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حذر رئي�س حزب القوات اللبنانية �سمري جعجع، من ا�ستثمار 
اإيران يف الفو�س��ى اللبنانية، م�س��رياً اإىل اأن حزب اهلل يف�س��ل 
الف��راغ، لأن �سع��ف الدول��ة ق��وة ل��ه. وق��ال يف ت�رصيحات 
ل�سحيف��ة ال���رصق الأو�س��ط ، اإن "ممار�سات اإي��ران يف لبنان، 
ت�س��كل مع�سلًة كبريًة ونتيجتها اأن��ه ل يوجد جمهورية تقوم 
كم��ا يج��ب بوج��ود الق��رار ال�سرتاتيج��ي خارجه��ا، والقرار 
ال�سرتاتيجي عند )حزب اهلل(.. من خالل اأخذ جزء من ال�سعب 
اللبناين ومتويله ب�سكل م�ستمر، وت�سليحه باجتاه اآخر اأبعد من 
الكيان والد�ستور والوجود اللبناين، ما خلق م�سكلًة لبنانيًة ل 
يع��رف حله��ا اإل اهلل". وراأى اأن �سع��ي اإي��ران اإىل دور اإقليمي 
رمب��ا يكون م�رصوعًا لو اأنها �سعت اإليه مبا ت�سمح به الأعراف 
وال�سيا�سات الدولية والعالقات بني الدول ولي�س خارج الأطر 
املوجودة. واعترب اأن اإي��ران "ت�ستثمر يف الفو�سى اللبنانية" 
م�س��رياً اإىل اأن نتائ��ج التدخل الإيراين، تخب��ط لبنان يف اأزمة 
م�ستم��رة منذ 25 �سن��ة، خا�سًة يف اآخر 11 �سن��ة. واعترب اأن 
م�سارك��ة ما ي�سم��ى ب�"حزب اهلل" يف" احل��رب ال�سورية خطاأ 
تاريخ��ي ولي���س ا�سرتاتيجيًا، يحمل لبنان ج��زءاً من نتيجته 
من��ذ 4 �سن��وات"، وق��ال: "لالأ�سف الطائف��ة ال�سيعي��ة بلبنان 
وغريه �ستتحمل نتائجه على مدى الأجيال القادمة، لأنني ل 
اأت�س��ور اأن النا�س تن�سى ب�سهولة". وحذر من اأن ف�سل مبادرة 
زعي��م كتل��ة "امل�ستقب��ل" �سعد احلري��ري املنتظ��رة لنتخاب 
رئي���س تكت��ل التغيري والإ�س��الح العماد مي�سال ع��ون رئي�سًا 
للجمهوري��ة: "�ستجعل لبن��ان اأمام احتم��الت رهيبة ل اأريد 
التفكري فيها"، موؤكداً اأن احلريري "جاد وجدي" يف مبادرته، 
لكن��ه يحت��اج بع���س الوق��ت لبن��اء الثقة م��ع ع��ون، واإقناع 
جمهوره بانتخابه بعد كل ما مرت به العالقة بني الطرفني.

انتحاريان يفجران نفسيهما في انقرة

فرنسا تنفق 42 مليون يورو لتدريب دول 
الساحل األفريقي على مكافحة اإلرهاب

جعجع: إيران تستثمر في الفوضى 
اللبنانية وحزب الله في الفراغ

اليمن: مقتل 27 حوثيًا في الضالع ومعارك 
عنيفة في صرواح

انق��رة - متابعة : اأف��ادت و�سائل اإعالم تركية، ب��اأن انتحاريني فجرا نف�سيهما 
بعبوتني نا�سفتني داخل �سيارة، اأثناء مطاردة ال�رصطة لهما يف اأنقرة.

