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املؤبد جلندي أردني قتل ثالثة عسكريني أميركيني في قاعدة اجلفرعربية وعالمية
عمان ـ أ.ف.پ: حكم القضاء العسكري األردني أمس بالسجن املؤبد على جندي أردني قتل ثالثة 
مدربني عسكريني أميركيني عند مدخل قاعدة عسكرية جنوب عمان في 2016. وحكمت محكمة أمن 
الدولة األردنية في جلستها العلنية برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف التي عقدت امس 
وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور عدد من أهالي القتلى وموظفني من السفارة األميركية في 
عمان بـ »األشغال الشاقة املؤبدة مدى احلياة« على اجلندي معارك التوايهة )39 عاما( وهو برتبة 
رقيب وأب لثالثة أطفال، حسبما أفادت مراسلة وكالة »فرانس برس« داخل قاعة احملكمة. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

PDF ملشاهدة الصفحة
 الثالثاء ١٨ يوليو ٢٠١٧

لودريان يختتم جولته في أبو ظبي ويدعو للتهدئة.. وقرقاش: النرغب في التصعيد وال في تغيير النظام في قطر بل سلوكه وسياسته

الرياض: ال تراجع عن »البيان الرباعي« حتى تلتزم قطر مبطالبنا

عواصــم - وكاالت: أكــد 
مجلس الوزراء السعودي أمس 
أن الدول األربع، اململكة ومصر 
واإلمــارات والبحرين، لن ال 
تتراجع عــن البيان الرباعي 
حتــى تلتزم قطــر مبطالبها 
التصــدي  تضمــن  والتــي 

لإلرهاب.
الثقافــة  وزيــر  وقــال 
واإلعالم السعودي، عواد بن 
صالح العواد، عقب اجللسة 
االسبوعية التي عقدها مجلس 
الوزراء برئاسة خادم احلرمني 
الشــريفني في جدة أمس، ان 
مجلس الوزراء شدد على ما 
عبر عنه البيان من تأكيد الدول 
األربع على استمرار إجراءاتها 
احلالية إلى أن تلتزم السلطات 
القطرية بتنفيذ املطالب العادلة 
كاملة، التي تضمن التصدي 
لإلرهاب وحتقيق االستقرار 

واألمن في املنطقة.
واضاف العواد ان مجلس 
بالقــرارات  الــوزراء رحــب 
الصادرة عــن مجلس وزراء 
اإلعالم العرب في ختام دورته 
الثامنــة واألربعني  العاديــة 
بالقاهرة، مشيدا بتأكيد مجلس 

العــرب على  وزراء اإلعــالم 
ضرورة التضامن بني الدول 
العربيــة ملواجهــة اإلرهاب، 
ومطالبتــه بتجفيــف منابع 
متويلــه وضــرورة مواصلة 
اجلهــود والتنســيق علــى 
املستويني اإلقليمي والعاملي 

لدحره واجتثاثه. 
فــى غضون ذلــك، اختتم 
وزيــر خارجية فرنســا جان 
ايف لودريان في ابو ظبي امس 
األول، جولته اخلليجية لدعم 
الكويتية ومتابعة  الوساطة 
اجلهود الدولية حلل األزمة بني 
قطر والدول األربع املقاطعة 

لها.
وقد بحث ولي عهد ابوظبي 
نائــب القائد األعلــى للقوات 
املســلحة اإلماراتية صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان مع الوزير الفرنسي، 
تعزيــز عالقــات الصداقــة 
والتعاون املشترك بني البلدين.

وذكرت وكالة انباء اإلمارات 
على حسابها مبوقع »تويتر« 
ان اجلانبني استعرضا ايضا 
عــددا من القضايــا االقليمية 

والدولية.

