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اأعلن��ت املر�شح��ة الدميوقراطي��ة للبي��ت الأبي���ض، هيالري 
كلينت��ون، املتقدمة يف ا�شتطالعات ال��راأي، اأنها تعتزم �شم 
جهوده��ا اإىل احلملة م��ن اأجل الكونغر�ض قب��ل النتخابات 

الرئا�شية والت�رشيعية املقررة يف 8 نوفمرب
وقالت وزيرة اخلارجية ال�شابقة متحدثة يف طائرة حملتها 
النتخابي��ة الت��ي حتمل �شعاره��ا "اأقوى مع��ًا"، اأنها مل تعد 
تري��د الرد على هجمات خ�شمها اجلمهوري، دونالد ترامب، 
وت�رشيحات��ه ال�شتفزازي��ة، بعدم��ا توعد مبالحق��ة الن�شاء 
اللوات��ي اتهمن��ه بالتحر���ض به��ن اأو التعدي عليه��ن جن�شيًا 

اأمام الق�شاء.
وقال��ت كلينت��ون امل�شممة عل��ى ا�شتغ��الل النق�شامات يف 
�شف��وف اجلمهوري��ن ح��ول تر�شيح ترام��ب "�شن�شدد خالل 
تنقالتن��ا اأثن��اء الأيام ال���17 املتبقية عل��ى اأهمية انتخاب 

دميوقراطين على جميع امل�شتويات".
وينتخب الأمريكيون يف 8 نوفمرب رئي�شهم، واأع�شاء جمل�ض 

النواب لعامن، وثلث اأع�شاء جمل�ض ال�شيوخ ل�شت �شنوات.
جمل�ش��ي  عل��ى  الي��وم  ي�شيط��رون  اجلمهوري��ون  كان  واإن 
الكونغر���ض، اإل اأن الدميوقراطي��ن يرون الف��وز يف متناول 
يده��م يف جمل���ض ال�شي��وخ. ويف جتمع انتخاب��ي يف الهواء 
الطل��ق �شارك فيه حواىل ثمانية اآلف �شخ�ض يف فيالدلفيا 
لي��ل ال�شب��ت، دع��ت كلينت��ون بق��وة الناخب��ن يف ولي��ة 
بن�شيلفاني��ا اىل التعبئة من اأج��ل كاتي ماكغينتي املر�شحة 
الدميوقراطي��ة ملجل�ض ال�شي��وخ. واإن كان��ت كلينتون لزمت 
احلذر ب�ش��اأن نتيجة النتخابات، اإل اأنها حتدثت عن "بوادر 
م�شجع��ة" ب�ش��اأن م�شاركة الناخب��ن، موؤك��دًة اأن "اأكرث من 
200 ملي��ون اأمريك��ي" ت�شجل��وا ل��الأدلء باأ�شواتهم، وهو 
"رقم مل ي�شجل من قبل يف تاريخ البالد". واأعربت كلينتون 
عن عزمها على عدم الكرتاث ملواقف ترامب خالل ما تبقى 
من فرتة احلملة النتخابية. وقالت "جادلته على مدى اأربع 
�شاع��ات ون�شف )خالل املناظ��رات التلفزيونية الثالث(، مل 
اأع��د اأنوي الرد عليه". واأ�شافت "بو�شع��ه اأن يقول ما ي�شاء. 
بو�شع��ه خو���ض حملت��ه كما ي�ش��اء. بو�شع��ه امل�شي يف كل 
الجتاه��ات. �شاأت��رك الأمريكي��ن يقررون ب��ن ما يقرتحه 

وما نقرتحه نحن".

