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الـطـاقـة حتـديـات كبـيـرة وتـخـوفـا من
شمول الغاز الطبيعي بتلك العقوبات
والسيـمـا بـدأ تأثـيـر ذلك عـلى العـمـلة
التركـية كـونها تـشتـري نحو  9مليار
مـكـعب من الـغــاز سـنـويـا من ايـران).
وحـذرت وكــالــة الـطــاقـة الــدولــيـة من
عــاصـفــة قــد تــضــرب اســواق الـنــفط
حـ ســتـخــفض عـقــوبـات أمــريـكــيـة
جـــديــدة إمـــدادات الـــنـــفط اإليـــراني.
واكــدت الــوكــالــة الــتي تــشــرف عــلى
سياسات الطاقـة في الدول الصناعية
في تـقـريـر شـهـري (هدوء الـسـوق مع
انـحـسـار الـتـوتـرات بـشـأن اإلمدادات
في األجل القـصـير والـتـراجع احلالي
ــنـخـفض لـلـطـلب لألسـعـار والـنـمـو ا

ا ال تستمر). ر
مشيرة الى انه (مع سريـان العقوبات
النـفطـية عـلى إيران بـجانب مـشكالت
في اإلنـــتـــاج في أمـــاكـن أخـــرى فــإن
ا يـة ر احلفـاظ على اإلمـدادات العـا
يـكـون أمـرا يـنـطـوي عـلى الـكـثـيـر من

الـتــحــديــات وقـد يــأتي عــلى حــسـاب
احلـفـاظ عــلى احـتـيــاطي مـنـاسب من

فائض الطاقة اإلنتاجية). 
وارتفعت أسعار النفط  الى نحو  80
دوالرا للبرميل وهو أعلى مستوياتها
منـذ عام 2014 بفـعل مـخـاوف بـشأن
نـــقص اإلمــــدادات في الــــوقت الـــذي
اســتـعــادت فــيه لــيــبــيــا بــعض فــاقـد
اإلنـتــاج وأشــارت فــيه واشـنــطن إلى
أنهـا قـد تـمـنح بـعض مـشـتـري الـنفط
اإليـــــــراني اآلســـــــيـــــــويــــــ بـــــــعض
االستـثناءات مـن العـقوبات فـي العام
قـبل لـكـنـها مـا زالت تـسـعى إلجـبار ا
زبـــائن الــــنـــفـط اإليـــراني عــــلى وقف

شتريات تماما في األجل الطويل. ا
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الى ذلك وجـــهت وزارة الـــنــفـط بــرفع
حــصــة مــحــافــظـة نــيــنــوى مـن مـادة

البنزين الى مئة الف لتر يوميا.
وذكـر بــيـان لــلــوزارة امس  ان (وفـدا
من الــوزارة زار مــحــافــظـتـي كــركـوك

واوضح خـنس ان (هـنـاك دوال كـثـيرة
تــعـــارض تـــلك الـــعــقـــوبـــات بـــســبب
مسـاسهـا بالـشعـوب وليس بـاالنظـمة
احلـاكـمــة لـكن االمـريــكـيـ يــراقـبـون
االوضــاع بــدقـــة ويــحـــاولــون ســحب
ايران الى اتفـاق جديد بـشأن نظـامها
الـنــووي بـغــيـة تــخــفـيف الــعـقــوبـات

فروضة حاليا). ا
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مبينا (االحتاد االوربي بوضع محرج
بـســبب الــتــحــذيـرات االمــريــكــيـة من
التعامـل مع ايران وتزويـدها بالدوالر
والسـيـمــا الـتــخـوف الــكـبـيــر من تـلك
ــا تـهــدد مــسـتــقـبل االنـعــكــاسـات ر

الطاقة في العالم).
مؤكدا (وجـود منظـمات تـقوم بتـهديد
ـتـوجه من الـسـفن احلـامــلـة لـلـنــفط ا
بحـر اخللـيج عـبر الـبـحر االحـمر الى
اوربــــا الـــــتـي تــــمـــــر من خـالل بــــاب

ندب). ا
وتـــوقع خـــنـس ان (تـــواجه مـــصـــادر
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مـخـتـصـة لـتـحـديـد ااضـرار مـخـازن
فـرعـهــا في مـحــافـظـة كــركـوك الـذي
تــضــرر جـــراء حــادث ارهـــابي قــبل

ثالثة اسابيع . 
ونــــقل بــــيـــــان تــــلــــقــــته
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس عن
مديـرعـام الـشركـة سـعـيد
حـســ عـايــد. الـقـول ان
(الشركة شـكلت جلنة من
عـنـية لـتحـديد االقسـام ا
وتشخيص االضرار على
وجه الـــســــرعـــة بـــغـــيـــة
االســــــراع فـي تــــــرمــــــيم
ــــتــــضـــرر وصــــيــــانــــة ا
ولــغــرض اعـــادة نــشــاط
ـارسـة اعـمـاله الـفـرع و
ــــــواد في جتــــــهــــــيــــــز ا

