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إعادة فتح مطار »لندن سيتي« بعد إغالقه بسبب »حادث كيميائي«
لندن ـ أ.ف.پ: أعيد فتح مطار لندن ـ سيتي الواقع في حي املال بالعاصمة البريطانية بعد ثالث ساعات على 
اغالقه على اثر احلادث الذي تطلب اجالء 500 مسافر. واعلنت ادارة االطفاء البريطانية ان املطار اخلي لساعات 
امس االول بعد »حادث كيميائي«. وقالت االدارة على موقعها االلكتروني ان »الشرطة وطواقم االطفاء قامت 
بعمليتي تفتيش سمحتا بإعالن املطار آمنا«. وذكرت الشرطة البريطانية )اسكتلنديارد( ان عمليات البحث التي 
جرت في املطار »سمحت بالعثور على ما يشبه بخاخا للغاز »سي اس« الذي يستخدم في مكافحة الشغب، 
موضحة ان التحقيق جار ملعرفة ما اذا كان احلادث قد وقع بعد تسرب عرضي للغاز«.

الجيش العراقي سيفتح محاور جديدة بمعركة الموصل لتشتيت جهد »داعش«

يلدرمي للعبادي: لن مينعنا أحد من االهتمام بشؤون أشقائنا
أكــد  ـ وكاالت:  عواصــم 
رئيــس الــوزراء التركي بن 
علي يلدرمي، أن قضية العراق 

ليست مبعزل عن بالده.
وقــال يلدرمي في كلمة له 
خــالل االجتماع التشــاوري 
الســنوي حلزب  والتقييمي 
»العدالــة والتنميــة« بوالية 
»أفيــون قره حصــار« امس: 
إن »قضيــة العــراق ليســت 
مبعزل عن تركيا ألنها تخص 

أشقاءنا«.
وأضاف »مستقبل جيراننا 
في العراق وسورية والشرق 
األوسط هو مستقبل مشترك 

للمنطقة«.
واشــار إلــى أن احلكومة 
العراقية أخطأت كثيرا عندما 
أصدرت بيانات اســتفزازية 
ضد تركيــا مؤخرا بناء على 
توجيهات عديدة، وقال: »نحن 
في تركيــا لن نكتــرث لتلك 
البيانــات، وال يحق ألحد أن 
يقول ال دخل لكم في املنطقة، 
فتركيا ستبقى موجودة هناك 
حتى النهاية، لردع التهديدات 
األمنيــة وجميــع التحركات 
التي تفتح الباب أمام حروب 
مذهبية في املنطقة«. وتابع 
»القيادة العراقية استفزازية. 
تركيا ال تخضع ألي تهديدات. 
ستستمر تركيا في تواجدها 
هنــاك«. وأوضــح أن تركيا 
أطلقت عملية »درع الفرات« 
لتأمني احلدود مع ســورية، 
ومنع الهجمات ضد أراضيها، 
وحتقيق أمن وسالمة أرواح 

املدنيني في املنطقة.
وعلــى صعيــد معســكر 
»بعشيقة« شمالي العراق، جدد 
رئيس الوزراء التركي التأكيد 
على أن مهمة اجلنود األتراك 
فيه هي تدريــب املدنيني في 
املنطقة ليصبحوا مستعدين 
ملواجهة تنظيم »داعش« أو أي 

حترك إرهابي محتمل. 
وقــال يلــدرمي إن ما يراد 
فعلــه في العــراق اليوم هو 
فتح بــاب احلــرب املذهبية، 
وأن بالده تسعى لشد االنتباه 
إلــى ذلك، وال ميكن أن تكون 
لدى انقرة أي أفكار لتقسيم 
وتفتيت وحدة التراب والدولة 

العراقية.
جاءت تصريحات رئيس 
التركــي ردا علــى  الــوزراء 
العراقي  تصريحات لنظيره 
حيدر العبــادي، قال فيها إن 
تركيا ال تقاتل من أجل القضاء 
على االرهــاب وإمنا من أجل 
توسيع نفوذها ومصاحلها، 
وتســاءل: »أين كانت تركيا 
عندما احتــل داعش املوصل 

