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إصابات في حادث دهس بوسط لندن.. وتوقيف مشتبه به
لندن - )أ.ف.ب(: أصيب أشخاص عديدون بجروح أمس بعدما صدمتهم سيارة قرب متحف 
التاريخ الطبيعي في لندن كما أعلنت سكوتلنديارد التي أوقفت رجال.
وقال شهود ان عناصر من الشرطة توجهوا إلى املكان. وأكدت متحدثة باسم املتحف ان 
سيارة دهست عددا من املارة.
وقال متحدث باسم املتحف إنه ال يسمح ألحد بالدخول إلى املبنى ويتم إخراج الناس عبر 
منفذ مختلف.

امللك ممازحاً مسؤولي اجلامعة: أنا اآلن دكتور سلمان

موسكو متنح خادم احلرمني الدكتوراه الفخرية ملساهمته في تعزيز السالم

العلم واملعرفــة في هذا الصرح 
العلمي في روسيا الصديقة، التي 
يقدم شعبها الصديق إسهامات 
مهمة في ميادين العلم واملعرفة 
وفي تطور احلضارة اإلنسانية«.
وأضــاف »أود أن أعرب عن 
شكري وتقديري ملعهد موسكو 
احلكومي للعالقات الدولية على 
منحي شهادة الدكتوراه الفخرية، 
والتي يســعدني قبولها من هذا 
الصــرح العلمــي، الــذي ميثل 
بســجله املميــز منــارة علمية 
مشــرقة«. وأكد خــادم احلرمني 
»أن العلم واملعرفة هما األساس 
الــذي تقوم عليــه نهضة األمم، 
من خالل تكوين أجيال متعلمة 
تقــود املجتمعات، وتســهم في 
تعزيــز التســامح والتعايــش 
بني الشــعوب، واحملافظة على 

املنجزات احلضارية«.

واململكــة العربية الســعودية«. 
ولدى تسلمه الشهادة مازح خادم 
احلرمني احملتفني به وقال »اآلن 

أنا الدكتور سلمان«. 
من جانبه، أعرب امللك سلمان 
عن تقديره لهذه اخلطوة. وقال 
في كلمة »يسعدني أن أكون بينكم 
وسط هذا اجلمع املميز من أهل 

قرار اجلامعة منح خادم احلرمني 
شهادة الدكتوراه الفخرية. وقال 
إن »املجلس العلمي قرر باإلجماع 
منح خادم احلرمني الشريفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز شــهادة 
الدكتــوراه الفخرية ملســاهمته 
العظيمــة فــي تعزيــز الســالم 
العاملــي والتعاون بني روســيا 

عواصم - وكاالت: تسلم خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز أمس، شهادة الدكتوراه 
الفخريــة مــن جامعة موســكو 

احلكومية للعالقات الدولية.
جاء ذلك خــالل حفل أقامته 
جامعــة موســكو احلكوميــة 
للعالقات الدولية بهذه املناسبة.
وبعــد أن أخذ خادم احلرمني 
الشــريفني مكانــه فــي املنصــة 
الرئيســة، ألقت وزيرة التعليم 
والعلوم الروسية أولغا فاسيليفا 
كلمــة أعربــت فيها عــن اعتزاز 
اجلامعة حلضور خادم احلرمني، 
مؤكدة أن هذه الزيارة التاريخية 
لروســيا االحتادية ستسهم في 
التقــارب بــني البلديــن وتنمية 

مسارات التعاون بينهما.
ونوهت باهتمام اململكة البالغ 
بتنمية التعليم واألبحاث العلمية 
والصحة، بحسب ما نقلت وكالة 
األنباء السعودية الرسمية )واس(. 
بعد ذلك، ألقى مدير جامعة موسكو 
احلكوميــة للعالقــات الدولية، 
آناتولــي توركانوف كلمة رحب 
فيها بخادم احلرمني الشريفني في 
رحاب اجلامعة التي تعد رائدة في 
إعداد الكوادر في وزارة اخلارجية 
والبلــدان األخــرى. وتطرق إلى 
اهتمام اجلامعة باللغة العربية، 
الفتــا إلــى أن مكتبــة اجلامعة 
حتتوي مجموعة من املطبوعات 
العربية. ثم أعلن مدير اجلامعة 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز متحدثا خالل حفل منحه الدكتوراه الفخرية  )واس(

