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حماس تدعو إلى االحتشاد الجمعة المقبل في ذكرى 
يوم القدس العالمي

السلطات البلجيكية تتعرف على هوية منفذ 
تفجير "بروكسل"

 

3 حقائب وزارية شاغرة في الحكومة الفرنسية
باري���س _ وكاالت : ان�سم وزيران فرن�سيان اآخران اإىل وزيرة الدفاع �سيلفي غوالر 
الت��ي اأعلنت ان�سحابها من ت�سكيلة احلكوم��ة، قبل اأن يتم جتديد �سالحيات جمل�س 

الوزراء من قبل الربملان الفرن�سي اجلديد.
وذك��رت و�سائ��ل اإعالم فرن�سي��ة اأن وزيرة ال�س��وؤون االأوروبية ماري��ال دو �سارنيه 
ووزي��ر العدل فران�سوا بايرو يرتكان من�سبيهم��ا، ب�سبب انتمائهما حلزب "احلركة 
الدميقراطي��ة"  بزعام��ة غ��والر. وكان��ت غوالر قد ربط��ت ان�سحابها م��ن احلكومة 
بتحقيق اأويل بداأته النيابة العامة يف باري�س �سد "احلركة الدميقراطية" لال�ستباه 
بتوظي��ف اأع�س��اء من احل��زب يف الربمل��ان االأوروبي ب�سكل وهم��ي، بغية تخفيف 
الوط��اأة املالي��ة املرتبطة بدفع الرواتب للعاملني يف اأجه��زة احلزب. وبذلك مل يعد 

يف احلكومة الفرن�سية اأي وزير ميثل "احلركة الدميقراطية".
وكان��ت احلكومة الفرن�سية قد قدمت اال�ستقالة االثنني املا�سي ، يف خطوة رمزية، 
اإذ م��ن املتوق��ع اأن تع��ود الت�سكيل��ة احلكومية برئا�س��ة فيليب لعمله��ا، نظرا للفوز 
ال�ساح��ق ال��ذي حققه ح��زب "اإىل االأم��ام" التابع للرئي���س اإميانوي��ل ماكرون يف 

االنتخابات الربملانية.

القد���س_ وكاالت : دعت حركة حما�س، االأربعاء، اإىل االحت�ساد اجلمعة املقبلة على 
حدود قطاع غزة مع الكيان ال�سهيوين يف ذكرى يوم القد�س العاملي.

وقال��ت احلركة يف بيان �سحفي ، “اإننا نوؤك��د دعوتنا للخروج ال�سعبي احلا�سد يوم 
اجلمع��ة املقبل نحو ال�سلك الزائ��ل للتعبري عن الغ�سب جتاه العدوان على املقد�سات 
وعلى ال�سعب ، مبينة ان ” الهدف هو اإي�سال ر�سالة للعدو اأننا �سعب لن يقبل التهويد 

والعدوان واحل�سار”.
وطالب��ت احلرك��ة “�سعوب االأمة العربي��ة واالإ�سالمية بالتعبري ع��ن غ�سبها يف هذا 

اليوم ت�سامنًا مع القد�س واالأق�سى، ومع ال�سعب املحا�رص يف فل�سطني املحتلة”.
واأكدت احلركة “على حالة اال�ستنفار الدائم من اأجل التحرير والكرامة، ونيل �رصف 
امل�سارك��ة يف ه��ذا الن�رص املحتوم ولن تقدم الدني��ة يف دينها وال يف مقد�ساتها “، 
م�سيف��ة ” �سنبق��ى نح��ن وكل ال�رصفاء علي عهدن��ا مع اأمتنا و�سعبن��ا حتى حتقيق 

كامل االأهداف يف التحرير وتقرير امل�سري والعودة املباركة اإىل الديار”. 

