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حكومة الوفاق تتسلم أول مقر لوزارة سيادية بطرابلسعربية وعالمية
طرابلس - األناضول: تسملت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في ليبيا، امس، مقر وزارة 
اخلارجية في العاصمة طرابلس، ليكون أول مقر لوزارة سيادية تتسلمه.
وقال املنسق اإلعالمي حلكومة الوفاق، جالل عثمان لـ »األناضول« إنها تسلمت مقر وزارة اخلارجية الواقعة 
في منطقة زاوية الدهماني في طرابلس.
وأكد عثمان أن عمليات تسلم مقار الوزارات من حكومة االنقاذ تتم بسالسة.
وجاءت هذه اخلطوة بعد تسلم حكومة السراج مقار 5 وزارات أخرى غير سيادية في العاصمة، هي: 
اإلسكان واملرافق، والشباب والرياضة، والشؤون االجتماعية، واحلكم احمللي، واملوصالت.

القمة األميركية - األوروبية اخلماسية املصغرة أكدت العزم على حتقيق االستقرار في ليبيا

أوباما مستلهماً روح كنيدي: على أوروبا أن تبقى »قوية وموحدة«
إلبقاء العقوبات مفروضة عليها 
حتى تطبق اتفاقات مينس����ك 

بالكامل«.
وفي وقت الح����ق، اجتمع 
أوباما قبل مغادرته ألملانيا مع 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
البريطاني  ال����وزراء  ورئيس 
ديڤي����د كامي����رون والرئيس 
الفرنس����ي فرنس����وا هوالند 
ورئيس احلكوم����ة اإليطالية 
ماتيو رينزي في قمة أميركية 

� أوروبية مصغرة.
وأك����دوا اعتزامه����م املضي 
قدما نحو حتقيق االس����تقرار 

في ليبيا.
وعق����ب القم����ة املصغرة ، 
قالت مي����ركل إن هناك »عزما 
على اتخاذ إجراء مشترك في 

كل شيء«.
مؤكدة أنه من املقرر مواصلة 
إجراء مناقش���ات في إطار هذا 
الش���كل اخلماس���ي، وتابعت 
القضايا  التغلب على  »نعتزم 
ف���ي األجندة  األكث���ر إحلاحا 
السياس���ية األمني���ة في إطار 

حتالف وثيق عبر األطلسي«.

ألن أوروبا املوحدة تعد حاليا 
أمال للكثيرين وضرورة بالنسبة 

لنا جميعا«.
من جهة اخرى، دعا اوباما 
اوروب����ا إلى حتقي����ق االكتفاء 
الذاتي في مجال الدفاع، وطالب 
جميع الدول أعضاء في احللف 
األطلسي بتحمل مسؤولياتها 
في »دعم الش����ركاء من أوروبا 
الشرقية، »في پولندا ورومانيا 
ودول البلطيق« ملواجهة خطر 
عدوان روس����ي جديد تش����كو 
منه ه����ذه ال����دول، والتصدي 
أيضا للتهدي����دات في منطقة 
جنوب احللف األطلس����ي، وال 
سيما على احلدود التركية مع 

سورية والعراق.
وشدد على أن الغرب بحاجة 
إلى اإلبقاء على العقوبات التي 
فرضها على روسيا بسبب األزمة 
األوكرانية حتى تنفذ موسكو 

اتفاق سالم »مينسك«.
وأض����اف بالق����ول »أري����د 
عالقات جيدة مع روسيا وبذلنا 
الكثير للوص����ول إلى عالقات 
طيبة مع روسيا لكننا بحاجة 

مبعظمها حطاما«، وأبدى قلقه 
حيال الشكوك التي تنتشر حاليا 

بني األوروبيني.
الرئيس األميركي  وش����دد 
في زيارته اخلامسة واألخيرة 
ألملاني����ا قب����ل نهاي����ة واليته 
الرئاس����ية في يناي����ر املقبل، 
قائال »إذا بدأت أوروبا موحدة، 
سلمية، دميوقراطية وموجهة 
إلى اقتصاد السوق، تشكك في 
نفسها وتعيد النظر في التقدم 
الذي احرز في العقود األخيرة 
)...( ف����إن هذا األمر س����يعزز 
موقف من يقولون هذا ال ميكن 