االنشـائية في كركوك). 
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واد اعلنت الشركة الـعامة لتجارة ا
االنـــشـــائـــيــة الـــتـــابـــعـــة الى وزارة
الــتــجــارة عن ارســال جلــنــة فــنــيــة
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ونـيـنـوى  وقـرر زيـادة حـصـة نـيـنوى
الى مـئــة الف لــتــر يـومــيــا فـضال عن
ــادة الــنــفط االبــيض), جتــهــيــزهــا 
واقع واشار الى ان (الزيارة شـملت ا
واحملطـات احلكومـية لـغرض اإلطالع
عــــلـى نــــسـب اإلجنــــاز واحلـث عــــلى
اإلســـراع بــــالـــعــــمل إلعــــادتــــهـــا الى

اخلدمة). 
بدوره  ,اشـاد وكـيل الـوزارة لـشـؤون
التـوزيع مـعتـصم أكـرم على (اجلـهود
بـذولة مـن قبل مالكـات فـرع نيـنوى ا
الـهـنـدســيـة والـفـنــيـة في الـعـمل دون
سـتثمرين اخلارجي االعتماد على ا
وكـــــــــذلك بــإجنــاز مــحــطــة تــعــبــئـة
الثـقـافـة الـكـونـية كـونـهـا من كـبـريات
احملــــطــات في الــبـلــد حـيث حتــتـوي
ــنــتـوج عــلى طــاقـة خــزنــيــة عــالـيــة 
الـبـنـزين تــقـدر بــنـحـو 540 ألف لـتـر
إضافةً الى امتالكها 28 مضخة و56

ذراع). 
من جـــانـــبه أكـــد مــديـــر عـــام شـــركــة
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أقدم عـليـنا ضـيفـنا الـكر مـشرقـاً حامالً إليـنا يـوماً جـديداً بـهدوء الـطبـيعة
حـيث زقزقة الطيـور وتغريد البالبل وجـمال الطبـيعة العشق لـبالدي يجعلني
أرى كل شيء فــيـهـا جــمـيل وجـذاب  يـجــذب نـظـري إلـيـه . ان حـبي لـوطـني
يـجعل قلبي يخـفق شوقآ عندما اسـتيقظ من النوم حـتى أحالمي التبتعد عن

وطني فكم عزيز هو الوطن. 
أوصـيكم أيهـا اإلخوة واألخوات الكـرام بعدم الـتفريط بـهذا احلب  حتى ولو
ـزعج ان يـراودك كـانَ بـطــيف مـارآ عـلى اذهــانـكم. التـســمح لـذلك الـطــيف ا
ـسـؤولــيـة احلـقـيـقـيــة عـلـيـنـا هي ان ويـبـعـدك عن حب ارضـك وسـمـائك ان ا
نـتوسـد أرضه نـلتـحف سـمائـه وأن نرتـبط بـها روحـآ وجـسدآ  ألنـها األرض
عطاء لكل خير,و ألجل الـنجاح والتقدم لإلمام الـتي فيها ولدنا تلك األرض ا
عـلينـا جمـيعـاً ان نكون له مـخلـص نُـخلص بـعملـنا ونـؤدي  الواجـبات التي
يـفرض عـلـيـنـا تطـبـيـقـها من أحـتـرام اإلنـسـان إلنسـانـيـته و زرع روح احملـبة

والتسامح ب أطياف الشعب الواحد. 
نـعم لن نسـمح لكالم جتـار الدم بـأن يغيًـر من حقـيقـتنـا البـيضـاء . علـينا ان
ـا يريدون لنا آولئك الذين جعلناهم نـكون  ذو حنكة وفهم وعلى دراية تامة 
يـتسلطـون على رقابنـا كـالسيف ان بـقى ثابتاً النـستطيع الـتحرك وان حترك

حز نحرنا.
نــحن شــعب رحــيم يــحب الــسالم واحلــيــاة ذو طـبـع كـر فـي كل مــجـاالت

احلياة .
ـة واجـبـنـا الـوطني يـحـتم عـلـيـنـا أن نـحافـظ على  أخي الـعـزيـز أختي الـكـر
ـكن هذا إال بـالـوقوف خـيرات بـلـدنا احلـبـيب ومسـتـقـبل أبنـائـنا األعـزاء وال
واطنيه  علينا ركزي للبلد و جـنب إلى جنب ليتحقق العيش الكـر واألمن ا
ـسيـر األعـمى خـلف أناس ال نـعـلم نـواياهم إجتـاهـنا الـتغـيـيـر  من صفـات ا
الـكلمة الفـصل و األخيرة لنـا التي بها نسـتطيع ان نبـدل حالنا الى األحسن

