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الجزائر تؤكد وجود مجاالت واسعة للتعاون مع إيران

الحوثيون يهددون بضرب "العمق" السعودي

 

المنصات النفطية السعودية في مرمى االستهداف
الريا�ض _ وكاالت : اعلنت ال�س��عودية االثنني، انها �س��ادرت ا�سلحة على واحد من  
ثالثة زوارق دخلت املياه االقليمية ال�سعودية وتوجهت نحو من�سات نفطية بدون 

ان ت�ستجب لطلقات حتذيرية.
ونقل��ت وكال��ة االنباء ال�س��عودية عن م�س��در م�س��وؤول قوله انه “يف متام ال�س��اعة 
الثامنة وثمان وع�رشين دقيقة من م�س��اء اجلمعة  املا�سية دخلت املياه االإقليمية 
ال�س��عودية ثالث��ة زوارق  اجتهت م�رشعة نحو من�س��ات احلقل البرتويل ال�س��عودي 
مرجان”.وا�س��اف امل�س��در نف�س��ه ان “الق��وات البحري��ة ت�س��دت لها عل��ى الفور  
واأطلقت جتاهها طلقات حتذيرية مل ت�س��تجب لها الزوارق املعتدية”، مو�س��حا انه 
“مت القب�ض على اأحد الزوارق وات�سح اأنه حممل باالأ�سلحة من اأجل هدف تخريبي، 
فيم��ا فر الزورقان االآخران”. واو�س��ح ان الزوارق “حتم��ل علما باللونني االأبي�ض 
واالأحمر”. واأكد امل�سدر “حر�ض اململكة على حماربة االإرهاب والت�سدي لالأعمال 

التخريبية وال�سعي الدائم يف حفظ االأمن الوطني من اأي اعتداء”.
وهذه لي�ست املرة االوىل التي، تعلن فيها ال�سلطات ال�سعودية عن حماولة ا�ستهداف 
املن�س��ات واملن�س��ات النفطية يف اململكة اخلليجية الغنية بالنفط. اذ �س��بق ان مت 

ا�ستهداف �رشكة “ارامكو” النفطية.

اجلزائر_ وكاالت : اأكد وزير اخلارجية اجلزائري عبد القادر م�ساهل وجود جماالت 
وا�س��عة للتعاون امل�س��رتك م��ع طهران، وذلك اأثناء ا�س��تقباله نظ��ره االإيراين حممد 

جواد ظريف االأحداملا�سي.
واأ�س��ار م�س��اهل اإىل اأن اجلزائ��ر واإيران اتخذت��ا خطوات لتطوير العالق��ات الثنائية 

ولكنها تاأخذ م�سارا بطيئا موؤكدا وجود جماالت كبرة للتعاون امل�سرتك.
وق��ام ظري��ف بزي��ارة اجلزائر ل�س��اعات، يف اإطار جولة ت�س��مل تون���ض وموريتانيا 

لبحث العالقات الثنائية وق�سايا اإقليمية.
و���رشح رئي���ض الدبلوما�س��ية االإيرانية فور و�س��وله باأن��ه: "نظرا لوج��ود تطورات 
اإقليمي��ة ودولي��ة فاإنن��ا نحت��اج اإىل الت�س��اور م��ع اجلزائر الت��ي ت�س��كل اأول حمطة 
لزيارتي للمنطقة". واأ�ساف: "بني اجلزائر واإيران هناك �سيا�سة ت�ساور على ال�سعيد 
الدويل، وكذا فيما يتعلق بتعزيز التعاون بني الدول االإ�سالمية ودول عدم االنحياز، 
ويف ه��ذا االإط��ار فاإننا نحتاج اإىل املزيد من الت�س��اور والتن�س��يق". وال�س��بت، نقلت 
و�س��ائل اإعالم اإيرانية عن بهرام قا�سمي، الناطق با�س��م اخلارجية االإيرانية تاأكيده 
اأن الهدف من هذه اجلولة "هو تطوير العالقات الثنائية بني اجلمهورية االإ�س��المية 
االإيرانية وهذه الدول". واأ�س��اف، اأن الت�س��اور حول تطورات املنطقة ومنها �سوريا 

وق�سايا اخلليج تعد من حماور املحادثات التي �ستجري خالل الزيارة.

