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قرطاج قصر  باب  على  القدمي«  »النظام  مواجهة  في  الثورة«  »قوى 
أظهرت نتائج أولية رسمية النتخابات الرئاسة التونسية، 
التي أجريت تأهل كل من قيس سعّيد )مستقل( ونبيل القروي، 
��دد هيئة  رئيس ح��زب »قلب تونس«، إل��ى جولة ثانية لم تحُ
االنتخابات موعدها بعد. وتوّقع محلالن سياسيان، في حديثني 
لألناضول، أن التحالفات في اجلولة الثانية ستنقسم بني القوى 

املناصرة للثورة، وستدعم سعّيد )61 عاًما( املعروف بانحيازه 
ألهداف الثورة وللمسار االنتقالي، والقوى التي تحُعتبر امتداًدا 
ملنظومة احلكم القدمية وج��زًءا من منظومة احلكم في 2014، 
وستؤيد القروي )56 عاًما(، الذي كان قيادًيا بارًزا بحزب »نداء 
تونس«. وأطاحت ثورة شعبية، عام 2011، بالرئيس آنذاك، 

زين العابدين بن علي )1987: 2011(.
وفي انتخابات 2014، فاز حزب »ن��داء تونس« باألغلبية 
البرملانية، وتوّلى رئاسة احلكومة والبرملان، قبل أن يشهد 
انقسامات وانشقاقات أف��رزت أحزاًبا، منها: »تيا تونس«، 

و«مشروع تونس«، و«بني وطني« و«األمل«.
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نقلت وك��ال��ة األن��ب��اء ال��س��ع��ودي��ة أمس 
األرب��ع��اء ع��ن ول��ي العهد األم��ي��ر محمد بن 
سلمان قوله إن الهجوم على منشآت نفطية 
حيوية في اململكة ”اختبار حقيقي لإلرادة 

الدولية في مواجهة األعمال التخريبية“.
وأدل��ى األمير محمد بالتصريحات خالل 
اتصال هاتفي مع رئيس كوريا اجلنوبية 
مون جيه-إن الذي دعا املجتمع الدولي إلى 
”اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم جتاه 
مثل هذه الهجمات التخريبية“ حسبما أفادت 

الوكالة السعودية.
وأسفر الهجوم ال��ذي استهدف منشأتي 
نفط سعوديتني يوم 14 سبتمبر أيلول عن 
انخفاض إنتاج اململكة من اخلام إلى النصف 
وهبوط اإلنتاج العاملي بنسبة خمسة في 

املئة.
وقالت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية 
لألنباء إن ولي العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان طلب من سول املساعدة في تعزيز 
نظام ال��دف��اع اجل��وي للمملكة بعد أن أدى 
الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية إلى 

انخفاض إنتاجها من اخلام.
وح��ث��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة األمريكية 
املواطنني األمريكيني على ”توخي املزيد من 
احلذر“ لدى السفر إلى السعودية، وذلك في 

إرشادات نحُشرت على موقعها اإللكتروني.
وذك��ر البيان أن أف��راد البعثة األمريكية 
وعائالتهم غير مسموح لهم باستخدام مطار 

أبها دون موافقة رئيس البعثة.
وت��ع��رض م��ط��ار أب��ه��ا لهجمات متكررة 
ب��ط��ائ��رات مسيرة وص��واري��خ أطلقت من 
اليمن حيث يحارب تالف تقوده السعودية 

جماعة احلوثي.
وقال محلل أمني سعودي طلب عدم نشر 
اسمه ”الهجوم مثل هجمات 11 سبتمبر 
بالنسبة للسعودية وسيغير قواعد اللعبة“.

وتساءل قائال ”أين نظم الدفاع اجلوي 
والسالح األمريكي الذي أنفقنا عليه مليارات 

الدوالرات حلماية اململكة ومنشآتها النفطية؟ 
إذا كانوا قد فعلوا ذلك بهذه الدقة فبإمكانهم 

ضرب محطات تلية املياه وأهداف أكثر“.
وتتمثل منظومة الدفاع اجلوي الرئيسية 

في السعودية في نظام باتريوت بعيد املدى 
األمريكي الصنع وهو منصوب للدفاع عن 

املدن واملنشآت الكبرى.
وقد جنح في اعتراض صواريخ باليستية 

على ارتفاعات عالية أطلقها احلوثيون على 
مدن سعودية كانت الرياض من بينها منذ 
تدخل تالف بقيادة السعودية في اليمن 

حملاربة احلركة في مارس 2015.