بروك�س��ل – اأ ف ب : اأعل��ن وزير الداخلية البلجيكي ج��ان جامبون االربعاء  التعرف 
اإىل هوي��ة منفذ “الهجوم االرهاب��ي” م�ساء الثالثاء يف حمطة قطارات يف بروك�سل، 
بدون اأن يك�سف ا�سمه. وقال جامبون لتلفزيون “اإر تي بي اإف” البلجيكي اإن “هوية 
االإرهاب��ي معروف��ة، متكنا م��ن حتديدها” م��ن دون اأن يعطي املزيد م��ن التفا�سيل 
ح��ول منف��ذ الهجوم الذي قت��ل بر�سا�س جن��ود بلجيكيني بعد انفج��ار مل ي�سفر عن 
�سحاي��ا. و�سئل عن فر�سية وردت باأن القنبل��ة التي كان املهاجم يحملها مل تنفجر 
فع��ال، فاأجاب “من الوا�سع اأن االنفجار الكبري مل يح�سل”. لكنه اأ�ساف “ال ميكنني 
اإعط��اء املزيد من التفا�سي��ل”. واأملح جامبون اإىل عمليات ده��م جارية وقال “من 
الوا�س��ح يف اإط��ار اإج��راء حتقيق ومع التع��رف اىل هوية )املنف��ذ( ان تكون عمليات 

الدهم اأحدى عنا�رص اأي حتقيق”.

يف وق��ٍت اأك��دت وزارة الدف��اع االأمريكي��ة )البنتاغ��ون( اأن 
العملي��ات الع�سكري��ة لق��وات التحال��ف ال��دويل �س��د تنظيم 
"داع���س" متوا�سل��ة، ف�سل��ت مو�سك��و اأن ترد عل��ى اإ�سقاط 
التحال��ف للطائرة احلربي��ة التابعة لقوات النظ��ام ال�سوري، 
باعرتا�س طائ��رة نقل ع�سكرية اأمريكية ف��وق بحر البلطيق، 
حي��ث اقرتبت طائرة حربي��ة رو�سية من الطائ��رة االأمريكية 

بنحو خم�س اأقدام، ح�سب ما اأعلن م�سدر ع�سكري اأمريكي.
ورغ��م التاأيي��د الذي تلق��اه املب��ادرات الع�سكري��ة االأمريكية 
يف �سوري��ة يف اأو�س��اط الراأي العام االأمريك��ي، فاإن وجهات 
النظ��ر املنتقدة الإدارة دونالد ترامب تط��رح �سكوكًا حول ما 

اإذا كان��ت االإجراءات الع�سكرية االأمريكي��ة يف �سورية فعالة، 
والت��ي بداأت من��ذ اإطالق �سواري��خ "توما ه��وك" على مطار 
ال�سع��ريات ال�سوري، ال��ذي انطلقت منه طائ��رات نظام االأ�سد 
لتنفي��ذ هج��وم باالأ�سلح��ة الكيميائي��ة يف خ��ان �سيخ��ون، 
و�س��واًل الإ�سق��اط ثالث طائ��رات �سوري��ة اقرتبت م��ن قوات 

حليفة للواليات املتحدة اثنتان منها طائرات بدون طيار.
االنتخاب��ات  يف  الرو�س��ي  التدخ��ل  يف  التحقيق��ات  ورغ��م 
الرئا�سي��ة االأمريكي��ة، والت��ي حتا���رص اإدارة ترام��ب، حي��ث 
و�سل��ت اإلي��ه �سخ�سي��ا، بعد اتهام��ات وجهت اإلي��ه مبحاولة 
التدخ��ل يف التحقيق��ات، اإثر ط��رده مدير مكت��ب التحقيقات 
الف��درايل، جيم�س كوم��ي، اإال اأن اأداء هذه االإدارة يف مواجهة 
النف��وذ الرو�س��ي واالإي��راين يف �سوري��ة اختل��ف كلي��ا ع��ن 

ا�سرتاتيجي��ة اإدارة ب��اراك اأوبام��ا، االأمر الذي اأع��اد االعتبار 
لل��دور الع�سك��ري االأمريك��ي يف ر�س��م خريط��ة الق��وى عل��ى 
االأر���س ال�سوري��ة، وفر���س �سيء م��ن الت��وازن الع�سكري يف 

امليدان.
وياأت��ي الت�سعيد الع�سكري االأمريك��ي اجلريء مع الرو�س يف 
ظ��ل اإدارة متهمة باأنها و�سلت اإىل البي��ت االأبي�س مب�ساعدة 
الكرمل��ني، االأمر ال��ذي يدف��ع معار�سي ترامب للق��ول اإنه ال 
عالقة مبا�رصة للرئي�س مبو�سوع القرارات الع�سكرية بتوجيه 
�رصب��ات يف �سوري��ة، واإن م�ساأل��ة الت�سعي��د الع�سك��ري م��ع 
الرو���س يف �سورية، كما هو حال جممل ال�سيا�سات الع�سكرية 
االأمريكي��ة يف العامل، مرتوك اأمره ل��وزارة الدفاع وجرناالت 

اجلي�س االأمريكي. 

