
مجلة »بولتيكو« االميركية : ترامب أبلغ مقربين منه 
أنه سيخسر االنتخابات

يخشــى  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  إن  األمبركيــة،  »بولتيكــو«  مجلــة  قالــت  وكاالت:   – واشــنطن 
الهزيمــة فــي االنتخابــات 
منافســه  أمــام  المقبلــة، 
ــدن. ــو باي الديمقراطــي ج
تحــت  »بولتيكــو«، 
يعــرف  »ترامــب  عنــوان 
ــه سيخســر«، أوضحــت  أن
األمريكــي  الرئيــس  أن 
أبلــغ المقربيــن منــه أنــه 
االنتخابــات  سيخســر 
فــي حــال اســتمرت األمــور 

النحــو. علــى هــذا 
ــم  ــات المتحــدة، ث ــا فــي الوالي ــروس كورون ــإن تعامــل ترامــب مــع تفشــي في وبحســب »بولتيكــو«، ف
تعاملــه مــع احتجاجــات مقتــل جــورج فلويــد، وأخيــرا فشــله فــي حشــد مناصريــه بخطابــه االنتخابــي فــي 
أوكالهومــا، كلهــا عوامــل تشــير إلــى قــرب خســارة الرئيــس معركتــه المقبلــة فــي تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 

المقبــل أمــام بايــدن.
ــة مــع »فوكــس  ــا، إذ قــال فــي مقابل ــة، فــإن ترامــب بــدأ بالفعــل يســتخدم خطابــا انهزامي ووفقــا للمجل
نيــوز« األســبوع الماضــي، إنــه قــد يخســر أمــام بايــدن ألن هنــاك أناســا ال يحبونــه، كمــا قــدم فــي الحــوار 

ذاتــه أجوبــة »متقلبــة« حــول أهدافــه فــي الواليــة الثانيــة.
ولفتــت »بولتيكــو« إلــى أنهــا أخــذت تصريحــات مــن 6 مقربيــن مــن ترامــب، جميعهــم رأوا أن الرئيــس 

قــد ال ينجــح فــي الجولــة القادمــة.

المانيا: قدوم رئيس من الحزب الديمقراطي لن يعيد 
العالقات مع اميركا كما كانت

برليــن – وكاالت: أعــرب وزيــر الخارجيــة األلمانــي هايكــو مــاس عــن اعتقــاده بأنــه ثمــة »حاجــة ملحــة 
للتحــرك«، مــن أجــل تحســين العالقــات المتداعيــة بشــدة مــع الواليــات المتحــدة.

ــى الحــزب االشــتراكي  ــال السياســي المنتمــي إل ــة )د.ب.أ(، ق ــاء األلماني ــة األنب ــع وكال ــة م ــي مقابل وف
الديمقراطــي، إن العالقــات »عبــر األطلســي مهمــة للغايــة وســتظل مهمــة، ونحــن نعمــل أيضــًا مــن أجــل أن 
يكــون لهــا مســتقبل، لكنهــا علــى هــذا النحــو الــذي هــي عليــه اآلن، لــم تعــد تلبــي التطلعــات التــي يعــول 

عليهــا الطرفــان مــن هــذه العالقــات«.
وحــذر مــاس مــن االعتقــاد بــأن العالقــات مــع الواليــات المتحــدة ستتحســن تلقائيــًا، حــال فشــل 
محتمــل للرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب فــي االنتخابــات الرئاســية فــي 4 نوفمبــر المقبــل. وقــال: »كل 
مــن يعتقــد أن كل شــيء ســيعود كمــا كان مــع قــدوم رئيــس مــن الحــزب الديمقراطــي، يهــون مــن شــأن 

ــة«. ــرات الهيكلي التغيي
يشــار إلــى أن عالقــات الواليــات المتحــدة مــع ألمانيــا واالتحــاد األوروبــي تدهــورت علــى نحــو كبيــر، 

منــذ تولــي ترامــب مهــام منصبــه قبــل 3 أعــوام ونصــف.

