
قال الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 
أمس السبت، إنه لن يخسر االنتخابات 
الرئاسية املقبلة، إال إذا أقدم الدميقراطيون 

على تزوير نتائج التصويت عبر البريد.
وف��ي كلمة ألقاها مخاطبا جتمعا من 
أنصاره في والية فيرجينيا، قال ترامب: 
“لن نخسر االنتخابات إال إذا أقدموا على 
الغش. وال ميكننا أن نسمح لهم بذلك، 
فاحلديث ي��دور ع��ن مصير ب��ادن��ا، ألن 
هؤالء الناس سيدمرون بادنا.. إنه الغش 
وهم يعلمون ذلك، ووسائل اإلعام تعلم 
متام العلم ماذا سيحدث. والدميقراطيون 
يعلمون ذل��ك أحسن من غيرهم. لكن ال 
ميكننا أن نسمح لهم بذلك. فإذا الحظتم 
شيئا من ه��ذا القبيل فعليكم أن تبلغوا 

بذلك على الفور”.
وتابع الرئيس األمريكي: “نريد جدا أن 
يكون االنتقال وديا، ال نريد أن يخدعونا، 
وال نريد ألن نكون حمقى ونقول: دعونا 
نسلم لهم احلكم، ونحن نعلم أنهم زوروا 
ألوفا مؤلفة من بطاقات االقتراع. هذا ما 

لن نتسامح معه أبدا”.
وكشف الرئيس األمريكي ، عن خطته 
لتصنيف حركة “أنتيفا”، ومنظمة “كو 
كلوكس كان” العنصرية، على أنها 

“منظمات إرهابية”.
وينظر إلى حركة “أنتيفا” على أنها 
مسؤولة عن االحتجاجات في الواليات 
املتحدة، فيما متارس منظمة “كو كلوكس 
كان” العنصرية ضد املواطنني من أصول 

إفريقية.
ج��اء ذل��ك خ��ال إع��ان��ه ع��ن “اخلطة 
الباتينية” املوجهة لألمريكيني السود، 
في فعالية عقدت اجلمعة، بوالية جورجيا 

األمريكية.
وق���ال ت��رام��ب: “َضمن السياسيون 
الدميقراطيون مثل )مرشح الرئاسة( 
جو بايدن أصوات السود لسنوات، وفي 
اللحظة التي وصلوا بها إل��ى واشنطن 

نسوكم وباعوكم”.
وتابع: “لقد كذب الدميقراطيون عليكم 

دائما، واستغلوكم”.
وأض��اف ترامب، أن معدالت البطالة 
لألمريكيني من أصول إفريقية انخفضت 
إلى أدنى مستوى في التاريخ خال عهده، 
مشيرا أن “ما فعلناه لألمريكيني السود 

في 3 سنوات أكثر مما فعله جو بايدن في 
47 عاما”.

وأردف: “نحن ك��ح��زب ج��م��ه��وري، 
نعتقد أنه يجب حماية حياة جميع السود 

مبن فيهم أولئك الذين لم يولدوا بعد”.
وتهدف “اخلطة الباتينية”على زيادة 
أصول رأس املال في املجتمعات السوداء 
بنحو 500 مليار دوالر، إضافة إلى فتح 
500 ألف مكان عمل جديد يخلق 3 ماين 

فرصة عمل.
وت��ع��د “كو ك��ل��وك��س ك���ان جماعة 
عنصرية متطرفة، تأسست ع��ام 1866 
بالواليات املتحدة األمريكية، وتقوم على 

اإلميان بتفوق العرق األبيض.
ونفذت اجلماعة هجمات دامية ضد 
السود واملتعاطفني معهم على مدى 153 
عاما، راح ضحيتها نحو 3 آالف و450 

شخصا، حسب تقارير إعامية.
أم��ا “أنتيفا”، فهي ح��رك��ة يسارية 
مناهضة للفاشية، تقوم احلركة على فكرة 
رئيسية، هي أن “أدولف هتلر والنازيني 
ما كانوا ليفعلوا ما فعلوه في أملانيا لو 

أنهم جوبهوا بردة فعل كافية”.
وب��دأت احلركة بتنظيم كوادرها ضد 
ال��ن��ازي��ني اجل��دد ف��ي ال��والي��ات املتحدة، 
أواخ���ر سبعينيات وأوائ���ل ثمانينيات 
القرن املاضي، وخاصة في منطقة الغرب 

األوسط.
وت����ع����ارض “أنتيفا” احل���رك���ات 
العنصرية والنازية اجلديدة والفاشية 
اجل��دي��دة، وظهرت كحركة مقاومة ضد 

دونالد ترامب“اليمني البديل” في السنوات األخيرة.