ت�سلم��ت ال�سلط��ات ال�سوداني��ة اأم���س ثماني��ة اأطفال كان 
اآباوؤهم واأمهاتهم قد ان�سموا اإىل �سفوف تنظيم "داع�س" 

يف ليبيا.
وو�س��ل االأطف��ال الثماني��ة وت��رتاوح اأعماره��م بني 10 
اأ�سهر وت�سع �سن��وات اإىل اخلرطوم على منت طائرة ركاب 

ليبية.
وال يع��رف م�سري اأباء واأمهات هوؤالء االأطفال حتى االآن، 
اإال اأن ال�سلط��ات ال�سودانية تقول اإن �ست ن�ساء �سودانيات 
بينهن اأمهات لبع�س هوؤالء االأطفال م�سجونات، وجتري 

م�ساعي الإطالق �رصاحهن وترحيلهن اإىل ال�سودان.
وقال العميد التجاين اإبراهيم من وحدة مكافحة االإرهاب 
بجه��از االأم��ن واملخاب��رات ال�س��وداين لل�سحفي��ني: "مت 
اإرج��اع 8 من االأطفال املوجودين هناك كمجموعة اأوىل 
و�سيتم التوا�سل الإرجاع 4 اآخرين من م�رصاته بالتعاون 
م��ع امل�سوؤولني يف الهالل االأحم��ر ببلدية م�رصاته وذلك 

يف اإطار التعاون االإن�ساين".
وق��ال امل�س��وؤول االأمني ال�س��وداين: "�سي�سلم �ست��ة اأطفال 
من ه��وؤالء اإىل اأقارب لهم يف ال�سودان.. كما �سلمنا اثنني 
اإىل اجله��ات احلكومي��ة املخت�س��ة الأنن��ا مل نتو�س��ل اإىل 

اأ�رصهم".

واأكد م�سوؤول اجلالي��ة ال�سودانية مبدينة م�رصاته الليبية 
معت��ز عبا�س ال��ذي رافق االأطف��ال اإىل اخلرط��وم اأن اأهل 
ه��وؤالء االأطف��ال يتبعون تنظيم "داع���س"، واأن "اأمهاتهم 

معتقالت لدى ال�سلطات الليبية، واالآباء مفقودين".
فرباي��ر/ يف  ا�ستع��ادت  ال�سوداني��ة  ال�سلط��ات  وكان��ت 
�سب��اط املا�سي طفل��ة عمره��ا اأربعة اأ�سهر قت��ل والداها 

ال�سودانيان يف �رصت بليبيا.
وتع��ود �سيطرة تنظي��م "داع�س"على مدين��ة �رصت ب�سكل 
ت��ام اإىل فرباير/�سباط 2015  قب��ل اأن ت�ستعيدها قوات 
تابع��ة حلكومة الوف��اق الوطني املعرتف به��ا دوليا يف 

دي�سمرب/كانون االأول بدعم جوي اأمريكي.

و�س��ف رئي���س كوريا اجلنوبي��ة مون ج��اي -اإن 
زعيم كوريا ل�سمالية كيم جونغ اأون باأنه "�سخ�س 
خط��ر للغاية، معربا م��ن جهة اأخرى عن االأمل يف 

عقد اجتماع معه.
وق��ال الرئي�س الك��وري اجلنوبي يف حوار �سحفي 
، مو�سح��ا موقف��ه من كيم جون��غ اأون بالقول اإنه 
"زعي��م غري عق��الين و�سخ�س خط��ر للغاية. لكنه 
�سخ�س ميلك �سيط��رة فعالة على كوريا ال�سمالية، 
وميلك �سالحي��ات جلعل كوري��ا ال�سمالية منطقة 

