
تواصلت االشتباكات العنيفة باألسلحة 
الثقيلة بالقرب من طرابلس اجلنوبية بني 
ق��وات حكومة الوفاق الوطني من جهة، 
وال��وح��دات التابعة »للجيش الوطني« 

بقيادة املشير خليفة حفتر.
وسجل األربعاء نشاط كثيف للطيران 
الليلي التابع »للجيش الوطني«، حيث 
ذك���رت م��ص��ادر عسكرية أن الطائرات 
احلربية نفذت نحو 20 غارة على أهداف 
ف��ي م��ح��اور ال��ق��ت��ال وخ��اص��ة ف��ي خلة 
الفرجان وعيم زارة ووادي الهيرة ووادي 

الربيع وقرب مدينة تاجوراء.
ولوحظ في اليومني املاضيني انخفاض 
وتيرة غارات طائرات اجليش، األمر الذي 
عزته مصادر عسكرية تابعة حلكومة 
الوفاق إلى تدميرها عدة مهابط في مدينة 

غريان وفي اجلفرة والوطية.
وأعلن املتحدث العسكري باسم قوات 
حكومة ال��وف��اق محمد قنونو أن قواته 
حصلت على »دع��م جديد لسالح اجلو 
والدفاع اجلوي« ما مينع الطيران الليلي 

التابع حلفتر من شن غاراته.

إال أن غارات »اجليش الوطني« عادت 
بشكل مكثف، ما رأت فيه بعض املواقع 
اإلخبارية نفيا عمليا إلعالن قوات حكومة 
الوفاق حتقيق طائراتها تفوقا جويا في 

سماء العاصمة.
وف���ي ه���ذه األث���ن���اء، حت��دث��ت م��ص��ادر 
متطابقة ع��ن اش��ت��داد القصف املتبادل 
باملدفعية الثقيلة في عدة مناطق مالصقة 
ملدينة طرابلس بينها ع��ني زارة وخلة 
الفرجان وطريق املطار وخاصة حول 

معسكر النقلية ومعسكر الصواريخ.
ويقول سكان طرابلس إن دوي القصف 
املتواصل واالن��ف��ج��ارات أصبح قريبا، 
وأك��ث��ر عنفا ويسمع ف��ي جميع أنحاء 

العاصمة.
وذك��ر موقع إخ��ب��اري تابع »للجيش 
الوطني« أن ال��ط��ائ��رات احلربية شنت 
البارحة 16 غارة ليلية استهدفت قوات 
تابعة للوفاق يقودها أسامة اجلويلي 
ح��ول مدينة العزيزية االستراتيجية، 
وآليات تابعة للوفاق في وادي الربيع 
وعني زارة وأهدافا في جنوب تاجوراء 

شرقي طرابلس.
وي���دور اجل���دل ح��ول ه��وي��ة الطيران 

الليلي الذي ينفذ ضربات توصف بالدقيقة 
على أهداف على تخوم طرابلس وحتى في 

داخلها، حيث يؤكد »اجليش الوطني« 
أن طائراته احلربية هي التي تشن هذه 

الغارات، فيما ترجح بعض التقارير أن 
تكون هذه الطائرات املجهولة مسّيرة.

alwasat.com.kw

السعودية تطالب مجلس األمن بـ »جلم« سلوك إيران »املدمر« للمنطقة
طالبت السعودية، أم��س مجلس األم��ن ال��دول��ي، ب�“جلم“ 

سلوك إيران ”املدمر“ في املنطقة.
جاء ذلك في رسالة بعثتها اململكة إلى مجلس األمن الدولي 
التابع لألمم املتحدة، مساء األربعاء، وفق ما أوردت��ه فضائية 
”العربية“ أمس. وفندت الرياض »تصرفات إيران في املنطقة 

وطالبت بلجم سلوكها امل��دم��ر«، كما أك��دت استمرار النظام 
اإليراني في التعدي على السالم واألمن الدوليني، وعلى استقرار 
وإمدادات أسواق النفط في العالم. وناشدت السعودية، مجلس 
األم��ن واملجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خ��الل اتخاذ 
موقف ثابت ضد النظام اإليراني. وش��ددت على أنها ستتخذ 

