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بع��د ت�رسيب ت�ش��جيالت فيديو للمر�ش��ح اجلمه��وري دونالد 
ترام��ب وهو يديل فيها بت�رسيح��ات بذيئة بحق الن�شاء، بداأ 
حقوقي��ون جمهوري��ون يف درا�شة اإمكاني��ة ا�شتبدال ترامب 

مبر�شح اآخر.
وق��د اأعلن رئي���س اللجنة الوطنية للح��زب اجلمهوري رين�س 
ديبا���س، اأن اإهان��ة ترام��ب من قب��ل اأع�شاء حزب��ه �شيدفن 
الرئا�شي��ة  االنتخاب��ات  يف  اجلمهوري��ن  ف��وز  حظ��وظ 
االأمريكية. واأو�ش��ح ديبا�س اأن اأمام اللجنة الوطنية للحزب 

48 �شاعة الإعادة درا�شة ا�شرتاتيجيتها قبل االنتخابات.
ويبح��ث حمامو احلزب اجلمهوري اإمكاني��ة ا�شتبدال ترامب 
مبر�ش��ح اآخر، رغم اأن��ه مل يتبق �شوى �شه��ر واحد على موعد 

اإجراء االنتخابات الرئا�شية.
م��ن  رفي��ع  م�ش��در  "بوليتيكو"ع��ن  �شحيف��ة  نقل��ت  وق��د 
اجلمهورين يوم ام�س االأحد ، قوله اإن "جي�شا من املحامن 
يدر���س حاليا املادة رقم 9 الت��ي ت�شمح  بتزكية مر�شح اآخر 
يف ح��ال خروج املر�ش��ح ال�شابق من تلقاء نف�شه اأو يف حال 
وفاته"، م�شريا اإىل اأن ترامب �رسح اأنه ال يعتزم اخلروج من 
ال�شباق الرئا�شي، ولذلك فاإن احلزب �شيوا�شل العمل معه يف 

كل احلاالت.
وق��د ن���رست و�شائ��ل االإع��الم االأمريكي��ة ت�رسيب��ات ح��ول 
املر�شح��ن ملن�شب رئي�س الواليات املتحدة، وت�شمنت هذه 
الت�رسيبات حزمة �رسية من مرا�شالت املر�شحة الدميقراطية 
هي��الري كلينت��ون وت�شجي��ال ملناف�شها اجلمه��وري دونالد 

ترامب وهو يديل بت�رسيحات مهينة بحق الن�شاء.
وتاأت��ي هذه الت�رسيبات ع�شية املناظ��رة الثانية بن ترامب 

وهيالري.

مقتل شرطيين بإطالق نار في والية امريكية

الكويت تضبط شبكة داعشية من 4 وافدين

الجمهوريون يدرسون طرح مرشح 
آخر للرئاسة بدال من ترامب

بعد مداهمة منازلهم...قوات االحتالل تعتقل 
10 فلسطينيين في الضفة

كاليفورني��ا - متابع��ة: قت��ل �رسطي��ان واأ�شيب اآخ��ر ، يف اإطالق ن��ار يف بامل 
�شربينغ��ز بوالية كاليفورنيا االأمريكية، وج��ار البحث عن امل�شتبه به، وفقًا ملا 

ذكره قائد ال�رسطة املحلية.
وقال قائد �رسطة بامل �شربينغز براين ري�س، يف موؤمتر �شحايف، اإن اإطالق النار 
عل��ى عنا�رس ال�رسطة وقع بع��د اال�شتجابة لبالغ ب�شاأن خ��الف عائلي يف اأحد 
من��ازل املدينة. واأو�شح ري�س اأن عنا�رس ال�رسط��ة كانوا عند باب منزل عندما 
ب��داأ اإطالق الن��ار. واأ�شاف اأنه "كان خالف عائلي ب�شيط اإال اأنه )امل�شلح( اختار 
اأن يطلق النار".وقال اإن املجتمع ال�شحراوي، حوايل 170 كيلومرتاً �رسق لو�س 
اأجنلي���س، فقد اثنن من ال�شباط ال�شجعان، م�شيفًا "اأعي�س يف كابو�س حاليًا". 
واأو�ش��ح ري���س اأن اأح��د �شب��اط ال�رسط��ة الذين قتل��وا يف احلادث ه��و خو�شيه 
غيلربت فيغا، من قدامى املحاربن ويبلغ من العمر 35 عامًا وكان من املقرر 

اأن يتقاعد يف دي�شمرب املقبل، م�شرياً اإىل اأنه اختار اأن يعمل وقتًا اإ�شافيًا.

