
احتل مسلحون اسالميون أم��س مدرسة 
ابتدائية واحتجزوا رهائن بجنوب الفيليبني 
في بلدة قريبة من مدينة م��راوي التي تشهد 
مواجهات بني اجليش وجهاديني منذ شهر 

تقريبا، على ما اعلنت السلطات.
وه��اج��م مئات املسلحني موقعا عسكريا 

فجرا قبل ان ينسحب كثيرون منهم، ويقرر 
حوالى 30 مسلحا السيطرة على املدرسة 
واستخدام املدنيني دروع��ا بشرية، على ما 

أعلن اجليش.
وق��ال الكابنت ارف��ني انسيناس املتحدث 
باسم كتيبة اجليش املسؤولة عن تلك املنطقة 

لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “انهم في 
املدرسة ويحتجزون مدنيني. يستخدمونهم 

كدروع بشرية«.
أضاف ان املهاجمني زرع��وا ألغاما منزلية 
الصنع في ارج��اء املدرسة، مؤكدا انه يجهل 

عدد الرهائن وان كان بينهم أطفال.

أصدر امللك سلمان بن عبد العزيز أمراً 
ملكياً صباح أم��س قضى بإعفاء األمير 
محمد بن نايف من منصبه ولياً للعهد، 
وتعيني األمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولياً للعهد في السعودية، وتعيينه 
نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره 

وزيراً للدفاع.
وقد اختار 31 من أصل 34 عضواً في 

هيئة البيعة  محمد بن سلمان ولياً للعهد .
وتضمن األم���ر امللكي بحسب وكالة 
“واس”، ما يلي: “تعدل الفقرة ب من 
املادة اخلامسة من النظام األساسي للحكم 
لتكون بالنص اآلتي : “ يكون احلكم في 
أبناء امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء األبناء، 
ويبايع األصلح منهم للحكم على كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وال يكون من بعد أبناء امللك املؤسس ملكا 
ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية امللك 

املؤسس”.
كما أم��ر امل��ل��ك سلمان بتعيني األمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف وزي��راً 
للداخلية، وتعيني أحمد بن محمد السالم 
نائباً لوزير الداخلية مبرتبة وزير، وإعفاء 
الدكتور ناصر الداود من منصبه وتعيينه 

وكيال لوزارة الداخلية مبرتبة وزير.
ومت تعيني األمير بندر بن فيصل بن 
ب��ن��در ب��ن عبد ال��ع��زي��ز م��س��اع��دا لرئيس 

االستخبارات العامة باملرتبة املمتازة.
وأمر امللك سلمان بتعيني األمير بندر بن 
خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشاراً 

بالديوان امللكي مبرتبة وزير.
إلى ذل��ك، مت تعيني األمير عبد الله بن 
خالد بن سلطان بن عبد العزيز مستشارا 
بالديوان امللكي باملرتبة املمتازة، واألمير 
تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز 
مستشارا بالديوان امللكي مبرتبة وزير، 
وعبد الرحمن الربيعان مستشارا بالديوان 

امللكي مبرتبة وزير.
وعني فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله 
ال��س��دي��ري م��س��ت��ش��اراً ب��ال��دي��وان امللكي 

باملرتبة املمتازة.
كما مت تعيني األمير فيصل بن سطام بن 
عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى اجلمهورية 
اإليطالية مبرتبة وزير، واألمير خالد بن 
بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرا 
للمملكة لدى جمهورية أملانيا االحتادية 

باملرتبة املمتازة.
ومت تعيني األمير عبد العزيز بن تركي 
بن فيصل بن عبد العزيز نائبا لرئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 

باملرتبة املمتاز.
كما صدر أمر ملكي بتعيني األمير عبد 
العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز 
ن��ائ��ب��ا ألم��ي��ر منطقة اجل���وف باملرتبة 

املمتازة.
صوت 31 عضواً من أصل 34 في هيئة 
البيعة الختيار محمد ب��ن سلمان ولياً 
للعهد في السعودية. وص��در أم��ر ملكي 
األربعاء بتعيني األمير محمد بن سلمان 

