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ً »الپنتاغون«: البغدادي مازال حيا
واشنطن ـ أ.ش.أ: أكدت وزارة الدفاع األميركية )الپنتاغون( أن التسجيل الصوتي لزعيم تنظيم »داعش« 
اإلرهابي أبو بكر البغدادي دليل على أنه مازال حيا. وقال املتحدث باسم الوزارة إريك باهون - وفقا 
لقناة »احلرة« األميركية امس ـ »إن أجهزة االستخبارات األميركية أكدت أن الرسالة الصوتية املنسوبة 
ألبي بكر البغدادي، تبدو أصلية«، مشيرا إلى أن التسجيل أكد أنه كان حيا حتى وقت قريب، أو على 
األقل حتى وقت تسجيل صوته. وكانت الواليات املتحدة أعلنت األسبوع املاضي أنه ال توجد دالئل 
للتشكيك في صحة التسجيل األخير واألحدث للبغدادي. وكان تسجيل صوتي جديد منسوب لزعيم 
داعش، تداولته حسابات تابعة للتنظيم اإلرهابي على اإلنترنت، اخلميس املاضي )28 سبتمبر(، يحث فيه 
أتباعه على مقاومة العمليات العسكرية ضد التنظيم التي ينفذها التحالف الدولي في سورية والعراق.

أكد أن تحقيق السالم واالستقرار في الخليج والشرق األوسط يتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية وااللتزام بمبادئ حسن الجوار

خادم احلرمني مليدڤيديڤ: عازمون على دفع عالقتنا مع روسيا آلفاق أرحب

عواصم - واس - العربية.نت: عقد 
خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان 
بن عبدالعزيز امس جلسة مباحثات مع 
رئيس وزراء روسيا االحتادية دمييتري 
مدڤيديڤ. وقال امللك سلمان إننا »عازمون 
على الدفع بهذه العالقات إلى آفاق أرحب، 
وفي هذا اإلطار نود اإلشادة باملباحثات 
املثمرة مع الرئيس فالدميير بوتني، والتي 
مت فيها االتفاق على تعزيز التعاون بني 

بلدينا في شتى املجاالت«.
وأكد خادم احلرمني أن حتقيق السالم 
واالستقرار في منطقة اخلليج والشرق 
األوسط وما تشهده من أزمات في اليمن 
وسورية وغيرها يتطلب توقف إيران عن 
سياساتها التوسعية وااللتزام مببادئ 
حسن اجلوار، واحترام األعراف والقوانني 
الدوليــة، وعــدم التدخل في الشــؤون 
الداخليــة للدول األخــرى. وأعرب امللك 
سلمان عن تطلعه إلى مشاركة موسكو 

في تنفيذ برامج رؤية ٢٠3٠.
مــن جانبــه، أعرب رئيــس الوزراء 
الروسي عن سعادته بالزيارة التاريخية 
خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود لروسيا االحتادية.

وأكد حرص بالده على تعزيز وتطوير 
التعاون املشــترك بني البلدين، والدفع 
آلفاق أوسع بينهما، عادا اململكة شريكا 

مهما لروسيا في مختلف املجاالت.
وأشاد مدڤيديڤ باملباحثات البناءة 
التي جرت بني خادم احلرمني الشريفني 

والرئيس الروسي، ودور تلك املباحثات 
الكبير في تعزيز وتطوير التعاون بني 

البلدين الصديقني في املجاالت كافة.
في ســياق متصــل، اســتقبل خادم 
احلرمني الشــريفني امس االول في مقر 
إقامته بالعاصمة الروسية موسكو أعضاء 
مجلس األعمال السعودي - الروسي. 

وفي بدايــة االســتقبال، ألقى وزير 
التجــارة واالســتثمار رئيــس اجلانب 
الســعودي فــي اللجنــة الســعودية - 
الروســية املشــتركة د.ماجــد القصبي 
كلمة أكد فيها أن هذه الزيارة التاريخية 
خلادم احلرمني الشــريفني ســيكون لها 
األثــر الكبير في إحداث نقلة نوعية في 

