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طال��ب الرئي���س الأمريكي باراك اأوباما املر�ش��ح اجلمهوري 
لالنتخابات الرئا�ش��ية الأمريكية دونال��د ترامب "بالتوقف 
عن النحي��ب"، ورف�س مزاعم الأخري ب��اأن النتخابات التي 

�شُتجرى ال�شهر املقبل �شيجري تزويرها.
النتخاب��ات  ت�شوي��ه  ترام��ب  حماول��ة  اإن  اأوبام��ا  وق��ال 
الرئا�شي��ة حت��ى قبل اأن تبداأ هي اأمر "غ��ري م�شبوق" ملر�شح 

رئا�شي اأمريكي.
واعت��ر اأوباما اأن "اإطراء" املر�ش��ح اجلمهوري على الرئي�س 

الرو�شي فالدميري بوتني هو اأي�شا اأمر "غري م�شبوق".
ويواج��ه ترامب تراجع��ا يف �شعبيت��ه يف ا�شتطالعات الراأي 

واتهامات بالتحر�س اجلن�شي.
وزع��م املر�ش��ح اجلمه��وري وه��و قط��ب اأعم��ال �شه��ري اأن 
النتخاب��ات الت��ي �شتج��رى يف 8 نوفمر/ت�رشي��ن الث��اين 
"�شُتزور متاما" ل�شالح مر�شحة احلزب الدميقراطي هيالري 
كلينت��ون. لك��ن اأوبام��ا اأك��د يف موؤمت��ر �شحفي م��ع رئي�س 
الوزراء الإيطايل ماتيو رينزي الذي يزور الوليات املتحدة 
حالي��ا اإن ت�رشيح��ات ترامب ح��ول تزوي��ر النتخابات "ل 
ت�شتند اإىل حقائق." واأ�شاف: "اأود اأن اأن�شح ترامب بالتوقف 
ع��ن النحيب وال�شعي لتقدمي روؤيت��ه للح�شول على اأ�شوات" 
الناخب��ني. وتاب��ع: "وباملنا�شب��ة، ف��اإن ذل��ك ل يظهر نوع 
القيادة وال�رشامة التي ت�شعى اإليها يف �شخ�شية الرئي�س اإذا 
ب��داأت النحيب قبل اأن تنته��ي حتى اللعب��ة. اإذا �شاءت الأمر 
بالن�شبة لك يف اأي وقت وخ�رشت، فاإنك تبداأ اإلقاء اللوم على 
�شخ���س اآخر، ول��ذا فاإنك ل تتمت��ع باملوا�شفات ال�رشورية 

املطلوبة لهذا املن�شب."

بعد حظر عامين.. فرنسا تسمح لمسلمة 
بالسفر إلى السعودية

إعدام أمير سعودي لقتله أحد أصدقائه خالل 
أوباما لترامب: مشاجرة جماعية

يجب أن تتوقف عن النحيب 
واالنتخابات الرئاسية لن تزور

شرطي أمريكي يقتل مسنة حاولت ضربه 
بعصا بيسبول

باري���س- متابع��ة: رفعت ال�شلط��ات الفرن�شية حظ��ر ال�شف��ر اإىل ال�شعودية عن 
فت��اة فرن�شي��ة عمرها 19 عام��ًا، عقب اأن منعت من ال�شفر مل��دة عامني ب�شبب 
�شك��وى من والدته��ا واأ�شدرت حمكمة فرن�شية حكمًا ي�شم��ح للفتاة بال�شفر اإىل 
ال�شعودي��ة، بع��د اأن مت منعه��ا باأمر ق�شائي عق��ب اأن تقدم��ت والدتها ب�شكوى 

ال�شتباه يف ابنتها، وفقًا ملا نقلته م�شادر �شعودية.
وذك��رت تقاري��ر فرن�شي��ة اأن الفت��اة الفرن�شي��ة ن�ش��اأت م�شيحي��ة كاثوليكي��ة، 
واعتنق��ت الإ�ش��الم قب��ل عام��ني، واأرادت اأن ت�شافر اإىل ال�شعودي��ة لزيارة مكة 
املكرمة واملدينة املنورة، اإل اأن والدتها خ�شيت اأن ت�شافر اإىل �شوريا اأو العراق 

