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ر طرداً مريباً قرب السفارة األميركية الشرطة الفلبينية تفجِّ
مانيال - وكاالت: أعلنت الشرطة الفلبينية أنها فجرت طردا مريبا اعتقدت أنه قد يكون 
قنبلة محلية الصنع بعد العثور عليه في صندوق للقمامة قرب السفارة األميركية في 
العاصمة مانيال امس. وقال رونالد ديال روزا قائد الشرطة إن القنبلة بدائية الصنع تشير 
إلى أن جماعة »موت« املتشددة التي بايعت تنظيم »داعش« قد تكون اجلهة التي زرعتها.
وأوضح أن العبوة الناسفة التي استخدمت كانت عبارة عن قذيفة مورتر عيار 81 ملليمترا 
وهي من نوعية القذائف التي تعتمد عليها جماعة »موت« في هجماتها.

الجبهة اليمينية المتطرفة تهاجمه مبكراً: خططه ستثير فوضى

محمد بن سلمان والرئيس الشيشاني بحثا العالقات الثنائية

فرنسا: احملافظون يحتشدون خلف فيون 
واألنظار على االشتراكيني املنقسمني

ترامب يتوعد كلينتون النضمامها حلملة إعادة فرز األصوات

الرياض- واس: استقبل 
صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن ســلمان ولي ولي 
العهد النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي في قصر العزيزية 
الرئيس الشيشاني رمضان 
قديروف.وذكرت وكالة االنباء 
السعودية الرسمية »واس« 
في بيان أنه جرى خالل اللقاء 
استعراض العالقات الثنائية، 
وبحث عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
كما استقبل األمير محمد 
بن سلمان مع وزير البحرية 
األميركية راي مابوس. وجرى 
خالل االجتماع اســتعراض 
عدد من المسائل ذات االهتمام 

المشترك بين البلدين.
من جهة أخرى، اجتمع 
صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر محمد بن ســلمان 
مع وزير الدفاع النيجيري 

منصور دان علي.

باريــس- وكاالت: بدأت 
اجلبهة الوطنيــة اليمينية 
الفرنســية املتطرفــة فــي 
توجيــه ســهام انتقاداتهــا 
مبكــرا إلى فرانســوا فيون 
الذي حظي بترشيح اليمني 
احملافظ النتخابات الرئاسة، 
وحــذرت اجلبهــة مــن أن 
خططه إلصــالح االقتصاد 

»ستثير فوضى«.
وأصبح فيون مرشح ميني 
الوسط في انتخابات الرئاسة 
التــي جتــري فــي فرنســا 
العام املقبــل بعد فوزه في 
التي  التمهيدية  االنتخابات 
جرت امس االول حيث تغلب 

على منافسه االن جوبيه.
وقــال فلوريان فيلبوت 
الوطنيــة  عضــو اجلبهــة 
»مشــروع  إن  لرويتــرز 
فيــون مختلــف متامــا عن 
مشــروعنا وهــو مشــروع 
صعب ولن يستطيع جعل 
غالبية الفرنسيني يساندونه، 
وأضاف »بالنسبة لنا فإنه 
مرشح عظيم ملواجهته في 

االنتخابات«.
 وتابــع فيلبــوت »إنــه 
برنامــج مــن الفوضى. من 
املســتحيل أال يثيــر هــذا 
العالج التقشــفي فوضى«، 
مشيرا إلى ان فيون الذي كان 
رئيسا للوزراء فيما بني عامي 
٢٠٠7 و٢٠١٢ يتحدث بشكل 
صارم عن الهجرة ولكنه لن 
يتصرف بشكل حاسم فور 
توليه السلطة، ويريد فيون 
خفــض اإلنفاق العام ورفع 

سن التقاعد وإلغاء أسبوع 
العمل املؤلف من 35 ساعة 
وتقليص التأمني االجتماعي.
ويعتــزم خفض اإلنفاق 
العام ١٠٠ مليار يورو على 
مدى خمس سنوات وإلغاء 
ضريبة على األثرياء ورفع 
ســن التقاعد إلــى ٦5 عاما 
باإلضافة إلى زيادة ضريبة 
القيمة املضافة على املبيعات، 
الرأي  وتتوقع استطالعات 
أن يتأهــل فيــون ولوبــن 
للجولة الثانية من انتخابات 
الرئاسة في مايو ٢٠١7 وأن 
تخسر لوبن بعد ذلك، ولكن 
االســتطالعات فشــلت في 
توقع عودة فيــون وينظر 
إليهــا بتشــكك علــى نحو 