العالقات السعودية - الروسية.
وأوضح أن اجلانب السعودي يعمل 
بعون اهلل وتوفيقه ثم بدعم وتوجيهات 
خادم احلرمني الشــريفني وضمن رؤية 
٢٠3٠ مع اجلانب الروسي لنقل العالقات 
الثنائية إلى آفاق جديدة، واالستفادة من 
مقومات البلدين في فتح آفاق وأسواق 
جديدة، واستثمارات نوعية في الطاقة، 
العســكرية،  والتقنيــة، والصناعــات 
والبنية التحتية، كما ستشمل مجاالت 
التعــاون، النفــط، والبتروكيماويــات، 
والغاز، واملعادن، واملجال الزراعي.  وأكد 
الوزير القصبــي أن هذا التعاون البناء 
سيسهم في إيجاد فرص وظيفية وتعزيز 
احملتوى احمللي، وزيادة صادرات اململكة 

واستقطاب استثمارات نوعية. 

وأشــار إلى أنه مت على هامش زيارة 
خادم احلرمني الشــريفني انعقاد منتدى 
األعمال السعودي حتت عنوان »االستثمار 
لبناء شراكة وثيقة« وشارك فيه أكثر من 
٢٠٠ رجل وسيدة أعمال من البلدين، كما 
أقيم معرض للمنتجات السعودية الوطنية 
شاركت فيه أكثر من ٢٧ جهة ومصنعا. 
وأكــد أن جميع اجلهات ذات العالقة 
ستعمل على متابعة نتائج هذه الزيارة 
التي وقع فيها ٢٠ اتفاقية بني القطاعات 
احلكوميــة واخلاصة، والتي ســتكون 
انطالقة ألعمــال اللجنة الســعودية - 
الروســية التي ســتنعقد بعــد حوالي 
أسبوعني مبشيئة اهلل في مدينة الرياض.
عقــب ذلــك، ألقــى خــادم احلرمــني 
الشــريفني الكلمــة التالية: »بســم اهلل 
الرحمن الرحيم احلضور الكرام السالم 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته، يســعدني 
أن ألتقي بكم هذا اليــوم. تأتي زيارتنا 
هــذه للتأكيد علــى أننا ماضــون قدما 
في البحث اجلاد عن الفرص املشــتركة 
لتطويــر العالقات بني بلدينا في جميع 
املجاالت، ونسجل بارتياح تام ما ملسناه 
من توافق في اآلراء مع القيادة الروسية 
نحو العمل على نقل مستوى العالقات 
الثنائية آلفاق أرحب وأشمل تؤسس بإذن 
اهلل إلى شراكة أقوى. وكان لتوجيهاتنا 
لسمو ولي العهد في زياراته الثالث إلى 
روســيا أثر واضح في تعزيز الشراكة 
بني اجلانبني من خالل ما مت توقيعه من 

اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
احلضور الكرام لقد اعتمدت اململكة 
خطة عريضة للتنمية حتت عنوان رؤية 
اململكــة ٢٠3٠ وذلك مــن أجل النهوض 
باالقتصاد الوطني وحتريره من االعتماد 
علــى النفــط مصدرا وحيــدا لالقتصاد 
الوطني، ومتثل خارطة وأهداف اململكة 
فــي التنمية للســنوات القادمة. وتفتح 
الرؤية آفاقا واعدة لقطاع األعمال وتعزيز 
الشــراكات مع جميع الدول مبا في ذلك 
روسيا االحتادية ونتطلع إلى مشاركة 
الرائــدة بفاعلية  الشــركات الروســية 
للدخــول في الفــرص االقتصادية التي 
ستوفرها هذه الرؤية لتعزيز شراكتنا 
في جميع مجاالت التعاون، ومبا يعود 
بالنفع على البلدين الصديقني والقطاع 
اخلــاص فيهما الذي ميثل أهمية كبيرة 
في تنمية وتقدم الدول، وإن اململكة تولي 
الرعاية الكاملة لهذا القطاع، وقد وفرت 
البيئة املناسبة لتطوير أعماله وتنميتها. 
احلضور الكرام إن اململكة باعتبارها 
منتجا رئيســيا للنفط كانــت وال تزال 
حترص على اســتقرار الســوق العاملي 
للنفط مبا يحقق التــوازن بني مصالح 
آفاقا  املســتهلكني واملنتجــني، ويفتــح 
لالستثمار في قطاعات الطاقة املختلفة، 
وكانت مساهمتنا مع األصدقاء الروس 
محوريــة للتوصل إلى آفاق نحو إعادة 
التوازن ألسواق النفط العاملية وهو ما 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز قبيل جلسة املباحثات مع رئيس الوزراء الروسي دمييتري مدڤيديڤ  )واس(نأمل في استمراره«.