أن قطــر لم تلتــزم باتفاقية 
الريــاض التي متــت برعاية 
العاهل السعودي الراحل امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، رحمه 
اهلل، وأن نشــوب األزمة مع 
الدوحة ال عالقة له بالتغييرات 
في القيادة السعودية اجلديدة 
أو اإلدارة األميركية اجلديدة.
وتابع قائــال: إن األزمة ال 
تتعلق بشكل أساسي بإيران 
رغم أن طهران تســتفيد من 
ممارســات قطر، ولكن األمر 
يتعلق بدعــم أغنى دولة في 
العالم خالل السنوات العشرين 
املاضية للمتطرفني في الشرق 
األوســط وملنظمــات بعضها 

مرتبط بتنظيم القاعدة.
وقــال »إننــا نــرى حاليا 
أن الضغــوط على قطر تأتي 
بنتائجهــا«، مشــيرا إلــى أن 
مذكرة التفاهــم التي وقعتها 
الواليات املتحدة وقطر بشأن 
متويــل اإلرهاب متثل تطورا 

إيجابيا.
وأضاف: »نحن مستعدون 
ألن تستغرق هذه العملية وقتا 
طويال، ولن نقبل بغض النظر 

على ممارسات قطر«.

بالتآمــر ضــد  »كمــا قامــت 
العربية الســعودية،  اململكة 
وفــي البحرين ايضــا قامت 
بضخ األموال من أجل زعزعة 
االســتقرار هنــاك وتأجيــج 
الوضع،الفتا إلى أن كل ما تقوم 
به قطر ليــس في مصلحتها 

الوطنية«.
الــدول  أن  وشــدد علــى 
العربية تريد حال وليس إطالة 
األزمة، مشيرا في الوقت ذاته 
إلى أنه في العام ٢٠١3 و٢٠١4 
قام أمير قطر ســمو الشــيخ 
متيم بن حمد بالتوقيع على 
اتفاقية الريــاض ووعد بأنه 
سوف يوقف دعمه لإلرهاب، 

إال أنه لم يحترم وعوده. 
وأضاف أن الدولة الداعية 
ملكافحــة اإلرهــاب تطالــب 
بنفس املطالــب التي كان قد 
وافــق عليها األميــر القطري 
عام ٢٠١3، موضحا في الوقت 
ذاته أن هذه الدول لن تصعد 
أكثــر ممــا تعتبــره تدابيــر 
ســيادية ممنوحــة مــن قبل 
القانون الدولي، ومشيرا إلى 
أنــه ينبغي التوصل إلى حل 

إقليمي ومراقبة دولية.

مــن جهته، دعــا لودريان 
في ختــام جولته إلى خفض 
التصعيــد كضــرورة إلجراء 
مفاوضات فــي أجواء بناءة، 
وإلــى تســوية األزمــة داخل 
التعــاون اخلليجي،  مجلس 
وأكد مجددا دعم بالده للمبادرة 

الكويتية.
وشــدد الوزير الفرنســي 
على أن »مكافحة اإلرهاب هي 
األولوية رقم واحد« من خالل 
»مكافحة كل أشكال متويل وكل 
أشكال دعم اإلرهاب« على حد 
تعبيــره. وأمل فــي أال يكون 
املدنيون »ضحايا للتوترات 
احلالية« بني قطــر والبلدان 

املقاطعة لها.
مــن ناحيتــه، أكــد وزير 
الدولــة للشــؤون اخلارجية 
اإلماراتي أنور قرقاش أن األزمة 
مع قطر تفاقمت بسبب انعدام 
الثقة وعدم التزامها بتعهداتها 
ومحاوالتها زعزعة استقرار 
الدول العربية مبا فيها مصر 

أكبر دولة في املنطقة.
ولفــت قرقاش فــي كلمة 
ألقاها في مؤسســة »تشاتام 
هــاوس« في لنــدن أمس إلى 

وردا على ســؤال في حال 
اســتمرت األزمــة مــع قطــر 
لسنوات ومدى تأثيرها على 
ملفــات مثــل امللــف الليبــي 
واليمني والسوري وغيرها، 
قــال قرقاش: »نحــن ال نزال 
نراهــن علــى احلكمــاء فــي 
اجلانــب القطــري، وعندمــا 
يتفهــم القطريــون أن هــذه 
األزمة سوف تســتمر لوقت 
ســيصبحون أكثــر واقعية، 
ألنهم سيالحظون بأنهم ليس 
لديهم جيران مباشرون رغم 

