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الملك يتابع مجريات التمرين 
التعبوي )سيوف الكرامة(

*عمان 
تابع جاللة امللك عبداهلل الثاين، القائد 
جمريات  االثنني،  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى 
الذي  الكرامة(،  )�سيوف  التعبوي  التمرين 
اأح��د  االآيل/1  امللكي  احل��ر���س  ل��واء  نفذه 
يف  الو�سطى،  الع�سكرية  املنطقة  ت�سكيالت 

اأحد ميادين التدريب املخ�س�سة.
و�سوله،  لدى  جاللته  ا�ستقبال  يف  وكان 
الرزاز، ورئي�س  الوزراء الدكتور عمر  رئي�س 
هيئة االأركان امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف 
الع�سكرية  املنطقة  وقائد  احلنيطي،  اأحمد 
امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط  وكبار  الو�سطى، 

االأردنية - اجلي�س العربي.
امل�سرتكة،  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  واأك��د 
توجيهات  تنفيذ  على  التمرين،  بداية  يف 
وحت��دي��ث  ت��ط��وي��ر  مبتابعة  امل��ل��ك  ج��الل��ة 
القوات امل�سلحة، وتنفيذ براجمها التدريبية 
والعملياتية واللوج�ستية ورعاية منت�سبيها، 

وتوفري اأف�سل �سبل العي�س الكرمي لهم.
�ست�سهد زخما  القادمة  اإن املرحلة  وقال 
وتعزيز  امل�سرتك  وال��ت��دري��ب  االإع����داد  يف 

وت��زوي��ده  كفاءته  ورف��ع  اجلي�س  مقومات 
على  والرتكيز  واملعدات،  االأ�سلحة  باأحدث 
درج��ات  ب��اأع��ل��ى  ليكون  منت�سبيه،  ت��اأه��ي��ل 
اجل��اه��زي��ة مل��واج��ه��ة حت��دي��ات وم��ت��غ��ريات 
احلمى  ه��ذا  عن  للذود  وم�ستعدا  املرحلة، 
من  بيد  وال�سرب  االأ�سيل،  الها�سمي  العربي 
باأمن  امل�سا�س  نف�سه  له  ت�سول  من  كل  حديد 

الوطن من ع�سابات التطرف واالإرهاب.
فخر  عن  احلنيطي  الركن  اللواء  وعرب 

العربي،  امل�سلحة االأردنية - اجلي�س  القوات 
واإجنازاته  امللك  جاللة  بقيادة  واعتزازها 
اأجمع  امل�ستمرة التي حتظى باحرتام العامل 

يف حمل ر�سالة احلق واملحبة وال�سالم.
قدمه  اإي���ج���از  اإىل  ج��الل��ت��ه  وا���س��ت��م��ع 
�سري  عن  الو�سطى  الع�سكرية  املنطقة  قائد 
وم��دى  واللوج�ستية  التدريبية  العمليات 
املنطقة،  ووح����دات  ت�سكيالت  يف  ال��ت��ط��ور 
قدمه  التمرين  جمريات  عن  اآخ��ر  واإي��ج��از 

قائد لواء احلر�س امللكي االآيل /1.

معركة  تنفيذ  على  التمرين  وا�ستمل 
دفاعية حمكمة، ا�ستخدمت فيها جميع اأ�سلحة 
املناورة واالإ�سناد والق�سف التمهيدي من �سالح 
والعمودية  املقاتلة  وال��ط��ائ��رات  املدفعية 
ميكن  التي  واجل�سور  العدو  مقدمات  لتدمري 
رمايات  اإىل  اإ�سافة  عبور،  كنقاط  ا�ستغاللها 
واملتو�سطة  اخلفيفة  االأ�سلحة  خمتلف  من 
واأ���س��ل��ح��ة م��ق��اوم��ة ال��دب��اب��ات وامل��ت��ف��ج��رات، 
ورماية الدبابات من حالتي احلركة والثبات. 
ح�����س��ر ال��ت��م��ري��ن رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب، 

من  وع��دد  الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان  ورئي�س 
االأجهزة  ومديرو  والنواب،  واالأعيان  الوزراء 
االقت�سادية  املوؤ�س�سة  عام  ومدير  االأمنية، 
الع�سكريني  للمتقاعدين  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وامل��ح��ارب��ني ال��ق��دام��ى، وروؤ����س���اء اجل��ام��ع��ات 
هيئة  م��ن  واأع�����س��اء  واخل��ا���س��ة،  احلكومية 
املتقاعدين  من  وعدد  فيها،  وطلبة  التدري�س، 
ال�سف،  و�سباط  ال�سباط  م��ن  الع�سكريني 
ال�سقيقة  ال���دول  م��ن  الع�سكريني  وامللحقني 

وال�سديقة املعتمدين لدى اململكة.

الملك يعزي أمير دولة 
الكويت بوفاة الشيخ حمود 
صباح سالم الحمود الصباح

*عمان 
برقية  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  بعث 
تعزية اإىل اأخيه �سمو ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر 
ال�سباح، اأمري دولة الكويت ال�سقيقة، بوفاة املغفور 
احلمود  �سامل  �سباح  حمود  ال�سيخ  اهلل،  ب��اإذن  له، 

ال�سباح. 

واأعرب جاللته، يف الربقية، عن اأ�سدق م�ساعر 
اهلل  �سائال  االأليم،  امل�ساب  بهذا  واملوا�ساة  التعزية 
رحمته  بوا�سع  الفقيد  يتغمد  اأن  القدير  العلي 
اأمري  يلهم  واأن  جنانه،  ف�سيح  وي�سكنه  وغفرانه، 
الكويتي  وال�سعب  الكرمية  واالأ�سرة  الكويت  دولة 

ال�سقيق جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

األوقاف تدعو لصالة االستسقاء يوم الجمعة المقبل
*عمان 

اخلاليلة،  حممد  الدكتور  االإ�سالمية  واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوقاف  وزير  دعا 
واخلطباء  االأئمة  على  التعميم  اإىل  باململكة  االأوقاف  مديريات  مديري  االثنني، 

ل�سالة اال�ست�سقاء عقب �سالة اجلمعة املقبلة.

النبي  �سنة  اإحياء  على  االأوق��اف  وزارة  من  حر�سا  تعميم:  يف  اخلاليلة  وقال 
امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم يف اإقامة �سالة اال�ست�سقاء حال تاأخر نزول الغيث، 
فقد تقرر اإقامة ال�سالة يف جميع م�ساجد اململكة لهذا االأ�سبوع بعد �سالة اجلمعة، 
االإكثار من اال�ستغفار  ال�سالة على  واملواعظ قبل  الدرو�س  النا�س من خالل  وحث 
وال�سدقات والتوبة وال�سيام ورد املظامل و�سلة االأرحام وغريها من القيم النبيلة.

*عمان 
لقاء  خ��الل  بطاينة  ن�سال  العمل  وزي��ر  بحث 
االأردنية  اال�سمنت  م�سانع  �سركة  ب��اإدارة  االثنني 
لديها املتمثل باالأمن  العمايل  النزاع  “الفارج” حل 
حلول  اىل  التو�سل  خالل  من  الوظيفي  واال�ستقرار 
نزاعا  هناك  اأن  اىل  ي�سار  االطراف.  جميع  تر�سي 
العامة  والنقابة  �سركة الفارج  عماليا جماعيا بني 
االأمن  حول  ال��وزارة  يف  منظورا  البناء  يف  للعاملني 

خدمات  اإنهاء  ال�سركة  وعزم  الوظيفي  واال�ستقرار 
التوفيق  جمل�س  مرحلة  يف  وهو  لديها،  عامل   200
للعاملني  العامة  النقابة  ونظمت  العمل.  وزارة  لدى 
من  املت�سررين  العمال  من  وعدد  ب��االأردن  البناء  يف 
العمل  وزارة  مبنى  ام��ام  وقفة  ال�سركة  ق���رارات 
اىل  ال��رام��ي��ة  ال����وزارة  ل�سيا�سات  ودع��م��ا  ت��اأي��ي��دا 
وامنهم  االردن��ي��ني  وح��ق��وق  م�سالح  على  احل��ف��اظ 

الوظيفي يف القطاع اخلا�س.

*عمان 

االثنني  االردين  ال���زالزل  مر�سد  �سجل 
اربع هزات ار�سية �سربت منطقة البحر امليت 
ريخرت  مقيا�س  على  درجة  8ر3  بلغت  اأعالها 

�سعر به �سكان مناطق االغوار والكرك.
وق���ال رئ��ي�����س امل��ر���س��د ال��دك��ت��ور حممود 
غور  يف  وقعت  التي  ال��ه��زات  اإن  القريوتي: 
حديثة مبنطقة البحر امليت بلغت 6ر2 درجة 
درج��ة  و3ر3  �سباحا  02ر10  ال�ساعة  عند 

39ر01  ال�ساعة  درجة  و8ر3  07ر10  ال�ساعة 
و7ر3 درجة ال�ساعة 48ر01 .

الطاقة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  امل��ر���س��د  ووف���ق 
اعماق  على  الهزات  وقعت  املعدنية،  وال��روة 

تراوحت بني 12 و7 كيلو مرتات.

*عمان 
والري  املياه  وزارة  عام  اأمني  م�ساعد  اأكد 
با�سم  االإعالمي  الناطق  واالت�سال،  لالإعالم 
الوزارة عمر �سالمة ان االأردن يعد واحدا من 
اأكر الدول كفاءة بح�ساد مياه االأمطار ن�سبة 
ون�سبة  الهطول  وكميات  املاطرة  االأرا�سي  اإىل 
ح�سادها،  ميكن  التي  االأودي���ة  مياه  جريان 
الف   89 نحو  تبلغ  االأردن  م�ساحة  اأن  مبينا 
معدل  يزيد  ال  منها  باملئة   92 ح��وايل  ك��م2، 

الهطول فيها على 50-150 ملم، ولهذا ال ميكن 
ح�ساد مياه االأمطار فيها نتيجة ارتفاع معدل 
يف  �سالمة  واأ�ساف  االأر���س.  وطبيعة  التبخر 
ت�سريحات ل� )برتا(، ان باقي االأرا�سي تتوزع 
نحو  م�ساحتها  تبلغ  التي  االأغ��وار  مناطق  على 
�سعيفة  فيها  الهطول  معدالت  ك��م2،  اآالف   5
اإ�سافة اىل ارتفاع درجة حرارتها، الفتا اىل اأن 
واملرتفعات  الغربية  ال�سمالية  اململكة  مناطق 
مبعدل  هطوال  االأعلى  هي  الغربية  اجلنوبية 

املناخية  التغريات  اىل  اأي�سا  واأ�سار  ملم.   600
الهطول  اأوق��ات  على  وا�سح  ب�سكل  توؤثر  التي 
واأماكنها وكمياتها وفق درا�سات عاملية وعلمية 
مفاجئة  واأوق���ات  مناطق  يف  وتكون  حديثة، 
حيث  الوم�سية،  بالفي�سانات  يعرف  ما  وه��و 
ومراكز  جامعات  مع  بالتعاون  ال��وزارة  تعمل 
اأن  مبينا  اآث��اره��ا،  تقليل  على  وطنية  ابحاث 
الوزارة تنفذ حاليا م�سروعا يف منطقة الغدير 
االأبي�س للتخفيف من اآثار التبخر.  تابع �س2

القبض على شخصين سلبا 
مبلغًا ماليًا من صيدلية بعمان

ضبط حفارة تحفر بئرا مخالفا 
بالرمثا واعتداءات على الديسي

*عمان 
من  ماليًا  مبلغًا  �سلبا  �سخ�سني  على  القب�س  العام  االأم��ن  األقى 
احدى ال�سيدليات بالعا�سمة عمان. وقال الناطق االعالمي با�سم 
عمان  �سمال  �سرطة  ملديرية  ورد  بالغا  ان  العام  االم��ن  مديرية 
�سمال  ال�سيدليات  الح��دى  ملثمني  �سخ�سني  بدخول  ام�س،  اول 
حادة  ادوات  بوا�سطة  التهديد  حتت  مايل  مبلغ  و�سلب  العا�سمة 
كانت بحوزتهما والذا بالفرار من املكان. واأ�ساف انه مت على الفور 
التحرك للمكان من قبل البحث اجلنائي واملركز االمني املخت�س، 
التي  واملركبة  ال�سخ�سني  او�ساف  تعميم  وج��رى  التحقيق  وب��داأ 
يقوداها على جميع الدوريات املنت�سرة يف مناطق العا�سمة، مو�سحا 
انه وطبقًا ملوا�سفات اال�سخا�س واملركبة التي جرى تعميمها متكنت 
احدى دوريات النجدة من اال�ستباه باحدى املركبات ومن بداخلها، 
الناطق  وتابع  بداخلها.  �سخ�سني  و�سبط  وايقافها  متابعتها  ومتت 
ب�سلب مبلغ مايل  التحقيق معهما اعرتفا  انه ومن خالل  االعالمي 
من ال�سيدلية حتت التهديد، و�سبط بحوزتهما املبلغ املايل امل�سلوب، 

و�سيتم توديعهما ملدعي عام حمكمة امن الدولة.

*عمان 
قالت وزارة املياه والري / �سلطة املياه ان كوادرها يف مديرية 
االحوا�س املائية واملن�سق االمني، وبالتعاون مع كوادر االمن العام 
والدرك، �سبطت حفارة خمالفة يف منطقة الرمثا/ حمافظة اربد، 

اثناء قيامها باحلفر غري امل�سروع بهدف حفر بئر خمالف.
وافادت الوزارة يف بيان اأ�سدرته االثنني، بانها اأزالت اعتداءات 
على هوايات خلط ناقل مياه الدي�سي يف مناطق القطرانة واجليزة، 
على  ال�سيطرة  احكام  حلملة  امل�ستمرة  التفتي�سية  احلمالت  �سمن 
م�سادر املياه، والتي تنفذها فرق التفتي�س التابعة للوزارة يف جميع 

مناطق اململكة بالتعاون مع االجهزة االمنية املخت�سة.
وبينت الوزارة، انه وردت معلومات تفيد بوجود عمليات حفر 
امنية  حملة  تن�سيق  مت  حيث  الرمثا  مناطق  اح��دى  يف  خمالف 
امل�ساغل  كوادر مديرية  والدرك وجتهيز  العام  االمن  مع  بالتعاون 
وال�سيانة ومداهمة املوقع يف �ساعة مبكرة من �سباح اليوم، حيث 

الذ جميع من يف املوقع بالفرار .
تابع �س2

*عمان 
العامة  املوؤ�س�سة  با�سم  الر�سمي  الناطق  ك�سف 
العدد  اأن  ال�سبيحي  مو�سى  االجتماعي  لل�سمان 
حتى  بلغ  االجتماعي  ال�سمان  ملتقاعدي  الرتاكمي 
الفا  بينهم نحو 16  متقاعدًا،  الفا و524  االآن 238 

العام املا�سي.
االثنني  �سحفي  ت�سريح  يف  ال�سبيحي  وب��ني 
روات��ب  على  ح�سلوا  الذين  عليهم  امل��وؤّم��ن  ع��دد  اأن 
 16064 بلغ  املا�سي،  العام  ال�سمان  من  تقاعدية 
 63 بن�سبة  مبكر  متقاعد   10074 منهم  متقاعدا، 
باملئة من اإجمايل املتقاعدين يف ذلك العام، اإ�سافة 
باملئة من  اإىل 3956 متقاعد �سيخوخة بن�سبة 25 
عدد  بلغ  فيما  ال��ع��ام،  لنف�س  املتقاعدين  اإج��م��ايل 
الوفاة  ورواتب  اعتالل  رواتب  لهم  خ�س�ست  الذين 
 12 بن�سبة  متقاعدًا   2034 واالإ�سابات  الطبيعية 
قانون  اأن  واأ�ساف   .2018 عام  متقاعدي  من  باملئة 
احل�سول  عليه  للموؤمن  اأت��اح  االجتماعي  ال�سمان 

على راتب تقاعد مبكر بناًء على رغبته يف حال كان 
املبكر،  التقاعد  راتب  ا�ستحقاق  ل�سروط  م�ستوفيًا 
العمل  �سوق  من  خرجوا  الذين  عليهم  املوؤّمن  داعيًا 
يف القطاع اخلا�س ب�سكل موؤقت لال�ستفادة من تاأمني 
التعّطل عن العمل، وعدم اللجوء اإىل التقاعد املبكر 
هذا  لهم  يوفر  حيث  اال�سطرارية  احل��االت  يف  اإال 
التاأمني دخاًل موؤقتًا لفرتة حمدودة حلني ح�سولهم 

على فر�سة عمل جديدة.
وا�سار اإىل اأن عدد املوؤمن عليهم الذين ا�ستفادوا 
من تاأمني التعّطل عن العمل العام املا�سي بلغ 19900 
م�سرتك من �سمنهم 129 موؤّمنًا عليه غري اأردين، اأما 
تاأمني  من  ا�ستفدن  اللواتي  عليهن  للموؤمن  بالن�سبة 
 10169 عددهن  فبلغ   2018 ع��ام  خ��الل  االأم��وم��ة 
اأردنية،  غري  عليها  موؤّمنًا   190 منهّن  عليها  موؤّمنًا 
�سرف  م��ن  ا�ستفادوا  ال��ذي��ن  عليهم  امل��وؤّم��ن  وع��دد 
من  م�سرتكًا،   40747 بلغ  الواحدة  الدفعة  تعوي�س 

بينهم 23110 غري اأردنيني.

*عمان 
بحق  حكما  جر�س  جزاء  �سلح  حمكمة  اأ�سدرت 
ُم�ستكى عليه، يتمثل بالقيام بعمل غري مدفوع االأجر 
ملدة 40 �ساعة لدى مديرية زراعة جر�س مبحمية 
احليوانات،  ورع��اي��ة  ال��زراع��ة  جم��ال  يف  ال��غ��زالن 
بعد  اأ�سهر،   6 مدة  احلب�س  لعقوبة  بديلة  كعقوبة 
اإدانته بجرم قطع االأ�سجار احلرجية دون احل�سول 

على ترخي�س.
25 من  امل��ادة  اأن  ق��راره��ا،  املحكمة يف  وا���س��ارت 
قانون العقوبات ن�ست على اخلدمة املجتمعية التي 
مدفوع  غري  بعمل  بالقيام  عليه  املحكوم  اإل��زام  هي 
االأجر خلدمة املجتمع ملدة حتددها املحكمة ال تقل 
اأن  على  �ساعة،   200 على  تزيد  وال  �ساعة،   40 عن 

يتم العمل خالل مدة ال تزيد على �سنة.
العقوبة  تنفيذ  وق��ف  املحكمة  ق��ررت  وعليه، 

العمل  عقوبة  واإي��ق��اع  احلب�س،  وه��ي  بها  املحكوم 
مبحمية  جر�س  زراع��ة  مديرية  يف  �ساعة   40 مدة 
املجتمعية  اال�سالح  بدائل  تلغى  اأن  على  الغزالن، 
االأ�سلية  العقوبة  تنفيذ  اإىل  وُي�سار  فيها،  املحكوم 
اإلغاء  اأ�سباب  من  �سبب  توافر  حال  يف  بها  املحكوم 
بعد  عليه  امل�ستكى  تعّمد  اإذا  اأو  التنفيذ،  وق��ف 
اأو  املجتمعية  اال�سالح  بدائل  تنفيذ  عدم  اإخطاره 

ر يف تنفيذها دون عذر تقبله املحكمة. ق�سّ
ُي�سار اإىل اأن العقوبة ال تعترب غاية بحد ذاتها، 
اإمنا هي و�سيلة حتقق من خاللها عددا من االأهداف 
باحلب�س  عليه  امل�ستكى  على  احلكم  واأن  والغايات، 
لن ُيحقق الردع اخلا�س املرجو من تنفيذ العقوبة؛ 
للحكم  املجتمعية  العقوبات  بدائل  اعتماد  فاإن  لذا 
على  ويعمل  واخلا�س،  العام  الردعني  ُيحقق  عليه 
تقومي �سلوك املحكوم عليه وحت�سينه واإعادة دجمه 

باملجتمع.

حريق محدود في 
مدرسة بالسلط

*عمان 
والتعليم  تابعت وزارة الرتبية 
الذي  امل��ح��دود  احلريق  باهتمام، 
ح��دث االث��ن��ني، يف اح��دى الغرف 
يف  االأزور  ب��ن��ت  خ��ول��ة  مب��در���س��ة 

ال�سلط.
با�سم  االإعالمي  الناطق  واكد 
احلريق  اأن  اجل��الد،  وليد  ال��وزارة 
الذي حدث اأثناء احتفال املدر�سة 
كان نتيجة متا�س كهربائي، ت�سبب 
الطالبات  من  لعدد  تنف�س  ب�سيق 
اإىل  ن��ق��ل��ه��ن  وج�����رى  وم��ع��ل��م��ة، 
م�ست�سفى ال�سلط احلكومي واإجراء 
اأن  مبينا  لهن،  الالزمة  االإ�سعافات 
امل�ست�سفى  غادرن  الطالبات  جميع 
من  ملزيد  بقني  طالبتني  با�ستثناء 

املتابعة واملراقبة.
واأعرب اجلالد عن �سكر الوزارة 
وم�ست�سفى  امل��دين  الدفاع  لكوادر 
مع  لتعاملهم  احل��ك��وم��ي  ال�سلط 

احلادث بروح امل�سوؤولية العالية.

الغاء تفويض قطع أراض في الكرك

العمل تطالب شركة الفارج 
بحل النزاع العمالي

4 هزات تضرب منطقة البحر الميت أعالها 8ر3 درجة

األردن من أفضل الدول حصادا لمياه األمطار

16  ألف متقاعد ضمان خالل عام 2018

العمل 40 ساعة بمحمية 
الغزالن لقاطع اشجار حرجية

*عمان 
قرر جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها 
عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  برئا�سة  االثنني 
الرزاز اإلغاء تفوي�س 3 قطع اأرا�س �سمن موقع 
مت  قد  كان  الكرك،  حمافظة  يف  امل�ساير  جبل 
الوطنية  لل�سركة  �سابق  وق��ت  يف  تفوي�سها 

للدواجن لغايات اإقامة مزارع للدواجن عليها.
من  القطع  هذه  تفوي�س  اإلغاء  قرار  وياأتي 
لعدم  نظرًا  با�سم اخلزينة  واإعادتها  االأرا�سي، 
ا�ستغاللها للغايات التي مّت التفوي�س من اأجلها.

كما ياأتي القرار يف اإطار مراجعة احلكومة 
اإلغاء  يتم  بحيث  تفوي�سها  مّت  التي  لالأرا�سي 

التفوي�س يف حال عدم ا�ستثمارها.
راأي  اإىل  قراره  يف  ال��وزراء  جمل�س  وا�ستند 
باأن  يو�سح  وال��راأي  الت�سريع  لديوان  قانوين 

عدم التزام ال�سركة ب�سروط التفوي�س، وعدم 
جمل�س  يعطي  عليها  امل�ساريع  بتنفيذ  قيامها 
االأر���س،  تفوي�س  باإلغاء  ال�سالحية  ال��وزراء 
ب�سرف النظر عن عدد ال�سنوات التي مرت على 

تاريخ ت�سجيلها با�سم ال�سركة.
ال���وزراء  جمل�س  واف���ق  اآخ���ر،  �سعيد  على 
االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  قرار  على 
اخلا�سة املت�سمن تاأجري مواقع الإقامة خميمات 
يف  ال�ساكرية  منطقة  �سرق  �سمال  �سياحية 
املنطقة،  اأب��ن��اء  املواطنني  من  لعدد  العقبة، 
بواقع 4 دومنات لكل مواطن وذلك وفقًا لالأ�س�س 

واملعايري التي تعتمدها ال�سلطة.
ا�ستثمارية،  توفري  بهدف  ال��ق��رار  وي��اأت��ي 
وتنظيمها  امل��ن��ط��ق��ة،  الأب��ن��اء  ع��م��ل،  وف��ر���س 
�سياحيًا، مبا ي�سهم يف االرتقاء بالواقع املعي�سي 

للمواطنني، والواقع ال�سياحي للمنطقة.

االط��الع  اىل  امل��واط��ن��ني  احلكومة  ودع��ت 
�سروحاتها  مع  والتفاعل  العامة  املوازنة  على 
ح�����ول امل�����وازن�����ة ع����رب م����واق����ع ال��ت��وا���س��ل 
“موازنة_ ها�ستاغ  با�ستخدام  االجتماعي 

االأردن_2020«.
عرب  تغريدة  يف  ال����وزراء  رئا�سة  وق��ال��ت 
ح�سابها الر�سمي على تويرت اإن املوازنة تعك�س 
واالأولويات  املقبل  للعام  احلكومة  عمل  خطة 

الوطنية.
منا  تتطلب  الفاعلة  “املواطنة  وا�سافت، 
منار�س  حتى  امل��وازن��ة  على  االط���الع  جميعًا 

امل�ساءلة ال�سحيحة«.
ب�سكل  امل��وازن��ة  ���س��رح  “نحاول  وت��اب��ع��ت، 
هذه  مع  البّناء  التفاعل  منكم  اآملني  مب�ّسط، 
ها�ستاغ  وا�ستخدام  عليها  بالتعليق  املنتجات 

موازنة_االأردن_2020”.

*عمان 

احل��رارة،  درج��ات  على  ارتفاع  اليوم  يطراأ 
ظهور  مع  عام  بوجه  معتدلة  االأج��واء  وتكون 
الغيوم على ارتفاعات متو�سطة وعالية، وتكون 
�ساعات  يف  تتحول  �سرقية  جنوبية  ال��ري��اح 

معتدلة  غربية  جنوبية  اإىل  الظهر  بعد  ما 
ال�سرعة تن�سط على فرتات وتكون مثرية للغبار 

خا�سة يف مناطق البادية.
اجلوية  االأر���س��اد  دائ��رة  تقرير  وبح�سب 
يطرا االربعاء انخفا�س على درجات احلرارة، 
فر�سة  م��ع  ج��زئ��ي��ًا  غائمة  االأج����واء  وت��ك��ون 

يف  خا�سة  املطر  من  متفرقة  زخ��ات  ل�سقوط 
�سمال و�سرق اململكة قد ي�سحبها الرعد اأحيانًا 
يف املناطق ال�سرقية من اململكة، وتكون الرياح 
ال�سرعة  معتدلة  غربية  اإىل  غربية  جنوبية 
تن�سط على فرتات وتكون مثرية للغبار خا�سة 

يف مناطق البادية.