أن ينجح«.
وتاب����ع »أذكر ب����أن بالدنا 
حتصد املزيد من النجاح وتكون 
اكثر أمانا حني تدمج الناس من 
كل اآلفاق وكل املعتقدات )...( 
وهذا ينطبق عل����ى مواطنينا 
املسلمني«. وأكد استمرار الشراكة 
بني الواليات املتحدة األميركية 
الثقة  وأوروبا، قائال »ميكنكم 
في أن حليفكم وصديقكم األكبر 
الواليات املتح����دة األميركية 
سيظل إلى جانبكم، اآلن ودائما، 

القومية. وق����ال أوباما محذرا 
املاض����ي، وملرتني  القرن  »في 
خالل فترة ثالثني عاما، قامت 
القوى االمبراطورية، قوى عدم 
التس����امح والقومية املتطرفة 
بإحراق هذه القارة وحتويلها 

وقال اوباما »رمبا حتتاجون 
إلى شخص من اخلارج مثلي 
ال����ذي  لتذكيرك����م بالتق����دم 
أحرزمتوه«، مسترجعا احلروب 
والنزاعات التي أدمت القارة قبل 
اقل من قرن نتيجة اخلصومات 

للتشديد على رسالته، مركزا 
على أهمية وحدة أوروبا، في 
وقت يواج����ه البناء األوروبي 
تش����كيكا غير مس����بوق منذ 
إنشائه في أعقاب احلرب العاملية 

الثانية.

هانوڤر- وكاالت: دعا الرئيس 
األميركي باراك أوباما، اوروبا 
إلى البقاء »قوية وموحدة« في 
وقت يواجه االحتاد األوروبي 
أزمة غير مسبوقة على أصعدة 
عدة منها خطر احتمال خروج 
بريطانيا من االحتاد وتصاعد 
التيارات الشعبوية في القارة 

العجوز.
وفي كلمة استحضرت روح 
ألقاه  الذي  التاريخي  اخلطاب 
الرئيس األميركي األسبق جون 
كنيدي الذي ق����ال فيه جملته 
الشهيرة »إنني برليني«، قال 
أوبام����ا في مع����رض هانوڤر 
الصناعي في شمال أملانيا، أمس، 
ان »الواليات املتحدة والعالم 
اجم����ع يحتاجان إل����ى اوروبا 
قوية، ومزدهرة، ودميوقراطية 
وموحدة«، مشيرا إلى أن القارة 
العجوز تقف أمام حلظة حاسمة 

من تاريخها.
وبعدما زار نهاية األسبوع 
املاضي بريطانيا ليحذر هذا البلد 
من مغبة اخلروج من االحتاد 
أملانيا  اوباما  األوروبي، اختار 

صورة مجمعة للرئيس األميركي باراك أوباما واملستشارة األملانية اجنيال ميركل وهما يجربان أحد مناظير الرؤية الواقعية خالل افتتاحهما معرض هانوفر الصناعي أمس     )رويترز( 

خالل مشاركته في حفل افتتاح مؤمتر »سعود األوطان« برعاية خادم احلرمني

اخلالد: سعود الفيصل مسيرة حافلة وقامة عالية في الديبلوماسية

الدولي »س����عود األوطان«، 
الذي اقيم حفل افتتاحه في 
مركز امللك عبدالعزيز الدولي 
للمؤمترات بالرياض مساء 

أمس األول.
وش����اهد خادم احلرمني 
واحلضور مقطعا مرئيا عن 
األمير الراحل يوضح خدمته 
اململكة  لإلس����الم، وملل����وك 
الذين عاصرهم،  اخلمس����ة 
كما تطرق إلى ش����خصيته، 