�سنعاء _ وكاالت : اعلنت وكالة اأنباء موالية الن�سار اهلل احلوثيني نقال عن متحدث 
با�س��م “اجلي���ض اليمن��ي” اأن جمي��ع اخليارات الع�س��كرية اأم��ام وحداته الع�س��كرية 
مفتوحة مبا يف ذلك �رشب العمق ال�سعودي. وقال العميد الركن �رشف غالب لقمان 
املتحدث الر�سمي با�س��م القوات امل�سلحة اليمنية املتحالفة مع احلوثيني :”قدراتنا 
الع�س��كرية هي االآن اأف�س��ل من اأي وقت م�س��ى، ونحن ب�سدد ترجمة واقع جديد يف 
امليدان لتقوي�ض حتركات العدو ومهاجمة جميع قواعده الع�س��كرية اال�س��رتاتيجية 

داخل العمق ال�سعودي التي ي�ستخدمها ل�سن عملياته الع�سكرية �سد اليمن”.
وانتقد لقمان ما و�س��فها ب�”املواقف الدولية ال�س��امتة واملعلنة عن جمل�ض االأمن، 

وهي توؤكد مدى اجنراره يف �سيا�سة متحيزة مل�سالح بع�ض القوى الكربى”.

اأك��د وزراء خارجي��ة دول جمموعة "بريك���ض"، خالل موؤمتر 
�س��حفي م�س��رتك، �رشورة العم��ل امل�س��رتك، وتظافر اجلهود 
يف حمارب��ة االإره��اب، م�س��رين اإىل اأهمي��ة ح��ل النزاع��ات 
وفق��ا للقانون ال��دويل. ويف هذا االإطار ق��ال وزير اخلارجية 
الرو�س��ي �س��رغي الفروف، خالل املوؤمتر ال�س��حفي، اإن دول 
بريك���ض معني��ة بح��ل االأزم��ة ال�س��ورية وفقا للق��رار االأممي 
2254، داعيا اإىل التن�سيق مع دم�سق، يف حماربة االإرهاب 
والعمل على ت�س��وية االأزمة. واأ�س��اف الف��روف: "نحن ندعو 
الوالي��ات املتحدة وغرها مم��ن لهم قواتهم وم�ست�س��اروهم 
عل��ى االأر���ض )يف �س��وريا( اإىل �س��مان التن�س��يق يف عملنا. 

وتعت��رب مناط��ق تخفي���ض الت�س��عيد خي��ارا م��ن اخلي��ارات 
املحتمل��ة للم�س��ي قدم��ا اإىل االأمام ب�س��كل م�س��رتك. وندعو 
اجلميع اإىل تفادي اخلطوات اأحادية اجلانب، واحرتام �سيادة 
�س��وريا واالنخراط يف عملنا امل�س��رتك الذي مت التوافق عليه 
مع حكوم��ة اجلمهورية العربية ال�س��ورية". وردا على �س��وؤال 
حول �س��يطرة قوات التحالف بقيادة الوالي��ات املتحدة على 
مع��رب ح��دودي يف جنوب �س��وريا، قال الف��روف: "ما يتعلق 
مبا يحدث على االأر�ض يف اجلمهورية العربية ال�سورية، فبال 
�س��ك، نحن ننطلق من �رشورة احرتام �س��يادة �سوريا ووحدة 
اأرا�سيها ب�سكل كامل، وفقا ملا ين�ض عليه قرار جمل�ض االمن 
ال��دويل رق��م 2254 وغره من الوثائق االأممي��ة". بدوره اأكد 
وزير اخلارجية ال�س��يني وانغ ي��ي، على اأهمية دور جمموعة 