الحكومة تدعو األردنيين
 لالطالع على موازنة 2020

اجواء معتدلة اليوم وانخفاض الحرارة االربعاء

 ... ــــــــة  ــــــــدول ال ــــــــة  ــــــــوازن م
!!.. ـــاف   ـــج ـــع ال والــــســــنــــوات 

الخريشـا خــازر  خــالـد 
التحرير ــيــس  رئ مــقــال 

صفحة
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*عمان 
برئا�سة  النيابية  االداري����ة  اللجنة  اطلعت 
خالل  االثنني  احلجاحجة  علي  الدكتور  النائب 
مقرتحات  على  املدنية  اخلدمة  دي��وان  اىل  زي��ارة 
اجلديد  املدنية  اخلدمة  نظام  تعديالت  م�سودة 

. 2020
ان  ���س��رورة  على  احلجاحجة  ال��ن��ائ��ب  واك���د 
اولويات  على  ال�سخ�سية  وال�سمات  املهارات  تكون 
الرتباطها  نظرًا  ال��ع��ام،  املوظف  اختيار  ومعايري 
يف  خا�سة  الوظيفة  للمهام  ادائه  مب�ستوى  املبا�سر 
الوظائف االإ�سراقية والقيادية، داعيًا اىل تعزيز 
ال�سخ�سية  املقابالت  اج��راء  يف  ال�سفافية  مفهوم 

للمر�سحني.
اأثر  ينعك�س  ان  ب�سرورة  احلجاحجة  وطالب 
التعديالت اجلديدة على تقليل الفجوة بني جميع 
االن�ساف  يحقق  ومبا  عام  ب�سكل  احلكومة  موظفي 
الثالثة  الفئة  الفئات وعلى را�سها  والعدالة جلميع 
الثالثة  الفئة  م�سددا على �سرورة معاجلة موظفي 
ممن ح�سلوا على موؤهالت علمية خالل فرتة عملهم 
نظام  خ���ارج  التعيينات  ع��ن  التوقف  ج��ان��ب  اىل 

اخلدمة املدنية.
اإدارية متكاملة  كما اأكد اأهمية وجود منظومة 
وفاعلية  ك��ف��اءة  ب��رف��ع  ت�سهم  و���س��ف��اف��ة  ع��ادل��ة 
و�سع  �سرورة  على  م�سددًا  العام،  القطاع  يف  العمل 
ا�سرتاتيجيات واتخاذ قرارات واإجراءات من �ساأنها 
باالجتاه  وا�ستثمارها  الب�سرية  الطاقات  توجيه 

ال�سحيح.
ابت�سام  النواب  اللجنة  واأع�ساء  رئي�س  واأ�ساد 
بني هاين وماجد قوي�سم بدور  واإبراهيم  النوافلة 
“اخلدمة املدنية” واملهام التي يقوم بها، واخلطوات 
للموؤ�س�سات  العام  االأداء  لتطوير  اتخذها  التي 

احلكومية وموظفيها على كل امل�ستويات االإدارية.
التي  وال�سفافة  احل�سيفة  االإج��راءات  وثمنوا 
ينتهجها الديوان يف عملية التعيني، اال انهم اأثاروا 
يدع  ال  مبا  االمر  هذا  ل�سبط  املالحظات  من  جملة 
البع�س  قبل  م��ن  ت�ستغل  ق��د  ث��غ��رات  الأي��ة  جم��ااًل 
حقوق  وا�ساعة  واملح�سوبية  الوا�سطة  ملمار�سة 

املواطنني.
بدوره بني رئي�س اللجنة الوطنية لتعديل نظام 
اخلدمة املدنية رئي�س ديوان اخلدمة املدنية �سامح 
مقابالت  جميع  بتوثيق  يقوم  الديوان  اأن  النا�سر 
حقوقه،  على  حر�سا  وال�سورة  بال�سوت  التعيني 
وعلى  ناق�س  املدنية  اخلدمة  جمل�س  اأن  اىل  الفتًا 
مدار ا�سبوعني متتاليني م�سودة النظام و�سيتم رفعها 
االأ�سول  ح�سب  الإق��راره��ا  متهيدًا  ال���وزراء  ملجل�س 

مطلع العام القادم.
اأبرز  عن  �سرحًا  الزيارة  خالل  النا�سر  وق��دم 
تعديالت النظام اجلديد، م�سريًا اىل انه كانت هناك 
لقاءات �سابقة بني اللجنة الوطنية امل�سكلة لتعديل 
النظام واللجان املخت�سة مبجل�سي االعيان والنواب 
ا�سوة باجلهات الت�ساركية االخرى كمجل�س النقباء 
واملالحظات  املختلفة،  القطاعات  ع��ن  وممثلني 

الواردة من الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية.
على  املقرتحة  التعديالت  ان  النا�سر  واك���د 
موؤخرا  طراأت  التي  التطورات  مع  تتما�سى  النظام 
القطاع  يف  الب�سرية  امل���وارد  تخطيط  ادارة  على 
العام وتوجهات احلكومة لتو�سيع �سالحيات ديوان 
االحتياجات  حتديد  بخ�سو�س  املدنية  اخلدمة 
�سيتم  والتي  �سنويا  احلكومية  للدوائر  الوظيفية 
التعامل معها م�ستقبال على ا�سا�س موؤ�سرات مرتبطة 
بدرا�سات تقييم عبء العمل يف االجهزة احلكومية 

وخططها اال�سرتاتيجية .
كما �ست�سهم ح�سب النا�سر بالتخفيف من تكد�س 
طلبات التوظيف يف خمزونه خا�سة يف التخ�س�سات 
العمل  �سوق  يحتاجها  ال  التي  وامل�سبعة  ال��راك��دة 
اخرى  وحم��اور  ادارت���ه  منهجية  وتطوير  املحلي، 
القطاع  يف  اخلربات  واعتماد  الكفاءات  كا�ستقطاب 
اخل���ا����س، وت��ط��وي��ر خ��ط��ط ال��ت��ع��اق��ب واالح���الل 
الوظيفي ومهنة العمل وربط تقييم االداء املوؤ�س�سي 
بامل�سار  الوظيفي  امل�سار  ورب��ط  ال��ف��ردي،  ب���االأداء 
العامة  ان�سمام معهد االدارة  التدريبي خا�سة بعد 
لديوان اخلدمة املدنية اداريا. وفيما يتعلق بنظام 
النا�سر  اأو���س��ح  القيادية  الوظائف  على  التعيني 

املعايري واال�س�س التي تتم بهذا اخل�سو�س.

*عمان 
اأكد م�ساعد اأمني عام وزارة املياه والري لالإعالم 
عمر  ال��وزارة  با�سم  االإعالمي  الناطق  واالت�سال، 
�سالمة ان االأردن يعد واحدا من اأكرث الدول كفاءة 
املاطرة  االأرا�سي  اإىل  ن�سبة  االأمطار  مياه  بح�ساد 
التي  االأودية  مياه  جريان  ون�سبة  الهطول  وكميات 
تبلغ  االأردن  م�ساحة  اأن  مبينا  ح�سادها،  ميكن 
يزيد  ال  منها  باملئة   92 حوايل  كم2،  الف   89 نحو 
ال  ولهذا  ملم،   150-50 على  فيها  الهطول  معدل 
ميكن ح�ساد مياه االأمطار فيها نتيجة ارتفاع معدل 

التبخر وطبيعة االأر�س.
ان  )ب���رتا(،  ل���  ت�سريحات  يف  �سالمة  واأ���س��اف 
باقي االأرا�سي تتوزع على مناطق االأغوار التي تبلغ 
فيها  الهطول  معدالت  كم2،  اآالف   5 نحو  م�ساحتها 
الفتا  حرارتها،  درجة  ارتفاع  اىل  اإ�سافة  �سعيفة 
اىل اأن مناطق اململكة ال�سمالية الغربية واملرتفعات 
 600 مبعدل  هطوال  االأعلى  هي  الغربية  اجلنوبية 

ملم.
توؤثر  التي  املناخية  التغريات  اىل  اأي�سا  واأ�سار 
ب�سكل وا�سح على اأوقات الهطول واأماكنها وكمياتها 
يف  وتكون  حديثة،  وعلمية  عاملية  درا���س��ات  وف��ق 
مناطق واأوقات مفاجئة وهو ما يعرف بالفي�سانات 
الوم�سية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع جامعات 
مبينا  اآث��اره��ا،  تقليل  على  وطنية  ابحاث  ومراكز 
الغدير  منطقة  يف  م�سروعا  حاليا  تنفذ  الوزارة  اأن 

االأبي�س للتخفيف من اآثار التبخر.

معدل  ان  من  وبالرغم  ال���وزارة  اأن  اىل  ولفت 
كميات  من  باملئة  5ر4  5ر2-  بني  ي��رتاوح  اجلريان 
العديد  وباإ�سناد  جنحت  اأنها  اإال  املطري  الهطول 
م��ن امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة ب��اال���س��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه 
 80 وبن�سبة  املائي  احل�ساد  وبا�سطة  الهطوالت 
باملئة من الهطوالت، مبينا اأن درا�سات مراكز عاملية 
الدول  اأف�سل  من  يعد  االردن  اأن  توؤكد  متخ�س�سة، 
ح�سادا ملياه االأمطار وهي ن�سبة عز نظريها يف دول 

ت�سجل هطوال مطريا جيدا.
واعترب �سالمة �سدود اململكة التي تبلغ 15 �سدا 
مليون   336 على  تزيد  تخزينية  وبطاقة  رئي�سيا 
التي ت�ستخدمها  املائية  اأهم االحتياطات  م3، احد 
اإ�سافة  ا�سرتاتيجي،  كاحتياط  والري،  املياه  وزارة 
ترابيا  و���س��دا  ح��ف��رية   381 م��ن  اك��رث  وج���ود  اىل 
و�سحراويا يف خمتلف مناطق البادية، تخزن اأكرث 
اجلوفية  املياه  تغذية  بهدف  م3،  مليون   112 من 
املناطق  تلك  وقاطني  املوا�سي  ملربي  املياه  وتوفري 

وتاأمني احتياجاتهم.
من  العديد  بتنفيذ  �ست�سرع  ال���وزارة  ان  وب��ني 
م�ساريع احل�ساد، �ستوفر نحو 30 مليون م3 اإ�سافية 
عنيزة  �سد  مثل  وحفائر  �سدود  م�ساريع  مع  اخرى 
ن�سهدها،  التي  املناخية  التغريات  ظل  يف  وغريها، 
اإىل  للو�سول  امل�ساريع  من  عددا  للوزارة  ان  مو�سحا 
 400 اإىل  الرئي�سية  ال�سدود  يف  تخزينية  طاقة 
من  العديد  وبناء   ،2025 العام  بحلول  م3  مليون 

ال�سدود ال�سحراوية وب�سعات خمتلفة.

*عمان 
ان  امل��ي��اه  �سلطة   / وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  ق��ال��ت 
واملن�سق  املائية  االح��وا���س  مديرية  يف  ك��وادره��ا 
والدرك،  العام  االمن  كوادر  مع  وبالتعاون  االمني، 
�سبطت حفارة خمالفة يف منطقة الرمثا/ حمافظة 
اربد، اثناء قيامها باحلفر غري امل�سروع بهدف حفر 

بئر خمالف.
واف���ادت ال����وزارة يف ب��ي��ان اأ���س��درت��ه االث��ن��ني، 
ناقل  خلط  ه��واي��ات  على  اع��ت��داءات  اأزال���ت  بانها 
�سمن  واجليزة،  القطرانة  مناطق  يف  الدي�سي  مياه 
اح��ك��ام  حلملة  امل�ستمرة  التفتي�سية  احل��م��الت 
فرق  تنفذها  والتي  املياه،  م�سادر  على  ال�سيطرة 
اململكة  مناطق  جميع  يف  للوزارة  التابعة  التفتي�س 

بالتعاون مع االجهزة االمنية املخت�سة.
وبينت الوزارة، انه وردت معلومات تفيد بوجود 
عمليات حفر خمالف يف احدى مناطق الرمثا حيث 
العام  االم��ن  مع  بالتعاون  امنية  حملة  تن�سيق  مت 
امل�ساغل وال�سيانة  والدرك وجتهيز كوادر مديرية 
اليوم،  �سباح  من  مبكرة  �ساعة  يف  املوقع  ومداهمة 

�سبط  ومت  بالفرار  املوقع  يف  من  جميع  الذ  حيث 
احلفارة املحملة على �سيارة �سحن �سطحي ال حتمل 
االعمال  جميع  وازال��ة  مرخ�سة  وغ��ري  ارق��ام  اي��ة 
احلجز  اىل  احلفارة  واقتياد  املخالف  البئر  وردم 
املياه  ل�سلطة  التابعة  امل�ساغل املركزية  يف مديرية 
ال�ستكمال  بالواقعة  اخلا�سة  ال�سبوطات  وتنظيم 

التحقيق وتطبيق احكام القانون.
ناقل  خط  على  اعتداءين  ازالت  انها  وا�سافت، 
مياه الدي�سي يف كل من منطقة القطرانة ومنطقة 
قام  حيث  ال��ت��وايل  على  الثالثة  للمرة  اجل��ي��زة 
ل�سحب  خط  على  اخل��ط  هوايات  بربط  املعتدون 
الهواية  ا���س��الح  واع���ادة  �سهاريج  وتعبئة  امل��ي��اه 
املخت�سة  االج��ه��زة  وت��ق��وم  االو����س���اع  وت�����س��وي��ب 

بالتحري ل�سبط الفاعلني .
واكدت الوزارة، ان احلملة التي م�ستمرة لر�سد 
جميع  يف  املواطنني  داعية  اعتداءات،  اية  واإزال��ة 
ذلك  حول  �سبهة  اي  عن  باالإبالغ  لالإ�سراع  املناطق 
عرب الرقم املوحد لطوارئ املياه )117116( الذي 

ي�ستقبل املالحظات على مدار ال�ساعة.

*عمان 
تي�سري  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  بحث 
عمان  يف  االملانية  ال�سفرية  مع  االثنني  النعيمي 
بريجيتا �سيفكر ايربال، �سبل تعزيز التعاون القائم 
الرتبوية  امل��ج��االت  يف  ال�سديقني  البلدين  ب��ني 

والتعليمية.
بنك  ع��ن  ممثلون  ح�سره  ال���ذي  اللقاء  ورك���ز 
االأمل��ان��ي��ة  وال��وك��ال��ة   »KFW« االمل���اين  االع��م��ار 
الذي  الدعم  اأهمية  على   ،»GIZ« الدويل  للتعاون 

تقدمه احلكومة االأملانية لالأردن يف قطاع التعليم.
اأهمية  اللقاء  خ��الل  النعيمي  الدكتور  واك��د 
عمق  يعك�س  الذي  ال�سديقني  البلدين  بني  التعاون 
تقدير  ع��ن  معربا  بينهما،  التاريخية  العالقات 
االأملانية  احلكومة  تقدمه  ال��ذي  للدعم  االردن 
قطاع  وب��خ��ا���س��ة  امل��ج��االت  خمتلف  يف  للمملكة 

التعليم.
وع��ر���س ال���وزي���ر ال��ن��ع��ي��م��ي خل��ط��ط ال����وزارة 
يتعلق  ما  وبخا�سة  املقبلة،  للمرحلة  واولوياتها 
بتطوير االختبارات التح�سيلية القيا�سية، وتطوير 
اال�سرتاتيجية  اإط��ار  يف  والتقني  املهني  التعليم 
يف  والتو�سع  الب�سرية،  امل���وارد  لتنمية  الوطنية 
وتوفري  الدامج،  التعليم  وبرامج  االطفال،  ريا�س 
االبنية املدر�سية املالئمة وتاأهيل و�سيانة املدار�س، 

وتفعيل االأن�سطة الرتبوية الهادفة.
بني  بالعالقات  ال�سفرية  اأ���س��ادت  جهتها،  م��ن 
احلكومة  ح��ر���س  م��وؤك��دة  ال�����س��دي��ق��ني،  ال��ب��ل��دي��ن 
التعليم  قطاع  وبخا�سة  االردن  دعم  على  االأملانية 
لتطويره وحت�سني خمرجاته وتوفري بيئة تعليمية 
منا�سبة للطلبة ودعم الربامج واخلطط التطويرية 

يف هذا القطاع.

*عمان 
انطلقت االثنني يف حي الر�سوان التابع ملنطقة 
من  النفايات  فرز  باأهمية  تعريفية  حملة  زه��ران 
من  وامل���وارد  امل��ن��اخ  حماية  م�سروع  �سمن  امل�سدر 
اأمانة  اأطلقته  ال��ذي  ال��دائ��ري  االقت�ساد  خ��الل 
عمان اال�سبوع احلايل بتمويل من الوكالة االأملانية 

للتعاون الدويل.
�سح”  “افرزها  �سعار  حت��ت  احلملة  وج���اءت 
خاللها  يقوم  امل�ستقبل،  رواد  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون 
80 متطوعا بزيارات ميدانية مع توزيع ا�ستبيانات 
لنحو 3200  منزل وحمل جتاري يف حي الر�سوان 
من  فيه  النفايات  فرز  عملية  تطبيق  �سيتم  ال��ذي 

امل�سدر ب�سكل جتريبي.
ووفقًا ملدير دائرة الدرا�سات والتوعية البيئية 
احلملة  ف��اإن  عربيات،  عمر  املهند�س  االأم��ان��ة  يف 
لي�سار  املقبل  ال�سهر  من  ع�سر  الثامن  لغاية  ت�ستمر 
االأول  احل��اوي��ات،  م��ن  ن��وع��ني  ت��وزي��ع  اإىل  بعدها 
)اجل��اف��ة(،  ال��ت��دوي��ر  الإع���ادة  القابلة  للنفايات 
النفايات  وت�سمل  املتبقية  للنفايات  وال��ث��اين 

الع�سوية وغري القابلة للتدوير.

واأو�سح اأنه اعتبارا من مطلع العام املقبل، �ستبداأ 
عملية جمع النفايات املفروزة يف احلي ملرة واحدة 
فيما  الغباوي،  مكب  يف  مل�ستودع  نقلها  يتم  ا�سبوعيا 
مرتني  املتبقية  االأخ���رى  النفايات  جتميع  �سيتم 

اأ�سبوعيا.
ادارة  منظومة  حت�سني  اىل  امل�سروع  وي��ه��دف 
خ��الل  م��ن  ع��م��ان  م��دي��ن��ة  يف  ال�سلبة  ال��ن��ف��اي��ات 
ودع��م  امل�سدر،  م��ن  النفايات  ف��رز  على  الت�سجيع 
النفايات  الإدارة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  االهداف 

ال�سلبة.

المياه تعد إلنشاء نظام 
توليد كهرومائي بين سدين

  
*عمان 

توليد  حمطات  ث��الث  الإن�ساء  االأردن  وادي  �سلطة  ت�ستعد 
اإىل  و�سوال  طالل،  امللك  �سد  اأ�سفل  الواقعة  املنطقة  يف  اإ�سافية 

منطقة تالل الذهب، مب�ساحة تقدر ب��� 25 كيلومرتا.
وقال م�ست�سار وزير املياه، م�ساعد االأمني العام لل�سدود املهند�س 
ه�سام احلي�سة ل���”برتا”: اإن ال�سلطة التابعة لوزارة املياه والري 
اأن�ساأت منذ منت�سف الثمانينات اأول حمطة توليد كهرومائية يف 
االأملاين  االإعمار  بنك  مع  بالتعاون  حاليا  وتعد  طالل،  امللك  �سد 
املحطات  هذه  الإن�ساء  وت�ساميم  درا�سات  اإيطالية  عاملية  و�سركة 
والعمل  الذهب،  تالل  منطقة  اإىل  و�سوال  طالل  امللك  �سد  اأ�سفل 

جار االآن يف املرحلة الثانية، وهي مرحلة الت�سميم.
واأ�ساف ان الوزارة اأجرت درا�سة اأولية مع االحتاد االوروبي 
الكهرومائية  الطاقة  لتوليد  االقت�سادية  اجل��دوى  لدرا�سة 
امللك  ل�سدود  املائية،  للخزانات  ال�سخ  تكنولوجيا  با�ستخدام 
طالل ووادي العرب واملوجب، واأنهت ال�سلطة ال�سروط املرجعية 
ل�سد وادي انخيلة اأعلى �سد املوجب، واملت�سمن اإن�ساء نظام توليد 
الكهرومائي  اأول مرة يكون توليد  لل�سد، وهذه  اإ�سافة  كهرومائي 
خمزونا  حتقق  واخلطط  امل�سروعات  هذه  اأن  وبني  �سدين.  بني 
اإ�سافيا للمياه، وحت�سن نوعية املياه، وتولد الطاقة الكهرومائية، 

الفتا اإىل وجود معيقات لتوليد الطاقة الكهرومائية.

*القاهرة 
بحث وزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني 
امل�سري  ال�سفدي مع وزير اخلارجية  اأمين 
بالعالقات  االرت��ق��اء  �سبل  �سكري،  �سامح 
الثنائية بني البلدين ال�سقيقني التي ت�سري 
والتن�سيق  التعاون  م��ن  اأو���س��ع  اآف���اق  نحو 
تنفيذا  االإقليمية  الق�سايا  جميع  اإزاء 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات 
الفتاح  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  واأخ���ي���ه 

ال�سي�سي.
االثنني  لقائهما  خالل  الوزيران  واكد 
ال��ط��ارىء  االج��ت��م��اع  قبيل  ال��ق��اه��رة  يف 
م�سرية  اإط��ار  يف  العرب  اخلارجية  ل��وزراء 
ال�سقيقني،  البلدين  بني  امل�ستمرة  الت�ساور 
امل�سي يف اتخاذ اخلطوات العملية امللمو�سة 
لزيادة التعاون يف جميع املجاالت. وعر�س 
املرتبطة  للتطورات  و�سكري  ال�سفدي 

تبعات  وخ�سو�سًا  الفل�سطينية  بالق�سية 
القرار االأمريكي الذي اعترب ان اال�ستيطان 

ال يخالف القانون الدويل.
وهي  للم�ستوطنات،  ال�سرعية  اأن  واأكد 
ال���دويل،  املجتمع  عليها  يجمع  حقيقة 
يقو�س  م��دان  مرفو�س  اأح���ادي  واإج���راء 
حل الدولتني الذي ي�سكل ال�سبيل الوحيد 
لتحقيق ال�سالم ال�سامل، حمذرا من خطورة 
جهود  كل  على  االأمريكي  القرار  تداعيات 
وت��ب��ادل  ال�����س��الم.  ال�����س��راع وحتقيق  ح��ل 
يف  االزم��ات  حول  النظر  وجهات  الوزيران 
ليبيا واليمن و�سوريا، واآليات تفعيل العمل 
التحديات  مواجهة  يف  امل�سرتك  العربي 

التي تهدد االمن واال�ستقرار االإقليميني.
يف  امل�����س��رتك  العمل  ا���س��ت��م��رار  واأك����دا 
الق�سايا  وخدمة  التحديات  هذه  مواجهة 

العربية.

*عّمان 
االأعيان  امل��راأة يف جمل�س  اأك��دت جلنة 
اأهمية  ال��دب��ا���س،  راب��ح��ة  العني  برئا�سة 
تعزيز �سبل متكني املراأة من اأجل مناه�سة 

جميع اأ�سكل العنف �سدها.
االثنني،  اللجنة  اجتماع  خ��الل  ج��اء 
العاملي للق�ساء على العنف  اليوم  مبنا�سبة 
�سد امل���راأة، ال��ذي ي��اأت��ي ه��ذا ال��ع��ام حتت 
امل�ساواة  جيل  الربتقايل:  “العامل  عنوان 

يقف �سد االغت�ساب«.
وح�����ددت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل���الأمم 
الثاين  ت�سرين  �سهر  من   25 ي��وم  املتحدة 
ليكون يوًما عاملًيا للق�ساء على العنف �سد 
امل�سكلة  بحجم  التعريف  بهدف  امل����راأة، 
لدى  العام  الوعي  م�ستوى  ورف��ع  العاملية، 
�سد  العنف  مب�سكلة  واحلكومات  ال�سعوب 
على  الق�ساء  نحو  الطريق  ومتهيد  امل��راأة، 

جميع  يف  والفتيات  الن�ساء  �سد  العنف 
اأنحاء العامل، والعمل باملواثيق والتو�سيات 

الدولية.
اململكة  اإن  ال��دب��ا���س،  ال��ع��ني  وق��ال��ت 
بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين مت�سي 
املختلفة  امل���راأة  حقوق  ماأ�س�سة  يف  قدًما 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االأ�سعدة  على 
م��ع خمتلف  ب��ال��ت��زام��ن  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
اأ�سكال  جلميع  املناه�سة  االأردن  مواقف 

العنف �سد املراأة.
مناه�سة  اأن  اإىل  ال��دب��ا���س،  واأ���س��ارت 
جماعًيا  عماًل  يتطلب  امل��راأة  �سد  العنف 
بيتها  ثم  نف�سها  امل��راأة  من  يبداأ  م�سرتًكا، 
من  م��ن��ظ��وم��ة  ج��ان��ب  اإىل  وجم��ت��م��ع��ه��ا، 
يف  للمراأة  الداعمة  واالأنظمة  الت�سريعات 
م�ستوى  رفع  اإىل  داعية  مواقعها،  خمتلف 
الوعي بخطورة ممار�سة العنف �سد املراأة 

وانعكا�ساته اخلطرية على منظومة االأ�سرة 
ون�سيج املجتمع.

وا�سافت، اأن املراأة االأردنية ا�ستطاعت 
حتقيق العديد من االجنازات والنجاحات 
والعاملي،  وال��ع��رب��ي  املحلي  امل�ستوى  على 
التي  واالمكانيات  القدرات  املراأة  لّدى  واأن 
من  بالكثري  النهو�س  خاللها  من  ت�ستطيع 
امتالكها  عن  ف�ساًل  واملجاالت،  القطاعات 
املهارات واالأدوات التي توؤهلها لتبووؤ اأماكن 
قيادية. واتفقت اللجنة على تنفيذ ور�سة 
عمل وطنية حول العنف �سد املراأة تتناول 
يف  امل��راأة  يت�سدرها  املحاور،  من  جمموعة 
واالإط���ار  وال��ق��ان��وين،  الت�سريعي  االإط���ار 
واالإط���ار  املجتمعي  واالإع����الم  االإع��الم��ي 
والتعليمي،  واالق��ت�����س��ادي  ال�����س��ي��ا���س��ي، 
واالج��ت��م��اع��ي، وغ��ريه��ا م��ن االأط����ر ذات 

االأهمية للمراأة.

م�ساركة  على  اللجنة،  اأع�ساء  واجمع 
معنية  �سبابية  واأخرى  وطنية  �سخ�سيات 
الور�سة  تتناولها  التي  االأط��ر  خمتلف  يف 
بهدف تقييم وحتديد االأولويات والثغرات 
تقف  التي  العقبات  ومعرفة  الت�سريعية 
اأمام االلتزام يف تطبيق القوانني احلامية 
للمراأة، واخلروج مبجموعة من املقرتحات 
تقدمي  اأم  القوانني  بع�س  كتعديل  �سواء 

مقرتحات تتعلق ب�سن ت�سريعات جديدة.
عبداهلل  امللك  جاللة  اللجنة  وهناأت 
“رجل  ج��ائ��زة  ت�سلمه  مبنا�سبة  ال��ث��اين، 
التي   ،2019 ل��ع��ام  الباحث”   – ال��دول��ة 
ل�سيا�سة  وا�سنطن  معهد  جلاللته  منحها 
احلكيمة  ل�سيا�سته  تقديًرا  االأدنى  ال�سرق 
واال�ستقرار  ال�سالم  حتقيق  يف  وج��ه��وده 
والوئام والت�سامح، التي ال متنح اال للقادة 

املتميزين والبارزين.

