ملك املغرب يعفو عن الصحافية الريسوني
أصدر العاهل املغربي امللك محمد السادس ، ،عفوا ً ملكيا ً عن
الصحافية هاجر الريسوني ،وباقي املتابعني في القضية.
وقال وزير العدل املغربي ،محمد بن عبد القادر ،إن العاهل
املغربي امللك محمد السادس أصدر «عفوا ً ملكيا ً ساميا ً في حق
الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها ،والطاقم الطبي املتابع
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في القضية».
وأعلن وزير العدل اخلبر على هامش لقاء صحافي حول
مؤمتر مراكش الدولي للعدالة ،الذي احتضنته وزارة العدل
في العاصمة الرباط.
في غضون ذلك ،قال بيان صادر عن وزارة العدل ،إن هذا

العفو امللكي يندرج في إطار الرأفة والرحمة املشهود بها للملك
محمد السادس ،وحرصه على احلفاظ على مستقبل اخلطيبني
اللذين كانا يعتزمان تكوين أس��رة طبقاً للشرع والقانون،
رغم اخلطأ الذي قد يكونان ارتكباه ،والذي أدى إلى املتابعة
القضائية.
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عباس «املرشح الوحيد» حلركة «فتح»  ..ودحالن يرفض

عشرات اجلرحى الفلسطينيني باشتباكات مع قوات االحتالل في الضفة الغربية
أف��ادت جمعية الهالل األحمر في مدينة
نابلس بالضفة الغربية أمس اخلميس بأن
 51شخصا ً أصيبوا في اشتباكات مع قوات
إسرائيلية قرب «مقام يوسف» شرق املدينة.
وذك����رت وك��ال��ة األن���ب���اء وامل��ع��ل��وم��ات
الفلسطينية (وف��ا) ،أن  51شخصاً أصيبوا
بالرصاص احلي واملعدني املغلف باملطاط،
إلى جانب حدوث اختناقات بالغاز املسيل
للدموع ،خالل املواجهات التي اندلعت قبيل
زيارة مئات اليهود للمكان.
وكانت الضفة الغربية شهدت مواجهات
بعدما هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون
في مناطق مختلفة وأضرموا النار في بعض
احلقول القريبة ،في محاولة لعرقلة عمل
املزارعني وضرب املوسم الذي يعتمد عليه
كثير من العائالت الفلسطينية.
وه��ذه الهجمات ليست األول��ى هذا العام
وينتظر أن ترتفع وتيرتها م��ع انضمام
عائالت ومزارعني إلى موسم قطف الزيتون
الذي يعد في بداياته اآلن.
وق����ال ح��س�ين ال��ش��ي��خ ،ع��ض��و اللجنة
املركزية حلركة «فتح» ،إن الرئيس محمود
عباس هو مرشح احلركة الوحيد النتخابات
الرئاسة الفلسطينية .وأض��اف الشيح أن
عباس سيحدد موعد االنتخابات التشريعية
والرئاسية ،عقب انتهاء جلنة االنتخابات
من التحضير لها .وجاءت تصريحات الشيخ
كما يبدو لقطع الطريق على ق��ي��ادات في
«فتح» تفكر في الترشح .وثمة مسؤولون
في احلركة يقدمون أنفسهم على أنهم خلفاء
محتملون لعباس مع تقدمه بالسن؛ لكن هذه

املسألة لم حتسم داخل احلركة.
وكان عباس قد عني محمود العالول نائبا ً
له في قيادة حركة «فتح»؛ لكن من دون أن
يتضح إذا م��ا ك��ان يعده خلالفته .وقالت
مصادر لـ«الشرق األوسط» إن مسألة خالفة
عباس لم حتسم داخل األطر.
وأعلن عباس عن نيته إجراء االنتخابات
العامة ،ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية
من أج��ل وض��ع خريطة طريق إلج��راء هذه
االنتخابات ،التي يعتقد أن تواجه تعقيدات
في القدس وغزة.
وت��ري��د حركة «ف��ت��ح» إج���راء انتخابات
لضمان إنهاء االنقسام ،على قاعدة أن الذي
سيفوز سيتسلم احلكم في الضفة الغربية
وقطاع غزة؛ لكن احلركة تواجه معارضة من
قبل فصائل فلسطينية ،من بينها «حماس»
التي تسيطر على قطاع غزة ،وتريد أن تكون
االنتخابات ضمن توافق عام ،وأحد مخرجات
ال لها .وال يعتقد أن
املصاحلة وليس مدخ ً
توافق إسرائيل على السماح للسلطة بالعمل
في القدس ،التي تقول إنها عاصمة أبدية لها.
ومن أجل جتاوز اخلالفات ،كلف الرئيس
الفلسطيني رئيس جلنة االنتخابات املركزية
حنا ناصر ،ببدء التحضير إلجراء انتخابات
برملانية ،على أن تتبعها بعد ذلك الرئاسية.
وطلب عباس من ناصر «استئناف االتصاالت
بشكل فوري مع القوى والفعاليات والفصائل
واجلهات املعنية كافة ،من أجل التحضير
إلج���راء االنتخابات التشريعية»؛ مؤكدا ً
على «ض��رورة أن تتبع تلك االتصاالت بعد
بضعة أشهر االنتخابات الرئاسية ،وفق