وديبلوماسيته، وحياته.
وإث����ر ذلك تس����لم امللك 
سلمان هدية مقدمة باسم أبناء 
امللك فيصل- رحمه  وبنات 
اهلل- بحسب ما ذكرت وكالة 
األنباء السعودية الرسمية 

»واس«.
هذا، وبدأت أمس الفعاليات 
العلمي����ة ملؤمتر »س����عود 

األوطان«، وتتضمن جدول 
اجللسات العلمية واحملاضرات 
التي تتواصل على مدى يومني، 
13 محاضرة وجلسة علمية 
تناقش خمسة محاور أساسية 
تتناول مسيرة األمير الراحل، 
العلمي����ة واملهنية، ومناذج 
من جهوده الديبلوماس����ية، 
وترس����يخ األم����ن اإلقليمي، 
والرؤية السياسية عند سعود 
الفيصل، وإسهاماته في الدفاع 
عن احلقوق املشروعة للشعب 
الفلسطيني، ومكافحة ظاهرة 

اإلرهاب والتطرف.
واس����تهل املؤمتر أعماله 
العلمية بجلسة أولى بعنوان 
الفيصل ومسيرة  »س����عود 
التنمية«، تلتها اجللسة الثانية 
بعنوان »سعود الفيصل وزيرا 

للخارجية«.

اململك����ة طوال األربعني عاما 
التي تولى فيها الفقيد حقيبة 
وزارة اخلارجية«. واختتم 
اخلالد تصريحه بالقول »ان 
ما نع����زي به النفس برحيل 
املرحوم األمير سعود الفيصل 
أنه خلف لنا وللديبلوماسية 
السعودية التي رعاها وأسهم 
في ترسيخ أركانها، مخزونا 
سياسيا وديبلوماسيا ضخم 
يؤمن استمرار الزخم القوي 
والروحي����ة املفعمة بالفعل 
واحليوي����ة نح����و احلفاظ 
عل����ى املكتس����بات املتحققة 
ومواصل����ة التميز والنجاح 
ضمانا لتحقيق األهداف العليا 

النبيلة«. 
وكان خ����ادم احلرم����ني 
الش����ريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، قد رعى املؤمتر 

ق����ال  الري����اض � واس: 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر اخلارجية 
الش����يخ صب����اح اخلالد، أن 
االمير الرحل سعود الفيصل 
هو منوذج للدبلوماسي الفذ 
الذي ميتلك مخزوناً واسعاً من 

الفكر والثقافة واملهنية.
جاء ذلك، ف����ي تصريح 
صحافي ادلى به اخلالد لوكالة 
»كونا« على هامش مشاركته 
افتت����اح املؤمتر  في حف����ل 
الدولي »س����عود األوطان« 
امللك  ال����ذي ينظمه مرك����ز 
فيصل للبحوث والدراسات 
اإلسالمية بالرياض، تكرميا 
لفقيد الوطن واألمة صاحب 
الراحل  امللكي األمير  السمو 

سعود الفيصل.
وقال اخلال����د إن »األمير 
الفيصل وّظف كل  س����عود 
ذلك املخزون الغني وبحرفية 
ن����ادرة ف����ي خدم����ة اململكة 
العربية الس����عودية والدول 
اخلليجي����ة ودع����م القضايا 
العربية واإلسالمية والدفاع 
عن مشاغلها ومصاحلها ودعم 
البشرية  اس����تقرار ورخاء 
األم����ن والس����الم  وخدم����ة 

الدوليني«.
وأوضح ان »أبرز ما اتصف 
به الفيصل وبرع فيه متيزه 
الفري����د في صناع����ة القرار 
السياس����ي ومتكن����ه األمني 
من تنفيذ مضامينه وحتقق 
مقاص����ده، متس����لحا بذلك 
بدعم وثقة كبيرين من لدن 
جميع أصحاب اجلاللة امللوك 
الذين تعاقبوا على احلكم في 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد خالل مشاركته في فعاليات مؤمتر »سعود األوطان« بالرياض امس             )واس( 