الكرملين يصف تقارير عن مكافآت روسية 
لقتل جنود أمريكيين بأنها »أكاذيب«

موســكو – وكاالت: رفــض الكرمليــن  امــس 
االثنيــن تقاريــر إعالميــة تشــير إلــى أن القــوات 
الروســية عرضــت دفــع مبالــغ لمتشــددين مرتبطين 
فــي  أمريكييــن  جنــود  لقتــل  طالبــان  بحركــة 

”أكاذيــب“. بأنهــا  أفغانســتان ووصفهــا 
ترامــب  دونالــد  األمريكــي  الرئيــس  وقــال 
ــرات  ــود المخاب ــى جه ــل عل ــن قب ــع م ــم يطل ــه ل إن
ــر  العســكرية الروســية التــي تتحــدث عنهــا التقاري
وانتقــد تقريــرا أوردتــه صحيفــة نيويــورك تايمــز.
وقــال ديمتــري بيســكوف المتحــدث باســم 
الكرمليــن ردا علــى ســؤال عــن هــذه التقاريــر فــي 
ــف إن وســائل اإلعــالم  ــر الهات ــي عب ــر صحف مؤتم
يجــب أن تنتبــه لتصريحــات ترامــب وأضــاف أن 
ــر  الرئيــس األمريكــي والرئيــس الروســي فالديمي

ــل هــذه المزاعــم. ــط مث ــم يناقشــا ق ــن ل بوتي

االعالم الصهيوني : أميركا تحارب محكمة الجنايات 
الدولية بدفع من »إسرائيل«

ــدة  ــات المتح ــنها الوالي ــي تش ــرب الت ــرائيلية، الح ــة إس ــدت صحيف ــة – وكاالت: انتق ــدس المحتل الق
مــن  بتوجيــه  األميركيــة 
»إســرائيل« علــى محكمــة 
ــة، والتــي  ــات الدولي الجناي
التشــهير  حــد  وصلــت 
العامــة،  بالمدعيــة 
بعقوبــات  والتهديــد 
طواقــم  ضــد  شــخصية 

المحكمــة. عمــل 
صحيفــة  وذكــرت 
فــي  العبريــة  »هآرتــس« 
مقــال للكاتــب »اإلســرائيلي« جدعــون ليفــي، أن محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي الهــاي، يمكــن أن تقــرر 
ــة  هــذا األســبوع، بشــأن وجــوب »فتــح تحقيــق ضــد »إســرائيل« بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب فــي عملي
»الجــرف الصامــد« )عــدوان 2014 علــى قطــاع غــزة(، واالســتيطان وإطــالق النــار علــى المتظاهريــن )مســيرات 

القطــاع«. الجــدار فــي  العــودة الشــعبية( قــرب 
وفي تصريح لها، أكدت المدعية العامة فاتو بنسودا، أن »هناك أساسا )قانونيا( إلجراء تحقيق«.

وقالــت الصحيفــة: »عمليــة االنتقــام لــم تتأخــر«، مضيفــة أن االحتــالل والواليــات المتحــدة أعلنتــا الحــرب 
علــى المحكمــة وعلــى المدعيــة العامــة، وأصبحــت كل الوســائل محللــة فــي هــذه الحــرب، مــن التشــهير 
بالمدعيــة العامــة ونشــر تلميحــات عــن ماضيهــا، وحتــى التهديــد بعقوبــات شــخصية شــديدة علــى القضــاة 

والمدعيــن العاميــن والمحققيــن.
وأشــارت إلــى التناقــض فــي موقــف »إســرائيل« وأمريــكا مــن محكمــة الجنايــات الدوليــة، فعندمــا 
حاكمــت طغــاة أفارقــة رحبتــا بذلــك، ولكــن عندمــا تجــرأت علــى العمــل ضدهمــا »شــنت الواليــات المتحــدة 