خالية من ال�سالح النووي".
االنتخاب��ات  يف  ف��از  ج��اي-اإن  م��ون  وكان 
الرئا�سي��ة املبكرة يف كوريا اجلنوبية والتي جرت 
يف مايو/اأي��ار املا�س��ي، وتعه��د بب��ذل اجله��ود 
اأن ه��ذا  اإال  الكوريت��ني،  ب��ني  العلق��ات  لتح�س��ني 
اله��دف مل يتحق��ق ب�سب��ب التج��ارب ال�ساروخية 
البال�ستي��ة الكوري��ة املتوالي��ة. وال ي��زال الرئي���س 
الك��وري اجلنوب��ي اجلدي��د فيما يبدو م���رصا على 
تنقي��ة االأجواء ب��ني ال�سطرين، فق��د اأعرب يف لقاء 
متلف��ز  عن االأمل يف اأن يتمك��ن من االجتماع مع 
زعي��م كوريا ال�سمالية كيم جون��غ اأون قبل نهاية 
الع��ام اجلاري، اإذا توفرت الظروف املواتية. وقال 
م��ون جاي-اإن يف ه��ذا اخل�سو���س: "بالطبع اأنا 
اأم��ل يف اأن تتهياأ ظروف مواتي��ة ملثل هذا احلوار 
قب��ل نهاي��ة الع��ام اجل��اري. اإال اأن اعتقادن��ا باأن 
ه��ذا احلوار �رصوري  ال يعن��ي اأنه يتعني علينا اأن 

ننتظر احلوار على اأحر من اجلمر".

التوتر األميركي الروسي يتصاعد في سورية

إقصاء محمد بن نايف من والية العهد.. انقالب في القصر السعودي يفضي إلى اقاالت وتعيينات بالجملة

رئيس كوريا الجنوبية مصر على الخرطوم تستعيد 8 أطفال كان "داعش" سببًا في مأساتهم
اللقاء بـ"الزعيم الخطر للغاية"

الخرطوم _وكاالت

كوريا الجنوبية_

واشنطن_ وكاالت 

مجلس األمن يصوت اليوم على نشر قوة أفريقية للتصدي للقاعدة
ي�س��ّوت جمل�س االأم��ن ال��دويل االأربعاء على م���رصوع قرار 
اأعدت��ه فرن�سا ميه��د الطريق اأمام خم���س دول اإفريقية لن�رص 
ق��وة ع�سكرية ملحاربة االإرهابيني يف منطقة ال�ساحل، على 

ما اأفاد دبلوما�سيون.
وتو�سل��ت فرن�س��ا بع��د حمادث��ات ا�ستم��رت ع��دة اأي��ام اإىل 
اتف��اق مع الواليات املتح��دة على ال�سيغ��ة النهائية للقرار 
ال��ذي يرح��ب بن�رص القوة املوؤلفة م��ن "جمموعة اخلم�س يف 
ال�ساح��ل" اأي بوركين��ا فا�سو وم��ايل وموريتاني��ا والنيجر 

وت�ساد، لكن بدون منحها تفوي�سًا من االأمم املتحدة.
ووافق��ت ال��دول االإفريقي��ة اخلم���س يف مار���س )اآذار( على 
ت�سكي��ل قوة م��ن خم�س��ة اآالف عن�رص مكلف��ة مهمة خا�سة 
تق�س��ي مبكافحة االإره��اب يف املنطق��ة و�سيح�رص الرئي�س 
الفرن�س��ي اإميانوي��ل ماك��رون القم��ة املقبل��ة ل�"جمموع��ة 
اخلم�س يف ال�ساحل" يف الثاين من يوليو )متوز( يف باماكو.
واعت��رب ال�سفري الفرن�س��ي اإىل االأمم املتحدة فرن�سوا دوالتر ا 
اأن الن���س اجلدي��د "اأقوى على �سعيد الدع��م" الأنه �سيح�سل 

على دعم الواليات املتحدة يف جمل�س االأمن.
وق��ال اإن "ه��ذا الق��رار �سيوج��ه ر�سال��ة قوية ج��دا مفادها 
اأن جمل���س االأم��ن متح��د وح��ازم يف مواجه��ة االإرهاب يف 
ال�ساح��ل"، م�سيفًا اأن "مثل هذه املهم��ة �رصورية اأكرث من 

