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األرجح« »السيناريو  موعدها..  في  اجلزائرية  الرئاسة  انتخابات 
رأى نورالدين بكيس، األكادميي والباحث في علم االجتماع 
السياسي اجل��زائ��ري، أّن السيناريو األرج���ح لالنتخابات 
الرئاسية املقررة الشهر املقبل، هو إجراؤها في موعدها، رغم 

وجود معارضة لذلك.
واعتبر أن بالده تعيش مشهد إصالح للنظام من الداخل أقرب 

من فكرة االنفتاح الكلي على انتخابات تعددية وحرة.
وخ���الل األس��اب��ي��ع األخ��ي��رة، تتعالى أص���وات سياسيني 
م��ع��ارض��ني، وج��ان��ب م��ن احل���راك الشعبي، تطالب بتأجيل 
االنتخابات املقررة في 12 ديسمبر املقبل، بدعوى أن »الظروف 
غير مواتية إلجرائها في هذا التاريخ« وسط دعوات إلى التظاهر 

ضدها. بكيس؛ صاحب كتاب حتت عنوان »احل��راك الشعبي 
اجلزائري النسخة املنقحة لثورات الربيع العربي«، قال في 
مقابلة مع األناضول: »مع »انطالق سباق الرئاسيات، ستكون 
هناك محاوالت من قبل )ج��زء من( احل��راك الشعبي لتعطيل 

االقتراع«.
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اعلنت جلنة حقوق االنسان النيابية في 
العراق ان عدد قتلى االحتجاجات الشعبية 
الواسعة التي تشهدها ال��ب��الد منذ مطلع 
الشهر امل��اض��ي ارت��ف��ع ال��ى 319 قتيال في 
الوقت ال��ذي اب��دت فيه بعثة االمم املتحدة 
ملساعدة العراق )يونامي( عن قلقها ازاء 

تزايد اعداد القتلى.
وذكرت اللجنة النيابية في بيان ان 319 
شخصا م��ن املتظاهرين وال��ق��وات االمنية 

قتلوا فيما اصيب اكثر من ثمانية االف اخرين 
بجراح منذ بدء االحتجاجات وحتى االن.

واع��رب��ت اللجنة ع��ن قلقها البالغ »من 
استخدام ما وصفتها باساليب العنف ضد 
املتظاهرين عبر القنص واالستهداف ببنادق 
الصيد وتفجير العبوات الصوتية قرب 

ساحات التظاهر«.
بدورها قالت ممثلة االم��ني العام لالمم 
املتحدة ف��ي ال��ع��راق هينيس بالسخارت 

في تغريدة نشرها موقع البعثة الدولية 
»ان تقارير يومية تصلها عن عمليات قتل 
وخطف واعتقاالت تعسفية وحاالت ضرب 

وتهديد للمتظاهرين«.
واعلن مصدر طبي في محافظة ذي قار 
جنوبي العراق أمس  االثنني ارتفاع حصيلة 
ضحايا االحتجاجات التي شهدتها مدينة 

)الناصرية( الى اربعة قتلى.
وق��ال املصدر ال��ذي طلب عدم ذكر اسمه 

لوكالة االنباء الكويتية )كونا( ان حصيلة 
الضحايا الذين سقطوا في الصدامات التي 
شهدتها املدينة ارتفع الى اربعة قتلى من 
املتظاهرين و150 جريحا بينهم 68 عنصر 

امن.
واض���اف ان ال��وض��ع اصبح ه��ادئ��ا رغم 
عودة احملتجني لغلق مديرية التربية وسط 
الناصرية وهو االج��راء الذي كان سببا في 

اندالع االشتباكات.

الرئيس اليمني يدعو دول 
ل��دع��م   20 ال������  م���ج���م���وع���ة 

تنفيذ اتفاق الرياض
دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور ه��ادي دول 
مجموعة ال20 )جي.20( ال��ى دع��م تنفيذ اتفاق 

الرياض بني حكومته واملجلس اجلنوبي االنتقالي.
وق��ال ه��ادي خالل لقائه في الرياض سفراء دول 
مجموعة )جي.20( املعتمدين لدى اليمن ان االتفاق 
»يؤسس ملرحلة جديدة من األمن واالستقرار والسالم 
ودحر قوى التمرد واالنقالب من امليليشيات احلوثية 

املدعومة من ايران«.
واستعرض الرئيس اليمني خ��الل اللقاء مجمل 
ال��ت��ط��ورات والتحديات التي يشهدها اليمن على 
مختلف املستويات ومنها ما يتصل باتفاق الرياض 
الذي وصفه ب« الفرصة الكبيرة إلجناز سالم شامل 
ف��ي اليمن« م��ؤك��دا ثقته »ب��االش��ق��اء ف��ي السعودية 