جميع اإلجراءات الضرورية ملنع نشوب احلرب، حسب املصدر 
ذاته. وفي مايو اجلاري، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات 
”أبراهام لنكولن“، وطائرات قاذفة إلى الشرق األوسط، بزعم 
وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل 

إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو املصالح األميركية.
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 21 قوات االحتالل تعتقل 
فلسطينيًا في الضفة الغربية

 ق��ال ن��ادي األس��ي��ر الفلسطيني إن ق��وات االحتالل 
اإلسرائيلي اعتقلت 21 فلسطينيا من الضفة الغربية 

أمس بينهم شقيقان وطفل.
وأوضح النادي في بيان صحفي ان خمسة فلسطينيني 
جرى اعتقالهم من محافظة )رام الله( فيما اعتقل ثالثة 

آخرون من محافظة )قلقيلية(.
وأضاف ان جيش االحتالل اعتقل أربعة فلسطينيني 
من محافظة )طولكرم( بينهم الطفل محمد طعمه )15 
عاما( فيما اعتقل شقيقني في )جنني( وفلسطينيني آخرين 

من محافظة )نابلس( وخمسة في محافظة )اريحا(.
وتشن ق��وات االحتالل يوميا حمالت مداهمة مبدن 
الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها تعتقل خاللها عددا 
من الفلسطينيني فيما حتتجز في سجونها حاليا أكثر من 

خمسة آالف فلسطيني.

حميدتي: املجلس العسكري 
ال يطمع في السلطة

ج��دد ن��ائ��ب رئ��ي��س املجلس العسكري االنتقالي، 
مطالبه لقوى احلرية والتغيير، بقبول شراكة حقيقية 
مع املجلس، مؤكدا أن املجلس ال يطمع في السلطة وإمنا 

يرغم بضمان عملية االنتقال السلمي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الفريق أول محمد 
ح��م��دان دقلو »حميدتي«، خ��الل زي���ارة لسجن كوبر 
خاطب فيها النزالء وعبر عن رغبة املجلس في إطالق 
سراح مرتكبي املخالفات املالية اخلفيفة، ليتمكنوا من 
املساهمة في عمليات اإلنتاج في البالد، حسبما أورد 
موقع »سودان تريبيون«، أمس اخلميس. وقال حميدتي 
إنهم املجلس يبحث عن شراكة حقيقية مع قوى احلرية 
والتغيير، مشددا على أن املتظاهرين لم يكن بوسعهم 
إسقاط النظام دون تدخل اجليش، وأن األخير لم يكن 
بإمكانه تولي السلطة وإزاحة البشير، لوال املظاهرات 

الشعبية التي نظمتها قوى التغيير.
إال أنه ألقى باللوم على قوى احلرية التغيير ملطالبتها 
برئاسة مجلس السيادة واألغلبية فيه معا، وأضاف 
»والله نحن مظلومني«. وقال حميدتي إن قوى املعارضة 
تريد السيطرة على كل ش��يء، وأن يذهب اجليش إلى 
الثكنات العسكرية. إال أنه أعلن عن رفضه لهذا الطلب 
مشددا على أن اجليش لن يرجع للثكنات قبل إمتام عملية 
االنتقال الدميقراطي في السودان. ويذكر أن املفاوضات 
بني املجلس العسكري وقوى احلرية والتغيير، فشلت 
في الوصول إلى اتفاق حول تكوين مجلس السيادة، 

حيث يطالب كل من الطرفني بالرئاسة واألغلبية فيه.

3 من داعش  العراق: مقتل 
وشرطيني اثنني في هجوم 

على حقل نفط شرقي تكريت
أفاد مصدر أمني عراقي مبحافظة تكريت أمس مبقتل 
ثالثة من عناصر داع��ش وشرطيني اثنني وإص��اب��ة 7 
آخرين في هجوم لتنظيم داعش على حقل عالس النفطي 