آالف املعلمني في شيكاغو
يبدأون إضراب ًا بسبب مطالب
يبدأ نحو  25ألف معلم في مدارس والية شيكاغو األمريكية ،اخلميس،
إضرابا عن العمل على خلفية خالفات حقوقية تطالب بها نقابة املعلمني.
وأوردت وكالة «أسوشييتد برس» األمريكية ،أن مدينة شيكاغو تقدّر
مطالب املعلمني بنحو  2.5مليار دوالر سنويا ،وهو أمر «يفوق طاقتها».
ويستعد مدرسو شيكاغو لإلضراب مع بدء اليوم الدراسي ،اخلميس،
بعد فشلهم في التوصل إلى عقد مع ثالث أكبر منطقة مدرسية في الواليات
املتحدة.
ومنذ أشهر حتى  ،ظل الطرفان يتفاوضان حول قضايا يراها املعلمون
حقوقا لهم ،تشمل األجور واملزايا وسعة الشعبة املدرسية وعدد املعلمني.

ال طعون في نتائج االنتخابات
الرئاسية التونسية

قرر رجل اإلعالم واألعمال املالحق قضائياً نبيل القروي عدم تقدمي طعن
في نتائج االنتخابات الرئاسية التي هُ زم فيها أمام منافسه أستاذ القانون
الدستوري قيس سعيّد الذي من املنتظر أن يؤدي القسم نهاية الشهر احلالي.
وقالت سميرة الشواشي الناطقة الرسمية باسم حزب القروي «قلب
تونس» إن «احل��زب ونبيل القروي لن يقدما طعناً في نتائج االنتخابات
الرئاسية ،ال ميكن إال االنحناء إلرادة الشعب».
وبات قيس سعيّد ،أستاذ القانون املغمور رئيساً لتونس بـ 72.71%من
األصوات ،بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت االثنني .وجمع القروي من
ناحيته  27.29%من األصوات.

األردن :الهموم االقتصادية
تخيم على قانون االنتخاب

يخيم انشغال احلكومة األردنية بتحقيق منو اقتصادي ملواجهة شبح
البطالة والفقر ،على تطوير احلياة احلزبية التي تنتظر إص�لاح قانون
االنتخابات .وكانت الهيئة املستقلة لالنتخاب ،جهة رسمية غير تابعة
للحكومة ،أوصت في وقت سابق من العام املاضي ،بإجراء  15تعديالً على
قانون االنتخاب .وال يوجد في قانون االنتخاب األردن��ي أي بند يشير إلى
إمكانية الترشح على القائمة احلزبية ،وهو ما يسمح جلماعة اإلخ��وان،
باستغالل هذه الثغرة للوصول إلى البرملان على حساب األحزاب الليبرالية
أواليسارية ،األمر الذي يدفع هذه األحزاب للمطالبة بشكل متكرر بتعديالت
على قانون االنتخاب.

محجبة فرنسية تعتزم شكوى
سياسي طالبها بخلع حجابها

أعلنت سيدة فرنسية محجبة ،أنها تعتزم التقدم بشكوى ضد اليميني
املتطرف ،جوليان أودول ،ال��ذي طالبها بخلع حجابها ،واع��ت��دى عليها
لفظيًا خالل اجتماع للمجلس اإلقليمي ملنطقة “بورغون-فرانش-كونتي”
الفرنسية .وجاء االعتداء قبل نحو يومني ،عندما طلب أودول ،من السيدة
احملجبة التي كانت ترافق مجموعة من األطفال التالميذ الذين حضروا اجتماع
املجلس اإلقليمي ،أن تنزع حجابَها باسم «املبادئ اجلمهورية والعلمانية»،
مما أثار جدال كبيرا في البالد وأعاد مجددا النقاش حول احلجاب.
وقالت العديد من الصحف الفرنسية ،إن السيدة احملجبة ستتقدم بشكوى
أمام محكمة باريس ،واالدعاء العام مبدينة «ديجون» ضد السياسي املذكور.

