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بحضور 14 ألف مراقب بدء االنتخابات التشريعية األردنية

غضب أممي بعد استهداف قافلة مساعدات إنسانية في حلب.. وهوالند يدعو لهدنة جديدة في سوريا

 توجه العديد من الناخبني  االردنيني اىل مراكز االقرتاع يوم ام�س 
الثالث��اء لالدالء با�صواتهم يف االنتخابات الت�رشيعية والتي عدت 

االوىل بعد التعديالت التي اقرها الربملان االردين.
 و�ص��ارك فيه��ا ح��زب جبهة العم��ل اال�صالم��ي، ال��ذراع ال�صيا�صية 
لالإخ��وان امل�صلم��ني واأب��رز اأح��زاب املعار�ص��ة بع��د مقاطعته��ا 
انتخاب��ات 2010 و2013.  وج��رت االنتخابات بنظ��ام القائمة 
الن�صبي��ة املفتوحة بدل نظام ال�صوت الواحد، وتناف�س على مقاعد 
الربمل��ان البالغ��ة 130 نحو 1250 مر�صحا م��ن بينها 15 مقعدا 

خم�ص�صة للن�صاء.
 وفتح��ت مراك��ز االق��رتاع اأبوابه��ا عند ال�صاع��ة ال�صابع��ة بتوقيت 
االردن اأم��ام 4.139 ملي��ون ناخ��ب تتجاوز اأعماره��م 18 عامًا 

)%52.9 منهم من الن�صاء(. 
 وتناف�س 1252 مر�صحا بينهم 253 �صيدة و24 مر�صحًا �رشك�صيًا 
و65 مر�صح��ًا م�صيحي��ًا ان�صم��وا يف 226 قائم��ة انتخابي��ة على 
مقاع��د جمل�س النواب ال�130.  وخ�ص�س 15 مقعداً للن�صاء وت�صعة 
مقاع��د للم�صيحي��ني وثالث��ة لل�رشك���س وال�صي�صان كم��ا مت تق�صيم 

اململكة التي ت�صم 12 حمافظة اإىل 23 دائرة انتخابية.
 وقال رئي���س جمل�س مفو�صي الهيئة امل�صتقل��ة لالنتخابات خالد 
الكالل��دة "اإنه مت ن�ص��ب 4883 �صندوق اق��رتاع يف 1483 مركز 

انتخابي يف عموم حمافظات اململكة".
 واأ�ص��اف ان��ه "مت ن�صب خم�ص��ة اآالف كامريا ملراقب��ة عملية العد 
والف��رز".  واو�ص��ح ان االنتخاب��ات ا�رشف عل��ى تنظيمها 80 الف 
موظ��ف و10 االف متط��وع و676 مراق��ب دويل و14 الف مراقب 
حملي.  كما ا�رشف على اأمن العملية االنتخابية 53 الف رجل اأمن 

)30 األف �رشطي و23 الف دركي(.
 واأعل��ن االحتاد االوروبي يف 15 اأيلول من ال�صهر اجلاري اأنه ن�رش 

66 مراقبًا ملتابعة االنتخابات يف جميع حمافظات اململكة.
وي�ص��م جمل���س االأم��ة يف االأردن جمل���س الن��واب ال��ذي ينتخ��ب 
اأع�ص��اوؤه كل  ارب��ع �صن��وات، وجمل���س االعي��ان الذي يع��ني امللك 

اأع�صاءه مبوجب الد�صتور.
 وي�صار اإىل اأن نحو مليون مغرتب يعمل 800 األف منهم يف اخلارج 
خ�صو�ص��ًا يف دول اخلليج ل��ن يتمكنوا من االدالء باأ�صواتهم لعدم 

توفر االآليات التي متكنهم من الت�صويت يف اماكن تواجدهم.

