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أسعار النفط تشتعل بعد الهجوم على معملي «بقيق» و «خريص»

الغامن :مصر قلب العالم العربي ذات
بعد مركزي سياسي واستراتيجي

إيران قصفت «أرامكو»
قطر تدين الهجمات
على السعودية
دان وزي��ر اخلارجية القطري ،محمد بن عبد
الرحمن ،في تغريدة على حسابه الشخصي في
«ت��وي��ت» ،الهجمات التي تعرضت لها منشآت
شركة «أرام��ك��و» النفطية ف��ي السعودية قبل
يومني.
وكتب الوزير القطري في التغريدة«:ندين
الهجمات على املرافق احليوية واملدنية وآخرها
البقيق» ،مطالبا بإيقاف «احلروب والصراعات»
إلى جانب «تكاتف اجلهود لتحقيق األمن اجلماعي
املشترك في املنطقة».

بني السطور

صورة بالقمر الصناعي تظهر الدمار الذي حلق مبنشأة نفطية في اململكة

ق��ال املتحدث ب��اس��م حت��ال��ف دعم
الشرعية ف��ي اليمن ،العقيد تركي
املالكي ،إن التحقيقات األولية تشير
إل���ى أن األس��ل��ح��ة امل��س��ت��خ��دم��ة في
هجومي خريص وبقيق إيرانية ،الفتا ً
إل��ى أن ال��ط��ائ��رات املسيرة احلوثية
إيرانية الصنع من طراز أبابيل.
وأض���اف أن الهجوم على معملي
أرامكو لم ينطلق من األراضي اليمنية

مثلما أعلنت ميليشيات احلوثي.
م��ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل وزي����ر ال��ط��اق��ة
االمريكي ريك بيري إيران مسؤولية
ال��وق��وف خلف ه��ذا احل���ادث معتبرا
انه ال يستهدف السعودية فحسب بل
االقتصاد وسوق الطاقة العاملي.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد  ،ق��ف��زت أسعار
النفط إلى أعلى معدالتها منذ اربعة
اشهر بعد أن أدى الهجوم إلى خفض

ام���دادات النفط في العالم بنسبة 5
في املئة.
وفي بداية التعامالت قفزت سعر
خ��ام برنت بنسبة  19ف��ي املئة إلى
 71.95دوالر للبرميل ،بينما ارتفع
خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15
في املئة إلى  63.34دوالر.
وكان رئیس مجلس األمة مرزوق
الغامن أكد تأیید اإلجراءات التي تتخذا

اململكة العربیة السعودیة في سبیل
احلفاظ على أمن ا واستقرارا.
وقال الغامن في سلسلة تغریدات
ع��ب��ر ح��س��اب��ه ال��رس��م��ي ف���ي م��وق��ع
ال��ت��واص��ل االجتماعي “تویتر” إن
السعودیة ستبقى عصیة على الدوام
على كل تهدید میس أمنها واستقرارها
ونحن واثقون كل الثقة بحكمة ونهج
قیادتها.

الكويت حكومة وشعبا ً مع اململكة العربية
السعودية وجميع إمكانياتها ستسخر ألهلنا
في اململكة ،السعودي كويتي والكويتي
سعودي ..نحن أبناء دول التعاون اخلليجي
متالحمون أمام أخطار الفرس احلاقدين ولن
يجعل الله للكافرين على املؤمنني سبيالً..
استعراضاتهم وصيحاتهم لن تخيفنا..
لم ينتصروا علينا منذ اجلاهلية إذا احتدنا
ونصرنا الله !!!

قيس سعيد ..أستاذ قانون يقترب من رئاسة تونس

املرشح املستقل قيس سعيد ..حظوظ قوية للفوز في اجلولة الثانية

قمة تركية روسية إيرانية
في أنقرة
عقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغ��ان مباحثات ثنائية
وأخرى على مستوى الوفود مع نظيريه االيراني حسن روحاني
والروسي فالدميير بوتني .وقالت وكالة أناضول التركية ان
االجتماعني املنفصلني ج��اءا قبل انطالق القمة الثالثية للدول
الضامنة تركيا وروسيا وايران في نسختها اخلامسة في وقت
الح��ق .وستبحث القمة الثالثية سبل ايجاد حل سياسي دائم
بسوريا وإنهاء الصراع الدائر مبحافظة ادلب شمال غرب سوريا
وشروط العودة الطوعية لالجئني وحق تركيا بحماية حدودها
اجلنوبية إلى جانب مناقشة مسألة نقاط املراقبة التركية في
ادلب ومحاربة التنظيمات “االرهابية” باملنطقة.
م��ن جانب آخ��ر بحث وزي��ر ال��دف��اع التركي خلوصي أك��ار
ونظيره االيراني أمير حامتي قضايا األمن والدفاع في املنطقة
أثناء لقائهما في مقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة.

