
نيويورك تايمز: تزايد المخاوف من محاوالت ترامب اقحام الجيش 
األميركي في االنتخابات الرئاسية المقبلة

وكاالت   – واشــنطن 
صحيفــة  كشــفت   :
أن  تايمــز  نيويــورك 
إقــدام  مــن  المخــاوف 
األمريكــي  الرئيــس 
علــى  ترامــب  دونالــد 
إقحــام القــوات المســلحة 
المتحــدة  الواليــات  فــي 
الرئاســية  باالنتخابــات 
المقبلــة تتزايــد بيــن كبــار 
المســؤولين العســكريين 

“بنتاغــون”. األمريكيــة  الدفــاع  وزارة  فــي 
وقالــت الصحيفــة فــي تقريــر لهــا   امــس إن “رفــض ترامــب الصريــح التعهــد بانتقــال ســلمي للســلطة 
فــي حــال خســارته باالنتخابــات المقــررة فــي 3 تشــرين الثانــي المقبــل أثــار مخــاوف وقلــق كبار المســؤولين 
العســكريين فــي الواليــات المتحــدة مــن احتمــال إدخالــه الجيــش األمريكــي فــي أي فوضــى تتعلــق بنتائــج 

االنتخابات”.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن احتمــال أن يقــوم ترامــب بجــر القــوات العســكرية إلــى المعركــة االنتخابيــة 
ومــا ســينتج عنهــا قائــم وبشــكل كبيــر وال ســيما أنــه هــدد فــي حزيــران الماضــي باللجــوء إلــى قانــون يعــود 
لعــام 1807 ويســمح بنشــر الجيــش فــي المــدن األمريكيــة لقمــع االحتجاجــات كمــا أنــه هــدد المتظاهريــن 

المناهضيــن للعنصريــة باســتخدام القــوات العســكرية ضدهــم فــي أكثــر مــن مناســبة.

المصريون يواصلون تظاهراتهم لإلطاحة بحكم السيسي
ــة، ومعهــا  القاهــرة – وكاالت : مجــددا عــادت صــورة االحتجاجــات الــى شــوارع المــدن والقــرى المصري
عــاد الجــدل ليســود الجــو العــام علــى خلفيــة قضايــا سياســية ومعيشــية ضاغطــة. ففــي دميــاط والجزيــرة 
ســويف  وبنــي  والمنيــا 
وغيرهــا  واالســكندرية 
المواطنيــن  مئــات  نــزل 
جمعــة  لنــداء  تلبيــة 
الغضــب، احتجاجــا علــى 
المعيشــية  االوضــاع 
ــا السياســات  ــي افرزته الت
وازمــة كورونــا. الرســمية 
المتظاهــرون  وأطلــق 
شــعارات لــم تكــن بعيــدة 
السياســي  الجــو  عــن 
الرافــض فــي جــزء منــه لحكــم الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي حيــث ركــزت الشــعارات علــى ضــرورة تنحي 

عــدة مناطــق. فــي  منــازل عشــوائية مخالفــة  بهــدم  االخيــرة  قراراتــه  واخــرى رفضــت  السيســي 
التظاهــرات انطلقــت فــي أماكــن عــدة، علــى رأســها العطــف وأم دينــار بالجيــزة ومدينــة ســتة أكتوبــر، 
اســتجابة لدعــوات الناشــط محمــد علــي للتظاهــر تحــت شــعار جمعــة الغضــب. ولعــل الحــراك األبــرز تركــز 

فــي قــرى محافظــة الجيــزة التــي انطلقــت منهــا شــرارة انتفاضــة ســبتمبر الحاليــة.