واشنطن توافق على بيع نظام »ثاد« الصاروخي 
للسعودية بقيمة 15 مليار دوالر

واشنطن ـ أ.ف.پ ـ رويترز: وافقت 
احلكومة االميركية على بيع السعودية 

منظومة »ثاد« األميركية املتطورة للدفاع 
اجلوي الصاروخي بقيمة 15 مليار 

دوالر أميركي، حسب ما أعلنت وزارة 
اخلارجية االميركية.

وقالت الوزارة في بيان ان »هذا البيع 
يدعم األمن القومي االميركي ومصالح 

السياسة اخلارجية، ويدعم االمن طويل 
االمد للمملكة العربية السعودية ومنطقة 

اخلليج في مواجهة إيران والتهديدات 
االقليمية االخرى«.

ويعتبر نظام »ثاد« الذي مت بيعه ايضا 
لإلمارات وقطر واحدا من اكثر بطاريات 

الدفاع الصاروخي قدرة في الترسانة 
االميركية، ويأتي مجهزا بنظام رادار 

متطور.
وأدى نشر اجليش االميركي لهذه 

املنظومة مؤخرا في كوريا اجلنوبية 
حلمايتها ضد تهديدات كوريا الشمالية 

الى احتجاجات في بكني، التي تخشى ان 
تكون هذه املنظومة قادرة على اختراق 
املجال اجلوي الصيني ما يحدث خلال 

في امليزان العسكري في املنطقة.
وقالت وزارة اخلارجية في بيان 

انها ستنصح الكونغرس بأن امتالك 
السعودية ملنظومة »ثاد« سيؤدي الى 

استقرار االوضاع في اخلليج وحماية 
القوات االميركية وحلفائها في املنطقة 

الذين يواجهون تهديدا صاروخيا ايرانيا 
متناميا. 

وأضاف البيان »اقتراح بيع هذه 
املنظومة واملعدات املرافقة لها لن يغير 

امليزان العسكري االساسي في املنطقة«. 
وقال مسؤولون لـ»فرانس برس« انه 

يجب النظر الى هذه الصفقة التي ميكن 
ان تتم في حال لم يعترض الكونغرس 

خالل 30 يوما، على انها جزء من صفقة 
الـ 110 مليارات دوالر التي وعد بها 

الرئيس األميركي دونالد ترامب خالل 
زيارته للسعودية في مايو املاضي.

وقال بيان اخلارجية »هذا البيع 
احملتمل سيزيد بشكل كبير من قدرات 

السعودية للدفاع عن نفسها ضد 
التهديد الباليستي اإليراني املتزايد في 

املنطقة«. 
وأضاف »ان قدرات منظومة »ثاد« في 

اصابة الهدف والعمل خارج الغالف 
اجلوي ستضيف طبقة عليا الى التركيبة 

الدفاعية الصاروخية للسعودية املكونة 
من طبقات«.

ويتوقع ان يستفيد بشكل رئيسي من 
هذه الصفقة قسم األنظمة الفضائية 

في شركة »لوكهيد مارتني«، اضافة الى 
شركة »رايثيون« املتخصصة بأنظمة 

الدفاع من بني الشركات األميركية 
املتعاقدة مع وزارة الدفاع. 

 وتفتح املوافقة الطريق أمام السعودية 
لشراء 44 منصة إطالق و360 صاروخا 

ومحطات حتكم وأجهزة رادار.
 وقالت وكالة التعاون األمني الدفاعي 

في الپنتاغون في بيان »الصفقة 
ستدعم األمن القومي األميركي 

ومصالح السياسة اخلارجية وستدعم 
أمن السعودية ومنطقة اخلليج في 

وجه التهديدات اإليرانية وغيرها من 
التهديدات اإلقليمية«.