وجنعل صوتنا مدوي للحق والنسمح للباطل ان يواصل مشواره بينا .
 هـو االلتفاف حول مرجعـيتنا الرشيـدة التي بح صوتها بالـنداء حلقوقنا ولم

نقف معها ألخذ حقنا من سالبيه 
 كـفـانـا صـمــتــآ كـفـانــا الـتـحـدث عن الــواقع الـذي صـرنـا إلــيه بـسـبب سـوء

ثلنا ويخدمنا. ن  اختيارنا 
 واحلـقيقة هي أن من إخـترناه لـيكون لنـا عوناً ويسـعى خلدمة مـواطني بلده
ـنع ويـحـرص عـلى راحـتـهم رأيـنــاهُ ولألسف الـشـديـد أصـبح حـجـر عـثـرةٍ 
الـعـــــــــــيش الكـر عن الشـعب ليعـيش هو ومن مـعه بكـرامة وسالم علـينا

رة اخلامسة على التوالي.  جميعاً حتمل ســـــوء االختيار و
نـخـطـئ  فال نـرمي خــطـأ اخـتــيـارنــا بـعـد اآلن عــلى احـد غــيـرنــا وال نـحـمل
ـرجعـية الـدينـية أو دوائر الـذات عالقـة بتلـك اخلدمات الـتي انـعدمت كـثيراً ا
ـان  ألنـنـا نـحن وخـاصـة بـعـد بـعـد إعالن نـتـائج الـفـــــائـزين بـعـضـويـة الـبـر
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داهمته في مدينة السلط شمال غرب عمان WL¼«b∫  قوات االمن االردنية ينتشرون امام مبنى قامت 

ـكان الـتـاريخ يـعـيد نـفـسه مـقـوله تـتـردد كـثـيـرا مع اخـتالف االشـخـاص وا
والـزمـان فـالـبــدايـات قـد تـخـتــلف لـكن الـنـهــايـات تـتـشــابه وتـكـاد ان تـكـون
تـرتبـة عليـها وتـوجد أمـثله عـلى الكـثير من اسـتنسـاخ في النـتائج واآلثـار ا
احـداث الـعـالم ومـلــوكـهـا ورؤسـائـهـا الــذين كـانت نـهـايــاتـهم واحـدة عـنـدمـا
مارسـات او القرارات. ما يهـمنا اليوم ان ال تـتعرض (تركيا) ارتـكبوا ذات ا
صالح شـتركات وا وهي بـلد مجاور وشقـيق ونتشارك مـعه في العديد من ا
ـا يــعـتـقـد أن يُـصـيـبـه مـا أصـاب الـعــراق بـسـبب قـرارات او ســيـاسـات ر
تلك القرار الصحيح والصائب وما على اآلخرين ـسؤول االول انه وحده  ا
اال االســتـجـابــة والـتـنــفـيـذ خـصــوصـا بـعــد اقـرار الـنــظـام الـرئـاسـي فـيـهـا.
فـمسـلـسل االزمة بـ تـركيـا وامـريكـا اوصل الـليـرة الـتركـيـة الى مسـتـويات
مـنخـفضـة بسـبب التـصريـحات وتـصـعيـد االزمة بـعد قـيام الـرئيس الـتركي
ثل وفرض عقوبات بتجميد أي أصول في تركيا لوزيري (اردوغان) بالرد با
ـاثـلـة فـرضـهـا الرئـيس الـداخـلـية والـعـدل األمـريـكـيـ ردا عـلى عـقـوبـات 
األمـريـكي (دونـالد تـرامب) ضـد وزيـرين تـركـيـ  بسـبب اسـتـمـرار اعـتـقال
الـقس األمريكي( أنـدرو برنـسون) والذي تـتهـمه أنقره بـدعم حركـة (فتح الله
غـولن) احملظورة وهـذه العقـوبات رمزيـة واعالمية اكـثر من ان تكـون واقعية
. عـمـلـيـة النه ال تـوجـد اصـول او امـوال لـلـوزراء االربـعـة في كـلـتـا الـدولـتـ
ــســؤول يـســتـمـع فـقط الـى كـلــمـات احملــيــطـ به مُــخــلـصــاً نــقـول اذا ظل ا
ا ـا يقـوله و لـكون اال كـلمـات التـأييـد واالعجاب  ـستـشارين الـذي ال  وا
يـفعـله  فان االخـطاء سـوف تتـراكم وتتـحول الى هـضاب وجـبال قـد حتجب
تـخذة عـنه الرؤيـة الـصحـيحـة والـواقعـيـة لالحداث وتـداعيـاتـها والـقـرارات ا
بـشأنها.رجاءً انتـبهوا الى أنفسـكم والى بلدكم والى دول اجلوار التي حتيط
بـكم والـعــالم االسالمي فـالـكــثـيـر من الـنــاس في دول كـثـيـرة يــعـتـزون بـكم
وبـتركيـا التي تُمـثل جناحاتـها في الـبناء واالعـمار  والتي حتـققت بقـيادتكم
وحـزبكم انها ليست ملك تركيا فـقط  بل هي ملك للكثيرين ومُشجع وباعث
لالمل في امـكـانـيـة الـتـغـيـيـرفي بالدنـا. نـتـمـنى ان يـصل كالمـنـا الـيـكـم باي
طـريــقــة وان ال تـقــعـوا فـي الـفخ الــذي وقع فــيه الــرئـيس الــعــراقي االسـبق
)  عنـدمـا اصـر عـلى اعـدام الـصـحـفي الـبريـطـاني من اصل (صـدام حـسـ
ايــرانـي (فــرزاد بــازوفت )عــام  1990الــذي اتــهــمه بــالـــتــجــسس لــصــالح
اسـرائـيل وكــان مـا كـان لـلــعـراق ولـصـدام بــعـدهـا حـيـث ان كل مـا عـانـاه
اليـ في الـعـراق بـسبب الـقـراءات اخلـاطئـة لالحـداث والـقرارات ويـعـانيه ا
ـنـفـردة الـتي جـعـلت الـعـراق في حـالـة حـرب مـفتـوحـة مع جـيـرانه والـعـالم ا
ـا شـجع امـريـكـا وبـريـطـانـيـاعلـى التـدخل وقـبـلهـا مـع ابنـاء شـعـبه وبـلـده 
ـشاركة في حتشيد اجملتمع الدولي كله ضد العراق. اطالق سراح القس وا
االمـريكي بـيدكم وانـتم تسـتطـيعـون جتنـيب بلـدكم والعـالم أي مضـاعفات او
ــوضـوع الـذي دخل فـي قـالب ديـنـي فـالـقس (مــسـيـحي) اسـتـغـالل لـهـذا ا
والـعالم كله يعرف انكم تمثلـون جتربة ناجحة ورائعة حلزب (اسالمي) جنح
فـيما فشل فيه الكثيرون كما ان الظـروف صعبة ومعقدة الن امريكا يقودها
رئـيس هو اسـاسـا تـاجر ومـغـامر ومـقـامر وال يـهـمه شئ النه يخـوض حـربا
انـيا واالحتاد االوريي وله ضـد االعالم في بلـده وضد حـلفائه بـريطـانيـا وا
ـكسيك ومشـكالته كثيرة ومـعقدة حتى مع مـواقف غير انسـانية ضد جاره ا
ـثالت االبـاحة والـفـضائـح وكل شئ متـوقع مـنه وهـو يحـتـاج الى حروب
جـديـدة يــشـعـلـهــا في الـعـراق او تــركـيـا او ايـران او أي صــراع كي يـخـفي
ـلفـات التي تـتعـلق بـفوزه بـاالنتـخابـات ومواضـيع كثـيرة جـعلت الـكثـير من ا
ـقـربـ مـنـه يـبـتـعـدون عـنه ويـسـتـقـيـلـون او يـتم الـكـثـيـر من اركـان ادارته وا