لال�صتخب��ارات  وزارة جدي��دة  اإن�ص��اء  رو�صي��ا  تعت��زم   
جتم��ع حتت مظلته��ا كل وكاالت اال�صتخبارات املحلية 
واخلارجية، على غرار اال�صتخبارات يف العهد ال�صوفيتي.
 وبح�ص��ب امل�ص��ادر، يرغ��ب الرئي���س الرو�صي فالدميري 
بوت��ني يف تعزي��ز ال�صيطرة عل��ى وكاالت اال�صتخبارات 
وكب��ح اأي موج��ة معار�ص��ة، على الرغم م��ن فوز حزبه 

رو�صيا املوحدة يف االنتخابات الربملانية، االثنني.
وحتم��ل وزارة االأمن الوطن��ي )اأم جي بي( اجلديدة ذات 
ا�صم وكالة اال�صتخبارات التي اأن�صاأها الزعيم ال�صوفيتي 
جوزيف �صتالني بني 1946 و 1953، قبل اإن�صاء جلنة 

االأمن الوطني )كيه جي بي(.
 و�صتعم��ل الوكالة ال�صخمة اجلديدة على دمج العمليات 
اال�صتخباراتي��ة اخلارجية مع العملي��ات الداخلية حتت 

�صقف واحد.
 وخدم بوتني يف ال� "كيه جي بي" ملدة 16 عاما حتى 

�صنة 1991.
 وك�صف��ت �صحيف��ة كومر�صان��ت املحلي��ة ع��ن اخلط��ة 

اجلديدة، نقال عن م�صوؤولني مل تذكر اأ�صماءهم.
 وق��ال املتحدث با�ص��م الرئا�صة، دمي��رتي بي�صكوف اإنه 

ال ي�صتطيع تاأكيد هذه املعلومات، لكنه اأي�صا مل ينفها.
وكاالت  ب��ني  االندم��اج  يت��م  اأن  املتوق��ع  وم��ن   
اال�صتخب��ارات املختلف��ة قب��ل انتخاب��ات الرئا�صة عام 
2018، الت��ي من املتوقع اأن يخو�صها الرئي�س بوتني 

من اأجل والية رابعة.
 والك�صف عن هذه اخلطة جاء غداة ح�صول حزب رو�صيا 
املوح��دة عل��ى 334 مقعدا يف جمل���س الدوما من اأ�صل 

450 يف االنتخابات الربملانية.

 وق��ال املتح��دث با�ص��م اخلارجية، ج��ون كريي، يف 
بي��ان "كان��ت وجهة ه��ذه القافل��ة معروف��ة للنظام 
ال�ص��وري واالحت��اد الرو�ص��ي لكن قتل عم��ال االإغاثة 
هوؤالء وهم يحاولون تقدمي االإغاثة لل�صعب ال�صوري".

 واأ�ص��اف "�صتث��ري الوالي��ات املتح��دة ه��ذه امل�صاألة 
مبا���رشة م��ع رو�صيا، بالنظ��ر اإىل االنته��اك ال�صارخ 
التع��اون  اآف��اق  �صنقي��م  القتالي��ة،  االأعم��ال  لوق��ف 
امل�صتقبلي مع رو�صيا".  وقال املر�صد ال�صوري حلقوق 
االإن�ص��ان اإن طائرات �صوري��ة اأو رو�صية �رشبت قافلة 
امل�صاع��دات ق��رب حلب اول ام�س االثن��ني وقتلت 12 
�صخ�ص��ًا مم��ا ادى اىل قيام ال�صلي��ب االحمر بتاجيل 
قوافل امل�صاعدات يف �صوريا الأربع حمافظات اخرى.  
وق��ال مدي��ر عملي��ات ال�صلي��ب االحم��ر يف ال���رشق 
االو�ص��ط و�صم��ال افريقي��ا، روب��رت ماردين��ي "ه��ذا 
اأمر يبع��ث على القل��ق للغاية، ن��رى ا�صتئنافا للعنف 
وت�صعي��دا للقت��ال يف العدي��د من املواق��ع.   وا�صاف 
"كان��ت لدين��ا خط��ط يف البل��دات االأربع��ة لك��ن مت 
تعليقه��ا يف الوق��ت احل��ايل الإعادة تقيي��م االأو�صاع 
االأمني��ة" يف اإ�ص��ارة لبلدتي الفوع��ة وكفريا يف اإدلب 
وبل��دة م�صاي��ا الت��ي حتا�رشه��ا احلكوم��ة ال�صورية 

