حترير قرى في حجة وغارات للتحالف تُوقع قيادات حوثية
أكد مصدر عسكري ميني ،أمس األحد ،أن اجليش حرر عدة
قرى في محافظة حجّ ة حتت غطاء قوات حتالف دعم الشرعية
في اليمن ،عقب هجوم على مواقع امليليشيات احلوثية املدعومة
من إيران هناك.
وح���رّر اجليش اليمني ق��رى احل��م��راء وال� َه�لّ��ه واحلضن
واحلقف وجبل احلضن ،التابعة ملديرية مستبأ في محافظة
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حجة.
وشنت مقاتالت التحالف أربع غارات ،أسفرت عن خسائر
كبيرة في صفوف امليليشيات ،مبنطقة البداح مبديرية عبس،
سقطت فيها قيادات ميدانية.
وأظ��ه��رت ص��ور جانباً من امل��ع��ارك التي خاضها اجليش
الوطني اليمني الستعادة تلك املناطق من أيدي امليليشيات

اإلرهابية ،فيما نفذت مقاتالت حتالف دعم الشرعية سلسلة
غ��ارات على مواقع وجتمعات احلوثيني في عدد من املواقع
مبحافظة الضالع جنوب اليمن.
واستهدفت الغارات منطقتي سليم والعلله الواقعتني شمال
مدينة قعطبة باحملافظة ،قتل فيها القياديان احلوثيان إبراهيم
صالح العنسي ومحمد السنحاني.
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اجلبير :سنرد بقوة وحزم على أي اعتداء

السعودية تدعو لعقد قمتني خليجية وعربية طارئتني لبحث االعتداءات األخيرة وتداعياتها
اإل م � � � � � ��ارات :ي � �ج� ��ب ت� ��و ح � �ي� ��د ا مل � ��و ق � ��ف ا خل� �ل� �ي� �ج ��ي وا ل � �ع � ��ر ب � ��ي « ف � � ��ي ظ � ��ل ا ل � �ت � �ح� ��د ي� ��ات ا حمل� �ي� �ط ��ة»
احتمال نشوب صراع أمريكي إيراني.
وقال عادل اجلبير وزير الدولة السعودي
للشؤون اخلارجية في مؤمتر صحفي اململكة
العربية السعودية ال تريد حربا في املنطقة
وال تسعى لذلك“.وستفعل ما في وسعها ملنع
قيام هذه احلرب وفي الوقت ذاته تؤكد أنه في
حال اختيار الطرف اآلخر احلرب فإن اململكة
سترد على ذلك بكل قوة وحزم وستدافع عن
نفسها ومصاحلها“.
ودعا العاهل السعودي امللك سلمان زعماء
دول اخلليج وال��دول العربية إلى عقد قمتني
طارئتني ف��ي مكة ف��ي  30مايو أي��ار لبحث
تداعيات الهجمات.
وقالت وزارة اخلارجية اإلم��ارات��ي��ة في
بيان ”الظروف الدقيقة احلالية تتطلب موقفا
خليجيا وعربيا موحدا في ظل التحديات

قالت السعودية أم��س األح��د إنها تريد
جت��ن��ب ن��ش��وب ح���رب ف��ي امل��ن��ط��ق��ة لكنها
مستعدة للرد بكل ق��وة وذل��ك بعد هجمات
نفذت األس��ب��وع املاضي على أص��ول نفطية
سعودية وإن الكرة اآلن في ملعب إي��ران ،
واتهمت الرياض طهران بإصدار أوامر بشن
هجمات بطائرات مسيرة على محطتني لضخ
النفط ف��ي السعودية وال��ت��ي أعلنت حركة
احلوثي املتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنها.
ووقعت هذه الهجمات بعد يومني من تعرض
أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان
للتخريب قبالة ساحل دولة اإلمارات.
وتنفي إي��ران وقوفها وراء هذه الهجمات
التي تأتي مع تزايد التوترات بني واشنطن
وطهران بسبب العقوبات والوجود العسكري
األمريكي في املنطقة مما أث��ار مخاوف من

