
يعتزم الكونغرس االميركي تعديل 
قانونه الداخلي مببادرة من عضو 
مجلس النواب املسلمة إلهان عمر التي 
فازت في انتخابات منتصف الوالية 
بهدف السماح بارتداء احلجاب في 
مقره وه��و ما ساندته االثنني أبرز 

مجموعة للدفاع عن حقوق املسلمني.
وش��ارك��ت إل��ه��ان ع��م��ر الالجئة 
الصومالية سابقا التي فازت مبقعد 
للدميوقراطيني في االنتخابات في 
مطلع الشهر، في صياغة التعديل 
ال���ذي يحظر منذ 181 سنة غطاء 
ال���رأس ف��ي الكونغرس. وستسمح 
النسخة اجلديدة باستثناءات السباب 
دينية وتطبق على احلجاب للمسلمني 

والقلنسوة لليهود والعمامة للسيخ.
ويرتقب ان يصادق مجلس النواب 
االميركي ال��ذي بات يعد غالبية من 
الدميوقراطيني على هذا التعديل في 

يناير.
وق��ال��ت إل��ه��ان عمر السبت على 
تويتر إن ارت���داء احل��ج��اب خيارها 
و«هو خيار يحميه التعديل االول في 

الدستور«.
وأضافت النائبة عن مينيسوتا، 
اح��دى ام��رأت��ني مسلمتني ف��ازت��ا في 
انتخابات منتصف الوالية، »هذا ليس 

املنع الوحيد الذي أريد الغاؤه«.
وعبر مجلس العالقات االميركية-
االسالمية االثنني عن دعمه االقتراح 
»ال����ذي ي��ض��ع مجلس ال���ن���واب في 
تناغم مع الدستور وحماية احلرية 

الدينية«.
وس��ت��ش��ه��د اجل��ل��س��ة االول����ى من 
ال��دورة البرملانية اجلديدة في مطلع 
يناير مشاركة عدد قياسي من النساء 
ون��واب من أقليات التينية األصل أو 
من السكان االصليني او االميركيني 
املتحدرين من أص��ول أفريقية ومن 

مثليي اجلنس.
وقال الدميوقراطي جيم ماكغوفرن 
الذي يفترض أن يترأس اللجنة املكلفة 
التصويت على ال��ق��ان��ون الداخلي 
اجل��دي��د، إن ه���ذا التغيير يعكس 

تعددية الكونغرس.
وأوضح أنالقانون »سينص على 
أنه يجب أال متنع أية قيود عضوا في 
املجلس من أداء عمله ال��ذي انتخب 

على أساسه، بسبب ديانته«.
وس��ب��ق أن ن���دد ع���دة برملانيون 
بهذا املنع وخصوصا الدميوقراطية 
ف��ري��دي��ري��ك��ا وي��ل��س��ون امل��ع��روف��ة 
بارتدائها قبعات ملونة وساهمت في 

احتجاجات سابقة في إيرانالدفع في اجتاه رفع هذا احلظر.

استمرارا للمواجهات في الشطر الهندي

قتلى وجرحى في تبادل إلطالق النار بإقليم كشمير

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع 
الهندية مقتل ما ال يقل عن 4 مسلحني 
وجندي واح��د في تبادل إلط��الق النار 
وقع أمس الثالثاء في منطقة شوبيان 
بالشطر الواقع حتت اإلدارة الهندية في 

كشمير.
وق��ال املتحدث الكولونيل راجيش 
كاليا إن »فريقاً من قوات األمن الهندية 
طوقت قرية ناديجام بعد تلقي معلومات 

حول تواجد مسلحني«.
وأضاف أن املسلحني جتاهلوا طلبات 
االستسالم، موضحاً أن »4 إرهابيني 

ُقتلوا في العملية«.
وقالت مصادر أمنية إن »جندياً من 
وحدة تابعة للقوات اخلاصة باجليش 

