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الرياض: االعتداء اإلرهابي على »شيبة« لم يؤثر على إنتاجنا النفطي

واشنطن تصعّد معركة »غريس 1« وتصدر مذكرة احتجاز لها
عواصم - وكاالت: لم تنته أزمة ناقلة النفط 
اإليرانية »غريس ١« بإعالن سلطات جبل طارق 
اإلفراج عنها، وقررت واشــنطن مواصلة هذه 
املعركة ضد طهران، حيث أصدرت مذكرة لضبط 
الناقلة، في قرار يهدد مبزيد من التصعيد في 

التوتر الشديد القائم بني البلدين.
املذكرة املوقعة من قبل وزير العدل األميركي 
اتهمت الناقلة بالضلوع في مخطط »للوصول 
بطريقة غير قانونية إلى النظام املالي األميركي 
بهــدف دعم شــحنات غير شــرعية من إيران 
إلى سورية يرسلها احلرس الثوري اإليراني« 
الذي أدرجته واشــنطن على قائمتها السوداء 

لـ »املنظمات اإلرهابية األجنبية«.
كما أصدرت محكمة احتادية في واشنطن 
أمرا باحتجاز الناقلة والنفط املوجود على متنها 
ونحو مليون دوالر. وقالت املدعية العامة في 
واشنطن العاصمة جيسي ليو في بيان صحافي 
»ثمــة مزاعم أن شــبكة من شــركات الواجهة 
غسلت ماليني الدوالرات لدعم هذه الشحنات«.
وأضافت: »يشــمل املخطط أطرافا متعددة 
تابعة للحرس الثوري اإليراني وجرى تدعيمه 

عبر رحالت خادعة لغريس ١«.
وجرى محو اسم )غريس ١( من على الناقلة 
ولم تعد ترفع علم بنما. لكن فابيان بيكاردو 

رئيس وزراء منطقة جبل طارق التابعة للتاج 
البريطاني، قال إن األمــر بيد احملكمة العليا. 
وأضاف: »قد يرجع األمر قطعا إلى احملكمة«.

ونقلت صحيفة )جبل طارق كرونيكل( عن 
مصدر لم تذكر اسمه قوله إن من غير املرجح 
أن تبحر الســفينة قبل اليوم األحد. وأضاف 
املصدر أن الناقلة بانتظار وصول 6 أفراد طاقم 
جدد منهم القبطان. في املقابل، أعلن املتحدث 
باســم اخلارجية اإليرانية عباس موسوي أن 
بالده لم تعط سلطات جبل طارق »أي ضمانة 

بأن غريس ١ لن تتوجه إلى سورية«.
وقال في تصريح نقله موقع تابع لشــبكة 

التلفزيون الرسمي إن »وجهة الناقلة لم تكن 
سورية )...( وحتى إن كانت تلك وجهتها، فإن 

املسألة ال تعني أحدا«.
وأعلن نائب مدير مؤسسة املوانئ واملالحة 
البحريــة في إيران جليل إســالمي أن الناقلة 
ستغادر البحر املتوسط رافعة العلم اإليراني 

وليس علم بنما.
وقال إسالمي بحسب ما نقل عنه التلفزيون 
اإليراني: »بناء على طلب املالك، ستبحر غريس 
١ في البحر املتوسط بعد أن ترفع علم جمهورية 
إيران وتعاد تســميتها »أدريــان داريا« خالل 

الرحلة«.

عواصم- وكاالت: قال وزير 
الطاقــة والصناعــة والثروة 
املعدنيــة الســعودي، خالــد 
الفالــح، إن االعتداء اإلرهابي 
على إحدى وحدات معمل الغاز 
الطبيعــي في حقل الشــيبة 
البترولــي »خلــف أضــرارا 
محدودة« ولن يؤثر على إنتاج 
اململكة وصادراتها من البترول.
وأضاف الفالــح في بيان 
صحافي أن »إحــدى وحدات 
معمل للغاز الطبيعي في حقل 
الشيبة البترولي تعرضت إلى 
اعتــداء عــن طريــق طائرات 
مســيرة بدون طيار »درون« 
مفخخة، وجنم عن ذلك حريق 