إيران: املتشددون يدفعون باجلنرال سليماني 
خلوض انتخابات الرئاسة في 2017

إعادة فتح محطة مترو »مالبيك« 
بعد شهر من اعتداءات بروكسل

»داعش« يفجر كنيسة أثرية في املوصل

العربية.نت: يدفع املتش����ددون في إيران 
باجتاه ترشيح اجلنرال قاسم سليماني قائد 
فيلق القدس واملسؤول عن العمليات اخلارجية 
للحرس الثوري اإليراني، النتخابات الرئاسة 

املقبلة في 2017.
ونقلت مواقع مقربة من املتشددين، من 
بينه����ا موقع »دولت به����ار«، أن رجل الدين 
املتشدد مهدي طائب، القيادي في مركز »عمار« 
االس����تراتيجي ملكافحة احلرب الناعمة ضد 
إيران، وهي من جماعات الضغط املقربة من 
املرشد األعلى للثورة االيرانية علي خامنئي، 
طالب في كلمة له األربعاء املاضي، بترشيح 
اجلنرال سليماني، معتبرا أنه اخليار األفضل 
الرئاس����ية  واألنس����ب خلوض االنتخابات 

املقبلة.
الدس����تور اإليراني للقيادات  ويس����مح 
العس����كرية ب����كل صنوفها بالترش����ح ألي 
انتخابات، بشرط تقدمي استقالته من املؤسسة 
العسكرية، كما فعل القائد السابق للحرس 
الثوري اجلنرال محسن رضائي الذي ترشح 
في االنتخابات الرئاسية عام 2009، وفاز فيها 
الرئيس السابق املتشدد محمود أحمدي جناد 

بوالية ثانية.
واجلنرال سليماني موضوع على الئحة 
اإلره����اب األميركية منذ ع����ام 2007 كما انه 
مدرج على الالئحة املماثلة لالحتاد األوروبي 
ع����ام 2011، وذلك بصفته قائ����د »قوة داعمة 

لإلرهاب«.
وسينافس س����ليماني في حال ترشحه، 
في نفس املعسكر املتشدد، الرئيس السابق 
أحمدي جناد، الذي بدأ حملته االنتخابية من 
الرئاسية املقبلة،  الترشح لالنتخابات  أجل 
كمنافس قوي للرئيس احلالي حسن روحاني 
الذي استطاع أن يحقق االتفاق النووي ويعيد 
رفع جزء من العقوبات الدولية على إيران التي 

تسببت بها سياسات سلفه املتشددة.
إال أن جناد لم يعد يحظى بتأييد احلرس 
الثوري، وال بدعم التيار احملافظ، خاصة بعد 

كشف ملفات الفس����اد واالختالسات املالية، 
التي كشفت منها حكومة روحاني ما يقارب 
م����ن 70 مليار دوالر، إضافة إلى مترده على 
املرشد االعلى في بعض القضايا إبان فترة 

واليته الثانية.
وتأتي األنباء عن ترش����يح سليماني في 
ظل خالفات حادة مع حكومة روحاني، أكد 
وجودها قائد احلرس الثوري اللواء محمد 
علي جعفري، الذي اتهم روحاني وحلفاءه 

اإلصالحيني ب� »التناغم مع العدو«.
ف����ي مقابل����ة تلفزيونية  وقال جعفري 
اخلميس الفائت: »إن احلرس الثوري لديه 
وجهات نظر مختلفة مع احلكومة في بعض 
القضايا االقتصادية والثقافية والسياسية، 
ولكن هذا ليس مدعاة لعدم دعمها أو التعاون 

معها«.
واشتدت اخلالفات بني الرئيس االيراني 
ف����وز اإلصالحيني  الث����وري منذ  واحلرس 
واملعتدلني في االنتخابات البرملانية ومجلس 
اخلبراء في فبراير املاضي، خاصة أن روحاني 
كثف هجومه على احلرس خالل اآلونة األخيرة، 
داعي����ا إلى احلد من نفوذه في السياس����تني 