الحكومة اإلسبانية دعت إلى حلّ برلمان المنطقة

مدريد تستبق استقالل كتالونيا »األحادي« وتعتذر عن العنف
عواصم - وكاالت: في لفتة 
اعتبرها محللون انها تهدف 
الى املصاحلة قبل يومني من 
موعد حددته كتالونيا إلعالن 
استقالل أحادي اجلانب، اعتذر 
ممثــل احلكومــة اإلســبانية 
الرسمي في كتالونيا امس عن 
تعامل الشــرطة العنيف مع 
احملتجني الذين كانوا يحاولون 
اإلدالء بأصواتهم في االستفتاء 
الذي حظرته مدريد وأجرته 

املنطقة يوم األحد املاضي.
وقــال إنريــك ميلــو في 
مقابلة تلفزيونية: »حني أرى 
هــذه الصور وحني أعرف أن 
هناك أناسا تعرضوا للضرب 
والدفع بل وإن شــخصا نقل 
إلى املستشــفى فــال ميكنني 
إال أن أعبــر عن أســفي لذلك 
وأعتــذر نيابة عــن الضباط 

الذين تدخلوا«.
مبوازاة ذلك، دعت احلكومة 
اإلسبانية مسؤولي كتالونيا 
الى حل برملان املنطقة والدعوة 
الى انتخابات لتجاوز األزمة.

وقال الناطق باسم احلكومة 
اإلسبانية اينيغو مينديز دي 
فيغو في مؤمتر صحافي بعد 
اجتماع للحكومة »سيكون من 
اجليد البدء بتضميد اجلرح 
مرورا ببرملان كتالونيا عبر 

انتخابات في املنطقة«.
إلى ذلك، اســتمع القضاء 
اإلســباني امــس الــى قــادة 
أبــرز احلركات االســتقاللية 
الكتالونيــة وقائــد شــرطة 
املنطقة في جلسة انتهت من 

حيث يعيش ١6%من اإلسبان، 
بينما نصف السكان ال يؤيدون 
االنفصال، حسب استطالعات 

الرأي.
من جانبها، أدانت جماعات 
مدافعة عن حقوق اإلنســان 
رد فعــل الشــرطة بوصفــه 
استخداما للقوة املفرطة ضد 
املدنيــني. وتقول الســلطات 
الصحية في كتالونيا إن نحو 

دون توقيفهم. وسيؤدي قرار 
احملكمة بعدم توقيف املتهمني 
الى جتنب اضطرابات جديدة 
في كتالونيا، بينما يسود توتر 
شديد بني مدريد وبرشلونة 
الغارقتــني فــي أخطــر أزمة 
سياســية تشــهدها اسبانيا 
الدميوقراطيــة  منــذ عــودة 
إليها في ١9٧٧. وتسبب األزمة 
انقساما في كتالونيا نفسها، 

9٠٠ شخص أصيبوا.
علــى صعيــد منفصــل، 
قالــت متحدثة باســم برملان 
كتالونيــا إن زعيــم اإلقليــم 
كارلس بودغمون سيتحدث 
أمامــه الثالثــاء. ولم يتضح 
ما إذا كان االجتماع املقرر أن 
يعقده البرملــان يوم االثنني 
ســيبحث نتيجة االســتفتاء 
أو إن كان اإلقليم ســيمضي 

في إعالن االستقالل احملتمل 
عــن إســبانيا. وقــال راؤول 
روميفــا املســؤول بحكومة 
اإلقليــم لراديو هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( في 
وقت سابق إن برملان كتالونيا 
سيتحدى حظرا قررته محكمة 
إسبانية وسيجري يوم االثنني 
مناقشــة ميكن أن تؤدي إلى 

إعالن االستقالل.