انفجارات متزامنة في اليابان "ألسباب غير معروفة"

كلينتون تضم جهودها 
إلى المرشحين النتخابات 

الكونغرس

قتلى وجرحى في هجوم بسيارة مفخخة قرب 
مقر حكومة محلية تركية

اوت�شونومي��ا - متابعة: لقي �شخ�ض م�رشعه وا�شابة ثالثة اآخرين على الأقل 
اإث��ر وقوع انفجارين اليوم بحديقة يف مدينة اأوت�شونوميا، على بعد نحو 100 
كل��م �شمال العا�شم��ة اليابانية طوكي��و. ووقع النفجاران ب�ش��كل متزامن يف 
ح��وايل ال�شاع��ة 11:30 بالتوقي��ت املحل��ي )02:30 بتوقي��ت غرينت���ض( يف 
حمي��ط حديقة كان يق��ام فيها احتفال، وفق��ًا ملا نقلته وكال��ة اأنباء )كيودو( 
ع��ن م�شادر من ال�رشطة.  واأف��ادت و�شائل الإعالم املحلي��ة بوقوع انفجارين 
عل��ى الأق��ل يف منطقتن خمتلفن.  وعرثت ال�رشط��ة بداخل احلديقة على جثة 
�شحية عليها اآثار حريق فيما هناك ثالثة اأ�شخا�ض م�شابن بحروق. وهرعت 
ال�رشط��ة اإىل م��كان احل��ادث بعد تلقيها ملكامل��ة هاتفي��ة يف ال�شاعة 11:40 
بالتوقي��ت املحلي )02:40 بتوقيت جرينت�ض( من �شخ�ض اأكد اأنه راأي �شخ�شًا 

 .)NHK( ت�شتعل فيه النريان، وفقًا ملا ذكرته قناة

بنج��ول- متابع��ة: لق��ي �رشط��ي م�رشع��ه واأ�شي��ب 20 �شخ�ش��ًا يف هجوم 
ب�شيارة مفخخة جنوب �رشقي تركيا، ن�شب حلزب العمال الكرد�شتاين، بح�شب 

ما اأوردته اإذاعة )�شي اإن اإن تورك( املحلية
ووق��ع الهجوم منت�شف الليلة املا�شي��ة تقريبا يف منطقة جينت�ض مبحافظة 
بنج��ول ح��ن انفج��رت �شي��ارة كانت م�شفوف��ة بالق��رب من مق��ر احلكومة 

املحلية، حلظة مرور مركبة �رشطية. 
واأ�شف��ر النفج��ار ع��ن مقت��ل �رشطي واإ�شاب��ة �شت��ة اأخرين، اأحده��م نقل اإىل 

امل�شت�شفى يف حالة حرجة، ف�شاًل عن اإ�شابة 14 مدنيًا. 
كم��ا ت�شب��ب الهج��وم يف ت�رشر العديد م��ن املب��اين، واأدى اإىل انقطاع التيار 

الكهربائي عن املنطقة. 
واأ�شارت ال�شلطات اإىل اأن اإ�شابة املدنين طفيفة واأن قوات الأمن بداأت عملية 

للبحث عن مرتكبي الهجوم. 
ومن جانب اآخر، اأو�شحت وكالة )الأنا�شول( اأن �شاحنة �شغرية حمملة بنحو 
ط��ن من املتفج��رات انفجرت اإث��ر تعر�شها لقذيف��ة اأطلقته��ا مروحية تابعة 

لقوات الأمن يف منطقة ريفية مبحيط بلدة اأوفاجيك يف حمافظة توجنلي.

 

واشنطن- متابعة

الجورنال - متابعة

اندلع��ت ا�شتباكات بن ال�رشط��ة الفرن�شية ومئات املهاجرين 
ق��رب مع�شك��ر الغابة الذي ي�ش��م اآلف املهاجري��ن يف مدينة 

كاليه �شمال فرن�شا.
ويفرت���ض ان تبداأ ال�شلط��ات الفرن�شية الي��وم، اإخالء املع�شكر 

الذي يعي�ض فيه نحو 10 اآلف من طالبي اللجوء.
وي�شع��ى اأغلب هوؤلء اإىل اقتنا�ض الفر�شة وعبور مياه القنال 

الجنليزي نحو الأرا�شي الربيطانية.
وا�شتخدم��ت ال�رشط��ة الفرن�شي��ة قناب��ل الغاز لتفري��ق ح�شود 
م��ن املهاجرين املحتج��ن وقامت بتوزي��ع اآلف املن�شورات 
الورقية التي تخرب املهاجرين ب�رشورة مغادرة املع�شكر قبل 

