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جنوب السودان: إطالق سراح معتقلني مقربني من زعيم املتمردينعربية وعالمية
جوبا ـ أ.ف.پ: أطلق القضاء في جنوب السودان سراح 4 مسؤولني سابقني مقربني من نائب 
الرئيس السابق رياك مشار الذي يقود متردا مسلحا منذ منتصف ديسمبر املاضي، كانوا متهمني 
بالتورط في محاولة انقالب. وجاء في قرار احملكمة انه مت إطالق سراح املوقوفني الـ 4 »من أجل 
تشجيع السالم واملصاحلة داخل شعبنا«. وخرج املعتقلون الـ 4 من احملكمة، حيث هلل لهم 
أنصارهم وحملوهم على أكتافهم.
وكان وزير العدل في جنوب السودان بولينو واناويال طلب أمس األول وقف اإلجراء القضائي بحق 
املسؤولني الـ 4 من أجل »تشجيع احلوار واملصاحلة والوئام«.

خادم احلرمي يعفي األمير عبدالعزيز بن فهد من منصبه ويعينّ مكانه األمير محمد بن سلمان وزيراً للدولة وعضواً ملجلس الوزراء

األمير مقرن: االحتاد اخلليجي ضرورة وأمن اململكة ال يقبل املساومة
األمن تشدد الرقابة على حدود 
التهريب  اململكة ملنع  ومنافذ 
أنواع���ه، واالجتار  مبختلف 
باملخدرات، واجلرمية العابرة 
للح���دود أيا كانت«. وش���دد 
على أن »أمن اململكة ال يقبل 
املساومة أو التهاون بأي شكل 

من األشكال«.
إل���ى ذل���ك، أعف���ى خادم 
احلرم���ني الش���ريفني املل���ك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، امس 
األمير عبدالعزيز بن فهد بن 
عبدالعزيز، وزير الدولة وعضو 
الوزراء من منصبه،  مجلس 
وعني األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز، بدال منه.
ف���ي بي���ان صادر  وجاء 
عن خ���ادم احلرم���ني يعفى 
األمي���ر عبدالعزي���ز بن فهد 
ب���ن عبدالعزيز، وزير الدولة 
وعضو مجل���س الوزراء من 

منصبه، بناء على طلبه.
وأض���اف يع���ني صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز رئيس 
ديوان ولي العهد واملستشار 
اخلاص له وزير دولة وعضوا 
في مجلس الوزراء باإلضافة 
إلى عمل���ه، ويبلغ هذا القرار 
للجه���ات املختصة العتماده 

وتنفيذه.

»االقتصاد الوطني السعودي 
بخير وهو األقوى في املنطقة«. 
وب���ني أن أبرز التحديات هي 
الدخ���ل  »تنوي���ع مص���ادر 
وتوسيع القاعدة االقتصادية، 
فما زال النفط ومشتقاته ميثل 
الرئيس���ي للموازنة  املصدر 
العام���ة للدول���ة، ولذلك من 
الضروري إيجاد بدائل مساندة 
حتى ال تتأثر املوازنة العامة، 
التنموي���ة  أو املش���روعات 
العمالقة التي تشهدها اململكة 
في حال تعرض أسعار النفط 
ومش���تقاته للتذبذب جراء 
أحداث سياسية أو اقتصادية 
أو أي سبب آخر وهذا ما يجعل 
تنويع مصادر الدخل ضرورة 
إستراتيجية«. وفي تعليقه 
على جناح اململكة في إفشال 
املخططات اإلرهابية، ورؤيته 
اململكة  األوضاع األمنية في 
واملنطقة على ضوء ذلك، حذر 
من »أن أجهزة األمن في اململكة 
تقف باملرصاد لكل من تسول 
له نفسه أن يعبث بأمن اململكة 
ولن تته���اون أبدا في تثبيت 
أركان ودعائم األمن الذي هو 
أساس االس���تقرار والتنمية 
والرفاهية، وهذا ما ينطبق على 
أمن احلدود، واألمن االجتماعي، 
واالقتصادي«. وبني أن »أجهزة 