ــا قــذرة ضــد المحكمــة«، بحســب وصــف الصحيفــة. وبتشــجيع مــن تــل أبيــب، حرب
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قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
صحبة األخيار تكسب الخير، كالّريح إذا مرت 

بالطّيب حملت طيباً
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 8 دقائق
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 45 دقيقة 

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة  و 6  دقائق
شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 52 دقيقة

وزيرة الدفاع اللبنانية: لم أتواصل مع السفيرة 
األميركية ولم أعتذر

وكاالت:   – بيــروت 
ــي  ــب اإلعالم ــن المكت أعل
لنائــب رئيــس الحكومــة 
زينــة  الدفــاع  ووزيــرة 
لــم  »الوزيــرة  أن  عكــر، 
يســبق لهــا أن تواصلــت 
باســم الحكومــة مــع أيــة 
جهــة، حتــى مــع الســفيرة 
األميركيــة دوروثــي شــيا«.
المكتــب  وأضــاف 
اإلعالمــي فــي بيــان، أن 

رئيــس الحكومــة هــو مــن يحــق لــه التحــدث باســم الحكومــة، كمــا أن التواصــل مــع الدبلوماســيين هــو 
الخارجيــة.  وزيــر  صالحيــة  مــن 

ــر،  ــرم مســؤوليات كل وزي ــة، وتحت ــة مــن جه ــرم التراتبي ــرة »تحت ــاع أن األخي ــرة الدف ــب وزي ــال مكت وق
ــة«.  ــرم القضــاء والمؤسســة القضائي وتحت

ــت  ــا تلق ــول إنه ــا، بالق ــي بحقه ــرار القضائ ــى الق ــد ردّت عل ــان، ق ــي لبن ــة ف ــت الســفيرة األميركي وكان
ــي«.  ــرار القضائ ــن الق ــة ع ــة اللبناني ــن الحكوم ــذارًا م »اعت

وأوضــح قاضــي األمــور المســتعجلة فــي مدينــة صــور اللبنانيــة محمــد مــازح، فــي اتصــال مــع المياديــن، 
أن القــرار القضائــي الــذي أصــدره مؤخــرًا يطلــب مــن وســائل اإلعــالم اللبنانيــة منــع اســتصراح الســفيرة »مــن 

بــاب منــع أي فتنــة قــد تحصــل«. 

»الجمهوريــة  حــزب  واجــه  وكاالت:   – باريــس 
إلــى األمــام!« الــذي يمثــل الوســط بزعامــة الرئيــس 
الفرنســي، إيمانويــل ماكــرون، هزيمــة، فــي االنتخابــات 
المحليــة فــي حيــن وصــل حــزب الخضــر للســلطة فــي 

ــرة. ــدن كبي عــدة م
وفــي نقطــة مشــرقة نــادرة لماكــرون، فــاز رئيــس 
وزرائــه، إدوار فيليــب، فــي ســعيه لكــي يصبــح رئيــس 
بلديــة مدينــة لــو هافــر الســاحلية الواقعــة بشــمال البــالد. 
وقــد يــؤدي هــذا إلــى تعديــل حكومــي، علــى الرغــم مــن 
أن الدســتور الفرنســي يســمح لفيليــب بتعييــن شــخص 
آخــر للعمــل كرئيــس بلديــة فــي الوقــت الــذي يبقــى فيــه 

فرنسا.. هزيمة ماكرون وتقدم »الخضر« 
في االنتخابات المحلية

هــو رئيســا للــوزراء.
التــي  االنتخابــات  أســفرت  ذلــك،  بخــالف  ولكــن 
أدت أزمــة فيــروس كورونــا إلــى تأجيلهــا ألشــهر، عــن 
نتيجــة قاســية بالنســبة لماكــرون، الــذي قــد يخــرج مــن 
االنتخابــات دون الفــوز فــي انتخابــات واحــدة فــي مدينــة 
كبيــرة، وذلــك قبــل عاميــن مــن خوضــه انتخابــات للفــوز 

ــدة. ــية جدي ــرة رئاس بفت
وأظهــرت نتائــج اســتطالع آراء الناخبيــن بعــد اإلدالء 
اليســاريين  وحلفائهــم  الخضــر  حــزب  فــوز  بأصواتهــم 
بالســيطرة علــى مدينتــي ليــون ومرســيليا، وتقدمهــم فــي 

الســباق للســيطرة علــى مجلــس مدينــة بــوردو.