مطاراتهم املفتوحة«.
وأكــد أن الــدول الداعيــة 
ملكافحــة اإلرهــاب ال ترغــب 
في التصعيــد وال في تغيير 
النظام القطري، ولكن ترغب 
في تغيير السلوك والسياسات 
ووقــف دعــم قطــر لإلرهاب 

والتطرف.
وأشــار إلــى أن اتفاقيــة 
الرياض التي وقعت عليها قطر 
ميكن أن متثل حجر أســاس 
ولكنها حتتاج الى نظام رقابة.

واتهم قرقاش قطر بإنفاق 
الــدوالرات لزعزعة  ماليــني 
الوضــع في مصر إلضعافها، 

وأضاف قرقاش أن رعاية 
قطــر للمجموعات املســلحة 
في ســورية زعزعت اجلهود 
الواســعة ملساعدة املعارضة 
غير املتطرفة، ونتيجة لذلك 
قد بدأ السوريون يحاولون ان 
يختاروا بني )بشار( األسد من 
جهة وداعش من جهة أخرى.
وكذلــك قامــت قطر بدعم 
املتطرفني في ليبيا و»أنصار 
احــد  وأيضــا  الشــريعة« 
األشخاص الذين كانوا في هذه 
املنظمة باتوا من املســؤولني 
الكبيرين في قطر وأيضا كانوا 
معنيــني بالتفجير الذي وقع 
في مدريــد عام ٢٠٠4 وأودى 

بحياة الكثيرين.
وقال وزير الدولة اإلماراتي 
للشؤون اخلارجية »إن األمر ال 
يتعلق بكيفية تنظيم أو وضع 
بعض املجموعات في خانات 
معينة«، مشددا على أن قائمة 
اإلرهاب التي وضعتها الدول 
األربــع املقاطعة لقطر والتي 
ضمــت 59 فردا فإن الغالبية 
منهــم كانــت لديهــم عالقات 
مثبتــة مــع تنظيــم القاعدة 

وتنظيمات إرهابية أخرى.

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء امس  )واس( 

أبوظبي تنفي تقرير »واشنطن بوست« حول اختراق مواقع قطرية
وقطر تهدد مرتكبي القرصنة باللجوء للقانون الدولي

عواصــم - وكاالت: نقلــت صحيفة 
واشنطن بوست عن مسؤولني في أجهزة 
االستخبارات األميركية )سي اي ايه( قولهم 
»إن اإلمارات تقف وراء اختراق صفحات 
على وسائل التواصل االجتماعي ومواقع 
إخبارية تابعة للحكومة القطرية في أواخر 
مايو املاضي« من أجل نشــر تصريحات 
نسبت ألمير قطر، ما أثار أزمة ديبلوماسية، 
وهــو ما نفاه أكثر من مســؤول إماراتي 

جملة وتفصيال.
وذكرت »واشنطن بوست« أن مسؤولني 
في املخابرات األميركية حصلوا األسبوع 
املاضي على معلومات جرى حتليلها في 
اآلونة األخيرة تظهر أن مسؤولني كبارا 
باحلكومة اإلماراتية ناقشوا عملية التسلل 
اإللكتروني املزمعة في ٢3 مايو قبل يوم 

من حدوثها.
وذكرت الصحيفة أن املسؤولني قالوا 
إنه من غير الواضح ما إذا كانت اإلمارات 
اخترقت املواقع اإللكترونية أم أنها دفعت 
أمواال لطرف آخر من أجل القيام بذلك. ولم 

تذكر الصحيفة أسماء مسؤولي املخابرات 
فــي تقريرها. غير أن أنور قرقاش وزير 
الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية أمس 
نفى بشدة أمس أن تكون بالده مسؤولة 
عن اختراق املواقع القطرية ومنها موقع 

