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5 قتلى و21 جريحاً بتفجير انتحاري في مصراتة.. و»داعش« يتبنىعربية وعالمية
عواصم ـ وكاالت: أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم االنتحاري في مدينة مصراتة الليبية 
الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وجرح نحو 21 آخرين، امس بتفجير انتحاري مزدوج، استهدف 
مجمع احملاكم مبدينة مصراتة الليبية، بعد تسلل مسلحني إلى جلسة محاكمة خلية تنتمي الى 
»داعش«. وقال أحد عناصر لواء احملجوب في مصراتة، علي الغبيني، إن »اثنني من عناصر 
تنظيم داعش فجرا نفسيهما في مجمع احملاكم بعد انتهاء ذخيرتهما أثناء اشتباكهما مع عناصر 
مديرية األمن في املدينة«. وذكر الغبيني، في منشور عبر حسابه الشخصي مبوقع »فيسبوك« أن 
»التفجيرين نتج عنهما سقوط إصابات طفيفة في صفوف أفراد الشرطة«. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على
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الجبير: ستتوج بتوقيع اتفاقيات مهمة.. وأمر ملكي بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة.. وبوتين: نسعد بشرف استقبال الملك سلمان

زيارة تاريخية خلادم احلرمني الشريفني إلى روسيا
عواصمـ  واسـ  وكاالت: وصل خادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز إلى موســكو مساء امس في 
زيارة دولة لروسيا االحتادية استجابة للدعوة املقدمة من 

الرئيس فالدميير بوتني.
وكان في استقبال خادم احلرمني الشريفني فور وصوله 
مطار فنوكوفو الرئاســي دميتري روغوزين نائب رئيس 
الوزراء الروسي، وميخائيل بوغدانوف نائب وزير اخلارجية 
مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق األوسط وأفريقيا وسفير 
خادم احلرمني الشريفني لدى روسيا االحتادية عبدالرحمن 
بن إبراهيم الرســي وقد أجريت خلادم احلرمني الشريفني 
مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السالم امللكي السعودي 

والسالم الوطني الروسي، ثم استعرض حرس الشرف.
بعد ذلك صافح خادم احلرمني الشريفني كبار مستقبليه، 

ثم توجه في موكب رسمي إلى املقر املعد إلقامته.
وأناب امللك سلمان صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، 

ورعاية مصالح الشعب خالل فترة غيابه عن اململكة.
وكان خادم احلرمني الشريفني أعرب أول من امس عن 
تطلعه إلى تعزيز وتطوير العالقات الثنائية مع روســيا 
فــي جميع املجاالت مبا يخدم املصالح املشــتركة وجهود 

حتقيق األمن والسلم الدوليني.
هــذا، وأعلن وزير اخلارجية الســعودي عادل اجلبير 
أن خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
والرئيس الروســي ڤالدميير بوتني سيوقعان على حزمة 

من االتفاقات الثنائية بالغة األهمية بني بلديهما.
ووصف اجلبيــر، في بداية لقائه مع رئيســة مجلس 
االحتاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو في موسكو، أول زيارة 
مللك سعودي إلى روسيا، بأنها حدث تاريخي، مشددا على 
أن هذه الزيارة ستسهم في تطوير العالقات بني الدولتني 

في مختلف املجاالت. 
وذكر اجلبير فــي تصريحاته لـــ »انترفاكس« والتي 
نشرتها »روســيا اليوم« أن امللك سلمان أصدر تعليمات 
واضحة بتطوير العالقات مع موسكو في شتى املجاالت، 
مضيفا أن التعاون السعوديـ  الروسي سيرتفع دون أدنى 
شك، بفضل هذه الزيارة، من مستوى العالقات احلسنة إلى 