الداخلية واخلارجية للبالد.
وفي العام املاضي، وصلت اخلالفات إلى 
ذروتها، حيث أشيعت أنباء عن نية احلرس 
الثوري اإليراني القيام بانقالب عسكري ضد 
حكومة روحاني واستالم زمام احلكم حتسبا 
ألي اضطرابات داخلية، أو فشل املفاوضات 
مع الغرب، أو خس����ارة النفوذ اإليراني في 
بعض الدول العربية بعد التغيرات الهائلة 
التي حدثت في املنطقة بعد انطالق »عاصفة 

احلزم« في اليمن.
ويرى مراقب����ون أن تقوية دور احلرس 
الثوري في احلياة السياسية بدعم من املرشد 
علي خامنئي، تعتبر متهيدا لعسكرة البالد 
حتسبا ألي حتركات داخلية، كما حدث في عام 
2009 حيث لعب احلرس دورا بارزا في قمع 

ما اطلق عليها »االنتفاضة اخلضراء«.

بروكسل - وكاالت: أعادت محطة مترو مالبيك 
في العاصمة البلجيكية، فتح ابوابها امس، امام 
اجلمهور بعد اعمال اصالح اس���تمرت أكثر من 
شهر. وستشغل محطة مالبيك الواقعة في قلب 
احلي االوروبي، وهي االخيرة التي يعاد فتحها 
في ش���بكة مترو بروكس���ل، من االن وصاعدا 
كسائر اخلطوط التي عادت الى توقيتها املعتاد 
اعتبارا من األمس. وترافق مع اعادة محطة املترو 
للعمل اجراءات أمنية مشددة حيث انتشر بعض 

العسكريني املدججني بالسالح على االرصفة.

وقالت ليليانا املهندسة في الطب النووي التي 
كانت موجودة صباحا على رصيف احملطة ان 
اغالقها »كان السباب وجيهة«. واضافت »ميكنني 

ان اتفهم ضرورة اصالح االضرار«.
وقال بيترو املترجم املتقاعد »اش���عر االن 
بارتياح النني اعلم بانهم اتخذوا كل االجراءات 
االمنية الالزمة«. واضاف بيترو الذي عمل لفترة 
طويلة في مقر املفوضي���ة االوروبية املجاور 
»افكر في كل ما حدث )...( اصلي من اجل جميع 

الضحايا وامل في اال يتكرر ذلك«. 

بغداد � وكاالت: فجر تنظيم »داعش«، كنيسة 
»الساعة« األثرية التي بنيت قبل مئات السنني، 

في مدينة املوصل.
ونقلت شبكة »روداو« التي مقرها أربيل، 
عن مصدر أمني من داخل املوصل، أن »عناصر 
داعش أقدموا على إخالء منازل املواطنني القريبة 
من كنيسة الساعة التي تقع في منطقة الساعة 
وقام���وا بتفخيخها«، مضيفا أن »داعش أقدم 
على تفجير الكنيس���ة بالكامل بعد أن كان قد 
انتهى من تفجير الس���اعة التي تقع في أعلى 

الكنيس���ة في الثاني من فبراير 2015، بعد أن 
نهب كافة محتوياتها«.

وتعد كنيسة »الساعة« من املعالم األثرية، 
وميكن رؤيتها من أغلب مناطق املدينة، وكانت 

ملجأ ألهالي املوصل.
ومن جهة أخ���رى، أعلن قائ���د »عمليات 
اجلزي���رة« اللواء علي إبراهي���م دبعون، عن 
مقتل زعيم »داعش« مبنطقة الدوالب، وذلك 
خالل قصف للطي���ران العراقي غرب مدينة 

الرمادي.