واأ�سافت م�سادر اأن الرهابيني املحا�رصين فجرا ال�سيارة املفخخة التي كانا 
ي�ستقالنه��ا، يف مزرع��ة خا�س��ة للخيول على اأط��راف العا�سمة اأنق��رة، بعد اأن 

طالبهما اأفراد الأمن بت�سليم نف�سيهما.
ب��دوره، اأك��د وايل اأنق��رة اإرجان توباج��ا، اأن ال�رصط��ة ا�ستطاع��ت التعرف على 
هوي��ة اأح��د النتحاريني، مرجح��ا اأن ثانيهما قد يكون ام��راأة، ح�سب معلومات 
واأ�ساف��ت م�س��ادر اأن الرهابي��ني املحا�رصين فج��را ال�سي��ارة املفخخة التي 
كان��ا ي�ستقالنها، يف مزرع��ة خا�سة للخيول على اأط��راف العا�سمة اأنقرة، بعد 
اأن طالبهما اأفراد الأمن بت�سليم نف�سيهما. بدوره، اأكد وايل اأنقرة اإرجان توباجا 
لقن��اة "اإن تي يف" اأن ال�رصطة ا�ستطاع��ت التعرف على هوية اأحد النتحاريني، 

مرجحا اأن ثانيهما قد يكون امراأة، ح�سب معلومات اأولية.

باري�س- متابعة : قال م�سوؤول بوزارة الداخلية الفرن�سية، اإن فرن�سا تعتزم اإنفاق 
42 مليون يورو)47 مليون دولر( مل�ساعدة دول منطقة ال�ساحل الأفريقي على 
ال�ستعداد ملواجهة هجمات ملت�سددين، مماثلة لتلك التي اأدت اإىل �سقوط ع�رصات 
القتلى يف باري�س يف 2015. وقالت متحدثة با�سم وزير الداخلية الفرن�سي برنار 
كازن��وف خ��الل زيارة ل��دكار "يف امل�ستقب��ل �سنقوم بتدري��ب كل جمموعة دول 
ال�ساح��ل اخلم�س��ة وال�سنغال بتمويل يبلغ 42 مليون ي��ورو، من بينها 24 مليون 
يورو للمعدات." وجمموعة دول ال�ساحل اخلم�سة منظمة اأمنية اإقليمية ت�سم ت�ساد 
والنيجر وبوركينا فا�سو ومايل وموريتانيا. وقالت املتحدثة اإن فرتة اإنفاق هذه 
املبال��غ �ستك��ون من عام 2017 حتى ع��ام 2022. ويتواجد حاليا يف ال�سنغال 
خم�س��ة من �سباط �رصط��ة مكافحة ال�سغ��ب الفرن�سية يف مهم��ة تدريب ت�ستغرق 
�سهرا لقوات ال�رصطة ال�سنغالية للت�سدي للهجمات التي قد ت�ستهدف اأهدافا �سهلة 

يف املدن قبل الربنامج الأو�سع.

�سنعاء - متابعة: لقي ما ل يقل عن 27 من جماعة احلوثي والرئي�س ال�سابق 
عب��د اهلل �سالح م�رصعهم يف مواجهات ه��ي الأعنف مع قوات اجلي�س الوطني 

يف جبهة مري�س قرية الرمة، يف حمافظة ال�سالع.
وق��ال املركز الإعالمي للقوات امل�سلحة اإن "هذه املواجهات جاءت بعد فر�س 
احلوثي��ني ح�سار خان��ق منعت من خالله دخول امل��واد الأ�سا�سية والتموينية 
عل��ى املواطن��ني"، كم��ا نقل��ت وكال��ة الأنب��اء اليمني��ة. ويف حمافظ��ة ماأرب 
متكن��ت ق��وات اجلي���س الوطني م�سن��ودة باملقاوم��ة ال�سعبية الي��وم من حترر 
موقع��ان يف جبهة �رصواح باجتاه منطقة الزغن التابعة ملديرية بني �سبيان 
حمافظ��ة �سنعاء. وقال م�سدر ع�سك��ري باملحافظة اإن "قوات اجلي�س الوطني 
م�سنودة باملقاوم��ة ال�سعبية متكنت من التقدم وال�سيطرة على مواقع ومناطق 
ا�سرتاتيجي��ة اأبرزه��ا )قرية اآل عوي��ر وحميطها، وجبل الطري��ف، وجبل الدرم، 
والتب��ة البي�ساء( يف جبهة املخ��درة مبديرية "�رصواح" بعد معارك عنيفة مع 

احلوثيني ا�ستخدم فيها خمتلف اأنواع الأ�سلحة املتو�سطة والثقيلة". 