البقية على الصفحة7

قالوا في االمام الحسين )عليه السالم(:
لقد قدم )االمام( الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ اإلنسانية، 

وأرتفع بمأساته الى مستوى البطولة الفذة
* عالم آثار االنجليزي - وليام لوفتس 

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشر و 55 دقيقة 

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة و 11 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 33 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 57 دقيقة
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لبنان .. أديب يعتذر عن مهمة تشكيل الحكومة
 : وكاالت   – بيــروت 
الحكومــة  رئيــس  أعلــن 
المكلــف  اللبنانيــة 
مصطفــى أديــب اعتــذاره 
مهمــة  متابعــة  عــن 

الحكومــة. تشــكيل 
وقــال أديــب فــي كلمــة 
بقصــر بعبــدا “أعتــذر عــن 
ــة  ــكيل الحكوم ــة تش مهم
ســيتم  لمــن  وأتمنــى 
المهمــة  لهــذه  اختيــاره 

وأرضــه”. وشــعبه  بلبنــان  المحدقــة  األخطــار  بمواجهــة  التوفيــق  كامــل  بعــدي  مــن  الشــاقة 
وأوضح أديب أن اعتذاره جاء بسبب غياب التوافق بين الكتل السياسية اللبنانية.

وكان الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون كلــف أديــب بتشــكيل الحكومــة فــي الحــادي 
والثالثيــن مــن آب الماضــي.

الــذي  الوقــت  فــي   : وكاالت   – دمشــق 
الشــعبية  االحتجاجــات  حــدة  فيــه  تتصاعــد 
الرافضــة لتواجــد القــوات األميركيــة، واشــنطن 
ترســل نحو 300 شــاحنة تنقل معدات عســكرية 
ولوجيســتية، إلــى قواعدهــا المنتشــرة بيــن 
ــي ســوريا. ــزور والحســكة ف ــر ال ــي دي محافظت
إرســال  األميركيــة،  المتحــدة  الواليــات  تواصــل 
تعزيــزات إلــى قواعدهــا العســكرية شــرق ســوريا، بعــد 

ــهرين. ــف دام نحــو ش توق
وذكــرت وكالــة »األناضــول« أن واشــنطن أرســلت 
شــاحنة   300 نحــو  الماضييــن  األســبوعين  خــالل 
ــا  ــى قواعده ــدات عســكرية ولوجيســتية، إل ــل مع تنق

المنتشــرة بيــن محافظتــي ديــر الــزور والحســكة.
ضمــت  التعزيــزات  أن  المصــادر  وأوضحــت 
وصناديــق  الكبيــرة،  المصفحــة  العربــات  عشــرات 
ــى  ــًة إل ــود، إضاف ــات وق ــًا وشــرابًا، وخزان ــرة، وطعام ذخي

أخــرى. لوجســتية  مســتلزمات 
وأشــارت إلــى أن الشــاحنات األميركيــة دخلــت 
عبــر معبــر »الوليــد« الحــدودي بيــن العــراق وســوريا، 

ــة. ــد األميركي ــى القواع ــاك إل ــن هن ــت م واتجه
محافظــة  جنــوب  الشــدادي  مدينــة  وشــهدت 
الحســكة تظاهــرات عشــائرية ضخمــة ضــد ممارســات 
ــرون  ــام المتظاه ــث ق ــد«، حي ــم »قس ــلحي تنظي مس
باإلطــارات  المدينــة  وســط  العــام  الطريــق  بقطــع 
المحــال  جميــع  بإغــالق  قامــوا  كمــا  المشــتعلة، 

التجاريــة.
ونــدد المحتجــون بممارســات مســلحي »قســد« 

مطالبيــن باإلفــراج عــن المعتقليــن فــي ســجونهم.
وتشــهد الجزيــرة الســورية، مظاهــرات احتجاجيــة 
والتركــي،  األميركــي  لالحتالليــن  رافضــة  ووقفــات 
والثــروات  النفــط  وســرقة  بممارســاتهم  ومنــددًة 

الســورية. 

بلغ تعدادها 300 شاحنة تنقل معدات عسكرية ولوجيستية..