ومناطق واسعة بالعراق«.
جاء ذلك خالل كلمة القاها 
العبــادي خالل أمــام مؤمتر 

العاملــي للصحــوة  املجمــع 
االســالمية فــي بغــداد امس 
بحضــور علي أكبــر واليتي 
مستشار املرشد األعلى للثورة 
اإليرانيــة. وانتقــد العبادي 
بعــض دول اجلــوار، قائال: 
»نسمع صيحات من البعض 
مــع اقترابنا من القضاء على 
عصابــات تنظيــم )داعش( 
اإلرهابي ونستغرب من دعوات 
هؤالء الذين لم يقدموا أي دعم 
للعراق في حربه ضد اإلرهاب 

واليوم تتعالى صيحاتهم«.
من جهته،، اقترح رئيس 
ســليم  العراقــي  البرملــان 
اجلبوري، دعوة دول اجلوار 
إلى جلسة مشتركة، لتحقيق 

األمن والتعايش.
وقــال اجلبوري في كلمة 
خالل مؤمتر املجلس األعلى 
العاملــي للصحوة  للمجمــع 
اإلسالمية ببغداد إن »احللول 
للمشــاكل التــي تعاني منها 
املنطقــة ينبغــي أن تكــون 

جذرية وشاملة«، منوها الى 
ان »املنطقة بحاجة إلى حوار 
حقيقــي وشــامل يفضي إلى 
اتفاق تاريخي ينهي كل أشكال 

الصراع في املنطقة«.
وأشار إلى أن »احلوار يجب 
أن ينطلق من دون أية شروط 
مسبقة، واالســتعداد لتقدمي 
التنازالت، وحتقيق التعايش 
السلمي، والعراق مستعد لدعم 
احلوار واملشاركة فيه من دون 

حتفظ«.
ميدانيا، قال العميد يحيى 
رسول املتحدث الرسمي باسم 
العمليات املشــتركة  قيــادة 
تابعة لوزارة الدفاع العراقية 
إن هناك إمكانية لفتح محاور 
قتاليــة جديــدة فــي املعارك 
اجلارية لتحرير مدينة املوصل 
بهدف تشتيت جهد مسلحي 

تنظيم »داعش«.
وأضــاف رســول خــالل 
امــس إن  مؤمتــر صحافــي 
»القــوات األمنية تتقدم وفقا 

للخطط املرسومة لها واجلدول 
الزمنــي املوضــوع، وهنــاك 
إمكانية لفتح محاور عسكرية 
قتالية جديدة لتشتيت جهد 
عصابات داعش اإلرهابية دون 

حتديدها«.
وتزامن ذلك، مع قيام وزير 
الدفاع األميركي آشتون كارتر 
بزيارة غير معلنة إلى بغداد، 
لإلطالع علــى تقييم معركة 
املوصل التــي انطلقت بدعم 
جوي وبري من التحالف الذي 
تقوده الواليات املتحدة ضد 

داعش.
في غضون ذلك، اقتحمت 
القــوات األمنيــة العراقيــة، 
بلدتي تلكيف شمال املوصل 
وقراقــوش جنوب شــرقها، 
وهمــا بلدتــان ذات أغلبيــة 
مسيحية، فيما فجر عناصر 
داعش اكبر فنادق املوصل، كما 
قاموا بتفجير معمل للكبريت 
جنوب املدينة اسفر عن وفاة 

مدنيني اثنني.

اجلبوري يقترح 
اجتماعًا لدول 

جوار العراق
لبحث مشاكل 

املنطقة

»داعش« يفجر 
معماًل للكبريت 
جنوب املوصل 
ويستهدف أكبر 

فنادقها

المرشحة الديموقراطية تتصدر السباق الرئاسي في 10 واليات كبرى.. والمرشح الجمهوري يشن هجوماً كالمياً على ميشال أوباما لدعمها هيالري

كلينتون: سأكون رئيسة لكل األميركيني.. وترامب يهدد دميوقراطيتنا
واشنطن - وكاالت: قالت 
املرشحة الدميوقراطية للرئاسة 
االميركية هيــالري كلينتون 
اجلمهــوري  منافســها  إن 
دونالد ترامب يشــكل تهديدا 
األميركيــة،  للدميوقراطيــة 
مؤكــدة بتفاؤل قبــل ١8 يوما 
على االنتخابات انها قادرة على 

توحيد االميركيني.
وقالــت وزيــرة اخلارجية 
السابقة امس االول خالل جتمع 
فــي كليفالند بواليــة أوهايو 
إحدى الواليات الرئيســية في 
االنتخابات، إن »ترامب رفض 
تأكيد انه سيحترم نتائج هذه 
االنتخابات«، معتبرة انه »بذلك، 

يهدد دميوقراطيتنا«.
وأظهر أحدث استطالع أجرته 
جامعة سوفولك، أن املرشحني 
الرئاسيني باتا متعادلني في هذه 
الوالية األميركيــة الصناعية، 
حيث كان ترامب باستمرار في 
الطليعة خالل األشهر الفائتة.