لالن�شمام اإىل اجلماعات الإرهابية بدًل من ال�شفر اإىل ال�شعودية.
وقال��ت املحكم��ة يف حكمها اإنه��ا ترفع احلظر ع��ن �شفر الفت��اة اإىل ال�شعودية 
كونه��ا م�شلمة ملتزمة وترغب يف زي��ارة الأماكن املقد�شة لدى امل�شلمني، كما 
اأن التحري��ات اأثبت��ت عدم وج��ود اأي �شلة بينها وب��ني اأي جهات م�شبوهة يف 

فرن�شا اأو خارجها.

الريا�س- متابعة: قالت وزارة الداخلية ال�شعودية اإنه " مت تنفيذ حكم الإعدام بحق 
اأمري �شعودي بعد اإدانته بقتل �شديق له خالل م�شاجرة بينهما منذ ثالث �شنوات".
ونف��ذ حك��م الإعدام بحق تركي ب��ن �شعود بن تركي بن �شع��ود الكبري يف العا�شمة 
الريا���س، ومل تع��ط اأي تفا�شيل عن كيفية اإعدامه - مع العلم اأن اأغلبية الإعدامات 
تت��م بقط��ع الراأ�س بال�شي��ف. وباإعدام الم��ري ال�شع��ودي تركي يرتفع ع��دد احكام 
العدام التي نفذتها اململكة هذا العام اىل 134 ،بح�شب اح�شائية ت�شتند اىل ارقام 
ر�شمي��ة. وق��د رف�شت عائلة القتي��ل قبول "الدية" اأي احل�ش��ول على تعوي�س مايل 

مقابل التخلي عن حكم الإعدام بحق الأمري تركي.
ومن��ذ ا�شهر عديدة ومنظمة العفو الدولية حتذر م��ن تزايد العدامات يف ال�شعودية 

وهي تطالب اململكة ب� "الغاء عقوبة العدام ملرة واحدة واخرية".
وبح�ش��ب منظمة العفو، ف��اإن عدد احكام العدام املنفذة خ��الل 2015 هو العلى 

يف اململكة منذ عقدين.

نيوي��ورك- متابعة: قال م�شاعد لقائد �رشطة مدينة نيويورك اإن �رشطيًا برتبة 
�شارجن��ت قتل �شيدة عمرها 66 عام��ًا بالر�شا�س عندما همت ب�رشبه بع�شا 
بي�شب��ول يف منزلها. واأ�شاف اأن حتقيق��ًا فتح لبحث ال�شبب وراء عدم ا�شتخدام 
ال�رشطي جلهاز ال�شعق الكهربائي بدًل من اإطالق النار. وهذه اأحدث واقعة يف 
�شل�شلة حوادث قتل تورط فيها رجال اإنفاذ القانون يف اأنحاء الوليات املتحدة 
كان �شحاياها على وجه اخل�شو�س من املنتمني لالأقليات اأو املختلني عقليًا. 
وق��ال لري نيكون��ني، م�شاع��د قائد �رشطة نيوي��ورك اإن ال�رشط��ة تلقت بالغًا 
طارئًا من �شخ�س �شكا من اأن جارته يف حي برونك�س بورو تت�رشف باأ�شلوب 

ل عقالين.

 

واشنطن- متابعة

دع��ت حركة فتح الرئي�س الأمريكي ب��اراك اأوباما لالعرتاف 
بالدولة الفل�شطينية على حدود العام 1967، قبل رحيله عن 

البيت الأبي�س، لإنقاذ حل الدولتني
وقال ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح، حممد ا�شتية، خالل 
لقائه بوفد م��ن مركز كارتر، ميثل الرئي�س الأمريكي الأ�شبق 
جيم��ي كارتر، اإن "العرتاف الأمريك��ي بالدولة الفل�شطينية 
ه��و فر�شة مهمة للحفاظ على ح��ل الدولتني يف ظل التعنت 
الإ�رشائيل��ي، ومنح الإدارة القادمة دفع��ة لتحقيق اإجناز يف 
هذا امللف". واأ�شاف ا�شتية اأن ال�شالم غري ممكن اإل بال�شغط 
عل��ى ا�رشائيل، ولي�س بالنظر لعملي��ة ال�شالم كم�شاألة جتميل 