سوريا .. االحتجاجات ضد التواجد االميركي تتواصل وواشنطن ترسل تعزيزات إلى قواعدها العسكرية
*مصدر أمني: مقتل اثنين من  ارهابيي ميليشيا “قسد” في هجوم بعبوة ناسفة جنوب الحسكة

طوكيــو – وكاالت : قــال رئيــس الــوزراء الياباني 

الجديــد يوشــيهيدي ســوغا، أمــام الجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة، فــي دورتهــا الـــ75 إنــه »يرغــب في 
لقــاء رئيــس كوريــا الشــمالية كيــم جونــغ أون، مــن 

دون أي قيــود«.
عالقــات  »إقامــة  أن  يوشــيهيدي  وأضــاف 
ــن تخــدم  ــا الشــمالية ل ــان وكوري ــن الياب ــاءة بي بنّ

وأعلــن الجيــش األميركــي منــذ أيــام، أنــه قــام 
ــي شــمال شــرق  ــه العســكرية ف ــز انتشــار قوات بتعزي
ســوريا. وتأتــي هــذه الخطــوة بعــد التوتــر بيــن القــوات 

ــة. ــي المنطق ــة والروســية ف األميركي
وكان الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب أمــر 
فــي  ســوريا  مــن  »برادلــي«  مدرعــات  بســحب 
تشــرين األول/أكتوبــر الماضــي، وذلــك فــي إطــار 
محاولتــه، أوائــل عــام 2019، ســحب جميــع قواتــه مــن 
هنــاك، قبــل أن يعــود ويوافــق علــى تــرك المئــات 
مــن الجنــود األميركييــن »لحمايــة آبــار النفــط فــي 

ســوريا«، وفــق تعبيــره.

يشــار إلــى أن الواليــات المتحــدة أرســلت خــالل 
الســنوات الـــ5 الماضيــة، كميــات هائلــة مــن األســلحة 
فــي  قواعدهــا  إلــى  اللوجســتية  والمســتلزمات 

المنطقــة، بذريعــة محاربــة »تنظيــم داعــش«.
مــن جهــة اخــرى قتــل اثنــان مــن مســلحي 
قــوات  مــن  المدعومــة  “قســد”  ميليشــيا 
ناســفة  عبــوة  بانفجــار  األمريكــي  االحتــالل 
فــي محيــط مدينــة  تقلهــم  كانــت  بســيارة 

الحســكة. جنــوب  الشــدادي 
وقالــت مصــادر محليــة لـــ ســانا إن “عبــوة ناســفة 
عســكرية  بســيارة  انفجــرت  مجهولــون  زرعهــا 
تعمــل تحــت  التــي  )قســد(  ميليشــيا  لمســلحي 
مرورهــا  خــالل  وذلــك  األمريكــي  االحتــالل  إمــرة 
الحســكة  بريــف  الشــدادي  فــي محيــط  مدينــة 
الجنوبــي مــا أدى إلــى مقتــل اثنيــن مــن مســلحي 

الفــور”. الميليشــيات علــى 
وقتــل أمــس األول 3 مســلحين مــن ميليشــيا 
مجهوليــن  بهجــوم  قتلــوا  منهــم  اثنــان  “قســد” 
ــدة  ــي بل ــا ف ــى إحــدى نقاطه باألســلحة الرشاشــة عل
مــن  عــددا  تقــل  عســكرية  ســيارة  وعلــى  ذيبــان 
الــزور  ديــر  بريــف  معيزيلــة  بلــدة  قــرب  عناصرهــا 
مجهوليــن  برصــاص  آخــر  قتــل  بينمــا  الشــرقي 
الســكن  منطقــة  فــي  نقاطهــا  إحــدى  اســتهدفوا 

الرقــة. مدينــة  شــمال  الشــبابي 

أردوغان يطلب من ماكرون منظومة 
صواريخ أوروبية حديثة!