كشف عن »اخلطة البالتينية« املوجهة لألمريكيني السود

ترامب: لن نخسر االنتخابات إال إذا زوروها

روحاني  يتهم الواليات املتحدة »بالتوحش«
اتهم الرئيس اإليراني حسن روحاني 
ال��والي��ات املتحدة “بالتوحش”، أمس  
السبت، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات 
جديدة على طهران، وقال إن اإليرانيني 
ينبغي أن يوجهوا غضبهم إل��ى البيت 
األبيض. وأض��اف في تصريحات نقلها 

التلفزيون بينما علت ن��ب��رة الغضب 
صوته “تسبب األميركيون في خسائر 
إليران بعشرات املايني من الدوالرات”. 
ومضى يقول “أميركا ومن خال احلظر 
الظالم وغير القانوني واملغاير حلقوق 
اإلن��س��ان ح��ال��ت دون وص���ول األدوي���ة 

وامل���واد الغذائية إل��ى إي����ران... البيت 
األبيض لم يشهد في تاريخه مثل هذه 

احلالة من التوحش”.
وأض��اف أن الوجهة التي ينبغي أن 
تنهال عليها لعنات اإليرانيني ومشاعر 

الكراهية هي البيت األبيض.

توقيف مشتبه به جديد في هجوم باريس

هجوم باريس

أعلن مصدر قضائي فرنسي،أمس 
السبت، أنه مت توقيف مشتبه به جديد 
ف��ي ه��ج��وم ب��اري��س، ال���ذي ح��دث قرب 
املقر السابق لصحيفة “شارلي إبدو” ، 

وأسفر عن إصابة شخصني.
بذلك، ارتفع إلى 7 عدد املوقوفني ، من 
بينهم املشتبه به الرئيسي ال��ذي ألقت 

الشرطة القبض عليه بعيد الهجوم.
وأفاد مراسل “العربية” في باريس 
بأن املوقوف اجلديد سبق أن سكن مع 

املشتبه به الرئيسي في حادثة الطعن.
وأض����اف أن���ه مت اإلف�����راج ع��ن أح��د 
املشتبه بهما بعد توقيفه أم��س، وأن 
املشتبه به اجلديد أُوق��ف في ضاحية 
سيرجي ق��رب ب��اري��س. وك���ان مصدر 
قضائي أك��د أن 5 رج��ال اعتقلوا بعد 
هجوم باريس، اجلمعة، نقاً عن وكالة 

“رويترز”.
ه��ذا ون��ش��رت السلطات الفرنسية 
ص���ورة ملنفذ عملية ط��ع��ن ق���رب مقر 

صحيفة “شارلي إيبدو” السابق، والتي 
تسببت بجرح شخصني. ونقلت إذاعة 
أوروبا 1 عن مسؤولني بالشرطة قولهم 
إن امل��وق��وف اع��ت��رف مبسؤوليته عن 
االعتداء، ويبلغ من العمر 18 عاماً، وهو 
معروف لدى األجهزة األمنية، كما ذكرت 

أنه مولود في باكستان.
ك��م��ا أل��ق��ت ال��ش��رط��ة ال��ق��ب��ض على 
مشتبه به ثاٍن وكشفت أنه من اجلنسية 

اجلزائرية.
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بايدن يتهم الرئيس األميركي بالصمت على »ديكتاتور« في بيالروسيا
اتهم مرشح الرئاسة األمريكية الدميقراطي جو بايدن 
الرئيس دونالد ترامب بعدم التحدث صراحة عن قمع 
االحتجاجات املطالبة بالدميقراطية في بياروسيا 
“روسيا البيضاء” وهي بلد قال إنه يحكمه ”ديكتاتور“.
واعتقلت السلطات أكثر من 12 أل��ف شخص وما 
زال املئات في السجن منذ إعان فوز الرئيس ألكسندر 
لوكاشينكو بأغلبية ساحقة في االنتخابات الرئاسية 

التي ج��رت في 9 أغسطس والتي أدانتها املعارضة 
بوصفها مزورة.

