
حّضت إدارة الطيران الفدرالية في الواليات املتحدة شركات 
الطيران األميركية التي حتّلق رحالتها فوق اخلليج على توّخي 
احل��ذر »ن��ظ��را ل��زي��ادة األنشطة العسكرية وارت��ف��اع منسوب 

التوترات السياسية في املنطقة«.
ويأتي التحذير الذي يشمل كذلك األجواء فوق خليج عمان على 

وقع ازدياد حدة التوتر بني الواليات املتحدة وإيران.
وجاء في التحذير الذي صدر ليل اخلميس اجلمعة أن ارتفاع 
منسوب التوترات في املنطقة »يشكل خطرا متزايدا غير متعّمد 
على عمليات الطيران املدني األميركية نظرا الحتمال حدوث أمر 

غير محسوب أو لبس ما«.
وحّذرت الهيئة كذلك من أن الطائرات التي حتلّق في املنطقة قد 
تواجه »تشويشا غير متعمد في نظام حتديد املواقع واالتصاالت، 

وهو أمر قد يترافق مع حتذير ضئيل أو يحصل دون حتذير«.
وأرسلت واشنطن مجموعة بحرّية ضاربة مؤلفة من حاملة 
طائرات وقطع أخرى إضافة إلى قاذفات »بي- 52« ملواجهة ما 

اعتبرت أنه تهديد وشيك من إيران.
وأمرت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب املوظفني بسحب 
الدبلوماسيني األميركيني غير األساسيني من العراق، مشيرة إلى 

وجود تهديدات من جماعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران.
لكن البيت األبيض أرسل إشارات متضاربة خالل األيام األخيرة 
وسط عدة تقارير إعالمية أميركية حتدثت عن خالفات في صفوف 

إدارة ترامب بشأن درجة الضغط على طهران.
ووفق تقارير إعالمية أميركية، يضغط مستشار ترامب لألمن 
القومي ج��ون بولتون الّتخاذ موقف متشدد حيال إي��ران، لكن 

آخرين في اإلدارة يعارضون ذلك.
وتعّرض مسؤولو البيت األبيض والبنتاغون لضغوط لعرض 
األسباب التي دفعتهم لتعزيز تواجدهم العسكري في املنطقة 

وتشديد خطابهم عى مدى األسبوعني املاضيني.
وأشارت الدول املشاركة في التحالف األميركي في العراق في 
وقت سابق هذا األسبوع إلى أن مستوى التهديد لم يرتفع بشكل 
كبير بينما طالب أعضاء في الكونغرس باالطالع على املعلومات 

التي تقف خلف استعداد اإلدارة الواضح للدخول في نزاع محتمل.
من جهة أخ��رى، ق��ال وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي، محمد جواد 
ظريف، لن تكون هناك حرب في املنطقة، مؤكدا أنه ال ميكن ألي 

دولة في املنطقة أن تواجه إيران.

وأض���اف ف��ي تصريح م��ن ب��ك��ني، أم��س السبت، إن الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، ال يسعى إلى احل��رب، لكن في إدارته 

هناك من يريدون دفعه إلى احلرب.
ولفت إلى أن إسرائيل ودول في املنطقة تسعى لفرض سياساتها 

على اإلدارة األميركية عبر املال.
وق��ال ظريف إن مستقبل االتفاق النووي ال��ذي عقدته الدول 
الكبرى مع بالده في يد املجتمع الدولي، موضحا أنه ينبغي تبديل 
املواقف السياسية ح��ول االتفاق النووي إل��ى إج���راءات عملية 

واقتصادية.
وقد غادر وزير اخلارجية اإليراني، العاصمة الصينية بكني، 
أمس السبت، عائدا إلى طهران بعد جولة زار خاللها تركمانستان 

والهند واليابان والصني. 

alwasat.com.kw

وسائل إعالم سودانية: إحباط محاولة انقالبية
 كشفت وسائل إعالم سودانية إحباط محاولة انقالبية جرت 

في الساعات األولى من صباح أمس السبت.
وذك��ر موقع »النيلني« االخ��ب��اري السوداني على موقعه 
اإللكتروني أن محاولة االنقالب دب��رت بواسطة ضباط متت 
إحالتهم إلى التقاعد من اجليش والشرطة بعد جناح الثورة 

السودانية.
وكان املجلس العسكري االنتقالي، أصدر ق��رارا يوم األحد 
املاضي بإعفاء عدٍد من قادة الشرطة في أكبر حركة إعفاءات 

تشهدها تلك املؤسسة األمنية.
وعلق املجلس العسكري يوم األربعاء، املباحثات مع »قوى 

احلرية والتغيير« حيث أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، 
رئيس املجلس العسكري االنتقالي في السودان، في بيان بّثه 
التلفزيون الرسمي فجر اخلميس، تعليق املفاوضات مع قادة 
االحتجاج ملدة 72 ساعة، وذلك في أعقاب إطالق نار في محيط 

