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قتلى وجرحى بعاصفة قوية ضربت موسكو
ضربت الجمعة موجة أمطار غزيرة وبَرد ،مترافقة بالصواعق والرعود، العاصمة الروسية موسكو في تدهور حاد للمناخ في المدينة 

أسفر عن مقتل شخَصْين وإصابة 9 آخرين.
وقال مركز رصد األحوال الجوية الروسي إن سرعة الريح تجاوزت 24 مترا في الثانية، فيما أعلنت وزارة الطوارئ مسبقا تحذيرا 

من العاصفة، داعية مواطني موسكو وضواحيها إلى الحذر والبقاء في منازلهم خالل هذه الفترة.
وأدت هذه التطورات الجوية إلى وقوع عدد كبير من حوادث السير في العاصمة وسقوط عشرات األشجار في المدينة باإلضافة 

إلى إغراق 5 طرق كبيرة، فيما وصل مستوى  االزدحام على الطرق إلى 9 درجات من أصل الـ10 الممكنة.  

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

الجيش اللبناني يعد باقتالع 
اإلرهاب من بالده

أكد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون الجمعة، أن المرحلة 
المقبلة ستشهد تكثيفا للعمليات النوعية القتالع اإلرهاب من أرض 

لبنان، داعيا إلى مزيد من اليقظة "في مواجهة هذا الشر الخبيث".
د العماد عون، القوات المنتشرة في منطقة 

ّ
جاء ذلك خالل تفق

ذتها فجر الجمعة 
ّ
عرسال على الحدود مع سوريا، إثر عملية دهم نف

مي النور والقارية للنازحين السوريين. في مخيَّ
وأكد قائد الجيش اللبناني "التزام القيادة الدائم حماية المدنيين 

في جميع العمليات العسكرية".
د مــّرة أخــرى قــرار الجيش الحاسم في 

ّ
واعتبر أن "ما جرى يؤك

القضاء على التنظيمات اإلرهابية وخالياها وأفرادها أينما وجدوا على 
ف ذلك من أثماٍن وتضحيات".

ّ
األراضي اللبنانية، ومهما كل

وأشــار قائد الجيش إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "تكثيف 
العمليات النوعية القتالع هذا الشر الخبيث، الذي ال يعير أّي اهتمام 
 القيم الدينية واإلنسانية 

ّ
بحياة اإلنسان، ويضرب بعرض الحائط كل

واألخالقية".
كما دعا العسكريين إلى "مزيد من اليقظة والجهوزية واالستعداد 
للتضحية، دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على مسيرة أمنه واستقراره".

جدير بالذكر أنه وأثناء قيام قوة من الجيش اللبناني، فجر الجمعة، 
بتفتيش مخيم "النور" العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال، 
أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى 
الدوريات المداهمة ما أدى إلى مقتله وإصابة ثالثة عسكريين حسبما 

أفاد بيان صادر عن الجيش اللبناني.

ترامب يبحث مع أردوغان
 األزمة الخليجية

تحدث الرئيس األمريكي دونالد ترامب هاتفيا مع نظيره التركي 
رجب طيب أردوغــان، الجمعة حيث ناقشا النزاع بين قطر ودول 
عربية قطعت العالقات الدبلوماسية وخطوط المواصالت مع 

الدوحة. بحسب ما ذكرته "رويترز".
قال البيت األبيض في بيان له صدر الجمعة، إن ترامب وأردوغان 
بحثا سبل حل النزاع "مع ضمان أن تعمل كل الدول معًا لوقف تمويل 

اإلرهاب ومكافحة الفكر المتطرف".