اقالتهم عبر تغريداته. 
ـقـال الى مـقـامـكم وال تُـكـرروا الوقـوع في رجـاء وامالً ان يـصل مـضـمـون ا
عـادي لتـطلـعات الـفخ الذي يـنصـبه ترامـب  واللـوبي اليـهودي الـصهـيـوني ا
ـسـيـحي وامـاني الـشـعــوب االسالمـيـة والـذين يــجـدون في قـضـيــة الـقس ا
افـضل فخ وطـعم يـريـدون منـكم ان تـسـيـروا فـيه حـتى يـفعـلـوا بـكم وبـتـركـيا
مـثلما فعـلوا بصدام والـعراق.ندعوكم ان ال جتـعلوا التاريخ
سـؤول هو يـعيـد نفـسه فـاإلنسـان احلكـيم والرئـيس ا
من يـحسن قـراءة احلاضـر جيـداً ويسـتفيـد من وقائع
ستقبل ويُبـعد نفسه وشعبه وبلده الـتاريخ من اجل ا

في الوقوع باالخطاء التي سبقه اليها الكثيرون.

فرض عقوبـات رادعة من قبل وزارة
التجارة  بحق 1003 وكالء  للمواد
الــغــذائـــيــة والــطــحـــ  في بــغــداد
واحملـافـظـات خالل الــسـبـعـة اشـهـر
ـــاضــــيـــة خملـــالــــفـــتـــهـم ضـــوابط ا
ـعـمـول الـتـعـلــيـمـات والـضــــوابط ا
بـهــا. وأوضـحـت اخلـلــيـة في بــيـان
تلـقته (الـزمان) امس ان (الـعقـوبات
ـؤقت لـلـعوائل من كانت الـتـحويل ا
48 وكـــيل وانـــذار  نـــهـــائي لـ 267
وكيـل وانذار لـ 642 وكيـل وانذار
مع حتـــــويـل عـــــوائل لـ  19وكـــــيل
وسحب وكالة والغائها لـ 23 وكيال
وانــذار نــهـــائي مع حتـــويل عــوائل
ثالثة وكالء  بـاإلضـافـة الى معـاقـبة
اربـعـة وكالء اخـرين واحـالـتـهم الى
الـلــجـنــة الــتـحــقـيــقـيــة خملــالـفــتـهم

التعليمات والضوابط).