ولياً للعهد.
وقد تضمن األمر امللكي بحسب وكالة 
“واس”، ما يلي: “تعدل الفقرة ب من 
امل����ادة اخل��ام��س��ة م��ن ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي 
للحكم لتكون بالنص اآلتي : “ يكون احلكم 
في أبناء امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء األبناء، 
ويبايع األصلح منهم للحكم على كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وال يكون من بعد أبناء امللك املؤسس ملكا 
ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية امللك 

املؤسس”.
إعادة البدالت واملكافآت ومتديد اإلجازة

إلى ذلك، وجه خادم احلرمني الشريفني 
بإعادة جميع البدالت واملكافآت واملزايا 
امل��ال��ي��ة مل��وظ��ف��ي ال���دول���ة م���ن مدنيني 
وعسكريني التي مت إلغاؤها أو تعديلها أو 

إيقافها إلى ما كانت عليه.
كما أمر بتمديد إجازة عيد الفطر إلى 15 

شوال جلميع موظفي القطاع احلكومي.
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إعفاء محمد بن نايف من منصبه وتعيني محمد بن سلمان ولياً للعهد

يعد األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي 
اجلديد، مهندس الرؤية السعودية وقائد التحالفات 
الذي ملع جنمه منذ توليه مناصب قيادية توجها بوالية 

العهد حلكم امللك سلمان بن عبدالعزيز.
محمد بن سلمان الذي أدى تعليمه العام في السعودية 
وكان ضمن العشرة األوائل على مستوى السعودية في 
نتائج الثانوية العامة، عشق التحدي والنجاح منذ 
بدايته ليكمل دراسته اجلامعية في القانون من جامعة 

امللك سعود محققا الترتيب الثاني على دفعته.

النشاط واملنجزات
مع بداية دخول األمير محمد بن سلمان في املناصب 
السياسية في طاقم احلكومة في السعودية، مت تعيينه 

في إبريل2007، مستشارا متفرغا بهيئة اخلبراء.
وف��ي ديسمبر 2009، مت تعيينه مستشارا خاصا 
ل��وال��ده أمير ال��ري��اض ف��ي ذل��ك ال��وق��ت م��ع استمراره 

مستشارا في هيئة اخلبراء .
كما مت تعيينه أمينا عاما ملركز الرياض للتنافسية 
ومستشارا خاصا لرئيس مجلس إدارة دارة امللك 

عبدالعزيز كما عمل عضوا في اللجنة التنفيذية العليا 
لتطوير الدرعية. ومع بداية 2013، مت تعيينه مستشارا 
خاصا ومشرفا على املكتب والشؤون اخلاصة لولي 
العهد نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع وذلك 

بعد تولي والده امللك سلمان والية العهد.
في م��ارس 2013 ص��در أم��ر ملكي بتعيينه رئيسا 

لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له مبرتبة وزير.
في يوليو 2013 مت تعيينه مشرفا عاما على مكتب 
وزي��ر الدفاع األمير سلمان بن عبدالعزيز باإلضافة 
لعمله. وصدر أمر ملكي في إبريل 2014 بتعيني األمير 
محمد بن سلمان وزيرا للدولة عضوا مبجلس الوزراء 
باإلضافة إلى عمله. وحينما تولى امللك سلمان احلكم 
في السعودية مطلع 2015 ص��در أم��ر ملكي بتوليه 
وزير الدفاع كما صدر أمر آخر بتعيينه رئيسا للديوان 
امللكي ومستشارا خاصا للملك سلمان. كما صدر أمر 
بترؤسه املجلس االقتصادي والتنمية وتشكيل املجلس 
برئاسة األمير محمد بن سلمان. وفي شهر إبريل صدر 
أمر امللك سلمان باختيار األمير محمد وليا لولي ولي 
العهد وتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا 

للدفاع ورئيسا ملجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.