واألخ��ط��ار احمليطة“  ،ول��م حتمل اإلم��ارات
مسؤولية عمليات تخريب الناقالت ألي طرف
في انتظار ما يتوصل إليه التحقيق .ولم تعلن
أي جهة مسؤوليتها عن تلك العمليات لكن
مصدرين حكوميني أمريكيني قاال األسبوع
املاضي إن املسؤولني األمريكيني يعتقدون
أن إي��ران شجعت جماعة احلوثي أو فصائل
شيعية مقرها العراق على تنفيذها.
وق��ال��ت وزارة اإلع�ل�ام السعودية على
تويتر إن اتصاال هاتفيا جرى بني ولي العهد
األم��ي��ر محمد ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة األمريكي
مايك بومبيو ”بحثا خالله تطورات األحداث
في املنطقة واجلهود الرامية لتعزيز أمنها
واستقرارها“.وقال اجلبير ف��ي املؤمتر
الصحفي ”نحن ن��ري��د السلم واالس��ت��ق��رار
واألمن في املنطقة ولكن نحن لن نقف بأيدينا

مكتفة في ظل الهجوم اإلي��ران��ي املستمر...
الكرة في ملعب إيران وعلى إيران حتديد ماذا
سيكون املصير“.
من جهتها قالت دولة اإلم��ارات في ساعة
م��ت��أخ��رة إن ”الظروف ال��دق��ي��ق��ة احلالية
تتطلب موقفا خليجيا وعربيا م��وح��دا في
ظ��ل التحديات واألخ��ط��ار احمليطة“ وسط
توترات متزايدة مع إيران عقب الهجمات التي
تعرضت لها ناقالت نفط قبالة ساحل دولة
اإلم����ارات .ورح��ب بيان ل���وزارة اخلارجية
نشرته وكالة أنباء اإلم���ارات بدعوة امللك
سلمان بن عبد العزيز لزعماء دول اخلليج
وال��دول العربية إلى عقد قمتني طارئتني في
مكة لبحث تداعيات الهجمات التي استهدفت
األسبوع املاضي منشآت نفطية في السعودية
وناقالت نفط قبالة ساحل دولة اإلمارات.

عادل اجلبير

انفجار يستهدف حافلة قرب املتحف املصري اجلديد باجليزة
أفادت مصادر أمنية مصرية بأن تفجيرا استهدف،
أمس األحد ،حافلة سياحية أمام املتحف اجلديد قرب
منطقة األهرامات مبحافظة اجليزة قرب القاهرة.
وق��ال��ت وك��ال��ة (روي��ت��رز) لألنباء ،إن انفجارا ً
وقع أم��ام املتحف املصري الكبير في منطقة الهرم
بالقاهرة ،الفت ًة إل��ى أن االنفجار استهدف حافلة
سياحية  ،وقالت الوكالة ،إن  16شخصاً أصيبوا
بتفجير احلافلة السياحية ،دون حتديد جنسياتهم أو
تفاصيل احلادثة.
وتضارب األنباء حول عدد االصابات أفادت قناة
«احل���دث» ب��ـ»وق��وعانفجا ر أم��اماملتحف املصري
الكبير في منطقة الهرم استهدف حافلة سياحية ،أدى
الى سقوط  14مصابا»  ،ولفتت القناة الى أن «معظم
املصابني بإنفجار القاهرة من السياح األجانب».
وقال شهود عيان لقد انفجر جسم غريب ادى الى
تهشم زجاج أتوبيس يستقله  25سائح من جنوب
افريقيا وسيارة مالكى يستقله  4مواطنني ،وأسفر
احل��ادث عن إصابة البعض بخدوش نتيجة تهشم
الزجاج اخل��اص بالسيارات ،ومت عمل اإلسعافات
األوليه لهم.