 وشركة لوكهيد مارتن هي املتعاقد 
الرئيسي في نظام ثاد وتلعب شركة 

ريثيون دورا مهما في نشر املنظومة.

وشدد على انه استشهد مبثال 
االحتاد األوروبي الذي يتكون من 
عدة دول ومنها أملانيا وفرنسا، 
والدول القومية التي تخلت عن 
سيادتها الشكلية لصالح االحتاد 

ألغراض اقتصادية.
وتابع قائال »اقليم كردستان 
لن يحقــق الســعادة املطلوبة 
لدولتــه ولن يســتطيع البقاء 
واملكوث طويــال اذا كان جميع 

جيرانه يحاصرونه«.
ووصف رواشده السعي نحو 
تقرير املصير وحقوق الشعوب 
في السيادة والتعبير عن الذات 
والثقافــة واللغة بأنها »حقوق 
انســانية« بينما »انشاء الدول 
مــن جانب واحد هو امر خطير 

جدا على اإلقليم«.
واعرب عن خشــيته من ان 
يتحول استفتاء استقالل اقليم 
كردســتان بدايــة النشــطارات 
وحــروب شــديدة العنــف في 
املنطقــة. واكــد ان الدليل على 
ذلك ان »املجموعة الدولية ومنها 
االحتــاد االوروبــي والواليات 

السفير البوسني السابق يحذر من خطورة قيام دول من جانب واحد

رواشدة لـ»األنباء«: »استفتاء كردستان« قد يكون 
بداية النشطارات وحروب عنيفة في املنطقة

اخلرطوم ترحب برفع العقوبات األميركية 
وتدعو لشطبها من قائمة اإلرهاب

املتحدة والصني وروســيا كلها 
تعارض هذا اإلجراء باســتثناء 
اســرائيل التــي تريــد ان تنقل 
املشــكلة من الصــراع العربيـ  
االســرائيلي او الفلســطيني ـ 
االســرائيلي الى صراع اقليمي 

آخر«.

أسامة أبوالسعود

قال سفير جمهورية البوسنة 
السابق لدى البالد ورئيس مركز 
الدراسات األوروبية املتوسطية 
املعنية مبلف العالقات الكردية 
مــع دول اجلوار التابع لالحتاد 
االوروبي ياسني رواشدة، انه عاد 
قبل أيام من كردستان العراق بعد 
مهمة لتقريب وجهات النظر حول 
تقرير املصير، والتقى في مدينة 
السليمانية عددا من املسؤولني 
واملفكرين واملثقفني، حيث شرح 
لهم وجهة النظــر حول قضية 

االنفصال عن العراق.
وأكد رواشدة في تصريحات 
لـ»األنبــاء«: قمنــا كوفد خالل 
الزيــارة بالتأكيد على ان احلل 
ليــس فــي ايجــاد دول احادية 
القومية وال أحادية الطائفة حيث 
تخطى العالم اآلن الدول األحادية 
العرق والدين والنظرة، فنحن 
اآلن في عالم تخطى مرحلة الدولة 
الى مرحلــة اإلقليم الى مرحلة 

التعاون االقتصادي.

واشنطن - أ.ف.پ: رحبت اخلرطوم وعدد من 
الدول العربية والغربية بقرار الواليات املتحدة 
رسميا، إلغاء احلظر االقتصادي الذي فرضته قبل 
عشرين عاما على السودان والذي كان الرئيس 
الســابق باراك اوباما قد رفعه بشكل جزئي قبل 

مغادرته البيت األبيض.
وقالت وزارة اخلارجية السودانية في بيان 
نقلته وكالة االنباء السودانية »رحب السودان 
قيادة وحكومة وشــعبا بالقرار اإليجابي.. الذي 
قضى برفع العقوبات االقتصادية األميركية عن 

السودان بشكل كامل ونهائي«. 
وكانت املتحدثة باســم اخلارجية االميركية 
هيذر نويرت اعتبرت في وقت سابق »ان أفعال 
حكومة الســودان في األشــهر التسعة االخيرة 
تظهــر انه يأخــذ على محمل اجلــد التعاون مع 
الواليــات املتحدة«. وقالت إن حكومة اخلرطوم 
أحرزت تقدما في محاربة اإلرهاب وتخفيف املعاناة 
اإلنســانية كما حصلت على تعهد من احلكومة 

الســودانية بعدم السعي إلبرام صفقات أسلحة 
مع كوريا الشمالية.

