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توقیفکشتیانگلیسی

حمله پهپاد ناشناس به یک پایگاه نظامی در عراق

سپاه پاسداران نفتکش متخلف انگلیسی را در تنگه هرمز توقیف کرد

شامگاه جمعه یــک نفتکش کــه بــا پرچم
انگلیس در خلیج فارس در حال حرکت به
سوی عربستان بود به درخواست «سازمان
بنادر و دریــانــوردی استان هرمزگان» به
دلیل «رعایت نکردن قوانین و مقررات بین
المللی» توسط سپاه توقیف شد.
به گزارش سپاه نیوز ،روابط عمومی نیروی
دریایی سپاه شب گذشته در اطالعیه ای
با اشاره به توقیف نفتکش انگلیسی به نام
« »stena imperoتاکید کــرد « :نفتکش
مذکور پس از توقیف به ساحل هدایت و برای
سیرمراحلقانونیوبررسیهایالزمتحویل
سازمان بنادر و دریانوردی شد».
در ایــن زمینه خــبــرگــزاری فــارس بــه نقل
از یک منبع آگــاه نوشت« :ایــن کشتی بر
خالف قوانین و مقررات دریانوردی دستگاه
موقعیت یــاب خــود را خاموش کــرده و بر
خالف رویه جاری ،به جای حرکت در مسیر
ورودی خلیج فارس در تنگه هرمز ،از مسیر
خروجی در جنوب در حــال ورود بــود که
احتمال ایجاد حادثه و تصادف با کشتیها
را باال میبرد .کشتی انگلیسی همچنین به
هیچکدام از تذکرات داده شده نیز توجهی

نکرده اس ــت ».همچنین وبسایت شبکه
العالم نیز گزارش داد که «نفتکش انگلیسی
به دلیل ایجاد آلودگی محیط زیست و به
درخواست سازمان بنادر و دریانوردی و با
حکم قضایی توسط نیروی دریایی سپاه
توقیف شــده اس ــت ».همچنین براساس
گزارش بی بی سی ،نفتکش «استینا ایمپرو»
تحت پرچم انگلیس از بندر فجیره امارات به
مقصد الجبیل در عربستان سعودی میرفته
اما به سمت «جزیره الرک» یا «جزیره قشم»
هدایت شده است .در واکنش به این خبر

اخبار

وزارت دفاع انگلیس نیز با بیان این که در
جریان این موضوع هستیم اعالم کرد :به
دنبال ارزیابی وضعیت و اطالعات فوری
از تانکر نفت خود در خلیج فارس هستیم.
ب ــه گـــــزارش تــســنــیــم مــدیــرکــل ب ــن ــادر و
دریانوردی استان هرمزگان هم از دریافت
گزارش هایی مبنی بر حادثه آفرینی نفتکش
انگلیسی استنا ایمپرو خبر داد و گفت:
بنابراین گــزارش ها ،از نیروهای نظامی
درخواست کردیم ،این نفتکش را به سمت
لنگرگاه بندرعباس هدایت کنند.

در حمله یــک فــرونــد پهپاد ناشناس بــه پایگاه
الشهداء وابسته به نیروهای بسیج مردمی عراق
در منطقه آمرلی در شمال بغداد ،یک نفر شهید
شد و دو تن دیگر زخمی شدند.شبکه تلویزیونی
الحدث نيز گزارش داد ،وزارت دفاع آمریکا هر
نــوع ارتباط با حمله هوایی به پایگاه نیروهای
بسیج مردمی عراق را در شرق استان صالح الدین
تکذیب کرد.به نوشته پایگاه خبری السومریه ،
پایگاه «الشهداء» در منطقه آمرلی وابسته به تیپ
 16الحشد الشعبی نیمه شب روز جمعه دو مرتبه،

یک بــار در ساعت  1:05بــامــداد و بــار دیگر در
ساعت  2:10بامداد هدف حمله پهپاد ناشناس
قرار گرفت.برخی منابع خبری اعالم کرده بودند
احتمال دارد این حمله توسط آمریکا صورت گرفته
باشد .با این حال؛احسان الشمری مشاور سابق
نخست وزیر عراق در صفحه توئیترخود نوشت:
احتمال دســت داشتن رژیــم صهیونیستی در
بمباران پادگان الحشد الشعبی در آمرلی دور از
انتظار نیست.وی افزود :رژیم صهیونیستی پیش
از این تهدیداتی در این خصوص داشته است.

تمدید یک ماهه توقیف نفتکش «گریس»1
در جبل الطارق
دیوان عالی منطقه «جبلالطارق» روزگذشته طی
حکمی توقیف نفتکش حامل بیش از دو میلیون
بشکه نفت خام سبک ایــران را به مدت  30روز
دیگر تمدید کرد .دولت محلی جبل الطارق که
تحت حاکمیت لندن است روز  13تیر ،یک فروند
نفتکش حامل نفت ایران به نام «گریس  »1را به
اتهام حرکت به سوی سوریه در مدیترانه توقیف
کرد .براساس گزارش ایرنا ،رای جدید دادگاه
عالی جبل الطارق درحالی صادر شده است که

ادعــا شده بود فابیان پیکاردو وزیــر اعظم جبل
الطارق با مقام های ایران در لندن دیدار و درباره
این نفتکش توقیف شده گفت وگو کرده است.
نشریه «کرونیکل» جبل الطارق به نقل از سخنگوی
دولت این منطقه اعالم کرد ،در این مالقات که روز
چهارشنبه در لندن برگزار شد درباره کاهش تنش
ها در تمامی ابعاد این مسئله رایزنی شد اما روز
گذشته دیوان عالی منطقه «جبلالطارق» توقیف
این کشتی را برای یک ماه دیگر تمدید کرد.
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ازمیانخبرها

ادعای عربستان مبنی برآمادگی
دیپلماتیک برای تعامل با ایران
نماینده عربستان در سازمان ملل متحد در موضعی
متفاوت با اظهارنظرهای قبلی مدعی «آمادگی
عربستان برای تعامل دیپلماتیک با ایران» شده ،اما
گفته که «تعامل دیپلماتیک با ایران نیازمند یک زمینه
مشترک است».
عبد ا ...المعلمی توضیح بیشتری درباره مذاکرات
عربستان و ایــران نــداده ولی تصریح کــرده است که
«تما سهایی با تهران در جریان نشست کنفرانس
اسالمی که در مکه در ابتدای ژوئن [دهم خرداد ماه]
برگزار شد ،برقرار گردیده است».
به گزارش باشگاه خبرنگاران او همچنین گفته است:
ریاض به دنبال جنگ با ایران نیست.
به گــزارش مهر ،ایــن دیپلمات سعودی به ناکامی
کشورش در یمن اشاره کرده و درپاسخ به سوالی درباره
سخن از جنگ با ایران می گوید« :عربستان خواهان
جنگ با ایران نیست؛ نه در یمن و نه خارج از یمن».
ایــران در مــاه هــای گذشته هــمــواره بر گفت و گو با
همه کشورهای منطقه تأکید و بر طرح خود با عنوان
تشکیل مجمع گفت و گوهای منطقه ای خلیج فارس
اصرار کرده است .این طرح مورد استقبال کشورهای
فرامنطقه ای مانند روسیه نیز قرار گرفت.