والزبداين القريبة من احلدود اللبنانية.
 م��ن جهت��ه ع��رب مبع��وث االأم��ني الع��ام لل�ص��وؤون 
االإن�صاني��ة، �صتيف��ن اأوبراي��ن، عن غ�صب��ه وا�صمئزاره 
م��ن ا�صتهداف قواف��ل م�صاعدات اإن�صاني��ة متجهة اإىل 
منطق��ة حلب.   ونوه اأوبراين يف بيان �صحفي "ا�صعر 
باال�صمئ��زاز والقل��ق ال�صدي��د ج��راء ا�صته��داف قافلة 

للم�صاعدات االإن�صانية تابع��ة لالأمم املتحدة والهالل 
االأحم��ر ال�ص��وري".    وبح�صب ماذكرته االمم املتحدة 
ف��ان القافلة كان��ت يف طريقه��ا لتق��دمي امل�صاعدات 
الأكرث من 78 األف �صوري يف �صمال غرب حلب، وتفيد 
االأمم املتح��دة باأن��ه مت كذلك ا�صته��داف عيادة طبية 

وخمازن تابعة للهالل االأحمر ال�صوري. 
 واأك��د اأوبراين اأن التقارير االأولية تفيد بوقوع العديد 
م��ن القتلى واجلرحى، مبين��ا اأن جميع اأطراف النزاع 

على االأر�س كانت على دراية بتحركات القافلة. 
 و���رشح قائ��ال اإن��ه "ال يوج��د اأي ع��ذر اأو �صب��ب اأو 
تف�ص��ري منطقي ال�صتهداف عامل��ي االإغاثة ال�صجعان 

الذي��ن يحاولون الو�صول للمدني��ني الذين هم باأم�س 
احلاج��ة للم�صاع��دات االإن�صانية".   ون��وه اأوبراين اإىل 
اأن القان��ون االإن�صاين ال��دويل وقانون حقوق االإن�صان 
ت�ص��ري جميعه��ا اإىل امل�صوؤولي��ات االأ�صا�صي��ة الأطراف 
النزاع يف احلروب من اأجل �صمان احلماية ال�رشورية 

جلميع منظمات االإغاثة الدولية والعاملني فيها. 
 واأ�ص��اف اأوبراي��ن "دعوين اأكون وا�صح��ا اإذا ثبت اأن 
ه��ذا اال�صتهداف ج��اء ب�ص��كل متعمد ف��اإن ذلك يرقى 
جلرائم حرب"، مطالبا بت�صكيل جلنة حتقيق م�صتقلة، 
وق��ال اإن��ه "عل��ى مرتكبي ه��ذه اجلرائ��م املعرفة اأنه 
�صتت��م حما�صبتهم بح�ص��ب القانون ال��دويل والقانون 

االإن�ص��اين ال��دويل".  وذك��ر اأوبراين اأنه وعل��ى الرغم 
م��ن الظ��روف ال�صعب��ة يف �صوري��ا، ف��اإن منظم��ات 
االإغاثة االإن�صانية ما زالت ملتزمة بتقدمي امل�صاعدات 
االإن�صانية من اأجل الو�صول اإىل جميع املحتاجني يف 
البالد اأينما كانوا، وخا�صة هوؤالء الذين يعي�صون يف 
املناط��ق املحا�رشة واملناطق التي ي�صعب الو�صول 
اإليه��ا.  كم��ا ودان��ت فرن�ص��ا، الهج��وم عل��ى قافل��ة 
امل�صاع��دات يف �صوريا، وقال��ت اإن ذلك يظهر احلاجة 
امللح��ة اإىل وق��ف اإط��الق الن��ار يف الب��الد.  ونق��ل 
املتح��دث با�ص��م وزارة اخلارجي��ة الفرن�صية، رومان 
ن��ادال، عن وزي��ر اخلارجية، قول��ه يف بداية اجتماع 