وكالة االنباء القطرية )قنا(. 
ووصف قرقــاش تقرير »واشــنطن 
بوست« بانه كاذب، وقال في مركز دراسات 
تشاتام هاوس في لندن »قصة واشنطن 
بوست عن أننا فعليا اخترقنا القطريني 

ليست حقيقية«.
كما نفى سفير اإلمارات العربية املتحدة 
في الواليات املتحدة يوسف العتيبة صحة 
تقريــر الـ»واشــنطن بوســت«.  ونقلت 
الصفحة الرسمية للســفارة على موقع 
»تويتر« عن الســفير القــول إن »تقرير 
الواشنطن بوست زائف، فاإلمارات لم يكن 
لها دور بأي شكل في القرصنة املزعومة 

التي أشار إليها مقال الصحيفة«.
 في املقابل، أعربت قطر عن »أسفها« 

ملا جاء في تقرير »واشنطن بوست«. 

وقال مدير مكتب االتصال احلكومي، 
ســيف بن أحمــد بن ســيف آل ثاني، إن 
»املعلومــات التــي نشــرتها الصحيفــة 
األميركية تؤكد مبا ال يدع مجاال للشــك 
ارتكاب جرمية القرصنة التي وقعت على 
املوقع اإللكتروني لوكالة األنباء القطرية«.
وأضاف: »هــذه املعلومات التي تفيد 
بارتكاب هذه اجلرمية النكراء والتي تصنف 
دوليا من جرائم اإلرهاب اإللكتروني من 
قبــل دولة خليجية تعــد خرقا وانتهاكا 
صارخا للقانون الدولي« حســبما نشر 
على حسابه الرسمي على موقع »تويتر«.
وتابع آل ثاني بأن »التحقيقات التي 
جتريها النيابة العامة في قطر بشأن هذه 
اجلرمية ما زالت مستمرة وستتخذ النيابة 
العامة اإلجراءات القانونية ملقاضاة مرتكبي 
هذه اجلرمية أو احملرضني عليها كما جاء 
في تصريح النائب العام يوم ٢٠ يونيو 
املاضي ســواء أمام القضــاء القطري أو 
اجلهات الدولية املختصة بجرائم اإلرهاب 

اإللكتروني«.

بعد رفض 95% من املواطنني إصالحات مادورو

املعارضة الڤنزويلية تبحث التصعيد و»ساعة الصفر«

كــراكاس - رويترز: بحثــت املعارضة في 
ڤنزويال أمس كيفية تصعيد االحتجاجات ومنع 
تشكيل هيئة تشريعية جديدة تخشى أن تكرس 
هيمنة احلزب االشتراكي وذلك بعد أن اكتسبت 
زخما نتيجــة للتصويت بأغلبيــة كبيرة جدا 
ضد الرئيس اليســاري نيكــوالس مادورو في 

استفتاء شعبي.
وبعد شهور من مسيرات الشوارع التي سقط 
فيها قرابة مائة شــخص أقنــع ائتالف االحتاد 
الدميوقراطي املاليني بالنزول إلى الشوارع أمس 
األول للمشاركة في االستفتاء غير الرسمي بهدف 
نزع الشرعية عن زعيم يصفه بأنه ديكتاتور.

وأظهــرت نتائــج االســتفتاء أن 95% مــن 
الڤنزويليــني يرفضون خطوة إعــادة صياغة 

الدستور التي يسعى لها رئيس البالد.
وشــارك في االســتفتاء أكثر مــن ٧ ماليني 
شــخص، أدلوا بأصواتهم في نحو ألفي نقطة 

اقتراع داخل ڤنزويال وخارجها.
ويعد زعماء املعارضة اآلن بـ»ساعة الصفر« 
في ڤنزويال للمطالبة بانتخابات عامة وإحباط 
خطة مادورو لتشــكيل هيئة تشريعية جديدة 
مثيرة للجدل تعرف باسم اجلمعية التأسيسية 

في انتخابات مقررة يوم 3٠ يوليو اجلاري.
وقد تشمل أساليب املعارضة إغالق الطرق 
لفترات طويلة وتنظيم اعتصامات وإضراب عام 
أو رمبا مسيرة إلى قصر ميرافلوريس الرئاسي 
علــى غرار ما حدث قبــل انقالب لم يدم طويال 
ضد الرئيس الراحل هوغو تشاڤيز عام ٢٠٠٢.