الهندي ُقتل وأصيب 5جنود آخرين«.
وقالت مصادر من الشرطة وشهود 
ع��ي��ان إن���ه »ب��ع��د ان��ت��ش��ار األن��ب��اء عن 

مقتل املسلحني، جتمع ال��ع��ش��رات من 
السكان احملللني وقاموا بإلقاء احلجارة 
على ق��وات األم��ن في منطقتي شوبيان 

وبولواما في جنوب كشمير«.
واس��ت��خ��دم��ت ق����وات األم����ن ال��غ��از 
املسيل للدموع وبعض الطلقات لتفريق 
احملتجني ما أسفر عن إصابة 10 منهم، 
بينهم سيدتان. وجت��در اإلش���ارة إلى 
أن هناك مشاعر ع��داء شديد ضد الهند 

ف��ي وادي كشمير، ال��ذي يشهد حركة 
انفصالية أسفرت عن مقتل ما ال يقل 
عن 44885 من املسلحني وق��وات األمن 
واملدنيني منذ أواخ��ر ثمانينيات القرن 
امل��اض��ي، وف��ق��اً ل���«ب��واب��ة اإلره���اب في 
ج��ن��وب آس��ي��ا«. وتتهم الهند جارتها 
باكستان بدعم وحتريض املسلحني، 
إال أن إس��الم آب��اد تنفي صحة االتهام 

وتصفهم باملناضلني من أجل احلرية.

جتمع العشرات من الشباب وهم يرشقون قوات األمن باحلجارة جنوب كشمير

في حال عدم تلبية االحتياجات االقتصادية لبالده

ظريف يهدد بانسحاب إيران من االتفاق النووي
هدد وزي��ر اخلارجية اإليراني محمد 
ج���واد ظ��ري��ف، ال��ث��الث��اء، باالنسحاب 
من االتفاق النووي في حال عدم تلبية 
االحتياجات االقتصادية لبالده في إطار 
االتفاق. جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء 
مجلس الشورى، قال فيها ظريف: » دول 
االحتاد األوروب��ي وباقي الدول امللتزمة 
باالتفاق النووي، يعلمون أن إي��ران لن 
تبقى فيه إذا لم يتم تلبية احتياجاتها 

االقتصادية في إطار االتفاق«.
وأش���ار ظريف إل��ى أن دول االحت��اد 
األوروب��ي واجهوا صعوبات في العثور 
ع��ل��ى ب��ل��د يستضيف ن��ظ��ام »ال��ش��رك��ة 
ذات األغ��راض اخلاصة«، املطور كآلية 
للتحويل امل��ال��ي ال تشملها العقوبات 
األميركية. وأضاف بهذا الصدد: »البلدان 
األوروب��ي��ة تواجه صعوبة بخصوص 

إي��ج��اد بلد يستضيف »ال��ش��رك��ة ذات 
األغراض اخلاصة«.

ولفت إل��ى أن كافة البلدان املقترحة 
حتى اآلن الستضافتها رف��ض��ت ذل��ك، 
مؤكدا أنهم ميتلكون حق البحث عن سبل 

بديلة حتمي مصاحلهم الوطنية.
واالثنني، قال نائب وزي��ر اخلارجية 
اإلي��ران��ي، عباس عراقجي، إن االحت��اد 
األوروبي أخفق في تطبيق آلية ملواجهة 

العقوبات األميركية على بالده.
وذكر املسؤول اإليراني أن الواليات 
املتحدة ه��ددت ال��ب��ل��دان التي تفكر في 
االنتقال إلى نظام »الشركة ذات األغراض 

اخلاصة«(..
وبدأت الواليات املتحدة، في 5 نوفمبر 
اجل����اري، تطبيق احل��زم��ة الثانية من 
عقوباتها االق��ت��ص��ادي��ة على ط��ه��ران، 

وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل 
البحري. إال أن العقوبات استثنت بشكل 
مؤقت ثماني دول منها تركيا، حسبما 