*القاهرة 
املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزير  قال 
اأن  اإن ال �سيء يغري حقيقة  اأمين ال�سفدي 
اأن  يلغي  قرار  وال  �سرعية،  ال  امل�ستوطنات 

امل�ستوطنات خرق فا�سح للقانون الدويل.
وحذر ال�سفدي يف كلمة يف اجلل�سة غري 
اجلامعة  خارجية  وزراء  ملجل�س  العادية 
من  فل�سطني  دول���ة  اإليها  دع��ت  العربية 
موقفها  املتحدة  الواليات  تغيري  خطورة 
“ال  ال�سفدي  وق���ال  امل�ستوطنات.  اإزاء 
ال�سرعية  ي��وؤك��د  اأن  اجتماعنا  يحتاج 
امل�ستوطنات اال�سرائيلية يف دولة فل�سطني 
اأي  املحتلة. فتلك حقيقة وا�سحة تتك�سر 
قرار  ثبته  ما  اأمام  فيها  للت�سكيك  حماولة 
القانوين  واملوقف   ،  2334 االأم��ن  جمل�س 
واأربعني  ت�سعة  امل��ادة  يف  املتج�سد  الرا�سخ 
من  وغريها  الرابعة،  جنيف  اتفاقيات  من 
اأن  الدولية.”وزاد  واالتفاقيات  القرارات 
 14 اأكدها  حقيقة  امل�ستوطنات  ال�سرعية 
اأيام، واأكدتها  ع�سوًا يف جمل�س االأمن قبل 
الواليات  ق��رار  على  الدولية  الفعل  ردود 
خرقًا  ت�سكل  ال  امل�ستوطنات  اأن  املتحدة 
“جنتمع  ال�سفدي  وقال  ال��دويل.  للقانون 
ال��ي��وم ل��ن��ح��ذر جم����ددًا م��ن ال��ت��داع��ي��ات 
للم�ستوطنات على جهود حتقيق  الدمارية 
فامل�ستوطنات  وال��دائ��م،  ال�سامل  ال�سالم 
تكري�س الحتالل غري قانوين ال �سرعي ال 
اإن�ساين ي�سكل بقاوؤه تهديدا لالأمن وال�سلم 
االإق��ل��ي��م��ي��ني وال��دول��ي��ني، وا���س��ت��م��راري��ة 
اأمن  وال  �ساماًل  �سالم  ال  باطل  ب�سع  ل�سر 
ال�سفدي  زواله.”وقال  دون  من  اإقليميًا 
لكنها  ال�سالم.  اأنها تريد  اإ�سرائيل  “تدعي 
تريد  اأنها  تدعي  يقّو�سه،  ما  كل  ترتكب 
االأحادية  اإجراءاتها  توؤجج  بينما  االأمن، 
ال�سراع.”وحذر  والالاإن�سانية  الال�سرعية 

بقهر  “لي�س  اأن�����ه  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر 
و�سرقة  حقوقهم  وانتهاك  الفل�سطينيني 
ولي�س  االأمن،  يتوفر  احلرة  باحلياة  اأملهم 
ببناء امل�ستوطنات وتو�سعتها وهدم البيوت 
وامل�سانع  وامل����زارع  امل��دار���س  وحم��ا���س��رة 
اأن  على  ال�سفدي  ال�سالم.” و�سدد  يتحقق 
الدولة  قيام  ي�سمن  الذي  الدولتني  “حل 
القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
حزيران  من  الرابع  خطوط  على  املحتلة 
للعام1967هو �سبيل حتقيق ال�سالم واالأمن 
اأكرث  اإليه  ي��رى  ال��ذي  احل��ل  هو  الوحيد، 
فقط،  العرب  ولي�س  الدويل،  املجتمع  دول 
طريق ال�سالم الوحيد، لكن هو احلل الذي 
 8337“ ال�سفدي  اإ�سرائيل.” وقال  تقتله 
وحدة ا�ستيطانية جديدة اأعلنت اإ�سرائيل 
�سعف  )وه��و  العام  ه��ذا  لبنائها  خططها 
العدد الذي قررته العام املا�سي، يف الوقت 
الذي و�سل فيه عدد امل�ستوطنني يف ال�سفة 
عدد  وبلغ  �سكانها،  من  باملئة   14 الغربية 
امل�ستوطنني يف القد�س املحتلة حوايل 215 

الدولتني  حل  يجعل  لن  م�ستوطن(  األ��ف 
اإ�سرائيل  “�ستقتل  ال�سفدي  ممكنًا.”وقال 
ال�سراع  وح��ل  ال�سالم  حتقيق  فر�س  ك��ل 
االأردن  وادي  �سم  بخطواتها  م�ست  اإن 
املحتلة.”  فل�سطني  يف  امليت  البحر  و�سمال 
حق  تنتهك  ال  ب��ذل��ك  “اإ�سرائيل  وزاد 
الفل�سطينيني يف وطنهم ويفيِ احلرية فقط، 
املجتمع  وتتحدى  املنطقة  اأم��ن  تهدد  هي 
الدوليني  وال�سلم  االأم���ن  وت��ه��دد  ال���دويل 
اأي�سًا.”واأ�ساف ال�سفدي “لذلك يجب على 
حا�سمًا  موقفا  يتخذ  اأن  ال��دويل  املجتمع 
االإ�سرائيلي،  ال��ع��دوان  لهذا  الت�سدي  يف 
امل�ستوطنات  بال�سرعية  التم�سك  ويفيِ 
ودفاعا  ل�سلمه  حماية  االحتالل،  وعبثية 
ال�سفدي  وق��ال  ومبادئه.”  قوانينه  عن 
دويل،  عربي  ا�سرتاتيجي  خيار  “ال�سالم 
متعن  اإ���س��رائ��ي��ل  املنطقة،  ل�سعوب  وح��ق 
حترم  ال��ت��ي  الال�سرعية  ممار�ساتها  يف 
اأن  يجب  اي�سًا  ولذلك  احلق،  هذا  ال�سعوب 
وبفاعلية  عمليًا  الدويل  املجتمع  يتحرك 

واأ�ساف  االإ�سرائيلية.”  العدوانية  لكبح 
“لن تنعم املنطقة باالأمن  وزير اخلارجية 
ويح�سل  االح��ت��الل  ينته  مل  م��ا  وال�سالم 
احل��ري��ة  يف  حقهم  ع��ل��ى  الفل�سطينيون 
يغري  �سيء  “ال  ال�سفدي  والدولة.”وقال 
حقيقة اأن امل�ستوطنات ال�سرعية، وال قرار 
للقانون  فا�سح  خرق  امل�ستوطنات  اأن  يلغي 
الواليات  تغيري  نحذر من خطورة  الدويل، 
املتحدة موقفها اإزاء امل�ستوطنات، وندعوها 
اإىل العودة عنه.” واأ�ساف ال�سفدي “ تثمن 
الدول  مواقف  الها�سمية  االأردنية  اململكة 
ال�سرعية  اأكدت  التي  الدولية  واملنظمات 
الدويل،  للقانون  خرقًا  ودانته  اال�ستيطان 
فعاًل  املواقف  هذه  ترجمة  اإىل  وتدعوها 
ا�ستهتارها  ثمن  ت��دف��ع  اإ���س��رائ��ي��ل  يجعل 
الفل�سطينيني  وبحقوق  ال��دويل  بالقانون 
العي�س  املنطقة  �سعوب  وبحق  امل�سروعة، 
اململكة  “�ستبقى  ال�سفدي  واأكد  ب�سالم.” 
وتكّر�س  جهد،  من  ت�ستطيع  ما  كل  تبذل 
االأ�سقاء  الإ�سناد  اإمكانات،  من  متلك  ما  كل 
ورفع الظلم والقهر عنهم، ليعي�سوا بكرامة 
ال��ذي  ال�����س��الم  لتحقيق  ���س��رط��ًا  وح��ري��ة، 
جتعله  التي  االأ�س�س  على  جميعًا  نريده 
يلبي احلقوق  الذي  ال�سالم  و�ساماًل:  دائمًا 
الفل�سطيني  لل�سعب  ك��ام��ل��ة  امل�����س��روع��ة 
الدولية  ال�سرعية  ق��رارات  وفق  ال�سقيق، 
وم���ب���ادرة ال�����س��الم ال��ع��رب��ي��ة، ال��ت��ي متثل 
اإجماعنا العربي.” ورحب ال�سفدي ب�سمو 
خارجية  وزي��ر  فرحان،  بن  في�سل  االأم��ري 
يف  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ال��وزاري،  اجلامعة  ملجل�س  االأول  ح�سوره 
للعمل  التطلع  وموؤكدًا  التوفيق،  له  متمنيًا 
التاريخية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  على  معه 
ال�سقيقتني  اململكتني  بني  اال�سرتاتيجية 

وعلى خدمة الق�سايا العربية.

»إدارية النواب« تطلع على مقترحات مسودة 
تعديالت نظام الخدمة المدنية الجديد

سالمة: األردن من أفضل الدول 
حصادا لمياه األمطار

ضبط حفارة تحفر بئرا مخالفا بالرمثا 
وإزالة اعتداءات عن خط الديسي

النعيمي يبحث مع السفيرة 
األلمانية التعاون التربوي

االمانة تطلق حملة تعريفية
 عن فرز النفايات من المصدر

الصفدي يلتقي نظيره المصري بالقاهرة

لجنة المرأة في األعيان تؤكد أهمية تعزيز 
سبل تمكين المرأة لمناهضة العنف

الصفدي يحذر من خطورة تغيير الواليات 
المتحدة موقفها إزاء المستوطنات
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م�شروع  يف  العجز  قيمة  ت�شل  اأن  يتوقع  
قانون موازنة العام املقبل اإىل 1.4 مليار دينار، 
النيابية،  املالية  واللجنة  احلكومة  نقا�شات  اإن 
مليار  بـــ1.7  املتوقع  العجز  البداية  يف  قــّدرت 
مليار   1.4 اإىل  ذلك  بعد  انخف�ض  فيما  دينار، 
بني  مــا  والتح�شينات  ــاورات  ــش ــ� امل بــعــد  ديــنــار 
احلكومة واللجنة املالية مبجل�ض النواب وا�شل 
يف  ارتفاعه  املــنــح(  )بعد  الكلي  عجزاملوازنة 
الــرزاز،  ويعرب العجز  الــوزراء عمر  عهد رئي�ض 
النفقات  فيها  تــكــون  الــتــي  احلــالــة  عــن  املـــايل 
هاج�شًا  ي�شكل  مــا  وهــو  الإيـــــرادات،  مــن  اأعــلــى 
كبريًا للحكومات، ويدفعها اإىل و�شائل لتخفي�ض 
العجز والو�شول اإىل خلق توازن بني الإيرادات 

والنفقات .
موازنة  ان  على  اقت�شاديون  خــرباء  يجمع 
موازنات  عن  �شيئا  تختلف  ول  مكررة  الدولة 
احلكومة  ان  على  وتوؤ�شر   ، ال�شابقة  ال�شنوات 

العجز  لتغطية  جمــــددا  القـــرا�ـــض  تــنــوي 
عليها  امل�شتحقة  الــفــوائــد  اق�شاط  وت�شديد 

ل�شندوق النقد الدويل 
ويوؤكد اخلرباء ان احلكومة ل زالت تت�شرف 
موقفهم  اخلــرباء  وخل�ض  نفطية  دولــة  وكاننا 
كارثية  و�شفة  انها  على  احلكومية  املوازنة  من 
املرة  التجربة  بذات  املرور  اىل  حتما  �شتقودنا 
بل�شان  وكاأننا   ، اليوناين  القت�شاد  عا�شها  التي 
 ، هي  اكذوبه  كبرية  املوازنة  بان  يقول  حالهم 
النفاق  من  مزيد   ( العمليات  ذات  على  قائمة 
الذي ي�شاعف العجز ، و مزيد من القرا�ض ( 
التي او�شلتنا اىل ما نحن عليه من تداع وتبعية 

وارتهان . 
واقع مرير تعي�شة معظم ال�شرائح املجتمعية 
الردنية هناك بطالة وهناك فقر مدقع وهناك 
 ، ــوع  ج مــن  تغني  ول  ت�شمن  ل  يتيمه  رواتـــب 
الجتماعية  العدالة  منظومة  يف  خلل  وهناك 

ال�شباب  ل�شرائح  تهمي�ض  وهناك   ، والوظيفية 
اقت�شادية  معي�شية  جمتمعية  م�شكلة  هناك   ،
يف  الفقر  حــالت  الواقع  لهذا  تهمي�ض  ،وهناك 
ازدياد وموؤ�شرا الغنى يف العاليل وهناك )350( 
ديــوان  اأروقـــة  يف  حمــفــورة  وظيفة  طلب  ــف  األ
مل  الذي  اللف  مئات  وهناك  املدنية  اخلدمة 
يحالفهم احلظ يف غول التوجيهي  بال امل ول 
م�شقبل تنتظرهم �شنني التيه وال�شياع والت�شرد 
والنحراف ، هناك قنابل موقوته من املتعطلني 
اأردين  بيت  كل  يف  لال�شتعال  جاهزة  العمل  عن 
وظيفيةجاءت  واأيــام  ت�شغيل  معار�ض  وهناك   ،
لل�شحك على الذقون وور�شات وموؤمترات واوراق 
جنوم  اخلم�شة  فنادق  يف  تعقد  وخطط  عمل 
 ( ــواق  اأب وهناك  العالمي  لال�شتهالك  جــاءت 

تهرف مبا ل تعرف(  .
جاءت  احلكومة  هذه  ان  البداية  منذ  قلنا 
وزيادة  الــدويل  النقد  �شندوق  امــالءات  لتنفذ 

واملياه  الكهرباء  فواتري  ورفع  وال�شلع   ال�شعار 
على كاهل املواطن وهي مع بداية وليتها رفعت 
ا�شعار امل�شتقات النفطية وزيادة فر�ض ال�شرائب 
انها  ويبدو  عاجلرار  واحلبل  عليها  ال�شافية 

تريد ) �شلخ جلد املواطن عن عظمه ( .
اىل  الــطــفــران(   ( الردين  يــذهــب  عندما 
طبيب عام اأو طبيب نف�شي يجد عنده العرا�ض 
التالية )انف�شام يف ال�شخ�شية ، فقدان لل�شهية ، 
اأع�شاب  مر�ض   ، معي�شيه  مناعة  ونق�ض  دم  فقر 
زائــدة  كهربائية  �شحنات   ، ويــاأ�ــض  اأحــبــاط   ،
لفاتورة  كهربائية  �شعقة  ب�شبب  اجل�شم  يف 
ناجمة  ع�شبية  �شدمة   ، منزلية  الكهرباء 
اجليوب  يف  ت�شلب   ، ال�شري  خمالفات  كــرة  من 
وغريها   ، وعائلي  اأ�شري  و�شغط   ، وال�شرايني 
من العرا�ض ، ومع ذلك �شندوق النقد الدويل 
ول  جديدة  عجفاء  ب�شنة  يب�شرنا  انــه  يبدو 

نعرف متى تاأتينا ال�شنوات ال�شمان .

موازنة الدولة ... 
والسنوات العجاف  ..!!

التي  العجاف  العــوام  من  عام  نهاية  عن  تف�شلنا  معدودات  اأيــام 
مل يعدنا بها نبي بل وعدتنا بها احلكومات طالبه �شد الحزمة على 
، وح�شب  املواطن الردين  ال�شا�ض عند  ان ظل بطون يف  بطوننا هذا 
راأى حملل �شيا�شي عدم وجود اأي اأفق قريب حلل الأزمة القت�شادية، 
اهمال  دون  �شيا�شيا  امللف  يدير  �شيا�شي  وعقل  ل�شدمة  بحاجة  ونحن 
خاوية،  احلكومية  القت�شادية  ال�شلة  ولكن  الإقت�شادية،  الإدارة 
ملواجهة  الأردين  املواطن  عند  املناعة  جهاز  لتقوية  بحاجة  فنحن 

�شنوات عجاف قادمة.
التقارير  منذ عام 2010 والقت�شاد الردين يف منو بطيئ ح�شب 
زيــادة  نالحظ  ذلــك  ومــع  الردين  املركزي  البنك  وتقارير  الدولية 
دائمة يف العجز مبيزانية الدولة التي و�شلت لكر من 35 مليار دولر 
ويبدو ان �شندوق النقد الدويل يب�شر الردنيني ب�شنة عجفاء جديدة 
التي خزقتها  املواطنني  العجز من جيوب  لتقليل  �شعبة قادمة عليهم 

خالد خازر الخريشااحلكومات اجلبائية ال�شرائبية .

هيئة النقل تعلن عن طرح 
عطاء أنظمة النقل الذكية

وزيرة السياحة تفتتح متحف 
الحياة الشعبية بالمدرج الروماني

*عمان 
اأعلنت هيئة تنظيم قطاع النقل الربي الثنني عن طرح عطاء 
 ،)ITS( ت�شميم وتنفيذ وت�شغيل انظمة نقل ذكية يف النقل العام
على ان يكون نطاق عمل امل�شروع خطوط حمافظة جر�ض وخطوط 
 622 بواقع  الطالب  دعم  مب�شروع  امل�شمولة  الر�شمية  اجلامعات 

وا�شطة نقل.
وقال مدير عام الهيئة الدكتور ب�شار العمري: اإن امل�شروع جاء 
لعدم توفر املعلومات الدقيقة واملتعلقة بالركاب وم�شارات اخلطوط 
الأجور  لتح�شيل  و�شيلة  وجود  وافتقار  النقل،  و�شائط  وتــرددات 
ملراقبة  و�شيلة  وجــود  وعــدم  اإلكرونيا،  لالأجرة  الدعم  وتقدمي 
و�شائط النقل من حيث التزام ال�شائقني بامل�شار والجور والرددات 

والإر�شادات املرورية.
نقل  انظمة  وتفعيل  تطبيق  اإىل  يهدف  امل�شروع  ان  وا�ــشــاف 
العام من حيث نظام التح�شيل الإلكروين لالأجور،  ذكية يف النقل 
ونظام تتبع ا�شطول النقل، ونظام ادارة العمليات والت�شويات املالية 
مبنى  يف  جمهزة  و�شيطرة  حتكم  غرفة  وجود  مع  الأجور  لتح�شيل 
امل�شتهدفة  لل�شرائح  الدعم احلكومي  الهيئة، وت�شهيل تقدمي  ادارة 
بتقليل  امل�شروع  ي�شهم  ان  العمري  وتوقع  وامل�شغلني.  الطالب  مثل 
ما  باملئة،   30 اإىل   25 بن�شبة  الت�شحيم  وزيــوت  الوقود  ا�شتهالك 
ن�شبة  وزيادة  والبيئة،  النفط  فاتورة  توفري  على  اإيجابيا  ينعك�ض 
دقيقة  بيانات  قاعدة  ببناء  العمل  وتطوير  اخلدمة،  متلقي  ر�شا 
للفئات  احلكومي  الدعم  تقدمي  اجــراءات  وتب�شيط  العام،  للنقل 
الدعم  و�شبط  املعاملة،  اجراء  زمن  بتقليل  امل�شغلني  اأو  امل�شتهدفة 
احلكومي للفئات امل�شتهدفة من اي هدر، ورفع م�شتوى المن وال�شالمة 
لنقل الركاب، واأمتتة العمليات واخلروج بتقارير اح�شائية ت�شاعد 

يف التخطيط ال�شراتيجي ور�شم �شيا�شات النقل.

*عمان 
�شويكة الثنني، متحف  والآثار جمد  ال�شياحة  افتتحت وزيرة 
وترميمه  تاأهيله  اأعيد  الذي  الروماين  املدرج  يف  ال�شعبية  احلياة 

و�شيانته بعد مداهمة �شيول الأمطار له عامي 2016 و 2019.
التاأهيل  اأعمال  يف  والدقة  العالية  بالكفاءة  �شويكة  واأ�شادت 
داخل  للمتاحف  العامة  الآثار  دائرة  كوادر  نفذتها  التي  والرميم 
املدرج الروماين، موؤكدة الأهمية التاريخية واحل�شارية للمتاحف، 

ودورها يف اإبراز ثقافة وتاريخ واآثار وتقاليد املجتمع الأردين.
تاأهيل  اإعادة  اإن  العامة يزيد عليان:  الآثار  وقال مدير دائرة 
املتاحف من خالل كوادر دائرة الآثار العامة دون ا�شتعانة ب�شركات 
على  وقــادريــن  موؤهلني  حمليني  فنيني  وجــود  على  دللــة  خا�شة، 
تطوير املتاحف”، موؤكدا اأهمية املتحف واملدرج الروماين الذي يعد 
والثقايف  الوطني  احل�ض  تعزيز  يف  القدمية  عمان  هوية  من  جزءا 
للمواطنني. وقدمت مو�شيقات قوات الدرك خالل الفتتاح معزوفات 
وطنية فيما قدمت فرقة امانة عمان الكربى اأغاين وطنية ودبكة 

�شعبية.

العزام: حلة عصرية جديدة 
لنادي االمير محمد للشباب 

*الزرقاء - سراج الالذقاين 
قال مدير مدينة المري حممد لل�شباب عمر العزام اأنه مت البدء 
نادي  مرافق  لكافة  �شاملة  و�شيانة  ترميم  اأعمال  خطة  بتنفيذ 
و�شالة  لياقة  ومركز  وم�شخات  وانارة  و�شاحات  م�شابح  من  املدينة 
لأ�شتقبال  متجددة  بُحّلة  جديدة  لنطالقة  جاهزة  لتكون  اأفراح، 

رواد النادي وحمبي ريا�شة ال�شباحة واجلل�شات العائلية .
القدمي  البالط  جتديد  على  ال�شيانة  اأ�شغال  ا�شتملت  وا�شاف 
لربكة التدريب وبع�ض م�شاحات الربك الأُخرى، وتبليط ال�شاحات 
واملمرات حول الربك ببالط مانع لالنزلق وغري ما�ض للماء، ا�شافة 
اىل جتديد الدرابزون حول بركة الغط�ض، وجتري عمليات �شيانة 

وجتديد للفالتر وامل�شخات التحتية باف�شل النواع واأجودها.
ال�شاملة  ال�شيانة  اعــمــال  مــن  النــتــهــاء  اىل  ــعــزام  ال ــار  ــش وا�
مع  لتتنا�شب  الأنارة  اأبراج  تاأهيل  واأعادة  الكهربائية،  للتمديدات 
ال�شيفي  املو�شم  اإفتتاح  مع  الليلة  وال�شهرات  اإحياء اجلل�شات  اإعادة 
حيث من املنتظر طرح عطاء الطعام وال�شراب لنادي املدينة بداية 
العام  بداية  مع  جاهزة  �شتكون  الأفــراح  �شالة  واأن  القادم،  العام 
يف  خا�شة  وحفالت  وجاهات  افراح  من  املنا�شبات  جميع  ل�شتقبال 

بيئة اآمنة تتمتع مبواقف �شيارات وا�شعة داخل حرم املدينة .
باأنهم  ومرتاديها  املدينة  ونــادي  املدينة  حمبي  العزام  ووعــد 
ينال  جميال  وم�شهدا  ع�شرية  ُحّلة  املو�شم  بداية  مع  �شي�شهدون 
على  لالطالع  املدينة  لزيارة  امل�شتثمرين  داعيًا  ور�شاهم،  اإعجابهم 

التجديدات، يف حال رغبوا بال�شتثمار بعدة جمالت.
وقال العزام اإن املدينة ت�شعى لإيجاد م�شتثمر ا�شراتيجي لبناء 
م�شبح ن�شف اأوملبي مغلق مع كافة جتهيزاته وجل�شاته حيث تفتقر 

حمافظة الزرقاء لوجود م�شبح مغلق مبوا�شفات عاملية .

ارتفاع عدد السياح 
االردنيين الى ماليزيا

*عمان 
ال�شياحة  وزارة  يف  اخلارجي  ال�شياحي  الرويج  مدير  اأعلن 
املاليزية حاج حممد طيب، ان عدد ال�شياح الردنيني الذاهبني اىل 

ماليزيا ي�شهد ازديادا ملحوظا.
 2020 ماليزيا  “زوروا  ملبادرة  للرويج  لقاء  خالل  طيب  وقال 
اخلطوط  مع  بالتعاون  املاليزية  ال�شياحة  وزارة  من  بتنظيم   ،“
الماراتية وبح�شور العديد من وكالء ال�شياحة وال�شفر وال�شركات 
ماليزيا  ان  ام�ض،  م�شاء  عمان  يف  واملهتمني  وال�شحفيني  ال�شياحية 
حتر�ض على تعزيز تعاونها ال�شياحي مع الردن ومع دول املنطقة 
التي  الدول  هذه  مع  للتعاون  كبريا  اهتماما  وتويل  افريقيا  و�شمال 

ا�شبحت تتخذ من ماليزيا وجهة �شياحية لها.
موؤخرا  ماليزيا  اطلقتها  ماليزيا” التي  “زوروا  مبادرة  ان  وبني 
وان  املقبل  العام  خالل  �شائح  مليون   30 من  اأكر  جذب  اإىل  تهدف 
ل  لنا،  الردن  اهمية  ب�شبب  جاء  الردن  يف  الفعالية  هذه  اقامة 

�شيما وان الردن بوابة للمنطقة.
الأ�شواق  اأهــم  من  الأو�ــشــط  ال�شرق  منطقة  ان  طيب،  واعترب 
تو�شيع  مع  خا�شة  متينة،  عالقات  باملنطقة  ماليزيا  تربط  حيث 

اخلطوط اجلوية املاليزية رحالتها لت�شمل خمتلف دول املنطقة.
مزايا  عن  تتحدث  وثائقية  افــالم  عر�ض  اللقاء  خــالل  ومت 
وامتالكها  وامـــان  ــن  ام مــن  بــه  تتمتع  ــا  وم ال�شياحية،  ماليزيا 
التي  ال�شتوائية  والغابات  املميزة  الطبيعية  اجلزر  من  ملجموعة 
بال�شافة  مدرو�شة،  باأ�شعار  والطعام  والت�شوق  مبغامراتها  ت�شتهر 
للعائالت  الرفيهية  واملراكز  واملنتجعات  الرملية  ال�شواطئ  اىل 
والأطفال، ووجهات رواد �شهر الع�شل واملرافق ال�شياحية الفاخرة 
الإمكان  يف  كما  والطبية،  التعليمية  وال�شياحة  الأعمال  و�شياحة 
من  �شنغافورة.  مع  امل�شركة  ال�شياحية  الربامج  من  الإ�شتفادة 
جانبه ا�شار ال�شفري املاليزي يف عمان داتوك جيليد بن كوميندينح، 
اىل العالقات املتميزة التي تربط ماليزيا بالأردن وبدول املنطقة 
املجالت.)برا-  خمتلف  يف  العالقات  هذه  تعزيز  على  واحلر�ض 

�شالح اخلوالدة(

*عمان 
ــات الــعــربــيــة  ــع ــام دعـــا امـــني عـــام احتــــاد اجل
موحدة  معايري  و�شع  اإىل  �شالمة  عمرو  الدكتور 
لــزيــادة  العربية  اجلــامــعــات  يف  اجلـــودة  ل�شمان 
القليمي  امل�شتويني  عــلــى  التناف�شية  قــدرتــهــا 

والعاملي.
يف  اقليمية  ور�شة  افتتاحه  خالل  �شالمة  واكد 
�شبكة  ان�شاء  اهمية  الثنني،  بعمان  الحتاد  مقر 
ربط عربية للمعلومات يف جمال اعتمادات الربامج 
الكادميية ونظم �شمان اجلودة ما ينعك�ض ايجابا 
العربية على  العايل  التعليم  على ح�شول موؤ�ش�شات 

العاملية. الت�شنيفات  يف  متقدمة  مراكز 
ــار �ــشــالمــة خـــالل الــور�ــشــة الــتــي جــاءت  ــش وا�
المريكي  لالعتماد  التقدم  اجــراءات   “ بعنوان 
 “ املــعــلــومــات  وتكنولوجيا  الهند�شة  لــرباجمــي 
الــربامــج  اعــتــمــاد  اإىل جــهــود الحتـــاد يف جمــال 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  جــودة  و�شمان  الكادميية 
الدكتور  امل�شاعد  الــعــام  ــني  الم ــال  وق العربية. 
�شارك  التي  الور�شة  اإن  احلنيطي:  الرحيم  عبد 
والردن  ولبنان  والعراق  م�شر  من  باحثا   35 فيها 
تــاأهــيــل  اإىل  تــهــدف  وفــلــ�ــشــطــني  ولــيــبــيــا  والــيــمــن 
للح�شول  للتقدم  العربية  اجلامعات  من  امل�شاركني 

قدرتها  لــزيــادة  المــريكــيــة  ــادات  ــم ــت الع عــلــى 
. العاملي  ال�شتنيفات  جمالت  يف  التناف�شية 

ت�شتمر  التي  الور�شة  خالل  احلنيطي  وا�شاف 
ان هذه العتمادات يف حال احل�شول  ايام،  ثالثة 
خريجي  لتوظيف  مــتــعــددة  فر�شا  تــوفــر  عليها 
ـــواق القــلــيــمــيــة  ـــش الــعــربــيــة يف ال� اجلــامــعــات 

العتمادات. هذه  مثل  تتطلب  التي  والعربية 
العربية  الــعــايل  التعليم  موؤ�ش�شات  ان  ــد  واك
املحلية  العتمادات  على  باحل�شول  جدا  مهتمة 
وموؤهالتها  برباجمها  العــراف  لغايات  والعاملية 
العليا  الــدرا�ــشــات  مــ�ــشــارات  ل�شتكمال  العلمية 

اجلامعات  بــني  الطالبي  الــتــبــادل  فر�ض  وزيـــادة 
والعاملية. العربية 

جامعة  يف  اجلودة  �شمان  مركز  مديرة  وقالت 
ابو  مــاجــدة  الدكتور  امل�شرية  الــ�ــشــادات  مدينة 
امل�شاركني من الطالع على  الور�شة مكنت  اإن  �شفا: 
حال  العتبار  يف  اخذها  ميكن  التي  الإجـــراءات 
جمال  يف  المريكي  العتماد  على  للح�شول  التقدم 

والهند�شة. العلوم 
ـــار وطــنــي مــوحــد ملــوؤهــالت  ـــت لــو�ــشــع اط ودع
الوطنية  الطــر  ا�ــشــدار  ودعــم  الــعــايل  التعليم 

العربية. بالدول  للموؤهالت 

*الزرقاء- سراج الالذقاين
را�شد  ال�شهيد  وجمعية  الها�شمية،  اجلامعة  وقعت   
تفاهم،  مذكرة  والتنموية،  اخلريية  لالأعمال  الزيود 
واملــبــادرات  والأن�شطة  الفعاليات  تنفيذ  يف  للتعاون 
اخلريية  ــالت  ــج امل مبختلف  والــطــالبــيــة  ال�شبابية 

والتطوعية خدمًة للمجتمع املحلي.
اجلامعة  طلبة  ــراك  اإ�ــش �شيتم  املــذكــرة  وبح�شب 
والتطوعية،  اخلــرييــة  اجلمعية  وم�شاريع  بــرامــج  يف 
والتعاون يف تنظيم امللتقيات واملوؤمترات العلمية املعنية 
بال�شاأن الإن�شاين والإغاثي، على اأن يتم تن�شيق التعاون 
بني الفريقني من خالل مكتب تنمية خدمة املجتمع يف 
مركز الدرا�شات وال�شت�شارات باجلامعة لال�شتفادة من 

اخلربات الأكادميية ومن الدرا�شات التي يقوم بها.
الدين  كمال  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  املذكرة  ووقع 
اللواء  اجلمعية   اأمــنــاء  جمل�ض  ورئي�ض   ، هــاين  بني 

املتقاعد ح�شني را�شد الزيود.