متت السيطرة عليه«.
وشــدد الفالــح فــي بيان 
نشرته وكالة األنباء السعودية 
الرسمية »واس« أمس على أن 
اململكة تدين بأشــد العبارات 
هذا الهجوم اجلبان، وتؤكد أن 
هذا العمل اإلرهابي والتخريبي 
ما هو إال امتداد لتلك األعمال 
التي استهدفت مؤخرا سالسل 
إمداد البترول العاملية، مبا في 
ذلك أنابيب النفط في اململكة، 
وناقــالت النفط فــي اخلليج 

أمن إمــدادات الطاقة للعالم، 
تهديــدا  ميثــل  و»بالتالــي 
لالقتصاد العاملي، ويبرز هذا 
الهجــوم اجلبان مــرة أخرى 

في اليمن املدعومة من إيران«.
من جهتها، أوضحت شركة 
أرامكو السعودية سيطرة فرق 
االستجابة لديها »على حريق 

محدود وقع صباح امس في 
أحد مرافق معمل شيبة للغاز، 
ولم يتســبب احلادث بوقوع 

أي إصابات«.
وأكدت الشــركة في بيان 
صحافي »أن إمدادات عمالئها 
مــن النفــط اخلام لــم تتأثر 

نتيجة لهذا احلادث«.
وعلى صعيد مختلف، قالت 
القــوات املشــتركة للتحالف 
العربــي لدعم الشــرعية في 
اليمن ان املكونات والتشكيالت 
العســكرية مــن »املجلــس 
االنتقالــي اجلنوبي« وقوات 
احلزام األمني بــدأت العودة 
ملواقعها السابقة واالنسحاب 
من املواقع التي استولت عليها 

خالل الفترة املاضية.
القــوات  وثمنــت قيــادة 
املشــتركة للتحالف في بيان 
صحافي أوردته وكالة )واس( 
اســتجابة احلكومــة اليمنية 
الشرعية للدعوة لضبط النفس 
أثناء األزمة وتغليبها ملصالح 
اليمني ومحافظتها  الشــعب 
علــى مكاســب حتالــف دعم 
الشرعية في اليمن ألجل إعادة 

الدولة ومؤسساتها.

أهمية تصدي املجتمع الدولي 
لكل اجلهات اإلرهابية التي تنفذ 
مثل هذه األعمال التخريبية، 
مبا في ذلك ميليشيات احلوثي 

»التحالف«: قوات »املجلس االنتقالي اجلنوبي« تعود ملواقعها في عدن

طهران تغير اسمها إلى أدريان وترفع علمها عليها

)ا.ف.پ( مدرعة تابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ترابط أمام مقر البنك املركزي في عدن أمس 

العربي وغيرها.
وقال إن هذا االعتداء على 
منشــآت حيوية ال يستهدف 
اململكة فحسب، وإمنا يستهدف 

اإلمارات: بدء الترشح
لـ »املجلس الوطني« اليوم

احملتجون اجلزائريون 
يتهمون جلنة احلوار باخليانة

هونغ كونغ: مظاهرات جديدة 
ومخاوف من رد فعل بكني

أبوظبي - وام: تنطلق اليوم عملية تسجيل أعضاء 
الهيئات االنتخابية الراغبني في الترشح لعضوية املجلس 
الوطني االحتادي ٢٠١٩ في دولة اإلمارات العربية، وتستمر 
إلى٢٢ اجلاري فــي ٩ مراكز تتوزع على مختلف إمارات 
الدولة.وتستمر عملية تســجيل طلبات املرشحني على 
مــدى 5 أيام وفق اجلــدول الزمنــي النتخابات املجلس 
الوطني االحتادي، حيث يحق ملن توافرت فيه الشروط 

الدستورية التقدم بطلب للترشح.
وتتركز الشروط في أن يكون الراغب في الترشح من 
مواطني إحدى إمارات االحتــاد، ويقيم بصفة دائمة في 
اإلمارة التي ميثلها في املجلس الوطني االحتادي، وأال تقل 
سنه عن خمس وعشرين سنة ميالدية/أي أن يكون من 
مواليــد 4 أكتوبر عام ١٩٩4 وما قبله، وأن يكون متمتعا 
باألهلية املدنية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، ولم 
يسبق احلكم عليه في جرمية مخلة بالشرف، ما لم يكن 
قــد رد إليه اعتباره طبقا للقانون، وأن يكون لديه إملام 

كاف بالقراءة والكتابة.
ووفق اجلــدول الزمني النتخابــات املجلس الوطني 
االحتادي ٢٠١٩ فسيتم اإلعالن عن القائمة األولية ملرشحي 
املجلس الوطني في ٢5 اجلاري على أن يتم إعالن القائمة 

النهائية في 3 سبتمبر املقبل.

