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 25طائرة «درونز» وصواريخ «كروز» من طراز «يا علي» قصفت املعملني

السعودية تعرض أدلة تورط إيران في هجوم أرامكو
أعلنت وزارة الدفاع السعودية أم��س ،أن
الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو جاءت
من الشمال ،بدعم من إيران.وقال تركي املالكي،
املتحدث باسم ال��وزارة ،خالل مؤمتر صحافي
في الرياض ،إن اململكة تؤكد قدرتها على الدفاع
عن أراضيها.
وعرضت ال��وزارة ص��ورا ً لبقايا صواريخ
استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة
خريص .وقالت  :لدينا أدلة على تورط إيران
في أعمال تخريب في املنطقة عبر وكالئها».
وأضاف املالكي  :لدى السعودية أدلة على
الهجوم لم ينطلق من اليمن كما زعمت أذرع
إي��ران ،معتبرا ً أن هجوم أرامكو لم يستهدف
السعودية فقط ب��ل املجتمع ال��دول��ي وأم��ن
الطاقة ،ودع��ا املجتمع ال��دول��ي للتعامل مع
ممارسات إيران اخلبيثة في املنطقة.
وأوض��ح أن املعمل املستهدف خارج نطاق
ال��ط��ائ��رات امل��س��ي��رة م��ن مناطق ميليشيات
احلوثي ،التي ادعت مسؤوليتها عن الهجوم.

بقايا صاروخ كروز ضمن ثالثة أخطأت هدفها

أميركا تشدد العقوبات
على طهران
كشفت وسائل إع�لام أمريكية خيارات الرئيس
األمريكي دونالد ترامب ،للرد على إي��ران في حال
ثبت تورطها في الهجوم على معملي النفط التابعني
لشركة أرامكو السعودية.
وأعلن ترامب أن��ه أوع��ز لوزير خزانته ستيفن
منوشني بتشديد ال��ع��ق��وب��ات على إي���ران بشكل
ملموس.

إنتاجهــا من اخلام.
ونقلت وكالة األنباء السعودية
أمس عن ولي العهد األمير محمد بن
سلمان قوله إن الهجوم على منشآت
نفطية حيوية ف��ي اململكة اختبار
حقيقي ل�لإرادة الدولية في مواجهة
األعمال التخريبية.

جيش اجلزائر :إجراءات عقابية
لوقف احلراك الشعبي

رفض شعبي لالنتخابات قبل إقالة ومحاسبة رموز النظام السابق

«تونس« ..قوى الثورة»
على باب قصر قرطاج
أظهرت نتائج أولية رسمية النتخابات الرئاسة التونسية،
التي أجريت تأهل كل من قيس سعيّد “مستقل” ونبيل القروي،
رئيس ح��زب “قلب تونس” ،إل��ى جولة ثانية لم حُت��دد هيئة
االنتخابات موعدها بعد.
وتوقّع محلالن سياسيان ،في حديثني لوكالة األناضول،
أن التحالفات في اجلولة الثانية ستنقسم بني القوى املناصرة
للثورة ،وستدعم سعيّد املعروف بانحيازه أله��داف الثورة
وللمسار االنتقالي ،والقوى التي تُعتبر امتدادًا ملنظومة احلكم
القدمية وجزءًا من منظومة احلكم في  ،2014وستؤيد القروي ،
الذي كان قياديًا بارزًا بحزب “نداء تونس».
ووفق احلبيب بوعجيلة ،كاتب صحفي ومحلّل سياسي ،فإن
“قيس سعيد سيكون مسنودًا في الدور الثاني من األحزاب التي
ترفع شعار محاربة الفساد.

(طالع صفحة )8

الكويتيون رابع أكبر مشتر
للعقارات في تركيا
اظهرت بيانات احصائية تركية أمس أن الكويتيني جاؤوا
في املرتبة الرابعة من حيث شراء األجانب للعقارات بتركيا في
أغسطس املاضي.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة االحصاء التركية
ان املواطنني الكويتيني اشتروا  159عقارا في أغسطس املاضي
ليحتلوا املرتبة الرابصعة بعد العراقيني الذين تصدروا قائمة
الترتيب بشراء  675عقارا في حني جاء االيرانيون ثانيا بشراء
 469عقارا ثم الروس ثالثا بعدد  212عقارا واألملان خامسا بعدد
 149عقارا .وأشارت البيانات إلى أن العدد االجمالي ملبيعات
العقارات لألجانب في تركيا خالل أغسطس املاضي بلغ 3604
عقارات.

(طالع صفحة )10

ه��دد قائد اجليش اجل��زائ��ري الفريق قايد
صالح أمس الوطني باتخاذ إج��راءات عقابية
لوقف احل��راك الشعبي ال��ذي يطالب باقالة
ومحاسبة رموز النظام السابق.
وقال الفريق صالح في كلمة امام مجموعة
الوحدات العسكرية بجنوبي البالد انه اعطى
تعليمات م��ن “أجل التصدي ال��ص��ارم لهذه
التصرفات”.
واض��اف ان “بعض التشكيالت السياسية
واملنظمات الوطنية جتلب متظاهرين من
والي���ات أخ��رى إل��ى اجل��زائ��ر العاصمة أي��ام
اجلمع للمشاركة في احلراك الشعبي معتبرا
انها “تصرفات من شأنها التشويش على راحة
املواطنني”.