الكوي��ت - متابع��ة: اأف��ادت م�شادر �شحفية ي��وم ام�س االأحد، ب��اأن مباحث اأمن 
الدول��ة اأحبطت خمططًا ل�شبكة "داع�شية" كانت تنوي تنفيذ عمليات اإرهابية �شد 

وافدين اأمريكين اإ�شافة اإىل بع�س املواقع يف البالد.
ونقل��ت امل�ش��ادر ال�شحفي��ة عن م�ش��ادر اأمني��ة اأن ال�شبكة ت�شم اأربع��ة وافدين 
م�رسين بينهم اإمام م�شجد، مو�شحة اأن �شبطهم جاء عقب حتقيقات مع اأحدهم 
بعدم��ا �شدم ب�شاحنت��ه مركبة ي�شتقله��ا اأمريكي��ون. واأ�شفر احلادث ع��ن اإ�شابة 

امل�رسي بك�شور نقل على اإثرها للم�شت�شفى يف حرا�شة اأمنية.
واأ�ش��ارت امل�ش��ادر اإىل اأن مباح��ث اأمن الدول��ة متكنت من �شب��ط جميع �رسكاء 
املته��م، وال ي��زال التحقي��ق معه��م جاري��ًا لتحدي��د جمي��ع تفا�شي��ل الق�شي��ة 
واملخططات التي كانوا يري��دون تنفيذها. وكانت الداخلية الكويتية اأعلنت اأم�س 
اإلق��اء القب�س على وافد م���رسي اإثر حادث ت�شادم متعمد بن املركبة التي كان 
ي�شتقلها مبركبة اأخرى تقل خم�شة اأمريكين والعثور معه على ما ي�شري اإىل تبنيه 
فك��ر م��ا ي�شمى بتنظي��م داع�س. واأو�شح��ت يف بيان اأنه عرث مبركبت��ه على ورقة 
بخط يده ت�شري اإىل تبنيه فكر داع�س ومبايعته للتنظيم باالإ�شافة اإىل حزام ومواد 

ي�شتبه يف اأنها مواد متفجرة تنبئ عن تخطيطه لعمل اإرهابي.

ال�شف��ة الغربية- متابعة: �شنت ق��وات االحتالل االإ�رسائيل��ي، حملة اعتقاالت 
ومداهمات يف مناطق متفرقة من ال�شفة الغربية املحتلة.

واعتقلت قوات االحتالل ثالثة �شبان خالل مداهمات يف املدينة نابل�س وبلدة 
ق��راوة بني ح�ش��ان ب�شلفيت. ويف جن��ن، اعتقلت قوات االحت��الل �شابًا خالل 
مداهمات يف بلدة قباطية جنوب املدينة، فيما ا�شتبكت مع املواطنن يف بلدة 

َزُبوَبا غربي املدينة.
وق��ال �شهود عي��ان اإن عدة اآليات ع�شكرية اقتحمت قباطية ومتركزت يف احلي 
ال�رسق��ي ويف حميط م�شجد �شالح الدين. واأ�شار ال�شهود اإىل اأن قوات االحتالل 
اأطلق��ت القنابل ال�شوتية واالأعرية النارية خ��الل عملية االقتحام ونكلت بعدد 
من املواطنن. من جهة اأخرى، اأ�شيب عدد من املواطنن، فجر اليوم، بحاالت 
اختن��اق بالغاز امل�شيل للدموع، خ��الل مواجهات مع االحتالل يف قرية َزُبوَبا 

غرب جنن عقب مداهمة البلدة وا�شتفزاز املواطنن.