التركــي  الرئيــس  طلــب  وكاالت:   – انقــرة 
الفرنســي  نظيــره  مــن  أردوغــان  رجــب طيــب 
إيمانويــل ماكــرون، الموافقــة علــى إمــداد أنقــرة 

حديثــة. أوروبيــة  دفاعيــة  بمنظومــة 
وبحســب وكالــة »بلومبــرغ«، قــال مســؤولون 
ــي مكالمــة  ــب ف ــن إن أردوغــان طل ــراك مطلعي أت
مــن  الماضــي،  الثالثــاء  يــوم  جــرت  هاتفيــة، 
معارضتــه  عــن  التخلــي  الفرنســي،  الرئيــس 
»منظومــة  إنتــاج  فــي  أنقــرة  مــع  للتعــاون 
شــركة  تصنعهــا  التــي  الدفاعيــة«   SAMP/T

األوروبيــة. »يوروســام« 
وجــاء اتصــال بيــن أردوغــان وماكــرون بعــد 

توتــر فــي العالقــات علــى عــدة أصعــدة.
وأكــد مســؤول فــي الرئاســة الفرنســية، أن 
ماكــرون رد علــى هــذا الطلــب بأنــه يتعيــن علــى 
ــل بحــث  ــي ســوريا قب ــا ف ــح أهدافه ــا توضي تركي

تصديــر المنظومــات الدفاعيــة األوروبيــة إليهــا.
وتفاوضــت أنقــرة مــع باريــس فــي الســنوات 
األخيــرة بشــأن إمكانيــة مشــاركة تركيــا فــي إنتــاج 
المنظومــة الصاروخيــة األوروبيــة المتطــورة ونشــر 

هــذه الصواريــخ فــي أراضيهــا.

واشــنطن – وكاالت : قــال الرئيــس 
األمريكــي دونالــد ترامــب خــالل تجمــع 
انتخابــي إن الواليــات المتحــدة بحاجــة 
إلــى زعيــم حقيقــي، وليــس كمنافســه 
جــو  االنتخابــات  فــي  الديمقراطــي 

بايــدن.
ســيكون  أنــه  ترامــب  وأكــد 
ــح  ــوز المرش ــال ف ــي ح ــدا ف ــا ج محرج
الديمقراطــي جــو بايــدن، معتبــرا أن 
 ،»Lid« كثــرة اســتخدام بايــدن لكلمــة
بمعنــى »دعونــا نخلــص«، دليــل واضــح 

علــى أنــه رجــل كســول.
ــه  ــي، أن ــس األمريك ــد الرئي ــا أك كم
الرئاســية  االنتخابــات  يخســر  لــن 
الديمقراطيــون  أقــدم  إذا  إال  المقبلــة، 
عبــر  التصويــت  نتائــج  تزويــر  علــى 

البريــد.

ترامب: سأكون محرجا جدا في حال 
فوز »بايدن النائم«

اليابان:  سوغا يرغب في لقاء كيم جونغ »من دون قيود«
مصالــح الجانبيــن فحســب بــل ستســهم أيضــًا 
بشــكل كبيــر فــي الســالم 
اإلقليمييــن«. واالســتقرار 
»بصفتــي  وتابــع: 
اليابــان  وزراء  رئيــس 
أي  أفــوت  لــن  الجديــد 
إجــراءات  التخــاذ  فرصــة 

تفــان«. بــكل 
وتســعى اليابــان إلــى 
تطبيــع عالقاتهــا مــع كوريــا 
الشــمالية وفقــًا لـ«إعــالن 
بيونــغ يانــغ« بيــن اليابــان 
وكوريــا الشــمالية وذلــك عبــر حــل شــامل للقضايــا 
تســوية  وكذلــك  والصاروخيــة  النوويــة  العالقــة 

ــن. ــن البلدي الماضــي المؤســف بي
انتخــب  اليابانــي  البرلمــان  أن  يذكــر 
ــًا لشــينزو  ــوزراء خلف يوشــيهيدي ســوغا رئيســًا لل

صحيــة. ألســباب  اســتقال  الــذي  آبــي، 

مؤكدة أنه بعد التهديدات المتخبطة لبومبيو تضح جيدا أن المخنوق يحاول الرفس..