ألمانيا توافق على بيع ثالث 
غواصات نووية إلسرائيل 

قالت مجلة دير شبيجل األلمانية الجمعة إن مجلس األمن الوطني 
أقر صفقة لبيع ثالث غواصات نووية أخرى إلسرائيل في أحدث 

خطوة في صفقة سالح شابتها مزاعم فساد.
وحظيت الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دوالر باهتمام الرأي 
العام عندما تبين أن الوسيط اإلسرائيلي لشركة "تيسن كروب مارين 
سيستمز" لبناء السفن استعان بالمحامي الخاص لرئيس الــوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ليمثله في المفاوضات الخاصة بالصفقة.
وتخضع الصفقة حاليا لتدقيق السلطات في البلدين. وقالت دير 
شبيجل إن ألمانيا أدرجت بندا في العقد يمنحها الحق في إلغائها إذا 

ما ثبتت مزاعم الفساد.
وتملك إسرائيل بالفعل خمس غواصات من فئة دولفين والتي 
يمكن تزويدها برؤوس حربية نووية. ويجري بناء غواصة سادسة. 

ووافقت ألمانيا على تمويل ثلث تكاليف العقد.

إجراءات جديدة ضد قطر تشمل خطوات عسكرية
المصري��ة،  األه��رام  أف��ادت صحيف��ة 
وفق��ا لمصادر عربية رفيع��ة بأن الدول 
العربي��ة المقاطع��ة لقط��ر تتج��ه نحو 
تشديد مقاطعتها في حالة عدم استجابة 

الدوحة للشروط السابقة.
وأضاف��ت الصحيفة أن الدول المش��اركة 
في مقاطع��ة قطر )الس��عودية واإلمارات 
والبحري��ن ومص��ر(، منحت الدوح��ة مهلة 
ستش��دد  وإال  لش��روطها،  لالس��تجابة 

الحصار.
وتتضمن اإلجراءات المش��ددة الجديدة، 
بحس��ب مص��ادر الصحيف��ة المصري��ة، 4 

محاور رئيسية هي:

- مقاطعة اقتصادية.
- تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي.

- إنشاء قاعدة عسكرية عربية من الــدول األربــع في 
البحرين.

- تجميد ودائع قطر في دول المقاطعة. 
ات ستشمل  وأشارت األهرام إلى أنه بمقتضي تلك اإلجراء
القاعدة العسكرية الجديدة في البحرين، أول وجود 
عسكري مصري متقدم وثابت في منطقة الخليج، بكل ما 
يعنيه ذلك من متغيرات استراتيجية، بحسب الصحيفة، 
لتحصين الخليج عربيا في مواجهة األطماع اإليرانية 

والتركية بوجه خاص.
مــن جانبها قالت صحيفة "الــوطــن" السعودية، في 
تقرير لها الجمعة إن قطر مولت اإلرهاب إلسقاط الدولة 
المصرية وتدمير جيشها الوطني خالل 22 عامًا، الفتة 

إلى أن قطر فشلت في تنفيذ هذا المخطط.
وبحسب الصحيفة السعودية، بــدأ التدخل القطري 
ــذي قــام بــه حمد  فــي الــشــأن المصري عقب االنــقــالب ال
ـــده عــام 1995، ضمن مــحــاوالت  بــن خليفة ضــد وال
إلسقاط الدولة المصرية وتفتيت الجسد العربي لصالح 
المخططات الصهيونية، وكشفت األحــداث التي تلت 
ثــورة 25 يناير2011، تزايد تدخل قطر في الشأن 
المصري خاصة بعد وصول جماعة "اإلخوان المسلمين" 
للحكم عام 2012، إذ ارتبط الطرفان "اإلخوان وقطر" 
بمخطط تقسيم دول المنطقة إلى عدة دويــالت فيما 

يعرف بالشرق األوسط الجديد.
وأكدت التقارير، أن قطر استخدمت األموال الضخمة 
وآلة الدمار اإلعالمية "قناة الجزيرة"، وقامت بتسليح 
الجماعات اإلرهابية من أجل إسقاط الدولة المصرية عبر 
صناعة األزمــات وزيــادة األخطار ودعم اإلرهابيين في 
سيناء وعلى الحدود المصرية، مشيرة إلى أن مصر وقفت 
بصالبة أمام مؤامرت قطر، وأفشلت كل رهانات "الدوحة 

واإلخــــوان"، وقــوى إقليمية ودولــيــة أخــرى استهدفت 
اإلضرار بمؤسسات الدولة.