مستوى العالقات املمتازة. من جانبها، شكرت ماتفيينكو 
الوزير السعودي على تعاونه مع موسكو، وخصوصا مع 
نظيره الروسي ســيرغي الڤروڤ، مثمنة اإلسهام الكبير 
لهذه االتصاالت في تســوية األزمات اإلقليمية واستقرار 
األوضاع في الشــرق األوســط. وأعربت رئيســة مجلس 
االحتاد عن أملها في أن تكون زيارة امللك ســلمان ناجحة 
ومثمــرة، وتعطي زخما قويا لتطويــر العالقات الثنائية 
بني البلدين في مختلف املجاالت. وتابعت »ندرك جيدا أن 
تطوير التعاون بني روسيا والسعودية ال يخدم مصاحلنا 
املشتركة فقط، بل يشكل عامال جديا لالستقرار في املنطقة، 
لكون السعودية إحدى أكثر الدول تأثيرا في الشرق األوسط 

والعالم برمته«.
من جانبه، قال الرئيس الروسي فالدميير بوتني خالل 
كلمة له أثناء املنتدى الدولي »أســبوع الطاقة الروسي«، 
حسبما أفادت قناة روسيا اليوم اإلخبارية، إن مباحثاته مع 
خادم احلرمني ستشمل األوضاع في سوق النفط العاملية 

في ظل انخفاض اإلنتاج.
وقال بوتني - خالل اجللســة العامة ملنتدى »أســبوع 
الطاقة الروســي«: »نسعد بشرف استقبال خادم احلرمني 
الشريفني في روسيا وسنبحث معه بالتأكيد األوضاع في 
سوق النفط العاملي في ظل انخفاض اإلنتاج. ونتطلع بثقة 
إلى العالقات الروسيةـ  السعودية والعالقات مع بقية دول 
املنطقة مع مصر واألردن وإسرائيل وسورية وتركيا، ولدينا 

عالقات شراكة تقليدية طيبة مع إيران«.
في موازاة ذلك، اعتبر وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الڤروڤ زيارة خادم احلرمني الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز ملوسكو »انعطافة حقيقية« في عالقات البلدين، 
متوقعا انتقال التعاون بني الرياض وموسكو إلى »مستوى 
جديــد متاما«، مبا يحقق »مســاهمة عميقــة الفائدة في 
استقرار منطقة الشرق األوسط«. وقال الڤروڤ في حوار 
مع »الشرق األوسط« إن هناك حوارا متواصال »على أرفع 
املستويات« بني اململكة وروسيا في شأن قضايا تهم البلدين، 
مشيرا إلى أن هذا احلوار »بدأ في حتقيق جملة من الثمار 
العملية امللموســة«، وشدد على أهمية استمرار التنسيق 
فيما يخص األزمات اإلقليمية واتفاق خفض إنتاج النفط.

روحاني: ال فرق بين إرهاب »داعش« والنصرة و»العمال«

أردوغان من طهران: سنتخذ خطوات أقوى
 رداً على استفتاء كردستان

عواصــم - وكاالت: قال 
الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان، امس من طهران، 
إن »العــراق وإيران وتركيا 
ستطبق املزيد من اخلطوات 
إقليم كردستان  القوية ضد 
العراق« عقب إجرائه استفتاء 
لالنفصال، فيما أكد الرئيس 
اإليراني، حسن روحاني، أن 
»على املسؤولني في اإلقليم 

التراجع عن سياساتهم«. 
وأكد أردوغان، في مؤمتر 
صحافي عقب اجتماع مغلق 
مع نظيره اإليراني، أن  »هناك 
إجماعــا دوليــا، باســتثناء 
إسرائيل، على رفض انفصال 
كردستان العراق«، متسائال: 
»ما هــذا االســتفتاء الذي ال 
تعترف به دولــة في العالم 
سوى إسرائيل؟ عندما يصدر 
هكذا قرار عقب التباحث مع 
املوساد.. فال سند قانوني له«.
وأضاف: »أعتقد أن إدارة 
إقليم شمال العراق سيكون 
مصيرهــا العزلة، وتصميم 
تركيــا وإيران على موقفهما 
)املوحــد( فــي هــذا الشــأن 
واضح، ومن اآلن فصاعدا، فإن 
احلكومة املركزية العراقية هي 

التي نتحاور معها«.
التركي  الرئيس  وأشــار 
إلى وجود »آلية ثالثية« في 
سورية، تضم تركيا وإيران 
وروســيا، تعمــل فــي إطار 
محادثــات أســتانة، وتولي 
اهتماما بالغا بإنشاء مناطق 
خفض التوتر في هذا البلد.