متزايد.
واظهر اســتطالع أجري 

امس االول ان فيون سيفوز 
على لوبــن بحصوله على 
٦7% من األصوات مقابل %33 
للوبن، وأظهر االســتطالع 
االشــتراكي  الرئيــس  أن 
فرانسوا هوالند لن يحصل 
في اجلولــة األولى إال على 
٩% من األصوات، وسيحصل 
رئيس وزرائه مانويل فالس 
إذا ترشــح بــدال منــه على 

النسبة ذاتها.
إن  االســتطالع  وقــال 
إميانويــل ماكــرون وزيــر 
االقتصاد الفرنسي السابق 
ســيحصل على مــا بني ١3 
و١4%، وسيحصل اليساري 
جان لوك ميلينشــون وهو 
عضــو ســابق فــي احلزب 
االشــتراكي على مــا بني ١3 

و١5%.

وفــي ظل قيــادة مارين 
لوبــن التي تولت رئاســة 
اجلبهة الوطنية من أبيها جان 
ماري لوبان في ٢٠١١ حتولت 
اجلبهة من حزب ليبرالي من 
الناحية االقتصادية ومؤيد 
إلى  للمشروعات الصغيرة 
حزب يتعهد بخفض ســن 
التقاعد وضمان شبكة تأمني 

اجتماعي سخية لفرنسا.
من جهة اخرى، تسلطت 
احلــزب  علــى  األنظــار 
االشــتراكي احلاكــم بعــد 
أن أدى اختيــار تيــار ميني 
الوسط ملرشحه في انتخابات 
الرئاسة إلى زيادة الضغط 
علــى تيــار اليســار الــذي 
ينتمي إليه الرئيس فرانسوا 
هوالند الختيار مرشحه في 

االنتخابات.
ويعطــي اختيــار ميني 
الوســط لفرانســوا فيــون 
فرصــة ضعيفــة للحــزب 
الــذي ينتمــي  االشــتراكي 
إليه هوالند وتيار اليســار 
فــي  الواســع  الفرنســي 

االنتخابات الرئاسية.
وســعى املتحدث باسم 
احلكومة الفرنسية، ستيفان 
لو فول إلى تهدئة التكهنات 
اإلعالمية بتنافس ضار بني 
رئيس الوزراء مانويل فالس 

والرئيس هوالند.
وقال لو فول: ملن يقولون 
إنه ستكون هناك انتخابات 
متهيدية بني الرئيس ورئيس 
الــوزراء أقول إنه لن تكون 

هناك انتخابات بينهما.

واشنطن- وكاالت: قال 
الرئيــس األميركي املنتخب 
دونالــد ترامــب إن »ماليني 
األشخاص« قاموا بالتصويت 
بشكل غير قانوني ملنافسته 
هيــالري  الدميوقراطيــة 
كلينتــون خالل االنتخابات 
الرئاسية األخيرة التي فاز 
فيها، متحدثا عــن »تزوير 
كبيــر«، لكن من دون تقدمي 

دليل على اتهاماته.
جاء ذلك، ردا من  ترامب 
على إنضمام فريق منافسته 
الدميوقراطية اخلاسرة في 
االنتخابات هيالري كلينتون 
إلى حملة إعادة فرز األصوات.

وأضاف: »اضافة الى فوز 
ســاحق في الهيئة الناخبة، 
فــزت أيضــا بالتصويــت 
الشــعبي اذا حذفتم ماليني 
األشــخاص الذيــن صوتوا 

بشكل غير شرعي«.
وتأتي هذه التصريحات 
بينمــا يتم اتخــاذ خطوات 
إلعادة احتساب األصوات في 
والية ويسكونسن التي فاز 
فيها ترامب، بناء على طلب 
من مرشــحة حزب اخلضر 
في االنتخابات جيل ستاين.
»تزويــر  واضــاف 
انتخابي خطير في فرجينيا 
ونيوهامشير كاليفورنيا؟ 