ضد أحد وال يعادي أي دولة 
إقليمي���ة أو عاملية، وليس له 
أو أطماع  سياسة توس���عية 
خارجية«. كما بني أن االحتاد 
»يحفظ ل���كل دولة خليجية 
سيادتها ونظامها ولن حتقق 
أي دولة م���ن الدول األعضاء 
أي مكاس���ب على حساب أي 
دولة أخرى من دول املنظومة 
اخلليجية«، وتابع: »ستعود 
الفائ���دة عل���ى اجلميع وفي 
املواط���ن اخلليجي  املقدم���ة 
الذي من أجله مت إنشاء مجلس 
التع���اون اخلليجي الذي من 
أجله أيضا س���يكون االحتاد 
اخلليجي«. وعن موعد إعالن 
إلى مرحلة  انتقال املجل���س 
االحتاد، قال »س���يكون ذلك 
في حينه وعند انتهاء وضع 
الصيغة املالئمة والذي أمتنى 
أن يكون بالقريب العاجل إن 

شاء اهلل تعالى.
على الصعيد الداخلي وبعد 
تعيينه وليا لولي العهد، أكد 
األمير مقرن أن »املواطن وما 
يطمح إليه من تأمني احتياجاته 
في شتى املجاالت سيكون في 
مقدمة أولوياتي واهتماماتي 
ألنه أغلى ث���روات الوطن«. 
التي  وعن رؤيته للتحديات 
تواجه االقتصاد الوطني، قال 

والتجمع���ات اإلقليمية ذات 
التأثير االقتصادي، كاالحتاد 
األوروبي، وجتمع دول جنوب 
شرق آسيا )اآلسيان(، وكذلك 
التجمع���ات االقتصادية في 
أميركا الالتينية، والتجمعات 
املماثل���ة ف���ي غرب وش���رق 

أفريقيا.
وشدد على أن االحتاد »ليس 

التي  احلالية واملس���تقبلية 
تواجه دول اخلليج.

التي  وقال إن »التحديات 
تواج���ه دول اخلليج واحدة، 
واالحت���اد مطل���ب وحاج���ة 
ملواطن���ي دول املجل���س قبل 
أن يكون مطلبا للحكومات«. 
ولف���ت إل���ى أن العالم اليوم 
مير مبرحلة الكيانات الكبيرة 

أو الته���اون بأي ش���كل من 
األش���كال«. واعتب���ر األمير 
مقرن دعوة خ���ادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
لتأس���يس االحتاد اخلليجي 
تنبثق من حنكته السياسية 
وش���عوره باملسؤولية جتاه 
وطنه وجتاه منطقة اخلليج، 
التحديات  ومعرفته بحقيقة 

 � � يو.ب���ي.أي  الري���اض 
األناض���ول: اعتب���ر صاحب 
السمو امللكي األمير مقرن بن 
عبدالعزي���ز، ولي ولي العهد 
النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء الس���عودي، أن قيام 
االحت���اد اخلليجي »ضرورة 
داخلي���ة وإقليمي���ة، وأمنية 
واقتصادية، وسيكون عنصرا 
الستقرار املنطقة«. وأوضح 
ان االحتاد »ليس ضد أحد وال 
يعادي أي دول���ة إقليمية أو 
عاملية«، مشيرا إلى أن االحتاد 
»يحفظ ل���كل دولة خليجية 
سيادتها ونظامها«. جاء ذلك في 
حوار أجرته معه وكالة األنباء 
السعودية، وبثته امس، يعد 
األول الذي يجريه منذ تعيينه 
وليا لولي العهد الس���عودي 
الش���هر املاضي، وتناول فيه 
رؤيت���ه داخليا وخارجيا من 