للواق��ع، مبديًا ا�شتغرابه من الت�رشيح��ات امل�رشبة ملر�شحة 
الرئا�ش��ة الأمريكية هيالري كلينتون، الت��ي قالت فيها اإنها 
تعتق��د ب��اأن عملية �شالم وهمي��ة بني اإ�رشائي��ل لفل�شطينيني 
اأف�ش��ل من اجلم��ود ال�شيا�شي. ومن ناحية اأخ��رى، اأكد ا�شتية 
اأن الفل�شطيني��ني ينتظ��رون ثالث��ة اأحداث هام��ة قبل نهاية 
الع��ام اجل��اري؛ اأوله��ا، موؤمت��ر حركة فتح املزم��ع عقده يف 
�شه��ر نوفم��ر املقب��ل، واجتم��اع املجل�س الوطن��ي ملنظمة 
التحري��ر الفل�شطينية الذي �شيعيد ترتي��ب البيت الفل�شطيني، 
وموؤمتر باري�س لل�شالم. ودعا ا�شتية حركة حما�س للم�شاركة 
يف اجتماعات املجل�س الوطني ملنظمة التحرير الفل�شطينية، 
كفاحت��ة لإجناز امل�شاحلة كون حما�س لديها 74 ع�شواً يف 

املجل�س الوطني هم نوابها باملجل�س الت�رشيعي.

داه��م اجلي���س الإ�رشائيلي ام���س الربعاء، مناط��ق خمتلفة 
م��ن ال�شف��ة الغربي��ة والقد���س واعتق��ل ع��ددا م��ن ال�شب��ان 

الفل�شطينيني.
وبح�شب م�شادر حملية فل�شطينية فقد اقتحمت قوات اجلي�س 
اأحي��اء خميم بالطة القريب م��ن مدينة نابل�س �شمال ال�شفة 
وداهم��ت عدة من��ازل مما اأدى لوق��وع مواجهات عنيفة مع 

ع�رشات ال�شبان.
وقام��ت قوات اجلي���س بت�شليم اأحد املواطن��ني الفل�شطينيني 
بالغ��ا باإغالق الطابق الثاين من منزله بذريعة اأنه ي�شتخدم  

"كمخرطة".

وبح�شب امل�ش��ادر العرية فقد اأ�شيب جن��دي اإ�رشائيلي يف 
املخيم نتيجة تعر�س ق��وات اجلي�س لإطالق نار م�شرية اإىل 
اأن��ه مت��ت معاجلة اجلندي امل�شاب يف املوق��ع قبل اإخراجه 

ونقله اإىل اأحد امل�شايف الإ�رشائيلية.
اإىل ذلك ذكرت امل�ش��ادر الفل�شطينية اأن اجلي�س الإ�رشائيلي 
�ش��ن فج��ر الأربع��اء حمل��ة اعتق��الت يف قريت��ي �شل��وان 
والعي�شوي��ة يف بي��ت حلم طال��ت 13 �شاب��ا مت حتويلهم اإىل 

مراكز التحقيق يف مدينة القد�س.
واأو�ش��ح اأه��ايل القريتني اأن ق��وات اجلي���س اخلا�شة برفقة 
اأفراد م��ن املخابرات اقتحم��وا القريت��ني يف �شاعات الفجر 
الأوىل وداهم��وا عدة منازل �شكنية ونف��ذوا حملة اعتقالت 

كما �شلموا ا�شتدعاءات ل�شبان وفتية للتحقيق.