شرقي تكريت170كم شمال بغداد.
وق��ال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة 
محافظة صالح الدين إن » طائرتني مروحيتني شاركتا 
في رد الهجوم ومتكنت إحداهما من إحراق عجلة حتمل 
ثالثة من عناصر داعش مما أدى إلى مقتلهم جميعا فيما 
متكنت ثالث سيارات أخ��رى حتمل عناصر داع��ش من 
الفرار إلى قرية العواشرة في اجلهة الشرقية جلبال 
حمرين في محافظة ك��رك��وك«. وأوض��ح أن »الهجوم 
أسفر عن مقتل شرطيني وإصابة سبعة آخرين بجروح 
متفاوتة«، مشيرا إلى أنه »مت استرجاع النقطة التي 
سيطر عليها عناصر داعش قبل منتصف الليلة املاضية«. 
ك��ان املصدر ذك��ر الليلة املاضية أن« ع��ددا من عناصر 
داعش شنوا هجوما على قوة حماية حقل عالس النفطي 
مستخدمني مختلف أنواع األسلحة املتوسطة واخلفيفة«. 
وأض��اف أن« قوة شرطة النفط املكلفة بحماية احلقل 
تصدت لهم بعد أن سيطروا على إحدى نقاط احلراسة 
املتقدمة التي انسحب منها العناصر املكلفون بحمايتها 

حتت تأثير النار«.

بعد أضخم عملية اقتراع في العالم

حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة  مودي
 يفوز باالنتخابات في الهند

حقق حزب الشعب الهندي )بهاراتيا جاناتا( القومي 
الهندوسي بزعامة رئيس احلكومة ناريندرا مودي على 
فوزا كبير في االنتخابات ليقضي مرة أخرى على آمال 

عائلة غاندي بعودة إلى احلكم.
وبعد فرز بطاقات االقتراع البالغ عددها 600 مليون، 
أظهرت أرق��ام اللجنة االنتخابية ف��وزا بغالبية كبيرة 
لبهاراتيا جاناتا بحصوله على أغلب مقاعد البرملان 

املكون من 542 مقعدا.
وبعد اتضاح نتيجة الفرز في أضخم عملية اقتراع في 
العالم كتب مودي على تويتر »ننمو سويا ونزدهر سويا. 
سنبني سويا هندا أقوى وتضم اجلميع. الهند تفوز مرة 
أخرى!«.وكتب رئيس حزب بهاراتيا جاناتا اميت شاه 
على تويتر »هذا التفويض يظهر أن شعب الهند اقتلع 
متاما الطبقية واحملسوبية واالسترضاء ليختار القومية 

والتنمية«.
وتعني هذه األرقام في حال تأكيدها أن بهاراتيا جاناتا 
سيتخطى عتبة 272 مقعدا الضرورية للفوز بالغالبية، 
كما تعني حصوله على نتيجة أفضل من تلك التي حصل 
عليها خالل انتخابات 2014 عندما فاز ب282 مقعدا 
في أول غالبية برملانية حلزب منفرد خالل 30 عاما في 

الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1،3 مليار نسمة.
وتضع هذه النتيجة حزب بهاراتيا جاناتا وحلفاءه 
املتوقع فوزهم ب50 مقعدا، أمام غالبية من 340 مقعدا 
في مجلس النواب. وال يزال احلزب بحاجة لغالبية في 
مجلس الشيوخ لتجاوز عوائق أمام األجندة التشريعية 

ملودي.
وبدأت االحتفاالت في مكاتب وبعض األماكن وارتفعت 
البورصة الهندية فيما سجل امل��ؤش��ران الرئيسيان 
سينسيكس ونفتي مكاسب بأكثر من 2 باملئة متخطيني 

40 ألفا و200 ألف نقطة على التوالي للمرة األولى.
وكتب أغنى مدراء البنوك في الهند اوداي على تويتر 
مهنئا م��ودي »ح��ان وق��ت التغيير للهند. ح��ان الوقت 
إلص���الح عميق. أح��ل��م ب��أن نصبح ق��وة عاملية خالل 

حياتي«.
وتواصلت االنتخابات ملدة ستة أيام في هذه الدولة 
الشاسعة املمتدة من الهيماليا إلى املناطق املدارية وتضم 

مدنا كبرى ومناطق صحراوية وأدغاال.
واحلملة االنتخابية التي يعتقد أنها كلفت أكثر من 
سبعة مليارات دوالر، تخللتها إهانات -- مت تشبيه 
مودي بهتلر ومبدمر احلشرات -- وكذلك انتشار أخبار 

مضللة على فيسبوك وواتساب.
وهاجم غاندي )48 عاما( مودي خصوصا فيما يتعلق 
بشبهات فساد على خلفية صفقة دفاعية فرنسية ومحنة 