أعلنت اخلارجية األميركية.
ودخلت احلزمة الثانية، بعد أخرى 
بدأ تطبيقها في 6 أغسطس املاضي، أي 
بعد 3 أشهر من إعالن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، انسحاب بالده من االتفاق 

النووي.
واستبقت عديد الشركات األوروبية 
والعاملية، العقوبات األميركية أو أية 
ق���رارات أوروب��ي��ة حلمايتها، وأعلنت 
انسحابها م��ن ال��س��وق اإلي��ران��ي��ة، مثل 
ت��وت��ال الفرنسية، وم��ي��رس��ك تانكرز 
ال��دمن��ارك��ي��ة، وب��ن��ك دي زد األمل��ان��ي، 
وبيجوستروين الفرنسية، وسيمنز 

األملانية.

مببادرة من عضو مجلس النواب املسلمة إلهان عمر

الكونغرس يعتزم تغيير قانونه الداخلي للسماح بارتداء احلجاب في مقره
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ب����اك����س����ت����ان ت����س����ت����دع����ي ال�����ق�����ائ�����م ب����األع����م����ال 
األميركي لالحتجاج على انتقادات ترامب

استدعت باكستان، أمس الثالثاء، القائم باألعمال األميركي في إسالم 
أباد، لالحتجاج على تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب الذي انتقد 

دور باكستان في مكافحة اإلرهاب وحتديد مكان أسامة بن الدن.
وقالت وزارة اخلارجية الباكستانية، في بيان  صدر عنها، إن “وزارة 
اخلارجية طلبت من القائم باألعمال األميركي السفير بول جونز تسجيل 
احتجاج قوي على املزاعم غير املبررة التي ال أساس لها ضد باكستان”، 

على حد تعبيرها.
وكان ترامب قال، مطلع األسبوع في مقابلة، إن “باكستان ال تفعل أي 
شيء للواليات املتحدة على الرغم من تلقيها مساعدات أميركية مبليارات 

الدوالرات”.
وأشار ترامب إلى أن “السلطات الباكستانية كانت على علم مبكان زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن الدن قبل أن تقتله القوات األميركية في مداهمة 
بباكستان عام 2011، في حني كتب ترامب تغريدة جديدة االثنني، جدد 

فيها هذه االتهامات على نحو أشد.

ع����ن  ال�����ك�����رم�����ل�����ن ي����ت����ه����م م����ش����رِّ
أميركين مبحاولة التدخل في 

انتخابات اإلنتربول
اعتبر الكرملني أن البيان الذي أصدره مجموعة من أعضاء الكونغرس 
األميركي ويعارضون فيه انتخاب مرشح روسي لرئاسة الشرطة الدولية 
ر أن ينتخب اإلنتربول  )اإلنتربول(، مبثابة تدخل في االنتخابات. ومن املقَرّ
رئيسا جديدا في ال� 21 من نوفمبر ونشر أربعة من أعضاء الكونغرس 
األميركي بينهم ماركو روبيو بيانا مشتركا االثنني، يحثون فيه إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب على معارضة ترشيح الروسي ألكسندر 
بروكوبتشوك. وقال دميتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملني للصحفيني 
في مؤمتر صحفي عبر الهاتف، “هذا على األرجح تدخل من نوع معنّي في 

العملية االنتخابية ملنظمة دولية”.

روسيا تندد ب� »التدخل«
 في انتخابات رئاسة اإلنتربول

   
ندد الكرملني أمس الثالثاء، ب�«التدخل« في انتخابات رئيس جديد 
ملنظمة االنتربول بعد معارضة، وخصوصا من أعضاء في مجلس الشيوخ 
األميركي لتولي جنرال روسي رئاسة منظمة الشرطة الدولية، بعدما بات 

بني املرشحني األوفر حظا لتولي هذا املنصب.
وقال املتحدث باسم الرئيس فالدميير بوتني، دميتري بيسكوف: »هذا 
تدخل في العملية االنتخابية، في االنتخابات املتعلقة مبنظمة دولية«، 

تعليقا على بيان لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ األميركي.