قضايا شتى.
داخليا، أكد األمير مقرن أن 
تأمني احتياجات املواطن هو ما 
سيكون في مقدمة أولوياته، 
وب���ني أن أب���رز التحدي���ات 
االقتصادي���ة ه���ي »تنويع 
مصادر الدخل وتوسيع القاعدة 

االقتصادية«.
أمنيا، شدد على أن »أمن 
اململك���ة ال يقبل املس���اومة 

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزولي ولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير مقرن بن عبدالعزيز

كييڤ: موسكو تسعى إلشعال حرب عاملية ثالثة

روسيا تعد بنزع فتيل النزاع في أوكرانيا على أساس جنيڤ
وأميركا حتذرها من عواقب »خطأ مكلف« ونفاد الوقت

األميرك����ي تش����اك هاغ����ل 
الى ان تقارير عن نش���اط 
عس���كري مبحاذاة احلدود 
بني روسيا واوكرانيا تبعث 
عل���ى القلق، مؤك���دا اثناء 
الى مكسيكو سيتي  زيارة 
ان هناك »انشطة ال تخفف 
التصعيد بل في الواقع تزيده 
وجتعل من الصعب بشكل 
أكب���ر محاول���ة ايجاد حل 
ديبلوماس���ي وسلمي لتلك 

املشكلة«.
ب���دوره، اعل���ن وزي���ر 
اخلارجية االملان���ي فرانك 
فالتر شتاينماي في مؤمتر 
صحافي مشترك مع نظيريه 
الفرنس���ي لوران فابيوس 
والتونسي املنجي حامدي، 
ان الوقت يضغط لوضع حد 

ل� »اجلنون« في اوكرانيا.
من جهت���ه، اتهم رئيس 
الوزراء االوكراني ارسيني 
ياتسينيوك روسيا بالسعي 
الى »حرب عاملية ثالثة« من 
خالل دعم االنفصاليني في 
البالد، داعيا االسرة  شرق 
الدولية ال���ى »االحتاد ضد 

العدوان الروسي«.
وصرح ياتسينيوك خالل 
اجتماع للحكومة امس بأن 
»محاوالت اجليش الروسي 
لش���ن عدوان على اراضي 
الى نزاع  اوكرانيا ستؤدي 
على االراضي االوروبية«، 
مؤك���دا ان »دعم روس���يا 

لالرهابي���ني ف���ي اوكرانيا 
يشكل جرمية دولية وندعو 
االسرة الدولية الى االحتاد 

ضد العدوان الروسي«.
وقال مساعد لتيرتشينوف 
ان أوكرانيا س���تعتبر أي 
هجوم تنفذه قوات روسية 

تعبر احلدود غزوا.
ونقلت وكالة »انترفاكس 
� أوكرانيا « عن س���يرهي 
باشينسكي رئيس العاملني 
بالرئاسة االوكرانية قوله 
»سنعتبر أي عبور حلدود 
أوكرانيا م���ن جانب قوات 
روسية الى اراضي دونيتسك 
أو أي اقلي���م آخر على انه 
غزو عس���كري وس���ندمر 

املهاجمني«.
وفيما قال وزير داخلية 
أوكراني���ا ان بالده ماضية 
قدما في العملية التي تقوم 
بها ضد انفصاليني مؤيدين 
لروسيا في شرق البالد وان 
لديها موارد عسكرية كافية 
ملواصلة الهجوم على مدار 
الساعة، اعلنت وزارة الدفاع 
ان »مروحية عسكرية من 
ط���راز ام آي � 8 انفج���رت 
في مطار كراماتورس���ك«، 
واوضح املسؤول في اجهزة 
االس���تخبارات االوكرانية 
فاسيل كروتوف ان املروحية 
كانت جاثم���ة على االرض 
واصيب قائدها بجروح لكنه 

متكن من الهرب.