إال أن���ه ف���ي ض���وء ط���ي���ران ال��ط��ائ��رات 
املسيرة وص��واري��خ ك��روز بسرعات أبطأ 
على ارتفاعات أقل فمن الصعب على نظام 
باتريوت رصدها في وق��ت مناسب يسمح 

باعتراضها.
وق��ال مسؤول خليجي كبير ”الطائرات 
املسيرة متثل تديا ضخما للسعودية ألنها 
تطير ف��ي كثير م��ن األح��ي��ان دون مستوى 
ال����رادار ون��ظ��را ل��ط��ول احل���دود م��ع اليمن 

والعراق فإن اململكة مكشوفة جدا“.
وح��م��ل��ت واش��ن��ط��ن وال���ري���اض إي���ران 
والفصائل التي تعمل حلسابها املسؤولية 
عن سلسلة من التفجيرات بناقالت في مياه 
اخلليج من بينها سفينتان سعوديتان في 
شهر مايو أيار وهجمات على منشآت نفطية 

سعودية.
وفي ذلك الشهر أصيبت محطتان لضخ 
ال��ن��ف��ط. وت��ع��رض��ت محطة م��ح��والت قرب 
محطة تلية ف��ي اجل��ن��وب لهجوم خالل 

يونيو حزيران.
وتسببت تلك الهجمات في أضرار محدودة 
على عكس هجمات يوم السبت على أبقيق 
وخريص والتي أحلقت أضرارا بأكبر منشأة 
في العالم للمعاجلة النفطية وعطلت إنتاج 

5.7 مليون برميل يوميا.
وقال مصدر خليجي مطلع على عمليات 
أرامكو إن النظام األمني في أبقيق غير مثالي 

في مواجهة الطائرات املسيرة.
وأضاف املصدر أن السلطات تتحقق مما 
إذا كانت أجهزة الرادار قد رصدت الطائرات 

التي نفذت ضربتها في الظالم قبل الفجر.
وق��ال م��س��ؤول تنفيذي بشركة غربية 
للمعدات الدفاعية تتعامل مع السعودية إن 
صواريخ باتريوت كانت تمي أبقيق حتى 

عام مضى.
وسئل العقيد تركي املالكي املتحدث باسم 
التحالف ع��ن سبب ع��دم رص��د الدفاعات 
ال��س��ع��ودي��ة ل��ه��ج��وم ي���وم ال��س��ب��ت ف��ق��ال 
للصحفيني إن قوات التحالف اعترضت أكثر 
من 230 صاروخا باليستيا وإن اململكة لديها 
القدرة على التصدي لكل التهديدات وحماية 

األمن الوطني السعودي.

أردوغان: سنفّعل 
خططنا حول املنطقة 

اآلمنة بسوريا إن لم 
نصل لنتيجة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغ���ان، إن ب��الده ستفّعل 
خططها بخصوص املنطقة اآلمنة شمالي سوريا، إن لم يتم التوصل 

إلى نتيجة خالل أسبوعني.
جاء ذلك في كلمة له خالل حفل أقيم بالعاصمة أنقرة، أمس 

األربعاء، مبناسبة افتتاح العام الدراسي اجلامعي 2020-2019.
ولفت أردوغان إلى أن تركيا لم تعد تطمئنها التصريحات بشأن 
املنطقة اآلمنة في سوريا، مؤكًدا أنهم يريدون إج��راءات ملموسة 