من جــهـــة اخــرى اعــلــنـت الــشــركــة
ـواد الغـذائـية في العـامـة لتـجـارة ا
وزارة الـــتـــجـــارة عـن اجـــراء لـــقـــاء
مـوسع مع ادارات فـروع مـحـافـظات
البـصـرة وذي قار ومـيـسان وواسط
ــتـــابـــعــة ـــثــنـى والــديـــوانـــيـــة  وا
اخلدمـات الـتي تقـدمـها الـشـركة من
ـواد الـغـذائيـة وجتـهـيـزها توفـيـر ا
ـقررة للـمواطـن ضـمن احلصص ا
بـــاالضـــافـــة الـى طـــرح ومـــعـــاجلـــة
عـوقـات التي تـعـترض عـمـلهم في ا
ظل االوضــاع الــتي تــشــهــدهــا تــلك
احملافظات من التظاهـرات للمطالبة

بتحس الواقع اخلدمي . 
ونـقل بــيـان عن مــديـر عـام الــشـركـة
قـاسم حـمــود قـوله (انه جـرى خالل
الـلـقـاء كـذلك تـنـاول اهـداف وخـطط
الـشــركــة الــتي تــسـعـى من خاللــهـا

ولـــفت الـــبــــيـــان الى ان (الـــشـــركـــة
مـسـتـمـرة بـتـكـثـيف حـمالت االعالن
ـــوادهـــا االنـــشـــائـــيـــة والـــتـــرويج 
تنـوعة في بـغداد واحملـافظات من ا
ــيــدانــيـة مـن قـبل خالل الــزيـارات ا
ادارات الــفــروع الـى دوائــر الــدولــة
ومـــجــــالس احملـــافــــظـــات واحملـــال
التـجـارية والـشـركـات التي تـتـعامل
مع الــــشــــركــــة لــــعــــرض مــــوادهــــا
ـتوفـرة لديـها فضال عن االنشائـية ا
تثـبـيت الـلـوحات الـتـعـريفـيـة بـعمل
الـشـركــة واخلـدمــات والـتــسـهـيالت
ا توفره تبضعيها و التي تقدمها 
ــواصــفـات ـتــانــة وا مـوادهــا مـن ا
وديالت واجلودة العاليـة وحداثة ا
وبـاســعــار تـنــافــســيـة الــتي تــخـدم

السوق احمللية).
وأعلنت خلية االعالم احلكومي  عن
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بيوار خنس

ــا يـتـنـاسب مع تـطـويـر عــمـلـهـا و
القانون واالهـداف العامـة باالضافة
الى مـناقـشـة الـفـرص االسـتـثـمـارية
في الشـركـة في كل احملافـظـات التي
ــردود االقــتــصـادي سـيــكــون لــهـا ا
ــهـارات وفـرص الــعــمل وتــطـويــر ا
الفـنيـة.  ولـفت البـيـان ان مديـر عام
الـــــشــــركـــــة وجـه ادارات الـــــفــــروع
تظاهرين التي للتعامل مع طلبات ا
تــخـص اخلــدمـــات الــتي تـــقــدمـــهــا
ـهــنـيــة وجـديــة وايـصـال الـوزارة 
وجهة نظـر الوزارة وسعيـها لتقد
افــــضل اخلــــدمــــات وخــــصــــوصــــا
واد الـغـذائـية ايـتـعـلق بتـوفـيـر ا
الحــــظـــات واالســـتــــمـــاع الـى كل ا
قترحات التي تساهم في حل كل وا
ـعوقـات التي تواجه االشكالـيات وا
واطن والوزارة في هذا اجلانب). ا
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ــتـابــعـة الـتــوزيع كـاظـم مـيــسـر إن (ا
جتري على قدم وساق مع فرع نينوى
نـافذ التـوزيعـية التي تـشهد إلجناز ا
حملة إعمار شاملة)  ,مثمنا (اجلهود
 التي تبـذل من قبـلهم وحـرصهم على

قررة).  هلة ا إجناز العمل في ا
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رجح خـبـيـر نـفـطي بـوجـود حتـركـات
اوربيـة للضـغط علـى واشنطـن بهدف
الـــعــــدول عـن الـــضــــغــــوطـــات الــــتي
فرضـتها عـلى ايران او الـتخـفيف من
حدتـهـا الن ذلك يهـدد مـصادر الـطـاقة
وله انـعــكـاســات سـلــبـيـة عــلى سـوق