اعتصام املتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في اخلرطوم.
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عملية عسكرية ملالحقة خاليا داعش

انفجار في وسط املوصل شمالي العراق
أصيب مواطنني عراقيني إثنني، أم��س، 18 مايو، إثر 
انفجار استهدف مركز محافظة نينوى، شمالي العاصمة 

بغداد.
وأعلنت خلية اإلعالم األمني العراقي، أن اعتداء إرهابي 
بواسطة دراجة نارية مفخخة »صغيرة احلجم« مركونة 
في منطقة« ال��دواس��ة«، باجلانب األمي��ن ملدينة املوصل 

»مركز محافظة نينوى، شمالي البالد«.
وأضافت اخللية، أن اإلعتداء أسفر عن إصابة شخصية 
بجروح. وشهدت مدينة املوصل، في الرابع من الشهر 
اجلاري، تفجيرا مماثال بواسطة دراجة نارية أيضا، في 
منطقة املجموعة الثقافية، وأسفر عنه إصابة مدنيني إثنني 
بجروح. وأعلن العراق حترير كامل أراضيه من قبضة 
»داع��ش« في ديسمبر، بعد نحو 3 سنوات ونصف من 

املواجهات مع التنظيم اإلرهابي الذي احتل نحو ثلث البالد 
معلنا إقامة »خالفة إسالمية«.

ويكرر تنظيم »داع��ش« بني فترة وأخ��رى استهداف 
املناطق التي فقد السيطرة عليها خالل عمليات التحرير، 
إال أن القوات األمنية حتبط غالبية تلك العمليات وتوقع 

خسائر بني عناصر التنظيم.
م��ن جهة أخ���رى، ب��دأت ال��ق��وات العراقية املشتركة 
أم��س تنفيذ عملية أمنية ملالحقة عناصر تنظيم داعش 
في املناطق الصحراوية ق��رب احل��دود السورية غرب 

املوصل400كم شمال بغداد.
وق��ال قائد عمليات نينوى ال��ل��واء جنم اجل��ب��وري إن 
»القوات األمنية متمثلة بالفرقة 20 في اجليش العراقي، 
وبدعم من استخبارات وط��ي��ران اجليش، ب��دأت تنفيذ 

عملية عسكرية في املناطق الصحراوية احمليطة بقضاء 
البعاج120 كم غرب املوصل ملالحقة فلول عناصر داعش 
اإلرهابي«. وأوضح أن »القوات العراقية دمرت 4 مضافات 
للتنظيم اإلرهابي، وأكملت تطهير 10 قرى جنوب غرب 

قضاء البعاج«.
وأش��ار إلى أن »العمليات العسكرية الت��زال مستمرة 
حلني تطهير وتأمني املناطق الصحرواية في اجلزيرة 
والبادية التابعة حملافظة نينوى وص��وال إل��ى احل��دود 
السورية«. وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، 
وخاصة القريبة من احل��دود السورية نشاطا لعناصر 
داعش الذين ينفذون تفجيرات وعمليات اختطاف وقتل، 
على الرغم من إعالن احلكومة العراقية القضاء على تنظيم 

داعش عسكريا قبل أكثر من عام.

تونس حتسم اجلدل حول موعد 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية

حسمت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في 
تونس، اجلدل حول تأجيل االقتراع الرئاسي 
والتشريعي املرتقب، نهاية ال��ع��ام احلالي، 

مؤّكدة أّن هذه الفرضية غير واردة إطالقا.
جاء ذلك ردا على أنباء أفادت بوجود ضغوط 
متارسها ”حركة النهضة“ اإلسالمية في هذا 

االّتاه.
وق��ال نائب رئيس الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات، فاروق بوعسكر، في ندوة صحفية 
إّن ”الهيئة تتابع كّل ما ُيتداول على الساحة 
السياسية، من ذل��ك بعض ال��دع��وات لتأجيل 
االنتخابات“، م��ش��ّددا على أّن االنتخابات 
التشريعية والرئاسية، هي ”موعد دستوري، ال 

ميكن املساس به“.
وأض��اف أن ”تأجيل االنتخابات غير وارد 
بتاتا، وأّي ك��الم ح��ول ه��ذا امل��وض��وع تعتبره 
الهيئة دع��وة خل��رق الدستور؛ ألّن��ه ببساطة 
الّدستور هو من يضبط املواعيد االنتخابية 
التشريعية والرئاسية“، واصفا دعوات التأجيل 