قائد التحالفات
عمل األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان منذ توليه منصب 
وزي��ر ال��دف��اع وول��ي ول��ي العهد على عمل حتالفات 
ق��وي��ة للسعودية لتمكينها م��ن حتقيق االس��ت��ق��رار 
باملنطقة حولها وك���ان أول حت��ال��ف ق��ام ب��ه األمير 
 محمد بن سلمان في عاصفة احل��زم إلرج��اع الشرعية 

في اليمن.
كما ك��ان األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان ق��ائ��دا للتحالف 
اإلسالمي الذي عمل عليه فترة طويلة خللق قوة إسالمية 

تردع أي عدوان.
كما ق��ام األمير محمد بن سلمان بجوالت مكوكية 
كبيرة على مستوى العالم متنقال ما بني الصني واليابان 
وروسيا وأميركا ودول متعددة للبحث عن حتالفات 

وحلول سياسية لكثير من قضايا املنطقة.
فيما عمل األمير محمد بن سلمان على إصالحات 
داخلية في السعودية عبر برنامج الرؤية 2030، حيث 
أطلق برنامجا شامال شاركت فيه جميع وزارات الدولة 
للعمل على إيجاد حلول اقتصادية في السعودية وعدم 

االعتماد على النفط كمورد اقتصادي.

ملع جنمه منذ توليه مناصب قيادية

محمد بن سلمان.. مستقبل اململكة وصانع التحالفات

34 عضوا في هيئة البيعة 31 من أصل  مبوافقة 

إعفاء محمد بن نايف وتعيني محمد بن سلمان وليًا للعهد

36 عاما منفذ هجوم محطة للقطارات في بروكسل مغربي عمره 
أعلنت النيابة العامة البلجيكية أمس أن الرجل الذي قتل 
مساء أم��س األول الثالثاء برصاص عسكريني في محطة 
سنترال للقطارات ف��ي بروكسل بعد تفجير ع��ب��وة »من 

اجلنسية املغربية« وعمره 36 عاما.
وقال املتحدث باسم النيابة للصحافيني ان املنفذ الذي لم 
يعط سوى احلرفني األولني من اسمه “ع. ز.”، هو من مواليد 
20 يناير 1981 ومن اجلنسية املغربية، و”لم يكن معروفا 

ألعمال إرهابية«.
وأوض��ح أن احلقيبة التي انفجرت كانت حتتوي على 
مسامير وعبوات غاز مشيرا الى ان الهجوم “كاد ليكون أسوأ 

بكثير. من الواضح انه أراد التسبب بأضرار أكبر«.
وقال ان املشتبه به دخل احملطة عند الساعة 8،39 مساء 
)18،39 ت غ( واقترب مرتني من “مجموعة ركاب” وفي 
املرة الثانية وقف وسطهم مشيرا الى أنهم كانوا نحو عشرة 

أشخاص.
وأض��اف “حمل حقيبته وه��و يصرح وتسبب بانفجار 

جزئي، وحلسن احلظ لم يصب أحد بجروح«.
وتابع ان “احلقيبة اشتعلت على الفور، ثم ترك الرجل 
أمتعته حتترق، ونزل إلى مكان انطالق القطارات” مضيفا 
“في هذا الوقت انفجرت احلقيبة مرة ثانية وبشكل أعنف. 

وكانت تلك احلقيبة حتتوي على مسامير وعبوات غاز«.

مسلحون يحتلون مدرسة في جنوب الفيليبني 
ويحتجزون رهائن
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اخلطوة األخيرة قبل تصديق 
السيسي على االتفاقية

احملكمة الدستورية املصرية 
تقضي بوقف تنفيذ األحكام 

بشأن »تيران وصنافير«
أصدرت احملكمة الدستورية العليا في مصر أمس االربعاء قرارا 
بوقف تنفيذ كل األح��ك��ام ال��ص��ادرة من القضاء اإلداري والقضاء 
املستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير ما يفتح الباب أمام تصديق 
الرئيس املصري عليها وبالتالي إق��رار اتفاقية ترسيم احل��دود بني 

مصر والسعودية.
وقال القاضي سليم رجب املتحدث باسم احملكمة الدستورية العليا 
لفرانس برس إن رئيس احملكمة “أصدر أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كل 
األحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير” من محاكم القضاء 

اإلداري ومن محكمة االمور املستعجلة.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تصريحات للرئيس املصري 
عبد الفتاح السيسي أكد فيها “ضرورة إع��ادة احلقوق الصحابها” 
في إشارة الى االتفاقية التي متنح السعودية السيادة على جزيرتي 