مع  ال�شراكة  بهذه  نعتز  هاين  بني  الدكتور  وقــال   
�شحى  الــذي  الوطن  �شهداء  اأحــد  اأ�شم  حتمل  جمعية 
بدمائه الزكية لننعم وينعم الوطن بالأمن والطماأنينة.
ــراكــات  ــش ــى بـــنـــاء � ـــــد حـــر�ـــض اجلــامــعــة عــل واأك
ا�شرايتجية فاعلة مع املجتمع املحلي خ�شو�شا يف لواء 
م�شوؤوليتها  من  انطالقا  الزرقاء  وحمافظة  الها�شمية 

املجتمعية.
مل�شناه  ما  ان  الزيود  ح�شني  املتقاعد  اللواء  وقــال 
واهتمامها  اجلامعة  حر�ض  يوؤكد  اجلامعة  رئي�ض  من 
ت�شحياتهم  على  واملحافظة  الوطن  �شهداء  بتقدير 
دون  للوطن  فــداء  الطاهرة  دمائهم  بتقدميهم  للوطن 

انتظار مقابل. 
واأ�شاف ان للجامعة ب�شمات جلية يف خدمة املجتمع 
بهذا  اعتزازه  عن  معربا  الزرقاء  حمافظة  يف  املحلي 
ظل  يف  الوطن  خلدمة  ال�شاعية  املوؤ�ش�شية  ال�شراكة 

القيادة الها�شمية.

*عمان 
قال وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور 
ال�شوريني  الطلبة  بــاإمــكــان  اإن  تــوق:  الــديــن  حمــي 
منح  على  احل�شول  الأردنية  اجلامعات  يف  الدار�شني 
الالجئني  بتعليم  ُتعنـى  التـي  امل�شاريع  خــالل  من 
الأردنــيــة  ال�شتجابة  خلطة  تنفيذًا  ال�شوريني؛ 
مع  تنفيذها  الـــوزارة  تتابع  التي  ال�شورية  لالأزمة 

اجلهات املعنية.
وا�شاف توق خالل لقائه الثنني وفدا من جامعة 
الدول العربية برئا�شة �شمو ال�شيخة ح�شة اآل ثاين 
اإن  الإن�شانية:  الغاثة  ل�شوؤون  العام  المني  مبعوث 
اململكة  على  كبريا  عبئا  �شكلوا  ال�شوريني  الالجئني 
التعليم  قــطــاع  يف  �شيما  ل  الــقــطــاعــات  جميع  يف 
العايل، ومن اأهم التحديات التـي واجهت الوزارة هو 
اأوراقهم  اإح�شار  على  الالجئني  الطلبة  قدرة  عدم 
يف  قبولهم  اإجــراءات  ل�شتكمال  الالزمة  الثبوتية 

اجلامعات الأردنية.

من  التحدي  هــذا  ـــوزارة  ال عاجلت  لقد  وتــابــع: 
خالل الطلب من اجلامعات الأردنية اأن تقوم باعتماد 
التعريفية  الأمنية  البطاقة  يف  ــواردة  ال البيانات 
ال�شوريني  للطلبة  الداخلية  وزارة  عــن  الــ�ــشــادرة 
لأغرا�ض  ال�شفر  جواز  عن  عو�شًا  �شخ�شية  كوثيقة 
هذه  تطابق  �شريطة  والتخرج،  والت�شجيل  القبول 
يعادلها  ما  اأو  العامة  الثانوية  وثيقة  مع  البيانات 

والتي ل بد اأن تكون م�شدقًة ح�شب الأ�شول.
ثاين  اآل  ح�شة  ال�شيخة  �شمو  ا�ــشــارت  بــدورهــا 
للدور الكبري لالردن يف معاجلة الأزمة ال�شورية رغم 
اإمكانياته املتوا�شعة، م�شتف�شرة عن اأهم الآثار التي 
ترتبت على ا�شتقبال الالجئني ال�شوريني على قطاع 

التعليم باململكة.
الالجئني  ا�شتقبال  يف  الأردن  جتربة  اأن  واكدت 
يتعلق  فيما  خا�شًة  تعمم  اأن  بد  ل  ــدة  رائ جتربة 
بحر�ض اململكة على منح الالجئني حقوقهم من حيث 

حق احلياة والتعليم وال�شحة.

سالمة يدعو لوضع معايير موحدة لضمان 
الجودة في الجامعات العربية

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية وجمعية 
الشهيد راشد الزيود لألعمال الخيريةوالتنموية

توق: الالجئون السوريون شكلوا 
عبئا كبيرا على قطاع التعليم

*عّمان 
العميد  للعمليات  العام  الأمن  مدير  م�شاعد  كرم 
عبيد اهلل املعايطة يف مكتبه الثنني، اأحد املواطنني 
باإلقاء  العام  الأمــن  رجــال  م�شاندة  يف  جهوده  على 
القب�ض على ال�شخ�ض الذي اأقدم على طعن عدد من 

ال�شياح يف حمافظة جر�ض قبل حوايل اأ�شبوعني.
كما كرم امل�شاعد ل�شوؤون املرور العميد زياد باكري 

بتاأدية  متيزهم  على  ال�شري  اإدارة  مرتبات  من  عددًا 
الواجبات املوكولة اإليهم على اأكمل وجه.

وقال العميد املعايطة: اإن املواطن �شريك اأ�شا�شي 
يف  العام  الأمــن  لرجل  ورديــف  الأمنية  العملية  يف 
امليدان ي�شانده يف اأداء واجباته الأمنية، ويتقا�شمان 
وال�شتقرار  الأمــن  على  املحافظة  بهدف  امل�شوؤولية 
يعك�ض  مبا  واملمتلكات  والأعرا�ض  الأرواح  وحماية 

ال�شورة امل�شرقة عن مملكتنا احلبيبة كواحة لالأمن 
العامل،  بقاع  �شتى  من  للجميع  ومــالذ  وال�شتقرار 
مثمنًا الدور الذي قام به املواطن الذي يج�شد معنى 
ورجل  املواطن  بني  والفاعلة  احلقيقية  ال�شراكة 

الأمن مبا ي�شب يف خدمة منظومة العمل الأمني.
والتقدير  ال�شكر  باكري  العميد  قدم  جهته،  من 
للمكرمني من مرتبات ق�شم املباحث املرورية ولكافة 

يف  املميزة  جهودهم  على  ال�شري  اإدارة  يف  العاملني 
اخلاطئة  وال�شلوكيات  املخالفة  املركبات  �شبط 
وخا�شة تلك التي مت ر�شدها اأخريًا بعد اأن انت�شرت 
جهودا  وتطلبت  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب 
مرتكبيها،  ومالحقة  والتحري  البحث  يف  مميزة 
ولزمالئهم  لهم  حافزًا  يعد  التكرمي  هذا  اأن  م�شيفًا 

على مزيد من الإخال�ض والتفاين يف العمل.

األمن العام يكرم مواطنا ساهم بالقبض على منفذ اعتداء جرش
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ارتفاع برنت وانخفاض أسعار 
المشتقات النفطية عالميًا باألسبوع 

الثالث من الشهر الحالي

منحة ألمانية لتمويل برنامج التعليم 
والتدريب المهني والتقني

*عمان 
الأ�سواق  يف  النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  �سجلت 
الثاين  ت�سرين  �سهر  من  الثالث  الأ�سبوع  يف  العاملية 
يف  اأ�سعارها  معدل  م��ع  مقارنة  انخفا�سا  احل��ايل 
بيانات  بح�سب  ذات��ه،  ال�سهر  من  الثاين  ال�سبوع 

اعلنتها وزارة الطاقة والرثوة املعدنية الثنني.
3ر614  من   90 اأوكتان  البنزين  �سعر  وانخف�ض 
انخفا�ض  وبن�سبة  دولر،  5ر606  اىل  للطن  دولر 
3ر1 باملئة، يف حني انخف�ض �سعر البنزين اأوكتان 95 
وبن�سبة  دولر  9ر650  اىل  للطن  دولر  1ر666  من 

يف  ال��دي��زل  �سعر  وانخف�ض  باملئة،  3ر2  انخفا�ض 
الأ�سبوع الثالث من 5ر569 دولر اىل 6ر566 دولر 
�سعر  انخف�ض  كما  باملئة،  5ر0  انخفا�ض  وبن�سبة 
دولر  8ر595  اىل  للطن  دولر  4ر601  م��ن  ال��ك��از 
ا�ستمر  اآخ��ر،  جانب  من   . 9ر0  انخفا�ض  وبن�سبة 
معدل �سعر الغاز البرتويل امل�سال عند �سعر 9ر440 
ارتفاعا  حقق  برنت  خام  �سعر  وكان   . للطن  دولر 
يف الأ�سبوع الثالث من هذا ال�سهر حيث و�سل �سعره 
اىل 3ر63 دولر للربميل مقارنة مع 5ر62 دولر يف 

الأ�سبوع الثاين من ال�سهر ذاته.

*عمان 
ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  وق��ع��ت 
قدمتها  ي��ورو  مليون   20 بقيمة  منحة  اتفاقية 
الأملاين،  الإعمار  بنك  خالل  من  الأملانية  احلكومة 
التعليم  ترويج  برنامج  من  الأوىل  املرحلة  لتمويل 

والتدريب املهني والتقني.
نيابة ع��ن احل��ك��وم��ة وزي��ر  ووق���ع الت��ف��اق��ي��ة 
التخطيط والتعاون الدويل الدكتور و�سام الرب�سي، 
الأردن  يف  الأمل����اين  الإع��م��ار  بنك  مكتب  وم��دي��ر 
التقنية  احل�سني  جامعة  ورئي�ض  �ساوب،  كري�ستيان 
املنفذة،  اجلهة  عن  نيابة  اخل�سرا،  لبيب  الدكتور 
الدكتورة  العهد،  ويل  ملوؤ�س�سة  التنفيذية  واملديرة 
امل�سروع  ويهدف  التفاقية.  على  �ساهدا  منكو  متام 
اإىل توفري برامج تعليم وتدريب مهني عالية اجلودة 
ذات �سلة ب�سوق العمل، ويركز امل�سروع على التعليم 
بالتعاون  العملي  التطبيق  خ��الل  م��ن  وال��ت��دري��ب 
قابلية  زي��ادة  بهدف  اخلا�ض  القطاع  مع  الوثيق 

ت�سغيل خريجي التعليم والتدريب املهني والتقني.
يف  ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  وقالت 
ب��اإدارة  �ستقوم  التقنية  احل�سني   جامعة  اإن  بيان: 
امل�سروع وتنفيذه، و�ستكون مبثابة “حمرك التغيري” 
يف اإ�سالح التعليم والتدريب الفني واملهني، كما �سيتم 
الوطنية  اإطار العتمادات  الربامج يف  اعتماد هذه 
العتماد  )مثل  الدولية  العتماد  وكالت  وكذلك 

الأملاين(.
وبح�سب البيان فاإنه من املقرر ان يتم بناء كلية 
عمان،  يف  التقنية  احل�سني  جلامعة  الفني  للتدريب 
والتجهيزات  امل��ع��دات  كافة  توفري  اإىل  و�سي�سار 
الالزمة لها، و�ستتوىل جامعة احل�سني التقنية اإدارة 
ملوؤ�س�سة  التابعة  املهني  التدريب  مراكز  من  اثنني 
مب�ستوى  للنهو�ض  اإرب��د  مدينة  يف  املهني  التدريب 
الربامج، وذلك من خالل عملية اإعادة تاأهيل �ساملة 
والتجهيزات  امل��ع��دات  توفري  مع  التحتية  للبنية 
التدريب  اإدراج مزيد من معاهد  �سيتم  الالزمة، كما 
جناح  من  التحقق  بعد  القادمة،  املراحل  يف  املهني 

املرحلة الأوىل لتغطي مناطق اململكة كافة.
عن  ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزي��ر  واأع��رب 
الأملانية  للجمهورية  و�سعبا  حكومة  اململكة  �سكر 
املياه  مثل  حيوية  لقطاعات  املتوا�سل  دعمها  على 
القطاعات  من  وغريها  والتعليم  ال�سحي  وال�سرف 
باحلكومة  الرب�سي  الوزير  واأ�ساد  الولوية.  ذات 
الأملانية على تقدميها دعمًا ا�سافيا للمملكة، موؤكدا 
العملية  يف  الردن  �سركاء  اأه��م  من  تعد  اأملانيا  ان 
ال�سفرية  اكدت  جهتها،  من  وال�سالحية.  التنموية 
عمق  ايربله،  �سيفكر-  بريجيتا  عمان  يف  الأملانية 
ا�ستعداد  مبدية  ال�سديقني،  البلدين  بني  العالقات 
بالدها لال�ستمرار بدعم الردن خا�سة فيما يتعلق 

بالقطاعات ذات الأولوية.

انتاج وستارتبسجو تعقدان 3 فعاليات دعما لرياديّي األعمال

شحادة رئيسًا لمجلس أمناء
 جمعية رجال األعمال األردنيين

االقتصادي واالجتماعي ينهي الورشات التحضيرية 
لمؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة

البنك اإلسالمي األردني يرعى حفل 
تكريم ذوي المتبرعين بالقرنيات

وزير المالية: تخفيض الضريبة على 
المركبات يدخل حيز التنفيذ

*عمان 
قال وزير املالية الدكتور حممد الع�سع�ض، اإن ما جاء يف احلزمة 
يتعلق  فيما  قرارات  من  الوطني  القت�ساد  تن�سيط  حزم  من  الثانية 
باملراحل  مرت  اأن  بعد  التنفيذ  حيز  الأحد،  دخلت  املركبات  بقطاع 
اجلريدة  يف  ون�سرت  ال�سامية  امللكية  ب��الإرادة  وو�سحت  الد�ستورية 

الر�سمية.
التخلي�ض  على  بالعمل  �ستبا�سر  اجل��م��ارك  دائ��رة  اأن  واأ���س��اف 
غد  يوم  من  اعتبارًا  املخف�سة  التعرفة  وفق  املركبات  على  اجلمركي 
اجلمارك  دائ��رة  يف  بها  املعمول  الأنظمة  تعديل  مت  حيث  الثنني، 

العامة لت�سبح جاهزة للتطبيق.
جاءت  الثانية  احلزمة  اأن  �سحفي،  بيان  يف  الع�س�ض  واأو���س��ح 
تخفيفًا على املواطن بحيث تنعك�ض عليه ب�سكل اإيجابي، اإىل جانب 
القطاعات  وتن�سيط  الأول،  حمورها  يف  املعي�سية  الكلف  من  التقليل 
القت�سادية ب�سكل ي�سمن تن�سيط ال�سوق وتوفري فر�ض عمل جديدة 

يف القطاعات املختلفة مبحورها الثاين.
واأكد اأن القرار املتعلق بتخفي�ض ال�سريبة على املركبات جاء بعد 
درا�سة واقع احلال لهذا القطاع، وبالت�ساور مع العاملني وامل�ستثمرين 
يف قطاع املركبات، والبحث عن حلول منطقية يف �سبيل تن�سيط هذا 
القطاع، وباملقابل انعكا�ض اأثر تخفي�ض ال�سريبة على املواطن والذي 

يجب اأن يلم�ض ذلك من خالل انخفا�ض �سعرها.
ويف ذات ال�سياق، عربرّ الوزير الع�سع�ض عن اأمله يف اأن ت�ساعد مثل 
القطاعات  وتن�سيط  الإيجابية  املوؤ�سرات  اإظهار  على  القرارات  هذه 
امل�ستهدفة، وباملقابل م�ساهمتها يف حتريك عجلة القت�ساد الوطني.

األردن يشارك بمعرض 
التسوق الشتوي في قطر

  
*الدوحة 

اإىل جانب 15 دولة عربية واإ�سالمية واأجنبية،  ي�سارك الأردن 
القطرية  العا�سمة  ت�ست�سيفه  ال��ذي  ال�ستوي  الت�سوق  معر�ض  يف 
�سهر  من  ال�ساد�ض  حتى  وي�ستمر  الأربعاء  غد  من  اعتبارا  الدوحة، 

كانون الأول املقبل.
ال�سوق  يف  كبريا  اإقبال  الأردن��ي��ة  والب�سائع  املنتجات  وت�سهد 
خمتلف  م��ن  املقيمني  اأو  القطريني  املواطنني  م��ن  ���س��واء  القطري 
مع  مقارنة  عالية  ج��ودة  من  به  تتمتع  ملا  نظرا  وذل��ك  اجلن�سيات، 

اأ�سعارها املنا�سبة.
الغذائية  وامل��ن��ت��ج��ات  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��ار  منتجات  وت�سكل 
رواجا كبريا  ت�سهد  التي  الأردنية  ال�سلع  اأبرز  اليومية،  ال�ستهالكية 

يف اأ�سواق قطر.
ويقام معر�ض الت�سوق ال�ستوي يف احلي الثقايف القطري “كتارا” 

املطل على خليج العرب.
بت�سريحات  املالكي  �سامل  حممد  املنظمة  اللجنة  رئي�ض  وق��ال 
قطاع  يف  نوعية  نقلة  ميثل  ال�ستوي  الت�سوق  معر�ض  اإن  �سحفية 
املعار�ض، حيث يقدم جتربة فريدة لزواره من خالل توفري جمموعة 
مبا  عالية  بجودة  تتمتع  والتي  امل�ساركة  الدول  منتجات  من  كبرية 

يتما�سى مع متطلبات ال�سوق القطري.

*عمان 
ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة ���س��رك��ات ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
جمل�ض  مع  وال�سراكة  بالتعاون  »انتاج«  والت�سالت 
النا�سئة »�ستارتب�سجو« ثالث فعاليات على  ال�سركات 
ريادييرّ  لدعم  وزين  واأوراجن  اأمنية  �سركات  من�سات 

الأعمال خالل اأ�سبوع الريادة العاملي.
“انتاج”  جلمعية  املديرين  هيئة  رئي�ض  وق��ال 
الدكتور ب�سار احلوامدة: اإن اأ�سبوع الريادة العاملي من 
الأحداث املهمة لتمكني الرياديني من تبادل املعرفة 
املو�سوعات  ابرز  ومناق�سة  التجارب  على  والط��الع 
امل�ستوى  على  واخل��رباء  املتخ�س�سني  مع  تهمهم  التي 
لتمكني  �سعيها  توا�سل  انتاج  اأن  اإىل  م�سريا  املحلي، 
اأ�سبوع  خالل  واختارت  كافة،  املجالت  يف  الرياديني 

فيما  خا�سة  اأهمية،  الأك���رث  املو�سوعات  ال��ري��ادة 
ال�سركات والقوانني  لتاأ�سي�ض  يتعلق باملراحل الأوىل 

الناظمة لعملها واآليات تطوير عمل ال�سركات.
اأمنية  ل�سركات  تقديره  ع��ن  احل��وام��دة  وع��رب 
واأوراجن وزين لدعمها اإقامة هذه الفعاليات مبا يحقق 

الفائدة للرياديني.
من�سة  يف  ُعقدت  التي  الأوىل  الفعالية  وخ��الل 
ال�سريبيرّ  امل�ست�سار  ناق�ض   )The Tank( اأمنية 
“زاد”  ل�سركة  التنفيذي  “انتاج” والرئي�ض  جلمعية 
اأهمية  النا�سئة  ال�سركات  من  عدد  مع  جناب  رائ��د 
متطرقا  معرفتها،  عدم  وخطورة  املحا�سبة،  قوانني 
لل�سركات  ال�سحيحة  ة  املحا�سبيرّ الأ�س�ض  اأهمية  اإىل 
واأنواع  النا�سئة،  ال�سركات  لعمل  الناظمة  والقوانني 

ة لكل نوع منها. ال�سركات وال�سفات القانونيرّ
من�سة  يف  “انتاج”  نظمت  الثانية،  اجلل�سة  ويف 
تفاعليرّة  جل�سة   )BIGByOrange( اأوراجن 
اإ�سراقه  نحو  مظلم  نفق  ال��ري��ادة:  “طريق  بعنوان 
عرثات  حتويل  كيفيرّة  مناق�سة  جرى  حيث  �سم�ض”، 

الرياديرّ لت�سبح طريقا لنجاحه.
املوؤ�س�ض  ال�سريك  اجلل�سة  خ��الل  احل��وار  واأدار 
حيث  امل�سري،  زيد   )VARARI( ف��راري  ل�سركة 
يقع  التي  اخلاطئة  املمار�سات  احل�سور  م��ع  ناق�ض 
فيها الريادي خالل تاأ�سي�ض ال�سركات النا�سئة، فيما 
حتدياتهم  لأب��رز  اجلل�سة  خالل  الرياديون  عر�ض 
التي  الثالثة  اجلل�سة  وخالل  عليها.  التغلب  وطرق 
نظمتها “انتاج” يف من�سة زين لالإبداع ، عر�ض مدير 

فايق  الزميل  “برتا”  الأردن��ي��ة  الأنباء  وكالة  عام 
حجازين لدور و�سائل الإعالم بدعم الريادة.

م�ساحة  حتتل  اأ�سبحت  الأعمال  ريادة  اأن  واأكد 
وا�سعة يف و�سائل الإعالم، كونها احدى ركائز حتفيز 
التوا�سل  و�سائل  دور  اإىل  متطرقا  الأع��م��ال،  بيئة 
الجتماعي وكيفية البناء عليها ب�سكل مدرو�ض لبناء 

ثقة املتابع.
و�سول  �سرعة  من  الأهم  ان  اإىل  حجازين  واأ�سار 
اخلرب هو دقته وم�سداقيته خا�سة يف ع�سر و�سائل 
الن��ب��اء  وك��ال��ة  اأن  مبينا  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 
املتعلقة  للمبادرات  دائما  داعمة  �ستكون  الردنية 
للرياديني  وال��رتوي��ج  ال��رق��م��يرّ  ال��ع��رب��يرّ  باملحتوى 

ا.  ا ودوليرّ و�سركاتهم حمليا واإقليميرّ

*عمان 
رج��ال  جمعية  اأم��ن��اء  جمل�ض  اخ��ت��ار 
الول  اجتماعه  خالل  الأردنيني  الأعمال 
�سحادة  مو�سى  الح��د،  م�ساء  عقده  الذي 
نائبًا  حتاحت  واأمي���ن  للمجل�ض  رئي�سًا 
اأمينًا  �سوي�ض  رجائي  والدكتور  للرئي�ض، 
لل�سر. وو�سع املجل�ض خالل الجتماع اآلية 
ت�سخي�ض  خالل  من  املقبلة  للفرتة  عمله 

على  والعمل  باململكة  القت�سادي  الو�سع 
اأهم املعوقات التي حتول دون حتقيق  حل 
قطاعيا،  امل��ن�����س��ود  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و 
قبل  م��ن  اجلمعية  جل��ان  عمل  وتكثيف 

اأع�ساء الهيئة العامة.
وح�سب رئي�ض اجلمعية حمدي الطباع، 
جاء اإن�ساء جمل�ض الأمناء لتحقيق اأهداف 
ودع��م  عملها  اآل��ي��ة  وت��ط��وي��ر  اجلمعية 

غاياتها  ح���دود  يف  ون�ساطاتها  خططها 
املحلية  العالقات  حميط  ويف  املعتمدة، 

والعربية والدولية.
كذلك  يهدف  املجل�ض  ان  الطباع  وبني 
اجلمعية  ع��الق��ات  وتوطيد  تعزيز  اإىل 
العامل  يف  املماثلة  واجلمعيات  باملوؤ�س�سات 
اجلمعية  لربامج  وامل�سورة  الدعم  وتقدمي 
املنا�سبة  ال��ظ��روف  وتهيئة  ون�ساطاتها، 

لإجناح هذه الربامج والن�ساطات.
ع�سويته  يف  الأم��ن��اء  جمل�ض  وي�سم 
الطاهر،  ثابت  ب���دران،  ع��دن��ان  ال��دك��ت��ور 
خلدون اأبو ح�سان، املهند�ض عوين ال�ساكت، 
حممد  ال��ه��ده��د،  ال��دي��ن  ح�سام  املهند�ض 
ن��زال،  مي�سيل  الطباع،  ح�سن  البلبي�سي، 
املهند�ض عبد احلليم عابدين، غ�سان نقل، 

خالد عليان، والدكتور عبد اهلل الب�سري.