وقالــت كلينتــون »معــا 
يجب أن ندعــم الدميوقراطية 
االميركية«، مضيفة »هناك شيء 
رائع يحصل في هذه اللحظة، 
الناس يتجمعون )...( لرفض 
الكراهية واالنقسامات«، مؤكدة 
انها تريد ان تكون رئيسة »لكل 

االميركيني«.
مــن جهتــه، قــال املرشــح 
اجلمهوري خالل جتمع انتخابي 
في كاروالينا الشمالية وآخر في 

بنســلفانيا ان اميركا تتراجع، 
متعهدا بأنــه في حال انتخابه 
»سنبدأ مجددا القيام بعدد من 
االمور فــي الواليات املتحدة«، 
كما وعد »بجعل االمة غنية من 

جديد«.
وفي غضــون ذلــك، وقبل 
نحو اسبوعني من االنتخابات 
الرئاســية، تشــير كل االرقام 
الــى تقــدم هيــالري كلينتون 
على ترامــب.  ويشــير معدل 
الرأي األميركية  اســتطالعات 
إلى أن املرشحة الدميوقراطية 
تتقدم مبقدار ست نقاط )٢.%45 
مقابل ٣9.٢%( على ترامب. كما 
ان كلينتــون فــي الطليعة في 

عشر من الواليات االساسية الـ 
١٣ فــي االقتراع خصوصا فيك 
فلوريدا وبنسلفانيا وميتشيغن 

وكاروالينا الشمالية.
وبات فريق حملة املرشحة 
الدميوقراطيــة يأمــل في فوز 
ســاحق فــي االنتخابــات، الى 
جانب األمل في استعادة مجلس 
الشــيوخ الذي يســيطر عليه 

اجلمهوريون حاليا.
وفــي هــذه االثنــاء، أكدت 
شرطة نيويورك أن االختبارات 
األولية التي أجريت على املادة 
البيضاء التي عثر عليها داخل 
مظروف في مقر حملة كلينتون 

أظهرت أنها »غير ضارة«.

ونقلت شبكة »إيه بى سى« 
األميركية عن املتحدث باســم 
الشــرطة قوله »إنه مت العثور 
على املادة داخل مظروف مبقر 
كلينتــون في بروكلني، ما أدى 
إلى إخالء الطابق احلادى عشر«.
وفي املقابل، يبــدو ترامب 
وحيــدا، فبــني اجلمهــور لــم 
يعد ميكنــه االعتمــاد اال على 
دعم فريقــه وعائلته ورئيس 
الســابق  نيويــورك  بلديــة 
رودي جولياني. وحتى حاكم 
نيوجيرســي كريس كريستي 
حاول النأي بنفســه في االيام 
االخيرة عندما رفض الرد على 
ســؤال طرحتــه صحافية عما 

الشــمالية إلى زوجة الرئيس 
األميركــي، قائــال إن »كل مــا 
تريــده هو أن تقــوم بحملة«. 
أنهــا  وأضــاف ترامــب »أرى 
حتب هيالري. لكن ألم تقل هي 
بنفسها في الســابق انه إذا لم 
يكن اإلنسان قادرا على رعاية 
منزله فهو بالتالي غير قادر على 
رعاية شــؤون البيت األبيض 
والبالد؟«، وذلك في إشارة منه 
الى املغامرات اجلنســية لبيل 
كلينتون خالل فترة رئاســته 

وما قبلها. 
وألقت ميشال أوباما في ١٣ 
أكتوبر اجلاري خطابا انتقدت 
فيــه بشــدة شــخصية ترامب 

اذا كان فخــورا بترامب. وكان 
ترامــب ســبب صدمــة داخــل 
معسكره برفضه االلتزام مسبقا 
باالعتراف بنتائج االنتخابات 
الرئاســية في املناظرة الثالثة 