وأب��دى بايدن في بيان أرس��ل عبر حسابه مبوقع 
“تويتر” دعمه ”لتعبير املتظاهرين السلمي عن احلرية“ 

واملطالبة بإجراء انتخابات جديدة.
وأص��ر ب��اي��دن على اإلف���راج ع��ن العديد م��ن زعماء 
املعارضة الذين وصفهم بأنهم ”سجناء سياسيون“. 

وكان بايدن نائبا سابقا لرئيس الباد ورئيسا للجنة 
العاقات اخلارجية مبجلس الشيوخ وخاض معارك 

حادة مع روسيا بشأن أوروبا الشرقية.
وقال بايدن ”مع ذلك ، يرفض الرئيس ترامب التحدث 
ص��راح��ة ض��د تصرفات لوكاشينكو أو تقدمي دعمه 

الشخصي للحركة املؤيدة للدميقراطية“.
ومن املقرر أن يلتقي ترامب وبايدن في أول مناظرة 

بينهما ي��وم الثاثاء، وق��ال املنظمون إن املوضوعات 
ستشمل ”العرق والعنف في مدننا“.

وت���ص���ادم ت��رام��ب وب���اي���دن ب��ش��أن م��ا إذا كانت 
االحتجاجات الضخمة في الواليات املتحدة على عنف 
الشرطة ضد السود سلمية إلى حد كبير أو ما إذا كان من 
الضروري التصدي لها بالقوة العسكرية ، حيث وصف 

ترامب نفسه بأنه رئيس ”القانون والنظام“.

أوكرانيا: إعالن احلداد في مقاطعة 
خاركوف على ضحايا حتطم الطائرة

السلطات الفرنسية حتقق 
مع صحف سربت تفاصيل 
اتصال بني ماكرون وبوتني

بدأت السلطات الفرنسية، حتقيقات مع عدد من الصحف 
احمللية التي نشرت محتوى االتصال الهاتفي الذي جرى 
بني الرئيس، إميانويل ماكرون، ونظيره الروسي، فادميير 

بوتني، في وقت سابق.
جاء ذلك في رد من وزارة اخلارجية الفرنسية، على 
سؤال ألحد الصحفيني على موقعها اإللكتروني بخصوص 
نشر عدد من الصحف احمللية تفاصيل املكاملة الهاتفية بني 
ماكرون وبوتني بخصوص مزاعم تسمم املعارض الروسي، 

أليكسي نافالني.
وقالت الوزارة في رد مكتوب على السؤال املذكور قائلة 
“تسريب وثائق سرية خاصة مبسائل داخلية أمر غير 
مقبول، ولهذا السبب نحن منتنع عن التعليق على ذلك، 

فالتحقيقات بخصوص هذا األمر مستمرة”.
وتابعت اخلارجية قائلة “الرئيس)ماكرون( يهدف حلل 
كافة القضايا ذات الصلة مع روسيا، وال سيما املوضوعات 
التي تؤثر على أمننا؛ وذل��ك م��ن خ��ال احل���وار وبقلب 

مفتوح”.
أما الصحافة الروسية فذكرت أن السلطات الفرنسية 
فتحت حتقيقات مع صحيفة “لوموند” بسبب نشر محتوى 

املكاملة الهاتفية بني ماكرون وبوتني.
وف��ي 14 سبتمبر اجل���اري ج��رى ات��ص��ال هاتفي بني 
الرئيسني الفرنسي والروسي، وفي تناولها لاتصال زعمت 
صحيفة “لوموند” في خبر لها أن بوتني شدد خال املكاملة 
على ض��رورة الوقوف على احتمال ضلوع ليتوانيا في 
حادث تسميم املعارض نافالني، على اعتبار أن من يطورون 

غاز األعصاب “نوفيتشوك” يعيشون بها.
وتدهورت احلالة الصحية للمعارض الروسي)44 عاًما( 
عندما كان في رحلة جوية في 20 أغسطس املاضي، ما أجبر 
الطائرة على الهبوط اضطراريا في مدينة أومسك الروسية.