غير ان الســودان سيظل على الئحة »الدول 
الراعية لإلرهاب« مع بقاء بعض العقوبات ضد 

اخلرطوم خصوصا في مجال االسلحة.
وأضافت اخلارجية السودانية في بيانها »ان 
الســودان يتطلع الى بناء عالقــات طبيعية مع 
الواليات املتحدة األميركية وقابلة للتطور، إال أن 
ذلك يستدعي رفع اسم السودان من قائمة الدول 

الراعية لإلرهاب لعدم انطباقها عليه«.
وكان اوباما اعلن في يناير ٢٠١٧ رفعا لقسم 
من العقوبــات االميركية بحق الســودان لفترة 

جتريبية من ستة اشهر.
وتعهدت اخلرطوم في املقابل التزام خريطة 
طريق من »خمس نقاط« بينها انهاء دعم مجموعات 
متمردة في جنوب الســودان وإنهاء املعارك في 
دارفور والنيل االبيض وجنوب كردوفان والتعاون 

مع املخابرات االميركية في مكافحة االرهاب.

امليليشيات تعد قائمة بالعشرات من القيادات املوالية للمخلوع الختطافهم وتصفية عدد منهم

البيت األبيض يرفض تفسير »عاصفة« ترامب
 وروحاني يتحدى: ال ميكن لـ 10 مثلك انتزاع مكاسبنا

مصادر لـ»األنباء«: صالح ينجو من محاولة اغتيال
في كمني للحوثي بصنعاء

عواصم - وكاالت: ما زال 
تصريــح الرئيــس األميركي 
دونالــد ترامب عــن »الهدوء 
الذي يســبق العاصفة« يثير 
التكهنات واملخاوف من انهيار 
االتفاق النــووي الذي وقعته 
ايران مع مجموعة الـ »6+١«، 
في حني رفع الرئيس اإليراني 
حسن روحاني سقف التحدي 
قائال: »ال ترامب وال عشرة من 
أمثاله يستطيعون تغييره«.

ولم يقــدم البيت االبيض 
وال ترامــب أي تفســير عــن 
نوعيــة العاصفــة التي يهدد 
بها واكتفى بالقــول ردا على 
ســؤال »ســترون«. وأثــارت 
هــذه التصريحــات الغامضة 

التــي لم يضــف اي تفاصيل 
بشأنها، التباسا في واشنطن 

وفي اخلارج.
وفــي لقــاء مقتضــب مع 
الصحافيني في البيت االبيض 
أمــس األول، تهــرب ترامــب 
مــن الرد على ســؤال عن هذا 
التصريــح، مكتفيــا بالقول: 

»سترون«.
ويفترض ان يعلن ترامب 
في االيــام املقبلة قراره حول 
االتفاق النووي االيراني الذي 
هدد خالل حملته االنتخابية 

»بتمزيقه«.
وعلــى الرغــم من ســيل 
طرحهــا  التــي  االســئلة 
الصحافيون عن هذه العبارة، 

لم تقدم الناطقة باسم البيت 
االبيض ساره هاكابي ساندرز 
اي توضيحات عن معناها او 
أبعادها. وردا على سؤال عما 
اذا كان الرئيــس يتحدث عن 
عمل عسكري مقبل، قالت ان 
»الرئيس وكما قال في مناسبات 
عدة، لن يعلن أبدا مسبقا« عن 

استراتيجيته.
وردا على ســؤال آخر عما 
اذا كان األميركيون وخصوم 
الواليــات املتحــدة يجــب ان 
يأخذوا هذه التصريحات على 
محمل اجلد، قالت: »أعتقد انه 
ميكنكم ان تأخذوا تعهد الرئيس 
حماية األميركيني على محمل 
اجلد. قال بوضوح انها أولويته 

وانه ســيتحرك اذا كان األمر 
يتطلب ذلك«.