رجب أردوغان

إصابات كثيرة جراء احلادث

الطلبة اجلزائريون يخرجون في مسيرات حاشدة للمطالبة بالتغيير
خرج آالف الطلبة اجلزائريني أمس االحد
في مسيرات حاشدة في عدد من املدن اجلزائرية
للمطالبة بالتغيير ورحيل رموز نظام الرئيس
السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وقد بدأ جتمع الطلبة في الساعات األولى
من صبيحة أمس ال��ذي يصادف يوم الطالب
باجلزائر أمام مقر اجلامعة املركزية بوسط
العاصمة اجل��زائ��ر رافعني األع�لام الوطنية
ومرددين شعارات تدعو لرحيل كل رموز نظام
الرئيس السابق.
وهتف الطلبة بشعارات مساندة للحراك
الشعبي الذي بدأ في فبراير املاضي وطالبوا
برحيل الرئيس املؤقت للبالد عبد القادر بن
ص��ال��ح ورئ��ي��س ال����وزراء ن��ور ال��دي��ن ب��دوي
ورئيس البرملان معاذ بوشارب مؤكدين على
مواصلة االحتجاج حتى االستجابة ملطالبهم.
وتوجه الطلبة في اعقابها نحو محكمة
سيدي أمحمد في شارع (عبان رمضان) حتت
حراسة أمنية مشددة حيث حاصروا املدخل

الرئيسي للمحكمة وراحوا يرددون شعارات
«تطالب بقضاء مستقل وض���رورة محاكمة
املسؤولني املتورطني في قضايا فساد باإلضافة
إلى رفض االنتخابات الرئاسية».
وقامت ق��وات األم��ن بتطويق كل الشوارع
الرئيسية والساحات العمومية لتفادي حدوث
أي انزالقات أو عرقلة حركة مرور السيارات
بسبب حشود الطلبة الذين استجابوا لنداء
االحتجاج والتظاهر السلمي.
تأتي ه��ذه املسيرة في الوقت ال��ذي ينظم
فيه الطلبة أسبوعيا كل ثالثاء احتجاجات في
عموم اجلزائر لتأكيد متكسهم مبطالب احلراك
الشعبي وإميانا بدورهم الريادي في مثل هذه
الظروف كونهم ميثلون نخبة البلد.
وكان وزير الداخلية صالح الدين دحمون
ق��د دع��ا ال���والة ورؤس���اء ال��دوائ��ر ومنتخبي
وإط���ارات اإلدارة اإلقليمية ال��ى احل���وار مع
الطلبة والنظر في مطالبهم لتفادي استمرار
حراكهم األسبوعي.

مظاهرات حاشدة في اجلزائر

األوقاف الفلسطينية تندد باقتحام وزير إسرائيلي باحات املسجد االقصى
ن���ددت وزارة األوق����اف وال��ش��ؤون
الدينية الفلسطينية أمس االحد باقتحام
وزير الزراعة اإلسرائيلي اوري ارئيل
باحات املسجد األقصى.
وق��ال��ت ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان صحفي
إن��ه «حت��د واض��ح ملشاعر املسلمني في
فلسطني والعالم اإلس�لام��ي وف��ي شهر
رمضان الفضيل في الوقت الذي تالحق
هذه احلكومة (اإلسرائيلية) املرابطني
واملعتكفني وتطردهم بشكل يومي من
ساحات األقصى.
«وطالبت ال���وزارة املجتمع الدولي
واملؤسسات احلقوقية بضرورة وضح
حد لهذه اإلج��راءات التي متس بقدسية
املسجد األقصى مناشدة جموع أبناء
الشعب الفلسطيني بضرورة شد الرحال
األق��ص��ى واالع��ت��ك��اف ب��ه وامل��راب��ط��ة في
مساجده وساحاته.
وك���ان ال��وزي��ر اإلس��رائ��ي��ل��ي اقتحم
ب��اح��ات امل��س��ج��د األق��ص��ى ب��رف��ق��ة 17
مستوطنا بحراسة مشددة من شرطة
االحتالل.
وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي قد
اقتحمت منتصف الليلة املاضية املسجد
األقصى واخرجت املعتكفني بالقوة علما
ب��أن ه��ذه ليس امل��رة األول���ى منذ بداية
شهر رمضان حيث تكرر اقتحام األقصى
وإخراج املعتكفني.