النجباء : المقاومة أثمرت جهودها لتحرير العراق واستعادة سيادته المنهوبة من قبل العجرفة االميركية
*الفتح: نرفض استهداف البعثات الدبلوماسية و يجب إنهاء 

مسلسل الخطف و االغتياالت في العراق
*مكتب المالكي: ماذكرته قناتا العربية والحرة عار عن الصحة 

تماما، ألن الجميع حريص على االستقرار
*جبهة النجيفي: المكون السني ليس لديه زعامة 

سياسية منذ 17 عاما!
بغــداد – وكاالت : أكــد الشــيخ أكــرم الكعبــي 
االميــن العــام لحركــة النجبــاء فــي العــراق علــى 
أن صــراخ االعــداء يــدل علــى انتصــار المقاومــة، 
موضحــا أنــه بعــد التهديــدات المتخبطــة لوزيــر 
خارجيــة أميــركا اتضــح جيــدا أن المخنــوق يحــاول 

الرفــس.
لحركــة  والعالقــات  االعــالم  مكتــب  وأفــاد 

النجبــاء أن الكعبــي صــرح أنــه بعــد التهديــدات 
المتخبطــة لوزيــر خارجيــة أمريــكا اتضــح جيــدا أن 

الرفــس. يحــاول  المخنــوق 
وبيــن الشــيخ أكــرم الكعبــي فــي تغريــدة علــى 
تويتــر أن هــذه التهديــدات اليائســة تــدل علــى 
ــراق  ــر الع ــا لتحري ــد أثمــرت جهوده ــة ق أن المقاوم
واســتعادة ســيادته المنهوبــة مــن قبــل العجرفــة 

االمريكيــة.
كمــا أعــرب عــن تهانيــه للمقاوميــن االبطــال 
بمناســبة انتصــارات رجــال المقاومــة وحرَضهــم 
علــى االســتمرار بالعمــل، موضحــا أن تهديــدات 
االعــداء ال تخيفنــا، فاننــا لــم نســلك هــذا الطريــق 
إال وكنــا نرجــو المصيــر وتمنينــا إحــدى الحســنين: 

ــهادة. ــر أو الش ــا النص أم
وأكــد االميــن العــام للنجبــاء أن صــراخ العــدو 
جميــع  ودعــا  المقاومــة  انتصــارات  علــى  دليــل 
القــوى السياســية الــى تتويــج هــذا االنتصــار بإدانــة 
واســتنكار االســتهتار االمريكــي بســيادة وكرامــة 

ــد. البل
ضــرورة  علــى  الختــام  فــي  الكعبــي  وشــدد 
لالحتــالل  العراقيــة  السياســية  القــوى  مطالبــة 
االمريكــي بتنفيــذ قــرار الشــعب ومجلــس النــواب 
باجــالء قواتــه المحتلــة بشــكل كامــل مــن العــراق.

مؤكدة حرصها على الوصول التفاقات وطنية شاملة حول القضايا كافة..

حماس: الحوار مع فتح ليس بديال عن الحوار الوطني الشامل
*أولمرت: »إسرائيل« تقودها عصابة بال مكابح

قــال   : وكاالت   – غــزة 
العالقــات  مكتــب  رئيــس 
حركــة  فــي  الوطنيــة 
بــدران:  حســام  حمــاس 
ــس  ــح لي ــع فت ــوار م إن الح
بديــال عــن الحــوار الوطنــي 
الشــامل، ولكنــه تهيئــة لــه.
فــي  بــدران،  وأكــد 
ــح صحفــي مقتضــب،  تصري
مــن  يُتــداول  مــا  أن 
إغــالق  عــن  تصريحــات 

ــا  ــع تأكيدن ــح، م ــر صحي ــد غي ــات وجــداول مواعي اتفاق
الحــرص علــى الوصــول التفاقــات وطنيــة شــاملة حــول 