 

واشنطن - متابعة

ف�ش��ل جمل�س االأم��ن الدويل، يف تبن��ي م�رسوعي 
ق��رار اأحدهما فرن�شي واالآخر رو�شي، يدعوان اإىل 
هدن��ة وال�شماح بو�ش��ول امل�شاع��دات االإن�شانية 

اإىل خمتلف اأنحاء �شوريا.
وا�شتخدم��ت رو�شي��ا ح��ق النق���س "الفيتو" �شد 
م���رسوع الق��رار الفرن�ش��ي ال��ذي طال��ب بنهاية 
فوري��ة لل�رسب��ات اجلوي��ة وطلع��ات الطائ��رات 
احلربي��ة ف��وق مدين��ة حل��ب ال�شوري��ة، فيم��ا مل 
يتمك��ن م�رسوع القرار الرو�شي من احل�شول على 
موافقة ت�شعة اأع�شاء يف جمل�س االأمن، وهو احلد 

االأدنى الالزم الإقراره.
اإىل  يدع��و  الرو�ش��ي  الق��رار  م���رسوع  اأن  علم��ا 
اال�شرت�ش��اد باالتفاق االأمريكي الرو�شي الإي�شال 

ويح��ث  املحا���رسة،  املناط��ق  اإىل  امل�شاع��دات 
االأط��راف عل��ى وق��ف االأعم��ال العدائي��ة ف��ورا، 
والتاأكيد على التحقق من ف�شل قوات املعار�شة 
ال�ش��ام"  "جبه��ة فت��ح  ال�شوري��ة املعتدل��ة ع��ن 

)الن�رسة �شابقا( كاأولوية رئي�شية.
كم��ا يرحب م�رسوع الق��رار مببادرة �شتيفان دي 
مي�شت��ورا االأخ��رية، الت��ي دع��ا فيه��ا اإىل خروج 
اأحي��اء حل��ب  الن���رسة" م��ن  "جبه��ة  م�شلح��ي 
ال�رسقي��ة، ويطلب م��ن االأمم املتحدة و�شع خطة 

تف�شيلية لتنفيذ املبادرة.
ولك��ي يتم تبن��ي م�رسوع ق��رار يف جمل�س االأمن 
ال��دويل فاإنه يحت��اج اإىل موافقة ت�شع��ة اأ�شوات، 
مع ع��دم ا�شتخدام اأي من ال��دول اخلم�س الدائمة 
الع�شوية -الواليات املتحدة، ورو�شيا، وفرن�شا، 

وبريطانيا، وال�شن- حلق النق�س "فيتو".

وح�ش��ل امل���رسوع الرو�ش��ي على موافق��ة اأربعة 
اأ�ش��وات فق��ط، وله��ذا مل تك��ن هناك حاج��ة اإىل 

ا�شتخدام حق النق�س لعرقلته.
وح�شل��ت رو�شي��ا عل��ى دع��م ال�ش��ن وفنزويال 
اأنغ��وال  وامتنع��ت  قراره��ا.  مل���رسوع  وم���رس 
واأوروغواي عن الت�شويت، بينما �شوت االأع�شاء 

الت�شعة الباقون �شده.
وه��ذه هي امل��رة اخلام�ش��ة التي ت�شتخ��دم فيها 
رو�شيا حق النق���س �شد قرار اأممي ب�شاأن �شوريا 
اأثن��اء احل��رب التي م�شى عليه��ا اأكرث من خم�شة 

اأعوام.
وح�شل امل�رسوع الفرن�شي يف جمل�س االأمن على 
موافقة 11 �شوتا، بينما امتنعت ال�شن واأنغوال 
ع��ن الت�شويت. وان�شم��ت فنزويال اإىل رو�شيا يف 

الت�شويت �شده.