مسؤولو مواقع التواصل سيدلون في 1 نوفمبر بشهاداتهم عن روسيا وانتخابات الرئاسة

ترامب يتحدث مع قادة جيشه عن »هدوء يسبق العاصفة«
واشنطن - وكاالت: أعلن 
الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامب عقب اجتماعه في البيت 
األبيض مع قادة عســكريني 
ملناقشة قضيتي إيران وكوريا 
الشمالية، أن األجواء احلالية 
رمبــا تكــون »الهــدوء الذي 

يسبق العاصفة«.
وأضــاف: »أتعرفــون ما 
ميثله هذا؟ رمبا هذا هو الهدوء 
الذي يسبق العاصفة«، مضيفا 
»أية عاصفة؟ ستكتشفون«، 
دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وشدد ترامب خالل حديثه 
مع كبار مسؤولي الدفاع على 
ضرورة منع إيران من امتالك 
ســالح نووي، مؤكدا انها لم 
حتترم »روح« االتفاق النووي.
وعن التهديد الذي متثله 
كوريا الشمالية، قال ترامب: 

»إن هدفنــا هو نزع الســالح 
النووي«، مضيفا: »ال ميكن أن 
نسمح لهذه الديكتاتورية بأن 
تهدد أمتنا أو حلفاءنا بخسائر 
في األرواح يصعب تصورها.. 
سنفعل ما ينبغي فعله ملنع 
حدوث ذلك.. سنفعل إن تطلب 

األمر. صدقوني«.
في ســياق منفصل، قالت 
مجلــة بوليتيكــو األميركية 
إن مســؤولي البيت األبيض 
يعتقدون أنه مت حتييد الهاتف 
الشخصي لكبير موظفي البيت   
  جــون كيلــي، وهو مــا يثير 
مخــاوف من أن تكون جهات 
أو حكومات أجنبية قد متكنت 
من الوصول إلى بيانات عليه.
ونقلــت املجلــة عــن 3 
مسؤولني باحلكومة األميركية 
قولهم إن الثغرة املشتبه بها 

رمبا حدثت منذ فترة طويلة 
قد تعود إلى ديسمبر.

إنــه مت  وقالــت املجلــة 
اكتشــاف الثغرة املشتبه بها 
بعد أن سلم كيلي هاتفه إلى 
الدعم الفني بالبيت األبيض 
هذا الصيف شــاكيا من عدم 
التشــغيل  حتديــث برنامج 
اخلــاص به بشــكل ســليم. 
وذكــرت املجلــة أن من غير 
الواضح ما هي البيانات التي 

رمبا تكون قد اخترقت.
وقالت املجلة إن مسؤوال 
بالبيــت األبيــض أبلغها بأن 
كيلــي لــم يســتخدم هاتفه 
الشخصي قط منذ انضمامه 
إلــى اإلدارة وأنــه يعتمد في 
غالبية اتصاالته على الهاتف 

الذي وفرته له احلكومة.
إلى ذلك، قال مســاعد في 

الكونغــرس إن مســؤولني 
تنفيذيني من شركات فيسبوك 
وتويتر وغوغل تلقوا طلبات 
بأن يدلــوا بشــهاداتهم أمام 
جلنة مبجلس النواب بشأن 
ما يتردد عن تدخل روســيا 
فــي االنتخابــات األميركيــة 
عــام ٢٠١6. ومــن املقــرر أن 
ميثل مســؤولون تنفيذيون 
من هذه الشــركات في اليوم 
نفســه أمام جلنة املخابرات 
مبجلس الشيوخ التي حتقق 
هي األخرى في دور موسكو 

في االنتخابات.
لكن املساعد قال إن هؤالء 
املسؤولني تلقوا طلبا بالشهادة 
أيضا في جلسة علنية للجنة 

املخابرات مبجلس النواب.
وامتنع مساعدون لزعماء 

اللجنة عن التعليق.

إيران تهدد كردستان مجدداً بحرب تطول عشرات السنني

جثمان طالباني »يكسر« حظر طيران كردستان
عواصم - وكاالت: شــارك قادة أكراد العراق 
وممثلــون عن حكومة بغداد في جنازة الرئيس 
العراقي السابق جالل طالباني. وتوفي طالباني 
في أملانيا الثالثاء املاضي عن 83 عاما، بعد أسبوع 
بالكاد على اســتفتاء على استقالل اإلقليم الذي 
تسبب بأزمة في العالقات بني املنطقة التي تتمتع 
بحكم ذاتي وبغداد. وجرى استثناء طائرة اخلطوط 
اجلويــة العراقية التي نقلت نعش طالباني الى 
مدينة السليمانية من حظر على الرحالت الدولية 
فرضته حكومة بغداد على إقليم كردستان العراق 

ردا على االستفتاء.
وخالل حياته السياسية التي استمرت عقودا، 
كان طالباني شــخصية رئيســية في السياسة 
املتعلقة بأكراد العراق قبل ان يصبح اول رئيس 

كردي للعراق من ٢٠٠5 الى ٢٠١4.
وبعــد ان ترجلــت أرملته هيــرو وأبناه من 
الطائرة، وقف رئيس إقليم كردســتان مسعود 
بارزاني اخلصم لفترة طويلة، ورئيس الوزراء 

نغيرفان بارزاني في انتظار النعش.