وأوضــحــت الصحيفة، أنــه رغــم صغر تعداد الجيش 
القطري، الذي اليتجاوز أفراده 12 ألف ضابط ومجند، 
إال أن الوثائق كشفت أن اإلمارة الصغيرة اشترت أسلحة 
بما يقرب من 22 مليار دوالر، ما يؤكد أن غالبية تلك 
األسلحة تم تسليمها لجهات وكيانات أخرى ليس من 

بينها الجيش القطري.
كما أضــافــت أن قطر لعبت أيضًا بــورقــة االقتصاد، 
وسحبت ودائعها وقروضها ومعوناتها من مصر، عقب 
ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، بعدما كانت ترسل 

لإلخوان األموال بغزارة.
إلى ذلك أعلنت قطر أنها مستعدة لمناقشة "قضايا 
مشروعة" مع دول عربية إلنهاء األزمــة في المنطقة، 
لكنها قالت إن قائمة المطالب التي تلقتها تضمنت مطالبا 

يستحيل تنفيذها ألنها غير واقعية.
ونشب الخالف عندما قطعت السعودية واإلمــارات 
والبحرين ومصر عالقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم 
اإلرهاب والتحالف مع خصمها إيران. وكان قطع العالقات 

الدبلوماسية ووقف حركة السفر مع قطر بداية واحدة 
من أسوأ األزمات في المنطقة منذ سنوات.

وقال مسؤول في إحدى الدول األربع إنها أرسلت قائمة 
من 13 مطلبا إلى قطر تضمنت إغالق تلفزيون "الجزيرة" 

وخفض مستوى عالقاتها مع إيران.
وقــال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير 
الخارجية القطري، إن الدوحة مستعدة للتفاوض بشأن 
قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج لكنه أضاف أن بعض 

المطالب ينافي المنطق.
واضاف الوزير في بيان "ال يمكننا قطع العالقات مع 
ما يسمى بالدولة اإلسالمية والقاعدة وجماعة حزب الله 
الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العالقات…وال 
نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري اإليراني ألنه ال 

يوجد أي عضو داخل قطر".
وكان سفير اإلمارات لدى روسيا قد قال إن قطر ربما 
تواجه عقوبات جديدة إذا لم تف بتلك المطالب. وأضاف 
ها  في مقابلة صحفية أن دول الخليج ربما تخير شركاء

التجاريين بين العمل معها أو مع الدوحة.
وقال الشيخ محمد إنه نظرا ألن قطر لن يمكنها الكف 

عن أمور لم تفعلها قط "كان علينا أن نستنتج أن الغرض 
من المهلة ليس معالجة القضايا المدرجة وإنما الضغط 

على قطر للتنازل عن سيادتها. وهذا ما لن نفعله".
ــة اإلقليمية. وقالت  وتدعم تركيا الــدوحــة في األزم
مصادر في وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن من 
المقرر أن يزور وزير الدفاع القطري أنقرة غدا الجمعة 

ويعقد محادثات مع نظيره التركي.
وتسعى الكويت، التي احتفظت بعالقاتها مع قطر، إلى 
التوسط في الخالف بدعم من واشنطن. وحث أنور بن 
محمد قرقاش وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية 

قطر على أن تختار جيرانها العرب.
وقال على "تويتر" أمس األربعاء "وقد قاربت ساعة 
الحقيقة، ندعو الشقيق أن يختار محيطه، أن يختار 
الصدق والشفافية في التعامل، وأن يــدرك أن صخب 

اإلعالم وبطوالت اإليديولوجيا وهم زائل".
ونشر الشيخ محمد بن راشــد نائب، رئيس اإلمــارات 
ورئيس الـــوزراء وحاكم دبــي قصيدة على حسابه على 
"إنستغرام" الليلة الماضية دعا خاللها قطر إلى االتحاد 

مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

العبادي يعلن نهاية داعش بالسيطرة 
على مسجد النوري بالموصل

أعــلــن رئــيــس وزراء الـــعـــراق، حيدر 
العبادي الخميس نهاية تنظيم "داعش" 

اإلرهابي.
وجـــاء إعـــالن الــعــبــادي، بعد سيطرة 
القوات العراقية على مسجد النوري في 
مدينة الموصل القديمة، الذي أعلن من 
منبره زعيم التنظيم اإلرهــابــي دولــة 

خالفته المزعومة.
وشدد العبادي في بيان رسمي على أن 
القوات العراقية ستظل تالحق التنظيم، 

حتى آخر عنصر له في البالد.
وقـــال الــعــبــادي إن "اســتــعــادة جامع 
النوري، ومنارة الحدباء، وتفجير عناصر 
تنظيم "داعـــش" لهما، إعــالن بانتهاء 

دويلة الباطل الداعشية".
ــى أنــه:  وأشـــار رئيس وزراء الــعــراق إل
"سنبقى نالحق الدواعش بين قتل وأسر 

حتى آخر داعشي في العراق".
من جانبه كشف قائد الشرطة االتحادية 
العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، في 
تصريحات صحيفة الجمعة عن نسبة ما 
حررته قواته لدحر تنظيم "داعــش" 
اإلرهابي وإنهاء وجوده في نينوى، شمال 

بغداد.
وأعــلــن جــــودت، أن نسبة مــا حــررتــه 
قطعات الشرطة االتحادية ضمن محورها 

المدينة القديمة فــي الساحل األيمن 
للموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي 

العراق، وصلت إلى أكثر من %70.
ويــقــول جـــودت، بــشــأن وضــع عناصر 
"داعــش" في معقلهم األخير بالمدينة 

القديمة:
معلوماتنا االســتــخــبــاريــة، تــؤكــد أن 
"داعش" اإلرهابي ينهار، ويلفظ أنفاسه 

األخيرة في المدينة.
وفــي وقــت سابق أعلن قائد عمليات 
"قادمون يا نينوى"، الفريق الركن عبد 
األمير رشيد يارالله، تحرير حي قديم 
من قبضة "داعش" اإلرهابي في معقله 
األخير بالساحل األيمن للموصل، شمالي 

العراق.
وقــال يارالله في بيان أوردتـــه قيادة 
العمليات المشتركة العراقية، إن قطعات 
ــن الجيش  ــســادســة م فــرقــة الــمــشــاة ال
العراقي، حررت حي الفاروق الثاني في 
المدينة القديمة للساحل األيــمــن من 
الموصل، من سيطرة "داعش" اإلرهابي.

وتواصل القوات العراقية تقدمها إلنهاء 
وجــود تنظيم "داعــش" اإلرهــابــي الذي 
سقطت خالفته وقيادته في آخر بقعة 
هيمنة له، في الموصل أشهر مدن العراق 

وأكبرها سكانًا بعد العاصمة بغداد.

فيما رفضت قائمة مطالب الدول األربع

تجميد ودائع وعضوية قطر في مجلس التعاون.. إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين

ـــورك تــايــمــز”  ـــيـــوي قـــالـــت صــحــيــفــة “ن
األمريكية، إنــه تم منع ولــي العهد السابق 
)الــمــخــلــوع( محمد بــن نــايــف، مــن مــغــادرة 
السعودية ووضعه وبناته قيد اإلقامة الجبرية 
فــي قــصــره بمدينة جـــدة، بحسب أربــعــة 
مسؤولين أمريكيين سابقين وسعوديين 

مقربين من العائلة المالكة.
وقال المسؤولون لصحيفة نيويورك تايمز 
األمريكية إن القيود الجديدة المفروضة على 
بن نايف تهدف إلى منع أي معارضة محتملة 

