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»طالبان« تقتل 12 شخصاً وتختطف 50 آخرين في أفغانستانعربية وعالمية
كابول - وكاالت: لقي 12 شخصا حتفهم بعدما أوقف مسلحو حركة طالبان حافلتني على طريق 
في شرق أفغانستان وقاموا بإطالق النار على كل من كانوا على متنهما. 
وقال جاويد سالجنى املتحدث باسم حاكم اقليم غازني في تصريح صحافي امس: إن مسلحي 
طالبان أمروا ركاب احلافلتني بالنزول وقاموا بإطالق النار عليهم، مشيرا إلى أن من بني القتلى 
أفرادا من قوات األمن.
ومن جهة أخرى، أعلنت احلركة عن قيام مسلحيها بإيقاف حافلة وسيارة بالقرب من مدينة 
قندوز وقاموا باحتجاز 50 راكبا كرهائن، وأكدت الشرطة األفغانية عملية االختطاف.

أحدث استطالع للرأي يظهر تقدمها عليه بفارق 10 نقاط

كلينتون معلنة فوزها بترشيح الدميوقراطيني: ترامب غير مؤهل لقيادة أميركا

ترامب بعشر نقاط في السباق 
الرئاسي األميركي املقبل.

االس���تطالع  وأش���ار 
اإللكتروني إلى أن 44.3% من 
الناخبني املرجحني قالوا إنهم 
سيصوتون لكلينتون مقارنة 
بنس���بة 34.7%س���يدعمون 

ترامب. 
وفي معسكر اجلمهوريني، 
ف���از ترام���ب باالنتخاب���ات 
التمهيدية التي اجريت امس 
االول، حيث خاضها منفردا 
بال منافسة من أي مرشح آخر 

للحزب اجلمهوري.
وعل���ى الرغم م���ن ذلك، 
توقع اخلبير االس���تراتيجي 
املخض���رم  الدميوقراط���ي 
جيمس كارفيل � الذي سبق 
ان قاد حملة الرئيس االسبق 
بيل كلينت���ون- اال يصبح 
النهائ���ي  ترام���ب املرش���ح 

للجمهوريني.

بتقدمي مقترحات مهمة ليفيد 
اقتصادنا وسياستنا اجلميع 
وليس الذين ميلكون الثروات 
والس���لطة فق���ط«. واضاف 
ارنس���ت ان »الرئي���س هنأ 
كلينتون على حصولها على 
عدد املندوبني الضروري لكسب 
ترشيح احلزب الدميوقراطي 

لالنتخابات الرئاسية«.
وتابع ان »الرئيس اوباما 
والسيناتور ساندرزسيلتقيان 
بطلب من االخير، في البيت 
االبي���ض، ملواصلة حوارهما 
حول الرهان���ات املهمة لهذه 
االنتخابات«حيث من املنتظر 
ان يجتمع أوباما وس���اندرز 

اليوم.
م���ن جه���ة اخ���رى، أفاد 
اس���تطالع لل���رأي أجرت���ه 
»رويترز« ومؤسسة »إبسوس« 
بأن كلينت���ون تتفوق على 
منافسها اجلمهوري دونالد 

وامنا يه����دف الى ان تضمن 
كلينتون برنامجها في املؤمتر 
القوم����ي للحزب ع����ددا من 
النقاط التي ش����كلت جوهر 
حملته االنتخابية الس����يما 
فيما يتص����ل بإعفاء الطالب 
من تبعات قروضهم الستكمال 
دارستهم ورفع احلد االدنى 
لألجور وتشريع قيود واضحة 
على مضاربات وول ستريت 

في السوق املالية.
وفي ه���ذه االثناء، اتصل 
الرئيس األميركي باراك اوباما 
بكل من ساندرز وكلينتون، 
وق���ال الناطق باس���م البيت 
االبيض جوش ارنس���ت في 
بيان ان »الرئيس اوباما هنأ 
املرشحني النهما قاما بحملتني 
إلهام واثارا  ش���كلتا مصدر 
حماس الدميوقراطيني واشركا 
جيال جديدا من االميركيني في 
العملية السياس���ية وسمحا 

سيواصل حملته حتى نهاية 
االنتخابات التمهيدية الثالثاء 

املقبل في واشنطن.
وق���ال س���اندرز خ���الل 
جتمع في سانتا مونيكا في 
كاليفورنيا »س���نكافح بجد 
الثالثاء  انتخابات  للفوز في 