اجلزائر - وكاالت: قالت »جلنة احلوار والوســاطة« 
باجلزائــر أمس ان مطلب رحيــل الرئيس املؤقت للبالد 
عبد القادر بن صالح »غير منطقي ومخالف للدستور«، 
مؤكدة أن »عواقبه ستكون وخيمة ومن شأنها أن تدخل 

البالد في فراغ مؤسساتي خطير«.
وذكر رئيس الهيئة االستشارية للجنة األستاذ اجلامعي 
عمــار بلحيمر في مؤمتر صحافي بعــد تعيينه في هذا 
املنصب ان »تنصيب الرئيس املؤقت للبالد جاء دستوريا 
واستمرارا للمادة ١٠٢ تفاديا للمخاطر التي حتوم بالبالد«.
وأوضــح أن »الهيئة االستشــارية ليســت في خدمة 
السلطة السابقة أو احلالية وأن املبدأ الوحيد في عملها 
هو القطيعة مع النظام الســابق«، مؤكدا أنه »لن يكون 

للوالة أي دور في االنتخابات القادمة«.
لكن يبدو أن هذا التصريح لم يكن كافيا إلقناع احملتجني 
والطلبــة، الذين اقتحم عدد منهم ندوة صحافية عقدها 
أعضــاء اللجنة الوطنية إلدارة احلوار، مطالبني اللجنة 

بسحب أوراقها. 
واعتبر الطلبة احملتجون ان عمل جلنة احلوار »مخالف/ 
لشرعية احلراك/ حسبما رددوا«، متهمني أعضاء اللجنة 
ورئيســها كرمي يونس بـ »خيانة إرادة الشــعب وإدارة 
الظهر للهبة الســلمية التي خرج من أجلها اجلزائريون 

منذ الـ٢٢ من فبراير املاضي«.

هونــغ كونــغ - وكاالت: تظاهر احملتجــون املطالبون 
بالدميوقراطية في هونغ كونغ مجددا امس في اختبار كبير 
للحركة االحتجاجية في أعقاب انتقادات لتظاهرة تخللتها 
أعمــال عنف في مطار املدينة وســط تصاعد املخاوف إزاء 
خطوات بكني املقبلة. وبدأت جتمعات امس مبشاركة آالف 
املدرسني في مسيرة حتت األمطار الغزيرة دعما لالحتجاجات 

التي يقودها الشباب بشكل كبير. 
وبعد الظهر، جتمع النشــطاء في هونــغ هوم وتو كوا 
وان، وهمــا حيان يقصدهما الســياح القادمون من الصني، 

علما بأن الشرطة حظرت تلك التجمعات.
ومنعت الشرطة في البداية مسيرة امس قبل أن تتراجع 

بعد أن مت تغيير مسارها الحقا.
وقال متظاهر اكتفى بذكر اسمه األول مارس إن »احلكومة 
لم تســتجب بعد ولو ملطلب واحد وصعدت من اســتخدام 

القوة عن طريق الشرطة لقمع أصوات الناس«.
ويعتزم النشــطاء تنظيم جتمع 
حاشــد آخر غدا وصف بأنه تظاهرة 
»عقالنية وغير عنيفة« تهدف لإلثبات 
بأن احلركة االحتجاجية التزال تتمتع 
بدعم شــعبي واســع بعــد تعرضها 

النتكاسة في وقت سابق.

