غريفيث :أي تصعيد عسكري يهدد إحالل السالم في اليمن
طالب املبعوث األممي اخلاص إلى اليمن مارتن غريفيث جميع
األطراف بأقصى درجات ضبط النفس إزاء التصعيد في الضالع
جنوبي البالد ،مشددا ً على أن أي تصعيد عسكري يهدد التقدم
نحو إحالل السالم .وقال مكتب غريفيث ،عبر «تويتر»« :يتابع
املبعوث اخل��اص بقلق بالغ التصعيد اجل��اري في الضالع،
ويناشد جميع األطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».
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وأض��اف غريفيث« :أي تصعيد عسكري يهدد التقدم نحو
إحالل السالم في اليمن» .وتشهد محافظة الضالع اجلنوبية،
منذ أسابيع ،مواجهات متواصلة بني مسلحي جماعة أنصار
الله «احلوثيني» وقوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي،
أسفرت عن وقوع عشرات القتلى واجلرحى من اجلانبني.
وتتواصل ،منذ  26مارس  ،2015معارك بني اجليش اليمني

وق��وات حتالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة،
و»احلوثيني» من جهة أخ��رى .وبفعل العمليات العسكرية
املتواصلة ،يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ،إذ قتل
وج��رح اآلالف بحسب األمم املتحدة ،كما يحتاج  22مليون
شخص ،أي نحو  75باملئة من عدد السكان ،إلى شكل من أشكال
املساعدة واحلماية اإلنسانية.
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هجوم إرهابي يستهدف محطتي نفط سعوديتني بطائرات «درون»
أعلن املتحدث األمني لرئاسة أمن الدولة السعودية ،أنه
حدث «استهداف محدود» حملطتي الضخ البترولية ،التابعتني
لشركة أرامكو مبحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف مبنطقة
الرياض.
وأض���اف أن «اجل��ه��ات املختصة ب��اش��رت مسؤولياتها
باملوقعني ،وسيتم اإلعالن الحقا ً بأي مستجدات» ،وذلك وفقا ملا
نقلته وكالة األنباء السعودية الرسمية.
ب���دوره ،ق��ال وزي��ر الطاقة ال��س��ع��ودي خالد ال��ف��ال��ح ،إن
«استهداف أنابيب النفط مت عبر هجوم من طائرات بدون طيار
مفخخة ومت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة».
وأوض���ح :أن��ه ما بني السادسة والسادسة والنصف من
صباح أمس التاسع من شهر رمضان املبارك 1440هـ املوافق
 14م��اي��و  ،2019تعرضت محطتا ض��خ خل��ط األنابيب
شرق — غرب ال��ذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط
باملنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي ،لهجوم
من طائرات «درون « بدون طيار مفخخة ،وجنم عن ذلك حريق
في احملطة رقم  ،8متت السيطرة عليه بعد أن خلف أض��رارا
محدودة».
وتابع أن «الهجوم اإلرهابي استهدف خط األنابيب الرابط
بني املنطقة الشرقية وينبع» ،مؤكدا أن أرامكو السعودية قامت
بإيقاف الضخ في خط األنابيب ،حيث يجري تقييم األضرار
وإصالح احملطة إلعادة اخلط والضخ إلى وضعه الطبيعي.
وأكد وزير النفط السعودي أن «اململكة تشجب هذا الهجوم
اجلبان ،وأن هذا العمل اإلرهابي والتخريبي ،وتلك التي وقعت
مؤخرا ،في اخلليج العربي ضد منشآت حيوية ال تستهدف
اململكة فقط ،وإمن��ا تستهدف أم��ان إم���دادات الطاقة للعالم،
واالقتصاد العاملي ،وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة
اجلهات اإلرهابية التي تنفذ مثل هذه األعمال التخريبية مبا في
ذلك مليشيات احلوثي في اليمن املدعومة من إيران».
وفي ختام تصريحاته ،أكد الوزير الفالح «استمرار اإلنتاج
وال��ص��ادرات السعودية من النفط اخل��ام واملنتجات بدون
انقطاع».