على األرض.
وأض���اف: »سنفّعل خططنا إن لم نتوصل إل��ى نتيجة خالل 
أسبوعني«. وحول القمة التركية الروسية اإليرانية األخيرة في 
أنقرة، أوضح أردوغان أنهم اتخذوا قرارات هامة فيما يخص حل 
األزمة السورية، مبيًنا أن األشهر القادمة ستحدد ما إذا كانت األزمة 
ستحل بسهولة أم ستتفاقم. وأشار إلى أن تركيا تنتظر دعًما أقوى 
من الدول األوروبية بشأن إدلب وشرق الفرات في سوريا، الفًتا إلى 

أن التصريحات لم تعد تطمئن أنقرة.
وتابع: »نستضيف 3.6 مليون سوري في أراضينا، وقد أكدنا 
مرارا أننا لن نستطيع تمل أعباء 4 ماليني آخرين إن لم نتمكن من 

إحالل التهدئة في إدلب بسرعة«.
واحتضنت العاصمة التركية أنقرة قمة ثالثية بني رؤس��اء 
تركيا رجب طيب أردوغان وروسيا فالدميير بوتني وإيران حسن 
روحاني، لبحث مستجدات األزمة السورية وسبل إنهائها وإحالل 

السالم.

بن سلمان يصافح ترامب

اجلوية الدفاعات  تعزيز  في  املساعدة  سول  من  تطلب  السعودية  يونهاب: 

محمد بن سلمان: الهجمات اختبار حقيقي لإلرادة الدولية

استشهدت سيدة فلسطينية، أمس 
األرب��ع��اء، متأثرة بإصابتها برصاص 
اجليش اإلسرائيلي، على حاجز قلنديا 

القريب من مدينة القدس.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في 
بيان، أن املواطنة التي أصيبت برصاص 
اجليش اإلسرائيلي صباحا على حاجز 
قلنديا، استشهدت. ول��م تذكر ال��وزارة 

تفاصيل إضافية.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ، أط��ل��ق اجليش 
اإلسرائيلي، النار على سيدة فلسطينية 

قرب حاجز قلنديا، بحسب شهود عيان.
وق��ال الشهود لوكالة األن��اض��ول، إن 
اجليش أطلق النار على سيدة كانت متر 
بالقرب املكان املخصص للمشاة، مما أدى 

االحتالل يطلق الرصاص على الفلسطينينيإلى إصابتها بجروح.

إص�����اب�����ة  ح������ال������ة   94 ال����������س����������ودان: 
األزرق« »النيل  في  بالكوليرا 

أعلنت والية النيل األزرق، جنوب شرقي السودان، دخول 9 حاالت 
جديدة مصابة بالكوليرا إلى عنابر العزل الطبي، ليرتفع عدد احلاالت 

منذ بداية انتشار املرض إلى 94.
جاء ذلك في تقرير صادر عن غرفة ط��وارىء بوالية النيل األزرق، 

حسب وكالة األنباء السودانية ) سونا(.
وذكر التقرير أن 9 حاالت جديدة مصابة بالكولير دخلت إلى عنابر 
العزل الطبي بالوالية، ليصبح العدد الكلي للحاالت منذ بداية املرض 
94 حالة. وأوض��ح أن تفصيلها احل��االت باملناطق كاالتي 21 حالة 
مبدينة »ال��دم��ازي��ن«، 68 مبدينة »ال��روص��ي��رص«، 3 في منطقة »ود 
املاحي«، بجانب حالة واح��دة في مدينة » قيسان«، وحالة واح��دة في 
منطقة »وب��او«. وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أنها طلبت العون 
من منظمة الصحة العاملية للقضاء على الكوليرا بوالية النيل األزرق 
)جنوب شرق(. كما أعلنت عن تسجيل 80 إصابة بالكوليرا في الوالية 

و5 حاالت.

ي��خ��ط��ط  ك����ان  إره����اب����ي  ت���وق���ي���ف  ل���ب���ن���ان: 
باجلنوب بشرية  جتمعات  الستهداف 

اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي بلبنان أمس االربعاء 
توقيف ارهابي ينتمي الى ما يسمى تنظيم الدولة االسالمية 

)داعش( كان يخطط الستهداف جتمعات بشرية جنوبي البالد.
وذكرت املديرية في بيان ان املوقوف سوري اجلنسية وقاتل 
في صفوف )داع��ش( في ريف حلب الشمالي ملدة سنتني حتى 

اصابته بشظية وتوله للعمل اإلداري في التنظيم.
ووص��ف��ت امل��وق��وف ب��أن��ه خبير ف��ي اع���داد اح��زم��ة ناسفة 
واستخدامها وأن��ه تواصل مع أحد ك��وادر التنظيم في سوريا 
عبر االنترنت بهدف استهداف اح��دى خيم توزيع الطعام في 
منطقة )حارة صيدا( املخصصة لتقدمي الطعام مبناسبة ذكرى 

عاشوراء.