املزارعني واالقتصاد الضعيف.
وتشير التقارير إلى أن نسبة البطالة هي األعلى في 
أربعة عقود، مع منو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ببطء 
شديد وصعوبة خلق وظائف ملاليني الهنود الداخلني 

سوق العمل كل شهر.
وينظر إل��ى م���ودي، العضو السابق ف��ي املجموعة 
الهندوسية املتشددة »راشتريا سوايامسيفاك سانغ« 
)هيئة املتطوعني القوميني( التي تطبق أساليب شبه 
عسكرية، والرئيس األول في غوجارات عام 2002 عندما 
أودت أعمال شغب بحياة أكثر من ألف شخص معظمهم 

من املسلمني، كشخصية مثيرة لالنقسام.
وخ��الل حكم م��ودي ت��زاي��دت عمليات قتل املسلمني 
وأف��راد أقلية الداليت املهمشة بسبب أكل حلوم األبقار 

وذبح املاشية واملتاجرة بها.
كما أعيدت تسمية العديد من املدن التي حتمل اسماء 
إسالمية، فيما مت تغيير بعض الكتب املدرسية للتقليل من 

أهمية إسهامات املسلمني في الهند.

احتفال بفوز مودي باالنتخابات الهندية

اشتباكات بني حكومة الوفاق وقوات حفتر في طرابلس

بعد اشتباكات عنيفة باألسلحة الثقيلة

ليبيا: تواصل العمليات البرية والغارات الليلية على طرابلس

إجراءات أمنية مشددة في جاكرتا عقب أعمال شغب تلت االنتخابات
انتشر عشرات آالف اجلنود اإلندونيسيني في 
شوارع العاصمة جاكرتا اخلميس مع قرب انتهاء 
مهلة للطعن في نتيجة االنتخابات الرئاسية إثر 
اتهامات بالتزوير على نطاق واس��ع في االقتراع 

الذي جرى الشهر املاضي.
وقتل ستة أشخاص على األقل -- بينهم طالب 
في املرحلة الثانوية عمره 17 عاما -- بعد ليلتني من 
أعمال شغب اشتبكت خاللها الشرطة مع املتظاهرين 

املعارضني العادة انتخاب الرئيس جوكو ويدودو.
وتصاعدت أعمال العنف في أعقاب اتهامات 
أطلقها منافس وي���دودو اجل��ن��رال املتقاعد برابو 
سوبيانتو بأن انتخابات 17 أبريل شابتها عمليات 

تزوير.

وأكدت جلنة االنتخابات اإلندونيسية الثالثاء أن 
ويدودو فاز على سوبيانتو الذي أمامه مهلة تنتهي 
في ساعة مبكرة اجلمعة، لتقدمي طعن رسمي لدى 

احملكمة الدستورية.
ودعا املرشح البالغ من العمر 67 عاما إلى الهدوء 
وق��ال إن��ه سيطعن في النتائج من خ��الل القنوات 
القانونية، كما فعل دون ج��دوى في 2014 أمام 

ويدودو.
وقلل مسؤولو االنتخابات ومحللون من أهمية 

اتهامات سوبيانتو.
لكن العديد م��ن أن��ص��اره ي��ب��دون مقتنعني بأن 
عمليات تزوير واسعة حصلت في االنتخابات التي 
جرت في ثالث أكبر دميوقراطية في العالم بعد الهند 

والواليات املتحدة.
وكانت شوارع العاصمة هادئة نسبيا اخلميس 
م��ع انتشار عناصر الشرطة واجل��ي��ش ف��ي قلب 
املدينة وخصوصا في محيط مبنى وكالة مراقبة 
االنتخابات -- حيث وقعت غالبية أعمال العنف -
- والقصر الرئاسي، وسط مخاوف من وقوع املزيد 
من االضطرابات. ومت نشر قرابة ستني ألف عنصر 
م��ن ق��وات األم��ن اخلميس، ضعف ال��ع��دد السابق 
تقريبا، بعد أن توعد ويدودو ب«عدم التساهل« مع 
املزيد من أعمال الشغب. ونسبت السلطات أعمال 
العنف إلى »محرضني« قالت إنهم قدموا من خارج 
جاكرتا إلثارة املشاكل. وقال املتحدث باسم الشرطة 
الوطنية دي��دي براسيتيو »قمنا بتوقيف أكثر من 