محادث����ات ثالثية االطراف 
بشأن امدادات الغاز الروسي 
الى اوروب����ا التي تتعرض 
ملخاطر بس����بب االزمة في 

أوكرانيا.
ف����ي املقاب����ل، ح����ذرت 
الواليات املتحدة روس����يا 
من ارت����كاب »خطأ مكلف« 
في اوكرانيا، واشار وزير 
اخلارجي����ة األميركي جون 
الواليات  ان  ال����ي  كي����ري 
املتح����دة باتت أكثر اقترابا 
من فرض املزيد من العقوبات 
على روسيا، محذرا من أن 
الوقت يوشك ان ينفد امام 
روسيا لتغيير سياستها في 

اوكرانيا.
وف����ي تعليق����ات حادة 
بشكل غير معتاد، اتهم كيري 
الدعاية  روسيا باستخدام 
الخفاء ما حتاول ان تفعله 
على ارض الواقع في شرق 

اوكرانيا.
وحذر موس����كو من ان 
اتخ����اذ اي خطوة  رفضها 
لوض����ع ح����د لالزم����ة في 
اوكرانيا ميك����ن ان يكلفها 
الكثير، مضيفا ان الفرصة 
املتاحة امام موسكو لتغير 
سياستها تتضاءل، متهما 
اياها بأنها »تبذل قصارى 
جهودها م����ن اجل تخريب 
العملية الدميوقراطية عبر 

حملة ترهيب فاضحة«.
الدفاع  واش����ار وزي����ر 

أكد  � وكاالت:  عواص���م 
الروس���ي  وزير اخلارجية 
سيرغي الڤروڤ أن موسكو 
س���تعمل بثبات على نزع 
ف���ي أوكرانيا  النزاع  فتيل 
على أس���اس اتفاق جنيڤ 
»إال أنه���ا لن تقبل مبطالب 

أحادية اجلانب«.
وق���ال الڤ���روڤ � ف���ي 
ف���ي منتدى  ألقاها  كلم���ة 
الديبلوماسيني الشباب في 
موس���كو امس � »ان بعض 
الدول وفي مقدمتها الواليات 
املتحدة، تط���رح مثل هذه 

املطالب«.
وأدان الڤ���روڤ، خالل 
صغ���ار  م���ع  اجتم���اع 
الديبلوماسيني في موسكو 
ام���س، العملي���ة األمني���ة 
التي تقوم به����ا كييڤ في 
ش����رق أوكرانيا ووصفها 
بأنها »جرمية دموية« وان 
احلكومة املؤقتة ستواجه 
العدالة لش����نها حربا على 

مواطنيها.
في سياق متصل، حذر 
الروسي فالدميير  الرئيس 
بوتني، كييڤ من ان أي وقف 
في التعاون مع موسكو ميكن 
ان يكون »خطي����را« على 

صناعة الدفاع االوكرانية.
وقالت وكالة »انترفاكس« 
لالنباء ان بوتني ناقش مع 
املستشارة االملانية أجنيال 
ميركل توجيه دعوة الجراء 

)ا.پ(  مسلحون موالون لروسيا خالل متركزهم في احد املواقع بسلوفنسك شرق أوكرانيا امس  

الڤروڤ: كييڤ 
ستواجه العدالة 

عن »اجلرمية 
الدموية« في شرق 

أوكرانيا

إصابة مروحية 
للجيش األوكراني 

بإطالق نار

استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني متهيداً لتشكيل حكومة توافق وطني

أوباما يعتبر أن هناك حاجة »لوقفة« في املفاوضات
ويصف قرار عباس باملصاحلة بأنه »غير مفيد«

األردن: جتدد االشتباكات 
بني محتجني وقوات األمن في »معان«

عمان � وكاالت: أعلن مصدر أمني أردني رفيع 
املستوى ان االشتباكات جتددت أمس في مدينة 
معان جنوبي البالد بني قوات األمن ومجموعة من 
األش���خاص اخلارجني عن القانون الذين اتهمهم 