ب�“غير اجلدّية“.
وأوض�����ح: ”نحن كهيئة م��ؤمت��ن��ون على 
االنتخابات وعلى تطبيق الدستور، وبالتالي ال 
مجال وال حديث بالنسبة لنا عن فرضية تأجيل 

االنتخابات“.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات، نبيل ب��ف��ون، رّدا على إمكانية 
التمديد ف��ي مواعيد التسجيل لالنتخابات: 
”الهيئة ملتزمة ببرنامج واضح، ونحن نقّر بأّن 
النتائج التي حّققناها في ما يتعّلق بالتسجيل 
إيجابية، وأقول إّنه يصعب التمديد في مواعيد 

التسجيل ألّن رسالة الهيئة واضحة“.
ودع���ا ب��ف��ون التونسيني إل��ى اإلق��ب��ال على 
الّتسجيل قبل يوم 22 مايو اجلاري، و هو آخر 
موعد حّددته الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 

للتسجيل في االنتخابات املقبلة.
ج��اء ذل��ك، ف��ي أع��ق��اب أن��ب��اء متداولة حول 
ضغوط متارسها حركة ”النهضة“ اإلسالمية 
ب��ات��اه ت��أج��ي��ل االن��ت��خ��اب��ات التشريعية 
والبرملانية املرتقبة، نهاية العام اجلاري، وذلك 
على خلفية املستجدات األخيرة محليا وإقليميا، 
والتي تعتقد احلركة أنها قد تهدد حظوظها في 

االستحقاق االنتخابي املقبل.
وق��ال أمني عام حركة ”الشعب“ التونسية 
زهير املغزاوي: إن ”لقاء جمع رئيس اجلمهورية 
الباجي قائد السبسي برئيس حركة النهضة 
اإلسالمية راشد الغنوشي، طرح خاللها األخير 

مسألة احتمال تأجيل االنتخابات“.
واعتبر املغزاوي أن حركة ”النهضة تواجه 
قلقا استراتيجيا على مستويني، أولهما تراجعها 
ف��ي عمليات سبر اآلراء، وثانيهما الوضع 
اإلقليمي العام وخصوصا في ليبيا والسودان، 

وهو وضع ال يخدم مصلحتها“، حسب تقديره.
وقال مراقبون: إن ”احلركة اإلسالمية ترى 
أنها غير جاهزة لهذا االستحقاق االنتخابي، 
وت��رغ��ب ف��ي تثبيت ال��وض��ع احل��ال��ي أم��ال في 
حتقيق ارتفاع في شعبيتها، وإيجاد جو مالئم 

النتخابات تضمن بها موقعا مريحا“.
وأوضح املراقبون أن حركة النهضة ”تخشى 
من أن يكون تراجع شعبيتها من جهة، وغموض 
عالقتها ب��رئ��ي��س احل��ك��وم��ة احل��ال��ي يوسف 
الشاهد وحزبه اجلديد من جهة ثانية، سببا في 
خسارة جانب كبير من حظوظها في السباق 

االنتخابي“.
وات��ه��م سياسيون وناشطون ف��ي املجتمع 
امل��دن��ي، حركة النهضة اإلس��الم��ي��ة مبحاولة 
االنقالب على موعد االنتخابات والدفع نحو 
تأخيرها، بعد أن انتابها الشك ف��ي إمكانية 

فوزها.

ليبيا: مقتل اثنني واختطاف 6 
على  مسلح  هجوم  في  آخرين 

حقل نفطي غربي البالد
أف��اد مصدر أمني ليبي أم��س، مقتل اثنني واختطاف 6 آخرين جراء 
الهجوم املسلح الذي تعرض له حقل زلة النفطي التابع لشركة الزويتينة 

جنوب غربي البالد.
وقال املصدر األمني الليبي أن »املعلومات األولية تفيد مبقتل شخصني 
ذبحا وخطف 6 أشخاص جراء الهجوم اإلرهابي الذي استهدف بوابة حقل 

زلة النفطي التابع لشركة الزويتينة جنوب غربي البالد«.    
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية 
بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر 

اخلميس شكل تدهورا واضحا بني السلطتني املتنازعتني على احلكم.
وتتنازع على احلكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني 
برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 مبوجب اتفاق رعته 
األمم املتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي 

مدعومة من »اجليش الوطني الليبي« بقيادة املشير خليفة حفتر.
وأدت املعارك اجلارية إلعالن املبعوث األممي إلى ليبيا تأجيل املؤمتر 

الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر اجلاري

درج������ة   5.6 ب�����ق�����وة  زل������������زال 
يضرب سواحل أندونيسيا

أعلن مركز رصد الزالزل األورومتوسطي، أمس، أن زلزاال بقوة 5.6 
درجة على مقياس ريختر وقع جنوب جزيرة جاوة اإلندونيسية.