انتهاكات للميليشيات تستكمل
تقويض قطاع التعليم اليمني

كثفت امليليشيات احلوثية من جرائمها وانتهاكاتها بحق قطاع التعليم في
اليمن ،فعقب انتهاء تلك اجلماعة من تفخيخ املنهج الدراسي اخلاص بالطالب
طائفياً ،وتعمد توزيعه وبيعه في السوق السوداء ،بدأت أخيرا ً بالتوسع في
أنشطتها الطائفية والساللية مبعظم مدارس العاصمة صنعاء ،وذلك من
خالل إقامة عدد من الفعاليات التي تدعو لثقافة املوت واحلقد والكراهية،
وحترض الطالب على ترك املقاعد الدراسية واالنضمام للقتال بصفوفها.

اشتباكات بني فلسطينني وقوات االحتالل

القوانني واألنظمة املعمول ب��ه��ا» .ويريد
عباس تلقي تطمينات حول موقف «حماس»

وإسرائيل ،قبل أن يعلن مرسومه حول األمر،
ويدرس كذلك ما هي اخليارات البديلة إذا مت

رفض إجراء االنتخابات في القدس أو غزة.
وبدأت جلنة االنتخابات إجراء مشاورات مع

مصرع  35معتمر ًا بعد اصطدام حافلتهم
بجرافة قرب املدينة املنورة
لقي  35شخصا يحملون جنسيات دول عربية وآسيوية متفهم بعد
اصطدام حافلة كانت تقلهم إلى املدينة املنورة بآلية ثقيلة ،حسبما
أوردت وسائل إعالم سعودية أمس اخلميس.
ونقلت وكالة األنباء السعودية عن شرطة منطقة املدينة املنورة أن
«حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل  39شخصا ً من املقيمني
باململكة من جنسيات آسيوية وعربية مبعدة ثقيلة (شيول)» أي
جرافة.
واضافت أن احلادث وقع في «مركز األكحل مبنطقة املدينة املنورة»

غرب اململكة ،موضحة أنه أدى إلى «وف��اة  35وإصابة أربعة من
ركابها ونقلهم إلى مستشفى احلمنة» .وقالت إن «اجلهات املختصة
باشرت التحقيق» في احلادث.
وذكرت وسائل اعالم سعودية أن احلافلة كانت تقل معتمرين من
املدينة املنورة إلى مكة املكرمة التي تبعد حوالى  400كيلومتر إلى
جهة الشمال الشرقي .وأوردت صحيفة عكاظ السعودية أن القتلى
مقيمون في اململكة .كما نشرت وسائل إعالم سعودية صورا للحافلة
التي احترقت بالكامل.

قوات األسد وروسيا تدخل كوباني
ملواجهة القوات التركية واملعارضة
دخلت قوات النظام السوري  ،مدينة كوباني ،عني العرب في شمال
سوريا مبوجب اتفاق مع اإلدارة الذاتية الكردية في مواجهة الهجوم
التركي املستمر منذ أسبوع ضد مناطق سيطرتها ،وفق ما أفاد به
املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وقال مدير املرصد السوري رامي عبد الرحمن ،إن «قوات النظام
وقوات روسية دخلت مساء األربعاء مدينة كوباني» ذات الغالبية
الكردية واحلدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي ،والتي
طاملا أعلنت أنقرة نيتها السيطرة عليها.

وأكد أحد سكان كوباني ،أثناء وج��وده في مركز املدينة ،دخول
ق��وات النظام ،مشيرا ً إل��ى  8حافالت وناقلتي جند ،ترفع العلم
السوري.
وقال رام��ان صالح« :من املفترض أن ينتشروا قرب احل��دود مع
تركيا» ،مضيفا ً «إنها خطوة إيجابية لتفادي مجازر ضد السكان».
ولكوباني رمزية خاصة بعد أن شهدت في  2015على أول أبرز
معركة هزم فيها املقاتلون األكراد بدعم من التحالف الدولي بقيادة
واشنطن ،تنظيم داعش.