اأن تقوم اجلرافات بتحطيمه.
وياأت��ي ه��ذا يف الوق��ت ال��ذي ب��داأت في��ه بريطاني��ا ا�شتقبال 
ع�رشات الطفال املهاجرين غري امل�شحوبن باأقارب بالغن 
م��ن املخيم. وتق��ول احلكوم��ة الفرن�شية اإنها �شتق��وم بتوزيع 

املهاجري��ن املوجودي��ن يف املخي��م على مراكز اإي��واء اأخرى 
يف خمتل��ف انح��اء البالد قبل البدء يف تلق��ي وفح�ض طلبات 
اللج��وء. وح�ش��ب ال�شح��ف وو�شائ��ل الإع��الم الفرن�شي��ة قام 
ع�رشات املهاجرين باإلقاء احلج��ارة على عنا�رش ال�رشطة ما 

ا�شطرهم ل�شتخدام قنابل الغاز والهراوات لتفريقهم.
وتعر�ش��ت ال�رشط��ة الفرن�شي��ة لنتقادات واتهام��ات متكررة 
بانته��اك حق��وق الإن�شان خالل تعاملها م��ع املهاجرين كما 
اأعرب��ت عدة منظم��ات حقوقية عن خ�شيتها م��ن عملية اإخالء 
املع�شك��ر. وياأت��ي ه��ذا يف الوق��ت الذي ب��داأت في��ه بريطانيا 
ا�شتقبال ع�رشات الطفال املهاجرين غري امل�شحوبن باأقارب 
بالغ��ن من املخي��م. وتقول احلكوم��ة الفرن�شية اإنه��ا �شتقوم 
بتوزي��ع املهاجري��ن املوجودين يف املخيم عل��ى مراكز اإيواء 
اأخ��رى يف خمتلف انح��اء البالد قبل الب��دء يف تلقي وفح�ض 
طلب��ات اللجوء. وح�شب ال�شح��ف وو�شائل الإع��الم الفرن�شية 
قام ع�رشات املهاجرين باإلقاء احلجارة على عنا�رش ال�رشطة 

ما ا�شطرهم ل�شتخدام قنابل الغاز والهراوات لتفريقهم.

ق��ال زعيم احلزب ال�شرتاك��ي الفرن�شي، جان كري�شتوف 
كامباديل��ي، اإن��ه "بن��اًء عل��ى التوجه��ات احلالي��ة ل��ن 
ي�شتطي��ع اأحد من املر�شح��ن ال�شرتاكين الفوز اأو حتى 
الرئا�ش��ة  انتخاب��ات  الإع��ادة يف  اإىل جول��ة  الو�ش��ول 

الفرن�شية يف العام 2017".
واأ�شبح��ت فر���ض اإع��ادة انتخ��اب الرئي���ض الفرن�ش��ي، 
فران�ش��وا هولون��د، يف مايو )اأي��ار( املقبل بعي��دة ب�شكل 
متزاي��د يف اأعقاب ما مت الك�شف عن��ه يف الآونة الأخرية 
يف كت��اب لثن��ن من �شحفي��ي �شحيفة لومون��د ب�شاأن 

ت�رشيحات تتعلق باأمور �رشية والإ�شالم والق�شاة.
وي�شهد احل��زب ال�شرتاكي انق�شامًا، ومل ٌيعلن اأولوند بعد 
اإنه �شري�شح نف�شه لفرتة ثانية. وت�شري ا�شتطالعات الراأي 
اإىل اأن "الفائ��ز يف الت�شوي��ت يف النتخاب��ات الأولي��ة 
للح��زب اجلمه��وري �شيف��وز يف النتخاب��ات الرئا�شي��ة 

يف اأبريل)ني�ش��ان( وعل��ى الأرجح يف جول��ة اإعادة اأمام 
مارين لوبان زعيمة اجلبهة الوطنية اليمينية املتطرفة.
وتراجع��ت ن�شبة املوافقة عل��ى اأولوند نقط��ة مئوية اإىل 
%14 يف اأكتوبر)ت�رشي��ن الأول( وهي اأدنى ن�شبة منذ 
يونيو حزي��ران وذلك وفقًا ل�شتطالع اأج��راه اإفوب لعدد 