وبحسب املركز، سجلت الهزات األرضية في متام الساعة 01.51 
بالتوقيت العاملي، ويقع مركز الزلزال على بعد 297 كم جنوب شرق 
مدينة بادانغ وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم يتم اإلبالغ عن سقوط 

قتلى أو أضرار حتى اآلن.
وتعتبر أندونيسيا من املناطق األكثر نشاطا بالزالزل على األرض، 
وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في احمليط الهادئ. حيث تقع 
في هذه املنطقة من العالم الطبقات األرضية األكثر نشاطا، والتي 
يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا. هذا و حصل في عام 2004، قبالة 
الساحل الغربي جلزيرة سومطرة اإلندونيسية، الزلزال األقوى في 
العالم خالل السنوات اخلمسني األخيرة وال��ذي جنم عنه تسونامي 
أودى بحياة مئات اآلالف من األشخاص في 12 بلدا مطال على احمليط 

الهندي.

ظريف: لن تكون هناك حرب في املنطقة

واشنطن تطالب شركات الطيران بتوخي احلذر  فوق اخلليج

سفينة سعودية تعرضت للتخريب في اخلليج العربي

قتيل في هجوم بالصواريخ على 
قاعدة عسكرية روسية في سورية

قتل شخص وأصيب آخرون جراء هجوم 
بصواريخ شنته مجموعة من املسلحني 
على مطار حميميم العسكري، القاعدة 
التابعة للقوات ال��روس��ي��ة ف��ي سورية، 
والواقعة في محافظة الالذقية املطلة على 

البحر املتوسط.
وذكرت وكالة األنباء السورية الرسمية 
»س��ان��ا« أن »مدنيا قتل وأص��ي��ب آخ��رون 
بجروح نتيجة اعتداء املجموعات اإلرهابية 
املنتشرة في منطقة خفض التصعيد في 
إدل��ب بالصواريخ على قريتي الشراشير 

واحلويز بريف الالذقية«.
وبث التليفزيون الرسمي السوري صورا 
فجر السبت من ضواحي القاعدة، وأشار 
إلى أن وسائط الدفاع اجلوي في اجليش 

ال��س��وري تصدت ف��ي ال��س��اع��ات االخيرة 
لهجوم لطائرات مسيرة وصواريخ قادمة 
من اتاه القنيطرة على املطار. ومن جانبه 
ق��ال امل��رص��د ال��س��وري حل��ق��وق اإلن��س��ان 
إن »م��ج��م��وع��ات مسلحة ش��ن��ت هجوما 
بالطائرات املسيرة وأطلقت أكثر من 15 
قذيقة صاروخي فجر وصباح السبت على 
مطار حميميم العسكري الواقع مبنطقة 
جبلة، مما أسفر عن مقتل عنصر من قوات 

النظام السوري في الشراشير«.
ومنذ 30 من سبتمبر 2015 تشن روسيا 
حملة غارات جوية في سورية دعما جليش 
النظام، وتستخدم قاعدتها في حميميم 
كمنطقة إلط���الق هجماتها على مناطق 

أخرى في البالد.

مقتل مسلحني اثنني بنيران القوات 
الهندية في جامو وكشمير

 أعلن اجليش الهندي ان ق��وات االمن 
قتلت مسلحني اثنني خالل اشتباكات في 
محافظة )بوالما( بوالية جامو وكشمير 

املتنازع عليها مع باكستان.
ونقلت وكالة )برس ترست اوف انديا( 
الهندية لألنباء عن مسؤول باجليش القول 
ان قوات األمن شنت عملية بحث وتطويق 
في منطقة )بانزجام( في )أوانتيبورا( اثر 

ورود معلومات عن وجود مسلحني فيها.
وأش���ار امل��س��ؤول إل��ى أن ق��وات األم��ن 
تعرضت لنيران املسلحني املختبئني ما 
دفعها للرد باملثل األم��ر ال��ذي اسفر عن 

مقتل مسلحني اثنني.

ولفت إل��ى أن السلطات االمنية بدأت 
التحقيق ب��ش��أن ه��وي��ة املسلحني فيما 
تواصل القوات عملية البحث والتطهير 

في املنطقة.
يأتي ذل��ك بعد يومني من مقتل ثالثة 
مسلحني وجندي ومدني خالل مواجهة 
في )بولوما( بالوالية التي شهدت فرض 

حظر تول وتعليق خدمات اإلنترنت.
وت��ت��ه��م ن��ي��ودل��ه��ي اس���الم اب���اد بدعم 
ومتويل ومساعدة اجلماعات املسلحة 
في كشمير في حني تنفي اسالم اباد هذه 
االتهامات وتؤكد ان الكشميريني يدافعون 

عن حريتهم.