واالمارات على اجناح هذا االتفاق«.
كما تطرق خالل اللقاء إلى اتفاق استوكهولم مع 
ميليشيات احلوثي مشيرا إلى مضي عام على االتفاق 
تقريبا دون حتقيق تقدم يذكر »وهذا يتطلب مراجعة 
صريحة م��ن قبل ال���دول الراعية ملعرفة األسباب 

والوقوف على من يعرقل هذا االتفاق«.
من جهتهم هنأ سفراء ال��دول االعضاء ملجموعة 
)جي.20( جناح توقيع اتفاق الرياض معتبرين ذلك 
»خطوة تاريخية« متثل إجن��ازا يحتاجه اليمن في 
مثل هذه الظروف للبناء عليها في حتقيق اجنازات 

متالحقة على صعيد السالم الشامل في البالد.

العراقيون يواصلون احتجاجاتهم

بالناصرية ومحتجني  الشرطة  بني  اشتباكات  في  ومصابني  قتلى 

319 قتياًل وسط قلق أممي ارتفاع ضحايا االحتجاجات بالعراق إلى 

شامل إضراب  إلى  يدعون  اللبنانية  املصارف  موظفي  نقابات  احتاد 
دعوة احتاد نقابات موظفي املصارف اللبنانية لإلضراب تأتي 
قبل كلمة مرتقبة حلاكم مصرف لبنان رياض سالمة عبر مؤمتر 

صحافي.
وتترقب األس��واق في لبنان حديث سالمة ال��ذي من املنتظر 
أن يعلن فيه تدابير ترافق عودة البنوك إلى العمل ، بعد إغالق 

مستمر منذ السبت املاضي.
ويواجه لبنان بالفعل أسوأ أزمة اقتصادية منذ احلرب األهلية 
التي دارت بني عامي 1975 و1990، وقد تفاقمت هذه األزمة 
بسبب موجة احتجاجات ضد النخبة احلاكمة في 17 أكتوبر أدت 

الستقالة رئيس الوزراء سعد احلريري في 29 أكتوبر.
وجتمعت حشود من احملتجني من جديد في وسط بيروت، 
وزادت األعداد بشكل مطرد في املساء. ولوح احملتجون باألعالم 
وق��ام��وا ببث املوسيقى م��ن خ��الل مكبرات للصوت. وجتمع 

متظاهرون أيضا في شوارع طرابلس ثاني كبرى مدن لبنان.
وحت��اول البنوك منذ أن ع��اودت فتح أبوابها قبل أسبوع، 
تفادي هروب رؤوس األم��وال مبنع معظم التحويالت النقدية 
إلى اخلارج وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة رغم أن 
مصرف لبنان املركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس 

األموال.
وأضاف صفير، في مؤمتر صحافي، »أموال املودعني محفوظة، 
وأن ما يحصل هو مسألة ال عالقة لها باملالءة وبالتالي ال داعي 

للهلع«.
وأدل��ى صفير بهذه التصريحات بعد اجتماع مع الرئيس 
ميشال عون ووزي��ري املالية واالقتصاد وحاكم مصرف لبنان 

متظاهرون في لبنانومسؤولني آخرين بشأن الوضع االقتصادي في البالد.

السودان يتطلع لتعاون مثمر 
مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

قال رئيس ال��وزراء السوداني عبدالله حمدوك ان بالده تتطلع 
لتعاون ثالثي مع اثيوبيا ومصر حول ملف سد النهضة على قاعدة 

حتقيق الفائدة للجميع.
واضاف حمدوك خالل لقاء باجلالية السودانية في بروكسل مت 
بثه على التلفزيون السوداني ان الدول الثالث اتفقت خالل مشاورات 
واشنطن االسبوع املاضي على خارطة طريق لتجاوز الصعوبات 
الفنية املتصلة بسنوات ملء بحيرة السد وادارته مضيفا »لو فشل 

االمر ميكن حينها بحث مسالة الوساطة«.
وجدد تاكيد قدرة السودان على جتاوز حتديات السالم املستدام 
واالزمة االقتصادية بالعمل اجلماعي.وتتخوف مصر من تأثير سد 
النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل األزرق على حصتها السنوية 
من مياه النيل والبالغة 5ر55 مليار متر مكعب بينما يؤكد اجلانب 
اإلثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة ولن 

يشكل أي ضرر على السودان ومصر.
ويقع سد النهضة على النيل األزرق على بعد نحو 20 كيلومترا 
من احلدود السودانية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب 
وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى ستة آالف ميغاواط فيما 

يتخوف السودان ومصر من تأثر حصصهما املائية. 