اأي وقت م�سى يف هذه املنطقة".
م��ن جهت��ه، ق��ال متح��دث با�س��م البعث��ة االأمريكي��ة: "اإننا 
مرتاح��ون للتو�سل اإىل اتف��اق مع اأ�سدقائن��ا الفرن�سيني"، 
م�س��رياً اإىل اأن "النتيج��ة ه��ي ق��رار يرحب بن���رص قوات من 
خم�س دول ملكافحة االإره��اب وتهريب املخدرات واالإجتار 

بالب�رص".
وفيما يثني م�رصوع القرار اجلديد على ن�رص القوة االإفريقية 
"م��ن اأج��ل اإعادة ال�س��الم واالأمن اإىل منطق��ة ال�ساحل"، ال 
ياأت��ي عل��ى ذكر الف�س��ل ال�سابع م��ن ميث��اق االأمم املتحدة 
ال��ذي يجيز ا�ستخدام القوة. وكانت جمموعات اإرهابية على 
ارتب��اط بالقاعدة وبينه��ا تنظيم القاع��دة يف بالد املغرب 
االإ�سالم��ي، �سيط��رت يف مار���س )اآذار( واإبري��ل )ني�س��ان( 
2012 على �سمال مايل. لكن الق�سم االأكرب من االإرهابيني 
طرد من املنطقة اإثر تدخل ع�سكري دويل بادرت اإليه فرن�سا 

يف يناير )كانون الثاين( 2013.

واشنطن _وكاالت

مثللما كان متوقعا من قبل 
بع�ض املحللني الر�صينني 

واخلرباء العارفني يف �صوؤون 
املنطقة العربية واخلليجية 

حتديدا، فقد مت عزل ويل العهد 
ال�صعودي حممد بن نايف 

من قبل امللك �صلمان بن عبد 
العزيز الذي جاء بابنه حممد 
بن �صلمان بدال عن ابن اخيه 

الذي مت جتريده يف قرار ملكي 
�صابق من �صالحيات عديدة 
كانت حم�صورة بيده كويل 

للعهد ووزيرا للداخلية.

اذ �س��در يف ال�سعودي��ة ام���س االأربع��اء، اأم��ر ملكي 
ق�سى باإق�ساء ويل العهد حممد بن نايف وا�ستبداله 
بنج��ل املل��ك حمم��د ب��ن �سلم��ان، يف خط��وة مثلت 
"انقالب��ا" متوقعًا. خ�سو�سا وان القرار �سدر فجراً 
والنا���س نيام، وهو م��ا اعتاد عليه الدي��وان امللكي 
يف االآون��ة االأخرية حيث ي�س��در القرارات يف اأوقات 

متاأخرة من الليل.
وجاء يف املر�سوم امللكي، اإعفاء حممد بن نايف بن 
عبد العزيز م��ن والية العهد واختيار ابن عمه حممد 
ب��ن �سلمان بن عب��د العزيز خلفا ل��ه وذلك يف تغيري 
يوؤك��د ان "االأم��ري ال�ساب البالغ م��ن العمر 31 عاما 

باعتباره احلاكم القادم للبالد".
االأنب��اء  ن�رصت��ه وكال��ة  ال��ذي  املر�س��وم  واأ�س��اف 
ال�سعودي��ة اأنه مت اأي�سا اإعفاء ب��ن نايف من من�سب 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ومن�سب وزير الداخلية 
بينم��ا مت تعي��ني ب��ن �سلم��ان نائبا لرئي���س جمل�س 

الوزراء مع ا�ستمراره وزيرا للدفاع.
ويدي��ر ويل العه��د اجلديد ملف احل��رب التي تقودها 
ال�سعودي��ة عل��ى اليمن منذ اكرث م��ن عامني، وكذلك 
يعت��رب م�س��وؤوال ع��ن و�س��ع �سيا�سة الطاق��ة وخطط 

الإعداد اململكة للم�ستقبل فيما بعد النفط.
وقال��ت قناة "العربية" ال�سعودي��ة، اإن تعيني احممد 
ب��ن �سلمان جاء مبوافق��ة هيئة البيعة ب���31 �سوتا 

من اأ�سل 34. 
كم��ا اظه��رت لقط��ات تلفزيونية، مبايع��ة حممد بن 
نايف يف ق�رص ال�سفا مبكة املكرمة خللفه حممد بن 

�سلمان وليا للعهد.