ك�شف مندوب م�رس لدى االأمم املتحدة ال�شفري عمرو 
اأبو العطا، عن اأ�شباب ت�شويت م�رس على م�رسوعي 
ق��رار فرن�ش��ا ورو�شيا اأم�س يف جمل���س االأمن ب�شاأن 
حلب، رغ��م تعار�شهما والف�شل يف مترير اأي منهما 

يف النهاية.
وق��ال اأبو العط��ا يف بيان ل��ه يوم ام���س االأحد، اإن 
م�رس توؤيد كل اجلهود الهادفة لوقف ماأ�شاة ال�شعب 
ال�شوري، واإنها �شوتت بن��اًء على حمتوى القرارات 
ولي�س من منطلق املزايدات ال�شيا�شية التي اأ�شبحت 

تعوق عمل جمل���س االأمن. واأو�ش��ح املندوب الدائم 
امل���رسي اأن ال�شب��ب الرئي�س يف ف�ش��ل امل�رسوعن 
الع�شوي��ة  دائم��ة  ال��دول  ب��ن  للخالف��ات  يع��ود 
باملجل���س، معربًا عن اأ�شف��ه اإزاء عجز جمل�س االأمن 
عن اتخاذ قرارات فاعل��ة لرفع املعاناة عن ال�شعب 
ال�ش��وري والق�شاء على االإره��اب يف �شوريا نتيجة 

تلك اخلالفات. 
واأ�ش��ار اأبو العط��ا اإىل وجود ع��دة عنا�رس م�شرتكة 
ب��ن امل�رسوع��ن املتناف�ش��ن، مو�شح��ًا اأن م�رس 
�شوت��ت ل�شالح تل��ك العنا�رس والت��ي تتلخ�س يف 
وق��ف ا�شتهداف املدني��ن ال�شوري��ن، ودعم النفاذ 

االإن�ش��اين ووق��ف العدائيات، وفقًا لق��رارات جمل�س 
لة، و���رسورة التعاطي احلا�شم مع  االأم��ن ذات ال�شِّ
ا�شتخف��اف بع�س اجلماع��ات امل�شلح��ة مبنا�شدات 
املجتم��ع الدويل لها بعدم التع��اون مع التنظيمات 

االإرهابية.
واأ�ش��اف ان امل�رسوع��ن يعطي��ان اأولوي��ة لوق��ف 
العدائيات يف حلب، ويحثان علي ا�شتئناف العملية 
ال�شيا�شي��ة واملفاو�ش��ات حول املرحل��ة االنتقالية 
يف �شوريا، م�شرياً اإىل اأن الت�شوية ممكنة على اأ�شا�س 
تل��ك العنا���رس اإذا خل�شت نوايا الق��وى املوؤثرة يف 

ال�رساع على االأر�س.

مجلس األمن يفشل في تبني قرارين حول سوريا

مصر: صوتنا لصالح القرارين الروسي والفرنسي بناء على المحتوى ال المزايدات
القاهرة - متابعة

واشنطن - متابعة

واشنطن تنوي مراجعة دعمها للتحالف العربي في اليمن 
وتبين أن تعاونها مع السعودية ليس شيكا على بياض

عل��ى اإثر الغ��ارة اجلوية الت��ي ا�شتهدفت جمل�س ع��زاء يف �شنعاء 
اول ام���س ال�شب��ت، والت��ي ادت اىل �شقوط العديد م��ن اال�شخا�س، 
نوت الوالي��ات املتحدة من انها �شرتاجع دعمها للتحالف بقيادة 
ال�شعودي��ة واعلن املتحدث با�شم جمل�س االأم��ن القومي االأمريكي 
"ني��د براي���س" اإن الواليات املتح��دة �شرتاجع دعمه��ا للتحالف 
ال��ذي تق��وده ال�شعودية، مبينا يف بيان ل��ه " اإن "التعاون االأمني 

االأمريكي مع ال�شعودية لي�س �شيكا على بيا�س .
ولف��ت "يف �شوء ه��ذا احلادث وح��وادث اأخرى وقع��ت يف االآونة 
االأخ��رية بادرنا مبراجع��ة فورية لدعمنا الذي ُقل���س ب�شكل كبري 

بالفعل للتحالف الذي تقوده ال�شعودية."
 م��ن جانبه اع��رب التحالف العرب��ي،  يف بيان له ع��ن جاهزيته 
الإ���رساك اخلرباء االأمريكين يف حتقيق فوري بهذا احلادث، نافيا 