"بريك���ض"، كعام��ل لتحقيق اال�س��تقرار يف الو�س��ع الدويل، 
م�س��را اإىل اأن اأع�س��اء "بريك���ض" لديه��م روؤى متقاربة حول 
امل�سائل االإقليمية والدولية. واأ�ساف وزير اخلارجية ال�سيني 
اأن "بريك���ض، مثلت دائما قوة دولية عادلة، من اأجل ال�س��الم 
واالأم��ن". وق��ال وان��غ يي: "�سنوا�س��ل دع��م �س��لطة القانون 
الدويل يف ال�س��وؤون الدولي��ة، والعمل معا على حل امل�س��اكل 
وزراء  ويبح��ث  املن��اخ".  وتغ��ر  االإره��اب،  مث��ل  الدولي��ة، 
خارجي��ة دول "بريك���ض"، خ��الل اجتماعه��م الي��وم االثنني 
19 يونيو/حزي��ران، يف بكني، عدة م�س��ائل اأهمها عالقات 
التع��اون داخ��ل جمموع��ة "بريك���ض"، والو�س��ع يف ال���رشق 
االأو�س��ط، وحماربة االإرهاب. وت�سم جمموعة "بريك�ض"، كال 

من الربازيل ورو�سيا والهند وال�سني وجنوب اإفريقيا. 

انتقد مر�س��د الثورة االإيرانية، اآية اهلل علي خامنئي، اإدارة 
الرئي���ض االأمريك��ي دونال��د ترام��ب وما و�س��فه بعدائها 
زعزع��ة  حم��اوالت  اأن  واأك��د  االإ�س��المية،  للجمهوري��ة 

اال�ستقرار يف بالده لن تنجح.
ونقل املوقع االإلك��رتوين للتلفزيون االإيراين عن خامنئي 
قول��ه "ه��ذه جمموع��ة عدمي��ة اخل��ربة مل تعرف ال�س��عب 
االإيراين وامل�س��وؤولني االإيرانيني حق املعرفة… وحينما 

يتلقون ال�سفعة يدركون حقيقة االأمر".
وكثف خامنئي وم�س��وؤولون اإيرانيون اآخ��رون انتقادهم 

للوالي��ات املتح��دة يف االأ�س��ابيع االأخ��رة بع��د اأن ق��ام 
ترامب بزيارة ر�سمية ال�سهر املا�سي لل�سعودية.

وخالل تلك الزيارة اأ�سار ترامب اإىل اإيران كم�سدر رئي�سي 
لتمويل ودعم اجلماعات املت�س��ددة. وانتقد اأي�سا االتفاق 
الن��ووي بني طه��ران والقوى العاملية ال�س��ت، ومن بينها 
الوالي��ات املتحدة، وال��ذي اأدى اإىل رفع بع�ض العقوبات 
املفرو�س��ة على اجلمهورية االإ�س��المية مقاب��ل احلد من 
برناجمه��ا الن��ووي. وقال ترامب اإن وا�س��نطن �س��رتاجع 

االتفاق لكنه مل ي�سل اإىل حد التعهد باإلغائه.
وقطعت اإيران والواليات املتحدة العالقات الدبلوما�سية 
بعد الثورة االإ�س��المية عام 1979 وكان العداء امل�س��تمر 

لوا�س��نطن نقطة التقاء الأن�س��ار خامنئي املت�س��ددين يف 
اإيران. واتهم خامنئي الواليات املتحدة واململكة العربية 
ال�س��عودية، بتمويل املت�سددين ال�س��نة مبا يف ذلك تنظيم 
"الدولة االإ�سالمية" )داع�ض( الذي نفذ اأول هجوم له يف 
اإي��ران ه��ذا ال�س��هر موقع��ا  17 قتيال يف قلب العا�س��مة 

طهران.
االنتحاري��ة  التفج��رات  يف  تورطه��ا  الريا���ض  ونف��ت 
والهجم��ات امل�س��لحة عل��ى الربمل��ان االإي��راين و�رشيح 

موؤ�س�ض اجلمهورية االإ�سالمية اآية اهلل روح اهلل اخلميني.
وقال خامنئي يف خطاب يوم االأحد اإن اأي جهود لزعزعة 

ا�ستقرار اجلمهورية االإ�سالمية لن تنجح.