املقبل في واشنطن«.
واعلنت حملة س���اندرز 
عن التخلي عن عش���رات من 
العاملني في حملة املرش���ح 
العنيد في استعداد للتخلي 

عن مواصلة احلملة.
ويتج���ه س���اندرز ال���ى 
واش���نطن لعق���د ع���دد من 
االجتماع���ات اجلانبي���ة في 
محاول���ة للتوصل الى اتفاق 
مع حملة هيالري مقابل دعم 

حملتها.
وال يرغب ساندرز، طبقا 
لقول مساعديه االساسيني، 
في احلصول على اي منصب 

)...( اجلس���ور افض���ل من 
اجل���دران«، ملمحة بذلك الى 
اجلدار ال���ذي قال ترامب انه 
يري���د بناءه على احلدود مع 

املكسيك.
ومدت وزي���رة اخلارجية 
الي���د خلصمه���ا  الس���ابقة 
ساندرز، وقالت »اريد ان اهنئ 
السيناتور ساندرز على حملته 

الرائعة«.
انه »اثار  الى   وأش���ارت 
حم���اس مالي���ني الناخب���ني 
وخصوص���ا الش���باب، لكن 
يجب ان تكون االمور واضحة: 
السيناتور ساندرز وحملته 
واجلدل احلاد الذي دار بيننا 
حول احلد االدنى لالجور واحلد 
من التف���اوت االجتماعي هو 
امر جيد للحزب الدميوقراطي 

والميركا«.
م���ن جهته، ل���م يعترف 
ساندرز بهزميته بل اعلن انه 

استغرق حوالي عشرين دقيقة 
لتحدي خصمها اجلمهوري 

دونالد ترامب.
وقالت كلينتون »املخاطر 
في هذه االنتخابات مرتفعة 
واخليار واضح. دونالد ترامب 
غير مؤهل لضبط النفس مبا 
ميكنه من أن يكون رئيس���ا 
للبالد وقائ���دا أعلى للقوات 

املسلحة«.
 وتابعت»عندم���ا يق���ول 
ترام���ب ان قاضيا مميزا في 
انديانا ال ميكنه القيام مبهامه 
او  بسبب اصوله املكسيكية 
يس���خر من صحافي مصاب 
النس���اء  بإعاق���ة او يصف 
ابعد بكثير  باخلنازير، فهذا 

مما كنا نتصوره«.
ان  »نعتق���د  واضاف���ت 
التع���اون افضل م���ن النزاع 
والوحدة افضل من االنقسام 
واالنفتاح افضل من الكراهية 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل ووكاالت

أعلنت هي���الري كلينتون 
فوزه���ا بترش���يح احل���زب 
الدميوقراطي خلوض االنتخابات 
الرئاس���ية املقبلة، مؤكدة انه 
انتصار تاريخي حتققه امرأة 

ومنعطف للواليات املتحدة.
وجتاوزت وزير اخلارجية 
والس���يدة االولى الس���ابقة، 
بفارق كبير اغلبية املندوبني 
املطلوبة لترش���يحها بعدما 
فازت باالنتخابات التمهيدية 
ف���ي والي���ات: كاليفورني���ا 
ونيوجيرسي ونيومكسيكو 
وداكوتا اجلنوبي���ة، اال انها 
خسرت وبدون ان يكون لذلك 
تأثير، ف���ي مونتانا وداكوتا 
اللتني فاز فيهما  الش���مالية 

منافسها بيرني ساندرز.
واعل���ن فوز هيالري امام 
الذين  آالف م���ن انصاره���ا 
بدت عليهم عالمات االرتياح 

واالنفعال والفرح. 
وبدا التأثر بشكل واضح 
التي وضعت  على كلينتون 
يدها على قلبها خالل تصفيق 
انصاره���ا طويال، بعد حملة 

شاقة استمرت 14 شهرا.
أمام  وقال���ت كلينت���ون 
مؤيديها في بروكلني بنيويورك 
أمس األول »بفضلكم وصلنا 
قطعنا مرحلة مهمة. انها املرة 
األولى في تاريخ بلدنا تنال 
فيها امرأة ترشيح أحد احلزبني 

الكبيرين«.
وأضاف���ت أن »هذا الفوز 
ليس فوز شخص، بل يعود 
إلى جيل من النساء والرجال 
الذين قاتلوا وضحوا وجعلوا 
هذه اللحظة ممكنة«، مشيرة 
بذلك ال���ى التاريخ النضالي 
الطويل من اجل حقوق النساء 

