احلكومة الصينية 
لألويغور وغيرهم من الشعوب التركية بإقليم شينجيانغ ذاتي 
احلكم)تركستان الشرقية(، مبثابة إبادة جماعية على النحو احملدد 

في اتفاقية األمم املتحدة لإلبادة اجلماعية.
جاء ذلك بحسب بيان صدر، عن اللجنة الفرعية للبرملان الكندي 
املعنية بحقوق اإلنسان والتنمية الدولية، أدان��ت فيه الظلم الذي 
متارسه احلكومة الصينية ضد األويغور، والشعوب التركية األخرى 
باإلقليم. وأشار البيان إلى اجللسات التي عقدتها اللجنة منذ العام 
2018، وحتي اليوم بشأن املوضوع، مضيًفا “ما تقوم به احلكومة 
الشيوعية الصينية، مبثابة إب��ادة جماعية على النحو احمل��دد في 

اتفاقية األمم املتحدة لإلبادة اجلماعية”.
وأسندت اللجنة قرارها املذكور إلى أقوال شهود، وأدلة السيطرة 
التي متارسها احلكومة الصينية م��ن خ��الل االحتجاز اجلماعي 

واملعاملة الالإنسانية والعمل القسري واملراقبة.
وأضاف البيان موضًحا أنه “منذ العام 2017، وحتى اآلن مت إجبار 
أكثر من 3 ماليني من األويغور والكازاخيني والقيرغيز وغيرهم من 
أصول تركية على دخول معسكرات االعتقال، ومعسكرات السخرة 
كجزء من حملة الصني االستعمارية الوحشية واإلبادة اجلماعية في 
شينجيانغ”. وتابع “وقد تعرضت مئات اآلالف من النساء األويغور 
والتركيات للتعقيم”، مشيًرا إلى أنه مت فصل ما يقرب من 500 ألف 

طفل من األويغور واألتراك قسراً عن عائالتهم”.

االحتاد األوروبي يزيل كندا
من قائمة الدول املسموح بالسفر 

منها ألوروبا
رفع االحتاد األوروب��ي، كندا من قائمة الدول املسموح ملواطنيها 
بالسفر منها إلى ال��دول األوروب��ي��ة، وسط تفشي جائحة فيروس 

كورونا املستجد)كوفيد19-(.
وذكرت هيئة اإلذاعة الكندية “سي بي سي نيوز”، أن مسؤولني 
باالحتاد ق��رروا في اجتماعهم، إزال��ة ث��الث دول هي كندا وتونس 

وجورجيا، مع إضافة سنغافورة إلى قائمة السفر املعتمدة.
وقال املسؤولون في تصريحات للهيئة املذكورة، إن القرار ال يحظر 
السفر على الفور، حيث سيتم اآلن الكشف عن تفاصيل التغييرات 

املقترحة في إجراء مكتوب، يتم االنتهاء منه عادة في غضون أيام.
وفي يوليو ، وضع االحتاد األوروبي ما يسمى بالقائمة البيضاء 
للبلدان التي سيسمح ملواطنيها بالسفر غير الضروري منها، وكانت 

كندا على القائمة املعتمدة من اليوم األول، إلى جانب 14 دولة أخرى.
وفي أغسطس املاضي، أزال االحت��اد األوروب��ي اجلزائر واجلبل 
األس��ود واملغرب وصربيا من القائمة بسبب ارتفاع أع��داد حاالت 

اإلصابة بفيروس كورونا في تلك البلدان.

فرنسا: الشرطة تعتقل امرأتني 
طعنتا محجبتني في باريس

ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على اثنتني مشتبه بهما في 
حادث االعتداء على سيدتني محجبتني طعًنا في العاصمة باريس.

وفي وقت سابق ، تعّرضت امرأتان عربيتان ترتديان احلجاب 
من أصل جزائري، حتت برج إيفل، في العاصمة، باريس، للطعن 

على يد امرأتني فرنسيتني.
وأعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال امرأتني مشتبه بهما في إطار 
حتقيق حول محاولة قتل، بعد هجوم عنصري مشتبه به حتت 
برج إيفل، في باريس، ليلة األحد املاضي، وفقاً لصحفية ميرور 

البريطانية.
وأصيبت إح��داه��ن، وتدعى “كنزة”، البالغة من العمر 49 
ع��ام��اً، ب�6 طعنات، واألخ���رى ابنة عمها، أم��ل، التي تصغرها 
بسنوات قليلة، بعدة طعنات أخرى، وذلك أمام أطفالهما، بينما 
قالت املعتديتان، أثناء محاولتهما قتل السيدتني وهما تصرخان: 

“ارجعي لبلدك يا عربية يا قذرة”.
وُنقلت “كنزة”، ال��ت��ي تعرضت للطعن س��ت م���رات، إلى 
املستشفى، وانتهى بها األمر بثقب في الرئة، بينما أجريت عملية 

جراحية في يد ابنة عمها.
فيما أكدت الشرطة، أّنها ألقت القبض على املتهمتني، وفتحت 
حتقيقاً حول تلك احلادثة العنصرية، فيما لم يتم الكشف عن 

أسمائهما، وتواجهان اآلن تهم “الشروع في القتل”.