فاعليــة  علــى  وأكــد 
التحركات اإليرانية الروسية 
التركية، واصفا قرار مناطق 
خفض التوتر في اجتماعات 
أستانة بـ»الهام«، ومؤكدا على 
أن »العمل سيستمر ملكافحة 
املجموعــات اإلرهابيــة، من 
قبيل »داعش«و »النصرة«، 
وهو ما يعني بالنتيجة إنقاذ 
املدنيــني املظلومــني في هذا 

البلد«.
من جهتــه، قال روحاني 
»إننا ال نريــد الضغط على 
سكان كردستان العراق، لكن 
على املســؤولني في اإلقليم 
التراجــع عن سياســاتهم«، 
موضحا أن »طهران وأنقرة 
وبغــداد مضطــرة التخــاذ 
خطــوات جديــة لتحقيــق 

استقرار املنطقة«. 
وتابع روحاني أن »احلرب 
علــى اإلرهاب هــدف إيراني 
تركــي، وال فــرق بني إرهاب 
داعــش والنصــرة وحــزب 

الكردستاني«، وذكر  العمال 
أن »طهــران وأنقرة تدركان 
متاما حقيقة املؤامرات التي 
يحيكهــا الغربــاء، لكنهما ال 
تقبالن تقســيم العــراق أو 
ســورية، وال أي دولــة فــي 
املنطقــة، ولــن تقبال تغيير 

مالمحها اجلغرافية«.
وشــدد الرئيس اإليراني 

علــى أن البلدين ســيعمالن 
ملواجهة تفكك العراق وسورية 
لتهدئة التوتــر في املنطقة، 
مبرزا: »نريد األمن واالستقرار 
في الشرق األوسط.. استفتاء 
العراق  استقالل كردســتان 
مؤامرة انفصالية تقف وراءها 
دول أجنبية، وتعارضها أنقرة 

وطهران«.

ونالت سورية حصة من 
التركية  اإليرانية  املباحثات 
أيضا، إذ أكد روحاني على أن 
التنسيق بني تركيا وروسيا 
وإيران سيستمر خالل الفترة 
القادمة، مقابل تنسيق ثالثي 
آخــر تركــي إيرانــي عراقي 
يخص إقليم كردستان العراق، 

حسب وصفه.

)رويترز( الرئيسان االيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان خالل مؤمتر صحافي مشترك في طهران امس  

عواصم - وكاالت: أعلنت احلكومة العراقية امس احلداد 
الرسمي على الرئيس العراقي الراحل جالل طالباني الذي 
وافته املنية امس االول في مشفاه بأملانيا عن عمر يناهز 

الـ 84 عاما.
وقالت األمانة العامة ملجلس الوزراء العراقي في بيان 

ان »رئيس احلكومة العراقية حيدر العبادي امر بإعالن 
احلداد الرسمي في البالد ملدة 3 أيام ابتداء من األربعاء 

وإرسال طائرة خاصة الى أملانيا للعودة بجثمانه الى 

العراق«.
وفي السياق نفسه، أعلن املتحدث الرسمي باسم حكومة 

إقليم كردستان سفني دزي احلداد في إقليم كردستان 
وإنزال األعالم العراقية والكردستانية ملدة أسبوع على 

رحيل طالباني.
وقال دزي في بيان له، أوردته قناة »السومرية نيوز« أن 
قرار احلداد جاء بأمر من رئيس إقليم كردستان مسعود 

بارزاني.

اسطنبول ـ أ.ف.پ: أصدرت محكمة تركية امس احكاما 
بالسجن املؤبد على 34 شخصا أدينوا في قضية محاولة 

اغتيال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خالل االنقالب 
الفاشل في 15 يوليو 2016 بحسب ما اوردت وسائل اعالم.

وحكمت محكمة موغال على 34 شخصا بالسجن املؤبد 
ضمنهم العميد السابق غوكان شومنيزتس الذي يعتبر 
قائد فريق من االنقالبيني كانت مهمته »القبض على أو 
قتل« أردوغان، وفقا حملطتي »ان تي في« و»سي ان ان-

تورك«.
كما برأت احملكمة عسكريا سابقا وفصلت عن احملاكمة 
ملفات ثالثة متهمني بينهم الداعية فتح اهلل غولن الذي 

اعتبر العقل املدبر حملاولة االنقالب الفاشل.