اعلنت حكومة الإكوادور، اأنها قطعت الإنرتنت عن 
موؤ�ش�س موق��ع ويكيليك�س جوليان اأ�شاجن، الالجئ 
يف �شفارتها يف لندن، ب�شبب ن�رش موقعه ت�رشيبات 

من �شاأنها اأن توؤثر على النتخابات الأمريكية.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة الإكوادورية يف بيان اإن 
"حكوم��ة الإكوادور حترتم مب��داأ عدم التدخل يف 
ال�ش��وؤون الداخلي��ة لل��دول الأخرى. ه��ي ل تتدخل 
يف عملي��ات انتخابية خارجية ول تف�شل مر�شحًا 
بعين��ه". واأ�شاف��ت اأن��ه بن��اء عل��ى ذل��ك فق��ررت 

"الإك��وادور، يف اإطار ممار�شتها �شيادتها، فر�س 
قيود موقتة على الو�شول اإىل منظومة الت�شالت 

يف �شفارتها يف بريطانيا".
و�ش��دد البي��ان عل��ى اأن "ه��ذا التقيي��د املوق��ت ل 
يح��ول دون اأن توؤدي منظم��ة ويكيليك�س اأن�شطتها 

ال�شحافية كما ينبغي".
واأو�شح��ت الوزارة يف بيانه��ا اأن ويكيليك�س ن�رش 
يف الأ�شابي��ع الأخ��رية كم��ًا كب��رياً م��ن الوثائ��ق 
الت��ي "توؤثر" على حمل��ة النتخابات الرئا�شية يف 

الوليات املتحدة.
واأ�شاف��ت اأن "قرار ن�رش ه��ذا النوع من املعلومات 

هو ح�رشاً من م�شوؤولية منظمة ويكيلي�س".
وتابعت اأن حكوم��ة الإكوادور "جتدد التاأكيد على 
نيتها حماية حياة )اأ�شاجن( و�شالمته اجل�شدية اإىل 
اأن يتمك��ن م��ن الو�ش��ول اإىل مكان اآم��ن"، م�شددة 
عل��ى اأن "ال�شيا�ش��ة اخلارجية لالإك��وادور تخ�شع 
ح���رشاً لق��رار �شيادي��ة ول تر�شخ بتات��ًا ل�شغوط 

دول اأخرى".
وكان موقع ويكيليك���س اأعلن اأن الإكوادور قطعت 
الإنرتنت عن اأ�ش��اجن، معتراً هذه اخلطوة رداً على 
ن���رش املوق��ع وثائق م�رشب��ة عن حمل��ة املر�شحة 

الدميوقراطية للبيت الأبي�س هيالري كلينتون.

"فتح" تدعو أوباما لالعتراف بالدولة الفلسطينية 
قبل نهاية واليته

حملة مداهمات واعتقاالت في الضفة 
الغربية والقدس

وثائق كلينتون.. سبب قطع اإلنترنت عن مؤسس ويكيليكس
كيتو - متابعة

وكاالت - متابعةالقدس- متابعة

موسكو تطالب التحالف الدولي بإدانة غاراته على حلب

بع��د اطالق الغ��ارات اجلوية م��ن قبل التحال��ف الدويل على 
قري��ة حجا�شك بري��ف حلب اول ام�س الثالث��اء، اعلنت وزارة 
اخلارجي��ة الرو�شي��ة اأنه��ا �شتعت��ر ه��ذه الغ��ارات، حماولة 
حلماي��ة الإرهابيني يف حال مل يدن التحال��ف هذا الهجوم ، 

فيما نفت بلجيكا عالقتها بالأمر.
واأك��دت ماري��ا زاخاروف��ا الناطق��ة با�ش��م وزارة اخلارجية 
الرو�شي��ة يف ت�رشيح��ات �شحفي��ة يوم ام���س الأربع��اء، اأن 
مو�شك��و تنتظ��ر م��ن التحالف ال��دويل الذي تق��وده الوليات 
املتح��دة، رد فع��ل منا�شب��ا على الغ��ارات، الت��ي اأ�شفرت عن 

مقتل 6 مدنيني.
وا�شتدرك��ت قائل��ة "اإنن��ا ننتظ��ر رد فعل منا�شب��ا من جانب 
التحال��ف، ومن بلجي��كا طبعا، ومن املنظم��ات الدولية التي 
�شب��ق له��ا اأن اأعرب��ت ع��ن قلقها من غ��ارات الق��وات اجلوية 