واالقليات.
وخصصت هيالري جزءا 
كبي���را م���ن خطابه���ا الذي 

)أ.ف.پ(  كلينتون تعبر عن فرحتها الغامرة أمام أنصارها بنيويورك أمس األول بعد ضمانها ترشيح احلزب الدميوقراطي في السباق الرئاسي  

أوباما هنأ هيالري 
بضمان ترشيحها 

لالنتخابات
الرئاسية

التفجير أوقع ثالثة 
قتلى و30 جريحًا

على األقل

أنقرة: هجوم بـ »مفخخة« يحمل بصمات »الكردستاني« 
يستهدف مركزاً للشرطة في »ماردين«

لقائه أس���ر القتلى في املجمع 
الرئاسي في أنقرة، أن »تركيا 
تكافح اإلرهاب بشكل فعال في 
عدد من املناطق واملدن منذ 20 

يوليو املاضي«.
وفي غضون ذلك، حملت 
صحيفة »جوني���س« املقربة 
من احلكوم���ة التركية، أملانيا 
مس���ؤولية تفجير إسطنبول 

امس االول.

وقال���ت الصحيف���ة ف���ي 
صفحته���ا األولى امس حتت 
عن���وان »صنع أملان���ي«، أن 
برل���ني لم تتحم���ل رد الفعل 
الصارم من تركيا على القرار 
البرملان  الذي أصدره  املخزي 
األملاني بتصنيف املذابح التي 
ارتكبت بحق األرمن إبان الدولة 
العثماني���ة على أنه���ا »إبادة 

جماعية«.

وفي سياق ذي صلة، قال 
الرئيس رجب طيب أردوغان 
إن »اجلهات التي حتاول تلقني 
ال���دروس لتركي���ا من خالل 
اإلرهاب والعمليات اإلرهابية 
إمنا يحاولون عبثا«، مشيرا 
إلى أن »نيل الش���هادة يعتبر 
هدفا ساميا بالنسبة للشعب 

التركي«.
واضاف أردوغ���ان خالل 

أنق���رة - وكاالت: أعل���ن 
رئي���س ال���وزراء التركي بن 
عل���ي يلدي���رمي ان ش���رطيا 
ومدنيني اثن���ني قتلوا وجرح 
نحو ثالثني شخصا اخرين في 
اعتداء بسيارة مفخخة استهدف 
مديرية األمن بقضاء مديات في 
محافظة ماردين جنوب شرق 
العمال  البالد، محمال ح���زب 
الكردستاني مسؤولية الهجوم. 
وقال يلديرمي في مؤمتر صحافي 
باسطنبول حيث اسفر اعتداء 
مماثل امس االول عن سقوط 
احد عش���ر قتيال ف���ي احلي 
التاريخ���ي للمدينة ان »منفذ 
هذا الهجوم هو منظمة حزب 
القاتلة«.  الكردستاني  العمال 
ونقل���ت وكال���ة »األناضول« 
لألنباء، عن مصادر أمنية لم 
تسمها قولها إن التفجير الذي 
وقع في منطقة يكتظ بها املارة، 
تسبب في إحلاق أضرار كبيرة 
بالعديد م���ن املباني احمليطة 
مبقر الشرطة. وذكرت شبكة 
»سي. ان.ان.تورك« ان سيارة 
مثقل���ة باملتفج���رات حاولت 
اقتح���ام س���ياج امن���ي امام 
مركز الش���رطة قبل ان يطلق 
الشرطيون املناوبون النار على 
السائق الذي سارع الى تفجير 

شحنته.

احلزن واألسى يعلو قسمات أقارب بعض ضحايا تفجير اسطنبول خالل تشييعهم أمس       )أ.پ(

الصدر منتقداً املالكي: »إللي بيته من زجاج ال يرمي الناس باحلجر«
الرغم من  وكاالت: عل���ى 
مطالبة مجلس محافظة األنبار 
العام للقوات املسلحة  القائد 
بإقصاء ميليش���يات احلشد 
الشعبي عن معارك احملافظة 
عموم���ا والفلوجة خصوصا، 
جاء الرد م���ن هادي العامري 
القيادي في ميليشيا بدر الذي 
املدينة، مطالبا  لوح باقتحام 

األهالي مبغادرتها فورا.
العامري  ففي بيان وجهه 
إل���ى أهالي الفلوج���ة، طالب 
أيضا شرطة األنبار واحلشد 
العش���ائري باملش���اركة في 
املدينة.  عملي���ات اس���تعادة 