وليل 15-16 يوليو 2016، عندما كان االنقالبيون يحاولون 
السيطرة على مراكز السلطة في اسطنبول وأنقرة، 

اقتحمت مجموعة من اجلنود فندقا حيث كان اردوغان 
ميضي عطلة برفقة عائلته في منتجع مرمريس.

وقال اردوغان ان االنقالبيني الذين كانت مهمتهم »القتل او 
القبض« عليه وصلوا بعد وقت قصير من مغادرته الفندق. 

وقتل اثنان من رجال الشرطة املكلفني بحماية الرئيس 
التركي في اطالق النار.

واختبأ االنقالبيون في املناطق الريفية احمليطة باملنتجع 
وعثر عليهم بعد عدة أيام.

ويحاكم غولن املقيم في الواليات املتحدة منذ أواخر 
التسعينيات، غيابيا في هذه القضية.

العراق يعلن احلداد 3 أيام  وكردستان 7 على رحيل طالباني

املؤبد لـ 34 شخصاً بتركيا  في قضية مخطط اغتيال أردوغان

بادوك جمع ترسانته بسهولة وبشكل قانوني

استجواب صديقة جزار فيغاس 
وترامب ال يعلم إن كان مرتبطاً بـ »داعش«

واشنطن - وكاالت: عادت صديقة مرتكب 
مجزرة الس فيغاس ستيفن بادوك إلى الواليات 
املتحدة حيــث كان بانتظارها عناصر مكتب 
التحقيقات الفيدرالي لالســتماع ملا قد تعرفه 
عن دوافع عملية إطالق النار األسوأ في تاريخ 
أميركا والتي أسفرت مساء األحد عن مقتل ٥8 

شخصا وإصابة أكثر من ٥٠٠.
من جهته، أكد الرئيس دونالد ترامب أنه ال 
يعلم إن كان املهاجم على ارتباط بتنظيم داعش.

ورغم تصنيف مكتب التحقيقات الفيدرالي 
»اف بي آي« لصديقته ماريلو دانلي )6٢ عاما( 
على أنها »شــخص مثير لالهتمام« بالنسبة 
للتحقيق، إال أنه لم يتم توقيفها حيث اليزال 
بإمكانها التنقل بحرية، بحسب ما أفادت وسائل 
إعالم أميركية بعد وصولها مساء امس االول 

إلى لوس اجنيليس.
وكانت دانلي في الفلبني عندما فتح بادوك 
النار باســتخدام بنادق متطــورة من الطابق 
الـ3٢ مــن غرفته في فندق مطــل على احلفل 
املوسيقي الذي استهدفه ليل األحد حيث كان 

يحتشد ٢٢ ألف شخص.
وحتقق السلطات في تقارير تفيد بأن بادوك 

حول إليهــا ١٠٠ ألف دوالر اثناء تواجدها في 
الفلبني.

وفيما التزال الواليات املتحدة في حداد على 
الضحايا، قال ترامب ردا على سؤال طرحه عليه 
صحافي على منت الطائرة الرئاسية بشأن ما 
اذا كان يعتقد ان تبني تنظيم داعش لالعتداء 

صحيح، »ليست لدي اي فكرة«.
وال تزال السلطات غير قادرة على معرفة 
كيف متكن احملاسب املتقاعد الثري والذي يعد 
من رواد الكازينوهات جتميع ترسانة واسعة 
من األسلحة في غرفته في الفندق وشن هجومه.
وفي هذه األثناء، أكدت وســائل اإلعالم ان 
ترسانة بادوك الـ 4٧ سالحا ناريا والتي جمعها 
من ثالثة مصادر وآالف الذخائر وأجهزة حتول 
البنادق الى ســالح يطلق النار جمعها بشكل 
سهل وقانوني متاما وهذا ممكن في الواليات 

املتحدة وخصوصا في والية نيفادا.
مع ان البالد معروفة بقوانينها املتساهلة 
حول األســلحة هناك بعــض القيود على بيع 
عدة قطع سالح للشخص نفسه. لكن اذا اراد 
شخص ما جمع ترسانة من البنادق على غرار 

بادوك، فذلك ممكن وال يلفت االنتباه.