وأعلنت احلكومة األملانية أن نافالني تعرض للتسميم 
بغاز األعصاب “نوفيتشوك”، بعد نقله إلى برلني لتلقي 

العاج.

»السودان« يرفض ربط حذفه من قائمة 
اإلرهاب األميركية بالتطبيع مع إسرائيل

أك��د رئ��ي��س ال����وزراء ال��س��ودان��ي عبد الله 
حمدوك، أمس، أن باده ال تريد ربط حذفها من 
قائمة أميركية للدول الراعية لإلرهاب بتطبيع 

العاقات مع إسرائيل.
وإدراج ال��س��ودان ف��ي تلك القائمة يعرقل 
حصوله على متويل ومساعدات أجنبية لدعم 

اقتصاده.
وق��ال��ت م��ص��ادر ق��ب��ل أي����ا:م إن مسؤولني 
أميركيني أشاروا في محادثات مع وفد سوداني 
إلى أنهم يريدون من اخلرطوم محاكاة منوذج 
اإلمارات والبحرين وإقامة عاقات مع إسرائيل.

وي��ع��ود تصنيف ال���س���ودان دول���ة راع��ي��ة 
لإلرهاب إلى عهد رئيسه املخلوع عمر البشير، 
ويجعل من الصعب على حكومته االنتقالية 
اجلديدة احلصول على إعفاء من الديون ومتويل 

أجنبي هي في أمس احلاجة إليه.
وق���ال ح��م��دوك: إن ال��س��ودان ق��ال لوزير 
اخلارجية األميركي مايك بومبيو خال زيارة 
الشهر املاضي إن من الضروري الفصل بني رفع 

اسم السودان من القائمة األميركية وتطبيع 
العاقات مع إسرائيل.

وأض��اف أم��ام مؤمتر في اخلرطوم ملناقشة 
اإلصاحات االقتصادية أن ملف العاقات مع 

إسرائيل يحتاج إلى نقاش مجتمعي متعمق.
وميثل التضخم املستشري ف��ي ال��س��ودان 
وت��راج��ع قيمة العملة أك��ب��ر حت��د الستقرار 
احلكومة االنتقالية بقيادة حمدوك والتي حتكم 

الباد مع اجليش منذ اإلطاحة بالبشير.
وُوضع السودان في القائمة في عام 1993 
ألن ال��والي��ات املتحدة كانت تعتقد أن نظام 

البشير كان يدعم جماعات متشددة.
ويقول كثير من السودانيني إن التصنيف 
بات غير مستحق بعد اإلطاحة بالبشير العام 
امل��اض��ي، كما أن ال��س��ودان يتعاون منذ فترة 
طويلة مع الواليات املتحدة في مكافحة اإلرهاب. 
وأح��ج��م البيت األب��ي��ض ووزارة اخلارجية 
األميركية عن التعليق لدى سؤالهما عن وضع 

املفاوضات.
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أثينا: اشتباكات بني الشرطة
وأنصار منظمة يسارية إرهابية

وقع اشتباك في العاصمة اليونانية 
أثينا، بني قوات الشرطة وأنصار منظمة 

“د ه ك ب � ج” اليسارية اإلرهابية.
واجتمع نحو 30 شخصا من أنصار 

املنظمة اإلرهابية، في ساحة أمام مبنى 
ال��ب��رمل��ان اليوناني، لتنظيم تظاهرة 
تضامنا مع ما يقولون إنهم “محامون 
مضربون عن الطعام” في تركيا. وحمل 

املتظاهرون الفتات وأطلقوا هتافات 
م��ؤي��دة للمنظمة اإلره��اب��ي��ة، وأرادوا 
التقدم باجتاه مقر السفارة التركية في 

أثينا، إال أن قوات الشرطة منعتهم.