ووصف مادورو الذي تنتهي فترته الرئاسية 
مطلع ٢٠١9 استفتاء املعارضة بأنه تدريب داخلي 

جتريه وال يؤثر على حكومته.
وأضاف في رســالة وجههــا للمعارضة »ال 
تفقــدوا صوابكم واهــدأوا«. وتعهد بأن جتلب 
اجلمعية التأسيسية التي ستتشكل السالم للبلد 

الذي يعيش فيه 3٠ مليون شخص.
وقد قال ناشطون إن مسلحني أطلقوا النار 
على حشــد من الناخبني أمس األول مما أســفر 
عن مقتل امرأة وإصابة ثالثة آخرين أثناء اجراء 

املعارضة االستفتاء.
واتهم حتالف الوحدة الدميوقراطي املعارض 
مســلحني »شبه عسكريني« بفتح النار في حي 
كاتيا في كراكاس حيث كان يشــارك اآلالف في 
االستفتاء. وأظهر مقطع مصور جثة امرأة ويحيط 
بها حشد من الناس وأفراد من الشرطة الوطنية.

زعيم املعارضة خوليو بورجيس متحدثا بعد االستفتاء غير الرسمي الذي اجرته املعارضة ضد تعديل الرئيس نيكوالس مادورو الدستورية 

عائالت قتلى »داعش« تخشى االنتقام

ً مسؤول كردي متأكد 99% من أن البغدادي اليزال حيا
عواصــم ـ رويتــرز: قال 
الهــور طالباني، املســؤول 
الكــردي الكبير في مكافحة 
اإلرهــاب أمــس، انــه متأكد 
بنســبة 99% من أن أبو بكر 
البغدادي زعيم تنظيم داعش 
مازال على قيد احلياة وأنه 
موجود جنوبي مدينة الرقة 
السورية وذلك بعد تكهنات 

بأنه قتل.
وقــال فــي مقابلــة مــع 
»رويتــرز«: »البغدادي حي 
بالتأكيــد، لــم ميــت، لدينا 
معلومات بأنه حي، ونعتقد 

بنسبة 99% أنه حي«.
وتابع: »ال تنسوا جذوره 
التــي متتــد لوقــت تواجد 
تنظيــم القاعدة في العراق. 
كان يختبئ من أجهزة األمن. 
انه يعرف ما يفعله جيدا«.

وأكــد املســؤول الكردي 
أن التنظيــم يغير تكتيكاته 

غرار تنظيــم القاعدة ولكن 
بصورة أشد عنفا.

في هذه االثناء، يبدو أن 
النساء واالطفال من عائالت 
تنظيــم داعش الذين قتلوا، 
سيعيشــون ليدفعــوا ثمن 
تصرفات آبائهم او اخوانهم 
او ابنائهــم الذيــن انضموا 

للتنظيم.
ومع انتهاء أيام سيطرة 
التنظيم على مساحات كبيرة 
في العراق فإن هناك تساؤالت 
بشــأن كيفيــة التصرف مع 

عائالت مسلحي داعش.
منهــم  والكثيــرون 
محتجــزون فعليــا اآلن في 
مخيــم تتناثــر بــه القمامة 
شــرقي املوصــل نقــل آخر 

النازحني من املدينة إليه.
وفــي هــذا املخيــم، قال 
العميــد جبــار مصطفــى 
»موقعنــا احلالي هو مخيم 

رغم تراجع معنويات مقاتليه 
وأن القضاء على التنظيم قد 
يحتاج لثالثة أو أربعة أعوام.
وأضاف لـ »رويترز« أن 
التنظيم سيلجأ بعد هزميته 
إلى شن حرب عصابات على 