اخلام . 
وقال اخلبـير بيوار خـنس لـ (الزمان)
امـس ان (االوربـــــــــيـــــــــ والــــــــروس
يحـاولـون اقنـاع امـريـكا بـالـعدول عن
قــراراتــهــا الــتـي فــرضت عــلى ايــران
وايجـاد وسـائل اخـرى بشـأن االتـفاق
الـنـووي بـ الـبــلـدين وفي حـال عـدم
الــوصـــول الى اتـــفــاق ســـيـــؤثــر ذلك
بــشـــكل ســلـــبي عــلـى ســوق اخلــام),
ي واضــاف ان (ســـوق الــنـــفط الـــعــا
يعـاني من عدم االسـتـقرار مـا اثر ذلك
على اسـعار الـنفـط بشـكل عام نـتيـجة
اعـتـمـاده عـلى الـعــقـوبـات االمـريـكـيـة

جتاه ايران).

{ عمان (أ ف ب) - اعلنـت السلطات
األردنيـة مـقـتل أربـعـة من رجال األمن
وثالثة ارهـابيـ خالل مداهـمة قوات
ـــبـــنى حتـــصـــنت بـــداخـــله أمـــنـــيــة 
مجموعة يشتبـه بضلوعها في هجوم
اســـتـــهـــدف دوريــة فـي غـــرب عـــمــان
لك عبد الله ان اجلمعة في ح اكد ا

بالده (ستقاتل اخلوارج).
وكانت أجـهـزة األمن األردنـيـة داهمت
مــوقع (خــلـيــة ارهــابــيــة) في مــديــنـة
السـلط يشـتبـه بتـورطهـا في انفـجار
عـبـوة نـاسـفــة وضـعت أسـفل سـيـارة
دوريـة أمـنــيـة في مـنــطـقـة الــفـحـيص

التي تبعد  12كلم غرب عمان.
وأدى الهجوم علـى هذه الدورية التي
كانت مكلفة حماية مهرجان الفحيص
الـفـني اجلــمـعـة إلى مــقـتل رجل أمن
وجرح سـتة آخـرين كمـا ذكرت وزارة

الداخلية األردنية.
وأعلنت السلطـات السبت مقتل ثالثة
من رجال االمن واصابـة رابع بجروح
ـداهـمة مـساء خطـيـرة خالل عمـلـية ا
امس السـبت في مـنطـقـة نقب الـدبور
في الـــســـلط (30 كـــلم شـــمـــال غـــرب

عمان).
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وقـالت وزيـرة الـدولـة لـشـؤون االعالم
ـتـحـدثـة الـرسـمـيـة بـاسم احلـكـومـة ا
جمـانة غـنيـمـات في بيـان امس األحد
إن "عدد الشهـداء ارتفع الى اربعة من
ــشـتــركـة في الــعـمــلـيـة قـوات االمن ا

االمنية".
ــشـتـبه وكـانت غــنـيـمــات ذكـرت أن "ا
بهم رفـضوا تـسليـم أنفسـهم وبادروا
باطالق نار كثيف جتـاه القوة األمنية
بنى الذي شتركة وقـاموا بتفجـير ا ا
قـامـوا بـتـفـخـيـخه في وقت سـابق مـا
أدى الى انـــهـــيـــار اجـــزاء مـــنه خالل

عملية االقتحام".
وأكدت األحد "العثور على جثث ثالثة
نهار" بنى ا ارهابي حتت أنقاض ا

الذي تمت مداهمته.
وتستخـدم السلـطات بشـكل عام صفة
" لـلحـديث عن اجلـهـادي "االرهابـيـ
الـذين نـفـذوا عـددا مـن الـهـجـمـات في
ــمـــلــكـــة مــنــذ األردن. وقــد شـــهــدت ا
 2016أربــــعـــة اعــــتــــداءات أدت الى
ســقــوط عـــدد من عــنـــاصــر االجــهــزة
االمـــنــيـــة وتـــبـــنى تـــنـــظـــيم الـــدولــة

االسالمية مسؤوليته أثن منها.
وقـالت غـنـيـمـات إن "عـدد اإلرهـابـيـ
الـذين  الـقـاء الـقـبض عـلـيـهم خالل
داهـمة في الـسلط أرتفع الى عملـية ا
خمسة" بـعدما كانت قـد أعلنت مساء
." الــسـبـت اعـتــقــال ثالثــة "ارهــابــيـ
وحتــــــدثت عـن "ضــــــبـط أســــــلــــــحـــــة

بنى. اوتوماتيكية" في ا
بـنى الذي كانت وقامت آليـات بهدم ا

ـتـحـدثـة بـاسم احلـكـومـة حـذرت من ا
انه "آيل لـــلــــســـقـــوط وســـيـــتم هـــدمه