جت��ددت االحتجاج��ات باإقلي��م احل�س��يمة �س��مال 
املغ��رب، بع��د �س��الة الرتاوي��ح ليل��ة االأح��د 18 
يونيو/حزي��ران، و�س��ط دعوات مل�س��رة ي��وم عيد 
الفط��ر مبدين��ة احل�س��يمة. ون���رش بع�ض الن�س��طاء 
االجتماع��ي  التوا�س��ل  �س��بكات  يف  احلقوقي��ني 
مقاط��ع فيديو تب��ني "جتدد االحتجاج��ات باإقليم 
احل�س��يمة وبع�ض مدن ال�س��مال، مث��ل ايت حذيفة 
والناظ��ور وام��زورن، مطالب��ني باإط��الق ���رشاح 

املوقوفني، وحتقيق مطالب ال�سكان".
كما ن�رشوا مقاطع فيديو تبني "م�ساركة الع�رشات 
بوقفات وم�سرات احتجاجية داعمة حلراك الريف 
ب��كل من بلجيكا واإ�س��بانيا، م��ن تنظيم املغرتبني 
املغاربة به��ذه املدن". ودعا الن�س��طاء اإىل تنظيم 
م�س��رة احتجاجي��ة ي��وم عي��د الفط��ر يف مدين��ة 

احل�سيمة، للمطالبة باإطالق �رشاح املعتقلني.
من جهتها، نفت وزارة الداخلية املغربية، ارتكاب 
الق��وات العمومية اأعمال عن��ف، وتعذيب يف اإقليم 
احل�سيمة، �سمال اململكة. وقالت الوزارة، يف بيان، 
اإنه��ا فتح��ت حتقيقا لتحدي��د هويات االأ�س��خا�ض 
املتورط��ني يف الرتوي��ج عل��ى بع�ض ال�س��فحات 
على موقع "في�س��بوك"، �سورا الأ�سخا�ض م�سابني 
بج��روح يف اأح��داث اإجرامية خمتلفة. واأو�س��حت 
ال��وزارة اأنه "نظرا خلط��ورة االأفع��ال واالدعاءات 
املغر�س��ة التي من �س��اأنها ت�س��ليل ال��راأي العام، 
والتاأثر �سلبا على االإح�سا�ض باالأمن واإثارة الفزع 

بني املواطنني".

"بريكس" تدعو إلى حل األزمة السورية وفقًا للقرار 2254

بريطانيا: ضحايا هجوم مسجد لندن مسلمون والسلطات تتعامل معه كحادث إرهابي 

تجدد االحتجاجات في المغرب المرشد اإليراني علي خامنئي ينتقد سياسات أميركا تجاه بالده
ودعوات لمسيرة يوم عيد الفطر

طهران _ وكاالت

الرباط_ وكاالت  

بكين _ وكاالت 

فرنسا.. حزب ماكرون يحقق أغلبية مريحة في البرلمان
ف��از ح��زب الرئي�ض الفرن�س��ي اإميانويل ماك��رون باأغلبية 
برملاني��ة وا�س��حة، ح�س��بما اأظه��رت النتائ��ج، وذلك بعد 

اأ�سابيع من فوزه بالرئا�سة.
وبع��د ف��رز كل االأ�س��وات تقريب��ا يف اجلول��ة الثاني��ة من 
االنتخابات، ح�س��ل ح��زب "اجلمهوري��ة اإىل االأمام"، اإىل 
جان��ب حليفه ح��زب احلركة الدميقراطي��ة، اأكرث من 300 
مقع��د يف اجلمعية الوطنية )الربملان(، الذي يبلغ اإجمايل 

عدد مقاعدها 577 مقعدا.
ويع��د هام���ض الف��وز اأق��ل مم��ا توق��ع البع���ض، يف ظ��ل 
انخفا���ض ملح��وظ يف ن�س��بة امل�س��اركة يف االنتخابات 

مقارنة بانتخابات عام 2012.
وتاأ�س���ض ح��زب اجلمهوري��ة اإىل االأمام قب��ل اأكرث من عام 
واحد، ون�س��ف مر�سحيه ال يتمتعون �سوى بخربة �سيا�سية 

حمدودة، اأو اأنه لي�ض لديهم خربة على االإطالق.
ت هذه النتائج جانبا كل االأحزاب الرئي�س��ية، وتعطي  ونحَّ
الرئي���ض ال�س��اب، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، تفوي�س��ا 
قويا يف الربملان، ميكنه من تنفيذ �سيا�س��اته االإ�سالحية 