كافــة. القضايــا 
وكانــت حركتــا حمــاس وفتــح عقدتــا اجتماعــًا 
فــي إســطنبول لتمهيــد الطريــق أمــام الحــوار الوطنــي 

الشــامل، والــذي يشــكل اإلطــار الجامــع لمخرجــات 
المركزيــة،  الملفــات  فــي  النهائيــة  ومآالتــه  الحــوار 
خــاص  اجتمــاع  فــي  لالعتمــاد  ســتعرض  والتــي 

للفصائــل. العاميــن  لألمنــاء 
حمــاس  لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس  وأكــد 
إســماعيل هنيــة أن التفاهــم اإليجابــي الــذي تــم فــي تركيــا 

مســتند فــي محــاوره األساســية التفاقيــات القاهــرة التــي تــم 
ــاق الشــامل 2011. ــرات ســابقة، وخاصــة االتف ــي فت ــا ف توقيعه

ونبّــه هنيــة إلــى أن حركــة حمــاس تولــي أهميــة 
كبيــرة لمســار الحــوار الوطنــي، وســوف تعقــد قيادتهــا 
اجتماعًــا خاصًّــا لدراســة التفاهمــات التــي تمــت مــع 
حركــة فتــح واتخــاذ القــرار بشــأنها، وســبل اســتكمال 
الحــوار علــى المســتوى الوطنــي فــي المســارات كافــة.

االحتــالل  حكومــة  رئيــس  أعــرب  جهتــه  مــن 
ــأن  ــه ب ــن ثقت ــرت ع ــود أولم ــي  الســابق إيه الصهيون
حكومــة بنياميــن نتنياهــو، تتمتــع بســلطة مفرطــة 
بــدون أي كوابــح، متهمــا نتنياهــو بالســعي لتدميــر 

الديمقراطيــة فــي »إســرائيل”. أســس 
»معاريــف«  صحيفــة  فــي  أولمــرت  وكتــب 
الجهــاز  علــى  التحريــض  »حملــة  أن  اإلســرائيلية، 
ــى  ــا عل ــا وتصويره ــة العلي ــي، وخاصــة المحكم القضائ
أنهــا عــدو للديمقراطيــة اإلســرائيلية، تجــاوزت منــذ 

الحــدود”. كل  بعيــد  زمــن 
نتنياهــو  اتهامــات  بشــدة  أولمــرت  وانتقــد 
للمحكمــة العليــا بـ«االنقــالب«، داعيــا »للتصــدي لمثــل 

الكاذبــة”. المزاعــم  هــذه 
وتابــع قائــال إن »المــرض الخطيــر الــذي تواجهــه 
إســرائيل اآلن هــو ليــس كورونــا وإنمــا فقــدان الســلطة 

كل كوابــح قوتهــا وصالحياتهــا”.
وحــذر مــن أنــه »ال يمكــن ألي نظــام دمقراطــي أن 
يكــون مســتقرا، إذا كانــت الســلطة السياســية بأيــدي 
أشــخاص ال يهتمــون بوضــع حــدود واضحــة لســلطة 

الحكومــة، أو ال يدركــون ذلــك، أو ال يلتزمــون بــه”.
شــخص  يقودهــا  إســرائيل  »دولــة  أن  وأضــاف 
غيــر قــادر أو غيــر راغــب فــي التفريــق بيــن احتياجــات 
ــن  ــا، وبي ــوم عليه ــي تق ــية الت ــم األساس ــة والقي الدول
احتياجاتــه الخاصــة ورغباتــه وطموحاتــه ومصالحــه 

ــه”. ــه وأبنائ ــو وزوجت ه
وخلــص إلــى القــول: »هــذا لــم يحــدث ألن فــوق 
ال  عصابــة  هنــاك  الديمقراطيــة،  المؤسســات  تلــك 
كوابــح لهــا، يقودهــا فريــق مكــون مــن 3 أشــخاص، 

هــم رئيــس الــوزراء وزوجتــه وابنــه«.