مدريــد -  وكاالت: يعتــزم رئيــس الــوزراء 
بــأول  القيــام  سانتشــيث  بيــدرو  اإلســباني 
رحلــة دوليــة منــذ بــدء أزمــة فيــروس كورونــا 
إلــى غــرب أفريقيــا اليــوم الثالثــاء لحضــور قمــة 
تناقــش قضايــا منطقــة الســاحل مــع رؤســاء دول 
آخريــن بينهــم الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 

ماكــرون.
إن  بيــان  فــي  سانتشــيث  مكتــب  وقــال 
فــي  إليهــم  ســينضم  األوروبييــن  الزعمــاء 
الســاحل  دول  مجموعــة  رؤســاء  موريتانيــا 
الخمــس، التــي تضــم أيضــا مالــي وبوركينــا 
ــم  ــام لألم ــن الع ــر، واألمي ــاد والنيج ــو وتش فاس

جوتيريــش. أنطونيــو  المتحــدة 

إسبانيا .. رئيس الوزراء يتوجه ألفريقيا 
وصدور قائمة الدول اآلمنة قريبا

بروكســل – وكاالت: أعــرب جوزيــب بوريــل، 
لالتحــاد  الخارجيــة  للشــئون  الســامي  الممثــل 
األوروبــي، عــن قلقــه بشــأن تدهــور العالقــات بيــن 
اليونــان وتركيــا، محــذرًا تركيــا مــن أن أي محاولــة 
لتقويــض حــدود اليونــان وحقوقهــا ســتعتبر إهانــة 
متســاوية لالتحــاد األوروبــي، كمــا ذكــر موقــع صــوت 

االتحاد األوروبي يحذر تركيا من التعدي على حدود اليونان
أمريــكا.

مــا  تركيــا  وشــنت 
يســميه النقــاد دبلوماســية 
الــزوارق الحربيــة وهــددت 
ضــد  القــوة  باســتخدام 
تحركــت  إذا  اليونــان 
لمنعهــا مــن التنقيــب عــن 
النفــط والغــاز فــي شــرق 
داخــل  المتوســط  البحــر 
تعتبرهــا  التــي  الميــاه 
اليونــان خاصــة بهــا، كمــا هــددت فــي األســابيع 
إلــى  الالجئيــن  مــن  موجــات  بإرســال  األخيــرة 

الغــرب. 
منــذ  اليونــان  زار  قــد  بوريــل  جوزيــب  وكان 
أيــام، والتقــى بوزيــر خارجيتهــا نيكــوس دنديــاس، 
ورئيــس الــوزراء كرياكــوس ميتوســتاكوس، مطلعًا 

ــة. ــة األزمــة الراهن ــى طبيع عل

تعليقا على مداهمة مكافحة االرهاب لمقراته..

»حزب الله« العراق: الكاظمي تعّهد لألميركيين بضرب »الحشد« والبدء بـ »الكتائب«
*القيادات السياسية الشيعية: مداهمة مكاتب المقاومة تطور خطير 

لخلق المشاكل بين االجهزة االمنية التابعة للدولة
*الخزعلي: ال يوجد أي فصيل من فصائل المقاومة يستهدف 

المؤسسات الحكومية العراقية في المنطقة الخضراء
*تحالف »الفتح«: انتصارات الحشد على االرهاب وتعامله مع ملف 