والف�شائية الرو�شية يف حلب".
جت��در الإ�ش��ارة اإىل اأن بلجيكا نف��ت اأي �شلة له��ا بالغارات، 
الت��ي قال��ت وزارة الدف��اع الرو�شي��ة اإنه��ا ا�شتهدف��ت بل��دة 
ح�شاج��ك يف منطقة عفرين التابع��ة ملحافظة حلب. وذكرت 
الوزارة اأن الغ��ارات اأ�شفرت عن مقتل 6 اأ�شخا�س واإ�شابة 4 
اآخرين، م�شيفة اأن طائرتني بلجيكيتني حلقتا اأثناء الق�شف 
يف اأج��واء املنطق��ة. وق��ال وزي��ر الدف��اع البلجيك��ي �شتيفن 
فانديب��وت تعليقا على بي��ان وزارة الدف��اع الرو�شية: "نحن 
ع��ادة ل نعلن اأماكن عملنا، لك��ن طائراتنا يف هذه الأيام مل 

حتلق يف تلك املنطقة".
ويف معر���س تعليقها على الغارات، �ش��ددت زاخاروفا قائلة 
"يف حال مل ت�شدر اإدانة حازمة ملا قام به التحالف، وب�شكل 
خا���س غارات �شالح اجل��و البلجيكي، لن يب��ق اأمامنا اإل اأن 
نعتر كل ما يح�شل حاليا، حماولة للحفاظ على الع�شابات 

الإرهابية يف اأرا�شي �شوريا".
وتابع��ت اأن جتاهل ال��دول الغربية لهذه الغ��ارات، يدفع اإىل 
ا�شتنت��اج مف��اده اأن ل عالق��ة لل�شجة الإعالمي��ة حول حلب 
بالو�ش��ع احلقيقي لل�ش��كان املدنيني، بل تطل��ق هذه احلملة 
الإعالمي��ة م��ن اأجل احلف��اظ عل��ى تنظيم "جبه��ة الن�رشة" 
واحليلول��ة دون الق�شاء عل��ى التنظيمات الإرهابية يف حلب 

من قبل القوات اجلوية والف�شائية الرو�شية.

بغداد - خاص

هل تمهد إثيوبيا لسلوك عدواني ضد مصر؟
بال��رد عل��ى ه��ذه  القاه��رة  ب��ادرت  وبدوره��ا، 
التهام��ات بالتاأكي��د على احرتام م���رش الكامل 

لل�شيادة الإثيوبية وعدم تدخلها يف �شوؤونها.
واأكدت اخلارجية امل�رشية يف بيان اأن ات�شالت 
رفيع��ة امل�شتوى تتم حاليا ب��ني البلدين، للتاأكيد 
الإيجاب��ي  الزخ��م  عل��ى  احلف��اظ  اأهمي��ة  عل��ى 
واملكت�شبات التي حتقق��ت يف العالقات الثنائية 

خالل الفرتة املا�شية.
كما جاء يف البيان اأنه يجب عدم ا�شتبعاد وجود 
اأط��راف ت�شعى ل��زرع الفتن��ة والوقيعة بني م�رش 
واإثيوبي��ا، موؤكدا على ما �شهدت��ه الأ�شهر الأخرية 
م��ن تط��ور ملح��وظ وبن��اء ثق��ة يف العالق��ات 

امل�شرتكة تاأ�شي�شا على م�شالح البلدين.
 وراأى رئي���س وحدة درا�شات حو�س النيل مبركز 
الأه��رام للدرا�ش��ات اأن خطوة اإثيوبي��ا با�شتدعاء 
ال�شفري امل�رشي تهدف داخليا "لإ�شعاف موقف 
املحتج��ني واإيج��اد ذريع��ة لتهامه��م باخليانة 

والتاآمر ومن ثم ت�شويغ القمع".
واأ�ش��اف ه��اين ر�ش��الن اأن اإلق��اء التهم��ة عل��ى 
اأط��راف خارجية مبثابة اإنكار لالأ�شباب الداخلية 
ب��اأن  والدع��اء  والحتجاج��ات،  لال�شطراب��ات 
ال�شورة التي تر�شمها ال�شلطات الإثيوبية لنف�شها 
�شحيح��ة واأنها ما زالت قادرة على �شنع منوذج 

للتنمية واحلكم الفيدرايل.
ويف حدي��ث للجزي��رة ن��ت، اأ�ش��ار ر�ش��الن اإىل اأن 
اته��ام م���رش ابت��زاز رخي���س ومت��اٍد يف التعنت 