األونروا :أكثر من نصف سكان غزة قد ال
يحصلون على طعام «كاف» الشهر املقبل
ق��ال��ت وك���ال���ة غ���وث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني (أون���روا)
إن أكثر من مليون شخص يشكلون
أك��ث��ر م��ن نصف س��ك��ان ق��ط��اع غزة
احملاصر الذي يعتمدون على املعونة
الغذائية املقدمة من املجتمع الدولي،
ق��د ال يحصلون ع��ل��ى ط��ع��ام ك��اف
الشهر املقبل.
وأع��ل��ن��ت ال��وك��ال��ة ف��ي ب��ي��ان عن
حاجتها إلى ما ال يقل عن  60مليون
دوالر إضافية بحلول يونيو ملواصلة
تأمني الطعام ،الكثر من مليون الجئ
فلسطيني ف��ي غ��زة ،م��ن أص��ل 1,9
مليون شخص هم سكان القطاع.
وبحسب األونروا فإن 620,000
شخص ف��ي غ��زة ي��ع��ان��ون م��ن فقر
مدقع ،وه��م حسب تعريفها أولئك
الذين يتوجب عليهم العيش على أقل
من  1,6دوالر في اليوم الواحد ،في
حني يعاني  390,000شخص من
فقر مطلق –أولئك الذين يعيشون
بأقل من  3,5دوالر في اليوم الواحد.
وقالت الوكالة في بيانها إن هذه
املعطيات تعرضها لتحديات كبيرة،

خاصة وأن متويلها بالكامل تقريبا
يعتمد على التبرعات الطوعية،
ول��م يواكب الدعم املالي النمو في
االحتياجات.
وك��ان��ت اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة قد
أعلنت في أغسطس العام املاضي
إنها ستوقف كل التمويل املقدم إلى
وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني (أونروا).
وأش���ارت ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة إلى
أن احل��ص��ار ال���ذي أدى إل��ى إغ�لاق
غ��زة وم��ا تبعه م��ن آث��ار «كارثية»
ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع احمل��ل��ي ب��اإلض��اف��ة
إل��ى ال��ن��زاع��ات املتعاقبة واألزم���ة
السياسية الداخلية ،أدت إلى زيادة
عدد الالجئني ال��ذي يتلقون معونة
اجتماعية من األون��روا في غزة من
 80,000في العام  ،2000إلى أكثر
من مليون شخص اليوم.
وقال ماتياس شمالي مدير عمليان
األون���روا في غ��زة إن ه��ؤالء بحاجة
إلى معونة غذائية طارئة وال ميكنهم
بدونها أن يعيشوا ،وإن املعتمدين
على املساعدة «زادوا بحوالي عشرة

أضعاف».
وأك��د الناطق الرسمي لألونروا
سامي مشعشع لفرانس ب��رس أن
العمل ج��ار لتوفير األم��وال في ظل
عجز تراكمي للوكالة تخطى حاجز
 200مليون دوالر.
وبحسب مشعشع ف��إن مطالب
الوكالة املالية ال تقتصر على غزة
وإمن���ا تسعى لتغطية امليزانية
العامة ،مشيرا إل��ى أن اجتماعات
ستعقد في يونيو وسبتمبر املقبلني
مع الدول املتبرعة لبحث هذا العجز.
ون��وه بيان الوكالة إل��ى أن هذه
الزيادة في العجز مردها أيضا إلى
الوفاة «املأساوية» لـ  195فلسطينيا،
بينهم  14طالبا من مدارس األونروا
في غ��زة ،باإلضافة إل��ى اإلصابات
اجلسدية والنفسية طويلة األمد التي
تعرض لها  29,000شخص خالل
مسيرات العودة الكبرى.
وق���ال ال��ب��ي��ان أي��ض��ا إن 3790
ش��خ��ص�ا ً ق��ت��ل��وا وأص��ي��ب أك��ث��ر من
 17,000في ثالث نزاعات مدمرة في
غزة منذ عام .2009