باحراق مكاتب حكومية.
وقال املصدر ل� »يونايتد برس انترناشونال« 
ان مجهولني اس���تهدفوا فجر امس مقرات أمنية 
واطلقوا عيارات نارية جتاه مبان تابعة ألجهزة 
أمنية. ونقلت »بي.بي.س���ي« عن ش���هود عيان 
قولهم ان االشتباكات وقعت في أحياء احلجازية 
والشامية، إضافة إلى منطقة مجمع الدوائر األمنية 
ش���مالي املدينة. وقال ناشطون إن قوات الدرك 
استخدمت الغاز املسيل للدموع ما أدى إلى إصابة 
ثالثة أش���خاص. وصرح مصدر امني اردني ل� 
»فران���س برس« بأن خارجني عن القانون قاموا 
صب���اح امس بإلقاء زجاجات حارقة على مجمع 
مبان حكومية في معان ونشب حريق في واجهات 
مكتب الصحة ومكتب االراضي اال ان االهالي قاموا 
باخماده بع���د ان تعذر على آليات الدفاع املدني 
الوصول اثر قطع الطرق. واشار املصدر ذاته ل� 
»فرانس برس« الى ان خارجني عن القانون اعتلوا 
اس���طح املباني اول من امس واطلقوا النار على 
آليات الدرك بعد حرق اطارات في منطقة الوسط 
التجاري ما اس���تدعى من قوات الدرك استخدام 

الغاز املسيل للدموع.
في سياق متصل، لفت مصدر أمني تابع ملديرية 
األمن العام األردنية في تصريح لوكالة األناضول 
الى أن الزجاجات احلارقة التي ألقاها املجهولون 
أدت الى اندالع حريق في مكتبني تابعني لوزارة 

الصحة ودائرة األراضي العامة.
وبحسب املصدر نفسه، فإن املدينة شهدت اول 
من امس أعمال عنف وحرق وتكس���ير ملمتلكات 
عامة، باالضافة إلى إطالق نار من قبل احملتجني 

على سيارات لقوات األمن.
وكانت وزارة الداخلية األردنية قالت في وقت 
س���ابق ان »العملية األمنية في معان تستهدف 
عددا من املطلوبني للقضاء، اضافة ألش���خاص 
قاموا باالعتداء على عناص���ر األمن واملمتلكات 
العامة«. واعلن وزير الداخلية حس���ني املجالي 
إصابة 5 رجال أمن بجروح على يد »فئة خارجة 
عن القانون« خالل أعمال الش���غب التي شهدتها 

املدينة خالل اليومني املاضيني.
وشهدت معان على مدار األيام الثالثة املاضية 
أعمال عنف وحرق وتكسير ممتلكات عامة وخاصة، 
وإطالق أعيرة نارية احتجاجا على مقتل مواطن 
برصاص قوات األمن، الثالثاء املاضي، أثناء تنفيذ 
األخيرة حملة للقبض على مطلوبني تخللها تبادل 

إلطالق النار بني مسلحني وعناصر األمن.

عواصم � وكاالت: اعتب����ر الرئيس االميركي 
باراك اوباما ان قرار الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس حتقيق املصاحلة مع حركة حماس »غير 

مفيد«.
واكد اوبام����ا، في تصريحات خ����الل زيارته 
لكوريا اجلنوبية امس، انه رمبا تكون هناك حاجة 
»لوقفة« في محادثات الس����الم بني االسرائيليني 
والفلسطينيني. واش����ار الى ان الطرفني ليست 