*عمان 
انتهى املجل�ض القت�سادي والجتماعي 
للموؤمتر  حت�سريًا  العمل  ور�سات  عقد  من 
واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع  ال��ث��اين 
،حيث  ال��ع��ام  نهاية  قبل  �سيعقد  وال���ذي 
والتي  الأخريتني  الور�ستني  املجل�ض  عقد 
واحل��رف  ال�سناعة  لقطاعي  ُخ�س�ستا 

اليدوية.
ا�ستعر�ض امل�ساركون يف الور�سات املحاور 
على  ارتكزت  والتي  للقطاعات،  الرئي�سة 
التمويل وطرق الو�سول اىل الأ�سواق ،اىل 
والتدريب   ، والت�سريعات  القوانني  جانب 

وبناء القدرات والريادة والرقمنة.
م�سطفى  الدكتور  املجل�ض  رئي�ض  وقال 
الور�سات  عقد  م��ن  ال��ه��دف  اأن  احل��م��ارن��ه 
ا�سحاب  م��ن  جمموعة  م��ع  الت�سبيك  ه��و 
واجلهات  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
القطاعات  خمتلف  من  الخت�سا�ض  ذات 
بتو�سيات  للخروج  اململكة  وحم��اف��ظ��ات 

حمددة ُتعر�ض يف املوؤمتر القادم.
و  الهتمام  بزيادة  امل�ساركون  واأو�سى 

و  الت�سريعات  وحتديث  احلكومي  الدعم 
التعليمات  وت�سهيل الو�سول اىل  التمويل 
وحت�سني �سروطه وتخفي�ض ن�سبة الفائدة 
، كما طالبوا بفتح اأ�سواق جديدة لت�سويق 
منتجاتهم وعدم تغول بع�ض اجلهات على 
من  التخفيف  اىل  بالإ�سافة  منتجاتهم  
مدربني  وت��وف��ري  الن��ت��اج  م��دخ��الت  كلفة 

ورفع  م�ستوى التدريب والتوعية والتاأهيل 
ب�سقيها  الإع�����الم  و���س��ائ��ل  ل���س��ت��خ��دام 
التوا�سل  وم��واق��ع  وال��رق��م��ي،  التقليدي 
باإجراءات  امل�ساركون  الجتماعي. وطالب 

حلماية املنتج املحلي
ور�سات  خم�ض  عقد  مت  ان��ه  اىل  ي�سار 
الطاقة  ق��ط��اع��ات  يف  امل�����س��اري��ع  ت��ن��اول��ت 

واحلرف  وال�سناعة  والزراعة  وال�سياحة 
اليدوية. و�سارك يف ادارة الور�ستني كل من 
مها علي وزير ال�سناعة والتجارة الأ�سبق، 
الق��ت�����س��ادي  للمجل�ض  ال��ع��ام  والأم�����ني 
والدكتور  النابل�سي،  حممد  والجتماعي 
�سناعة  غرفة  ع��ام  مدير  املحروق  ماهر 
ال��رئ��ي�����ض  ال��ه��ن��ان��دة  واأح���م���د  الأردن، 
التنفيذي  ملوؤ�س�سة ZKF  واخلبرية نتا�سا 
���س��وارب مب�����س��ارك��ة جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
من  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  اأ�سحاب 
واحلرف  وال�سناعات  القطاعات  خمتلف 

اليدوية من جميع حمافظات اململكة.
الق��ت�����س��ادي  امل��ج��ل�����ض  اأن  ي���ذك���ر 
للم�ساريع  الأول  املوؤمتر  عقد  والجتماعي 
من  الول  كانون  يف  املتو�سطة  و  ال�سغرية 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي حت��ت ع��ن��وان نحو من��وذج 
ال��وزراء  رئي�ض  ،بح�سور  جديد  اقت�سادي 
من  ح�سد  وم�ساركة  ال��رزاز  عمر  الدكتور 
اأ�سحاب امل�ساريع، واأقيم على هام�ض املوؤمتر 
خمتلف  م��ن  امل�ساريع  ملنتوجات  معر�ض 

حمافظات اململكة.

*عمان
كرم �سمو الأمري رعد بن زيد رئي�ض جمل�ض ادارة 
تقديرًا  �سحادة   مو�سى  الأردين  الإ�سالمي  البنك 
املتربعني  ل��ذوي  التكرميي  للحفل  البنك  لرعاية 
 ، عليهم  التقديرية  ال�سهادات  وتوزيع  بالقرنيات 
الأردين  العيون  بنك  اأ�سدقاء  جمعية  تنظمه  الذي 
العيون  بنك  وجلنة  الب�سر  ف��ق��دان  م��ن  وال��وق��اي��ة 
الرئي�ض  التوايل بح�سور  العا�سر على  للعام  الأردين  
الأردين  الإ�سالمي  للبنك  العام  املدير   / التنفيذي 
الأ�سخا�ض  وذوي  وم�ساعديه  �سعيد  ح�سني  الدكتور 
املتربعني  واملتربع لهم بالقرنيات وذويهم ، وذلك يف 

مطعم جربي املركزي اخريا.
وعرب �سمو الأمري رعد عن �سعادته بهذا اللقاء بني 
باأهمية التربع  اأبناء الوطن داعيًا اىل زيادة الوعي 
اململكة  حمافظات  مبختلف  فيها  والتو�سع  بالقرنيات 
واإدارت��ه  الأردين  الإ�سالمي  البنك  ب��دور  ا�ساد  كما 
التكرميي اىل جانب  ا�ستمرارية دعم هذا احلفل  يف 

العديد من اجلهات الداعمة الأخرى .  
امل�ستمر  البنك  ح��ر���ض  ���س��ح��ادة   مو�سى  واك���د 
املتربعني   ل���ذوي  ال�سنوي  التكرمي  يف  للم�ساهمة 
بالقرنيات واملتربع لهم ، والتواجد يف اأي عمل ي�ساهم 
الوطن  ويخدم  الجتماعي  التكافل  مبداأ  حتقيق  يف 
وجمعية  البنك  بني  ما  امل�ستدامة  ال�سراكة  ويعزز 
فقدان  من  والوقاية  الأردين  العيون  بنك  اأ�سدقاء 

الب�سر وبنك العيون الأردين م�سيدًا باجلهود الوطنية 
بالقرنيات مبينًا  التربع  باأهمية  للتوعية  التي تبذل 
ان مبادرة البنك ومنذ ع�سر �سنوات بدعم هذا احلفل 
الإن�سانية  البنك  لن�ساطات  تتويجًا  هي  التكرميي 
والجتماعية  وهو من ابرز ن�ساطات البنك ال�سنوية 
يف املجال الجتماعي. من جانبه قال الدكتور ح�سني 
حتمل  يف  م�ستمر  الأردين  الإ�سالمي  البنك  ان  �سعيد 
الوطنية  اجلهود  ودع��م  الجتماعية  م�سوؤولياته 
اىل  بالقرنيات  التربع  باأهمية  والتثقيف  للتوعية 

من  للفئات  توجه  التي  اجلهود  جميع  دع��م  جانب 
احل�سول  و  ال��دع��م  ك��ل  حتتاج  التي  الع��اق��ة  ذوي 
وال�ستثمارية  والتمويلية  امل�سرفية  اخلدمات  على 
، وتنفيذًا  وت�سهيل الو�سول اىل املعلومة املتعلقة بها 
لتعليمات حماية امل�ستهلك املايل للعمالء ذوي الإعاقة 
املركزي  البنك  ع��ن  ال�����س��ادرة   )2018/18  ( رق��م 
الردين  فقد مت بحمد اهلل  النتهاء كمرحلة اأوىل 
م�سرفنا  ومكاتب  فروع  من  م��ن%10  اكرث  جتهيز  من 
الداعمة  الإج���راءات  من  العديد  بتوفري   ، احلالية 

للتعامل مع الأ�سخا�ض ذوي العاقة مبختلف فئاتهم 
)ال�سمعية والب�سرية واحلركية( مع ال�سعي امل�ستمر 
ملتابعة احدث امل�ستجدات التي تخدم الأ�سخا�ض ذوي 

العاقة والخذ بيدهم ودعمهم .
التربعني  ذوي  ل��ت��ج��ارب  احل�����س��ور  ا�ستمع  كما 
بالقرنيات والأ�سخا�ض املتربع لهم الذي قدموا ال�سكر 
والتقدير ل�سمو المري رعد بن زيد وللبنك ال�سالمي 
ا�سدقاءه  وجمعية  الردين  العيون  ولبنك  الردين 

على اقامة هذا احلفل التكرميي.
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*بكني 

اأعلنت �شلطات مقاطعة قان�شو �شمال غربي ال�شني عن اكت�شاف مقربة حمفوظة ب�شكل جيد يرجع 
تاريخها اإىل اأ�شرة تانغ الإمرباطورية )عام 618 - عام 907(.

وقال نائب مدير معهد قان�شو للآثار الثقافية وعلم الآثار ت�شن قوه كه، يف ت�شريح الثنني، اإن املقربة 
امللكية اكت�شفت يف جبل بقرية ت�شا�شان يف حمافظة تيانت�شو ذاتية احلكم لقومية التبت، م�شريا اإىل اأنها 
مبنية بالطوب وت�شم ممرا يبلغ طوله 5ر17 مرت، حيث عرث علماء الآثار على مواد خ�شبية وطوب ملون 

باحلرب وبقايا من حيوانات القرابني.
املحاريب،  التماثيل اخلزفية واخل�شبية يف  من  يزيد على 70 جمموعة  ما  اكت�شاف  اأنه مت  واأ�شاف 

واأكرث من 220 مادة مبا فيها اخلزف املنقو�ش وال�شخر واملواد الربونزية والذهبية والف�شية.

اكتشاف مقبرة عمرها نحو ألف 
*انقرةسنة شمال غربي الصين

ذكرت و�شائل اإعلم تركية، اأن طائرات حربية من 
طراز »اإف - 16« �شتحلق فوق العا�شمة الرتكية اأنقرة، 
 - »اإ�ش  ال�شاروخي  الدفاع  منظومة  لتجربة  الثنني، 
على  وا�شنطن  �شغوط  رغم  اجلديدة،  الرو�شية   »400

تركيا للتخلي عن هذه املنظومة.
“اإ�ش-400” توترا  ملنظومة  اأنقرة  �شراء  واأحدث 
ل  املنظومة  اإن  تقول  التي  وا�شنطن  مع  العلقات  يف 
وت�شكل  الأطل�شي،  �شمايل  حلف  دفاعات  مع  تتوافق 
تهديدا للطائرة املقاتلة الأمريكية “اإف-35” القادرة 

على التخفي عن اأجهزة الرادار.

طائرات  اأن  الأح��د،  اأن��ق��رة،  حاكم  مكتب  واأعلن 
اجلوية  للقوات  تابعة  اأخ��رى  وطائرات  “اإف-16” 
منخف�شة  ارتفاعات  على  بطلعات  �شتقوم  الرتكية 
اأنقرة، يومي الثنني والثلثاء، لختبار  وعالية فوق 

م�شروع نظام للدفاع اجلوي.
التلفزيونية  ترك”  “�شي.اإن.اإن  حمطة  وقالت 
اأجل  من  اجلوية  الطلعات  اإن  اأخ��رى،  اإع��لم  وو�شائل 
بداأت  تركيا  اأن  علما  اإ����ش-400،  رادار  نظام  جتربة 
تدخل  مل  لكنها  بيوليو  الدفاعية  املنظومة  ت�شلم  يف 

العمليات حتى الآن.
ولعب توتر العلقات بني الوليات املتحدة وتركيا، 

دورا رئي�شيا يف هبوط اللرية بنحو 30 يف املئة، خلل 
العام املا�شي.

الأمريكية،  اخلارجية  ب��وزارة  كبري  م�شوؤول  وذكر 
من”  “التخل�ش  لرتكيا  ينبغي  اأن���ه  اخلمي�ش،  ي��وم 
الت�شريحات  وج��اءت  الرو�شية.  اإ���ش-400  منظومة 
ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�ش  ا�شت�شاف  بعدما 

نظريه الرتكي رجب طيب اأردوغان يف البيت الأبي�ش.
وو�شف ترامب الجتماع بال� “رائع”، لكن مل يت�شح 
ما اإذا كان البلدان ال�شريكان يف حلف �شمايل الأطل�شي 
اإ�ش- منظومة  ق�شية  بخ�شو�ش  تقدم  اأي  حققا  قد 
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بكين: هونج كونج جزء من الصين 
مهما يحصل في االنتخابات

االحتالل االسرائيلي يهدم مقهى 
في بتير غرب بيت لحم

قوات كوريا الشمالية تطلق 
النيران و«تسعد الزعيم«

رئيس الوزراء البريطاني يأمل 
أن يكون اتفاقه للبريكست 

هدية مبكرة قبل أعياد الميالد

الشرطة البريطانية تتهم رجال بتهريب 
البشر بقضية شاحنة الفيتناميين

قتلى خالل سيول عارمة 
جنوب شرقي فرنسا

*بكني 
قال وزير اخلارجية ال�شيني وانغ يي، الإثنني، اإن هونغ كونغ جزء 
اأجريت خلل  التي  املحلية  النتخابات  “مهما يح�شل” يف  ال�شني  من 

عطلة الأ�شبوع يف املدينة التي تتمتع ب�شبه حكم ذاتي.
رئي�ش  لقائه  بعد  طوكيو  يف  لل�شحفيني  ت�شريحات  يف  وانغ  وقال 
الوزراء الياباين �شينزو اآبي، نقلتها و�شائل اعلم �شينية، “اأي حماولة 
بازدهارها  ال�شرر  اإحل���اق  حتى  اأو  كونغ  هونغ  يف  فو�شى  لح���داث 

وا�شتقرارها لن تنجح«.
مراكز  بع�ش  عند  باملئات  كونغ  هونغ  يف  الناخبون  وا�شطف 
اأم�ش  يوم  املحلية  املجال�ش  انتخابات  يف  باأ�شواتهم  للإدلء  القرتاع 
الأحد، خ�شية وقف الت�شويت يف وقت لحق وذلك بعد �شتة اأ�شهر من 

ال�شطرابات باملدينة اخلا�شعة للحكم ال�شيني.

*رام اهلل 
الإ�شرائيلي،  الحتلل  ق��وات  هدمت 
مدينة  غرب  بتري  بلدة  يف  مقهى  الإثنني، 

بيت حلم.
وقال رئي�ش بلدية بتري تي�شري قطو�ش، 
بتعزيزات  الحتلل  ق��وات  اإن  بيان،  يف 
للمواطن  ي��ع��ود  مقهى  ه��دم��ت  ع�شكرية 
اأثرية  منطقة  اأنها  بزعم  عوينة،  و�شام 
اأن  مو�شحا  “ج”،  امل�شنفة  املناطق  و�شمن 
واأحجار  اأخ�شاب  ب�شعه  عن  عبارة  املقهى 
طبيعية ل توؤثر على الطبيعة، بل تعطي 

جمال للمكان.
ي�شتهدف  الحتلل  اأن  قطو�ش  واك��د 
بتري  اأرا���ش��ي  ل�شم  الفل�شطيني  ال��وج��ود 
ال��ذي  ال���ش��ت��ي��ط��اين  خمططه  وحت��ق��ي��ق 

ي�شمى بالقد�ش الكربى.
�شيا�شات  من  تخوفه  قطو�ش  واأب��دى 
بالهدم  املتمثلة  امل�����ش��ت��م��رة  الح��ت��لل 
لعزل  الرامية  الأرا�شي،  على  وال�شتيلء 
الريف الغربي ول�شيما بتري عن حمافظة 

بيت حلم.
واعتقلت قوات الحتلل ال�شرائيلي، 
فل�شطينيا  ع�شر  خم�شة  الث��ن��ني،  فجر 
الغربية  ال�شفة  يف  خمتلفة  مناطق  من 

املحتلة.
يف  الفل�شطيني،  ال���ش��ري  ن��ادي  وق��ال 
ال�شرائيلي  الح��ت��لل  ق��وات  ان  ب��ي��ان، 
بيت  م��دن  يف  متفرقة  مناطق  اقتحمت 
حلم وطوبا�ش واريحا ورام اهلل وقلقيلية، 

واعتقلت املواطنني اخلم�شة ع�شر .
الفل�شطينيني  من  الع�شرات  واأ�شيب 
�شباح  ب��الخ��ت��ن��اق،  امل���دار����ش  وت��لم��ي��ذ 
الث��ن��ني، ج��راء اإط��لق ق��وات الحتلل 
للدموع  امل�شيلة  ال�����ش��ام��ة  ال��غ��از  ق��ن��اب��ل 
ابو الري�ش  �شوبهم قرب ما ي�شمى حاجز 
للبلدة  اجل��ن��وب��ي  امل��دخ��ل  ع��ل��ى  امل��ق��ام 
مبدينة  البراهيمي  واحل���رم  القدمية 

اخلليل جنوب ال�شفة الغربية املحتلة.

*بيونغيانغ
يف  املرابطة  قواته  اأون  جونغ  كيم  ال�شمالية  كوريا  زعيم  اأم��ر 
مما  مدفعيتها،  نريان  باإطلق  املح�شنة  الأمامية  اخلطوط  يف  جزيرة 

دفع اجلارة اجلنوبية اإىل توبيخ بيونغيانغ.
اأون  جونغ  كيم  الزعيم  اإن  ال�شمالية  كوريا  يف  ال�شلطات  وقالت 
بالقرب  الواقعة  ت�شانغرين  جزيرة  يف  لقواته  تفقدية  بزيارة  قام 
القوات  واأمر  مع كوريا اجلنوبية،  املتنازع عليها  البحرية  من احلدود 
هناك باإطلق نريان املدفعية، بح�شب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية 

ال�شمالية املركزية، الثنني.
مهارات  “اأظهرت  ال�شمالية  الكورية  القوات  اأن  الوكالة  واأو�شحت 

كاملة يف اإطلق النار واأ�شعدت القائد الأعلى«.
وهذه اأول زيارة يقوم بها الزعيم الكوري ال�شمايل للقوات املرابطة 
يف اخلطوط الأمامية منذ اأن انخرط يف حمادثات نووية مع الوليات 

املتحدة العام املا�شي.
التي  الأ�شلحة  طبيعة  ال�شمالية  الكورية  الوكالة  تو�شح  ومل 
ا�شتخدمت يف اإطلق النار ول متى متت الزيارة، غري اأن وزارة الوحدة 
يف  ع�شكرية  وحدة  اإىل  لكيم  معروفة  رحلة  اأول  اإنها  قالت  �شول  يف 

اخلطوط الأمامية منذ اأبريل من العام املا�شي.
من جهتها، اأعربت وزارة الدفاع يف كوريا اجلنوبية عن اأ�شفها اإزاء 
اإنه ي�شكل انتهاكا لتفاقيات خف�ش التوتر بني  هذا الإجراء، وقالت 

الكوريتني الذي مت التو�شل اإليه العام املا�شي.

*لندن 
قال رئي�ش الوزراء الربيطاين بوري�ش جون�شون اإنه يريد اأن ي�شوت 

الربملان على اتفاقه ب�شاأن بريك�شت قبل اأعياد امليلد.
واأ�شاف جون�شون على ح�شابه مبوقع تويرت ، اأن مترير التفاق يف 
الربملان �شيكون “هدية عيد ميلد مبكرة للأمة”، و�شي�شمن اأن ي�شتمتع 
من  بريطانيا  بخروج  املتعلقة  الأخبار  من  خال  اأعياد  مبو�شم  النا�ش 
“لقد حان الوقت لطي �شفحة من  الحتاد الأوروبي. واأكد جون�شون 
ف�شل  وبدء  املا�شية،  ال�شنوات  �شهدتها  والنق�شام  والتاأخري  ال��رتدد 

جديد من التاريخ املده�ش لهذا البلد، اأعظم مكان على وجه الأر�ش«.
 12 يف  القرتاع  �شناديق  اإىل  الربيطانيون  يتوجه  اأن  املقرر  ومن 
كانون الأول القادم للإدلء باأ�شواتهم يف انتخابات مبكرة متت الدعوة 
لها بعدما رف�ش الربملان التمرير ال�شريع لتفاق تو�شل اإليه جون�شون 

مع الحتاد الأوروبي. 

*لندن 
اأيرلندا ال�شمالية  وجهت ال�شرطة الربيطانية اتهامات لرجل من 
التي  التحقيقات  اإط��ار  يف  الب�شر  بتهريب  العمر،  من  عاما   23 يبلغ 
جتريها مبقتل 39 فيتناميا داخل حاوية �شاحنة قرب العا�شمة لندن 

ال�شهر املا�شي.
يوم  كنيدي  كري�شتوفر  اعتقلت  اإنها  بيان:  يف  ال�شرطة  وقالت 
ت�شيلم�شفورد  حمكمة  اأم���ام  مثوله  امل��ق��رر  وم��ن  املا�شية،  اجلمعة 

البتدائية يف اإجنلرتا غدا الثنني.
وقالت هيئة الدعاء امللكية: اإنها �شمحت بتوجيه اتهامات التاآمر 
لت�شهيل  والتاآمر  ال�شتغلل  بغر�ش  اأف��راد  �شفر  ت�شهيل  اأو  برتتيب 

خمالفة قانون الهجرة الربيطاين.

*باريس
�شيول  بعد  جثث   4 على  عرثت،  اأنها  الفرن�شية  ال�شلطات  اأعلنت 
عن  اأ�شفر  مما  اجلمعة،  يوم  منذ  البلد  �شرق  جنوب  جتتاح  عارمة 

خ�شائر �شخمة يف املنطقة.
وقالت �شرطة منطقة فار يف بيان اإنها عرثت على جثة قرب مدينة 

موي الواقعة بني مدينتي ني�ش ومر�شيليا.
ومل يذكر البيان ما اإذا كان هذا القتيل هو نف�شه ال�شخ�ش، الذي 
ذكرت يف وقت �شابق اأنه مفقود اإثر �شقوطه من قارب اإنقاذ قرب موي 

يف �شاعة متاأخرة من م�شاء ال�شبت.

*بغداد
العراق،  يف  الإن�شان  حقوق  مفو�شية  اأعلنت 
الثنني، مقتل 11 متظاهرا واإ�شابة 289 اآخرين يف 
بغداد وعدد  العا�شمة  �شهدتها  التي  الحتجاجات 
يوم  من  الفرتة  يف  وذلك  اجلنوبية،  املحافظات  من 

اخلمي�ش املا�شي وحتى اأم�ش الأحد فقط.
الأمنية  ال��ق��وات  احتجاز  املفو�شية  ووث��ق��ت 
البنك  مبنى  ق��رب  عليهم،  والع��ت��داء  م�شعفني، 
اجلمعة  بالعا�شمة،  الر�شيد  ���ش��ارع  يف  امل��رك��زي 
اإ�شعافات وعلجات  “كانوا يقدمون  املا�شية، حيث 
حتدث  التي  الختناق  وح��الت  للجرحى  خا�شة 

عند رميهم بالر�شا�ش اأو القنابل امل�شيلة للدموع«.
وذكرت املفو�شية اأن القوات الأمنية ا�شتخدمت 
“العنف املفرط”، مما اأدى ملقتل متظاهر يف بغداد، 
يف  متظاهرين  �شبعة  ومقتل  اآخرين،   68 واإ�شابة 
والن�شر،  الزيتون  ج�شري  قرب  قار  ذي  حمافظة 

واإ�شابة 131 اآخرين.
لها،  بيان  يف  الإن�شان،  حقوق  مفو�شية  وقالت 
 90 واإ�شابة  متظاهرين،  ثلثة  مقتل  وثقت  اإنها 

اآخرين يف حمافظة الب�شرة.
وجددت املفو�شية مطالبتها للحكومة والقوات 
الأم��ن��ي��ة مب��ن��ع ا���ش��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف امل��ف��رط �شد 
�شارخا  انتهاكا  يعد  “كونه  ال�شلميني  املتظاهرين 
اللتزام  وب�شرورة  والأم��ان،  والأم��ن  احلياة  حلق 

بقواعد ال�شتباك الآمن«.
وبع�ش  ق�شر  اأم  ميناء  “غلق  املفو�شية  ووثقت 
اجل�شور احليوية يف عدد من املحافظات، وا�شتمرار 
فيها  واجلامعات  واملدار�ش  الدوائر  من  عدد  غلق 

ب�شبب الإ�شراب«.
تتلقى  ت��زال  ل  اأن��ه��ا  اإىل  املفو�شية  واأ���ش��ارت 
اختطاف نا�شطني واإعلمني  عن  و�شكاوى  “بلغات 
وطالبت  جمهولني”،  قبل  م��ن  وجت���ار  وحم��ام��ني 
جهودها  بتكثيف  الأمنية  والأج��ه��زة  احلكومة 

ملعرفة م�شري املخطوفني، واإحالة املجرمني للق�شاء.
مقتل  م��ن  ي���وم  ب��ع��د  املفو�شية  ب��ي��ان  وي��اأت��ي 
متظاهرين بالر�شا�ش يف جنوب العراق، مع ت�شاعد 
الع�شيان املدين، بعد قرابة �شهرين من احتجاجات 
للبلد،  التاريخ احلديث  دامية، تعد بني الأكرب يف 

يقابلها غياب اأي اأفق حلل �شيا�شي.
نيوز  “�شكاي  م�شادر  اأك��دت  مت�شل،  �شياق  ويف 
عربية” جتدد املواجهات، الثنني، بني املتظاهرين 
املثنى  حمافظة  تربية  مقر  اأمام  الأمنية  والقوات 
جنوبي البلد، بينما اأغلق متظاهرون ج�شر الثورة 

و�شط احللة يف حمافظة بابل.
قار،  ذي  حمافظة  جنوبي  العكيكة  ناحية  ويف 
املتظاهرين  عربية” اإن  نيوز  “�شكاي  م�شادر  قالت 
اأم��ام  اخليام  ون�شبوا  مفتوحا،  اعت�شاما  اأعلنوا 
دوائ����ر ال���دول���ة، وق��ط��ع��وا اجل�����ش��ور ب���الإط���ارات 

املحرتقة.
عبد  للجي�ش  العام  القائد  با�شم  الناطق  واأفاد 
با�شتهداف  اأ�شيبوا  منت�شبا   11“ باأن  خلف  الكرمي 
يف  الأم���ن  ل��ق��وات  القانون  ع��ن  خ��ارج��ة  جمموعة 
ب�شاأن  التفا�شيل  لكنه مل يذكر مزيدا من  بغداد”، 

احلادث.
ول يزال العراق ي�شهد اأكرب موجة احتجاجات 
ُقتل فيها ما  منذ �شقوط �شدام ح�شني عام 2003، 
ل يقل عن 330 �شخ�شا منذ بدء ال�شطرابات يف 

بغداد وجنوب البلد، اأوائل اأكتوبر. 
بالنخبة  ب��الإط��اح��ة  امل��ح��ت��ج��ون  وي��ط��ال��ب 
قوى  وتخدم  فا�شدة  اإنها  يقولون  التي  ال�شيا�شية 
اأجنبية، بينما يعي�ش الكثري من العراقيني يف فقر 
على  تعليم  اأو  �شحية  رعاية  اأو  عمل  فر�ش  دون 

م�شتوى جيد.

العراق.. »عنف مفرط« يطال المسعفين 
وحصيلة دامية في 3 أيام

*بريوت
بعد ليلة من املواجهات بني املتظاهرين 
واأن�شار ميلي�شيات حزب اهلل وحركة اأمل يف 
العا�شمة بريوت، ا�شتيقظ اللبنانيون �شباح 
الثنني على اإغلق لعدد من الطرق يف عدة 

مناطق من لبنان.
اللبنانية  الأج���ه���زة  مت��ك��ن��ت  وف��ي��م��ا 
ا�شتمر  ب��ريوت،  يف  رئي�شي  طريق  فتح  من 
البلد  �شمال  يف  ال��ط��رق  م��ن  ع��دد  اإغ���لق 
مرا�شل  ذكر  ما  وفق  العا�شمة،  ويف  والبقاع 
هذه  ا�شتخدام  واأدى  عربية.  نيوز  �شكاي 
بني  انق�شام  اإىل  الحتجاجية  الو�شيلة 
�شرورية  باأنها  فريق  يرى  حيث  املحتجني، 
ال�شتماع  على  اللبنانية  احلكومة  لإجبار 
تثري  اأنها  اآخ��ر  فريق  وي��رى  مطالبهم،  اإىل 

الحتكاك مع املواطنني.
امل��ت��ظ��اه��رون  ���ش��اب��ق، دع���ا  ويف وق���ت 
الثنني،  ي��وم  الطرق  لإغ��لق  اللبنانيون 
مب��ن��ا���ش��ب��ة م����رور 40 ي��وم��ا ع��ل��ى ان���دلع 
احلركة الحتجاجية الوا�شعة �شد الف�شاد 

والنخبة احلاكمة يف البلد.