وال�شلوك العدائي، وفق قوله.
وذكر اأن اإثيوبيا مل تقدم اأي تنازلت يف ملف �شد 
النه�ش��ة، وبالتايل "لي�س هن��اك ما تتمل�س منه 
�شوى الجتماعات اخلا�شة بالدرا�شات وهي غري 

جمدية اأ�ش��ال، ولكن اإذا ا�شتم��ر ال�شلوك الإثيوبي 
عل��ى ه��ذا املنوال، فه��ذا يعني اأنها مته��د ل�شلوك 
عدواين �شد م���رش م�شتقبال مثل اإيقاف اأو عرقلة 

م�شار الدرا�شات".

ويق��راأ ال�شفري ال�شابق عبد اهلل الأ�شعل التجاذبات 
امل�رشي��ة الإثيوبية على وجهني "الأول اأن م�رش 
تدعم فعال اجلبهة املعار�شة، وهذا اإن �شح يكون 
من حماقات ال�شلطة، والث��اين اأن تكون ادعاءات 

كذريعة للتغطية على اكتمال �شد النه�شة".
وتاب��ع الأ�شع��ل -يف حديث��ه للجزيرة ن��ت- اأنه 
الإثيوبي��ة  اإذا كان��ت م���رش ت�شان��د املعار�ش��ة 
فع��ال، ف�شتك��ون قد األغ��ت ح�شن الني��ة يف اإعالن 
املبادئ الذي وقع��ه الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي 
ب�اخلرط��وم يف مار���س/اآذار ٢٠١٥ وتنازل فيه 
ع��ن حقوق م���رش يف النيل، وبذل��ك يعطي مررا 
لإثيوبي��ا خلن��ق م���رش، اأم��ا اإذا كان التهام غري 
�شحي��ح ف�شتك��ون اإثيوبي��ا ق��د افتعل��ت اأزمة مع 
م���رش للتغطية على بداية م��لء ال�شد وتاأثر م�رش 

احلقيقي بنق�س املياه.
ولح��ظ وزي��ر ال��ري الأ�شب��ق حمم��د ن���رش عالم 
اأن��ه عل��ى الرغم م��ن تاأكيد ال�شي�ش��ي على حر�س 
م���رش عل��ى ع��دم التدخ��ل يف ال�ش��وؤون الداخلية 
لإثيوبي��ا اأو غريها، فاإن الأخب��ار مازالت تتواىل 
ع��ن التدخل امل�رشي احلكوم��ي غري املبا�رش يف 
ال�ش��اأن الإثيوبي، واآخرها م��ن م�شدر دبلوما�شي 
ورئي���س  لإثيوبي��ا(  )م��واٍل  م�ش��وؤول  �شوم��ايل 
الأركان ال�شوم��ايل ب��اأن م���رش له��ا دور فيم��ا 

يحدث للهيمنة على النيل وب�شبب �شد النه�شة.
وا�شتهج��ن ع��الم -يف تدوين��ه له عل��ى �شفحته 
مبوق��ع في�شب��وك- خم��اوف البع�س م��ن توقف 
املفاو�شات نتيجة توت��ر العالقات بني البلدين، 
نافي��ا حدوث مفاو�ش��ات اأ�شال حي��ث ا�شتغرقت 
اخلم�س �شن��وات املا�شية تفا�شي��ل التفاق على 
ب��دء درا�ش��ات تاأث��ري ال�شد عل��ى دولت��ي امل�شب، 
وبعدم��ا تنته��ي الدرا�ش��ات -اإن انته��ت- تب��داأ 

املفاو�شات.

الجورنال - متابعة

مقطع فيديو ق�صري 
يظهر فيه �صاب تعتقد 

�ل�صلطات �لإثيوبية �أنه 
م�صري، �نت�صر على مو�قع 
�لتو��صل �لجتماعي معلنا 

دعمه جلماعة �لأورومو 
�مل�صلحة �لتي يقف عدد من 
�أع�صائها �إىل جو�ره- كان 

كافيا لت�صتدعي �أدي�س �أبابا 
�صفري م�صر لديها �حتجاجا 
على ما �أ�صمته بالتدخل يف 

�صوؤونها �لد�خلية.