طليب ترفض الشروط »التعسفية« لزيارة الضفة وترامب يهاجمها
عواصم - وكاالت: رفضت 
النائبــة األميركية رشــيدة 
طليــب عرضــا إســرائيليا 
للســماح لها بزيارة الضفة 
الغربيــة قائلة إنها لن تزور 
أســرتها هنــاك ألن حكومة 
االحتــالل فرضت »شــروطا 

تعسفية« إلهانتها.
وكانــت رشــيدة، عضو 
مجلــس النــواب عن احلزب 
الدميوقراطــي التــي تنتقــد 
السياســة اإلسرائيلية جتاه 
القيام  الفلسطينيني، تعتزم 
بزيــارة رســمية إلســرائيل 
بصحبــة زميلتهــا النائبــة 

الدميوقراطية إلهان عمر.
ولرشيدة طليب )43 عاما( 
جذور فــي قرية بيــت عور 
الفوقــا في الضفــة الغربية، 

إســرائيل باســتغالل هــذا 
املوقف إلهانتي واســتغالل 
حبــي جلدتــي لكــي أنحني 
الظاملــة  سياســتها  أمــام 

امس االول »مبجــرد منحها 
اإلذن، أرادت لفــت األنظــار 
وأعلنت بصوت مرتفع أنها لن 
تزور إسرائيل... هل كانت هذه 
اخلطة؟ لقد تصرفت إسرائيل 

بشكل مناسب!«.
على صعيد آخر، شــنت 
طائــرة حربيــة إســرائيلية 
امــس غارات علــى 3 أهداف 
في قطاع غزة من دون وقوع 
إصابات، على ما أفاد مصدر 
أمني فلسطيني، بعد ساعات 
على اعتراض جيش االحتالل 
صاروخا أطلق باجتاه جنوب 

إسرائيل.
وأوضح املصدر ان الغارات 
أصابت مركز مراقبة حلركة 
حمــاس فــي بيــت حانــون 
)شمال( وهدفا غير محدد قرب 

مدينة غزة وأرضا خالء قرب 
دير البلح )وسط(.

من جهتــه، أعلن اجليش 
اإلســرائيلي فــي بيــان عن 
غارتــني على »أهــداف حتت 
األرض تعــود إلــى منظمــة 
حماس في شمال قطاع غزة 

ووسطه«.
وأوضح ان عملية إطالق 
الصاروخ مســاء امس األول 
كانت أول هجوم من هذا النوع 

منذ ١٢ يوليو الفائت.
وفي وقت ســابق أعلنت 
وزارة الصحة الفلســطينية 
في بيــان أن 3٢ فلســطينيا 
أصيبوا بنيران إســرائيلية 
على طول السياج احلدودي 
في غزة خالل مسيرات العودة 

األسبوعية هناك.

وأضافــت:  والعنصريــة«. 
»إسكاتي ومعاملتي كمجرمة 
ليــس ما تريده )جدتي( لي. 
سيقتل هذا جزءا مني. قراري 
أن زيارة جدتي في ظل هذه 
الشروط التعسفية يتعارض 
مع كل ما أؤمن به.. النضال 
ضــد العنصريــة والقمــع 

والظلم«.
وزعمــت وســائل إعــالم 
إســرائيلية أن طليب وافقت 
فــي طلب الزيــارة على عدم 

الترويج ملقاطعة إسرائيل.
من جهته، انتقد الرئيس 
األميركي دونالد ترامب رشيدة 
ألنها اختارت عدم السفر إلى 
إسرائيل بعد أن سمحت لها 

بزيارة جدتها فقط.
وقــال على تويتر مســاء 

غارات إسرائيلية على غزة بعد إطالق صاروخ من القطاع

جدة النائبة االميركية رشيدة طليب امام منزلها بالضفة امس     )رويترز( 

حيث تعيش جدتها وأقارب 
آخرون كثر لها.