برطلة اللي استقبلنا عوائل 
مختلطــة مــن أهالي داعش 
والناس العاديني املوجودين. 
أخبرناهــم بإخطار أهاليهم 
ومساعدة اللي ما عنده عوايل 
علــى أن يحضرون بغرض 

إخراجهم واستالمهم«.
ويعود املدنيون النازحون 
إلى ديارهم ملواصلة حياتهم 
من جديد ولكــن من عانوا 
ثالث ســنوات مــن العنف 
املفرط واحلرمان حتت حكم 
تنظيم داعش يقولون إنه ال 
مكان ألقارب عناصر التنظيم 

بينهم.
وظهرت في املناطق التي 
متت استعادتها من التنظيم 
منشــورات تهــدد عائــالت 
الدواعش وألقى أشــخاص 
يسعون لالنتقام قنابل على 

منازلهم.
وهــددت أم صهيب )3٢ 
عامــا( زوجها بتركه عندما 
انضم لداعش بعد نحو عام 
من ســيطرة التنظيم لكنها 
لم تفعــل بســبب أبنائهما 
الزوج  األربعــة. واجنــذب 
لفكرة اخلالفة على الطريقة 
احلديثة ووضع مهاراته في 
الهندسة في خدمة مشروع 
بناء دولة التنظيم. وقالت 
أم صهيب انه ندم على قراره 

لكن األوان كان قد فات.
وقالت »في البداية أخدوه 
ألن هو مهندس.. خدمات هو 
بيفيدهم. هم أخدوا املهندسني 
واألطبــاء أوال.. ما يقبلون 
أحد ينسحب إذا طفل عندهم 
انســحب بيعدمــوه عادي 
وصار لي شهرين ما اعرف 

عنه شي وال ألقاه«.

ارتفاع عدد ضحايا الغارات من املدنيني في سورية والعراق في عهد ترامب
عواصــم ـ وكاالت: كشــف تقرير 
صحافي عن ارتفاع في عدد ضحايا 
الغارات اجلوية التي يشنها التحالف 
الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة 
ضد تنظيــم داعش في ســورية 
والعــراق بصــورة كبيرة فــي عهد 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وجاء في تقرير للمبادرة الصحافية 
احلروب اجلوية أو »إيرورز«، والذي 
نشــر على موقع »ذا دايلي بيســت« 
اإلخباري اإللكتروني أمس، أنه منذ 
تولي ترامب مهام منصبه قبل نحو 
ستة أشهر قتل أكثر من ٢٢٠٠ مدني 

فــي عمليات قصف لقوات التحالف، 
أي ما يزيد على 36٠ ضحية شــهريا 

في املتوسط.
وأوضــح التقريــر أنــه فــي عهد 
الرئيس األميركي السابق باراك أوباما 
بلغ عدد الضحايا من املدنيني منذ بدء 
الغارات اجلوية التي يشنها التحالف 
في البلدين في أغســطس عام ٢٠١4 
نحو ٢3٠٠ ضحية على األقل، أي ما 
يعادل نحو ٨٠٠ ضحية شــهريا في 

املتوسط.
وعــزا التقرير ارتفــاع الضحايا 
بني املدنيني إلــى »املرحلة اخلتامية 

الوحشية للحرب« على داعش، والتي 
شــهدت غارات على مدينتي املوصل 
العراقية كثيفة السكان والرقة شمالي 

سورية.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى 
دالئل على تقويض حماية املدنيني في 
أرض املعركــة في عهد ترامب، حيث 
أمر ترامــب وزارة الدفاع بالتغاضي 
عن قيود معينة في القتال ضد داعش.
يذكر أن اجليــش األميركي أعلن 
أكثر من مرة أن قواعد مهمة التحالف 
الدولي في سورية والعراق لم تتغير 

في عهد ترامب.

البغدادي

وزير الدولة 
للشؤون اخلارجية 
اإلماراتي:»نرى أن 

الضغوط على قطر 
تأتي بنتائجها«