الأحد من �شحيفة جورنال دو دميان�ض الأ�شبوعية.
ودعا رئي�ض الوزراء الفرن�شي، مانويل فال�ض، اإىل الوحدة 

خالل جتمع حزبي، اول اأم�ض ال�شبت.
وق��ال "اأع��رف م��ا ت��دور ب�شاأن��ه مناق�شاتن��ا ولك��ن يف 
النهاي��ة ما ال��ذي يجمعنا معًا؟. واأ�ش��اف "احلقيقة هي 

اأننا حكمنا معا مع الرئي�ض وقيم اجلمهورية."
واأظه��ر ال�شتط��الع ارتفاع ن�شب��ة املوافقة عل��ى فال�ض 
نقطت��ن مئويت��ن اإىل %26 يف اأكتوبر)ت�رشين الأول(، 

فيما يعد اأعلى ن�شبة منذ مار�ض)اآذار(.
ودع��ا كامباديلي اأع�ش��اء حزبه اإىل دع��م املر�شح الذي 

�شيتم اختياره خالل النتخابات الأولية.

روما- متابعة: ذكر خفر ال�شواحل اليطايل اأنهم انت�شلوا 14 جثة واأنقذوا حوايل 5700 �شخ�ض 
يف عمليات لإنقاذ مهاجرين يف البحر املتو�شط، خالل ال�شاعات ال�48 املا�شية.

 ونقل��ت وكالة الأنباء الإيطالية "اأن�شا" عن امل�شوؤول املحلي بوزارة الداخلية جرياردا بانتالون، 
قول��ه اإن ح��وايل 463 مهاجراً وجث��ة امراأة حبلى يف الع�رشينيات من عمره��ا و�شلوا اإىل ميناء 

نابويل �شباح يوم ام�ض الحد.
ويف �شقلي��ة، م��ن املق��رر اأن ين��زل اإجمايل 3300 مهاج��ر تقريبًا يف 5 موان��ئ خمتلفة، خالل 

ال�شاعات ال�24 املقبلة، ح�شب الوكالة الإيطالية. كما �شت�شل اإىل هناك اأي�شًا 7 جثث.
وكان خف��ر ال�شواح��ل قد ذك��ر اول اأم�ض ال�شبت، اأن��ه ن�شق 20 عملية اإنقاذ خ��الل اليوم، مت فيها 
اعرتا���ض حوايل 2400 �شخ�ض. وقبل ذلك بي��وم، حتدث خفر ال�شواحل عن 24 مهمة يف البحر، 
مت فيه��ا انت�ش��ال ح��وايل 3300 �شخ�ض. ومت انت�ش��ال 7 من اجلثث اجلمع��ة املا�شية، و7 جثث 
اأخ��رى اول اأم���ض ال�شب��ت، طبق��ًا للبيان��ن ال�شادرين م��ن خفر ال�شواح��ل. ومتث��ل اإيطاليا نقطة 

الو�شول الرئي�شية للمهاجرين املتجهن اإىل اأوروبا.

 ك�شف��ت �شحيف��ة "الإندبندن��ت" يف تقري��ر له��ا، 
عن قي��ام ع�شكري��ن بريطانين بتدري��ب طيارين 
بارت��كاب  دولي��ة  اتهام��ات  ظ��ل  يف  �شعودي��ن، 

التحالف العربي جرائم حرب يف اليمن.
وح�ش��ب التقري��ر، مت الك�شف ع��ن امل�شاألة يف لندن 
والريا�ض، الأمر الذي دفع اأحد نواب حزب الأحرار 
الدميقراطي��ن يف جمل���ض العم��وم الربيط��اين اإىل 
توجي��ه انتق��ادات للحكوم��ة الربيطاني��ة، وا�شف��ا 

تورط بريطانيا يف هذه امل�شاألة باأنه "اأمر خمٍز".
وت�شري ال�شحيفة الربيطانية اإىل اأن توم بريك، الذي 
يت��وىل م�شوؤولية جلنة العالق��ات اخلارجية بحزب 
الأح��رار، ح�ش��ل عل��ى اع��رتاف مكتوب م��ن وزير 
الدف��اع الربيط��اين، مايكل فال��ون، به��ذا التدريب 
خ��الل اإجابته عن بع���ض الأ�شئلة التي وجهها اإليه 