وقالت طليب على تويتر: 
»ال ميكــن أن أســمح لدولــة 

عواصم - وكاالت: حذرت باكستان الهند 
من أنها سترد بـ »حزم« على أي »عمل مغامر« 
قد تقدم عليــه نيودلهي، وذلك بعدما أحملت 
األخيرة إلى انها تدرس التخلي عن عقيدة »عدم 
اللجوء أوال للنووي«، وتبادل اجلانبان إطالق 
نار »كثيف« عبر احلدود بينهما بعد ساعات 
من عقد مجلس األمن أول جلسة بخصوص 

كشمير املتنازع عليه منذ نحو 50 عاما.
وقال وزير اخلارجية الباكســتاني شاه 
محمود قرشي في مؤمتر صحافي عقده مع 
املتحدث العسكري آصف غفور في إسالم أباد 
امس إن القوات املسلحة الباكستانية ستكون 
مستعدة »للرد بحزم« على أي »عمل مغامر« 
قد تقوم به الهند فــي أعقاب اجتماع األمم 
املتحدة، مشيرا الى ان باكستان تقيم مراكز 
لكشــمير في عواصم أجنبية »للضغط من 
أجل الكشميريني وحقهم في تقرير املصير«.
وبعد اجتماع مجلس األمن الدولي بشأن 
اقليم كشمير امس االول، قال سفير الهند في 
األمم املتحدة سيد أكبر الدين صرح للصحافيني 
في نيويورك »ال نحتــاج إلى هيئات دولية 
تتدخل في شــؤون غيرها حملاولة إطالعنا 
على كيفيــة إدارة حياتنا. نحن أمة تتجاوز 

املليار نسمة«.

وكان وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، 
قد أملح إلى أن بالده قد تعيد النظر في عقيدتها 

»عدم اللجوء أوال« إلى السالح النووي.
الهندي بتصريحاته  الدفاع  وأدلى وزير 
في بوخران حيث كانت الهند جنحت في عام 
1998 في جتاربهــا النووية إبان عهد رئيس 

الوزراء اتال فاجبايي.
وكتب ســينغ على موقــع »تويتر« إن 
»بوخران هي املــكان الذي يذكرنا بااللتزام 
الراســخ )لفاجبايي( بجعل الهند قوة نووية 
وهي التزال ملتزمة بشدة بعقيدة »عدم اللجوء 
أوال« إلى السالح النووي«. لكنه حذر من أن »ما 
سيحصل في املستقبل يتوقف على الظروف«.

وردت وزيرة حقوق اإلنسان الباكستانية 
عبر موقع »تويتــر« على تصريحات وزير 
الدفاع الهندي بــأن على نيودلهي »التوقف 

عن الكذب«.
وقالــت إن الهند تخلت عن هذه العقيدة 
»في 4 يناير 2003 حني أعلنت حكومتها أنها 
ستستخدم أســلحة نووية في مواجهة أي 
هجوم.. ضدها أو ضد جنودها في أي مكان«.
وكان البرنامج االنتخابي في عام 2014 لـ 
»احلزب القومي الهندوسي« احلاكم تضمن 
مراجعة لهذه العقيدة، غير أن رئيس الوزراء 

ناريندا مودي الذي كان مرشحا آنذاك تعهد 
بعدم تغييرها في حال وصوله إلى السلطة.

وفي غضون ذلك، أعادت السلطات الهندية، 
امس خطوط االتصاالت األرضية في إقليم 
كشمير، وذلك بعد مرور نحو أسبوعني على 
إلغاء الهند احلكم الذاتي الدستوري في والية 
الهندي  التي تتبع الشطر  جامو وكشــمير 

من اإلقليم.
وقال مسؤولون تابعون للحكومة الهندية: 
»إنه مت رفع القيود عن معظم املناطق باإلقليم، 
وسيتم استئناف عمل املكاتب احلكومية لبعض 

الوقت في وقت الحق«.
مــن ناحية أخرى، أعلنت الشــرطة في 
كشــمير، على موقع )تويتر(، أنه مت خفض 
القيود في مناطق عديدة على حركة املواطنني، 

قائلة »إن الوضع اليزال سلميا«.
الى ذلك، حــث الرئيس األميركي دونالد 
ترامب البلدين النوويني على العودة لطاولة 

املفاوضات.
وقالت الرئاســة األميركية في بيان بعد 
اتصال هاتفي بني ترامب وخان إن »الرئيس 
)ترامب( أكــد مجددا أهميــة أن حتد الهند 
وباكستان من التوتر بشــأن )والية( جامو 

)ا.ف.پ(  وكشمير من خالل حوار ثنائي«. كشميريون يتظاهرون في سريناغار امس االول احتجاجا على الغاء الهند احلكم الذاتي القليمهم 
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