�شلوع قواته فيه.
 واأ�شابت غارات جوية جتمع م�شيعن يف جمل�س للتعزية يف والد 
وزير الداخلية جالل الروي�شان، حليف احلوثين والرئي�س اليمني 

ال�شابق علي عبد اهلل �شالح.
 وق��ال غازي اإ�شماعيل القائم باأعم��ال وزير ال�شحة يف احلكومة 
الت��ي يقودها احلوثيون يف العا�شم��ة اليمنية اإن التحالف ارتكب 
"جرمي��ة مروعة" عندم��ا ا�شتهدف مدنين كان��وا ي�شاركون يف 
الع��زاء. وحت��دث من�ش��ق ال�ش��وؤون االإن�شانية للمنظم��ة الدولية يف 
اليم��ن، جامي ماكغولدريك، عن حال��ة �شدمة وغ�شب بن عمال 

االإغاثة ب�شبب الهجوم.
قي��ادة التحال��ف، نفت ا�شته��داف جمل�س الع��زاء م�ش��ددة على اأن 
لديه��ا تعليمات وا�شحة بعدم ا�شته��داف املواقع املدنية، واأعلنت 

فتح حتقيق فوري يف احلادث.
وكان��ت وكالة �شباأ اليمني��ة التابعة للحوثين، اأوردت اأن الطريان 
ال�شع��ودي ا�شتهدف "ع�رس ال�شبت �شالة عزاء الأ�رسة اآل الروي�شان 
جن��وب العا�شم��ة �شنعاء بثالث غ��ارات جوي��ة"، ووقع احلادث 
ل��دى جتمع م�شيع��ن يف جمل�س للتعزية يف عل��ى الروي�شان، والد 
وزير الداخلية جالل الروي�شان، حليف احلوثين والرئي�س اليمني 

ال�شابق علي عبد اهلل �شالح.

بغداد - خاص

نواب بريطانيون يطالبون بعقد جلسة طارئة لبحث تنفيذ عمل عسكري في سوريا
وح��ث وودك��وك، وه��و يت��وىل من�ش��ب �شكرت��ري 
الربمل��ان  يف  �شوري��ا"  اأ�شدق��اء  "جمموع��ة 
الربيطاين، حث رئي�شة ال��وزراء الربيطانية ترييزا 
ماي على عقد جل�شة طارئة للربملان اأثناء عطلته.
واأك��د النائب، ال��ذي عقد قبل اأ�شب��وع اجتماعا يف 
ا�شطنب��ول م��ع قي��ادة "االئت��الف الوطن��ي لقوى 
اأن املعار�ش��ن  الث��ورة واملعار�ش��ة ال�شوري��ة"، 
ال�شوري��ن ي�شع��رون ب��اأن الع��امل تركه��م، وه��م 
يطالب��ون بريطانيا والوالي��ات املتحدة واالحتاد 
االأوروبي ببذل املزيد من اجلهود يف �شبيل اإخراج 

االأزمة ال�شورية من الطريق امل�شدود.
ووجه وودكوك اتهام��ات �شديدة اللهجة ب� "القتل 
املمنهج للمدنين" اإىل حكومتي دم�شق ومو�شكو، 
م�ش��ددا عل��ى اأن رو�شي��ا، الدول��ة دائم��ة الع�شوية 
يف جمل���س االأمن ال��دويل، ترتكب يومي��ا "جرائم 

حرب"، ح�شب ادعائه.
وه��دد الربمل��اين بت�شدي��د �ش��الح اجل��و الربيطاين 
�رسب��ات اإىل القواع��د الع�شكري��ة التابع��ة للقوات 
اخ��رتاق  عل��ى  ردا  االأ�ش��د"،  للرئي���س  "املوالي��ة 
الط��ريان ال�ش��وري ملنطقة حظر ج��وي فوق حلب، 

ميكن اإقامتها. 
وق��ال وودك��وك "اإن مق��رتح اإقام��ة منطق��ة حظر 
ج��وي �شيو�ش��ح لرو�شي��ا و�شوري��ا باأنن��ا �ش��رد 
عل��ى كل م��رة ترم��ون فيه��ا الربامي��ل املتفج��رة 
على املدني��ن بق�شف االأهداف التابع��ة للنظام.. 
قوتن��ا الناري��ة تتجاوز م��ا لديك��م.. �شتعقد هناك 

جل�شة طارئ��ة بهدف اإقناع احلكومة )الربيطانية( 
باتخاذ اخلطوات".