نعتاه بأنه »كاذب« يهدف إلى »خداع الناخبني السذج«

كروز وكاسيك يتحدان لقطع الطريق على ترامب اليوم
مماثال، ونقلت وسائل اعالم 
محلية عن كاسيك قوله انه 
س����يوقف مخيمه االنتخابي 
انديانا فيما نقلت  في والية 
عن كروز عزمه ايقاف مخيمه 
االنتخابي في واليتي اوريغون 

ونيومكسيكو.
وفي س����ياق متصل، قال 
ج����ون ويفر مدي����ر احلملة 
االنتخابية لكاسيك »ال يحظى 
دونالد ترام����ب بدعم معظم 
اجلمهوريني وليس قريبا من 
ذلك لكن����ه ميتلك في الوقت 
احلالي نصف عدد املندوبني 
املطلوب ألنه انتفع من النظام 

االساسي املوجود«.
وأوض����ح ان كاس����يتش 
يهدف الى نيل اكبر عدد من 
االصوات في مدينة كليفالند 

بوالية اوهايو. 
وأورد موقع »بوليتيكو« 
ان »كروز وكاسيك يعلمان ان 
السبيل االفضل ملنع ترامب من 
الفوز بالترشيح هو تشكيل 
الطريق عليه  فريق لقط����ع 
)...( ولك����ن قد يكون االوان 

قد فات«.

وتأتي هذه اخلطوة بعدما 
ف����از ترامب ف����ي نيويورك 
حاصدا 60.5% من االصوات 
مقابل 25.1% جلون كاس����يك 

و14.5% لتيد كروز.
ورغم هذه النتيجة، اليزال 
ترامب بعيدا م����ن االكثرية 
املطلق����ة املتمثل����ة في 1237 

مندوبا.
ومن جهت����ه، رد ترامب 
»املغرور« على موقع تويتر 
س����اخرا »اعلن للتو ان تيد 
الكاذب وكاس����يك سيتحدان 
في محاول����ة ملنعي من نيل 
ترشيح احلزب اجلمهوري. 

يا لليأس!«.
وانضمت شخصيات نافذة 
في احل����زب اجلمهوري مثل 
مي����ت رومني ال����ى التحرك 
ضد ترامب، ما قد يصب في 
مصلحة س����يناتور تكساس 
تي����د كروز، ال����ذي اعتبر ان 
ترامب »كذب علينا« ويدعي 
ان����ه محافظ به����دف »خداع 
الناخبني السذج«، وفي املقابل 
اتهم ترامب كروز بأنه »يرشو« 

املندوبني.

اجلمهوري ملرش����ح رئاسة 
أميركا س����وف يكون كارثة 
مؤكدة بالنسبة للجمهوريني«، 
مضيفة أن »ترشيحه سوف 

ميثل تراجعا للحزب«.
وم����ن جهته����ا، اصدرت 
حملة املرش����ح كاسيك بيانا 

� وكاالت: شهد  واشنطن 
معسكر املرشحني اجلمهوريني 
لالنتخاب����ات  احملتمل����ني 
الرئاسية االميركية، مزيدا من 
الديناميكية من أجل احلد من 
فرص ترشيح احلزب للمرشح 
»العنصري« دونالد ترامب، 
وذلك عشية انتخابات متهيدية 

مقررة اليوم.
اخلم����س  والوالي����ات 
املهمة التي س����تصوت، هي: 
كونيتيكت وديالوير وماريالند 

وبنسلفانيا ورود آيلند.
وق����رر املرش����حان تي����د 
كروز وجون كاسيك توحيد 
جهودهم����ا ملنع منافس����هما 
الفوز بترش����يح  ترامب من 

احلزب اجلمهوري.
وقال جيف رو مدير حملة 
السيناتور احملافظ تيد كروز 
ان احلملة ستركز على والية 
انديانا في مقابل »اطالق يد 
املرش����ح جون كاسيك حاكم 
اوهايو في واليتي اوريغون 

ونيو مكسيكو«.
وقال����ت حملة ك����روز إن 
»فوز ترامب بتذكرة احلزب 

صورة كاريكاتورية لترامب مأخوذة من شبكة االنترنت 
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