تركيا تبدأ ترحيل عناصر »داعش« 
املعتقلني لديها إلى بلدانهم

أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس االثنني بدء ترحيل عناصر ما 
يسمى تنظيم الدولة االسالمية )داعش( املعتقلني لديها إلى بلدانهم.

ونقلت وكالة )أناضول( التركية لألنباء عن نائب وزير الداخلية 
اسماعيل جاتكلي قوله ان السلطات األمنية قامت بترحيل عنصر من 

)داعش( يحمل اجلنسية األمريكية.
وأض��اف جاتكلي أن السلطات التركية تعتزم ترحيل عنصرين 
يحمالن اجلنسيتني األملانية والدمناركية خالل الساعات القادمة كما 

سترحل سبعة مواطنني أملان اخلميس املقبل.
وأوضح أن السلطات األمنية حتتجز 11 فرنسيا واثنني يحمالن 
اجلنسية االيرلندية في مراكز الترحيل مشيرا إلى ان إعادتهم إلى 

بلدانهم ستتم فور االنتهاء من إجراءات الترحيل.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن اخلميس املاضي 
أن السلطات األمنية منعت 76 ألف شخص ينتمون لتنظيم )داعش( 
من دخول األراضي التركية وترحيل 7550 آخرين إلى بلدانهم في 

حني يقبع حاليا 1149 عنصرا في السجون التركية.

ل�����ع�����ودة  واس�����������ع  أردن�������������ي  ش����ع����ب����ي  ارت��������ي��������اح 
الوطنية للسيادة  و»الغمر«  »الباقورة« 

ارتياح واسع يسود الشارع االردن��ي بعودة منطقتني احتلتهما 
اسرائيل عام 1950 مبساحة اجمالية تبلغ حوالي 10 االف دومن 

تقريبا هما )الباقورة( شمالي اململكة و)الغمر( جنوبي البالد.
فبعد 42 عاما من االحتالل و25 عاما من التأجير يستعيد االردن 
هاتني املنطقتني احلدوديتني مع فلسطني التاريخية وينفي بحزم 
شائعات ح��ول »جتديد أو متديد حق انتفاع« اسرائيل باراضي 

املنطقتني.
وأعلن العاهل االردني امللك عبدالله الثاني في خطاب امام البرملان 
»انتهاء العمل بامللحقني اخلاصني مبنطقتي الغمر والباقورة في 
اتفاقية السالم »وف��رض سيادتنا الكاملة« على كل شبر منهما 
في االثناء ك��ان جنود اردن��ي��ون يرفعون علم اململكة على االرض 

املستعادة.

اململكة لدخول  لتأشيرة  يحتاج  إسرائيلي  أي  األردني:  النواب 
ق��ال رئيس مجلس النواب األردن��ي )الغرفة األول��ى للبرملان(، 
عاطف الطراونة، إن خطاب امللك عبد الله الثاني، حمل في طياته حدثا 
تاريخيا أال وهو عودة أراضي الغمر والباقورة إلى السيادة االردنية«.
وأك��د الطراونة في مقابلة مع التلفزيون الرسمي في البالد، أن 
»السيادة األردنية كانت موجودة ومازالت ولكن هذه األرض كانت 

مرهونة مبوجب اتفاقية السالم الى استعماالت اسرائيلية«.
واستدرك »إال أنها أصبحت أراضي أردنية حتت سيادة أردنية، 
وحتى من يشكك بهذا اجلانب ميكن أن يتابع خالل الشهرين املقبلني 

خروج اي مستثمر او اي مزارع من الطرف االسرائيلي لن يستطيع 
الدخول اليها اال من خالل فيزا او كمواطن زائر للمملكة وليست كحدود 

مفتوحة او ميسرة لالستثمارات«.
وأعلن امللك عبد الله الثاني، انتهاء العمل باحمللقني اخلاصني في 

اتفاقية السالم مع إسرائيل، اخلاصني مبنطقتي الباقورة والغمر.
وق��ال : »أعلن انتهاء العمل بامللحقني اخلاصني مبنطقتي الغمر 
والباقورة في اتفاقية السالم، وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر 

منها«.