كما دعا رئيس الوزراء حيدر 
إلى إعط���اء أولوية  العبادي 
خاصة ملعركة الفلوجة وعدم 

فتح أي معركة أخرى.
وفي سياق متصل، كشف 
قائد قوات حشد الكرمة العراقي 
العقي���د جمع���ة اجلميلي أن 
القوات تعمل حاليا على تنظيم 
صفوفها متهيدا القتحام مدينة 

الفلوجة. 
وقال اجلميلي - في تصريح 
خاص لراديو »سوا« األميركي 
امس إن املع���ارك تدور حاليا 
على مشارف منطقتي الشهداء 

واملعارض جنوب الفلوجة. 

بدوره، ق���ال قائد عمليات 
حترير الفلوجة الفريق الركن 
عبد الوهاب الساعدي إن قوات 
األم���ن تتقدم باجتاه وس���ط 
الفلوجة من احملور اجلنوبي، 
املدينة خالل  متوقعا حترير 
أي���ام. وأضاف الس���اعدي أن 
القوات األمني���ة تتقدم ببطء 
وحذر خشية تعرض املدنيني 
ل���ألذى، وألن تنظيم داعش 
زرع أعدادا كبيرة من القنابل 

واملتفجرات. 
الى ذلك، انتقد زعيم التيار 
العراق���ي مقتدى  الص���دري 
الصدر، امس االول زعيم ائتالف 

»دولة القانون« نوري املالكي 
واتهمه بأن���ه يكيل مبكيالني 
ويتهم اآلخرين جزافا، وقال: إن 
»حل مشكالت العراق وانتشاله 
من واقعه املتأزم بيد الشعب، 
فإذا أراد التغيير فسيغير اهلل 

ما به«. 
وذكر الصدر، في تصريح 
صحافي، أن من يدعي االعتصام 
في البرملان من أجل اإلصالح 
ويتراجع موقفه���م، يكيلون 
التهم إلى الغير وهم أولى بها..

وأضاف: »إللي بيته من زجاج 
ال يرمي الناس باحلجر«. 

وكان املالكي قال، في تغريدة 

على حسابه مبوقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«، إن أعداد 
املتظاهرين املستجيبني لدعوة 
التيارين الص���دري واملدني 
تتراج���ع في ه���ذه الظروف 
دليل وعي وحرص جماهيري 
عل���ى أمن الوط���ن ومصالح 

املواطنني«. 
وتظاهر املئات من العراقيني 
والناشطني املدنيني تلبية لدعوة 
من التيار الصدري، بعد اإلفطار 
مس���اء امس االول في ساحة 
التحرير وس���ط مدينة بغداد 
وسط إجراءات أمنية مشددة 
وقطع لشوارع وسط بغداد. 

ڤنزويال: املعارضة تنجز
 أولى خطواتها إلقالة رئيس البالد

كراكاس - وكاالت: حققت املعارضة الڤنزويلية 
أول جناح لها على طريق إجراء اس����تفتاء حول 
إقالة رئيس البالد نيكوالس مادورو الذي تتهمه 

بقيادة الدولة الى االنهيار.
وبعد أس����ابيع من الضغط، صادق املجلس 
االنتخابي الوطني على صحة 1.3 مليون توقيع 
من أصل نحو مليونني جمعتها املعارضة املمثلة 
في ائتالف »طاولة الوحدة الدميوقراطية« التي 

تشغل أغلبية مقاعد البرملان.
ويتطلب بدء إجراءات استفتاء اإلقالة 200 ألف 
توقيع كحد أدنى. وقال املتحدث باسم االئتالف 
املعارض للصحافيني خيسوس توريالبا »لدينا 
التواقيع، لدينا اكثر ب� 6 مرات من العدد املطلوب 
للمضي في االستفتاء«. وأوضح توريالبا ان على 
املوقعني او قس����م منهم ان يؤكدوا، بحضورهم 
شخصيا ووضع بصماتهم الرقمية، خيارهم وفق 

آلية حددها املجلس الوطني االنتخابي.
وسيتعني الحقا جمع 4 ماليني توقيع في 3 

أيام للحصول على حق إجراء االستفتاء.
من جانبه، رفض الرئيس مادورو اي شكل 
إلقصائه عن طريق االستفتاء واستبعد ان يشكل 