فاجىء". لتجنب مخاطر االنهيار ا
من جــانــبه اكــد مـصــدر أمــني اردني
فضل عـدم الـكـشف عن هويـته لـوكـالة
فـرانس بــرس ان "جـمــيع االرهـابــيـ
الــذين قــتــلـوا ومـن  اعـتــقــالــهم هم

اردنيون ومن سكان مدينة السلط".
وذكرت مـصادر طـبية أن  11شخـصا
اصـيـبـوا بـجـروح خـالل الـعـمـلـيـة من

بنى. عسكري ومدني من سكان ا
من جـهـة اخـرى اكــد الـعـاهل االردني
ــلك عــبــد الــله الــثــاني االحــد "أنــنـا ا
ســنــحــاسب كل مـن ســولت له نــفــسه
ــــــســـــــاس بــــــأمـن األردن وسالمــــــة ا
مــــواطـــنــــيـه وســــنـــقــــاتـل اخلـــوارج
ونـــضـــربـــهم بـال رحـــمـــة وبـــكل قـــوة
وحزم" حـسبـما نـقل عـنه بيـان صادر

لكي. عن الديوان ا
واوضح ان "هــــذا الــــعــــمل اإلرهــــابي
اجلــبـــان وأي عــمل يـــســتـــهــدف أمن
األردن لن يــــزيـــدنــــا إال وحــــدة وقـــوة
وإصـرارا عـلى الـقـضـاء عـلى اإلرهـاب

وعصاباته اإلجرامية".
ـــلك خالل تــرأسـه اجــتـــمــاعــا واكــد ا
جملــلس الـــســيـــاســات الـــوطــني ضم
رئــــــيس اركــــــان اجلــــــيـش ومــــــديـــــر
اخملابرات ومدراء االمـن العام والدرك
ــــــدني ان "األردنـــــيـــــ والـــــدفـــــاع ا
يصبحون أقوى عـندما يواجهون مثل
هـــذه األحـــداث ويــــزيـــد حـــمــــاســـهم
لتنظيف بـلدنا واإلقليم وحـماية ديننا

من هؤالء اخلوارج".
واشـار الى ان "هـذا الــعـمل اإلجـرامي
اجلــبــان يــذكــرنــا دائــمــا بــأن بــلــدنــا
مـــســتـــهـــدف من الـــظـالمــيـــ الـــذين
يريدون الشـر بنا جـميعا" مـضيفا أن
"هـدفــنـا دائــمـا كــسـر شــوكـة اإلرهـاب
ودحره ولن نحيـد عن هذا الهدف رغم

التضحيات".
ــلـك االردنــيــ جــمـــيــعــا الى ودعــا ا
الوقـوف "ضد الـفكـر الظالمي" مـؤكدا
انه "ال مـكـان لـلـتــردد في مـحـاربـة آفـة
ـس حــــاضــــرنــــا اإلرهــــاب ألن ذلك 

ومستقبلنا".
من جــهــته أصــدر الــنـائـب الـعــام في
مــحـــكــمــة امـن الــدولـــة قــرارا ب"عــدم
تـداول أي أســمـاء مـرتــبـطــة بـقــضـيـة
مـداهــمـة الــســلط حـفــاظــا عـلى ســيـر
مـجــريــات الــعـمــلــيــة وعـدم الــتــأثــيـر
ا علـيـهـا" مـؤكـدا ضـرورة "االلـتـزام 
يصـدر عن النـاطق الرسـمي للـحكـومة

سؤولية". حتت طائلة ا
ـتـحدة من جـانبـهـا نـددت الـواليـات ا
ب"االعـمـال االرهــابـيـة" الـتـي شـهـدهـا
ــــاضـــيـــ االردن خالل الـــيــــومـــ ا

ـمــلـكـة. مـؤكـدة وقــوفـهـا الـى جـانب ا
وقـالت الـسـفـارة األمــيـركـيـة في بـيـان
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إنهـا "تدين بـشـدة الهـجوم عـلى أفراد
10 األمـن في الـــــــفـــــــحـــــــيـص يــــــوم 
آب/اغــســطس واألعــمــال اإلرهــابــيــة
الــتي تـــلت ذلك فـي الــســـلط يــوم 11

آب/اغسطس".
ـتحدة واضاف البـيان ان "الـواليات ا
تقف مع األردن في وجه هـذه األعـمال
شـترك األرهابـية وتـؤكد تـصـميـمنـا ا

في مكافحة آفة االرهاب".
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ويـشارك االردن فـي التـحـالف الـدولي
ـتــحـدة الـذي شن بـقـيــادة الـواليـات ا
ضـربـات جــويـة عـلـى تـنـظــيم الـدولـة

االسالمية في سوريا والعراق.
كـــمـــا اعـــلـــنت الـــســـلـــطـــات احـــبــاط
مـخــطــطــات اخــرى لـتــنــظــيم الــدولـة

االسالمية في البالد في 2016.
من جـهـة اخـرى قـتل 39 مـدنـيـاً عـلى
األقل فــجــر امس األحـــد في انــفــجــار
مستودع أسـلحة لم حتـدد أسبابه في
بـــلـــدة قـــرب احلـــدود الــــتـــركـــيـــة في
محافظـة إدلب في شمـال غرب سوريا
فيما ال يزال العـشرات مفقودين وفق
حـصـيـلـة جـديــدة لـلـمـرصـد الـسـوري

حلقوق اإلنسان.