باريس وبغداد :خطر شديد نتيجة توغل أنقرة شمال سوريا
حذر وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان ،أمس اخلميس،
من خطر شديد نتيجة التوغل التركي في شمال شرق سوريا ،داعياً
الجتماع طارئ للتحالف الدولي نتيجة التوغل التركي في سوريا.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي جمعه بنظيره العراقي في بغداد،
حذر خالله من خطر عودة ظهور داعش في سوريا والعراق.
وأض��اف ل��ودري��ان :حريصون على محافظة العراق وعلى أمنه
وحدوده من الدواعش.
من جانبه ،قال وزير اخلارجية العراقي ،إن بغداد تراقب توغل

تركيا في سوريا وتداعيات تسلل عناصر «داعش للعراق» ،مطالباً
الدول التي ينتمي إليها عناصر داعش احملتجزون في سوريا بالتحرك
بشأنهم.
وقال احلكيم إن الدواعش األجانب في سوريا عددهم كبير جدا
من  72دول��ة .كما شدد احلكيم على وح��دة وسالمة سوريا ،مؤكدا ً
أن دمشق فقط مسؤولة عن أمن بالدها وحدودها .وأضاف أن هناك
إجراءات أمنية على احلدود للتصدي لتسلل الدواعش والتعاون مع
فرنسا ملكافحة اإلرهاب.

الفصائل في الضفة الغربية ،على أن تنتقل
لقطاع غزة هذا األسبوع.

أميركا تنفذ ضربة جوية لدى
انسحاب قواتها من سورية
قال مسؤولون أمريكيون إن الواليات املتحدة نفذت
ضربة جوية م��ق��ررة سلفاً ف��ي شمال س��وري��ا لتدمير
مستودع للذخيرة ومعدات عسكرية مت التخلي عنها في
الوقت الذي يستعد فيه عسكريون أمريكيون النسحاب
من شمال س��وري��ا .وق��ال الكولونيل ميليس كاجينز
املتحدث باسم التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة
لقتال تنظيم داع��ش واملقيم في ال��ع��راق إن «الضربة
شاركت فيها مقاتلتان من طراز إف -15إي قصفتا مصنع
الفارج لألسمنت بعد أن غادرته كل قوات التحالف».

«قسد» جتمد العمليات
ضد تنظيم داعش
أعلن قائد قوات سوريا الدميقراطية مظلوم عبدي
في مقابلة تلفزيونية «جتميد» العمليات ضد تنظيم
داعش الذي ،ورغم هزميته امليدانية ،ال يزال ينشط على
شكل خاليا نائمة .وقال عبدي في مقابلة بالكردية على
تلفزيون «رون��اه��ي» ال��ك��ردي« :جمدنا كل أعمالنا في
مواجهة داعش اآلن» ،مشيرا ً إلى أن األمر سيقتصر على
«العمل الدفاعي في مواجهة داعش».
واهمكت ق��وات سوريا الدميقراطية ،بعد إعالنها
االنتصار على التنظيم في مارس املاضي ،في مالحقة
خالياه النائمة ،لكنها حذرت أخيرا ً من انعكاس انصرافها
إلى قتال القوات التركية سلبا ً ،على جهودها هذه.

اجلزائر 26 :أكتوبر آخر
موعد للترشح للرئاسة

حددت السلطة املستقلة لالنتخابات باجلزائر26 ،
أكتوبر اجلاري ،موعدًا النتهاء آجال الترشح لالقتراع
الرئاسي املقرر في  12ديسمبر القادم.
وحسب بيان للسلطة ،فإن حتديد هذا املوعد جاء وفق
قانون االنتخاب الذي ينص على أن آخر أجل لتقدمي ملف
الترشح النتخابات الرئاسة يكون  40يومًا بعد صدور
مرسوم دعوة الهيئة الناخبة من قبل رئيس اجلمهورية
والذي مت في  17سبتمبر املاضي.

تركيا والفصائل املوالية لها تتقدم داخل رأس العني السورية
تقدمت القوات التركية والفصائل السورية
املوالية لها أمس اخلميس داخ��ل مدينة رأس
ال��ع�ين احل��دودي��ة ف��ي ش��م��ال ش��رق س��وري��ا،
وب��ات��ت تسيطر على نحو نصف مساحتها،
إث���ر اش��ت��ب��اك��ات عنيفة ض��د ق���وات س��وري��ا
الدميوقراطية ،وفق ما أف��اد املرصد السوري
حلقوق اإلنسان.
وتشنّ تركيا مع فصائل سورية موالية لها
هجوما ً منذ التاسع من الشهر احلالي في شمال
شرق سوريا ،تسبّب بنزوح أكثر من  300ألف
م��دن��ي .ومتكّنت مبوجبه م��ن السيطرة على
مناطق حدودية واسعة باستثناء رأس العني،
حيث تدور معارك عنيفة.
وأفاد مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة
فرانس برس عن أن «القوات التركية والفصائل
السورية املوالية لها متكنت فجر اخلميس
من السيطرة على نحو نصف مساحة رأس
العني بعد خوضها اشتباكات عنيفة ضد قوات
سوريا الدميوقراطية ،ترافقت مع غارات كثيفة
مستمرة منذ ثالثة أيام».
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