وليل  م�شاء  �شهد  اللبناين  ال�شارع  وكان 
واأن�شار  املتظاهرين  بني  مواجهات  الأح��د 
حزب اهلل وحركة اأمل، الذين اعتدوا على 
اأو الطريق  “الرينغ”،  املحتجني عند ج�شر 

الدائري، يف بريوت.
اأن�����ش��ار ح���زب اهلل واحل��رك��ة  وق����ام 
قرب  واخلا�شة  العامة  الأم��لك  بتحطيم 
األقوا  كما  وال�شهداء،  ال�شلح  ريا�ش  �شاحتي 
والإع��لم��ي��ني  املحتجني  ع��ل��ى  ب��احل��ج��ارة 

والعنا�شر الأمنية.
املتظاهرين  ب��ني  امل��واج��ه��ات  وو�شفت   
منذ  الأ�شواأ  باأنها  واحلزب  احلركة  واأن�شار 
بدء احلراك ال�شعبي اللبناين يف 17 اأكتوبر 

املا�شي.
ورغم تدخل اجلي�ش اللبناين، ا�شتمرت 
احل��زب  اأن�����ش��ار  م��ع  وال��ف��ر  ال��ك��ر  عمليات 
الأوىل،  الفجر  ���ش��اع��ات  حتى  واحل��رك��ة 
دون  من  اأت��وا،  حيث  من  ين�شحبوا  ان  قبل 
من  عن�شر  اأي  الأمنية  الأجهزة  تعتقل  اأن 

العنا�شر املخربة.
اجلمود  زال  ما  ال�شيا�شي،  ال�شعيد  على 

ي�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ى ح��رك��ة الت�������ش���الت بني 
الأطراف اللبنانية املختلفة، مع اإ�شرار كل 

طرف على موقفه من ال�شيغة احلكومية.
الربيطاين  امل��وف��د  ق��ام  الأث��ن��اء،  ويف 
وزارة  يف  ال�شيا�شية  لل�شوؤون  العام  املدير 
اخلارجية الربيطانية ريت�شارد مور بزيارة 
يف  الأو�شاع  لتقييم  لبنان  اإىل  ا�شتطلعية 

م�شعى لإيجاد خمرج للزمة.
عون  مي�شال  اللبناين  الرئي�ش  والتقى 
بامل�شوؤول الربيطاين، الذي ينتظر اأن يلتقي 
�شعد  الأع��م��ال  ت�شريف  حكومة  رئي�ش 

احلريري ظهر الثنني، يف “بيت الو�شط”.
“ان  ب��ريوت،  يف  )ب��رتا(  مرا�شل  واف��اد 
ع�شرات املنا�شرين حلزب اهلل وحركة امل 
�شلميني  متظاهرين  مفاجئ  ب�شكل  هاجموا 
بال�شرب  عليهم  وانهالوا  الرينغ  ج�شر  عند 
بتحطيم  وق��ام��وا  وب��احل��ج��ارة،  بالع�شي 
ال�����ش��ي��ارات امل��وج��ودة يف امل��ك��ان وب��اط��لق 
املتظاهرين،  ���ش��د  واله���ان���ات  ال�شتائم 
جرحى  ع�شرة  من  اكرث  املواجهات  واوقعت 

نقلوا اىل امل�شت�شفيات.

*القدس املحتلة 
 ت�شاعد احلراك يف ال�شارع الإ�شرائيلي 
بنيامني  احلكومة،  رئي�ش  لإ�شقاط  الداعي 
نتنياهو، وتنحيه عن من�شبه بعد التو�شية 

بتقدمي لوائح اتهام �شده مبلفات ف�شاد.
وت���ظ���اه���ر امل���ئ���ات م���ن ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
مدينة  يف  والفنية  احلزبية  وال�شخ�شيات 
نتنياهو  يطالب  حراكًا  واأطلقوا  اأبيب،  تل 
امل�شت�شار  ل��ه  وج��ه  اأن  بعد  بال�شتقالة، 
مندلبليت،  اأفيحاي  للحكومة،  القانوين 
وخيانة  والر�شوة  بالف�شاد  اتهام  لئحة 

الأمانة.
اأحد  �شاعر،  جدعون  مطالبة  وت��اأت��ي 
يتزعمه  ال��ذي  “الليكود”  ح��زب  اأق��ط��اب 
بنيامني  وليته،  املنتهية  احلكومة  رئي�ش 
ب��اإج��راء  ال��رئ��ي�����ش،  ومناف�شه  نتنياهو، 
خلل  للحزب  �شريعة  داخلية  انتخابات 
21 يومًا، مبثابة حماولة لإ�شقاط نتنياهو 
نهاية  له  بالف�شاد  تهم  ث��لث  توجيه  بعد 
الأ�شبوع املا�شي، من قبل امل�شت�شار القانوين 
الحتلل  حكومة  رئي�ش  للحكومةوي�شعى 

بنيامني نتنياهو، لربط اإجراء النتخابات 
“الليكود”  ح���زب  ل��رئ��ا���ش��ة  التمهيدية 
لقائمة  التمهيدية  النتخابات  مع  اليميني 

احلزب للكني�شت.
وياأتي موقف نتنياهو خلفًا للتفاهمات 
التي تو�شل اإليها مع رئي�ش مركز “الليكود” 
باإلغاء  والقا�شية  امل��ا���ش��ي،  الأ���ش��ب��وع  يف 
“الليكود”،  لقائمة  التمهيدية  النتخابات 
وعليه فاإن مركز احلزب الذي كان �شينعقد 

احلايل،  الوقت  يف  يعقد  لن  املقبل  الأ�شبوع 
الإ�شرائيلية  الإذاع����ة  اأف���ادت  م��ا  ح�شب 

الر�شمية “كان” �شباح اليوم الأحد.
ويف الوقت ذاته، توجه �شاعر اإىل رئي�ش 
مركز  لعقد  بالدعوة  وطالبه  احلزب  مركز 
ب�شاأن النتخابات  “الليكود”، واتخاذ قرار 
املبكرة لرئا�شة احلزب يف اأقرب وقت ممكن، 
ت�شكيل  على  نتنياهو  بقدرة  ت�شكيكه  بعد 

حكومة.

بعد ليلة من االشتباكات.. 
طرق لبنانية ال تزال مغلقة

حراك داخل حزب »الليكود« إلسقاط 
نتنياهو بسبب قضايا الفساد
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الرئيس الفلسطيني يقّلد األمير 
علي بن الحسين وسام القدس

المنتخب األولمبي يستأنف تدريباته 
استعدادًا للنهائيات اآلسيوية

ديمبلي يحذر برشلونة 
من نقطة قوة دورتموند

قصة نيمار في برنابيو.. عودة سوداء وتخلص من ظل ميسي

افتتاح ندوة اإلعداد البدني لضباط 
القوات المسلحة في الدول العربية

رسميا: غياب إسماعيل عبد 
اللطيف عن خليجي 24

جوارديوال: ربما نخسر لقب 
البريميرليج هذا الموسم

الرمثا يؤجل مؤتمره
 الصحفي بشكل مفاجئ

وكاالت
عبا�س،  حممود  فل�سطني  دول��ة  رئي�س  قّلد 
رئي�س  احل�سني،  ب��ن  علي  الأم���ر  الأح���د، 
اآ���س��ي��ا ل��ك��رة ال��ق��دم، رئي�س  احت���اد غ���رب 
النجمة  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الأردين  الحت���اد 

الكربى من و�سام القد�س.
الرئا�سة  مقر  يف  عبا�س،  الرئي�س  وا�ستقبل 
احل�سني  بن  علي  الأم��ر  اهلل،  رام  مبدينة 
الحتاد  رئي�س  بح�سور  له،  املرافق  والوفد 
جربيل  ال��ل��واء  ال��ق��دم  لكرة  الفل�سطيني 

الرجوب.
احل�سني،  ب��ن  علي  الأم���ر  الرئي�س،  ومنح 
الكبر  ل���دوره  تقديرا  ال��ك��ربى،  النجمة 
على  وتطويرها  الريا�سة  �ساأن  اإع��اء  يف 
والوطنية،  والإقليمية  الدولية  امل�ستويات 
وتثمينا جلهوده يف تعزيز عاقات الأخوة 
فل�سطني  ودع��م  –الفل�سطينية،  الأردن��ي��ة 

ون�سرة ق�سيتها.
وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار تعزيز العاقات 
الأخوية بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

مقر  اإىل  احل�سني  ب��ن  علي  الأم���ر  وو���س��ل 
حيث  اأردنية،  مروحية  منت  على  الرئا�سة 

كان يف ا�ستقباله اللواء الرجوب.

وكاالت
 ،23 �سن  حتت  الأومل��ب��ي  املنتخب  ا�ستاأنف 
املدرب  بقيادة  والبدنية،  الفنية  تدريباته 
يف  للم�ساركة  ا�ستعدادًا  عبدالقادر،  اأحمد 
النهائيات الآ�سيوية مطلع كانون الثاين من 
العام املقبل يف تايلند، واملوؤهلة اإىل اأوملبياد 
طوكيو 2020. و�سهد تدريب الأحد، الذي 
احل�سني  مبدينة  البولو  ملعب  على  اأقيم 
الروابدة  نور  الاعبني  م�ساركة  لل�سباب، 
ا�ستحقاق  انتهاء  عقب  عطية  بني  وحممد 
عن  احتجب  فيما  الأول،  الوطني  املنتخب 
الفاخوري  وعبداهلل  ثائر  اأحمد  القائمة؛ 
على  الفني  اجلهاز  ورك��ز  العموري.  ومعاذ 
اإىل  عمد  حيث  والفني،  البدين  اجلانبني 
الريا�سية،  ال�سالة  يف  بدين  مترين  اإجراء 
البولو  ملعب  ع��ل��ى  ال��ت��م��اري��ن  م��ن  وع���دد 
اجلهاز  وكان  التكتيكي.  باجلانب  املخت�سة 
عقب  راح��ة،  اأي��ام   3 الاعبني  منح  الفني 
والتي  الدولية،  دب��ي  بطولة  يف  امل�ساركة 
من  الثالث  امل��رك��ز  املنتخب  خالها  حقق 

انت�سارين وتعادل وخ�سارة.
و�سعت  الآ�سيوية  النهائيات  قرعة  وكانت 
جانب  اإىل  الرابعة  املجموعة  يف  املنتخب 

فيتنام وكوريا ال�سمالية والإمارات.
ملعب  على  اأق��ي��م  ال���ذي  ال��ت��دري��ب  و�سهد 
ال��رواب��دة  ن��ور  الاعبني  التحاق  البولو، 
ا�ستحقاق  انتهاء  وحممد بني عطية، عقب 
القائمة  عن  احتجب  فيما  الأول،  املنتخب 
كل من لعبي الوحدات، اأحمد ثائر وعبد 

اهلل الفاخوري ومعاذ العموري.
اأن  اإىل  ال�سبت،  اأ�سار  قد  “كوورة”  وك��ان 
لعبيه  م�ساركة  حقه،  من  يرى  الوحدات 
املرحوم  بطولة  يف  الفريق،  مع  الأوملبيني 
غدا  يفتتح  حيث  العدوان،  �سلطان  ال�سيخ 

م�سواره فيها بلقاء ال�سريح.
الحتاد  تعليمات  بذلك  الوحدات  ويطبق 
الدويل “فيفا«. ويف حال مل ُي�سمح للوحدات 
بال�ستفادة من لعبيه، يف بطولة املرحوم 
�سيبقى  الن�سحاب  ق���رار  ف���اإن  ال��ع��دوان، 

قائما، لكونه �سيعاين من نق�س يف �سفوفه.

وكاالت
ال��ف��رن�����س��ي ع��ث��م��ان دمي��ب��ل��ي، جناح  ح���ذر 
ال�سعبة  املواجهة  من  فريقه  بر�سلونة، 
اأمام بورو�سيا دورمتوند الأملاين، على ملعب 
اجلولة  يف  املقبل،  الأربعاء  يوم  نو،  كامب 
اأبطال  لدوري  املجموعات  بدور  اخلام�سة 

اأوروبا.
�سحيفة  اأب��رزت��ه  ح��وار  يف  دميبلي  وق��ال 
مباريات  “لدينا  ديبورتيفو”:  “موندو 
�سد  اأوًل  امل��ق��ب��ل��ة،  الأ���س��اب��ي��ع  يف  مهمة 
اأن  اأتلتيكو مدريد، علينا  اأمام  ثم  بورو�سيا 

نكون م�ستعدين لهذه املباريات«.
الفوز  علينا  ب��ورو���س��ي��ا،  “�سد  واأ����س���اف: 
اأهمية  الأكرث  املباراة  اإنها  التاأهل،  ل�سمان 
دع��م  وم���ع  امل��و���س��م،  م��ن  الأول  اجل���زء  يف 
النقاط  على  احل�سول  نتمنى  جماهرنا 
ملعب  على  للعب  الذهاب  اأج��ل  من  الثاث 

اإنرت مبزيد من الهدوء«.
وتابع: “من ال�سعب جًدا اأن نخ�سر يف كامب 
نو، لأن بر�سلونة ميلك لعبني على م�ستوى 

كما  التاريخ،  من  الكثر  لديه  ناٍد  اإنه  عاٍل، 
ا دعم كبر من اجلماهر، ودائًما  لدينا اأي�سً
املباريات  يف  للفوز  �سيء  كل  تقدمي  نحاول 

على ملعبنا«.
مواجهة فريقه ال�سابق

دورمت��ون��د  “مواجهة  دمي��ب��ل��ي:  واأك���م���ل 

لدي  يل،  بالن�سبة  خا�سة  مباراة  �ستكون 
لكننا  ال�سابقني هناك،  الزماء  العديد من 

�سنكون متناف�سني«.
ومل  �سنوات   3 منذ  تركتهم  “لقد  واأردف: 
م��ب��اراة  �ستكون  احل���ني،  ذل��ك  م��ن��ذ  اأره���م 
�سعيًدا  �ساأكون  لكنني  عاطفًيا،  علّي  �سعبة 

بروؤيتهم واللعب �سدهم«.
قوة  نقطة  م��ن  بر�سلونة  عثمان  وح���ذر 
يهاجم  فريق  “بورو�سيا  قائا:  دورمتوند 
للدفاع،  اخللفية  منطقته  يف  يبقى  ول 
منتبهني  واح��د،  كفريق  دائًما  يلعبون  هم 
كل  يف  الفوز  يريدون  �سيء،  كل  ويقدمون 
مباراة، خا�سة اللقاء املقبل نظًرا لأهميته، 
كبرة،  بكثافة  ويلعبون  هنا  اإىل  �سياأتون 

لكن ملعب كامب نو �سيكون بانتظارهم«.
الهدف الأف�سل 

�سجلته يف مرمى  الأف�سل  “هديف  واختتم: 
اأف�سل  لكنني  ت�سيل�سي  اأم��ام  اأو  توتنهام، 
م�ساحة  ل��دي  ك��ان  لأن��ه  بتوتنهام  ه��ديف 

كبرة واأنا اأحب ذلك”.

وكاالت
كتب نيمار جونيور لنف�سه ق�سة ذات ف�سول عديدة ومتقلبة 
على اأر�سية ملعب �سانتياجو برنابيو، معقل فريق ريال مدريد 

الإ�سباين.
�سان  باري�س  فريقه  مع  وثانية  جديدة  لزيارة  نيمار  وي�ستعد 
يلتقي  عندما  املدريدي،  بالنادي  اخلا�س  امللعب  اإىل  جرمان 
اأبطال  لدوري  اخلام�سة  اجلولة  مناف�سات  اإطار  يف  الفريقان 

اأوروبا.
من  لُيحرم  الإ�سابة،  ب�سبب  الأوىل  املباراة  عن  نيمار  غاب 
الأم��راء  حديقة  ملعب  يف  بثاثية  املرجني  اإ�سقاط  فرحة 

قبل �سهرين.
وتعافى النجم الربازيلي من اإ�سابة ع�سلية اأبعدته اأكرث من 6 
اأ�سابيع، وعاد يف املباراة الأخرة يف الدوري الفرن�سي �سد ليل، 

حيث �سارك ملدة 60 دقيقة.
من جانبه، اأكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اأنه �سعيد 
يفوح  قوية  ر�سالة  موجها  املباراة،  يف  وم�ساركته  نيمار  بعودة 
منها رائحة التحدي بقوله “اأف�سل مواجهة بي اإ�س جي بكامل 

قوته ال�ساربة«.
اإىل  لنيمار  ال�سابقة  الزيارات  التقرير  هذا  يف  وي�ستعر�س  
البطل  �سد  مباريات   9 خا�س  حيث  برنابيو،  �سانتياجو  ملعب 

القيا�سي لأوروبا منهم 4 يف العا�سمة الإ�سبانية.

الظهور الأول
يف �سيف 2013 ان�سم نيمار اإىل �سفوف بر�سلونة كاعب �ساب 
قادما من �سانتو�س الربازيلي ب�سفقة اأثارت املزيد من اجلدل، 
اأطاحت  حيث  بر�سلونة،  م�سوؤويل  لإدان���ة  بعد  فيما  واأدت 

برئي�س النادي �ساندرو رو�سيل فيما بعد.
ل  ذك��رى  ذات  امللكي  معقل  اإىل  لنيمار  الأوىل  الزيارة  كانت 
ليفوز  مي�سي،  ليونيل  �سجلهما  هدفني  يف  �ساهم  حيث  تن�سى، 

البار�سا 4-3 يف 23 مار�س 2014.
كما ت�سبب الاعب الربازيلي يف توريط �سرجيو رامو�س مدافع 
ريال مدريد يف بطاقة حمراء وركلة جزاء، عمقت من جراح 

اأ�سحاب الأر�س يف الدور الثاين من الليجا.
�سعادة مل تكتمل

ملعب  على  جمددا  البار�سا  مع  �سيفا  نيمار  حل  اأ�سهر،   7 بعد 
الغرمي، يف اإطار اجلولة التا�سعة من الدوري الإ�سباين.

ريال  �سباك  هز  حيث  الربازيلي  للنجم  حاملة  البداية  كانت 
مدريد بهدف مبكر بعد مرور 4 دقائق فقط.

رد  حيث  تكتمل،  مل  البار�سا  يف  وزمائه  نيمار  فرحة  اأن  اإل 
رونالدو  كري�ستيانو  �سجلها  اأه��داف  بثاثة  بقوة  املرجني 

وبيبي وكرمي بنزميا.
اإبداع حتت اأعني مي�سي

يبقى الكا�سيكو الإ�سباين الأخر لنيمار قبل انتقاله اإىل بي 

اإ�س جي حمفورا يف اأذهان الاعب الربازيلي، حيث تخل�س يف 
21 نوفمرب/ ت�سرين الثاين 2015 من عقدة ظل مي�سي.

مقاعد  على  ليونيل  جل�س  بينما  البار�سا  هجوم  نيمار  ق��اد 
البدلء كاإجراء احرتازي بعد عودته من الإ�سابة.

لأندري�س  اآخر  و�سنع  للبار�سا  هدفا  و�سجل  )جونيور(  اأب��دع 
اإنيي�ستا قبل اأن يدخل ليونيل مي�سي بديا يف ال�سوط الثاين 
يعزز  اأن  قبل  بثاثية،  البار�سا  تفوق  اإىل  ت�سر  والنتيجة 

ال�سيوف تفوقهم بهدف رابع.
عودة �سوداء

يف املو�سم قبل املا�سي، حل نيمار �سيفا على �سانتياجو برنابيو، 
بزي جديد و�سعار خمتلف، حيث غطى ج�سده بالكامل اللون 

الأ�سود اخلا�س بطاقم باري�س �سان جرمان.
اجلميع  وظ��ن  راب��ي��و،  اأدري���ان  بهدف  ال�سيوف  حينها  تقدم 
ال�16  دور  ذه��اب  يف  امللكي  اإ�سقاط  ب�سدد  ورفاقه  نيمار  اأن 
ب�سباك  املدريدي  املعقل  غ��ادروا  اأنهم  اإل  الأب��ط��ال،  ل��دوري 
“ثنائية”  رونالدو  كري�ستيانو  �سجلها  اأهداف  بثاثة  اهتزت 

ومار�سيلو.
مار�سيليا  اأوملبيك  مباراة  يف  قليلة  باأيام  بعدها  نيمار  واأ�سيب 
الفريق  �سد  الإي���اب  مواجهة  عن  ليغيب  الكاأ�س،  ببطولة 
حديقة  ملعب  يف   1-2 بنتيجة  ف��وزه  ك��رر  ال��ذي  امل��دري��دي 

الأمراء.

وكاالت
البدين  الإع���داد  ن��دوة  فعاليات  بعمان  افتتحت 
العربية  ال����دول  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  ل�سباط 

مب�ساركة 12 دولة.
الأركان  هيئة  رئي�س  م�ساعد  الفتتاح  حفل  ورعى 
حممد  الركن  اللواء  والتدريب  للعمليات  امل�سرتكة 
الدكتور طارق  املفو�س  الوزير  يا�سني، بح�سور  بني 
العربي  الحت���اد  م��ن��دوب  البلطجي  عبدال�سام 
ال��ع�����س��ك��ري وح�����س��ور م��دي��ر الحت����اد ال��ري��ا���س��ي 

الع�سكري العميد جهاد عي�سى قطي�سات.
عمان  فندق  يف  اقيم  ال��ذي  الفتتاح  حفل  و�سهد 
الوفود  ا�ستح�سان  لق��ى  مم��ي��زا،  تنظيما  ال�سام 

وحفاوة  التنظيم  ح�سن  على  اثنت  التي  امل�ساركة 
ال�ستقبال.

وت��ت�����س��م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��دي��د م���ن ال���ن���دوات 
البدين  والع����داد  اللياقة  ح��ول  وامل��ح��ا���س��رات 
خمتلف  م��ن  متخ�س�سني  حم��ا���س��ري��ن  ب��ا���س��راف 

اجلامعات الردنية.
وقدم مندوب الحتاد العربي الو�سام الف�سي للواء 
على  للمملكة  تقديرا  يا�سني  بني  حممد  ال��رك��ن 

ا�ست�سافة هذا احلدث الكبر.
كما �سهد احلفل اي�سا تكرمي املحا�سر نا�سر ال�سيخ 
الريا�سي  الحت��اد  من  تقديريا  درعا  ت�سلم  الذي 

الع�سكري والحتاد العربي للريا�سة الع�سكرية.

وكاالت
اإ�سماعيل عبد اللطيف،  تاأكد ب�سورة ر�سمية غياب 
الهداف التاريخي ملنتخب البحرين، عن امل�ساركة مع 
باده يف دورة كاأ�س اخلليج 24، التي �ستقام يف قطر، 
خال الفرتة من 26 نوفمرب/ ت�سرين الثاين احلايل 

حتى 8 دي�سمرب/ كانزن الأول املقبل.
خال  لإ�سابة  اللطيف  عبد  اإ�سماعيل  وتعر�س 
ال�سكندري  الحت���اد  م��ع  امل��ح��رق  فريقه  م��ب��اراة 
امل�سري، يف ثمن نهائي كاأ�س حممد ال�ساد�س لاأندية 
العربية، التي خ�سر فيها املحرق مبجموع املباراتني 

)3/�سفر(.
منتخب  م���درب  ���س��وزا،  هيليوا  ال��ربت��غ��ايل  وق���رر 
البحرين، ا�ستدعاء حممد عادل لعب املنامة بدل 

من عبد اللطيف.
اإىل قطر بقائمة مكونة  وغادر املنتخب البحريني 
من 23 لعبا، هم: �سيد حممد جعفر، وليد احليام، 
�سيد  )املحرق(،  اأوج�ستو  وتياجو  احل��ردان  حممد 
�سرب علوي، �سيد ر�سا عي�سى، علي حرم، �سيد مهدي 

باقر، حممد مرهون وكميل الأ�سود )الرفاع(.
عادل  وحممد  نبيل  اأحمد  )النجمة(،  م��دن  علي 
الرميحي  وحم��م��د  ال��ه��زاع  ع��ب��داهلل  )امل��ن��ام��ة(، 
احلوطي،  را�سد  بوغمار،  اأحمد  ال�سرقي(،  )الرفاع 
)احل��د(،  املالود  وعبدالوهاب  عبدالوهاب  حممد 
حمد  )الأه��ل��ي(،  حميدان  ومهدي  ال�سيخ  جا�سم 

)الن�سر  �سعيد  �سياء  و�سيد  )احلالة(،  الدو�سري 
الكويتي(.

وكاالت
اأن  �سيتي،  مان�س�سرت  م��درب  ج��واردي��ول  بيب  اأك��د 
فريقه لن يرفع راية ال�ست�سام خال فرتة وليته، 

يف �سراع تقلي�س فارق النقاط مع ليفربول.
وي��ت�����س��در ل��ي��ف��رب��ول، ج����دول ت��رت��ي��ب ال����دوري 
الإجنليزي املمتاز بر�سيد 37 نقطة، بفارق 9 نقاط 

عن مان�س�سرت �سيتي ثالث الرتتيب.
وقال جوارديول يف ت�سريحات ن�سرها موقع �سكاي 
هو  منه  نعاين  ال��ذي  الوحيد  “ال�سغط  �سبورت�س 

اإمكانية خ�سارة لقب الربميرليج«.
تاريخ  الأوىل طوال  املرة  لي�ست  “لكن هذه  واأ�ساف 
يتعر�س  الذي  عاًما،   125 ل�  املمتد  �سيتي  مان�س�سرت 
الفريق ل�سغط احتمالية خ�سارة لقب الربميرليج«.

يف  جديد  من  �سنحاول  اللقب،  خ�سرنا  “اإذا  ون��وه 
املو�سم املقبل، مل ن�ست�سلم املو�سم املا�سي وهذا �سبب 

تتويجنا باللقب مرة اأخرى«.

لن  ولكن  املو�سم،  ه��ذا  اللقب  نخ�سر  “رمبا  وتابع 
ت�سيل�سي  على  فوزنا  وراء  ال�سبب  وه��ذا  ن�ست�سلم، 

ال�سبت املا�سي«.
وتوجنا  نقطة   100 “ح�سدنا  جوارديول  واأردف 
كل  اأرى  قبل،  من  يحدث  مل  اأمر  وهو  األقاب،  باأربع 

�سباح فريقي ول اأ�سكك فيه مطلًقا«.
يف  لقبني  باآخر  توجنا  اأننا  يرى  “البع�س  ووا�سل 
 7 ب�  نتوج  اأن  يجب  وبالتايل  الإجنليزي،  ال��دوري 
مو�سم،  كل  نقطة   200 نح�سد  واأن  متتالية  األقاب 

الأمر ل ي�سر كذلك يف اأعلى امل�ستويات«.
القتالية  ت�ساهد روحك  اأن  هو  الأهم  “الأمر  وقال 
كان  الأك��رب  الإجن��از  رد.  دون  بهدف  تاأخرك  بعد 

التتويج بلقب الدوري املو�سم املا�سي«.
اأنه  “اأعدكم  وختم املدرب الإ�سباين حديثه بقوله 
بالروح  راأيت الاعبني ل يقاتلون ول يتمتعون  اإذا 

واحلدة، �ساأخربكم وقتها باأنني ل اأحب فريقي”.

وكاالت
قررت اإدارة الرمثا الأردين، ب�سكل مفاجئ، تاأجيل 
اليوم  عقده  م��ق��ررًا  ك��ان  ال��ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر 
النادي  رئي�س  برعاية  عمان،  العا�سمة  يف  الإثنني 

رائد النادر، اإىل اإ�سعار اآخر.
اإىل  دفعته  التي  الأ�سباب  الرمثا  اإدارة  تعلن  ومل 
بتحديد  ق��ام  اأن��ه  رغ��م  ال�سحفي،  امل��وؤمت��ر  تاأجيل 
اإليه  ودعا  اأ�سبوع  نحو  قبل  اإقامته  ومكان  موعده 

العديد من و�سائل الإعام.

وكان من املفرت�س اأن ي�سهد املوؤمتر ال�سحفي تقدمي 
�سيقود  الذي  جيجا  الألباين  بقيادة  الفني  اجلهاز 
فريق كرة القدم يف املو�سم املقبل، اإىل جانب تقدمي 

الاعبني اجلدد.
وينتظر اأن تقوم اإدارة نادي الرمثا يف الأيام املقبلة 

بتحديد موعد جديد للموؤمتر ال�سحفي.
واعتذر الرمثا موؤخرًا عن عدم امل�ساركة يف بطولة 
ال�سيخ �سلطان العدوان ب�سبب عدم اكتمال جاهزية 

فريق كرة القدم.