 

بيروت - متابعة

قت��ل �سبي عندم��ا اأطلقت قوات الأم��ن النار يف 
ال�سط��ر ال��ذي يخ�سع ل��الإدارة الهندية م��ن اإقليم 
ك�سم��ري، مم��ا اأث��ار موج��ة م��ن الغ�س��ب ودف��ع 
ال�سلط��ات اإىل فر���س حظ��ر التج��ول ي��وم  ام�س 

ال�سبت.
واأ�سي��ب جنيد اأحم��د باهت )13 عام��ًا( بجراح 
خط��رية بع��د اأن اأطلق��ت الق��وات طلق��ات الر���س 
والقناب��ل امل�سيل��ة للدم��وع عل��ى املحتجني يف 
اأم���س  اإقلي��م ك�سم��ري اول  �رصيناج��ار عا�سم��ة 

اجلمعة.
وق��ال �ساب��ط بال�رصط��ة املحلي��ة "اإن ال�سب��ي 
ف��ارق احلياة متاأثراً بجراح��ه يف وقت مبكر من 
�سب��اح ي��وم ام���س، مما اأث��ار موج��ة جديدة من 

الحتجاج��ات، اندفع فيها املئ��ات اإىل ال�سوارع 
مرددين هتافات معادية للهند".

وق��وات  املحتج��ني  ب��ني  ا�ستب��اكات  واندلع��ت 
ال�رصطة اأثن��اء ت�سييع جثم��ان ال�سبي اإىل موقع 
الدف��ن، حي��ث ر�س��ق املحتج��ون الق��وات بقط��ع 
احلج��ارة، واأ�سي��ب العدي��د م��ن الأ�سخا���س يف 
ه��ذه العملي��ة الحتجاجية الأخ��رية، والتي اأدت 
مناط��ق  بع���س  التج��ول يف  فر���س حظ��ر  اإىل 

�رصيناجار.
و�سه��د ه��ذا الإقليم، ال��ذي تقطنه اأغلبي��ة م�سلمة 
احتجاج��ات وا�سع��ة النطاق وح�س��ار اأمني منذ 
مقت��ل زعي��م امل�سلحني بره��ان واين يف 8 يوليو 
)مت��وز( املا�س��ي، وقت��ل اأك��ر م��ن 90 �سخ�سًا 
واأ�سيب الآلف يف امل�سادمات بني قوات الأمن 
واملحتج��ني. وحتك��م كل م��ن الهن��د وباك�ستان 

�سطري��ن منف�سل��ني م��ن اإقلي��م ك�سمري، غ��ري اأن 
كل منهم��ا تدع��ي اأن الإقليم برمت��ه هو جزء من 
اأرا�سيه��ا، وتده��ورت العالق��ات ب��ني اجلاري��ن 
امل�سلح��ني نوويًا بعد اأن هاج��م م�سلحون قاعدة 
للجي�س الهندي يف اجلزء الهندي من الإقليم مما 

اأ�سفر عن مقتل 19 جنديا.
وتزع��م الهن��د اأن باك�ستان ت�سان��د وت�سجع قادة 
اأن باك�ست��ان  املتمردي��ن والنف�سالي��ني، غ��ري 

تنفي هذه التهامات ب�سكل م�ستمر.
وتبادلت قوات البلدي��ن اإطالق النار عرب احلدود 
خالل الأيام الأخرية، وبذلك خرقت اتفاقا لوقف 
اإط��الق النار مت التو�س��ل اإليه عام 2003، وقال 
م�سوؤول��ون هنود اإن جنديا هندي��ا اأ�سيب عندما 
اأطلق��ت الق��وات الباك�ستانية النار عل��ى املواقع 

الهندية �سباح يوم ام�س.