قادة كتالونيا يتحّدون خطاب ملك إسبانيا 
ويلوّحون بإعالن االستقالل خالل أيام

برشــلونة - أ.ف.پ: تصاعــد التوتــر في 
إسبانيا امس مع تعهد رئيس كتالونيا إعالن 
اســتقالل اإلقليــم خالل أيام، فــي حتد إلنذار 
شــديد اللهجة وجهه ملك إسبانيا محذرا فيه 

من تعريض استقرار البالد للخطر.
ووضعت احملاكم اإلسبانية قادة الشرطة 
الكتالونية والقادة املدنيني املؤيدين لالستقالل 
رهن التحقيق بتهم »ممارسة التحريض« مع 
انزالق البالد نحو أزمة سياســية هي األسوأ 

منذ عقود.
واتهم العاهل اإلسباني امللك فيليبي السادس 
امس األول املسؤولني االنفصاليني في كتالونيا 
بانهم وضعوا أنفســهم »على هامش القانون 
والدميوقراطية«، مشددا على وجوب ان »تكفل 
الدولــة النظام الدســتوري«، في حني تظاهر 
مئات اآلالف في برشلونة احتجاجا على عنف 

الشرطة االحتادية.
في املقابل صعد قادة كتالونيا مواقفهم بدفع 
من الغضب العارم في الشارع الكتالوني ضد 
العنف الذي مارسته الشرطة بحق املقترعني 
في االستفتاء على االستقالل الذي أجري األحد 
والذي حظرته احلكومة واحملاكم اإلسبانية.

وأعلن رئيس كتالونيا كارليس بيغدميونت 
في مقابلة بثت امس ان حكومته تستعد إلعالن 
اســتقالل اإلقليم على األرجح »بحلول نهاية 

االسبوع«.
ودعا نائــب رئيس املفوضيــة األوروبية 
فرانس تيمرمانس الى احلوار »بشكل يحترم 
الدستور« اإلسباني بهدف حل األزمة السياسية 

اخلطيرة في كتالونيا.
ويناقش النواب األوروبيون في ستراسبورغ 

األزمة في كتالونيا.
وقال املتحدث باســم احلكومة الكتالونية 
جوردي تورول ان السلطات اإلقليمية »أشرفت 

على االنتهاء من فرز األصوات«.
وأوضح تورول في مقابلة تلفزيونية انه 
سيتم طرح النتائج على البرملان اإلقليمي الذي 
ســيكون أمامه مهلة يومني »إلعالن استقالل 

إقليم كتالونيا«.
ومن شأن هذا التحرك تعميق املواجهة مع 
احلكومة املركزية في مدريد، التي اعتبرت، على 
غرار القضاء اإلسباني، االستفتاء غير شرعي.

ومبوجب املادة ١٥٥ من الدستور التي لم يتم 
تفعيلها بعد يحق للحكومة املركزية ان جتبر 
إقليما مــن أقاليم البالد على احترام واجباته 
الدستورية إذا ما انتهكها او اذا »شكلت خطرا 

كبيرا على املصلحة العامة للدولة«.
ولم يدل رئيس الوزراء اإلسباني ماريانو 
راخوي باي تعليق منذ يوم األحد، إال ان خطاب 
امللك من شــأنه فتح الطريق أمامه التخاذ اي 

إجراء.
وقال العاهل اإلســباني إنه »من مسؤولية 
السلطات الشرعية في الدولة ان تكفل النظم 
الدستوري وسير املؤسسات بصورة طبيعية 
واحترام دولة القانون واحلكم الذاتي لكتالونيا«.

وقال امللك فيليبي: ان قادة اإلقليم »بتصرفهم 
غير املسؤول قد يعرضون للخطر االستقرار 
االقتصادي واالجتماعي لكتالونيا وإلسبانيا 

بأسرها«.
وكرر العاهل اإلسباني نداءات سابقة كان 
وجهها داعيا فيها الى التناغم واالنسجام بني 

مكونات املجتمع اإلسباني.

)أ.پ( نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين مستقبال خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز في مطار فنوكوفو مساء امس  