اشتباكات بين محتجين لبنانيين ومؤيدين 
لحركتي حزب اهلل وأمل بوسط بيروت

*وكاالت
 �أظهر بث مبا�شر على حمطات تلفزيونية 
لبنانية ��شتباكات بني متظاهرين معار�شني 
للحكومة وموؤيدين حلركتي حزب �هلل و�أمل 
يف  بييروت  �للبنانية  بالعا�شمة  �ل�شيعيتني 
�الثنني  يييوم  �شباح  ميين  �الأوىل  �ل�شاعات 
وذلك بعدما ز�د �لتوتر بني �لطرفني عندما 
بو�شط  رئي�شيا  ج�شر�  �ملتظاهرون  �أغييلييق 

�ملدينة.
مناوئة  �حييتييجيياجييات  لييبيينييان  وييي�ييشييهييد 
للحكومة منذ خم�شة �أ�شابيع �أججها �لغ�شب 
�لذين  �ل�شيا�شيني  بييني  ف�شاد  �نت�شار  ميين 
منذ  طائفية  �أ�ش�س  على  �لييبيياد  يحكمون 
عقود. ويرغب �ملتظاهرون يف �إبعاد �لطبقة 

�حلاكمة برمتها عن �ل�شلطة.
وييي�ييشييارك حييزب �هلل وحييركيية �أميييل يف 
رئي�س  يقودها  �لتي  �الئتافية  �حلكومة 
��شتقال  �ليييذي  �حلييريييري  �شعد  �ليييييوزر�ء 
�ندالع  بعد  �الأول  ت�شرين  �أكتوبر   29 يوم 
�مل�شلح  �هلل،  حزب  وعار�س  �الحتجاجات. 

و�ملدعوم من �إير�ن، ��شتقالة �حلريري.
لقطات  لبنانية  �إعام  و�شائل  وعر�شت 
من  و�أفييير�د  �جلي�س  من  جلنود  تلفزيونية 
قو�ت مكافحة �ل�شغب ي�شكلون حاجز� يف�شل 
�ملحتجني عن موؤيدي �جلماعتني �ل�شيعيتني 
و�شط  �لرئي�شي  �لرينج  ج�شر  طريق  على 
ثاث  وذكييرت  باحلجارة.  �لطرفني  تر��شق 
�الأمن  قو�ت  �أن  حملية  تلفزيونية  حمطات 
�أطلقت �لغاز �مل�شيل للدموع لتفريق �حل�شود. 
باأعام  �أمل  �أن�شار حزب �هلل وحركة  ولوح 
�شيعة“  ”�شيعة  قائلني  ورددو�  �حلركتني 
حلزب  �لعام  لاأمني  موؤيدة  �شعار�ت  وكذلك 
�هلل ح�شن ن�شر �هلل. وعلى �جلانب �الآخر، 
ردد �ملتظاهرون قائلني ”ثورة ثورة“. وذكر 
تلفزيون �جلديد �للبناين �أن ��شتباكا �ندلع 
�ألقى موؤيدو حزب �هلل  على ما يبدو عندما 
يف  �آخييرييين  متظاهرين  على  باللوم  و�أميييل 
ومل  �هلل.  لن�شر  م�شيئة  تعليقات  توجيه 
يت�شن لرويرتز �لتحقق من �لتقرير على نحو 

م�شتقل.
 تابع �س10

*وكاالت

من  �ييشييرب  تعطيل  ميين  �أ�ييشييهيير  �أربييعيية  قبل 
من�شاأة  �أكيير  و�ل�شو�ريخ  �مل�شرة  �لطائر�ت 
جتمع  بال�شعودية  �لنفط  ملعاجلة  �لعامل  يف 
�شديد  جممع  يف  �إير�نيون  �أمنيون  م�شوؤولون 

�لتح�شني يف طهر�ن.
كان بني �حلا�شرين قياد�ت عليا يف �حلر�س 
�لنخبة  فييرع  ميثل  �لييذي  �الإ�ييشييامييي  �لييثييوري 
وت�شمل  �الإييير�نييييية  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  يف 
و�لعمليات  �ل�شو�ريخ  تطوير  �خت�شا�شاته 

�ل�شرية.

من  �ليوم  ذلك  يف  �لرئي�شي  �ملو�شوع  وكان 
�أيام �شهر مايو �أيار هو كيفية معاقبة �لواليات 
�ملتحدة على �ن�شحابها من �تفاق نووي تاريخي 
على  �قت�شادية  عقوبات  فر�س  �إىل  وعودتها 
�شربة  �شددتا  �للتان  �خلطوتان  وهما  �إييير�ن 

�شديدة للجمهورية �الإ�شامية.

�شامي  ح�شني  جيير�ل  �مليجر  ح�شور  ويف 
�لقادة  كبار  �أحد  وقف  �لثوري  �حلر�س  قائد 

يخاطب �حلا�شرين.
يف  د�ر  ما  على  مطلعة  م�شادر  �أربعة  نقلت 
�الجتماع عن هذ� �لقائد قوله ”�آن �أو�ن �إ�شهار 
�شيوفنا وتلقينهم در�شا“.                    تابع �س11

 »أوان إشهار السيوف« ..  أسرار مؤامرة إيرانية لمهاجمة السعودية

الدولـــــي

ترامب يرد على تحدي البحرية 
األميركية..  بـ »قرار كبير«

*واشنطن
رد �لرئي�س �الأمركي، دونالد تر�مب، �الثنني، على ما قامت به �لبحرية �الأمركية 
بعد �إعانها مو��شلة جهودها لطرد جندي يف قو�تها �خلا�شة “نايفي �شيلز”، يف حتد 
لرغبة �لرئي�س. و�أعلن تر�مب، �الثنني، ��شم وزير �لبحرية �الأمركية �جلديد، بعد 

�إعان وزير �لدفاع مارك �إ�شر �إقالة ريت�شارد �شبن�شر �لوزير �ل�شابق.
وكتب تر�مب على تويرت: “مل �أكن م�شرور� بالطريقة �لتي عاجلت بها �لبحرية 

حماكمة �إيدي جاالغر وقد عومل بطريقة �شيئة للغاية«.
و�أ�شاف “لكن علي �لرغم من ذلك، متت ترئته متاما من جميع �لتهم �لرئي�شية. 
تعالج  ومل  �ل�شابقة  �الإد�رة  كبرة  جتيياوز�ت  هناك  كانت  لقد  رتبه  ��شتعاد  ثم 
�لبحرية  وزير  خدمات  �إنهاء  مت  “لذلك،  وتابع:  ير�شيني«.  مبا  �لتعاقد  �إجر�ء�ت 

ريت�شارد �شبن�شر من قبل وزير �لدفاع مارك. �أ�شكر ريت�شارد علي خدمته و�لتز�مه«.
ليكون  بريثويت  كني  �لرويج  �شفر  تر�شيح  “�شيتم  �الأمركي:  �لرئي�س  وذكر 
وزير� جديد� للبحرية. رجل �شاحب �إجناز�ت عظيمة ولديه �لقدة على �لنجاح، �أنا 
�أعلم �أن كني �شوف يقوم بعمل ر�ئع«. و�أطلقت �لبحرية هذ� �الأ�شبوع �إجر�ء قد ينتج 
عنه جتريد جاالغر و3 �آخرين يف وحدته من رتبتهم، وهو ما يعني عمليا طردهم 
�أن  �خلمي�س،  تويرت،  على  بغ�شب  تر�مب  وكتب  �شيلز«.  “نايفي  �لنخبة  وحدة  من 
“�لبحرية لن جترد �ملقاتل وجندي �لبحرية �إدو�رد جاالغر من رتبته«. تابع �س11
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*وكاالت
يوم  بيان  يف  �أورتاجو�س  مورجان  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة  قالت 
يتعلق  فيما  للت�شاور  �ل�شود�ن  جنوب  يف  �شفرها  ��شتدعت  �ملتحدة  �لواليات  �إن  �الثنني 

بف�شل �لباد يف ت�شكيل حكومة وحدة.
يف  �مل�شوؤولني  كبار  ”للقاء  و��شنطن  �إىل  �شيعود  هو�شيك  توما�س  �ل�شفر  �أن  و�أ�شافت 
�حلكومة �الأمريكية يف �إطار �إعادة تقييم �لعاقة بني �لواليات �ملتحدة وحكومة جنوب 

�ل�شود�ن يف �شوء �لتطور�ت �الأخرة“.

*وكاالت
�لواليات  �أبلغتا  و�لكويت  قطر  �إن  �الثنني  يوم  �أمريكي  ع�شكري  م�شوؤول  قال   
�ملتحدة �إنهما �شتن�شمان �إىل حتالف بحري ت�شكل بقيادة �أمريكا رد� على �شل�شلة من 

�لهجمات على ناقات نفط.
خطر  ز�دت  �لتي  �لعام  هذ�  �لهجمات  من  �شل�شلة  بعد  �لبحري  �لتحالف  وت�شكل 

تعطيل �إمد�د�ت �لنفط من �خلليج �لتي يتم �شحنها عر م�شيق هرمز.
و�ألقت �لواليات �ملتحدة �للوم يف تلك �لهجمات على �إير�ن �لتي نفت ذلك.

و�لكويت  ”قطر  �إن  �لتحالف  �أركييان  هيئة  رئي�س  كونكلني  جون  �لكولونيل  وقال 
�أبلغتنا بالفعل باأنهما �شتن�شمان ومن ثم فاالأمر م�شاألة وقت“.

وذكر �أن من �ملتوقع �أن تقدم �لدولتان �أفر�د� وزو�رق دوريات.

أمريكا تستدعي سفيرها في جنوب السودان 
للتشاور بعد الفشل في تشكيل حكومة وحدة

مسؤول: قطر والكويت تقوالن إنهما 
ستنضمان للتحالف البحري بقيادة أمريكا



عربي دولي الثالثاء )26( تشرين ثاني 2019
العدد )1387( 10

*وكاالت
 �أظ���ه���ر ب���ث م��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى حم��ط��ات 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة ����ش��ت��ب��اك��ات بني 
وموؤيدين  للحكومة  معار�شني  متظاهرين 
�ل�شيعيتني  و�أم����ل  �هلل  ح���زب  حل��رك��ت��ي 
�ل�شاعات  يف  ب��روت  �للبنانية  بالعا�شمة 
�الأوىل من �شباح يوم �الثنني وذلك بعدما 
�أغلق  عندما  �ل��ط��رف��ني  ب��ني  �ل��ت��وت��ر  ز�د 

�ملتظاهرون ج�شر� رئي�شيا بو�شط �ملدينة.
مناوئة  �ح��ت��ج��اج��ات  لبنان  وي�شهد 
�أججها  �أ���ش��اب��ي��ع  خم�شة  منذ  للحكومة 
�ل�شيا�شيني  بني  ف�شاد  �نت�شار  من  �لغ�شب 
طائفية  �أ�ش�س  على  �لبالد  يحكمون  �لذين 

�إبعاد  يف  �ملتظاهرون  ويرغب  عقود.  منذ 
�لطبقة �حلاكمة برمتها عن �ل�شلطة.

يف  �أم��ل  وح��رك��ة  �هلل  ح��زب  وي�شارك 
رئي�س  يقودها  �لتي  �الئتالفية  �حلكومة 
��شتقال  �ل���ذي  �حل��ري��ري  �شعد  �ل����وزر�ء 
�ندالع  بعد  �الأول  ت�شرين  �أكتوبر   29 يوم 
�مل�شلح  �هلل،  حزب  وعار�س  �الحتجاجات. 

و�ملدعوم من �إير�ن، ��شتقالة �حلريري.
لبنانية  �إع�����الم  و���ش��ائ��ل  وع��ر���ش��ت 
�جلي�س  م��ن  جل��ن��ود  تلفزيونية  لقطات 
ي�شكلون  �ل�شغب  مكافحة  قو�ت  من  و�أفر�د 
م��وؤي��دي  ع��ن  �مل��ح��ت��ج��ني  يف�شل  ح��اج��ز� 
ج�شر  طريق  على  �ل�شيعيتني  �جلماعتني 

�لطرفني  تر��شق  و�شط  �لرئي�شي  �لرينج 
ب���احل���ج���ارة. وذك������رت ث����الث حم��ط��ات 
�أطلقت  �الأمن  قو�ت  �أن  حملية  تلفزيونية 

�لغاز �مل�شيل للدموع لتفريق �حل�شود.
�أمل  وحركة  �هلل  ح��زب  �أن�شار  ول��وح 
”�شيعة  قائلني  ورددو�  �حلركتني  باأعالم 
لالأمني  م��وؤي��دة  �شعار�ت  وك��ذل��ك  �شيعة“ 
وعلى  �هلل.  ن�شر  ح�شن  �هلل  حلزب  �لعام 
قائلني  �ملتظاهرون  ردد  �الآخ���ر،  �جلانب 
�جلديد  تلفزيون  وذك��ر  ثورة“.  ”ثورة 
يبدو  ما  على  �ندلع  ��شتباكا  �أن  �للبناين 
عندما �ألقى موؤيدو حزب �هلل و�أمل باللوم 
على متظاهرين �آخرين يف توجيه تعليقات 

لرويرتز  يت�شن  ومل  �هلل.  لن�شر  م�شيئة 
�لتحقق من �لتقرير على نحو م�شتقل.

كما  �لطريق  على  �حلجارة  وتناثرت 
��شرمت �لنر�ن بدر�جة نارية.

وذك���ر �ل��دف��اع �مل���دين �ل��ل��ب��ن��اين على 
�إ�شعافات  ق��دم  �أن��ه  تويرت  مبوقع  ح�شابه 
”�إ�شابات  من  عانو�  �أف��ر�د  خلم�شة  �أولية 
�أ�شو�أ  �ال�شتباكات  هذه  وتعد  خمتلفة“. 
موؤيد  ح�شد  ق��ي��ام  منذ  ب���روت  يف  ت��وت��ر 
خميم  وتدمر  مبهاجمة  و�أم��ل  �هلل  حلزب 
�الحتجاج �لرئي�شي يف و�شط بروت �ل�شهر 
�إىل  �شلمية  �الحتجاجات  وكانت  �ملا�شي. 

حد كبر.

اشتباكات بين محتجين لبنانيين ومؤيدين 
لحركتي حزب اهلل وأمل بوسط بيروت *وكاالت

يوم  بيان  يف  �للبنانية  �القت�شادية  �لهيئات  دعت 
وتدهور  �حتجاجات  و�شط  عام  �إ�شر�ب  �إىل  �الثنني 
ت�شم  �لتي  �لهيئات  وقالت  �القت�شادية.  �الأو���ش��اع 

�أغلب �لقطاع �خلا�س يف �لبالد يف بيان ”قررت �لهيئات 
�الإ�شر�ب  تنفيذ  �إىل  �لدعوة  وباالإجماع  �القت�شادية 
على  �خلا�شة  �ملوؤ�ش�شات  لكل  �لتام  و�الإق��ف��ال  �لعام 

م�شاحة �لوطن �أيام �خلمي�س و�جلمعة و�ل�شبت“.

*وكاالت
تقوده  �لذي  �لع�شكري  �لتحالف  �إن  �شكان  قال 
ميناء  من  بالقرب  جوية  هجمات  �شن  �ل�شعودية 
يوم  باليمن  �الأحمر  �لبحر  �ملطل على  ر�أ�س عي�شى 
�شريان وقف الإطالق  نادرة منذ  �الثنني يف عملية 
�لنار، تو�شطت فيه �الأمم �ملتحدة، قبل عام تقريبا 

يف منطقة �حلديدة.
وحتدث �ل�شكان عن ثالث �شربات جوية وقعت 
ثالثة  من  و�حد  وهو  �لنفطي،  �مليناء  من  بالقرب 
جماعة  منها  �ن�شحبت  �ليمن  غرب  يف  تقع  مو�نئ 
يف  و�ح��د  جانب  من  �إي��ر�ن  مع  �ملتحالفة  �حلوثي 
يف  �إليه  �لتو�شل  مت  �شالم  �تفاق  مبوجب  �أيار  مايو 
دي�شمرب كانون �الأول �ملا�شي ومل ينفذ بعد بالكامل.
با�شم  �ملتحدث  �ملالكي  ت��رك��ي  �لعقيد  وق���ال 
�لهجمات  ب�شاأن  �شوؤ�ل  على  رد�  لرويرتز  �لتحالف 

تعك�س  م�شروعة  ع�شكرية  �أه��د�ف  ”هذه  �جلوية 
�الإرهابية  �حلوثي  مليلي�شيات  �لو�شيك  �لتهديد 
بعدما  �لعملية  ج���اءت  �إير�ن“.  م��ن  �مل��دع��وم��ة 
ترفع  �شفينة  �ملا�شي  �الأ�شبوع  �حلوثيون  �حتجز 
ثم  جنوبيتني  كوريتني  و�شفينتني  �ل�شعودية  علم 
�ل�شفن  �إن  �جلماعة  وقالت  الحقا.  عنها  �أفرجت 
دخلت �ملياه �الإقليمية �ليمنية ب�شبب �شوء �الأحو�ل 
�جلوية. و�تهم �لتحالف �حلركة ”بخطف“ �ل�شفن 

وقال �إن �الأمر �شكل تهديد� للتجارة �لعاملية.
وقالت قناة �مل�شرة �لتي يديرها �حلوثيون يف 
على  جوية  هجمات  �شن  �لتحالف  �إن  �شابق  وقت 
ر�أ�س عي�شى وعلى جزيرة بالبحر �الأحمر يف وقت 

مبكر من �شباح يوم �الثنني.
يف  حتفه  لقي  �شخ�شا  �إن  طبي  م�شدر  وق��ال 
�لهجمات �لتي وقعت قرب ر�أ�س عي�شى. ومل تتمكن 

رويرتز من �لتحقق بعد من ذلك.
وتدخل �لتحالف �ل�شني يف �ليمن يف مار�س �آذ�ر 
2015 بعد �أن �أطاح �حلوثيون باحلكومة �ملدعومة 

من �ل�شعودية من �ل�شلطة يف �لعا�شمة �شنعاء.
�ل�شاحل  معظم  من  �حلوثيني  قو�ت  �إبعاد  ومت 
على  ت�شيطر  تز�ل  ال  لكنها  �ل�شر�ع،  خالل  �ليمني 
يف  �الأحمر  �لبحر  على  مطل  ميناء  �أكرب  �حلديدة 

�لبالد وقاعدة �لقو�ت �لبحرية للجماعة.
لليمن  �خل��ا���س  �ملتحدة  �الأمم  مبعوث  وق���ال 
�ل�شربات  ع��دد  �إن  �جلمعة  ي��وم  جريفيث  مارتن 
يف  �ملئة  يف   80 بنحو  �نخف�س  للتحالف  �جلوية 
�ل�شعودية  ب��د�أت  بعدما  �الأخ��ري��ن،  �الأ�شبوعني 
و�حلوثيون حمادثات غر ر�شمية يف �شبتمرب �أيلول 

ب�شاأن تطبيق هدنة �أو�شع نطاقا يف �ليمن.
�ملفاو�شات  ��شتئناف  �ملتحدة  �الأمم  وحت��اول 
خم�س  منذ  �مل�شتمرة  �حل��رب  الإن��ه��اء  �ل�شيا�شية 
�الآالف  ع�شر�ت  ملقتل  �أدت  �لتي  تقريبا  �شنو�ت 

ودفعت �ملاليني �إىل �شفا جماعة.

بيان: الهيئات االقتصادية 
اللبنانية تدعو إلضراب عام

هجمات جوية للتحالف بقيادة السعودية 
على ساحل البحر األحمر باليمن

*لندن
ويكيليك�س  ملوؤ�ش�س  �ل�شحي  �لو�شع  �أث��ار 
يف  �الأط��ب��اء  ع�شر�ت  قلق  �أ���ش��اجن  جوليان 
بريطانيا، وحذرو� من �حتمال وفاته د�خل 

�شجنه يف بريطانيا.
ر�شالة  طبيبا   60 م��ن  �أك���ر  وج��ه  فقد 
مفتوحة، �الثنني، �إىل وزيرة �الأمن �لد�خلي 
عن  فيها  �أع��رب��و�  باتل  بريتي  بريطانيا  يف 
قلقهم حيال و�شع �الأ�شرت�يل جوليان �أ�شاجن 
بنقله  وطالبو�  و�لعقلي،  �جل�شدي  �ل�شحي 

�إىل �أحد �مل�شت�شفيات �جلامعية.
يخ�شون  �إن��ه  ر�شالتهم  يف  �الأطباء  وق��ال 
من �حتمال وفاة �أ�شاجن، �لبالغ من �لعمر 48 
عاما، يف �شجن بلمار�س، �لو�قع جنوب �شرقي 

�لعا�شمة �لربيطانية لندن.
حماولة  �شد  يكافح  �أ���ش��اجن  ي���ز�ل  وال 
�أمركية لت�شلمه من بريطانيا بالئحة �تهام 
�لذي  �لتج�ش�س،  قانون  مبوجب  تقدميها  مت 
على  بال�شجن  ع��ق��وب��ات  يفر�س  �أن  ميكن 
موؤ�ش�س ويكيليك�س قد ت�شل �إىل 175 عاما يف 

�ل�شجون �الأمركية.
وجاء ند�ء �الطباء، وهم من 8 جن�شيات 
ب�”رو�يات  و�شفوه  ما  تقييم  �إث��ر  خمتلفة، 
�أ�شاجن  مثل  عندما  عيان”  ل�شهود  م��روع��ة 
�أمام �ملحكمة يف 21 �أكتوبر يف لندن، وكذلك 
�ملتحدة  �ملقرر �خلا�س لالأمم  ��شتناد لتقرير 
�الأول  نيل�س ميلزر، يف  �لتعذيب  حول ق�شايا 

من نوفمرب.
بحقوق  �ملعني  �مل�شتقل  �خل��ب��ر  وق���ال 
�أ�شاجن  تعر�س  �إن  �ملتحدة  �الأمم  يف  �الإن�شان 
قد  و�لتع�شفية  �ل�شيئة  “للمعاملة  �مل�شتمر 
يوؤدي قريبا �ىل �ن يدفع حياته ثمن ذلك«.

مدى  ب�شاأن  قلقهم  ع��ن  �الأط��ب��اء  وع��رب 
�ال�شتماع  جل�شة  حل�شور  �أ�شاجن  “لياقة” 
�خلا�شة بت�شليمه للواليات �ملتحدة، �ملقرر يف 
فرب�ير �ملقبل، وقالو� فيها �إن “�أ�شاجن يحتاج 
�ل�شحة  جمال  يف  خرب�ء  من  عاجل  لتقييم 

لو�شعه �ل�شحي �جل�شدي و�لنف�شي«.
“عالج �شحي تتم  �أي  باأن يكون  وطالبو� 
جامعي  م�شت�شفى  يف  يتم  �أن  �إليه  �الإ���ش��ارة 
ذوي  من  موظفني  وي�شم  منا�شب  ب�شكل  معد 

�خلربة«.
وحذر �الأطباء، يف ر�شالتهم �ملكونة من 16 
�لنوع  هذ�  يتم  مل  حال  “يف  �أنه  من  �شفحة، 
من �لتقييم �لعاجل، فلدينا خماوف حقيقية، 
بناء على �الأدلة �ملتوفرة حاليا، من �أن �أ�شاجن 
قد ميوت يف �ل�شجن. ولذ� فاإن �لو�شع �ل�شحي 

عاجل. وال جمال الإ�شاعة �لوقت«.
ي�شار �إىل �أن �أ�شاجن بد�، عندما ظهر ب�شكل 
يف  حمكمة  �أمام  �شهور   6 منذ  مرة  �أول  علني 
وم�شو�شا  �شعيفا  �ملا�شي،  �أكتوبر  يف  لندن 

و��شتكى من ظروف �شجنه يف بلمار�س.

أطباء يحذرون من احتمال وفاة 
مؤسس ويكيليكس في سجنه
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*واشنطن
ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  رد 
البحرية  ب��ه  ق��ام��ت  م��ا  ع��ل��ى  الث���ن���ن، 
جهودها  موا�صلة  اإعالنها  بعد  الأمريكية 
“نايفي  اخلا�صة  قواتها  يف  جندي  لطرد 

�صيلز”، يف حتد لرغبة الرئي�س.
واأع��ل��ن ت��رام��ب، الث��ن��ن، ا���ص��م وزي��ر 
اإعالن  بعد  اجلديد،  الأمريكية  البحرية 
ريت�صارد  اإقالة  اإ�صرب  م��ارك  الدفاع  وزي��ر 

�صبن�صر الوزير ال�صابق.
اأك��ن  “مل  ت��وي��ر:  على  ت��رام��ب  وكتب 

م�����ص��رورا ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ع��اجل��ت بها 
وقد  ج��الغ��ري  اإي���دي  حماكمة  البحرية 

عومل بطريقة �صيئة للغاية«.
واأ�صاف “لكن علي الرغم من ذلك، متت 
الرئي�صية.  التهم  جميع  من  متاما  تربئته 
ثم ا�صتعاد رتبه لقد كانت هناك جتاوزات 
كبرية الإدارة ال�صابقة ومل تعالج اإجراءات 

التعاقد مبا ير�صيني«.
اإنهاء خدمات وزير  “لذلك، مت  وتابع: 
وزير  قبل  من  �صبن�صر  ريت�صارد  البحرية 
ريت�صارد علي خدمته  اأ�صكر  الدفاع مارك. 

والتزامه«.
“�صيتم  الأم���ريك���ي:  ال��رئ��ي�����س  وذك���ر 
تر�صيح �صفري الرنويج كن بريثويت ليكون 
�صاحب  رج��ل  للبحرية.  ج��دي��دا  وزي���را 
على  ال��ق��دة  ول��دي��ه  عظيمة  اإجن�����ازات 
اأن كن �صوف يقوم بعمل  اأعلم  اأنا  النجاح، 
الأ�صبوع  ه��ذا  البحرية  واأطلقت  رائ���ع«. 
و3  جالغر  جتريد  عنه  ينتج  قد  اإج��راء 
ما  وه��و  رتبتهم،  م��ن  وح��دت��ه  يف  اآخ��ري��ن 
النخبة  وح��دة  م��ن  ط��رده��م  عمليا  يعني 
على  بغ�صب  ترامب  وكتب  �صيلز«.  “نايفي 

جترد  لن  “البحرية  اأن  اخلمي�س،  توير، 
جالغر  اإدوارد  البحرية  وجندي  املقاتل 

من رتبته«.
�صاب  اأ�صري  بقتل  تهما  جالغر  وواجه 
طعنا  داع�����س  تنظيم  عنا�صر  م��ن  م�صاب 
وحماولة قتل مدنين اآخرين يف العراق يف 

العام 2017، وعرقلة جمرى العدالة.
هذه  معظم  من  جالغر  تربئة  ومت��ت 
التقاط  ب�صب  اأدي��ن  لكنه  يوليو،  يف  التهم 
ال�صاب  جثة  اأمام  اآخرين  جنود  مع  �صورة 

ومت تخفي�س رتبته.

ترامب يرد على تحدي البحرية 
*وكاالتاألميركية..  بـ »قرار كبير«

احلقوقية  الق�صط  مبنظمة  م�����ص��دران  ق��ال 
اإن  ل��ه��ا  ل��ن��دن م��ق��را  ال��ت��ي تتخذ م��ن  ال�����ص��ع��ودي��ة 
الأقل  على  اأ�صخا�س  ثمانية  اعتقلت  ال�صعودية 
م�صتمرة  حملة  و�صط  والكتاب  املثقفن  من  اأغلبهم 
منذ عامن للت�صييق على حرية التعبري يف اململكة.