اأعربت اخلارجية امل�رصية عن انزعاجها من حتذيرات 
ال�سف��ارة الأمريكية رعاياه��ا يف م�رص بتوخي احلذر 
خ��الل ه��ذا اليوم. وياأت��ي ذلك بعد �ساع��ات من بيان 
لل�سفارة المريكي��ة يف القاهرة ن�سحت فيه رعاياها 
يف م�رص بتجنب التجمعات الكبرية والأماكن العامة 
ودور ال�سينم��ا واملتاحف ومراك��ز الت�سوق واملالعب 
الريا�سية خالل اليوم، ب�سبب ما و�سفته "باملخاوف 

الأمنية املحتملة".
وقال اأحمد اأبو زيد املتحدث با�سم اخلارجية امل�رصية 

يف بي��ان، اإن ال�سف��ارة الأمريكي��ة اأبلغ��ت اخلارجي��ة 
امل�رصية اأن��ه ل توجد تهديدات اأمنية حمددة متوقعة 
يف ه��ذا الي��وم، واإن تلك التحذيرات ج��اءت يف �سياق 

روتيني احرتازي تقوم به ال�سفارة.
وطالب��ت اخلارجي��ة امل�رصي��ة يف بيانه��ا ال�سفارات 
الأجنبية بتوخي احلذر يف اإطالق مثل تلك التحذيرات 
ال�سف��ارة  وقال��ت  م��ربرة".  "غ��ري  اعتربته��ا  الت��ي 
الأمريكي��ة يف ر�سال��ة اإىل رعاياه��ا "ينبغي اأن يكون 
املواطن��ون على علم مبحيطه��م وممار�سة احتياطات 
اأمني��ة جي��دة يف جمي��ع الأوق��ات". يف الوق��ت نف�سه 
وقالت ال�سفارة الكندية يف القاهرة على موقعها على 

�سبك��ة املعلومات الدولية الإنرتنت اإنه من ال�رصوري 
اأخذ حتذير ال�سفارة الأمريكية لرعاياها بعدم التواجد 
يف الأماك��ن العامة ي��وم 9 اكتوبر يف حميط القاهرة 
ب�سكل ج��دي. وقالت ال�سفارة الكندي��ة اإن املوقف يف 
م���رص غري متوقع واأوردت بع�سا من التواريخ حذرت 
مواطنيه��ا من التواجد يف الأماكن العامة خاللها من 
�سمنه��ا الحتفال بعي��د ثورة 25 يناي��ر. وتاأتي تلك 
التحذي��رات بالتزام��ن م��ع الذكرى اخلام�س��ة لأحداث 
ما�سب��ريو التي وقعت اأمام مق��ر التليفزيون احلكومي 
الر�سمي يف التا�سع م��ن اأكتوبر ت�رصين الأول يف عام 
2011 وراح �سحيتها ع�رصات القتلى من امل�سيحيني.

اندالع اشتباكات بعد مقتل طفل برصاص الشرطة الهندية في كشمير

امريكا وكندا تحذران رعاياهما ومصر تستنكر
القاهرة - متابعة

كشمير- متابعة

ترامب يعتذر عن تصريحاته البذيئة ضد النساء
و�س��ع املر�سح اجلمهوري لالنتخابات الأمريكية دونالد ترامب 
نف�س��ه يف ماأزق يهدد فر�سته بالفوز بع��د الت�رصيحات البذيئة 
الت��ي اأدىل به��ا ح��ول الن�ساء رغم اعت��ذاره عنها، لكنه��ا اأثارت 
ا�سمئ��زاز �سخ�سي��ات ب��ارزة يف احل��زب اجلمه��وري، و�سارعت 
مناف�ست��ه الدميقراطي��ة التي تتقدم علي��ه يف ا�ستطالعات الراأي 

اإىل ا�ستثمارها ل�ستمالة الناخبات.
واعت��ذر املر�س��ح اجلمه��وري لنتخاب��ات الرئا�س��ة الأمريكية، 
دونال��د ترام��ب، عن تعليق��ات بذيئة ع��ن الن�س��اء، اأدىل بها يف 
ال�ساب��ق. وجاءت تعليقات ترام��ب يف ت�سجيل م�سور يعود لعام 

2005، وُك�سف عنه يف الآونة الأخرية.
وق��ال ترامب، "تل��ك الكلمات ل تعك���س حقيق��ة �سخ�سيتي، اأنا 
اأعت��ذر". ويف الفيدي��و، يقول ترامب "ميكن��ك اأن تفعل اأي �سيء" 