أردوغان  :ال تراجع عن
صفقة «إس  »400الروسية

صهاينة في باحات االقصى

أكد الرئيس التركي رجب أردوغ��ان أن ب�لاده لن
تتراجع عن ابرام صفقة شراء منظومة (إس )»400
الدفاعية الصاروخية مع روسيا.
ونقلت (اناضول) التركية لألنباء عن أردوغ��ان
القول مساء أول أمس األول إن بالده ستتسلم أيضا
مقاتالت (إف  )35األمريكية ومعداتها «عاجال أم
آجال».
وك��ان وزي��ر الدفاع التركي خلوصي أك��ار أكد في
وق��ت سابق أن ب�لاده ستفي بتعهداتها املرتبطة
بصفقتي منظومة صواريخ (إس )-400ومقاتالت
(إف )-35الهجومية.
ي��ذك��ر ان تركيا ح��اول��ت م���رارا ش���راء ص��واري��خ
(باتريوت) األمريكية بيد أن الصفقة لم يكتب لها
النجاح ما دعا أنقرة الى عقد اتفاقية في عام  2017مع
موسكو لشراء صواريخ (اس  )400الروسية ما اثار
قلق حلف (ناتو).
وفي  5أبريل املاضي قال أردوغان إن أنقرة تسلمت
من الواليات املتحدة  3مقاتالت من ط��راز (إف )35
وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريبا.
وتخطط أنقرة لشراء  100مقاتلة من الطراز ذاته
مبوجب ات��ف��اق مسبق ش��ارك��ت ف��ي إط���اره بتمويل
تطوير املقاتلة فيما يجري حاليا ط��ي��ارون أت��راك
تدريبات عليها ف��ي ق��اع��دة (ل���وك) اجل��وي��ة بوالية
أريزونا األمريكية.

العراق يصف انسحاب
موظفي إكسون موبيل بغير
املقبول ويطالبهم بالعودة
قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس االحد
ان انسحاب موظفي شركة (اكسون موبيل) النفطية
العمالقة من مواقعهم في العراق «غير مقبول» مطالبا
بعودتهم الى مواقعهم.
واكد الغضبان في بيان استقرار االوضاع االمنية
واالجتماعية في عموم مدن العراق وان الشركات
النفطية العاملية تعمل باحلقول النفطية وسط حالة
من االمن واالستقرار.
وراى ان انسحاب ع��دد م��ن العاملني ف��ي شركة
(اكسون موبيل) من حقل غرب القرنة بشكل مؤقت
او احترازي وبرغم اعدادهم القليلة ليس له عالقة
اطالقا بالوضع االمني في احلقول النفطية «وامنا هو
السباب سياسية».
واك��د ان االنسحاب غير مقبول وغير مبرر وقد
يبعث رسائل خاطئة عن االوضاع في العراق «وهذا
ما ال تقبله بغداد».
واش���ار ال��ى رس��ال��ة وجهها ال��ى امل��س��ؤول�ين في
الشركة يطلبهم فيها بايضاح حول قرارهم ذلك كما
يطالبهم بالعودة الى العمل مبقتضى عقد طويل االمد
لتطوير حقل غرب القرنة الذي يعد من احلقول املهمة
في العراق.
واكد ان احلكومة العراقية ووزارة النفط تعمالن
على توفير اعلى درج��ات االستقرار االمني والفني
واالج��ت��م��اع��ي وت��ام�ين ال��ظ��روف واالج����واء االمنية
املناسبة جلميع الشركات من اجل حتقيق االه��داف
املشتركة.
وكشف عن االجتماع مرتقب يجمعه مع املسؤولني
في شركة اكسون موبيل هذا االسبوع بناء على طلبهم
لبحث انسحاب العاملني في الشركة من حقل غرب
القرنة فضال عن مشروع اجلنوب املتكامل ال��ذي مت
االتفاق عليه مبدئيا بني اجلانبني.