وحضر ايضا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، 
ووزير الداخلية قاسم األعرجي، ورئيس البرملان 

سليم اجلبوري، ممثلني عن حكومة بغداد.
وانضم إليهم وزير اخلارجية اإليراني محمد 
جواد ظريف، وممثل عن أكراد إيران وســورية 

وتركيا.
وأثنى رئيس الوزراء حيدر العبادي، املعارض 
الستفتاء األسبوع املاضي، على دور طالباني »في 
بنــاء عراق فيدرالي«. وقال إن طالباني »وصف 
العراق كباقة زهور عديدة« في إشارة الى مختلف 
املجموعات. ومجددا، هدد رئيس األركان اإليراني، 
محمد باقري، إقليم كردستان العراق بحرب قد 
تستمر لعشرات السنني إذا طبقت نتائج االستفتاء 
على االستقالل. واعتبر باقري في كلمة له امس 
االول، أن أميركا وإسرائيل تقفان وراء االستفتاء، 
بحســب ما نقلت عنه وكالة »إيسنا« احلكومية 
اإليرانية. وقال إن »قضية شمال العراق لم يكن 
من املناسب إثارتها اآلن«، متسائال »شعب شمال 

العراق ماذا يريد من االستقالل؟«.

أحد النواب ألقى قنبلة دخانية في القاعة

بالشجار والتعارك.. البرملان األوكراني
ميدد قانون »الوضع اخلاص« للشرق االنفصالي

كييڤ - أ.ف.پ: في جلســة صاخبة أمس 
تخللهــا تعــارك بــني النــواب، مــدد البرملان 
االوكراني ملدة عام القانون الذي مينح مزيدا من 
االستقاللية للشرق االنفصالي املوالي لروسيا.
ويلقــى هــذا القــرار دعم الغربيــني الذين 
يعتبرونه وسيلة للحفاظ على احلوار الهش 
بــني األطــراف، لكن اليمني املتطــرف يرفضه 

باعتباره تنازال للكرملني.
وشــهدت قاعة البرملان عراكا بني عشرات 
النواب قبل التصويت، تخلله إلقاء نائب من 
احلزب القومي زفوبودا قنبلة دخانية في القاعة.
وأقــر النص بأصوات ٢٢9 نائبا فيما احلد 
االدنى يبلغ ٢٢6 صوتا. ومن املتوقع ان يصادق 
الرئيس بترو بوروشنكو سريعا على النص 

قبل ان يدخل حيز التنفيذ.
لكن القانون يشترط لسريانه مغادرة القوات 

واألسلحة الروسية اراضي اوكرانيا.
وتتهــم كييــڤ والغــرب الكرملــني بدعم 
املتمردين االنفصاليني في الشــرق عسكريا، 
األمر الذي تنفيه موسكو رغم شهادات كثيرة 

تؤكد وجود عسكرييها في منطقة النزاع.
واقر قانون الوضع اخلاص في ســبتمبر 
ملــدة ثالث ســنوات مبدئيا في اطــار اتفاقات 
مينسك للسالم التي ابرمت بعد خسارة فادحة 
للجيش االوكراني في مدينة ايلوفاييسك قتل 

فيها مئات اجلنود في عدة ايام.
ويعزز القانون الذي لم يطبقه االنفصاليون 
املوالــون لروســيا املعادون لســلطة كييڤ، 
احلكــم الذاتي في املناطق االنفصالية ويجيز 
لها خصوصا تشــكيل ميليشــياتها اخلاصة 
بصورة شرعية ومينح اللغة الروسية موقعا 
أفضل، علما أنها اللغة األكثر استخداما هناك.

جانب من الشجار بني النواب في البرملان االوكراني امس  )رويترز(
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