300 مشبوه ونقوم حاليا باستجوابهم«.
ومت تعزيز االج�����راءات األم��ن��ي��ة ح��ول مكتب 
مفوضية االنتخابات مع وضع سياج شائك ونشر 

العشرات من عناصر األمن منذ عدة أيام.
ومنذ اندالع أعمال العنف يتزايد انتشار األخبار 
املضللة وال��ك��اذب��ة على االنترنت ف��ي أكبر دول��ة 
مسلمة، بينها مزاعم عن اقتحام الشرطة مسجدا 

وهو ما نفته السلطات.
وم��ن ب��ني القتلى طالب ف��ي املرحلة الثانوية 
عمره 17 عاما وشاب عمره 19 عاما، وفق وسائل 
إعالم محلية. وقالت السلطات إن الضحايا قتلوا 
بالرصاص أو من جراء صدمة قوة عنيفة، لكنها نفت 

أن تكون أطلقت ذخائر حية على احلشود.

اخلارجية التركية تنفي 
أنباء تهديدات واشنطن 

للتخلي عن »إس400-«
أعلن نائب وزير اخلارجية التركي 
ي��اف��وز سليم ك��ي��ران، أن ال��والي��ات 
املتحدة لم تقدم إنذارا رسميا لتركيا 
على امل��س��ت��وى ال��رس��م��ي، تطالبها 
ب��رف��ض ام��ت��الك أن��ظ��م��ة ص��واري��خ 
روس��ي��ة ل��ل��دف��اع اجل���وي م��ن ط��راز 

»إس400-«.
وقال كيران خالل زيارته للواليات 
املتحدة: »ال يوجد حديث عن مثل هذه 
»اإلنذارات« على املستوى الرسمي«، 

.Haderturk�وفقا ل
وفي وقت سابق، أعلنت مصادر 
مطلعة أن الواليات املتحدة منحت 
تركيا أسبوعني لتخليها عن شراء 
منظومة ال��دف��اع الصاروخي إس-
400 ال��روس��ي��ة، لصالح منظومة 
باتريوت األميركية، وجاء ذلك وفقا 

قناة »إس إن بي سي«.
ونقلت القناة عن املصادر قولها 
»بحلول نهاية األس��ب��وع األول من 
ي��ون��ي��و، يتعني على تركيا إلغاء 
الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات 
ال���دوالرات مع روسيا وش��راء نظام 
ال���دف���اع ال���ص���اروخ���ي ب��ات��ري��وت 
ال��ذي يصنع ف��ي ال��والي��ات املتحدة 
األم��ي��رك��ي��ة. أو م��واج��ه��ة فقدانها 
احلصول على 100 مقاتلة من طراز 
»إف 35« وعدت بها، وفرض عقوبات 
أميركية، فضال عن رد فعل محتمل 

من الناتو«.
وتتصاعد حدة التوتر بني تركيا 
والواليات املتحدة بسبب قرار أنقرة 
ش��راء منظومة الدفاع الصاروخي 
إس400- والتي ال تتوافق مع  أنظمة 

حلف شمال األطلسي.
أعلنت تركيا أنها لن تتخلى عن 
صفقة ش���راء منظومات ص��واري��خ 
ال��دف��اع اجل��وي الروسية م��ن ط��راز 
»إس — 400« وأن الدفعة األول��ى 
من هذه الصواريخ ستصل إلى البالد 
في يوليو ه��ذا ال��ع��ام، وم��ن جانبها 
تزعم الواليات املتحدة األميركية، أن 
منظومات صواريخ »إس — 400«، 
ال تتطابق ومعايير حلف الناتو 
مهددة تركيا بفرض العقوبات على 
امتالكها احملتمل، بل وأعلنت مرارا، 
أنه بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية 
بيع أحدث طائراتها من طراز »إف — 
35« ألنقرة، خاصة وأن تركيا تعتبر 
إحدى ال��دول األعضاء في البرنامج 
الدولي األميركي اخل��اص بتصنيع 
ال��ط��ائ��رة »إف35-«، ل��ك��ن تركيا 
أعلنت أكثر من مرة هي األخ��رى أن 
منظومات صواريخ »إس — 400«، 
ال تعد تهديدا بالنسبة لطائرات 

»إف — 35«.