وجــرى خالل االجتماع 
العــــالقات  استعــــراض 
المملكــة  الثنائيــة بيــن 

ملاذا ال تقوم وسائل االعالم 
بتغطية ذلك؟ حتيز شديد، 

مشكلة كبيرة!«.
ولم يقم ترامب وال فريق 
مساعديه بتقدمي اي ادلة حول 
ادعاءاته، ولم يشــر ســبب 
معارضته العادة احتســاب 
االصوات في ويسكونســن 
ان كان تزويــر االنتخابات 

مشكلة كبيرة.
وكان ترامب قد حذر خالل 
حملتــه من احتمــال وقوع 

ونيجيريــا خاصــة فــي 
الــدفاعيــــة،  المجــــاالت 
ــن  ــدد م ــى ع ــة إل باإلضاف

»تزويــر« فــي االنتخابــات 
الرئاســية، لكنــه لــم يذكر 
اي أمــر مماثــل بعــد فوزه 
املفاجئ في الثامن من نوفمبر 

اجلاري.
وفي سياق متصل، أحملت 
مستشــارة ترامب، كيليان 
كونواي، الــى أنه في حال 
أصر فريــق كلينتون على 
اعادة احتســاب االصوات 
فــي ويسكونســن، فــان 
الرئيــس املنتخب قد يعيد 

اإلقليميــة  المســتجدات 
والدوليــة، بحســب مــا 

أفــادت وكالــة »واس«.

التفكيــر في تعهــده بعدم 
مالحقــة هيــالري قضائيا 
الســتخدامها حــني كانــت 
وزيــرة للخارجيــة خادما 
الكترونيا خاصا بدل حساب 
حكومي آمن في مراسالتها 
اإللكترونية. وقالت كـونواي 
لتلفزيون »ايه بي سي« انه 
بينمــا يتصــرف ترامب بـ 
»شــهامة« حيال كلينتون، 
»موقفهــا حيــال ذلــك هو 
ارسال مستشارها القانوني 
لالنضمام الى اعادة احتساب 

االصوات السخيف«.
على صعيد آخر، ظهرت 
بوادر خالفات عميقة حول 
تعيينــات االدارة االميركية 

اجلديدة مرة اخرى.
وتــدور معركــة ضارية 
حول منصب وزير اخلارجية، 
املنصب الثالــث في الدولة 
الــذي ميثــل وجــه أميركا 

وصوتها في العالم.
وقالت صحيفة »نيويورك 
تاميز« ان هناك صراعا عنيفا 
في أوساط الرئيس املنتخب 
بني من يؤيد الرئيس السابق 
لبلديــة نيويورك رودولف 
جولياني واملرشح اجلمهوري 
الــذي لم يحالفــه احلظ في 
االنتخابــات الرئاســية عام 

٢٠١٢ ميت رومني.

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي مستقبال الرئيس الشيشاني )واس( 

)أ.ف.پ(  مؤيدون لترامب يرفعون الفتات داعمة له أمام برجه في نيويورك امس االول  

الصدر »يجمل« قانون ميليشيات »احلشد الشعبي«

خامنئي منتقداً روحاني: تعجلنا في االتفاق النووي

القوات العراقية تتوغل ألول مرة 
في اجلبهة الشمالية للموصل

الفلسطينيون يحيون اليوم الذكرى الـ »69 للتقسيم«

العربية.نت: انتقد املرشد األعلى للثورة اإليرانية 
علي خامنئي، سياســة االنفتــاح التي ينتهجها 
الرئيس حسن روحاني حيال امللف النووي، وقال 
إن »اجلانب الغربي غير ملتزم بهذا االتفاق الذي 
استعجل بعض املسؤولني اإليرانيني في إبرامه«.
جاء ذلك خالل تعليق خامنئي لدى استقباله 
قادة البحرية التابعة للجيش اإليراني أمس األول، 
على القرار الذي اتخذه مجلس النواب األميركي 
مؤخرا بتمديد العقوبات لعشر السنوات على إيران 
بالقول إنه »رغم املفاوضات حول رفع العقوبات، 
قام الكونغرس األميركي بتمديدها، حتت ذريعة 

أن القرارات التي يتخذها ليست حظرا جديدا بل 
هي متديد للحظر السابق«. ونقلت وكالة »تسنيم« 
االيرانية عن خامنئي قوله خالل اللقاء: »ال فرق 
بني فرض حظر جديد أو استئناف حظر قد انقضى 
أجله، ومن املؤكد أن الثاني يعد نقضا صريحا ملا 
مت االتفاق عليه ســابقا من قبل الطرف املقابل«. 
واقــر مجلس النواب بالكونغــرس األميركي في 
١5 نوفمبر اجلاري، بأغلبيــة 4١٩ صوتا، قانون 
متديد العقوبات على إيران لعشر سنوات، بسبب 
استمرارها بدعم اإلرهاب وانتهاك القرارات األممية 
من خالل تطوير وجتربة الصواريخ الباليستية.