كورونا ابغض مستشاري الكاظمي
بغــداد – وكاالت: اتهــم القيــادي فــي كتائــب 
حــزب اهلل العــراق أبــو علــي العســكري رئيــس 
بـ«التعهّــد  الكاظمــي  العراقــي مصطفــى  الــوزراء 

الشــعبي  الحشــد  قــوات  بضــرب  لألميركييــن 
بالكتائــب«.  والبــدء 

وقــال العســكري إن القــوة الخاطفــة أجبــرت 

علــى تســليم الشــباب المُختطفيــن لقــوة مــن 
أحــد  إلــى  معنــا  بالتفاهــم  ونقلهــم  الحشــد، 

مقراتهــم«. 
الشــباب  وضــع  إجــراءات  »أنهينــا  وأوضــح 
كانــت  كيديــة،  بتهــم  توريطهــم  قبــل  القانونــي 
ــام  ــن ق ــد م ــوى ض ــع دع ــيتم رف ــم، وس ــزة له مجه

 . » بخطفهــم
ــار  ــراق أش ــزب اهلل الع ــب ح ــي كتائ ــادي ف القي
ــا  ــرار م ــدم تك ــد بع ــة تعهّ ــس الحكوم ــى أن رئي إل
حصــل، وقــد كفــل ذلــك مــن هــم داخــل الحكومــة 

ــا«.  ــالد وخارجه ــل الب ــا وداخ وخارجه
وكان مصــدر فــي قــوات الحشــد الشــعبي 
ــران/ ــي 26 حزي ــن ف ــث للميادي ــي حدي ــح ف أوض

ــة  ــاز مكافح ــة لجه ــوة تابع ــاري إن »ق ــو الج يوني
اإلرهــاب داهمــت مقــر قــوات الحشــد جنــوب 
اإلرهــاب  مكافحــة  »جهــاز  أن  وأوضــح  بغــداد«. 
وجــود  حــول  مزيفــة  معلومــات  علــى  حصــل 
إرهابييــن فــي المــكان مــن دون التنســيق مــع 

الحشــد«.
وأشــار المصــدر نفســه إلــى أن »المقــر المداهم 
اســتخدمها  عســكرية  فنيــة  ورشــة  عــن  عبــارة 

ــش«.  ــال داع ــنوات لقت ــذ 6 س ــد من الحش

مؤكدة ان إعادة اعتقال األسرى المحررين عربدة صهيونية..

»حماس«: المقاومة تمتلك أوراقاً قوية لإلفراج عن األسرى واجبار العدو على الخضوع لمطالبها
*جيش االحتالل الصهيوني يواصل حمالت الدهم محاولة 

العتقال الشباب الفلسطينيين في الضفة والقدس
*صحيفة صهيونية: مسؤولون »بالليكود« يرجحون انهيار 

الحكومة الحالية بسبب توترات داخل االئتالف

المقاومــة  حركــة  قالــت  وكاالت:   – غــزة 
ــاس«، امــس  االثنيــن، إن إعــادة  اإلســالمية »حم
وفــاء  صفقــة  فــي  المحرريــن  األســرى  اعتقــال 
األحــرار عربــدة صهيونيــة وخــرق لبنــود الصفقــة 
تــم  الــذي  لالتفــاق   وتنكــر  للضمانــات  ونقــض 

المصريــة. بالرعايــة 
وأكــدت الحركــة فــي تصريــح صحفــي عبــر 
الناطــق باســمها عبــد اللطيــف القانــوع، أن إطــالق 
ســراح األســرى المحرريــن فــي صفقــة وفــاء األحــرار 
شــرط للبــدء فــي الحديــث عــن صفقــة وفــاء أحــرار 

جديــدة.
تمتلــك  الفلســطينية  »المقاومــة  وأضــاف: 
أوراقــًا قويــة لإلفــراج عــن األســرى فــي ســجون 
االحتــالل وتســتطيع أن تجبــر االحتــالل للخضــوع 