املوؤيدة لالحتاد االأوربي والداعمة لقطاع االأعمال.
وج��رت اأم���ض االأح��د اجلول��ة الثاني��ة م��ن االنتخاب��ات 
الربملاني��ة الفرن�س��ية، وكان اأب��رز مالحمه��ا تدين ن�س��بة 
امل�س��اركة اإىل نحو 42 يف املئة، وهي اأٌقل بكثر من تلك 

التي �سجلت يف انتخابات عام 2012.
ويقول مرا�س��لون اإن معار�س��ي الرئي�ض الفرن�س��ي رمبا مل 

يكلفوا اأنف�سهم عناء امل�ساركة.
واأق��ر رئي���ض ال��وزراء الفرن�س��ي اإدوار فيليب بتدين ن�س��بة 

امل�ساركة، ووعد باأن يعمل حزبة مل�سلحة فرن�سا ككل.
االأغلبية املريحة التي حققها حزب اجلمهورية اإىل االأمام 
وحزب احلركة الدميقراطية، والتي تتخطى حاجز ال� 289 
مقع��دا املطلوب لل�س��يطرة عل��ى الربملان، �س��تمثل �رشبة 

قوية لالأحزاب التقليدية يف اليمني والي�سار.
وق��د ي�س��كل اجلمهوري��ون املحافظ��ون وحلفاوؤه��م كتلة 
معار�س��ة قوي��ة، ت�س��مل م��ا ب��ني 125 اإىل 131 مقعدا، 
لكن هذا الرقم اأقل بكثر من كتلتهم يف الربملان ال�س��ابق، 

والتي بلغ عددها 200 مقعد.

باريس _ وكاالت 

�أعلن م�س�ؤول يف 
�سرطة مكافحة �الرهاب 

�لربيطانية، �ن جميع 
�سحايا �لهج�م ب�سيارة 
على جمم�عة من �ملارة 

قرب م�سجد يف لندن ليل 
�الحد – �الثنني هم من 

�مل�سلمني.

وتابع امل�س��وؤول االمني نيل با�س��و يف لقاء �س��حايف 
ان “كل ال�سحايا من امل�سلمني”، مو�سحا ان ال�رشطة 
ال ت��زال تتاأك��د مم��ا اذا كان م�رشع رج��ل يف املكان 

مرتبطا باالعتداء الذي اأوقع ع�رشة جرحى.
وقتل �س��خ�ض واأ�س��يب ثمانية اآخرون بجروح عندما 
قامت �ساحنة  �سغرة بده�ض مارة بالقرب من م�سجد 
يف �سمال لندن، بح�سب ما اأعلنت ال�رشطة مو�سحة اأن 
�رشط��ة مكافح��ة االره��اب تت��وىل التحقي��ق يف هذه 

الق�سية.
قت��ل يف  “�سخ�س��ا  ان  بي��ان  ال�رشط��ة يف  واأف��ادت 
م��كان” الهجوم وان “ثماني��ة جرحى نقلوا اىل ثالثة 
م�ست�س��فيات خمتلفة”، مو�س��حة ان �سخ�سني اآخرين 

يعاجلان ال�سابتهما بجروح طفيفة.
وتابعت ال�رشطة ان “هيئ��ة مكافحة االرهاب” تولت 
التحقي��ق وان �س��ائق ال�س��احنة ال�س��غرة البال��غ 48 
عام��ا احتج��زه ا�س��خا�ض يف امل��كان قب��ل اأن توقفه 

ال�رشطة.
واأعلن��ت رئي�س��ة ال��وزراء الربيطاني��ة تري��زا ماي ان 
ال�رشطة تتعامل مع احلدث على انه “هجوم انتحاري 
حمتم��ل”، ودع��ت اىل اجتم��اع ط��ارئ قب��ل الظه��ر. 
وقالت ماي انه “حدث رهيب”، موؤكدة ت�س��امنها مع 

“اجلرحى واأ�رشهم واأجهزة اال�سعاف يف املكان”.
وكان��ت ال�رشط��ة ا�س��تدعيت اىل املكان بعيد ال�س��اعة 

00،20 )23،20 ت غ(.
وقال��ت ع��دة جمعي��ات ا�س��المية م��ن بينه��ا جمل�ض 
امل�س��لمني املنظم��ة التمثيلي��ة مل�س��لمي بريطانيا ان 

عملية الده�ض متت اأمام م�سجد.