واألخيرة بني املرشحني.
من جانب آخر، شن ترامب 
هجوما كالميا على ميشال أوباما 
التــي تعتبر احــدى احلليفات 
األكثر شعبية ملنافسته هيالري 
كلينتــون، وذلك بعــد أن كان 
املرشح اجلمهوري قد استثناها 

من انتقاداته.
فبعد مهاجمته باراك اوباما، 
تطــرق ترامب خالل جتمع في 
فليتشــر بواليــة كاروالينــا 

وتصرفاته، وال ســيما بسبب 
تصريحاته وتصرفاته املزعومة 

حيال النساء.
إلــى ذلك، أكدت واشــنطن 
أن روســيا ســيكون مرحبــا 
بهــا إذا أرادت إرســال مراقبني 
الى الواليــات املتحدة من اجل 
مراقبة االنتخابات الرئاســية، 
وذلك وســط جدل بني البلدين 
إثــر اتهــام الواليــات املتحدة 
لروسيا مبحاولة التأثير على 
االنتخابات. وأوضح املتحدث 
باسم اخلارجية االميركية جون 
كيربي »قلنا للحكومة الروسية 
ان مراقبيها سيكونون موضع 
ترحيــب ملراقبــة انتخاباتنا« 

الرئاسية والتشريعية.
وتابع: »لكن اتخاذ روسيا 
قرارا بعدم االنضمام الى بعثة 
املراقبة التابعــة ملنظمة االمن 
والتعــاون فــي أوروبــا يظهر 
بوضوح أن هذه املسألة ليست 

سوى حملة دعائية )...(«.
وفــي ســياق متصــل، قال 
ريان دين املتحدث باسم هيئة 
االنتخابات بوالية أوكالهوما: 
إن مسؤولي االنتخابات بالوالية 
رفضــوا طلبــا مــن القنصلية 
الروسية في هيوستون ملراقبة 

االنتخابات الرئاسية.
وقد حذت واليات اخرى حذو 
اوكالهوما في رفض مشــاركة 
مراقبــني روس في االنتخابات 

الرئاسية األميركية.

مؤيديو هيالري كلينتون يستقبلونها بتصفيق حار خالل جتمع انتخابي في كليفالند بأوهايو امس االول        )أ.ف.پ(

العربية.نت: أكدت املمثلة العاملية سلمى حايك أن 
املرشح اجلمهوري النتخابات الرئاسة األميركية، 
دونالد ترامب، حاول يوما ما مواعدتها واخلروج 
معها، وعندما رفضت، اختلق شائعة سلبية عنها 
 National« في التابلويد األميركية األســبوعية

.»Enquirer
وكشفت حايك عن أزمتها مع ترامب خالل مقابلة 
مع راديو El Show del Mandril، الناطق باللغة 

اإلسبانية.
وقالت إنها عندما أبلغــت ترامب صراحة أنها 
لن تواعده حتــى لو كانت غير مرتبطة بعالقة 
عاطفية، قام على الفور بنشر شائعة مغرضة 

وسلبية عنها.
وأوضحت حايك: »إن شخصا أبلغ ناشيونال 
إنكوايرر، لن أكشــف من هــو، أن ترامب لن 

يواعدني ألنني قصيرة للغاية«. 
وتابعت: »في وقت الحق، اتصل بي ترامب وترك 
لي الرسالة التالية: هل تصدقني هذا؟ من ميكن 
أن يقول هذا؟ أنا ال أريد أن يظن اجلمهور هذا 
عنك )قصر قامتها(«، بحسب التقرير املنشور 

في موقع aol.com، امس االول.
وأضافت املمثلة العاملية: »هو )ترامب( ظن أنني 
بعد هذا ســأحاول اخلروج معه حتى ال يعتقد 
اجلمهور أنه بالفعل رفض مواعدتي لهذا السبب«.

سلمى حايك: ترامب حاول مواعدتي.. وهدّدني

»اخلارجية 
األميركية« ترحب 
مبشاركة مراقبني 

روس.. وأوكالهوما 
وواليات أخرى 

ترفض

البحرين: بيع ممتلكات »جمعية الوفاق« مبزاد علني
عواصــم ـ أ.ف.پ: ذكر مصــدر قضائي ان 
الســلطات البحرينية ســتبيع في مزاد علني 
املمتلكات املصادرة جلمعية الوفاق بعد ان مت 
حلها بتهمة القيام »مبمارســات لتوفير بيئة 
حاضنــة لالرهاب والتطــرف«. وقال املصدر 
القضائي امس ان »محكمة التنفيذ البحرينية 
حددت ٢٦ اكتوبر اجلاري موعدا لعرض جميع 
ممتلكات جمعية الوفاق )...( في مزاد علني«.