يف جمل�ض العموم.
وق��د طالب بري��ك وزارة الدف��اع الربيطانية بوقف 
عمليات تدريب الطياري��ن ال�شعودين فورا، عالوة 
عل��ى و�ش��ع حماذي��ر واإج��راءات اأكرث ت�ش��ددا على 
�ش��ادرات الأ�شلح��ة الربيطاني��ة للمملك��ة العربية 

ال�شعودية. ونقل��ت "الإندبندنت" عن مايكل فالون 
وزي��ر الدفاع الربيطاين قوله اإن ال��وزارة تقدم هذا 
التدريب للطيارين ال�شعودين بهدف رفع كفاءتهم 
يف جمال الت�شويب وحتديد الأهداف بدقة، وهو ما 

اعتربه فالون متوافقا مع القانون الدويل.
لك��ن بريك اعرت�ض على ذلك قائ��ال،  "اإنه اأمر خمٍز 
اأن تقوم بريطانيا بتدريب الطيارين ال�شعودين ول 
تكتف��ي بتزويد اململك��ة بالأ�شلحة فقط.. نحن نرى 
عمليات الق�شف الع�شوائية التي تطال املدنين يف 
اليمن، يف خرق وا�ش��ح وم�شجل للقانونن الدويل 

والإن�شاين".
واأ�شاف، "يجب على احلكومة الربيطانية اأن توقف 
تورطها فورا يف هذه احلملة القاتلة"، ح�شب قوله.

وكان��ت و�شائ��ل اإع��الم بريطاني��ة ق��د ك�شف��ت يف 
وق��ت �شابق ع��ن ات�ش��الت �شعودية م��ع لندن من 
اأج��ل ت��اليف و�شع حظ��ر عل��ى مبيع��ات الأ�شلحة 
الربيطاني��ة لل�شعودية، اإثر تندي��دات اأممية طالبت 
بحظ��ر بيعها. لك��ن لندن الر�شمية مل ت��ر حتى الآن 
دلي��ال على وجود خط��ر جدي من �شاأن��ه اأن ينتهك 
القان��ون الإن�شاين الدويل يف حالة توريد بريطانيا 

الأ�شلحة لل�شعودية.

ويتوقع من احلكوم��ات املوقعة على معاهدة احلد 
من جتارة الأ�شلح��ة، مثل بريطانيا، مراجعة عقود 
ت�شدي��ر الأ�شلحة للتاأكد من اأنه��ا ل تنتهك قرارات 
احلظ��ر ال�شاري��ة، ولن ت�شتخ��دم يف جرائم حرب اأو 
انتهاك حلقوق الإن�ش��ان اأو اجلرمية املنظمة اأو يف 

اأغرا�ض غري قانونية.
يذك��ر اأن الربمل��ان الأوروب��ي ح���ض يف فرباي��ر، 
الحت��اد الأوروبي عل��ى فر�ض حظر عل��ى ت�شدير 
الأ�شلح��ة اإىل ال�شعودي��ة، ودعا الربمل��ان بريطانيا 
وفرن�شا وحكومات دول الحتاد الأوروبي الأخرى 
تته��م  دول  اإىل  الأ�شلح��ة  بي��ع  ع��ن  التوق��ف  اإىل 

با�شتهداف املدنين يف اليمن.
التحال��ف  ي�ش��ن   ،2015 26 مار���ض/اآذار  ومن��ذ 
العرب��ي بقي��ادة ال�شعودي��ة عملي��ات ع�شكري��ة يف 
اليمن �ش��د احلوثين وقوات الرئي���ض ال�شابق علي 
عب��د اهلل ال�شال��ح، وذل��ك ا�شتجابة لطل��ب الرئي�ض 

اليمني عبد ربه من�شور هادي.
وتنفي ال�شعودية الدعاءات ب�شاأن ا�شتهداف مواقع 
مدني��ة يف اليمن من قب��ل قوات التحال��ف، وتوؤكد 
اأنه��ا تتوخى اأعلى درجات احليطة واحلذر من اأجل 

تاليف ا�شتهداف املدنين.