مغل��ق ب�ص��اأن �صوري��ا، "فرن�ص��ا تدي��ن تدم��ري قافل��ة 
امل�صاعدات االإن�صانية يف �صورية ومقتل اأفرادها، هذا 

الدمار يو�صح احلاجة امللحة لوقف اإطالق النار".
 م��ن جهة اخ��رى طال��ب الرئي���س الفرن�ص��ي فران�صوا 
هوالند بالت��زام هدنة جديدة يف �صوري��ا غداة اعالن 
دم�ص��ق انتهاء وقف اطالق الن��ار الذي �رشى منذ 12 
ايل��ول.  وقال هوالند بعد و�صول��ه اىل نيويورك ادعو 
اىل عم��ل ما ميكننا، م��ن اأن جند مرة جديدة الظروف 
املواتي��ة لهدن��ة م��ن اأج��ل اإتاح��ة فر�ص��ة الإي�ص��ال 
م�صاعدات اإن�صانية وتنفي��ذ انتقال �صيا�صي.  وا�صاف 
هوالند ارى مرة ثانية اأن عدم التحرك من قبل االأ�رشة 
الدولي��ة اأف�ص��ى اىل كارث��ة، موؤكدا جم��ددا اأن فرن�صا 
عندم��ا علم��ت اأن اأ�صلح��ة كيميائي��ة ت�صتخ��دم كانت 
م�صممة على حتمل م�صوؤولياتها.  وذكر "�صنالم يوما 
م��ا بالتاأكي��د الأننا مل نتحرك ب�ص��كل كاف يف �صوريا 
والأنن��ا مل نوق��ف ماأ�ص��اة حل��ب".  وق��د طال��ب وزير 
اخلارجي��ة الفرن�صي اأكرث من م��رة، الواليات املتحدة 
ب�رشورة عر�س بنود اتفاقها مع رو�صيا حول �صوريا 
بكام��ل �صورت��ه.  بدوره��ا اأك��دت وزارة اخلارجي��ة 
االأمريكية اأن وا�صنطن قررت اإعادة النظر يف م�صتقبل 
التعاون مع مو�صكو حول االأزمة ال�صورية على خلفية 
"خرق اإط��الق النار غري امل�صبوق هناك".  وورد يف 
بي��ان �صدر با�صم جون كريي الناط��ق الر�صمي با�صم 
وزارة اخلارجي��ة االأمريكي��ة ي��وم ام���س، "الوالي��ات 
املتح��دة ممتع�ص��ة حي��ال الق�صف ال��ذي تعر�صت له 
قافلة امل�صاع��دات االإن�صانية االأممية يف حميط حلب، 
االأمر ال��ذي �صيحملنا عل��ى اإعادة النظ��ر يف م�صتقبل 

التعاون مع رو�صيا" على احللبة ال�صورية.

السيسي يلتقي بمرشحي االنتخابات األمريكية 
كلينتون وترامب

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بذريعة طعن في الخليل
بوتين ينشئ وزارة استخبارات 

على خطى العهد السوفيتي 

وزير داخلية ألمانيا يطالب المنظمات اإلسالمية ببذل المزيد من الجهود باالندماج

نيوي��ورك/ متابع��ة:  اجتم��ع الرئي���س امل�رشي عب��د الفت��اح ال�صي�ص��ي، باملر�صحني 
للرئا�ص��ة االأمريكية هيالري كلينتون ودونالد ترام��ب، وذلك على هام�س اجتماعات 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يوم ام�س الثالثاء.
 وبحث��ت املر�صح��ة الدميقراطية للرئا�ص��ة االأمريكية هي��الري كلينتون م��ع ال�صي�صي 
ق�صاي��ا مكافحة االإرهاب والتنمية االقت�صادية واال�صتثمار يف م�رش، خالل اجتماع 