مطالب حقوقية مليامنار
بإلغاء قرار مينع األقليات
من املشاركة باالنتخابات

طالبت شبكة حقوق اإلنسان في بورما)مقرها لندن(، إدارة 
ميامنار بسحب قرارها املتعلق بعرقلة تصويت األقليات في 
املناطق التي يعيشون بها، وذلك قبل أسابيع قليلة على موعد 

االنتخابات العامة املقبلة.
جاء ذلك بحسب بيان صدر، عن الشبكة احلقوقية، أشارت فيه 
إلى أن بعض األجزاء من مناطق أراكان، وقاتشني، وكاين، ومون، 
وشان، وباغو، لن تصوت في االنتخابات العامة املزمعة في 8 

نوفمبر القادم.
وأوضح البيان أن ذريعة النظام في ميامنار لعدم إجراء تلك 
االنتخابات هو أن تلك املناطق ال تستطيع ضمان إجراء انتخابات 
حرة ونزيهة بها، مشيًرا إلى أن أكثر من مليون إنسان في أراكان 
سلب منهم حقهم في التصويت. وشدد البيان على أنه “من العبث 
منع األقليات من التصويت من أجل ضمان أن تكون االنتخابات 
دميقراطية، مشيًرا إل��ى أن “هذا القرار يعني أن أولئك الذين 
تعرضوا للقمع تاريخًيا من قبل اجليش واحلكومة ال ميكن أن 

تكون لهم كلمة في االنتخابات العامة”.

اتهامات متبادلة بني أرمينيا وأذربيجان بانتهاك وقف النار
أفادت وزارة الدفاع األذربيجانية على 
“تويتر” بتعرض أذربيجان لصواريخ 
باليستية أطلقتها أرمينيا أمس  اخلميس، 
مؤكدة استمرار االنتهاك اجلسيم لوقف 
إط��الق النار من قبل أرمينيا، فيما دعت 
اخلارجية األرمينية أذربيجان وداعمتها 
تركيا إل��ى ع��دم تقويض جهود املجتمع 

الدولي.
وقالت إن القوات املسلحة األرمينية 
قصفت باملدفعية م��واق��ع ف��ي منطقة 
“فضولي” األذرب��ي��ج��ان��ي��ة، فيما اتهم 
مساعد الرئيس األذرب��ي��ج��ان��ي حكمت 
حاجييف على “تويتر” أرمينيا بإطالق 
صواريخ تكتيكية على مدن أذربيجانية، 
مشيراً إل��ى أن أرمينيا ت��واص��ل جرائم 

احلرب ضد املدنيني.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة “أرمنبرس” 
عن وزارة اخلارجية األرمينية دعوتها 
أذرب��ي��ج��ان وداع��م��ت��ه��ا تركيا إل��ى عدم 
تقويض جهود املجتمع الدولي إلرساء 

وقف إلطالق النار ميكن التحقق منه.
وقالت: “ندعو أذربيجان وتركيا للكف 
عن السياسة التي اعتادا اتباعها بإلقاء 
اللوم على اآلخرين.. نؤكد مجددا أن نزاع 
ناغورنو كاراباخ ميكن حله بالوسائل 
السلمية فقط في إطار الرئاسة املشتركة 
ملجموعة مينسك التابعة ملنظمة األمن 

والتعاون في أوروبا”.
وأض��اف��ت: “تؤيد أرمينيا باستمرار 
التنفيذ غير امل��ش��روط الت��ف��اق��ي وقف 
األعمال العدائية اللذين مت التوصل إليهما 

في 10 و17 أكتوبر اجلاري”.

يأتي ذل��ك فيما ح��ث رئيس ال���وزراء 
األرم��ي��ن��ي م��واط��ن��ي��ه ع��ل��ى التسجيل 
كمتطوعني ف��ي اجل��ي��ش للمساعدة في 
ال��دف��اع ع��ن ال��ب��الد وس���ط ال��ص��راع مع 
أذربيجان حول إقليم ناغورنو كاراباخ 
املتنازع عليه، حيث تدور معارك عنيفة 
لألسبوع الرابع دون أي مؤشرات على 

تراجع حدة القتال.
قال نيكول باشينيان، في بث مباشر 
على “فيسبوك”، إن على جميع األرمن 
“حمل السالح والدفاع عن الوطن األم” 
وحث رؤساء البلديات احمللية على تنظيم 

وحدات تطوعية.
وقال باشينيان: “ال توجد وسيلة اآلن 
لتسوية قضية ناغورنو كاراباخ من خالل 
الدبلوماسية. في هذه احلالة، قد نعتبر 

ك��ل اآلم���ال واملقترحات واألف��ك��ار حول 
احلاجة إل��ى إيجاد تسوية دبلوماسية 

منتهية.
وتشير إحصاءات مسؤولي ناغورنو 
كاراباخ إلى مقتل 834 من جنودهم منذ 
27 سبتمبر، إلى جانب أكثر من 30 مدنيا. 
فيما لم تكشف أذربيجان عن خسائرها 
العسكرية لكنها قالت إن 63 مدنيا قتلوا 

حتى اآلن وأصيب 292.
واشترط الرئيس األذربيجاني إلهام 
علييف انسحاب ال��ق��وات األرمينية من 
ناغورنو كاراباخ لوقف األعمال احلربية. 
وأصر على أحقية أذربيجان في استعادة 
أراضيها بالقوة بعد ما يقرب من ثالثة 
عقود من الوساطة الدولية التي لم تسفر 

عن أي تقدم.
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