بعد مقتل مواطن مسلم

حظر ال�ت�ج��وال وتشديد اإلج ��راءات األمنية
في إقليم نورث ويسترن بسريالنكا
كثفت قوات األمن دورياتها في إقليم نورث ويسترن في سريالنكا أمس ،عقب مقتل
مواطن مسلم في مواجهات مع مثيري الشغب وذلك رغم فرض حظر التجوال.
وكانت السلطات في سريالنكا أعلنت حظر التجوال في أقاليم البالد التسعة االثنني
للحيلولة دون تفاقم أعمال العنف بني األغلبية من عرقية السينهال واألقلية املسلمة.
وتشهد سريالنكا اضطرابات منذ وقوع تفجيرات انتحارية الشهر املاضي أودت بحياة
 258شخصا بعدما استهدفت ثالث كنائس وثالثة فنادق وموقعني آخرين.
وكانت أغلبية ضحايا التفجيرات من السينهال الكاثوليك .
وأعلن متطرفون إسالميون مسؤوليتهم عن هذه الهجمات.
ورغم حظر التجوالُ ،ق ِت َل املواطن املسلم الذي يعرف باسم «ام.اس.اف أمير» والذي
يبلغ من العمر  45عاما ،مساء االثنني ،عندما تعرض للطعن بعنف بسيوف في ناتانديا،
على بعد  63كيلومترا شمال العاصمة كولومبو.
واقتحمت مجموعة من مثيري الشغب بقيادة أفراد من السينهال املنطقة في وقت
سابق حيث طالبوا بإغالق مسجد محلي قبل أن يبدأوا في التشاجر مع املسلمني قبل
الواقعة .وجرى تشديد اإلجراءات األمنية في املنطقة عقب الواقعة ،ومن املقرر تشييع
جنازة الرجل في وقت الحق من اليوم .وقال املتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكارا
أم��س إن احلظر مستمر في إقليم «ن��ورث ويسترن» ،شمال العاصمة كولومبو،
لضمان استتباب األمن .كما مت إلقاء القبض على تسعة من أفراد السينهال في منطقة
مينواجنودا ،على بعد  45كيلومترا شمال شرق العاصمة ،لتورطهم في الهجمات
على محال ميتلكها مسلمون .و ألقت الشرطة القبض على اثنني من زعماء السينهال
الراديكاليني لالشتباه في أنهما حرضا على القيام بأعمال عنف ضد املسلمني.
وقال رئيس ال��وزراء رانيل ويكرميسينجه في بيان صدر في وقت متأخر االثنني
إن العنف الطائفي سيؤدي إلى إعادة توجيه موارد يجب استخدامها في التحقيق في
هجمات الفصح .وقام ويكرميسينجه بزيارة بعض املناطق املتضررة بإقليم نورث
ويسترن.

تظاهرات في أم درمان بعد سقوط قتلى في ساحة االعتصام

«العسكري السوداني» :لن نسمح بالفوضى ..ورصدنا مندسني مسلحني بني املعتصمني
أغلق عشرات املتظاهرين الشوارع
وأحرقوا اإلط��ارات في مدينة أم درمان
املجاورة للعاصمة السودانية الثالثاء،
ألول م���رّة منذ شهر بعد مقتل ستة
أشخاص في اخلرطوم.
وقتل ضابط برتبة رائ��د وخمسة
متظاهرين ف��ي إط�لاق ن��ار ف��ي ساحة
االعتصام خ��ارج مقر القيادة العامة
للجيش وسط اخلرطوم االثنني ،وفق
م��ا أف���اد امل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري احل��اك��م
و»جل��ن��ة أط��ب��اء ال��س��ودان امل��رك��زي��ة»
امل��رت��ب��ط��ة ب��ح��رك��ة االح��ت��ج��اج ،بعد
ساعات من اإلعالن عن حتقيق اختراق
ف��ي امل��ف��اوض��ات ب�ين ق��ادة التظاهرات
والعسكر.
وجت��� ّم���ع امل��ت��ظ��اه��رون ف���ي حيي
العبّاسية وال��ع��رض��ة ف��ي أم درم��ان
حيث هتف كثيرون بشعارات مناهضة
للمجلس العسكري ،وفق ما أفاد شهود
عيان .وهتف املتظاهرون «يا وطنك يا
جتهّز كفنك».
وف�����ي ال���ع���رض���ة ،أغ���ل���ق ب��ع��ض
املتظاهرين الشوارع باستخدام إطارات
مشتعلة ،بحسب شهود أش���اروا إلى
انتشار اجلنود في املكان.
وشهدت أم درم��ان تظاهرات يومية
تقريبا على م��دى أرب��ع��ة ش��ه��ور من
االحتجاجات التي اجتاحت البالد وأدت
لإلطاحة بالرئيس السابق عمر البشير
بتاريخ  11ابريل.
لكن منذ ذل��ك احل�ين ،نُظّ مت جميع
التظاهرات تقريبا في ساحة االعتصام
التي أقيمت خ��ارج مقر القيادة العامة
للجيش في اخلرطوم حيث طالب قادة