تيران وصنافير والتي أثارت احتجاجات ضعيفة في مصر.
وبحسب بيان أصدرته الرئاسة مساء الثالثاء، ف��ان السيسي 
حتدث خالل حفل افطار “عن موضوع اتفاقية تعيني احلدود البحرية 
بني مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرا وأكد أن 
الدول تدار بالدستور والقوانني واحلقوق املشروعة، وليس باألهواء 

أو االنفعاالت” مشيرا الى “ضرورة إعادة احلقوق ألصحابها«.
وافق البرملان املصري في 14 يونيو اجلاري على اتفاقية تعيني 
احل��دود البحرية بني مصر والسعودية التي متنح األخ��ي��رة حق 
السيادة على جزيراتي تيران وصنافير في البحر األحمر عند خليج 

تيران الذي يشكل املدخل اجلنوبي خلليج العقبة.
وكانت احملكمة االدارية العليا قررت مطلع العام اجلاري اعتبار 
االتفاقية “باطلة” اال ان محكمة االم��ور املستعجلة أص��درت حكما 

مناقضا في ابريل.
وبحسب املتحدث باسم احملكمة الدستورية العليا فان قرار وقف 
التنفيذ اتخذ لوجود “مظنة االفتئات على اختصاص سلطتي املوافقة 
والتصديق على االتفاقية من ممارسة وظيفتها” في إشارة الى البرملان 
املنوط به املوافقة على أي اتفاقية تبرمها السلطة التنفيذية ورئيس 

اجلمهورية املخول التصديق عليها.
وأض��اف أن قرار وقف “احلكمني املتناقضني” اتخذ ألن احلكمني 
“خالفا قواعد االختصاص الوالئي بأن قضى اولهما باختصاص 
القضاء اإلداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة املصرية على االتفاقية 
في حني انه ممنوع من ذلك اذ ان التوقيع على املعاهدات الدولية من 
أعمال السيادة اخلارجة عن رقابة القضاء«.  وأوض��ح ان محكمة 
االمور املستعجلة جتاوزت كذلك اختصاصها بان “حكمت في منازعة 
تنفيذ موضوعية، بعدم االعتداد بحكم صادر من جهة القضاء اإلداري، 

وهو األمر احملظور عليه دستوريا بنص املادة 190 من الدستور«.

إلعادة تشغيل محطة الكهرباء

مصر تسمح بإدخال وقود 
صناعي إلى غزة

سمحت السلطات املصرية أمس عبر معبر رفح احلدودي بإدخال 
مليون ليتر من الوقود الصناعي ستعيد تشغيل محطة الكهرباء 

الوحيدة في قطاع غزة، وفق املتحدث باسم املعبر وائل أبو عمر.
ويحصل سكان قطاع غزة في الوقت احلالي على ساعتني إلى ثالث 
ساعات من الكهرباء فقط يوميا بسبب توقف محطة غزة كليا عن 

االنتاج   منذ ابريل وتخفيض إسرائيل جزئيا امداد القطاع بالكهرباء.
وق��ال  مدير اإلع��الم مبعبر رف��ح وائ��ل أب��و عمر لوكالة فرانس 
برس “إن السلطات املصرية سمحت األربعاء بإدخال 8 شحنات اآلن 
من السوالر الصناعي ومن املتوقع أن تدخل 14 شاحنة أخرى ليصل 
حجم الوقود الذي سيدخل اليوم الى مليون ليتر من الوقود اخلاص 

مبحطة الكهرباء ».
وأكد أبو عمر أنه “من املتوقع استمرار ادخال السوالر الصناعي من 

مصر يوميا حتي يوم السبت املقبل«.
وأك��د مدير عام شركة توزيع الكهرباء املهندس سمير مطير ان 
“كمية السوالر التي دخلت من مصر من املتوقع ان تشغل احملطة 

ليومني ونأمل بادخال املزيد خالل األيام القادمة«.
وأضاف أن “سلطات االحتالل االسرائيلي قلصت صباح األربعاء 
الكهرباء التي تصل منها إلى غزة ليصل التخفيض الى 24 ميغا واط«.