باملراأة "حني تكون جنما".
واأدان �سيا�سيون جمهوريون رفيعو امل�ستوى ت�رصيحات ترامب، 

بينما و�سفتها مناف�سته هيالري كلينتون باأنها "مرعبة".
وكتب��ت كلينتون عرب ح�سابها مبوق��ع تويرت "ل ميكن اأن ن�سمح 

لهذا الرجل اأن ي�سبح رئي�سا لبالدنا".
وظه��ر ترامب الي��وم يف ت�سجيل م�سور مدت��ه 90 ثانية، يف ما 
ب��دا اأنه اأول اعتذار كامل يف حملة انتخابية �سابتها ت�رصيحات 

مثرية للجدل.
واو�س��ح ترام��ب"مل اأق��ل اأبدا اإنن��ي �سخ�س مث��ايل، اأو تظاهرت 
مب��ا لي���س يف، اأتعهد ب��اأن اأك��ون رج��ال اأف�س��ل يف امل�ستقبل"، 
لك��ن ترامب حاول ���رصف اأثر هذه الت�رصيح��ات، عرب مهاجمة 

الرئي�س الأمريكي الأ�سبق بيل كلينتون.
وق��ال ترام��ب "بيل كلينت��ون انتهك حق��وق الن�س��اء يف الواقع، 
وهي��الري اأرهب��ت وهاجم��ت وف�سح��ت �سحاي��اه"، م�ستطردا 
"�سنناق���س ذلك خالل الأيام املقبل��ة. اأراكم يف مناظرة الأحد 
املقب��ل". وجت��ري املناظ��رة التلفزيوني��ة الثاني��ة ب��ني ترامب 

وكلينتون م�ساء اليوم، يف �سانت لوي�س.
وكان ترام��ب ق��د ق��ال موؤخ��را اإن��ه لن يث��ري مو�سوع��ات حول 
عالق��ات بيل كلينت��ون الن�سائية خالل املناظ��رة، وذلك بعد اأن 
كان قد ه��دد بذلك �سابق��ا. واأ�سارت ا�ستطالع��ات حديثة للراأي 
اإىل تق��دم كلينتون على ترامب يف ولي��ات رئي�سية، واأن الأخري 

بحاجة اإىل اأداء جيد يف املناظرة لتقريب الفارق.

بغداد - خاص

االسالميون يكتسحون األحزاب األخرى ويحصدون أعلى األصوات في انتخابات المغرب
واأعل��ن وزي��ر الداخلي��ة املغرب��ي حمم��د ح�ساد، 
ت�سدر ح��زب العدالة والتنمي��ة الإ�سالمي لنتائج 
النتخاب��ات الربملاني��ة الت��ي ج��رت اول ام���س، 
بح�سول��ه على 99 مقعدا، يلي��ه غرميه "الأ�سالة 

واملعا�رصة" بثمانني مقعدا.
وق��ال ح�س��اد خ��الل موؤمت��ر �سح��ايف يف مق��ر 
وزارة الداخلي��ة يف الرب��اط اإن��ه بع��د ف��رز اأك��ر 
م��ن %90" م��ن الأ�س��وات، ج��اء "يف املقدم��ة 
ح��زب العدال��ة والتنمية ب�99 مقع��دا، يليه حزب 
الأ�سال��ة واملعا���رصة ب���80" م��ن اأ�س��ل 395 

مقعدا برملانيا.
وحل حزب ال�ستقالل املحافظ ثالثا ب�31 مقعدا، 
ث��م حزب التجم��ع الوطن��ي لالأح��رار رابعا ب�30 
مقعدا، فيم��ا جاءت احلرك��ة ال�سعبية يف املرتبة 
اخلام�س��ة ب�21 مقعدا، ث��م الحتاد الد�ستوري يف 

املرتبة ال�ساد�سة ب�16 مقعدا.
اأما ح��زب الحت��اد ال�سرتاك��ي للق��وات ال�سعبية 
ال��ذي كان م��ن الأح��زاب الك��ربى الت��ي ق��ادت 
النتق��ال الدميقراط��ي يف املغ��رب ب��ني املل��ك 
احل�س��ن الثاين وابن��ه امللك حمم��د ال�ساد�س، فقد 
انح��در اإىل املرتب��ة ال�سابع��ة ب�14 مقع��دا، تبعه 
حزب التقدم وال�سرتاكية ب�سبعة مقاعد، واحلركة 
الدميوقراطي��ة الجتماعي��ة بثالث��ة مقاع��د، ث��م 
فدرالي��ة الي�س��ار الدميوقراطي مبقعدي��ن، وباقي 