اشتباكات بين الشرطة الفرنسية 
والمهاجرين في كاليه

االشتراكيون الفرنسيون ال يتوقعون الفوز 
في انتخابات الرئاسة

باريس - متابعةكاليه - متابعة

انتهاء الهدنة في حلب.. وعودة االشتباكات

جت��ددت ال�شتب��اكات يف مدين��ة حل��ب ب��ن ق��وات النظام 
ال�ش��وري ومقاتل��ي الف�شائ��ل املعار�ش��ة بع��د نهاية هدنة 
دام��ت ثالث��ة اأي��ام يف املدين��ة، اإىل جان��ب جت��دد الق�شف 
املدفعي بن جانب��ي املدينة، ومل تتمكن الأمم املتحدة من 
ا�شتغالل الهدن��ة الق�شرية لإجالء ع�رشين جريحا عالقا يف 
اجلان��ب ال�رشقي م��ن املدينة وال��ذي ت�شيطر علي��ه ف�شائل 

املعار�شة.
وبح�ش��ب املر�شد ال�ش��وري حلقوق الن�شان فق��د مت ت�شجيل 
وق��وع ا�شتب��اكات عنيف��ة وق�ش��ف مدفعي يف ع��دة اأحياء 
م��ن حلب على ط��ول جبهة القتال يف املدين��ة املق�شمة منذ 
2012 ب��ن اأحي��اء غربية حت��ت �شيطرة النظ��ام و�رشقية 

حتت �شيطرة م�شلحي املعار�شة.
وق��ال املر�شد اإنه ر�شد "�شقوط ع��دة قذائف اأطلقتها قوات 
النظام عل��ى مناطق يف حيي امل�شهد و�شالح الدين مبدينة 
حل��ب، م��ا اأ�شفر عن اإ�شاب��ة ثالثة اأ�شخا�ض بج��راح، ترافق 
ذلك مع حتليق لطائرات حربية يف اأجواء الق�شم ال�رشقي من 

مدينة حلب".
واأ�ش��اف "بينم��ا جت��ددت ال�شتب��اكات العنيف��ة بن قوات 
النظ��ام وامل�شلح��ن املوال��ن له��ا م��ن ط��رف، والف�شائل 
الإ�شالمي��ة واملقاتلة م��ن طرف اآخر يف حم��وري العامرية 
و�ش��الح الدي��ن مبدينة حل��ب، وعدة حم��اور اأخرى يف حي 
ال�شي��خ �شعيد جنوب حلب، عقب هج��وم نفذته قوات النظام 
بالتزامن مع انتهاء الهدنة، يف حن ق�شفت طائرات حربية 
اأماك��ن يف منطقة م�رشوع 1070 �شقة بجنوب غرب مدينة 

حلب، ومناطق اأخرى يف حي ال�شيخ �شعيد جنوب حلب".
م��ن جهة اخرى قالت املتحدثة با�ش��م اإدارة اللجنة الدولية 
لل�شلي��ب الأحم��ر يف دم�ش��ق، اإنغي��ه �شيدك��ي، اإن املنظم��ة 
م��ا زالت تاأم��ل يف اأن يت��م التو�شل اإىل اتف��اق حول اإجالء 
احلالت الإن�شانية من �رشق حلب، وتقدمي �شمانات ل�شالمة 
منف��ذي ه��ذه العملي��ة م��ن قب��ل جمي��ع الأط��راف املعنية. 
واأ�ش��ارت �شيدك��ي اإىل اأن هن��اك م��ا ل يقل ع��ن 200 جرح 
ومري�ض ل بد من اإجالئهم من املنطقة، م�شيفة اأن املنظمة 

ل ت�شارك يف املفاو�شات حول التفاق بهذا ال�شاأن.

بغداد - خاص

14 قتيال و5700 ناج خالل عمليات إنقاذ 
مهاجرين في المتوسط

وسط اتهامات بجرائم حرب في اليمن.. بريطانيا تدرب طيارين سعوديين