ذلك أساسا حلوار مع املعارضة.
وقال في خطابه األسبوعي الذي بثته التلفزيون 
احلكومي مس����اء امس االول ان »خيار استفتاء 
ميكن ان يؤدي ال����ى اإلقالة لم ولن يكون يوما 

أساس����ا حلوار«. وأضاف ان »أكثر من 30% من 
التوقيعات التي جمعتها املعارضة غير قانونية 
ومثيرة للشبهة«، معتبرا ان الدعوة الى استفتاء 

إلقالته »غير صاحلة«.
وتخوض املعارضة في ڤنزويال س����باقا مع 
الوقت، ألنه إذا جرى االستفتاء بحلول العاشر من 
يناير 2017 فقد يؤدي إلى انتخابات جديدة، وإال 
فإن نائب الرئيس سيحل ببساطة محل مادورو. 
وجاءت املوافقة على تواقيع املعارضة في ختام 
يوم احتجاجي جديد للمعارضة استخدمت فيه 
الش����رطة الغاز املسيل للدموع لتفريق تظاهرة 
كانت متجهة الى مقر املجلس االنتخابي للمطالبة 
باالستفتاء. وأفاد مراسل فرانس برس ان عناصر 
الشرطة الوطنية مزودين بدروع وسترات واقية 
من الرصاص وخوذ اس����تخدموا الغاز املسيل 
للدموع فيم����ا كان املتظاهرون يقطعون طريقا 

في شرق كراكاس.
وجتمع نحو 200 متظاهر بقيادة املرش����ح 
السابق لالنتخابات الرئاسية انريكي كابريليس 
في هذه املنطقة بعدما حال حاجز كبير للشرطة 
دون وصول نحو ألف متظاهر كانوا يحاولون 

بدورهم بلوغ مقر املجلس الوطني االنتخابي.
وهتف املتظاهرون في وجه رجال الشرطة 
»جبناء« و»انتم ايضا جائعون« و»خونة«. وقام 

بعضهم برشقهم باحلجارة.

»العموم البريطاني« يصادق 
على قانون التجسس املثير للجدل

لندن - وكاالت: صوت اعضاء مجلس العموم 
البريطاني على مش����روع قان����ون »صالحيات 
التحقيق« الذي يعطي اجهزة االمن واالستخبارات 

صالحيات واسعة جلمع املعلومات.
وحصل مشروع القانون الذي اثر جدال واسعا 
لعدة أشهر على موافقة 444 نائبا مقابل اعتراض 
69 نائبا وذلك بعد ان غير حزب العمال املعارض 
توجه����ه بدعم احلكومة الت����ي وافقت على عدة 

تعديالت ومقترحات تقدم بها.
وذك����ر حزب العم����ال ان احلكوم����ة ادخلت 
تعديالت رئيس����ية على مش����روع القانون قبل 
عرضه على التصويت من ضمنها توفير حماية 
اكب����ر للصحافيني وعدم جلوء اجهزة االمن الى 
التجسس الكترونيا على مرتكبي اجلرائم الصغيرة 
اضافة الى احلصول على تفويض قضائي قبل 

التنصت على اي مشتبه به.
ومن جانبها اكدت وزيرة الداخلية البريطانية 
تيريزا ماي ان »القانون س����يعطي اجهزة االمن 
الالزمة  واالس����تخبارات الصالحيات واألدوات 

من اج����ل ابق����اء بريطانيا آمنة ف����ي عالم غير 
مستقر«.

واضافت امام نواب البرملان ان مشروع القانون 
خضع لتعديالت ومناقشات طويلة غير مسبوقة، 
موضحة ان »مشروع القانون سيحال الى مجلس 

اللوردات«.
وتسبب مشروع هذا القانون منذ العام املاضي 
في جدل داخلي واسع حيث اتهمت احزاب املعارضة 
ومنظمات حقوق االنس����ان والنقابات احلكومة 
بإعطاء اجهزة االمن واالستخبارات صالحيات 

خطيرة للتجسس على كل سكان بريطانيا.
وذكروا ان القانون سيس����مح الجهزة االمن 
باستخدام تقنيات جلمع وحتليل بيانات املواطنني 
واملقيمني بشكل عشوائي يستهدف اي نشاط على 

االنترنت وتبادل الرسائل االلكترونية.
وفي املقابل قالت احلكومة انه ال يجب على من 
يحترم القوانني ان يخشى من عمل اجهزة االمن 
التي تسعى الى مسايرة التطورات التكنولوجية 

والتهديدات اإلرهابية عبر االنترنت.