بغداد - وكاالت: توغلت القوات العراقية في 
املناطق الشمالية ملدينة املوصل امس، ألول مرة 
منذ وصولها إلى تخوم املدينة قبل عدة أسابيع.
وقال العميد في جهاز مكافحة اإلرهاب غامن 
إبراهيم الساعدي: إن »قوات جهاز مكافحة اإلرهاب، 
وبالتنســيق مع قيادة التحالف الدولي والفرقة 
السادســة عشرة باجليش، شــنت هجوما على 

مواقع التنظيم شمالي املوصل«.
وأضاف الساعدي أن القوات العراقية »متكنت 
من التوغل في اجلبهة الشمالية واستعادت مناطق 
تشمل تقاطع الشالالت وتقاطع العبادي وجامع 

سعدي واألزقة التي وراءها«.
ولفت إلى أن تنظيم »داعش« تكبد خســائر 
فادحة في األرواح واملعدات خالل عملية التوغل 

في شمالي املوصل.
ويعد هذا أول تقدم في اجلبهة الشمالية منذ 
أن وصلــت قوات اجليش إلى تخوم املدينة قبل 

أسابيع.
ويقول مراقبون: إن بطء تقدم القوات العراقية 
في اجلبهة الشمالية للموصل يعود لعدة أسباب 
أبرزها ضعف جتهيز القوات املشــاركة في هذه 
اجلبهة باألسلحة قياسا مبا ميلكه تنظيم داعش 

من وسائل قتال حديثة. 
وفي سياق متصل، قال املالزم أول في الشرطة 

االحتادية، طالل املوســى: إن قوات مشتركة من 
الشرطة االحتادية وميليشيات »احلشد الشعبي« 
الفصائل انتزعت قريتني من داعش غرب املوصل. 
وأوضح املوسى أن القوات املشتركة استعادت 
قريتي املصايد والتركمانية من مسلحي »داعش«. 
وأشار إلى أن القوات العراقية قتلت »مجموعة 
مــن عناصــر التنظيم ضمــن ما يســمى كتيبة 
املهاجرين التابعة لوالية نينوى« خالل معارك 

استعادة قرية التركمانية.
على صعيد آخر، سلم زعيم التيار الصدري 
فــي العراق مقتدى الصدر، كل من الرئيس فؤاد 
معصوم، ورئيس مجلس النواب سليم اجلبوري، 
ورقة تتضمن مقترحات إلصالح آلية عمل »احلشد 

الشعبي«.
وقال مكتبا رئيســي اجلمهوريــة والبرملان، 
في بيانني منفصلني إن وفدا من التيار الصدري 
سلم كال من معصوم واجلبوري نسخة من ورقة 
اقترحها الصدر إلصالح تنظيم »احلشد الشعبي«.
وتتضمن ورقة الصــدر »آليات تنظيم عمل 
هيئة احلشد وارتباطاته وتصنيفاته العسكرية 
وكل ما يتعلق بعمل الهيئة من الناحية العسكرية 
واإلدارية واملالية كشروط االلتحاق والتشكيل، 
مع التشــديد على أن املنتسبني للحشد يجب أال 

ينتموا إلى أي فصيل سياسي«.

عواصم- وكاالت: يحتفل الفلسطينيون والعالم، 
اليوم، بـ »اليوم العاملي للتضامن مع الشــعب 
الفلسطيني«، املوافق لذكرى القرار الصادر عن 
اجلمعية العمومية لألمم املتحدة في 29 نوفمبر 
عام 1947، بتقسيم فلسطني إلى دولتني: عربية 
ويهودية. و»اليوم العاملي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني«، هو مناسبة تنظمها األمم املتحدة يوم 
29 نوفمبر من كل عام، للتذكير بقرار التقسيم.