الأحزاب ح�سلت على مقعدين.
ن�سب��ة  ناه��زت  فق��د  الداخلي��ة  وزي��ر  وبح�س��ب 

امل�ساركة 43 يف املئة، اإذ �سوت يف النتخابات 
�ست��ة ماليني و750 األفا مغربي��ا من اأ�سل قرابة 

16 مليون مغربي م�سجل يف اللوائح.

وتعليقا على تلك النتائج قال عبد الإله ابن كريان 
رئي���س احلكومة واأمني عام احل��زب الإ�سالمي اإن 
نتائ��ج حزبه "جدا اإيجابي��ة"، معتربا اأن "ال�سعب 

املغرب��ي ك�س��ب ك�سبا عظيما وي�ستح��ق اأن يكون 
يف م�ساف الدول ال�ساعدة".

واعت��رب ب��ن ك��ريان اأن "ه��ذا ي��وم ف��رح و�رصور 

انت���رصت فيه الدميوقراطية وظه��رت فيه الأمور 
على حقيقتها".

ب��دوره، قال حمم��د ح�س��اد "ل بد م��ن اأن نهنئ 
ح��زب العدال��ة والتنمي��ة على الرغم م��ن كونه ل 
يثق يف الداخلية، وهاجمها كثريا"، يف اإ�سارة اإىل 
النتقادات احلادة التي وجهها احلزب الإ�سالمي 
ب�سب��ب تدخ��ل موظف��ي وزارة الداخلي��ة "للتاأثري 
يف الناخب��ني للت�سوي��ت ل�سالح ح��زب الأ�سالة 

واملعا�رصة" بح�سب بيان �سادر عن احلزب.
تاريخه��م  يف  م��رة  لأول  الإ�سالمي��ون  وف��از 
2011 عق��ب  بالنتخاب��ات الربملاني��ة نهاي��ة 
حراك �سعبي قادته حركة 20 فرباير الحتجاجية 
بداي��ة ال�سنة نف�سه��ا يف �سياق "الربي��ع العربي" 

تاله تعديل الد�ستور.
وبح�سب هذا الد�ست��ور اجلديد يختار امللك رئي�س 
احلكومة من احلزب الفائ��ر بالنتخابات ويكلفه 

بت�سكيل التحالف احلكومي.
ويذك��ر ان وزارة الداخلية تلق��ت �سكاوى حتدثت 

عن وقوع خروقات يف عملية النتخابات 
واأو�سحت ال��وزارة اأن "اأغلب ال�س��كاوى ادعاءات 
بدون اإثبات وتدخ��ل يف اإطار �رصاعات الأحزاب 
املتناف�س��ة"، مو�سحة اأن��ه "مت فتح حتقيقات يف 
بع�س احل��الت من طرف الق�س��اء عقب �سكاوى 

املواطنني وممثلي الأحزاب املتناف�سة".
و�سمل��ت ال�س��كاوى والتج��اوزات ا�ستعمال املال 
يف بع���س املناط��ق وال�سغ��ط عل��ى املراقب��ني 
النتخابي��ني التابع��ني لالأح��زاب للتوقي��ع على 

حما�رص فارغة.

الجورنال - متابعة

ظهرت النتائج الأولية 
لالنتخابات الربملانية املغربية 

فجر ام�س ال�صبت، ت�صدر 
حزب العدالة والتنمية 

الإ�صالمي بح�صوله على 99 
مقعدا بقارق 11 مقعدا عن 

اأقرب مناف�صيه حزب الأ�صالة 
والتنمية. واأعلن وزير 

الداخلية حممد ح�صاد، اأن تلك 
النتائج جاءت بعد فرز اأكرث 

من 90 يف املئة من الأ�صوات. 
وبلغت ن�صبة امل�صاركة 43 يف 

املئة.