ويظه��ر يف اللقطات ويل العه��د اجلديد وهو يقبل يد 
�سلفه وانحنى اي�سا لتقبيل قدمه على ما يبدو.

وقب��ل ق��رار االعف��اء ه��ذا، �س��درت ق��رارات ملكية، 
ج��ردت ويل العهد ال�سابق من �سالحيات امنية كان 
االم��ر الناه��ي فيها، من قبي��ل ربط النياب��ة العامة 

باملل��ك مبا���رصة. ومن بداي��ة االأزم��ة اخلليجية مع 
قطر كانت ت�س��در ت�رصيحات وحتليالت بني الفينة 
ه��د الإق�ساء ويل  واالأخ��رى، تفي��د ب��ان ال�سعودية متمُ

العهد وا�ستبداله بنجل امللك.
وت�سمن��ت االأوام��ر امللكي��ة للعال ال�سع��ودي، كذلك 

تعدي��ل الفق��رة )ب( من املادة اخلام�س��ة من النظام 
اململك��ة  يف  عائلي��ا  املت��وارث  للحك��م  االأ�سا�س��ي 
اخلليجي��ة الغني��ة بالنف��ط، لتك��ون بالن���س االآت��ي 
"يكون احلكم يف اأبناء امللك املوؤ�س�س عبدالعزيز بن 
عبدالرحم��ن الفي�سل اآل �سعود واأبناء االأبناء ويبايع 

االأ�سل��ح منه��م للحكم عل��ى كتاب اهلل تع��اىل و�سنة 
ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم. وال يكون من بعد اأبناء 
املل��ك املوؤ�س�س ملكًا وولي��ًا للعهد من فرع واحد من 

ذرية امللك املوؤ�س�س".
واأ�سارت اىل اأن "خ��ادم احلرمني" اأمر اأي�سا بتعيني 
عبدالعزيز بن �سعود وزيراً للداخلية وتعيني الدكتور 
اأحم��د ال�س��امل نائب��ًا لوزي��ر الداخلي��ة مبرتب��ة وزير 
خلف��ًا لعبدالرحمن الربيعان ال��ذي جرى اإعفاوؤه من 
من�سب��ه وتعيينه م�ست�س��اراً بالديوان امللكي مبرتبة 

وزير.
كم��ا اأمر امللك �سلمان باإعف��اء الدكتور نا�رص الداود 
م��ن من�سب��ه م�ست�س��اراً بالدي��وان امللك��ي وتعيينه 
وكي��اًل ل��وزارة الداخلي��ة مبرتب��ة وزير،اإ�ساف��ة اىل 
تعي��ني االأم��ري في�س��ل ب��ن �سط��ام �سف��رياً للمملك��ة 
العربية ال�سعودية لدى اإيطاليا مبرتبة وزير وتعيني 

االأمري خالد بن بندر �سفرياً للمملكة لدى اأملانيا.
االوام��ر  اإن  لالنب��اء،  ال�سعودي��ة  الوكال��ة  وذك��رت 
�س��درت كذلك بتعيني كل م��ن بندر بن خالد وتركي 
ب��ن حمم��د وعب��داهلل ب��ن خال��د وفي�س��ل ال�سدي��ري 
م�ست�ساري��ن بالديوان امللكي، اىل جانب تعيني بندر 
ب��ن في�س��ل م�ساع��داً لرئي���س اال�ستخب��ارات العامة 

باملرتبة املمتازة.
اأم��ر كذل��ك بتعي��ني  اأن املل��ك �سلم��ان  واأو�سح��ت 
عبدالعزي��ز ب��ن ترك��ي نائب��ًا لرئي���س جمل���س اإدارة 
الهيئة العام��ة للريا�سة، وعبدالعزي��ز بن فهد نائبًا 
الأم��ري منطق��ة اجل��وف.   كم��ا مت��ت اإع��ادة جمي��ع 
البدالت واملكاف��اآت واملزايا املالية ملوظفي الدولة 
من مدنيني وع�سكريني الت��ي مت اإلغاوؤها اأو تعديلها 

اأو اإيقافها اإىل ما كانت عليه.  

بغداد – وكاالت  