واضاف ان السلطات »نفذت اخلميس املاضي 
أمرا قضائيا مبصادرة جميع ممتلكات جمعية 
الوفاق من مقرها الرئيســي فــي قرية البالد 
القدمي ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد«.
وكانــت محكمة االســتئناف ايدت الشــهر 
املاضــي حكما صدر في يوليــو املاضي بحل 

جمعية الوفاق.
واصدر القضاء في مرحلة اولية قرارا بإغالق 

مقــرات جمعية الوفاق والتحفظ على اموالها 
وتعليق نشاطها، اتبعه بقرار حلها.

ونص احلكم على ان اجلمعية »انحرفت في 
ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض 
على العنف وتشجيع املسيرات واالعتصامات 
اجلماهيريــة مبــا قد يؤدى إلى إحــداث فتنة 
طائفية فــي البالد، فضال عــن انتقادها الداء 
سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية او 
التشريعية«. وتقدمت وزارة العدل البحرينية 
بدعــوى حل اجلمعيــة املذكــورة انطالقا من 
»ممارسات استهدفت ومازالت تستهدف مبدأ 
احترام حكم القانون وأسس املواطنة املبنية 
على التعايش والتسامح واحترام اآلخر، وتوفير 
بيئة حاضنــة لالرهاب والتطــرف والعنف، 
فضال عن اســتدعاء التدخالت اخلارجية« في 

الشأن الداخلي.

جنوب أفريقيا تصفع »اجلنائية الدولية« 
باالنسحاب من عضويتها

عواصم - وكاالت: نفذت دولة جنوب أفريقيا 
تهديدها بإعالن انسحابها من احملكمة اجلنائية 
الدوليــة، وذلــك بعد اجلدل الــذي أثاره رفضها 
توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، ما يشكل 

صفعة للقضاء الدولي.
وصرح وزيــر العدل اجلنوب افريقي مايكل 
ماسوتا في مؤمتر صحافي بانه بناء على االجراءات 
املعمول بها فإن بريتوريا »اعلنت خطيا لالمني 

العام لألمم املتحدة انسحابها« من احملكمة.
ويدخــل القرار حيز التنفيــذ بعد مرور عام 
من تاريخ استقبال الرسالة التي وجهتها جنوب 
افريقيا لألمم املتحدة، بحسب ما أوضح ماسوتا.
واتهم وزيــر العدل اجلنوب افريقي احملكمة 
اجلنائية الدولية بانها »تفضل بالتأكيد استهداف 
قادة في افريقيا واســتبعاد الباقني الذين عرفوا 
بارتكاب هذه الفظاعات في اماكن اخرى« خارج 

افريقيا.
وكانت حكومة بريتوريا وجدت نفســها في 
٢٠١5، في قلب جدل كبير مبناسبة زيارة الرئيس 
السوداني جلوهانسبرغ للمشاركة في قمة االحتاد 

االفريقي.
ورفضت حينها توقيف الرئيس البشير املالحق 
من احملكمــة اجلنائية بتهم جرائــم ابادة وضد 

االنسانية وحرب في دارفور.
واثار اعــالن بريتوريا تنديــدا دوليا، حيث 
عبــر األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون عن 

أسفه لهذا القرار.
وأعربــت الواليــات املتحدة عــن قلقها وقال 
املتحدث باســم وزارة اخلارجيــة جون كيربي 
»نحــن قلقون ازاء هذا القرار. نعتقد ان احملكمة 
اجلنائية قدمت مساهمات قيمة في احملاسبة في 
عدد مــن احلاالت ونأمل ان تشــاركنا حكومات 

اخرى الرأي«. 
ورغم ان واشنطن ليست عضوا في احملكمة 
اال انها حتبذ انضمام دول اخرى اليها باعتبارها 
اداة ضــد افالت قادة ينتهكــون القانون الدولي 

من العقاب.
كما اعرب االحتاد االوروبي عن اسفه الشديد 
ازاء قرار جنوب افريقيا باالنسحاب من احملكمة 

اجلنائية الدولية.