مظاهرة في أم درمان

احلركة االحتجاجية املجلس العسكري
الذي تولّى السلطة بنقلها إلى املدنيني.
وان��دل��ع العنف ال��دام��ي داخ���ل مقر
االعتصام وف��ي محيطه بعد ساعات
فقط من إعالن الطرفني أنهما توصال إلى
اتفاق بشأن هيكلية وسلطات الهيئات
التي ستشرف على العملية االنتقالية.
وأف�������اد حت���ال���ف «ق������وى إع��ل�ان
احلرية والتغيير» ال��ذي نظّ م احلركة
االحتجاجية وت��ف��اوض م��ع املجلس
العسكري ،أن هدف عمليات إطالق النار
كان محاولة للتأثير سلبا على االختراق
ال���ذي حتقق متهما العناصر ال��ت��ي ال

تزال موالية للنظام السابق بالوقوف
وراءها.
ب�����دوره ،أك���د امل��ج��ل��س العسكري
مندسني مسلّحني بني
ّ
«الحظنا وج��ود
املتظاهرين» في ساحة االعتصام دون
أن يحمّل أي جهة مسؤولية ذلك.
وأم��ا سفير بريطانيا لدى السودان
عرفان صدّيق ،فأعرب عن «استيائه
م��ن عمليات القتل واإلص��اب��ات التي
وقعت في شوارع اخلرطوم الليلة قبل
املاضية».
وقال عبر «تويتر» إن «عنف الليلة
يوضح كذلك السبب الذي
ّ
قبل املاضية

يجعل من االتفاق على عملية انتقالية
ي��ق��وده��ا امل��دن��ي��ون أم���را ملحا .حتمل
الضبابية السائدة احلالية خطر زعزعة
االستقرار بشكل إضافي».
وك���ان���ت جل��ن��ة اط��ب��اء ال��س��ودان
املركزية قد أعلنت في بيان أمس مقتل
ستة اشخاص بينهم ضابط واصابة
العشرات االخرين اثناء محاوالت لفض
اعتصام القيادة العامة للجيش في
اخلرطوم بينما قال املجلس العسكري
االنتقالي ان االحداث اسفرت عن سقوط
قتيل م��ن ادارة ال��ش��رط��ة العسكرية
واصابة ثالثة اخرين.

واك���د رئ��ي��س امل��ج��ل��س العسكري
االنتقالي في السودان الفريق أول ركن
عبدالفتاح البرهان في تصريح صحفي
ان جهات ما وصفها «باملندسة» حتاول
اجهاض االتفاق الذي مت التوصل إليه
مع قوى التغيير.
وأض����اف ان ت��ل��ك اجل��ه��ات تسعى
إلرجاع االوض��اع الى ما قبل  11ابريل
(ي��وم اق��ال��ة الرئيس ال��س��وادن��ي عمر
البشير) وتعهد بالقبض على اجلناة
ومحاسبتهم.
وشدد البرهان على ان الثورة بدأت
سلمية وستستمر سلمية.
من جهته قال املتحدث باسم املجلس
االن��ت��ق��ال��ي ال��س��ودان��ي ش��م��س ال��دي��ن
الكباشي في مؤمتر صحفي ان االحداث
الدامية التي شهدها االعتصام ام��ام
مقر القيادة العامة للجيش السوداني
جاءت على العكس من االج��واء الودية
التي سادت التفاوض متعهدا بالتوصل
جلميع املتربصني بالثورة ومحاسبتهم
واكمال جولة التفاوض والتوصل الى
حل عاجل لبقية النقاط العالقة.
وبدوره اكد رئيس هيئة االركان في
اجليش ال��س��ودان��ي هاشم عبداملطلب
ان القوات املسلحة او اي قوات نظامية
اخ��رى لن تطلق ال��رص��اص على اف��راد
الشعب املعتصمني وان اجل��ي��ش لن
يسمح بالفوضى كاشفا ع��ن وج��ود
مندسني مسلحني بني املعتصمني واشار
ال��ى تعرض أف��راد اجليش السوداني
وقوات الدعم السريع الى استفزاز كبير
ف��ي ال��ش��ارع داع��ي��ا ال��ى فتح ال��ش��وارع
واجلسور لتيسير حياة املواطنني.