الفرات شرق  الرابعة  الروسية   - التركية  الدورية  إنطالق 
انطلقت الدورية البرية املشتركة الرابعة بني القوات التركية 
والروسية شرق الفرات بسوريا، في إطار جهود تأسيس »املنطقة 

اآلمنة«.
ويأتي تسيير الدوريات املشتركة مبوجب االتفاق التركي الروسي 

املبرم في 22 أكتوبر املاضي.
وبحسب بيان ص��ادر عن وزارة الدفاع التركية، أم��س االثنني، 
فإن الدورية املشتركة جتري في منطقة الدرباسية التابعة حملافظة 

احلسكة.
وأضاف البيان أن الدورية البرية املشتركة ُتسّير بغطاء من ِقبل 

طائرات مسيرة.
وفي 9 أكتوبر املاضي، أطلق اجليش التركي مبشاركة اجليش 
الوطني السوري، عملية »نبع السالم« في منطقة شرق نهر الفرات 
شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي »ي ب ك/ بي كا كا« و«داعش«، 

وإنشاء منطقة آمنة لعودة الالجئني السوريني إلى بلدهم.

البيت األبيض يعرب عن قلقه الستخدام 
العنف ضد املتظاهرين في بغداد

اعرب البيت االبيض عن قلقه الشديد ازاء »الهجمات املستمرة« ضد املتظاهرين 
في العراق داعيا احلكومة العراقية إلى »وقف استخدام العنف ضد املتظاهرين«.

وقال البيت االبيض في بيان ان »الواليات املتحدة تشعر بقلق بالغ من الهجمات 
املستمرة ضد املتظاهرين والناشطني املدنيني ووسائل االع��الم فضال عن القيود 

املفروضة على استخدام اإلنترنت في العراق«.
وأضاف البيان أنه »على الرغم من استهداف املتظاهرين بالعنف املميت وقطع 
اإلنترنت فان الشعب العراقي أسمع صوته ودعا إلى إجراء انتخابات وإصالحات 

انتخابية«.
وأشار إلى أن الواليات املتحدة »تنضم إلى بعثة املساعدة التابعة لألمم املتحدة 
في العراق في دعوة احلكومة العراقية إلى وقف العنف ضد املتظاهرين والوفاء 
بوعد الرئيس العراقي برهم صالح بتمرير اإلصالح االنتخابي وإجراء انتخابات 
مبكرة« داعيا »املجتمع الدولي إلى االنضمام إلى الواليات املتحدة في بناء مستقبل 

أفضل للشعب العراقي«.

أعلنت املفوضية العليا حلقوق االنسان في العراق )رسمية تابعة للبرملان(، 
أمس اإلثنني، توثيقها العتقال 34 متظاهراً بصورة تعسفية خالل االحتجاجات في 

محافظة ذي قار جنوبي البالد.
وذكرت املفوضية في بيان تلقته األناضول، إن »فرقها رصدت األحداث املؤسفة 
التي حدثت في مركز محافظة ذي قار االحد، قرب مديرية التربية ونقابة املعلمني بني 

املتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعالن الدوام الرسمي«.
وأوضحت أن تلك األح��داث أدت الى سقوط 4 قتلى وإصابة 130 من القوات 
األمنية واملتظاهرين، مشيرة أن »إصابة البعض منهم خطرة«. وأضافت املفوضية، 

في بيانها أنها وثقت اعتقال 34 متظاهرا بصورة تعسفية.

34 متظاهرًا تعسفيًا بذي قار  اعتقال 
جنوبي العراق

الضفة جنوبي  االحتالل  برصاص  فلسطيني  وإصابة   9 اعتقال 
أصيب مواطن فلسطيني بجراح، أمس اإلثنني، خالل مواجهات مع 
قوة من اجليش اإلسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية احملتلة، وقالت 
جمعة الهالل األحمر الفلسطيني )غير حكومي(، في بيان صحفي 
تلقت وكالة األناضول نسخة منه، إن طواقمها قدمت العالج ملواطن 
أصيب بالرصاص احلي في األط��راف السفلية، خالل مواجهات في 

مخيم الفّوار جنوبي مدينة اخلليل.

وأش���ارت إل��ى أن��ه ج��رى تقدمي اإلس��ع��اف األول��ي للمصاب، قبل 
نقله للعالج في املستشفى، وقال شهود عيان لوكالة األناضول، إن 
مواجهات اندلعت في محيط »مخيم الفّوار« بني عشرات الشبان وقوة 

إسرائيلية، نصبت حاجزا عسكريا على مدخل املخيم.
واستخدم اجليش اإلسرائيلي الرصاص احلي واملطاطي وقنابل 

الغاز املسيل للدموع، فيما رشق الشبان القوات باحلجارة.