لمطالبهــا«.
وأشــار إلــى أن األحــكام العاليــة وإعــادة األحــكام 
علــى األســرى المفــرج عنهــم فــي الصفقــة الكمــال 
األســرى  عزيمــة  مــن  تنــال  لــن  محكومياتهــم 

ــم. ــن عضده ــت م ــال أو تف األبط
اإلســرائيلي  االحتــالل  القانــوع،  وطالــب 
ــن  ــن الذي ــرى المحرري ــن األس ــراج ع ــرعة االف بس
تــم اعتقالهــم فــي صفقــة وفــاء األحــرار وااللتــزام 

الصفقــة. وضمانــات  ببنــود 
والضغــط  للتدخــل  المصــري  الوســيط  ودعــا 
علــى االحتــالل الصهيونــي  لاللتــزام ببنــود الصفقــة 
واالفــراج عــن األســرى الذيــن تــم إعــادة اعتقالهــم.
االحتــالل  قــوات  تواصــل  جانبهــا  مــن       
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــم ف اإلســرائيلي حمــالت الده

المحتلــة،  والقــدس 
فجــر  اقتحمــت  حيــث 
مجــدّدًا  اإلثنيــن،  امــس 
شــمال  العيســوية  بلــدة 
شــرق القــدس المحتلــة، 
وحاولــت اعتقــال عــدد مــن 
الفلســطينيين. الشــبان 
العيســوية  وشــهدت 
بيــن  عنيفــة  مواجهــات 
االحتــالل وشــبان  قــوات 
عقــب  فلســطينيين، 
عبيــد. ســمير  محمــد  الشــهيد  منــزل  اقتحــام 
واســتخدم الشــبّان الفلســطينيون الحجــارة 
االحتــالل  فــي مواجهــة جنــود  الناريــة  واأللعــاب 
الذيــن أطلقــوا القنابــل المســيلة للدمــوع والقنابــل 

الصوتيــة قبــل انســحابهم مــن البلــدة.
وفــي القــدس المحتلــة اقتحــم عناصــر مــن 

شــرطة االحتــالل والبلديــة بلــدة ســلوان.
مــن جهــة اخــرى رجــح مســؤولون فــي حــزب 

االثنيــن،  امــس  اإلســرائيلي،  اليمينــي  الليكــود 
ــر  ــار الحكومــة الحاليــة التــي شــكلت منــذ أكث انهي
أبيــض  أزرق-  حــزب  مــع  بالتوافــق  شــهر  مــن 

غانتــس. بينــي  بزعامــة 
ونقــل موقــع صحيفــة »يســرائيل هيــوم« عــن تلــك 
المصــادر، قولهــا إن هنــاك توتــرات داخــل االئتــالف مــن 
الصعــب أن تتبــدد، مشــيرًة إلــى أن الحكومــة الحاليــة 
وأن  االســتمرارية،  إمكانيــة  فــي  ســتواجه صعوبــات 

هنــاك عــدم ثقــة تجــاه وصولهــا لبــر األمــان.
ــس  ــرى أم ــر ج ــإن حــدث آخ ــع، ف ــا للموق ووفًق
خــالل االجتمــاع األســبوعي للحكومــة حيــن أنهــى 
بنياميــن نتنياهــو تصريحاتــه لوســائل اإلعــالم وأمر 
بإخــراج الصحفييــن، مــا دفــع غانتــس للتعبيــر عــن 
ــم الســماح مجــددًا  ــل أن يت ــك، قب ــن ذل ــه م غضب
لهــم بالدخــول لكــي يدلــي غانتــس بتصريحاتــه.

ورغــم أن هــذا الحــدث هامشــي إال أنــه يزيــد 
مــن التوتــر داخــل االئتــالف الحكومــي، خاصــًة مــع 
اســتمرار أزمــة الميزانيــة علــى الطاولــة واالختــالف 
فــي الــرؤى بشــأن تطبيــق الســيادة، وفًقــا للموقــع.