ضد ولي العهد الجديد محمد بن سلمان.
ولم يكن من الواضح إلى متى ستظل اإلقامة 

الجبرية قائمة.
وكان العاهل السعودي سلمان قد هز خط 
الخالفة بسلسلة من المراسيم الملكية التي 
عــززت ابنه المفضل محمد بن سلمان ولي 

العهد وإزالة محمد بن نايف )57 عاما(.
وتقول “نيويورك تايمز” إن تعيين بن 
سلمان وليا للعهد، قد أنهى بشكل فعال 
ــاق السياسية لكثير من األمـــراء األكبر  اآلف

سنا، وبعضهم يعتبرونه متهورا، ومتعطشا 
للسلطة وعــديــم الــخــبــرة. ويشغل األمير 
محمد أيضا منصب وزير الدفاع في المملكة، 
والمسئول عن التدخل العسكري السعودي 

في اليمن.
وحاولت وسائل اإلعالم السعودية الرسمية 
إظهار تعيين بن سلمان وليا للعهد بأنه تم 
عبر انتقال سلس، حيث بثت مرارا وتكرارا 
فيديو يظهر محمد بن سلمان وهو يقبل 
ـــذي دعـــا له  ــن نــايــف ال ــهــدوء يــد محمد ب ب

بالتوفيق.
لكن القيود المفروضة على األمير األكبر 
تشير إلى الخوف من أن بعض أفراد العائلة 
المالكة قد أزعجهم التغيير، وان مظاهر بن 
سلمان العلنية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه 

المشاعر.
وقال مسؤول أمريكي رفيع إن األمر يدل 
على أن بن سلمان ال يريد أي معارضة، ويريد 
تصعيدا بشكل مستقيم بدون أي معارضة.

ــرفــيــع إن الــحــكــومــة  وقــــال الــمــســؤول ال

األمريكية كانت على اتصال بوزارة الداخلية 
السعودية، بيد أن المسؤولين األمريكيين لم 
يجروا أي اتصال رسمي مع محمد بن نايف 
منذ ذلك الوقت وهم يرصدون الوضع عن 

كثب.
وأضــاف المسؤول الرفيع أن بن نايف كان 
صديقا وشريكا للواليات المتحدة، ونحن ال 
نريد أن نتعامل معه بشكل غير منظم أو 

غير آمن.
ومنذ خلع محمد بن نايف، أعرب العديد 
من المسؤولين األمريكيين المخضرمين في 
مكافحة اإلرهاب واالستخبارات الذين لديهم 
عالقات قوية معه عن غضبهم بشكل خاص 
على طريقة التعامل مــعــه. لكنهم كانوا 
حذرين من التحدث علنا بسبب الدعم القوي 
الذي يلقاه الملك سلمان وابنه من الرئيس 
دونالد ترامب وغيره من كبار المساعدين، 

بما في ذلك جاريد كوشنر، صهر الرئيس.
كما فرضت قيود على بنات محمد بن نايف، 
وفقا لمسؤول أمريكي سابق له عالقات مع 

العائلة المالكة.
وقال المسؤول السابق إن إحدى بنات بن 
بلغت بان زوجها وطفلهما يمكنهما 

ُ
نايف ا

المغادرة لكن بدونها.
وقال أحد المقربين من العائلة المالكة إن 
القيود الجديدة فرضت على الفور تقريبا بعد 

تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد.
وعقب إعالن خلعه، عاد محمد بن نايف إلى 
قصره في جدة ليجد أن حرسه الموثوق بهم 
قد استبدلوا بحرس موالين لمحمد بن سلمان، 
ومنذ ذلك الحين، منع من مغادرة القصر، 
وفقا لما ذكره المسؤول السعودي ومسؤول 

أمريكي سابق.
وأكد مسؤول أمريكي سابق أن بن نايف منع 
من مغادرة المملكة، لكنه قال إنه لم يسمع 

أنه تحددت إقامته في قصره فقط.

استبدال حراسته بموالين لمحمد سلمان

نيويورك تايمز: السعودية تفرض اإلقامة 
الجبرية على بن نايف وبناته