 12ديسمبر انتخابات
الرئاسة في اجلزائر
أعلن الرئيس اجل��زائ��ري املوقت عبد ال��ق��ادر بن صالح أن
االنتخابات الرئاسية في البالد ستجرى في  12ديسمبر املقبل.
وقال بن صالح في كلمة بثها التليفزيون الرسمي اجلزائري
إن��ه ق��رر «ف��ي إط��ار صالحياته الدستورية املخولة له حتديد
تاريخ االنتخابات الرئاسية بيوم اخلميس  12ديسمبر »2019
مؤكدا أنه «آن األوان اليوم ليغلب اجلميع املصلحة العليا لألمة
على كل االعتبارات كون األمر يتعلق مبستقبل بالدنا وأبنائنا».
وأض��اف أن «االنتخابات الرئاسية هدف استراتيجي يجب
بلوغه وهو مبثابة احلل الذي من شأنه أن يتيح للشعب وبكل
حرية وسيادة اختيار الشخصية األصلح لقيادة البالد وإدخال
التغيير املنشود وإقامة نظام حكم جديد يستجيب للطموحات»
مشددا على أهمية االنتخابات الرئاسية إلرساء الثقة في البالد
وتوطيد املمارسة الدميوقراطية.

أظهرت نتائج رسمية أولية
جديدة لالنتخابات الرئاسية في
تونس ،تصدر املرشح املستقل
قيس سعيد لقائمة الفائزين يليه
املرشح السجني نبيل القروي،
وذل���ك بعد ف��رز  49باملئة من
أصوات الناخبني.
وذكرت الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات في تونس ،أن أستاذ
القانون الدستوري قيس سعيد
حصل على نسبة 18.8باملئة من
أص��وات الناخبني ،أي  303ألفا
و 976صوتا.
وأوض��ح��ت الهيئة أن نبيل
القروي ،حصل على نسبة 15.4
باملئة ب��واق��ع  249أل��ف و339
صوتا.
وإذا استمرت النتائج على

م��ا ه��ي عليه حتى اكتمال فرز
األصوات ،ستتم دعوة الناخبني
مرة أخرى إلى صناديق االقتراع
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي ج��ول��ة ثانية
بني أول اثنني من الفائزين في
اجلولة األول��ى ،سيتم تنظيمها
في  29سبتمبر اجل���اري ،ومن
املتوقع أن يتنافس فيها سعيد
والقروي.
الى ذل��ك قالت حملة املرشح
ال��رئ��اس��ي نبيل ال��ق��روي  ،إنها
أودع�����ت ط��ل��ب��ا ل����دى احمل��ك��م��ة
الستصدار قرار بإطالق سراحه،
ملواصلة حملته الرئاسية ،ال
سيما بعدما أظ��ه��رت النتائج
األول��ي��ة ص��ع��وده إل��ى اجلولة
الثانية من االنتخابات الرئاسة
التونسية.
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البلدية :ربط آلي ألصحاب املعامالت
الصادر بحقهم أحكام نهائية
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نواب  :اختراق «املسيرة»
يكشف عدم جاهزية احلكومة
�سمري خ�رض وريا�ض عواد
أك��د ع��دد م��ن ن��واب مجلس األم��ة أن
اخ��ت��راق ط��ائ��رة مسيرة ألج���واء البالد
أم��ر خطير ج��دا ويكشف ع��دم جاهزية
احلكومة أمنياً للتعامل م��ع مثل هذه
االخ��ت��راق��ات ،فمن جانبه أش��ار النائب
محمد ال��دالل ال��ى أن اقتراب طائرة بال
طيار من أماكن حساسة جدا في البالد هو
اختراق خطير جدا ،وفي مؤمتر صحفي
عقده ام��س تساءل  :ما هي استعدادات
الدولة؟ وهل هي مقتصرة على صفارات
اإلنذار؟.
كما وجه النائب محمد هايف سؤاال
الى نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
الداخلية ق��ال فيه :ه��ل تلقت األجهزة

األمنية أي بالغ بشأن الطائرة املخترقة،
وهل رصدت األجهزة األمنية جهة قدومها
وج��ه��ة مغادرتها وامل���دة ال��ت��ي قضتها
باألجواء الكويتية ؟ وهل هناك حاالت
مماثلة من اختراق لطائرات مسيره بدون
طيار لألجواء الكويتية ؟
وقال النائب احلميدي السبيعي :هذا
األمر يجب أال مير مرور الكرام ويجب أن
يعرف الشعب الكويتي حقيقة ما حدث
عبر امل��ص��ادر الرسمية كيال تتقاذفنا
اإلشاعات ويزيد القلق وحتى ال يشعر
أي مواطن أن األمن في الكويت ميكن أن
يخترق بهذه السهولة .
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