لديهما اإلرادة لتقدمي التنازالت الالزمة.
وردا عل����ى اعالن اس����رائيل االنس����حاب من 
املفاوضات، قال وزير اخلارجية األميركي جون 
كيري »ال تزال هناك امكانية للتقدم، لكن يتعني 
على القادة ان يقوموا بتس����ويات من اجل ذلك. 
واذا لم يرغبوا في القيام بالتسويات الضرورية، 
فسيصبح ذلك صعبا جدا«. واضاف كيري امس 
االول: »لن نتخلى ابدا عن آمالنا وتعهدنا مبحاولة 
التوصل الى السالم. ونعتقد انه السبيل الوحيد 
لكن في الوقت الراهن الوضع وصل حقيقة الى 
مس����توى بالغ الصعوبة«. الى ذلك، أعلن رئيس 
الوزراء الفلس����طيني رامي احلمد اهلل، امس أنه 
وضع اس����تقالة احلكومة أم����ام الرئيس محمود 
عباس، متهيدا لتش����كيل حكوم����ة توافق وطني 
تنفيذا التفاق املصاحلة. وقال احلمد اهلل في رسالة 
وجهها إلى الرئيس الفلسطيني »حرصا على إمتام 
عملية املصاحلة فإنني أضع استقالتي واحلكومة 
بني يدي فخامتكم متى شئتم«. من جهة أخرى، 
أكد صائب عريقات كبير املفاوضني الفلسطينيني 
أن »حماس« حركة فلسطينية ليست »إرهابية« 

وغير مطالبة باالعتراف بدولة إسرائيل.
وقال عريقات، في تصريح خاص لقناة »سكاي 
ني����وز« بالعربية امس، إن م����ن حق حماس أال 
تعترف بإس����رائيل، واصفا تدخل إس����رائيل في 
الشأن الفلس����طيني ب�»الوقح والسافر«، مشيرا 
إلى أن إس����رائيل تعلم أنه ال ميكن حتقيق دولة 
فلس����طينية على ح����دود 67 دون مصاحلة بني 

الفصائل الفلسطينية. وأضاف أن إسرائيل تذرعت 
باتفاق املصاحلة الفلسطينية إليقاف مفاوضات 
الس����الم، معتبرا فرضها عقوبات على الس����لطة 
مبنزلة »بلطجة«. وشدد عريقات على أن القيادة 
الفلسطينية ستدرس كل اخليارات للرد على قرار 

اسرائيل وقف مفاوضات السالم.
في غضون ذلك، بدأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيام����ني نتنياهو حملة واس����عة ضد الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، في محاولة إلظهاره 
كشخص رافض للسالم مع إسرائيل، على خلفية 
التوقيع على اتفاق املصاحلة الفلسطيني األخير. 
وقال نتنياهو إن اتفاق املصاحلة س����يؤدي الى 
»قتل عملية السالم«. وأضاف في مقابلة خاصة 
مع ش����بكة تلفزيون »فوكس ني����وز« األميركية 
أن اس����تمرار الرئيس عباس في اتفاق املصاحلة 
س����يدفن بالضرورة مباحثات الس����الم، واصفا 
االتفاق بأنه صفعة للسالم وإلسرائيل وللشعب 
الفلس����طيني الذي قال إنه علي����ه ان يختار بني 
املضي الى االمام او الرجوع الى اخللف من خالل 

االتفاق مع »حماس«. 
ومبوازاة ذلك، أعد مكتب نتنياهو، تس����جيل 
ڤيديو يظهر الرئيس عباس، وهو يرفض االعتراف 
بإسرائيل دولة يهودية، ويؤكد رغبته باملصاحلة 
الفلسطينية. ومت نشر هذا الڤيديو من قبل عوفير 
جندملان، املتحدث باس����م نتنياهو، على حسابه 
على )تويتر(، حتت عنوان» ش����اهدوا أبو مازن 
يقول ال للسالم«. وكشف وزير اجلبهة الداخلية 
اإلس����رائيلية جلعاد أردان، عن سلسلة عقوبات 
اقتصادية بحق الفلسطينيني، أولها وقف كامل في 
أموال املقاصة الشهرية املستحقة للفلسطينيني، 
ردا على اتفاق املصاحلة الفلسطينية. وبحسب 
أردان، فإن العقوبات املفروضة سترتفع تدريجيا، 
مع تطور تنفيذ بنود املصاحلة، قائال »وسنبدأها 
بوقف حتويل إيرادات املقاصة الشهرية، التي يعتمد 

عليها الفلسطينيون في نفقاتهم الشهرية«.