أم���ي���رك���ا: م��ق��ت��ل ش���رط���ي وام���رأت���ن 
ومسلح بهجوم قرب مستشفى

قتل 4 أش��خ��اص ه��م شرطي وام��رأت��ان 
ومسّلح في إط��الق ن��ار وق��ع االثنني قرب 
مستشفى في شيكاغو في حادث يرّجح أّنه 
ناجم عن خالف شخصي، بحسب ما أعلنت 
شرطة املدينة الواقعة في شمال الواليات 
املتحدة. وقال أنطوني غوغليلمي املتحّدث 
ب��اس��م ش��رط��ة شيكاغو ف��ي تغريدة على 
تويتر “لقد قتل هذا املساء ثالثة أشخاص 
أبرياء ومطلق النار اجلبان الذي ال يستحّق 
أن ُيسّمى”. بدوره قال قائد شرطة شيكاغو 
إي���دي ج��ون��س��ون خ���الل م��ؤمت��ر صحافي 
“لدينا أربعة قتلى هم: شرطي، وامرأتان 
موظفتان في املستشفى، واملجرم”. وبحسب 
السلطات فإّنه عصر االثنني قرابة الساعة ال� 
15.30 )20،30 ت غ( دارت مشاّدة كالمية 
بني أشخاص يعرفون بعضهم بعضا في 

موقف للسيارات تابع ملستشفى “ميرسي” 
اجلامعي، أطلق خاللها رج��لٌ ال��ن��اَر على 
صديقته وهي موّظفة في املستشفى فأرداها 
قتيلة. وبوصول الشرطة إلى املكان، جلأ 
القاتل إل��ى داخ��ل املستشفى حيث تبادل 
إطالق النار مع الشرطة؛ ما أسفر عن مقتل 
موّظفة ثانية في املستشفى وشرطي. وتبنّي 
في النهاية أّن القاتل لقي مصرعه أثناء 
تبادل إطالق النار، لكن لم يّتضح للشرطة 
في احلال ما إذا كان انتحر أو قتل برصاص 

أحد عناصرها.
وك��ان املتحّدث باسم شرطة شيكاغو، 
ثالث كبرى املدن األميركية، قال في تغريدة 
على تويتر إثر احل��ادث “حصل إطالق نار 
)…( في محيط مستشفى ميرسي. جتّنبوا 

هذه املنطقة”.

3 أفراد خططوا  أستراليا تعتقل 
لشن هجوم جماعي

قالت الشرطة األسترالية أمس الثالثاء، 
إنها اعتقلت ثالثة رج��ال يشتبه في أنهم 
كانوا يعّدون لشن هجوم يستهدف اجلمهور 
في ملبورن بعد أقل من أسبوعني على قيام 
رج��ل بقتل شخص ف��ي ث��ان��ي ك��ب��رى مدن 
أستراليا في هجوم وصفته الشرطة بأنه 

عمل إرهابي.
ون��ف��ذت ال��ش��رط��ة االحت���ادي���ة وش��رط��ة 
ال��والي��ة وامل��خ��اب��رات األمنية األسترالية 
ووك����االت أخ���رى، تشكل فريقا مشتركا 
ملكافحة اإلرهاب، االعتقاالت صباح الثالثاء.

وق��ال��ت ال��ش��رط��ة إن “الرجال الثالثة 
وأعمارهم 30 و26 و21 عاما اعتقلوا بعد 
االشتباه في سعيهم للحصول على بنادق 
آلية لتنفيذ الهجوم”.. وجميعهم مواطنون 
أستراليون ألغيت جوازات سفرهم في وقت 

سابق هذا العام.