ثنائي بينهما على هام�س اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك.
 ونقل��ت خدم��ة بلوم��ربغ االإخبارية عن اأحد م�ص��وؤويل حملة كلينت��ون االنتخابية اأن 
اللق��اء ت�صم��ن تب��ادل وجهات النظر ح��ول تطورات الو�ص��ع يف ال���رشق االأو�صط واأن 
كلينتون �صلطت ال�صوء على اأهمية تعاون م�رش يف جمال مكافحة االإرهاب والتزامها 

مبكافحة تنظيم داع�س.
 م��ن جهت��ه، قال املر�ص��ح اجلمه��وري دونالد ترام��ب اإن الواليات املتح��دة "�صتكون 
�صديقًا وفيًا ميكن اأن تعول عليه م�رش، ولي�س جمرد حليف"، بح�صب ما ن�رشته خدمة 

بلومربغ االإخبارية نقاًل عن حملة ترامب االنتخابية.

اخللي��ل / متابع��ة :  ا�صت�صه��د فت��ى فل�صطين��ي، ي��وم ام�س الثالث��اء، بر�صا�س 
اجلي���س االإ�رشائيلي  بدعوى حماولته تنفيذ عملي��ة طعن على مفرق واد اجلوز 
القري��ب من مدخل بني نعيم �رشق اخلليل بال�صفة الغربية.  وقال رئي�س بلدية 
بن��ي نعيم حممود املنا�رشة، اإن الفتى هو عي�ص��ى �صامل حممود طرايره البالغ 
م��ن العمر )16 عاما( من �صكان بلدة بن��ي نعيم.  وبح�صب م�صادر حملية فاإن 
الفل�صطين��ي كان متوجها من بلدة بني نعي��م اإىل مدينة اخلليل، وقد ترجل من 
احلافل��ة الت��ي كان ي�صتقلها على مدخل واد اجلوز، ومن ث��م اأطلق اجلنود عليه 
الر�صا�س بذريعة اقرتابه من نقطة للجي�س على مدخل بلدة بني نعيم حماوال 
تنفي��ذ عملي��ة طع��ن.  كما ذك��رت م�ص��ادر حملية، اأنه��ا �صمعت �ص��وت اإطالق 
الر�صا���س، و�صاهدت قوات كب��رية من اجلي�س تتوجه �صوب منطقة واد اجلوز، 

وقام اجلنود االإ�رشائيليون باإغالق املنطقة ون�صب حواجز ع�صكرية.

برلني/ متابعة: طالب وزير الداخلية االأملاين توما�س دي ميزير، املنظمات االإ�صالمية 
يف اأملانيا، ببذل مزيد من اجلهود يف اإدماج الالجئني امل�صلمني يف املجتمع االأملاين.

 وق��ال دي ميزير يوم ام�س الثالثاء، خالل افتت��اح موؤمتر لالندماج يف برلني، "اأي�صًا 
امل�صلمون املقيمون يف بلدنا منذ �صنوات عليهم م�صوؤولية كبرية يف ذلك".