ورغم مرور 69 عاما على هذا القرار، إال أن الدولة 
الفلسطينية لم تر النور حتى اآلن، فيما استولت 
إسرائيل على غالبية أراضي »فلسطني التاريخية«.

وعرف قرار األمم املتحدة، الذي حمل الرقم 181، بـ 
»قرار التقسيم«، ووافقت عليه آنذاك 33 دولة، فيما 
عارضته 13 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول.
وتقضي خطة تقسيم فلسطني بإنهاء االنتداب 
البريطاني على فلسطني، وتقسيم أراضيها إلى 

ثالثة أجزاء، وهي:
- دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 4 آالف و300 
ميل مربع، تقع على منطقة اجلليل الغربي، ومدينة 
عكا، والضفة الغربية، والساحل اجلنوبي املمتد 

من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع 
جزء من الصحراء على طول الشريط احلدودي 

مع مصر.
- دولة يهودية: مساحتها 5 آالف و700 ميل مربع، 
تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب 
تل أبيب، واجلليل الشرقي، مبا في ذلك بحيرة 

طبريا و»إصبع اجلليل«، و)صحراء( النقب.
- وضع القدس وبيت حلم واألراضي املجاورة 
لهما، حتت الوصاية الدولية. ونص قرار التقسيم 
على: »أن اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة، 
بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة 
املنتدبة - بريطانيا- للبحث في تشكيل وحتديد 
صالحية جلنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح 
للنظر في مسألة حكومة فلسطني املستقلة في 
دورتها الثانية، وبعد أن شكلت جلنة خاصة أناطت 
بها مهمة إجراء حتقيق حول جميع املسائل املتعلقة 
مبشكلة فلسطني وحتضير مقترحات بغية حل 
هذه املشكلة. وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة 
اخلاصة الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة 

بعد املوافقة عليها باإلجماع. 

) أ.ف.پ( مرشح ميني الوسط فرانسوا فيون محييا انصاره في كلمة ألقاها عقب اعالن فوزه امس االول  

الرئيس املنتخب: 
»ماليني 

األشخاص« صّوتوا 
لهيالري بشكل 

غير قانوني

املتحدث باسم 
احلكومة الفرنسية: 

ال انتخابات 
متهيدية بني 

فالس وهوالند

أميركا: مقتل »قناص نشط« بهجوم في جامعة أوهايو

أوهايو- وكاالت: أعلنت ســلطات إنفاذ 
القانون الفيدراليــة األميركية، امس، مقتل 
مشــتبه به فــي هجوم مســلح على احلرم 
اجلامعي في جامعة والية أوهايو احلكومية 
بشمال الواليات املتحدة، مشيرة إلى إنه مت 
رفع حالة التأهب األمني في محيط الواقعة 

بعد احتواء التهديد.
وقالت السلطات األميركية ان ١٠ أشخاص 
اصيبوا خالل الهجوم ومت نقلهم إلى املستشفيات 

للعالج.
وافادت التقارير بأن إصابات ٩ منهم ليست 
بليغة، في حني توجد ضحية في حالة حرجة.
وقال مسؤول أميركي إن الهجوم املسلح 
كان في األغلب باســتخدام سكني وسيارة، 
استنادا إلى تصريحات شهود العيان للشرطة، 
مشيرا إلى احتمال كون الطلقات النارية التي 

سمع دويها، أطلقت من عناصر الشرطة أثناء 
محاولتهم إيقاف املهاجم. 

واكــدت ادارة اجلامعة، في وقت الحق، أن 
الوضع داخل احلرم اجلامعي اصبح آمنا.

وكانت ادارة الطوارىء في جامعة اوهايو 
قد كتبت تغريدة مســتعارة من شعار الدفاع 
عــن ضحايا اطالق نــار )ران، هايــد، فايت( 
قالت فيها: »قناص نشط في احلرم. اركضوا، 

اختبئوا، قاتلوا«.
وبعد قليل كررت اجلامعة التحذير للطالب 
قائلــة »واصلــوا االختباء في شــمال احلرم« 

اجلامعي.
يشــار إلى أن جامعــة أوهايو تعد من بني 
أكبر اجلامعات األميركية، ويبلغ عدد الطالب 
في ســكنها الطالبي مبدينــة كولومبوس ٦٠ 

ألف طالب.

)أ.پ(  طالب يغادرون مبنى جامعة اوهايو عقب فرض طوق أمني حولها  