اخلرطوم: حراك دبلوماسي إلخراج السودان
 من عزلتها الدولية الطويلة

بدأ االمني العام جلامعة الدول العربية احمد ابوالغيط زيارة 
رسمية للسودان ضمن حراك دبلوماسي وجهود دولية واقليمية 
لدعم استقرار السودان. وقد سبق ابوالغيط بساعات وصول 
وزير الدولة للتعاون الدولي السويدي بير اولسون في زيارة 
تأتي ضمن جهود دولية واقليمية العادة السودان الى حظيرة 
املجتمع الدولي بعد عزلة استمرت ثالثة عقود بسبب سياسات 
النظام السابق والتي ادت الى فرض عقوبات دولية. وقام رئيس 
الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بزيارة القاهرة أمس االربعاء 
كثاني محطة خارجية له بعد جنوب السودان يغادر بعدها 
الى العاصمة باريس للقاء الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون 

لبحث سبل تطوير االوضاع في السودان.
كما سيشارك حمدوك في اجتماعات اجلمعية العامة لالمم 

املتحدة التي ستعقد في املستقبل القريب في نيويورك حيث من 
املنتظر ان يلتقي بعدد من القيادات العاملية.

وق��ال وزي��ر ش��ؤون مجلس ال��وزراء السوداني السفير عمر 
بشير مانيس في تصريح صحافي ان جولة حمدوك تعد مؤشرا 
واضحا يعكس اهتمام دول العالم بالثورة السودانية وما نتج 
عنها من حكومة تتولى مهام الفترة االنتقالية وتقود التحول 
الدميقراطي. من جانبه قال السفير السويدي في اخلرطوم هانس 
هينريك لوكالة االنباء الكويتية )كونا( ان الوقت قد حان لتعزيز 
التعاون مع ال��س��ودان بعد اجتاهه نحو املسار الدميقراطي 
مضيفا »هذا هو الوقت املناسب لتقدمي ما يلزم من دعم اقتصادي 
للسودان خاصة فيما يلي برامج رفع القدرات والتعاون الفني في 

مختلف املجاالت«.

الرياض تعلن االنضمام للتحالف 
الدولي ألمن وحماية املالحة البحرية

اعلنت وزارة الدفاع السعودية أمس االربعاء االنضمام 
للتحالف الدولي ألمن وحماية املالحة البحرية وضمان 

سالمة املمرات البحرية.
ونقلت وكالة االن��ب��اء السعودية )واس( عن مصدر 
مسؤول ب��وزارة الدفاع السعودية قوله ان هذا التحالف 
الدولي يهدف إلى حماية السفن التجارية من خالل ضمان 
حرية وسالمة املالحة البحرية والتجارة العاملية وحماية 
املصالح الدولية املشتركة مبا يعزز األمن وسالمة السفن 

العابرة للممرات. وقالت )واس( ان انضمام السعودية لهذا 
التحالف الدولي يأتي في مسعى ملساندة اجلهود اإلقليمية 
وال��دول��ي��ة ل��ردع وم��واج��ه��ة ت��ه��دي��دات امل��الح��ة البحرية 
والتجارة العاملية وضمان أمن الطاقة العاملي واستمرار 
تدفق إم��دادات الطاقة واإلسهام في حفظ السلم واألمن 
الدوليني.  يذكر ان منطقة عمليات التحالف الدولي تغطي 
أمن املالحة في مياه اخلليج العربي ومضيقي هرمز وباب 

املندب وبحر عمان.

برصاص  أصيبت  فلسطينية  استشهاد 
القدس قرب  اإلسرائيلي  اجليش 