 وذك��ر دي ميزي��ر اأن و�ص��ول الالجئني ميث��ل ح�صب جناح اندماجه��م "فر�صة ومهمة 
وخط��ورة" للم�صلم��ني املقيمني يف اأملاني��ا. واأ�صاف دي ميزير اأن��ه لي�س كل من لديه 
وظيف��ة وي�صتطي��ع حت��دث االأملانية وملت��زم بالقانون ميك��ن اأن يعترب منوذج��ًا جيداً 
لالندم��اج، مو�صح��ًا اأن هن��اك مهاجرين ال ي�صارك��ون واقعيًا يف احلي��اة املجتمعية، 
منوه��ا "يجب اأن ياأتي املجتمع والدولة الت��ي يعي�صون فيها يف املقام االأول بالن�صبة 
لهم".  واو�صح اأنه ال ميكن تقبل كافة �صياغات الثقافات االأخرى، مثل زواج االأطفال 

والربط بني ال�رشف والعنف والتمييز �صد املراأة.
وع��ن تعامل احلكومة واالإدارات مع التدف��ق الكبري لالجئني منذ عام 2015، قال دي 

ميزير اإنه مت  ارتكاب اأخطاء، كما �صاعت الروؤية اأي�صًا.

 

بغداد - خاص

موسكو/ متابعة

الجورنال/ متابعة

 اأعلن��ت ال�رشط��ة االأمريكي��ة اعتقال امل�صتبه ب��ه يف الوقوف 
وراء هجوم��ي نيوي��ورك ونيوجري�ص��ي، بع��د تبادل��ه اإطالق 

النار مع ال�رشطة.
 وذك��رت ال�رشط��ة االأمريكي��ة اأن امل�صتب��ه ب��ه اأحم��د خ��ان 
رحيم��ي البالغ م��ن العمر  28 اعتق��ل يف منطقة ليندين يف 

نيو جري�صي، وهو من اأ�صل اأفغاين، ويقيم يف نيوجري�صي.
 واأ�صاف��ت ال�رشط��ة اأن رحيم��ي اأ�صي��ب خالل تب��ادل النار، 
ونق��ل اإىل امل�صت�صف��ى، فيم��ا اأ�صيب 2 من عنا���رش ال�رشطة 

بجروح طفيفة.
 م��ن جهت��ه اأعل��ن عمدة نيوي��ورك بيل دي بالزي��و اأنه، وفق 
للمعطيات املتوفرة، "لدينا اأ�صباب كافية لنعتقد باأن هجوم 

ال�صبت كان اإرهابيا".
 وق��ال العم��دة اإن ال�صلط��ات ال تبحث حاليا ع��ن م�صتبه بهم 
اآخري��ن بخ�صو���س ق�صي��ة التفج��ري، م�ص��ريا اإىل اأن الرئي�س 
االأمريكي باراك اأوباما ات�صل به �صخ�صيا لالطالع على اآخر 

امل�صتجدات.

 يذك��ر اأن م�صوؤول��ني يف وزارة االأمن الداخلي �رشحوا �صابقا 
ب��اأن ال�صلط��ات االحتادي��ة تعتق��د اأن االنفجار ال��ذي اأ�صاب 

29 �صخ�ص��ا يف مانهات��ن يف نيوي��ورك وع��رث بع��ده على 
عب��وة نا�صفة اأخرى يف موقع قري��ب ال�صبت املا�صي، مت�صل 

بواقعة العثور على �صت عبوات نا�صفة يف مدينة اإليزابيث يف 
نيوجري�صي �صباح االثنني املا�صي.

 وانفج��رت عب��وة نا�صف��ة و�صعت قرب حمط��ة القطارات يف 
مدين��ة اإليزابيث يف وقت مبكر االثن��ني حني قطع "روبوت" 
)جه��از اآيل( تاب��ع لفرقة ملكافحة املتفج��رات �صلكا مو�صال 

باإحدى العبوات، ومل ي�صب اأحد يف االنفجار.
 وكان رئي���س بلدي��ة اإليزابي��ث، كري�صتي��ان بولوي��دج، ق��ال 
يف وقت �صاب��ق اإن مكتب التحقيقات الف��درايل "اإف.بي.اآي" 
نف��ذ اأم��ر تفتي���س بعد العثور عل��ى عب��وات نا�صفة يف حمطة 