5
أم�ث��ال األح�م��د :رف��ع مستوى الوعي
بشأن أضرار البالستيك

بني السطور

بن سلمان يطلب من «سول»
تعزيز دفاعات اململكة
قالـت وكالـــة يونهاب الكـــورية
اجلنوبيــة لألنبــاء إن ولـي العهــد
السعودي األمير محمد بن سلمان
طلب من س��ول املساعدة في تعزيز
نظام ال��دف��اع اجل��وي للمملكة بعد
أن أدى الهجوم على منشأتي نفط
بالسعــوديـــة إل���ى انخـفــاض

وقال :شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم
على معملي أرامكو مع حلفائنا  ،الفتا أن إيران
تقف وراء هجمات على املدنيني في السعودية
عبر وكالئها في اليمن.
وأعلن تركي املالكي أن طائرات مسيرات
إيرانية الصنع “درونز” من ط��راز “دلتا-
وجن” شاركت في الهجوم على أرامكو .وعرض
مقطعا ً يظهر أن الطائرات املسيرة التي هاجمت
معملي أرامكو كانت حتلق من الشمال للجنوب.
وع��رض املالكي ص���ورا ً للصواريخ التي
مت فحصها وتشير املعلومات إل��ى مصدرها
اإلي��ران��ي .وق��ال إن��ه مت استخدام  25طائرة
مسيرة وصاروخ كروز للهجوم على املنشأتني
في السعودية ،مشيرا ً إلى أن  3صواريخ لم
تصب أهدافها في الهجوم.
وأك��د أنه “سنواصل التحقيق في الهجوم
على أرامكو عبر القنوات الدولية املعتمدة،
م��ش��ددا ً على أن من أطلق الطائرات املسيرة
والصواريخ سيتحمل املسؤولية.

الكويت توقع اتفاقية مع «الطاقة
الذرية» حلماية البيئة البحرية

تصريحات الناطق باسم القوات السعودية تركي
املالكي زادت من التأكيد على تورط إيران بالهجوم
على «أرامكو» ..أجزاء الطائرة املسيرة التي حتطمت
كشف عن مصدرها باإلضافة إل��ى الرصد العاملي
عبر أجهزة الستااليت ..إي��ران ما زالت تكذب بأنها
غير مسؤولة ع��ن الهجمات ..ح��رب اليمن عبارة
استنجاد رئيس شرعي عربي باخلليج ضد إنقالب
غير شرعي ..ما دخل الفرس بالشأن العربي ..ردعهم
واجب.

 5نواب
يقترحون وقف
«االستبدال»
اقترح  5نواب أمس وقف اجلزء
املستبدل م��ن امل��ع��اش التقاعدي
بسداد أص��ل القيمة االستبدالية
وتتحمل اخل��زان��ة العامة املبالغ
امل��ط��ل��وب رده����ا إلي��ق��اف العمل
ب��االس��ت��ب��دال وي��ج��وز ألص��ح��اب
املعاش التقاعدي صرف  10باملائة
من املعاش التقاعدي مبا اليجاوز
املستحق لهم عن  160شهرا مقدما ً.
وت��ض��م��ن االق���ت���راح امل��ق��دم من
ال��ن��واب ص�لاح خورشيد وخليل
عبدالله وعمر الطبطبائي وفيصل
ال��ك��ن��دري وس��ع��دون ح��م��اد ب��أن
يكون السداد  10باملائة من املعاش
التقاعدي والصرف على دفعتني
طوال احلياة.
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أميركا ..أوبريان مستشار لألمن
القومي خلف ًا لبولتون
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب ،ترشيح
روبرت أوبريان ملنصب مستشار األمن القومي ،خلفا
جلون بولتون.
وق��ال ترامب على حسابه الرسمي في “تويتر”:
“يسعدني أن أع��ل��ن ت��رش��ي��ح روب����رت أوب��ري��ان
كمستشارنا اجلديد لألمن القومي .عملت معه لفترة
طويلة .سيقوم بعمل رائع».
ويعمل أوبريان في مجال احملاماة ،كما يشغل حاليا
منصب املبعوث الرئاسي اخلاص لشؤون الرهائن في
وزارة اخلارجية األميركية.
وك��ان ترامب أعلن بشكل مفاجئ إقالة بولتون،
وه��و أح��د الصقور البارزين في اإلدارة األميركية،
وسط خالفات بشأن التعامل مع حتديات السياسة
اخلارجية مثل كوريا الشمالية وإي��ران وأفغانستان
وروسيا.

روبرت أوبريان