الصومال 4 ..قتلى في تفجير
انتحاري وسط مقديشو
قتل  4أشخاص على األقل وأصيب  10آخرون ،أمس،
في تفجير انتحاري استهدف م��رك�زًا حكوميًا وسط
العاصمة الصومالية مقديشو ،حسب مصدر أمني
وشهود عيان.
وق��ال مصدر بالشرطة ،إن انتحاريًا فجّ ر سيارة
مفخخة داخل مقر ناحية ”ورطيغلي“ ،ما أدّى إلى وقوع
خسائر بشرية في صفوف العاملني.
فضل عدم ذكر اسمه ،أن حصيلة
وأضاف املصدر الذي ّ
الضحايا األولية تشير إلى مقتل  3أشخاص على األقل
وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
من جهته ،أفاد أحد شهود العيان  ،أنه رأى  4جثث
ملقاة في مقر الناحية.
وأكد املصدر أن عدد املصابني بلغ نحو  10أشخاص
على األقل ،مشيرًا إلى أن بينهم موظفني حكوميني.
ول��م تصدر عن اجلهات الرسمية أي��ة بيانات حول
الهجوم ،فيما لم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها
عنه.

مقتل  4من الشرطة وإصابة آخرين
بتفجير عبوة ناسفة في باكستان
لقي  4أف���راد م��ن الشرطة الباكستانية مصرعهم
وأصيب  12آخرون مساء االثنني ،بتفجير عبوة ناسفة
داخل منطقة كويتا في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي
باكستان ،وفقا ملا قاله مسؤول محلي.
وقال مسؤول الشرطة في كويتا ،محسن حسن ،إن
التفجير استهدف دوري��ة لألمن كانت تقوم بواجبها
خارج مسجد ،يؤدي فيه املصلون صالة املغرب ،وسط
عاصمة مقاطعة بلوشستان.
وأض��اف أن العبوة الناسفة احمللية الصنع كانت
مزروعة على دراجة نارية مركونة قرب دورية الشرطة،
وفجرت عن بُعد.
وأشار املسؤول األمني إلى أن الشرطة أبطلت مفعول
عبوة أخرى كانت مزروعة قرب املكان.
وأف��ادت وكالة األنباء الفرنسية بأن التفجير تبنته
حركة طالبان الباكستانية.

إردوغان يتهم دمشق بتقويض
االتفاق التركي الروسي في سوريا

اتهم الرئيس التركي رج��ب طيب إردوغ���ان النظام
ال���س���وري ب��ال��س��ع��ي م��ن خ�ل�ال ه��ج��وم��ه ع��ل��ى إدل��ب
لـ»تقويض» التعاون بني أنقرة وموسكو في سوريا،
وذلك خالل مكاملة هاتفية مع الرئيس الروسي فالدميير
بوتني ،وفق ما أفادت الرئاسة التركية.
وقال مدير اإلعالم في الرئاسة فخر الدين ألتون إن
إردوغان أكد لبوتني خالل املكاملة مساء اإلثنني إن النظام
السوري «يسعى لتقويض التعاون التركي الروسي في
إدلب والنيل من روح اتفاق أستانا».
وتتعرض املنطقة منذ نهاية الشهر املاضي لقصف
س���وري وروس���ي كثيف ،رغ��م أن��ه��ا مشمولة باتفاق
روسي-تركي مت التوصل إليه العام املاضي في سوتشي
ونص على إقامة منطقة «منزوعة السالح» تفصل بني
مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل ،إال أنه لم يتم
استكمال تنفيذه بعد.
وط��غ��ت م��ح��ادث��ات أس��ت��ان��ا ال��ت��ي ج��رت منذ مطلع
 2017في عاصمة كازاخستان قبل تسميتها مؤخرا
«ن��ور سلطان» ،تدريجيا على مسار املفاوضات التي
ترعاها األمم املتحدة في جنيف بني ممثلني عن احلكومة
السورية واملعارضة ،بعدما فشلت في حتقيق تقدم من
أجل تسوية النزاع الذي أوقع أكثر من  370ألف قتيل
منذ .2011
وجنح االتفاق في ارساء هدوء نسبي إلى حني تصعيد
قوات النظام ثم حليفتها روسيا قصفها بدءا ً من فبراير.