بدوره��ا، اأعرب��ت النائ��ب األي�شون م��اك غوفرين، 
الرئي�ش��ة امل�شاركة ل�"جمموعة اأ�شدق��اء �شوريا" 

ع��ن دعمه��ا ملب��ادرة  الربيط��اين،  الربمل��ان  يف 
وودك��وك، م�شيف��ة "اأن موا�شلة القت��ل الع�شوائي 
للمدني��ن واالأطف��ال جتل��ب الع��ار عل��ى الب�رسية 

باأكملها".

وعربت النائب عن اأ�شفها من اأن جمل�س العموم مل 
يعقد بعد جل�شة خا�شة باالأزمة ال�شورية، م�شيفة 
اأن احلكوم��ة الربيطاني��ة قادرة عل��ى الك�شف عما 
يج��ري يف هذه البالد)�شوريا( وحتديد امل�شوؤولن 

عنه. وكان جمل���س االأمن الدويل قد ف�شل يف وقت 
�شاب��ق م��ن ي��وم ال�شب��ت يف تبني م�رسوع��ي قرار 
ب�ش��اأن �شوري��ا اأعدته��ا مو�شك��و وباري���س، حي��ث 
�شوتت لندن مع حلفائه��ا الغربين �شد املبادرة 

الرو�شية ب�شاأن الت�شوية يف �شوريا.
ج��اء ذل��ك يف وق��ت يتوا�ش��ل في��ه الت�شعي��د يف 
العالقات بن رو�شيا ودول الغرب من جراء االأزمة 
ال�شوري��ة التي �شهدت موؤخ��را ت�شديدا ملحوظا من 
ح��دة اال�شتب��اكات بع��د انهي��ار اتفاق��ات الهدنة 
الت��ي توج��ت باإبرامه��ا املفاو�ش��ات املاراثونية 
ب��ن وزي��ري اخلارجية الرو�ش��ي �شريغي الفروف 
واالأمريك��ي ج��ون ك��ريي ي��وم 9 �شبتمرب/اأيل��ول 

املا�شي.
ولوح��ت وا�شنط��ن بفر���س عقوب��ات اقت�شادي��ة 
جدي��دة عل��ى مو�شك��و لدوره��ا يف �شوري��ا متهمة 
ممار�ش��ة  يف  الرغب��ة  بع��دم  الرو�شي��ة  احلكوم��ة 
ال�شغ��وط على دم�شق، بينم��ا �شددت مو�شكو مرارا 
على اأن عدم اإيفاء الواليات املتحدة بامل�شوؤوليات 
املرتتب��ة عليها مبوج��ب اتفاقات فيين��ا، ال �شيما 
فيما يخ�س ف�شل مقاتلي املعار�شة املعتدلة عن 
مقاتلي تنظيم "جبهة الن�رسة" االإرهابي، وهو ما 
�شبب انهي��ار الهدنة يف �شوريا، م�شيفة اأن رو�شيا 
ال ت��زال الدول��ة الوحي��دة الت��ي ال يخال��ف تواجد 
قواته��ا يف االأرا�ش��ي ال�شوري��ة القان��ون ال��دويل، 
بينم��ا مل تتل��ق اأي دول��ة اأخ��رى، مب��ا فيه��ا دول 
التحال��ف ال��دويل بقي��ادة وا�شنط��ن والتي جتري 
عملياته��ا يف الب��الد، طلب��ا ر�شمي��ا م��ن حكومة 

دم�شق ال�رسعية.

الجورنال - متابعة

دعا جون وودكوك، الع�ضو 
يف جمل�س العموم الربيطاين، 
اإىل عقد جل�ضة برملانية طارئة 

بهدف و�ضع حد للعنف يف 
�ضوريا، مرافقا هذه الدعوة 

باتهامات بحق دم�ضق 
ومو�ضكو.