للقطارات يف املدينة.
 وكان��ت �رشطة نيوي��ورك ن�رشت �ص��ورة للم�صتبه به رحمي 
املطل��وب لال�صتجواب ب�صاأن تفج��ريات مانهاتن التي وقعت 
م�ص��اء ال�صب��ت املا�صي، حم��ذرة من اأن��ه قد "يك��ون م�صلحا 
وخط��را" وطالبت ال�صكان باحلذر واالإبالغ عن اأي م�صاهدات 

لل�صلطات.
 وقال��ت امل�صادر اإن املحققني يعتقدون اأن هناك املزيد من 
املتورط��ني يف خمططات التفجريات ولي�س رحمي فقط، لكن 

لي�صت لديهم فكرة عن هوية هوؤالء االأ�صخا�س.

 �صع��ى مر�صح��ا الرئا�ص��ة االأمريكية لتح�ص��ني �صورة 
�صيا�صتهم��ا اخلارجي��ة بلق��اء زعماء الع��امل يف االأمم 
املتح��دة يف الوق��ت ال��ذي اأ�صب��ح االأم��ن القومي فيه 
م��ن جديد ق�صي��ة كب��رية يف انتخاب��ات الرئا�صة بعد 

تفجريات بواليتي نيويورك ونيوجري�صي.
 وبالن�صب��ة للمر�صح��ة الدميقراطية هي��الري كلينتون 
فاإن االأمر ميثل عودة اإىل دور تعرفه جيداً الأنها كانت 

وزي��رة اخلارجية الأربع �صن��وات يف ظل اإدارة الرئي�س 
ب��اراك اأوبام��ا.  اأم��ا بالن�صب��ة للمر�ص��ح اجلمه��وري 
دونال��د ترام��ب اجلدي��د على ال�صاح��ة العاملي��ة فاإنه 
يح��اول اللح��اق بها.  وبتتابع �رشي��ع التقت كلينتون 
لبع���س الوقت مع رئي�س ال��وزراء الياباين �صينزو اآبي 
والرئي���س امل���رشي عب��د الفت��اح ال�صي�ص��ي والرئي�س 
االأوكراين بيرتو بورو�صينكو.  والتقى ترامب بال�صي�صي 
اأي�ص��ًا لدقائ��ق بعدم��ا حت��دث الرئي���س امل���رشي مع 
كلينت��ون يف نف�س الفندق مبنطق��ة مانهاتن.  وعقدت 

االجتماع��ات عندم��ا اأ�صارت كلينت��ون اإىل اأن خطاب 
ترام��ب �صدي��د اللهجة جت��اه امل�صلم��ني ي�صاعد جهود 
تنظي��م داع���س لتجنيد مقاتل��ني، ورد ترام��ب بالقول 
نتيج��ة  املتح��دة  الوالي��ات  يف  تراج��ع  االأم��ن  "اإن 
ل�صيا�ص��ات اأوباما وكلينت��ون".  واأثريت ق�صايا اأمنية 
يف اجلل�صات الثنائية التي عقدت، فيما اجتمع زعماء 
الع��امل حل�ص��ور اجتماع��ات اجلمعي��ة العام��ة لالأمم 
املتحدة وناق�س اآبي وكلينتون املخاوف ب�صاأن كوريا 

ال�صمالية وق�صايا بحرية تتعلق بال�صني.

السلطات األمريكية تعتقل المشتبه به في تدبير هجوم نيويورك

في جلسات ثنائية.. كلينتون وترامب يتنافسان على لقاء زعماء العالم 

نيويورك - متابعة

نيويورك / خاص

 عربت وزارة اخلارجية 
الأمريكية، يوم ام�س 

الثالثاء، عن غ�ضبها اإزاء 
ا�ضتهداف قافلة م�ضاعدات 

اإن�ضانية غرب حلب، وقالت 
اإنها �ضتقوم باإعادة تقييم 

اآفاق التعاون امل�ضتقبلية مع 
رو�ضيا.