قتلى وجرحى 
بانفجار في 

أفغانستان
قال متحدث باسم حكومة مقاطعة 
قندوز األفغانية عصمت الله مرادي، 
أمس السبت ، إن شخصني قتا وأصيب 
أربعة آخ��رون بجروح ج��راء انفجار 
قنبلة، على جانب طريق في مركبة 

مبقاطعة قندوز شمال الباد.
وق��ع االنفجار في ساعات ال��ذروة 
ال��ص��ب��اح��ي��ة، ف��ي منطقة ع��ل��ي آب��اد 
املضطربة، ما أسفر عن مقتل مدنيني 
اثنني وإصابة أربعة آخرين. ولم ترد 

بعد أية تفاصيل أخرى عن احلادث.
كما لم تعلن أية جماعة مسلحة عن 

حتملها مسؤولية التفجير.
لكن مسؤول آخر، طلب عدم اإلفصاح 
ع��ن اس��م��ه، ح��م��ل ح��رك��ة “طالبان” 
مسؤولية زرع املتفجرات على جانب 
ال��ط��رق الس��ت��ه��داف مركبات ال��ق��وات 
األمنية. ولم تعلق احلركة حتى اآلن 

على هذا االتهام.

تتمات

احلريري
وتكمن املشكلة في إص��رار الثنائي 
ال��ش��ي��ع��ي، “حركة أمل” و”حزب 
الله”، على احلصول على وزارة املال 
وتسمية وزي��ره��ا وس��ائ��ر ال���وزراء 
الشيعة، فيما يصر رئيس احلكومة 
على املداورة الشاملة في احلقائب بدءا 
باملال، وأيضا على تولي اختيار وزراء 
الثنائي الشيعي واختيار ال���وزراء 

السّنة واملسيحيني والدروز.
م��ن جهته، ق��ال رئ��ي��س احلكومة 
السابق سعد احل��ري��ري: إن اعتذار 
رئيس احلكومة املكلف مصطفى أديب 
عن تشكيل حكومة جديدة لم يسقط 
م��ب��ادرة الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون، بل النهج ال��ذي يقود لبنان 

واللبنانيني إلى اخلراب.

وأضاف احلريري، في بيان أصدره 
مكتبه اإلع���ام���ي أم���س، ن��ق��ول إل��ى 
أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط 
م��ب��ادرة الرئيس الفرنسي إميانويل 
م��اك��رون، إنكم ستعضون أصابعكم 
ندماً خلسارة صديق من أنبل األصدقاء 
ولهدر فرصة استثنائية سيكون من 
الصعب أن تتكرر ل��وق��ف االنهيار 
االقتصادي ووض��ع الباد على سكة 

اإلصاح املطلوب.

عبدالله الكندري
و 19 ط��ن ذخ���ائ���ر، و68 س��اح 
متنوع، و204 قنبلة ي��دوي��ة، و56 
قذيفة أر بي جي، لذلك فإن التفكير في 
العفو عن اخللية ، جرمية أخرى بحق 

الكويت.

تتمات

أعلنت السلطات احمللية في مقاطعة 
خ��ارك��وف بأوكرانيا، أم��س السبت، 
احلداد على الذين لقوا حتفهم في حادث 

.An-26 حتطم طائرة من طراز
 وج��اء ف��ي بيان ص��در ع��ن اإلدارة 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة، ون��ش��ر ع��ل��ى موقعها 
اإلل��ك��ت��رون��ي: “إعان 26 سبتمبر، 
ف��ي مقاطعة خ��ارك��وف، 2020 يوم 
ح��داد على من قتلوا في حتطم طائرة 
An-26. ويشمل احل��داد كل مناطق 
املقاطعة، ويتم خال ذلك إن��زال علم 
أوكرانيا من على جميع املؤسسات 

وهيئات سلطات الدولة والشركات 
وامل��ن��ظ��م��ات، ووض���ع ش��ري��ط احل��داد 
األسود عليه”. وأوصت اإلدارة في هذا 
اليوم، بإلغاء كافة الفعاليات الترفيهية 

والرياضية.
وكانت هيئة الطوارئ األوكرانية 
أعلنت أم��س في بيان لها، أن طائرة 
 ”AN 26“ عسكرية ضخمة من طراز
حتطمت بالقرب من مطار خاركوف 
شرقي الباد، وكانت تقل 27 شخصا، 
مبن في ذلك أفراد الطاقم وبعض طاب 

جامعة خاركوف العسكرية اجلوية.