وأثارت هذه التصريحات 
حالة من القلق وسط توتر مع 
كوريا الشــمالية على خلفية 
برنامجها النووي ايضا، وبعد 
أيــام قليلــة على تســريبات 
حول توتر بني ترامب ووزير 

خارجيته ريكس تيلرسون.
مــن جهته، رفــع الرئيس 
اإليرانــي حســن روحانــي 
أمس، منسوب التحدي وقال 
إن مكاســب بالده من االتفاق 
النووي »ال ميكن لعشرة مثل 
ترامب انتزاعها«، في رد على 
تهديدات الرئيــس األميركي، 
باتخاذ إجــراءات جديدة ضد 

طهران. وأوضح روحاني، في 
كلمة أمام طالب جامعة طهران: 
»لقد حققنا مكاســب ال ميكن 
انتزاعهــا، وال أحد يســتطيع 
إرجاعها سواء ترامب أو عشرة 

من أمثاله«.
وقبلت طهران، عام ٢٠١5، 
بتقييد برنامجها النووي، ضمن 
اتفاق مع الدول دائمة العضوية 
في مجلس األمن، وأملانيا، مقابل 
رفع العقوبات املفروضة على 
صادرات النفط، واالستثمارات 

األجنبية في إيران.
ومن املقرر أن يقدم ترامب 
إفادته القادمة، وقراره بشأن 
املصادقة، في موعد أقصاه ١5 

اجلاري.

عدن إياد أحمد

 كشف ضابط رفيع في قوات احلرس اجلمهوري 
املوالية للرئيس اليمني املخلوع علي عبداهلل صالح 

لـ»األنباء« أن النقطة العسكرية التي استحدثها 
احلوثيون في منطقة املصباحي بالقرب من دار 

الرئاسة كانت مخططا وكمينا محكما جلماعة احلوثي 
الغتيال صالح.   وقال الضابط في احلرس »ان 

احلوثيني رصدوا حترك موكب صالح واثنني من 
أبنائه واستحدثوا نقطة مسلحة في جولة املصباحي 
نهاية أغسطس املاضي وأثناء مرور السيارات األولى 

من موكب صالح والتي فيها جناله »خالد وصالح« 
أطلق احلوثيون النار على تلك السيارات ظنا منهم 

أن صالح فيها، لكنه كان في سيارة أخرى نهاية 
املوكب وقتل خالل ذلك شقيق مدير مكتب أحمد 

علي عبداهلل صالح املقدم خالد الرضي نائب رئيس 
دائرة العالقات اخلارجية في حزب املؤمتر الشعبي 

العام الذي يرأسه صالح«. 
وأكد أن الهدف الرئيسي من الكمني احلوثي »كان 

صالح بهدف تصفيته لكن الكمني فشل ومتكن 
صالح من االنسحاب من مؤخرة املوكب والعودة 

للخلف وسلك طريقا آخر عاد من خاللها إلى منزله 

واستدعى جميع الكتائب املوالية له لالستنفار 
واالنتشار حول مكان تواجده ومنزله«. 

وأكد القيادي في احلرس اجلمهوري لـ »األنباء« 
أن جماعة احلوثي ما زالت تتحني الفرصة الغتيال 

صالح. وأن صالح يعيش حالة قلق وخوف دائمة منذ 
ذلك الكمني وأنه يتنقل في صنعاء بسرية تامة ويغير 

أماكن تواجده بني احلني واآلخر بشكل متخف، 
مشيرا إلى أن صالح وجه أتباعه بالتكتم الشديد على 
محاولة االغتيال وعدم كشفها لوسائل اإلعالم حتى 
ال يثير اخلوف في نفوس أتباعه وتضعف جبهته 

الداخلية أمام جماعة احلوثي. 
 وفي سياق تصاعد حدة اخلالفات التي تعصف 

بتحالف االنقالب »احلوثي وصالح«، قالت مصادر 
مطلعة في العاصمة صنعاء »إن ميليشيات احلوثي 
أعدت قائمة سرية بأسماء قيادات عسكرية موالية 

لصالح في مختلف الوحدات والدوائر العسكرية 
بالعاصمة صنعاء وبقية احملافظات اخلاضعة 

لسيطرتها الختطافهم وإخفائهم، متوقعة أن يتم 
تصفية عدد منهم«. 