وأك��د “أن املتوفر اليوم من إسرائيل بعد التقليص اجلديد هو 
88 ميغا واط فقط بدال من 120 ميغا واط ». 

انسحاب وزيري العدل 
والشؤون األوروبية 

من احلكومة الفرنسية
أعلن وزي��ر العدل الفرنسي فرنسوا بايرو، احلليف األساسي 
للرئيس إميانويل ماكرون ورئيس حزب »احلركة الدميوقراطية« 
)مودمي(، لوكالة فرانس برس أمس االربعاء انسحابه من احلكومة 

التي غادرها كذلك وزيران آخران من حزبه.
كما انسحبت وزيرة الشؤون االوروبية ماريال دو سارنيه، الذراع 
اليمنى لبايرو، بحسب مصدر في “مودمي”، من منصبها في احلكومة 
اجلديدة التي يجري تشكيلها بعد انتخابات األحد التشريعية وفوز 
حزب ماكرون “اجلمهورية الى االمام” بأكثرية مطلقة )308 من 

577 مقعدا( دعمتها مقاعد “مودمي” )42(.
وستتفرغ دو سارنيه التي انتخبت األحد نائبة عن باريس لترؤس 

كتلة حزبها في اجلمعية الوطنية، بحسب املصدر.
ويأتي ذلك غداة إعالن وزيرة القوات املسلحة سيلفي غوالر املنتمية 

إلى احلزب نفسه االنسحاب من احلكومة.
وي��غ��ادر ال���وزراء الثالثة من احل��زب الوسطي احلكومة وسط 
حتقيق يستهدفه في قضية وظائف وهمية ملساعديه في في البرملان 

االوروبي.

حتطم مروحية 
عسكرية سودانية 
4 أشخاص ومقتل 

اعلن املتحدث باسم القوات املسلحة السودانية العميد 
أحمد خليفه الشامي أمس ان مروحية عسكرية حتطمت 
مساء الثالثاء بعد إقالعها من مدينة دنقال، على بعد 530 

كيلومترا شمال العاصمة اخلرطوم .
وق��ال الشامي في بيان تلقته فرانس برس “حتطمت 
مساء امس الثالثاءطائرة عمودية من طراز مي 17 تابعة 
للقوات املسلحة بعد اقالعها من مدينة دنقال في مهمة 
رسمية الي مدينة الدبة، وذلك بسبب سوء األحوال اجلوية 
مما أدى الستشهاد جميع أف��راد الطاقم املكون من أربعة 
أفراد«. وفقد اجليش السوداني الذي يعتمد على الطائرات 
الروسية ع��ددا من الطائرات العسكرية خالل السنوات 

املاضية.
وفي أبريل 2016 حتطمت طائرة عسكرية من من طراز 
“انتونوف 26” عند هبوطها في مطار مدينة األبيض 

عاصمة والية شمال دارفور وقتل أفراد طاقمها اخلمسة.

قالت وكاالت إغاثة تابعة لألمم املتحدة أمس أن 
املجاعة التي أعلنت في أجزاء من جنوب السودان 
قبل أربعة أشهر انحسرت لكن ع��دد االشخاص 
الذين يعانون من اجل��وع الشديد بلغ أقصى حد 
على اإلط���الق ف��ي أن��ح��اء ه��ذا البلد ال��ذي متزقه 

احلرب.

وقال بيان مشترك ملنظمة االمم املتحدة للطفولة 
)يونيسف( وبرنامج االغذية العاملي ومنظمة 
االمم املتحدة للزراعة واالغذية )فاو( “إن التحديد 
التقني املتعارف عليه للمجاعة لم يعد ينطبق في 
لير وميانديت بوالية الوحدة سابقا حيث أعلنت 

املجاعة في  فبراير املاضي«.

وطالت املجاعة التي جنمت عن ثالث سنوات 
من النزاع 100 ألف شخص.

وتستخدم كلمة مجاعة  بحسب معيار عاملي 
مت االتفاق عليه حت��دده مستويات الوصول الى 
الطعام وسوء التغذية احلاد والوفيات اليومية 

بسبب اجلوع.

انحسار املجاعة في جنوب السودان