وق���ال ج��راه��ام آش��ت��ون رئ��ي��س شرطة 
فيكتوريا للصحفيني “لدينا اآلن أدلة كافية 

للتحرك فيما يتصل مبنع هجوم إرهابي”.
وق��ال��ت الشرطة إن “املشتبه فيهم لم 
يتخذوا ق���رارا ب��ش��أن امل��وق��ع ال���ذي كانوا 
يعتزمون مهاجمته، لكَنّهم يعتقدون أن 

الهجوم كان وشيكا”.
وق���ال آش��ت��ون “من امل��ؤك��د أن��ه��م كانوا 
يتطلعون إلى مكان للتجمع حيث ستكون 
فيه حشود”، مضيفا: “كانوا يحاولون 
التركيز على محاولة أن يكون مكانا ميكنهم 

أن يقتلوا فيه أكبر عدد ممكن من الناس”.
وقالت الشرطة إنها تعتقد أن االعتقاالت 

أبطلت أي تهديد من املجموعة.
ورف��ع��ت أستراليا -وه��ي حليف قوي 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة وأرس��ل��ت ق����واٍت إل��ى 
أفغانستان والعراق، منذ عام 2014 – حالة 

التأهب من هجوم يشّنه متشددون محليون 
عائدون من القتال في الشرق األوسط أو من 

قبل مؤيدين لهم.
وق��ال��ت ال��ش��رط��ة إن “الرجال الثالثة 
كانوا معروفني للسلطات وألغيت جوازات 
السفر اخل��اص��ة بهم بسبب م��خ��اوف من 
أنهم سيسافرون إل��ى منطقة للصراع في 

اخلارج”.
وجاءت االعتقاالت بعد أقل من أسبوعني 
من إشعال رجل النار في شاحنة صغيرة 
محملة بإسطوانات الغاز في وسط ملبورن، 
وطعن ثالثة أشخاص ليقتل أحدهم قبل أن 

تطلق الشرطة النار عليه.
وقالت الشرطة أمس الثالثاء إن الرجال 
ال��ث��الث��ة يستلهمون فكر تنظيم ال��دول��ة 
اإلسالمية ولم يتلقوا توجيهات من اجلماعة 

املتشددة.

إصابة شرطي
 جراء  هجوم بسكن 

في بروكسل
أص��ي��ب ش��رط��ي ب��ج��روح بعدما هاجمه 
ش��خ��ص يحمل سكينا ب��ال��ق��رب م��ن مركز 
ال��ش��رط��ة ال��رئ��ي��س��ي ف��ي ب��روك��س��ل صباح 
الثالثاء، بحسب ما أف��ادت متحدثة باسم 

الشرطة.
ويتزامن الهجوم مع اليوم الثاني لزيارة 
ال��دول��ة ال��ت��ي يجريها ال��رئ��ي��س الفرنسي 
إميانويل ماكرون إلى بلجيكا وسط استذكار 
البلدين اعتداءات باريس وبروكسل الدامية 

التي وقعت عامي 2015 و2016.
وط��ع��ن امل��ه��اج��م ال��ش��رط��ي خ���ارج مركز 
الشرطة الرئيسي الساعة 5،30 بالتوقيت 
احمللي )04،30 ت غ(، بحسب م��ا أف��ادت 
الناطقة باسم الشرطة إلسي ف��ان دي كير 

وكالة فرانس برس.
وقالت إن الشرطي أصيب بجروح طفيفة 

ونقل إلى املستشفى.
وأضافت أن »زم��الءه ردوا بإطالق النار 
على املهاجم الذي متت السيطرة عليه« دون 

أن تتعرض حياته إلى اخلطر.
ورفضت الناطقة باسم الشرطة تأكيد 
تقرير أوردت���ه وس��ائ��ل إع���الم محلية بأن 

املهاجم هتف »الله أكبر« أثناء احلادثة.
ومن املفترض أن يزور ماكرون في وقت 
الح��ق الثالثاء حي مولنبيك في بروكسل، 
حيث أقام عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية 
الذين نفذوا اعتداءات باريس عام 2015 التي 

أسفرت عن مقتل 130 شخصا.