اإن رجال �صرطة يرتدون  امل�صدرين  اأحد  وقال 
مالب�س مدنية اعتقلوا هوؤلء املثقفن من بيوتهم يف 
املطلة  ال�صاحلية  جدة  ومدينة  الريا�س  العا�صمة 
املا�صي لكن مل يت�صح  الأ�صبوع  البحر الأحمر  على 

�صبب العتقالت.
ال�صعودي  احلكومي  التوا�صل  مركز  ي��رد  ومل 
الريا�س وجود معتقلن  للتعليق. وتنفي  على طلب 
�صيا�صين فيها لكن م�صوؤولن كبارا قالوا اإن مراقبة 
للحفاظ  �صروري  اأي�صا  اعتقالهم  ورمبا  النا�صطن 

على ال�صتقرار الجتماعي.
وقال امل�صدران اإن املحتجزين لي�صوا من ن�صطاء 
ن�صروا  الذين  املثقفن  من  وبع�صهم  الأول.  ال�صف 
اأن  كما  التلفزيون  �صا�صة  على  ظهروا  اأو  مقالت 

اآخرين من رواد الأعمال.
رئا�صة  الريا�س  فيه  تتوىل  ال��ذي  الوقت  ويف 
على  للتغلب  تكافح  ف��اإن��ه��ا  الع�صرين  جمموعة 
انتقادات دولية �صديدة ل�صجلها يف حقوق الن�صان 
العام  خا�صقجي  جمال  ال�صحفي  مقتل  ذلك  يف  مبا 
املا�صي والقب�س على نا�صطات مدافعات عن حقوق 

الن�صاء وحرب اليمن املدمرة.
العهد  ويل  �صلمان  بن  حممد  الأم��ري  اأن  ورغ��م 
اململكة  يف  واجتماعي  اقت�صادي  انفتاح  عن  حتدث 
م�صعى  يف  املنتقدين  ع�صرات  ال�صلطات  اأوقفت  فقد 
اأيلول 2017 باعتقال  ت�صارعت وتريته يف �صبتمرب 
الذين  البارزين  الإ�صالمي  الدين  رج��ال  من  ع��دد 

يحتمل اأن يواجه بع�صهم عقوبة الإعدام.
مت  ب�صهرين  ذلك  بعد  الف�صاد  على  حملة  ويف 
وامل�صوؤولن.  الأعمال  رجال  كبار  من  عدد  احتجاز 
باعتبارها  ب��ان��ت��ق��ادات  احل��م��ل��ة  ه���ذه  وق��وب��ل��ت 
العهد  ال�صلطة وابتزاز خ�صوم ويل  لك�صب  حماولة 

ال�صيا�صين املحتملن.
ويف منت�صف 2018 األقت ال�صلطات القب�س على 
يف  احلقوقيات  النا�صطات  من  ن�صاء  ع�صر  من  اأكرث 
وقت رفعت فيه الريا�س احلظر على قيادة الن�صاء 
لل�صيارات. وو�صفت و�صائل الإعالم النا�صطات باأنهن 
من  جرائم  بارتكاب  حمكمة  اتهمتهن  كما  خائنات 

بينها الت�صال ب�صحفين اأجانب.
القب�س  ال�صلطات  األقت  ني�صان  اأبريل  �صهر  ويف 
لتاأييدهم  اأمريكيان،  مواطنان  بينهم  ثمانية،  على 

النا�صطات املحتجزات.
العامة  الح��ت��ج��اج��ات  ال�����ص��ع��ودي��ة  وحت��ظ��ر 
كما  العمالية  والحت��ادات  ال�صيا�صية  والتجمعات 
اأن و�صائل الإعالم تخ�صع لقيود ومن املمكن اأن يقود 

انتقاد الأ�صرة احلاكمة �صاحبه اإىل ال�صجن.

*وكاالت
امتثل م�صوؤول يف منظمة هيومن رايت�س ووت�س 
ب�صبب  �صدر  اإ�صرائيلي  ط��رد  لأم��ر  الث��ن��ن  ي��وم 
اتهامه بدعم مقاطعة دولية موؤيدة للفل�صطينين، 
لكنه قال اإن الأمر �صي�صجع فقط انتهاكات احلقوق.
املواطن الأمريكي عمر �صاكر ممثل منظمة هيومن 
الفل�صطينية  والأرا�صي  اإ�صرائيل  يف  ووت�س  رايت�س 
التنفيذي  امل��دي��ر  روث  كينيث  ج���وار  اإىل  ي��ق��ف 
قبل  اأبيب  تل  قرب  جوريون  بن  مطار  يف  للمنظمة 
عمار  ت�صوير:  الث��ن��ن.  ي��وم  ا�صرائيل  م��غ��ادرت��ه 
نيويورك،  ومقرها  املنظمة،  ونفت  عو�س-رويرز. 
عمر  الفل�صطينية  والأرا���ص��ي  اإ�صرائيل  يف  وممثلها 

اأم��ري��ك��ي، الت��ه��ام��ات. واأي��دت  �صاكر، وه��و م��واط��ن 
املحكمة العليا يف اإ�صرائيل قبل ثالثة اأ�صابيع رف�س 
وزارة الداخلية جتديد تاأ�صرية العمل ل�صاكر واأمرته 
وقالت  الثاين.  ت�صرين  نوفمرب   25 بحلول  بالرحيل 
)مقاطعة  حركة  بن�صاط  يدعم  �صاكر  اإن  ال��وزارة 
اإ�صرائيل و�صحب ال�صتثمارات منها وفر�س العقوبات 
عليها(. وي�صمح القانون الإ�صرائيلي لل�صلطات بحظر 
اإ�صرائيل.  ملقاطعة  يدعون  الذين  الأجانب  دخ��ول 
وينفي �صاكر اأن يكون عمله يف هيومن رايت�س ووت�س 
بها  اأدىل  التي  للفل�صطينين  املوؤيدة  وت�صريحاته 
قبل تويل من�صبه يف املنظمة عام 2016 مبثابة دعم 

فعال حلركة املقاطعة.

احتجاز مثقفين ورجال أعمال في جولة 
اعتقاالت جديدة بالسعودية

إسرائيل تطرد مسؤول هيومن رايتس ووتش 
بسبب اتهامه بدعم حركة مقاطعة

*وكاالت
من  �صرب  تعطيل  من  اأ�صهر  اأرب��ع��ة  قبل 
من�صاأة  اأك��رب  وال�صواريخ  امل�صرية  الطائرات 
جتمع  بال�صعودية  النفط  ملعاجلة  العامل  يف 
�صديد  جممع  يف  اإيرانيون  اأمنيون  م�صوؤولون 

التح�صن يف طهران.
ك���ان ب��ن احل��ا���ص��ري��ن ق��ي��ادات عليا يف 
فرع  ميثل  ال��ذي  الإ�صالمي  الثوري  احلر�س 
الإيرانية  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  يف  النخبة 
ال�صواريخ  تطوير  اخت�صا�صاته  وت�صمل 

والعمليات ال�صرية.
اليوم  ذل��ك  يف  الرئي�صي  املو�صوع  وك��ان 
معاقبة  كيفية  هو  اأي��ار  مايو  �صهر  اأي��ام  من 
اتفاق  من  ان�صحابها  على  املتحدة  الوليات 
عقوبات  فر�س  اإىل  وعودتها  تاريخي  نووي 
اخلطوتان  وه��م��ا  اإي����ران  على  اقت�صادية 
للجمهورية  �صديدة  �صربة  �صددتا  اللتان 

الإ�صالمية.
�صالمي  ح�صن  جرنال  امليجر  ح�صور  ويف 
قائد احلر�س الثوري وقف اأحد كبار القادة 

يخاطب احلا�صرين.
دار  ما  على  مطلعة  م�صادر  اأربعة  نقلت 
اأوان  ”اآن  قوله  القائد  هذا  عن  الجتماع  يف 

اإ�صهار �صيوفنا وتلقينهم در�صا“.
يف  امل��ت�����ص��ددة  الآراء  اأ���ص��ح��اب  وحت���دث 
قيمة  ذات  اأه���داف  مهاجمة  عن  الجتماع 
الع�صكرية  ال��ق��واع��د  ذل���ك  يف  مب��ا  ع��ال��ي��ة 

الأمريكية.
وم���ع ذل���ك ف��ق��د ك���ان م���ا مت��خ�����س عنه 
الجتماع يف النهاية خطة ل ت�صل اإىل حد 
عن  ت�صفر  اأن  ميكن  ال�صريحةالتي  املواجهة 
من  بدل  اإي��ران  اختارت  مدمر.  اأمريكي  رد 
ال�صعودية  يف  نفطية  من�صاآت  ا�صتهداف  ذلك 
حليفة الوليات املتحدة وهو اقراح ناق�صه 
يف  الإي��ران��ي��ن  الع�صكرين  امل�صوؤولن  كبار 
اأربعة  ويف  اأي��ار  مايو  �صهر  يف  الجتماع  ذلك 

اجتماعات على الأقل تلته.
ومتثل هذه الرواية لالأحداث كما و�صفها 
على  املطلعن  امل�صوؤولن  من  ثالثة  لرويرز 
الجتماعات وم�صوؤول رابع مطلع على عملية 
اأول و�صف للدور الذي  اإيران  �صنع القرار يف 
ل�صن  التخطيط  يف  اإيرانية  قيادات  لعبته 
�صركة  على  اأي��ل��ول  �صبتمرب   14 يف  ه��ج��وم 

اأرامكو ال�صعودية.
الزعيم  اإن  امل�����ص��وؤول��ون  ه����وؤلء  وق���ال 
الإيراين الأعلى اآية اهلل علي خامنئي وافق 
تتجنب  اأن  م�صددة  ب�صروط  العملية  على 
اأو  مدنين  اأي  اإ���ص��اب��ة  الإي��ران��ي��ة  ال��ق��وات 

اأمريكين.

ه��ذه  م��ن  ال��ت��اأك��د  روي����رز  ت�صتطع  ومل 
الإيرانية.  القيادة  من  لالأحداث  الرواية 
عن  الثوري  احلر�س  با�صم  متحدث  وامتنع 
اأنها مل  اإيران على  اأ�صرت  اأن  التعليق. و�صبق 

تتورط يف الهجوم.
املتحدث  يو�صفي  م��ري  ر�صا  علي  ورف�����س 
املتحدة  الأمم  لدى  الإيرانية  البعثة  با�صم 
وقال  لالأحداث.  الرواية  هذه  نيويورك  يف 
واإن��ه  الهجمات  يف  دورا  تلعب  مل  اإي���ران  اإن 
امل�صوؤولن  لكبار  اجتماعات  اأي  تنعقد  مل 
واإن  العملية  ت��ل��ك  م��ث��ل  لبحث  الأم��ن��ي��ن 

خامنئي مل ي�صدر تفوي�صا باأي هجوم.
وقال مري يو�صفي ردا على اأ�صئلة تف�صيلية 
من رويرز عن تلك الجتماعات وما قيل عن 

دور خامنئي ”ل، ل، ل، ل، ل، وكال“.
ال��ت��وا���ص��ل احل��ك��وم��ي  م��رك��ز  ي���رد  ومل 

ال�صعودي على طلب للتعليق.
املركزية  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  وامتنعت 
)البنتاجون(  ال��دف��اع  ووزارة  الأمريكية 
باإدارة  كبري  م�صوؤول  يعلق  ومل  التعليق.  عن 
رويرز  اإليه  تو�صلت  ما  على  مبا�صرة  ترامب 
من  ”وتاريخها  طهران  م�صلك  اإن  قال  لكنه 
ال�صنن  ع�صرات  مدى  على  املدمرة  الهجمات 
ودعم الإرهاب هو ال�صبب يف اأن اقت�صادها يف 

حالة فو�صى“.
اليمنية  احل���وث���ي  ج��م��اع��ة  واأع��ل��ن��ت 
الهجوم  عن  م�صوؤوليتها  اإي��ران  مع  املتحالفة 
ورف�س  ال�����ص��ع��ودي��ة.  النفط  من�صاآت  على 
م�صوؤولون اأمريكيون و�صعوديون هذا الإعالن 
اإيران.  اإىل  ي�صري  العملية  تعقيد  اإن  وقالوا 
ويعد احلوثيون طرفا رئي�صيا يف حرب اأهلية 

�صد قوات تدعمها ال�صعودية.
كانت ال�صعودية هدفا ا�صراتيجيا.

لإي��ران  الرئي�صي  اخل�صم  هي  فاململكة 
النفط  �صناعة  عمالق  اأنها  كما  املنطقة  يف 
العاملي.  لالقت�صاد  حيويا  اإنتاجها  يعد  التي 
للوليات  مهم  اأم��ن��ي  �صريك  وال�����ص��ع��ودي��ة 

املتحدة.
�صقط  التي  اليمن  على  حربها  اأن  غ��ري 
جمال  ال�صحفي  ومقتل  املدنين  اآلف  فيها 
العاملن  من  جمموعة  اأيدي  على  خا�صقجي 
يف  ت�صببا  املا�صي  العام  ال�صعودية  بالدولة 
الكوجنر�س  يف  اأع�صاء  مع  عالقاتها  توتر 

الأمريكي.
تاأييد  م��وج��ة  ال��ك��وجن��ر���س  ي�صهد  ومل 
للتدخل الع�صكري دعما لل�صعودية يف اأعقاب 

الهجوم.
وك�صف الهجوم الذي ا�صتغرق 17 دقيقة 
 18 �صنته  لأرام��ك��و  تابعتن  من�صاأتن  على 

على  حتلق  �صواريخ  وثالثة  م�صرية  طائرة 
ارتفاعات منخف�صة عن مدى انك�صاف �صركة 
النفط ال�صعودية رغم املليارات التي اأنفقتها 

اململكة على الأمن.
و���ص��ب��ت ح���رائ���ق يف م��ن�����ص��اأة خ��ري�����س 
ال�صعودية ومن�صاأة بقيق ملعاجلة النفط وهي 

الأكرب من نوعها يف العامل.
وت�صبب الهجوم يف انخفا�س اإنتاج النفط 
وعطل  موؤقتة  ب�صفة  الن�صف  اإىل  ال�صعودي 
خم�صة يف املئة من اإمدادات النفط العاملية. 

وارتفعت اأ�صعار النفط العاملية.
الأمريكي  اخلارجية  وزير  الهجوم  ودفع 
”عمل  ب�صن  اإي��ران  اتهام  اإىل  بومبيو  مايك 
من اأعمال احلرب“. وتال ذلك فر�س عقوبات 
قال  كما  ط��ه��ران.  على  اإ�صافية  اأمريكية 
الوليات  اإن  لرويرز  اأمريكيون  م�صوؤولون 
املتحدة �صنت هجمات اإلكرونية على اإيران.

* البحث عن اأهداف
�صنع  عملية  على  املطلع  امل�����ص��وؤول  ق��ال 
القرار يف اإيران اإن اخلطة التي و�صعها القادة 
الع�صكريون الإيرانيون ل�صرب من�صاآت النفط 

ال�صعودية تطورت على مدار عدة اأ�صهر.
التفا�صيل  ”نوق�صت  امل�����ص��وؤول  وق���ال 
با�صتفا�صة يف خم�صة اجتماعات على الأقل 
�صبتمرب  بحلول  النهائية“  املوافقة  و�صدرت 

اأيلول.
اإن  لرويرز  امل�صوؤولن  من  ثالثة  وق��ال 
موؤّمن  موقع  يف  انعقدت  الجتماعات  ه��ذه 
ط��ه��ران.  ج��ن��وب  يف  ال��واق��ع  املجمع  داخ���ل 
وقالوا اإن الزعيم الأعلى خامنئي ح�صر اأحد 
هذه الجتماعات يف مقر اإقامته الواقع اأي�صا 

داخل املجمع.
من  بن  من  اإن  الثالثة  امل�صوؤولون  وق��ال 
يحيى  الجتماعات  هذه  من  بع�صا  ح�صروا 
خامنئي  م�صت�صاري  اأك���رب  ���ص��ف��وي  رح��ي��م 
الع�صكرين ونائب لقا�صم �صليماين الذي يقود 
وال�صرية  اخلارجية  الع�صكرية  العمليات 
للحر�س الثوري. ومل يت�صن الت�صال برحيم 

�صفوي للتعليق.
�صنع  عملية  على  املطلع  امل�صوؤول  وق��ال 
التي  املحتملة  الأه���داف  بن  من  اإن  القرار 
نوق�صت يف البداية مرفاأ بحري يف ال�صعودية. 

ومل ي�صاأ امل�صدر اأن يذكر تفا�صيل اإ�صافية.
ا�صتبعاد  اإنه مت  الأربعة  امل�صوؤولون  وقال 
ب�صبب خماوف  املطاف  نهاية  الأفكار يف  هذه 
اأن  ميكن  كبرية  ب�صرية  خ�صائر  وق��وع  م��ن 
املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  قا�س  رد  اإىل  ت���وؤدي 
وت�صجع اإ�صرائيل مبا قد يدفع باملنطقة اإىل 

احلرب.

القرار  �صنع  على  املطلع  امل�صوؤول  وق��ال 
مهاجمة  خطة  على  ا�صتقرت  املجموعة  اإن 
ميكن  لأنها  بال�صعودية  النفطيتن  املن�صاأتن 
�صررا  وتلحق  ال�صحف  عناوين  حتتل  اأن 
نف�صه  الوقت  يف  وتو�صل  بخ�صم  اقت�صاديا 

ر�صالة قوية لوا�صنطن.
اإىل  ال��ت��و���ص��ل  ”جرى  امل�����ص��وؤول  وق���ال 
تقريبا.  ب��الإج��م��اع  اأرام��ك��و  على  الت��ف��اق 
على  اإي��ران  ق��درة  ا�صتعرا�س  كانت  الفكرة 

الو�صول للعمق وقدراتها الع�صكرية“.
من�صاآت  على  الأ���ص��واأ  ه��و  ال��ه��ج��وم  ك��ان 
نفطية يف ال�صرق الأو�صط منذ اأ�صرم الرئي�س 
نفط  حقول  يف  النار  ح�صن  �صدام  العراقي 

كويتية خالل اأزمة اخلليج يف 1991 .
جمل�س  ع�صو  م��اك�����ص��ايل  م��ارث��ا  وق��ال��ت 
لها  �صبق  جمهورية  وهي  الأمريكي،  ال�صيوخ 
م�صوؤولون  واأطلعها  اجلوية  القوات  يف  العمل 
وزارت  الو�صع  على  و�صعوديون  اأمريكيون 
منفذي  اإن  ال��ه��ج��وم،  ع��ق��ب  بقيق  م��ن�����ص��اأة 
اأن  ينبغي  اأين  بدقة  يعرفون  كانوا  العملية 

ي�صربوا لإحداث اأكرب �صرر ممكن.
الهجوم  اأن  ل��روي��رز  قائلة  واأ���ص��اف��ت 
”ك�صف عن �صخ�س يفهم جيدا عمليات من�صاأة 
اأهداف  ق�صف  جمرد  ولي�س  لديه  ملا  مماثلة 
اأن  وذكرت  �صناعية“.  اأقمار  �صور  على  بناء 
من  ”جاءت  وال�صواريخ  امل�صرية  الطائرات 

اأر�س اإيرانية، من قاعدة اإيرانية“.
دولة  اأطلعته  اأو�صطي  �صرق  م�صدر  وقال 
موقع  اإن  جمرياته  على  الهجوم  يف  حتقق 
اجلوية  الأحواز  قاعدة  هو  الهجوم  انطالق 
التقييم  هذا  ومياثل  اإيران.  غرب  جنوب  يف 
ما قاله ثالثة م�صوؤولن اأمريكين و�صخ�صان 
م�صوؤول  روي���رز وه��م��ا  م��ع  اآخ����ران حت��دث��ا 
خم��اب��رات غ��رب��ي وم�����ص��در غ��رب��ي يعمل يف 

ال�صرق الأو�صط.
وقال هوؤلء اإنه بدل من الطريان مبا�صرة 
اأخذت  ال�صعودية فوق اخلليج  اإىل  اإيران  من 
ال�����ص��واري��خ وال��ط��ائ��رات امل�����ص��رية م�����ص��ارات 
النفطية  املن�صاآت  اإىل  مبا�صرة  غري  خمتلفة 
يف  تورطها  لإخ��ف��اء  اإي���ران  م�صعى  اإط���ار  يف 

الهجوم.
فقد  ال��غ��رب��ي  امل��خ��اب��رات  مل�صدر  ووف��ق��ا 
العراق  فوق  امل�صرية  الطائرات  بع�س  طارت 
والكويت قبل اأن ت�صل اإىل ال�صعودية وهو ما 
منح اإيران فر�صة الإنكار املعقول لتورطها يف 

الأمر.
واأ�صاف قائال ”كان الأمر �صي�صبح خمتلفا 
امل�صرية �صوهدت  ال�صواريخ والطائرات  اأن  لو 
لل�صعودية  طريقها  يف  تطري  وهي  �ُصمعت  اأو 

فوق اخلليج من م�صار طريان جنوبي“.
القائد  ال��ث��وري  باحلر�س  ق��ادة  واأط��ل��ع 
�صاعات  بعد  الناجحة  العملية  على  الأعلى 
دوائر  من  املقرب  للم�صوؤول  وفقا  الهجوم  من 

�صنع القرار الإيراين.
اأنحاء  �صتى  يف  الإع��الم  و�صائل  وعر�صت 
من�صاآت  يف  امل�صتعلة  احل��رائ��ق  �صور  العامل 
الأ�صهم  �صوق  وت��ه��اوت  ال�صعودية.  النفط 
 20 العاملية  النفط  اأ�صعار  وقفزت  ال�صعودية 
باملئة عقب الهجوم مبا�صرة. وجتمع م�صوؤولو 
”غرفة  اأرامكو ال�صعودية يف ما �صمي داخليا 

اإدارة الطواريء“ مبقر ال�صركة.
علي  اهلل  اآي��ة  الإي��راين  الأعلى  الزعيم 
خامنئي يف طهران. �صورة من اأر�صيف رويرز

مع  حتدثوا  ال��ذي  امل�صوؤولن  اأح��د  وق��ال 
طهران  اأ�صعدت  العملية  نتيجة  اإن  روي��رز 
وهزاأت  لل�صعودية  موؤملة  �صربة  وجهت  حيث 

بالوليات املتحدة.
* تقييم اإمكانيات ترامب

يف  اأخ��رى  وف��روع  الثوري  احلر�س  يرفع 
خامنئي  اإىل  تقاريرهم  الإي���راين  اجلي�س 
فعل  رد  وات�����ص��م  عنهم.  امل�����ص��وؤول  ب�صفته 
الزعيم الأعلى بالتحدي لتخلي ترامب العام 
املا�صي عن خطة العمل ال�صاملة امل�صركة اأو 

ما يعرف بالتفاق النووي مع اإيران.
واأدى ذلك التفاق مع الأع�صاء اخلم�صة 
الدائمن يف جمل�س الأمن الدويل -الوليات 
املتحدة ورو�صيا وفرن�صا وال�صن وبريطانيا- 
عقوبات  رف��ع  اإىل  اأمل��ان��ي��ا  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
مبليارات الدولرات على اإيران مقابل تقييد 

طهران برناجمها النووي.
اأف�صل  باتفاق  ترامب  مطالبة  ودفعت 
على  ا�صراتيجية  يف  اإي����ران  ���ص��روع  اإىل 
م�صارين لتخفيف اآثار اإعادة فر�س الوليات 
املتحدة عقوبات عليها ت�صببت يف �صل حركة 
�صادراتها النفطية وعزلت اإيران عن النظام 

امل�صريف العاملي بالكامل تقريبا.
روحاين  ح�صن  الإيراين  الرئي�س  واأبدى 
الأمريكين  امل�����ص��وؤول��ن  ملقابلة  ا���ص��ت��ع��دادا 
متزامن  وب�صكل  العقوبات.  كل  رفع  ب�صرط 
تتباهى اإيران بقدراتها الع�صكرية والتقنية.
اإي���ران  اأ�صقطت  الأخ����رية  ال�صهور  ويف 
واحتجزت  اأمريكية  م�صرية  ا�صتطالع  طائرة 
هرمز  م�صيق  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ن��ف��ط  ن��اق��ل��ة 
حركة  من  باملئة   20 نحو  ع��ربه  مير  ال��ذي 
تكوين  عن  طهران  واأعلنت  العاملية.  النفط 
انتهاكا  املخ�صب  اليورانيوم  من  خم��زون��ات 
تعهدها  اإط���ار  يف  وذل���ك  ال��ن��ووي  ل��الت��ف��اق 

با�صتئناف برناجمها النووي.

يف  جاء  ت�صعيدا  اأرامكو  هجمات  وكانت 
هدفه  تنفيذ  على  ترامب  فيه  يعكف  وق��ت 
ال��ق��وات  ب�صحب  ط��وي��ل  وق���ت  م��ن��ذ  امل��ع��ل��ن 
اأيام  وبعد  الأو�صط.  ال�صرق  من  الأمريكية 
للقوات  م��ف��اج��يء  �صحب  اإع���الن  م��ن  فقط 
اإدارة  قالت  �صوريا  �صمال  م��ن  الأمريكية 
اإنها  الأول  ت�صرين  اكتوبر   11 يف  ت��رام��ب 
�صر�صل مقاتالت واأ�صلحة للدفاع ال�صاروخي 
اإىل  جندي   2800 قوامها  اإ�صافية  وق��وات 

ال�صعودية لتعزيز دفاعات اململكة.
وحذر وزير الدفاع الأمريكي مارك ا�صرب 
”ل  ق��ائ��ال  ال�صحفين  م��ع  ل��ق��اء  يف  ط��ه��ران 
تهاجموا دولة اأخرى ذات �صيادة ول تهددوا 
امل�صالح الأمريكية اأو القوات الأمريكية واإل 

�صرند“.
اإي��ران  م�صروع  مدير  واع��ظ  علي  وق��ال 
جمموعة  وهي  الدولية،  الأزمات  مبجموعة 
ل ت�صتهدف الربح تعمل على اإنهاء ال�صراعات 
اإيران و�صعت  اأن  اإنه مع ذلك يبدو  الدولية، 
لن  ترامب  اإدارة  اأن  اأ�صا�س  على  ح�صاباتها 
ا�صتقرار  يزعزع  قد  �صامل  بهجوم  تخاطر 

املنطقة من اأجل حماية النفط ال�صعودي.
اإي��ران  يف  املت�صددين  اأن  واع��ظ  واأ�صاف 
”منر  جمرد  ترامب  اأن  يعتقدون  ”اأ�صبحوا 
اأو  دبلوما�صيا  ثمن  فال  وبالتايل  توير.  على 

ع�صكريا لأي �صغط من جانبهم“.
ودح�س م�صوؤول رفيع باإدارة ترامب فكرة 
التو�صل  يف  قدرتها  عززت  اإي��ران  عملية  اأن 
الأمريكية  العقوبات  لتخفيف  اتفاق  اإىل 
الذي  ما  متاما  تعرف  ”اإيران  وق��ال  عليها. 

يتعن عليها عمله لرفع العقوبات“.
اإيران  اإن على  وتقول الإدارة الأمريكية 
اإنهاء الدعم للجماعات الإرهابية يف ال�صرق 
�صرامة  اأ�صد  ل�صروط  واخل�صوع  الأو���ص��ط 
تق�صي متاما على طموحاتها النووية. وتقول 
بجماعات  رواب���ط  اأي  لها  لي�س  اإن��ه  اإي���ران 

اإرهابية.
ومل يت�صح بعد ما اإذا كانت اإيران �صتلتزم 

باملطالب الأمريكية.
التي  الجتماعات  اآخ��ر  م��ن  واح��د  ويف 
النفط  من�صاآت  على  الهجوم  قبيل  عقدت 
الثوري  باحلر�س  اآخر  قائد  كان  ال�صعودية، 
وفقا  بالفعل  للم�صتقبل  يتطلع  الإي����راين 
ال��ق��رار  �صنع  دوائ���ر  م��ن  امل��ق��رب  للم�صوؤول 
دار  ما  على  اإطالعه  جرى  والذي  الإيرانية 

يف ذلك اللقاء.
الأمنين  امل�صوؤولن  لكبار  القائد  وق��ال 
”ثقوا اأن اهلل �صبحانه وتعاىل �صيكون معنا. 

وابداأوا التخطيط للهجوم التايل“.

 »أوان إشهار السيوف« .. 
أسرار مؤامرة إيرانية لمهاجمة السعودية
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