وكت��ب جمل���ض امل�س��لمني يف تغري��دة “اأبلغن��ا ب��اأن 
�س��احنة �س��غرة ده�س��ت موؤمنني عن��د خروجهم من 

م�سجد فين�سربي بارك. �سلواتنا مع ال�سحايا”.
وقال هارون خان رئي�ض جمل�ض امل�سلمني يف تغريدة 
اأخرى ان العربة اقتحمت ح�س��د امل�سلني “عمدا” عند 

مغادرتهم امل�سجد.

)رم�س��ان  منظم��ة  رئي���ض  �س��فيق  رم�س��ان  ون��دد 
فاوندي�سن( يف بيان ب�”االعتداء ال�رشير”.

ودان��ت منظمة “كي��دج” للدفاع عن حقوق االن�س��ان 
ب�”الزيادة املت�س��ارعة ملعاداة امل�سلمني”، ودعت اىل 

“الهدوء”.
وي��روي عبد الق��ادر وارا، الذي عاي��ن الهجوم “هجم 

على النا�ض و�سحبهم لعدة اأمتار”.
واأظهر ت�س��جيل فيديو ه��او اطلعت عليه وكالة فران�ض 
بر�ض ثالثة اأ�سخا�ض ممددين اأر�سا من بينهم �سخ�ض 

يتم انعا�سه باال�سعافات االولية.
وكتب��ت �س��ينتيا فانزي��ال التي �س��هدت االعت��داء على 
توي��رت “من املروع روؤية رجال ال�رشطة وهم يقومون 

بانعا�ض ا�سخا�ض ممدين اأر�سا النقاذ حياتهم”.
وق��ال ديفي��د روبن�س��ون )41 عام��ا( الذي و�س��ل اىل 
امل��كان بع��د وق��وع الهج��وم “راأين��ا عددا كب��را من 
اال�س��خا�ض وه��م ي�رشخ��ون والعديد م��ن اجلرحى”. 

واأ�ساف “يبدو ان امل�سجد كان م�ستهدفا”.
وروى �س��اهد اآخر، رف�ض الك�س��ف ع��ن هويته انه راأى 

“�ساحنة بي�ساء �سغرة على متنها ثالثة رجال”.
واأفادت مرا�س��لة لفران�ض بر�ض ان م�س��لمني بداأوا اأداء 

ال�سالة يف ال�سارع على مقربة من مكان الهجوم.
وياأتي الهجوم بعد ثالثة اعتداءات �س��هدتها البالد يف 

ثالثة ا�سهر.
فقد تبنى تنظيم “داع�ض” هجوما ا�س��فر يف 22 اآذار/
مار���ض عن �س��قوط خم�س��ة قتلى يف لن��دن حيث قام 
رجل بده�ض مارة على ج�رش وي�ستمن�س��رت وقتل اربعة 
ا�س��خا�ض ثم طع��ن �رشطيا حتى املوت قب��ل ان يقتل 
يف باحة الربملان. واملهاجم كان خالد م�س��عود وهو 

بريطاين اعتنق اال�سالم.
وبعد �س��هرين وقع اعتداء ا�س��فر عن �س��قوط 22 قتيال 
وج��رح 116 اآخري��ن بينه��م ع��دد كبر م��ن االطفال 
واملراهقني، عندما فجر بريطاين من ا�سل ليبي نف�سه 
يف مان�س�س��رت يف نهاية حفلة غنائي��ة للمغنية اريانا 

غراندي. وتبنى التنظيم االرهابي االعتداء.
ويف الثال��ث م��ن حزيران/يوني��و اجل��اري، �رشب��ت 
العا�س��مة الربيطاني��ة م��ن جدي��د. فف��ي م�س��اء ذل��ك 
اليوم قامت �س��احنة �س��غرة بده�ض ح�س��د على ج�رش 
لن��دن بري��دج ثم ن��زل ركابه��ا الثالثة وقام��وا بطعن 
مارة ع�س��وائيا قبل ان تقتلهم ال�رشطة. بلغت ح�سيلة 
ال�س��حايا ثماني��ة قتل��ى وح��واىل خم�س��ني جريح��ا. 

وتبنى “داع�ض” االعتداء.

لندن – أ ف ب