 وأوضحت املصادر »أن قيادة جماعة احلوثي 
سلمت القائمة السرية إلى القيادي احلوثي »أبو علي 
احلاكم« الذي عني مؤخرا رئيسا لهيئة االستخبارات 

في وزارة الدفاع بصنعاء للتعامل معهم، واحلاكم 
معروف بسجله اإلجرامي ورعايته لعدد من عمليات 

االغتياالت التي طالت عددا من الضباط »وكانت 
امليليشيات بقيادة أبو علي احلاكم شنت مؤخرا 
حملة اختطافات طالت عددا من قيادات اجليش 

املوالني لصالح في صنعاء وذمار بينهم مدير دائرة 
شؤون الضباط في وزارة الدفاع اللواء الدكتور 

قائد العنسي بعد رفضه التوقيع على ترقية 13 ألف 
مسلح من عناصر احلوثي«.

وأكدت أن ميليشيات احلوثي »نفذت عمليات إعدام 
منظمة للعشرات من عناصر صالح بعد اتهامهم 

بالفرار من جبهات القتال وخاصة في جبهات نهم 
شرق صنعاء وتعز وغرب مأرب واجلوف وعلى 

احلدود بني اليمن والسعودية، وإحدى عمليات 
اإلعدام التي نفذتها جماعة احلوثي، هي عملية إعدام 

جماعي شرق صنعاء حيث أمرت قيادات احلوثي 
مجموعة من املقاتلني التابعني لها واملوالني لصالح 

أو الذين تشك بنيتهم الفرار بالتوجه إلى منزل أحد 
وجهاء منطقة نهم بعد أن فخخته باملتفجرات، وما 

إن استقر املقاتلني داخل املنزل حتى قامت بتفجيره 
عن بعد على رؤوسهم، في عملية إعدام جماعية 

وبطريقة جديدة«. 

خادم احلرمني 
يبحث آفاق التعاون 

مع الرئيس 
الشيشاني

ياسني رواشدة 

استشهاد رجلي أمن سعوديني وإصابة 3 بإطالق نار في هجوم على قصر السالم بجدة
واس: صرح املتحدث األمني لوزارة الداخلية السعودية أمس بأنه عند 
الساعة 3:25 من فجر السبت تعرضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس 
امللكي املوجودة أمام البوابة الغربية لقصر السالم مبدينة جدة، إلطالق نار 
من شــخص ترجل من سيارة، ومت التعامل معه على الفور من قبل رجال 
احلرس امللكي وفق مــا يقتضيه املوقف مما نتج عنه مقتله بنفس مكانه 
في احلال.  وأضاف: نتج عن هذا العمل اجلبان استشــهاد كل من: وكيل 
رقيب حماد بن شالح املطيري، واجلندي أول عبداهلل بن فيصل السبيعي، 

رحمهما اهلل تعالى وتقبلهما في الشــهداء، وإصابة كل من: العريف وليد 
بن علي شــامي، واجلندي أول أحمد صالح القرني، واجلندي أول عبداهلل 
هندي الســبيعي، حيث يتلقون حاليا العالج الالزم. وأفاد املتحدث األمني 
لوزارة الداخلية بأنه قد اتضح من إجراءات الثتبت من هوية ذلك الشخص 
بأنه يدعى منصور العامري )سعودي - 28 عاما(، وضبط بحوزته باإلضافة 
للسالح الرشاش من نوع كالشنكوف، ثالث قنابل حارقة مالتوف. والتزال 
اجلهات األمنية تباشر حتقيقاتها على أن يتم اإلعالن عما يستجد الحقا.