وأسفـر اإلنـفـجـار عن إنـهيـار مـبـنـي
بشـكل كـامل كـما قـال مـراسل فرانس
ــكـــان الفــتــاً إلى أن فــرق بــرس في ا

اإلغاثة تعمل على رفع األنقاض.
رصـد رامي عبد الرحمن وقال مدير ا
لـوكـالـة فـرانـس بـرس "وقع اإلنـفـجـار
ـباني في مسـتودع أسـلحـة في أحد ا
الـسـكـنـيـة فـي بـلـدة سـرمـدا" في ريف
إدلب الشـمالي قـرب احلدود الـتركـية
مشـيراً إلى أن أسـبـاب االنفـجار "غـير

واضحة حتى اآلن".
وأسفـر االنفـجار عن مـقتل 21 مدنـياً
على األقل بـينـهم سبـعة أطـفال وفق
ـرصــد الـذي كـان أفــاد صـبــاحـاً عن ا
مـــقـــتل  12مـــدنـــيــــاً إال أن أرتـــفـــاع
زيد من احلصيلة يعود إلى انتشال ا

الضحايا من حتت األنقاض.
وأوضح عــبـــد الــرحــمن أن غـــالــبــيــة
القـتلى من عـائالت مقـاتلـ في هيـئة
( حترير الشـام (جبهـة النصـرة سابقاً
نـزحـوا من مـحـافـظـة حـمص (وسط)
مـرجــحـاً ارتـفــاع احلـصــيـلــة لـوجـود

فقودين". "عشرات ا
ـستهـدف بحسب ـستودع ا ويعود ا
رصـد إلى تـاجـر أسـلـحـة يعـمل مع ا

هيئة حتـرير الشـام التي تسـيطر على
اجلزء األكـبر من مـحافـظة إدلب فـيما
تتـواجـد فـصائل إسالمـيـة في مـناطق
أخرى منهـا وتنتشر قـوات النظام في

ريفها اجلنوبي الشرقي.
ـكان ونقـل مـراسل فـرانس بـرس في ا
مــشــاهــدته جلــرافــة تــعــمل عــلى رفع
الركام فيـما ينهمـك عناصر من اخلوذ
ـدني في مـنـاطق الـبـيـضـاء (الـدفــاع ا
ـعــارضــة) في الــبــحث عن الــقــتـلى. ا
وخــلف الــركــام بــدا مــبــنى آخــر وقــد
احـتـرقت واجـهـتـه بـشـكل كـامل جـراء

النيران التي جنمت عن اإلنفجار.
ــراسل عـنـاصــر من الـدفـاع وشـاهـد ا
دني يـنـقـلـون طفـالً بدا جـثـة هـامدة ا

إلى أحد سيارات االسعاف.
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دني لفرانس وقال مصدر في الدفاع ا
بــرس إن فـــرق اإلغـــاثــة تـــمــكـــنت من
"انـتـشـال خـمـسة أشـخـاص عـلـى قـيد
احلياة حـتى اآلن" مشـيراً إلى أن ب

القتلى نساء وأطفال.
وتـشــهـد مــحـافــظـة إدلب مــنـذ أشــهـر
تـفــجـيــرات واغـتــيـاالت تــطـال بــشـكل
أســاسي مـــقــاتـــلــ ومــســـؤولــ من

الـفــصـائـل. ويـتــبـنى تــنــظـيم الــدولـة
اإلسالمــيـــة في بــعض األحـــيــان تــلك
العمـليـات إال أن معظـمهـا مرده نزاع

داخلي ب الفصائل في احملافظة.
وشهدت محافظـة إدلب على مرحلت

في الـــعـــام 2017 ثم بـــدايـــة 2018
اقتتاالً داخلياً ب هيئة حترير الشام
من جــــهـــة وحــــركــــة أحـــرار الــــشـــام
وفـصـائل مــتـحـالــفـة مـعـهــا من جـهـة

ثانية.
ويــنــشط تــنــظـــيم داعش مــؤخــراً في
محافظة ادلب علـى شكل خاليا نائمة
تـتبـنى عـمـلـيـات اغـتـيـال وتـفـجـيرات

حتت اسم "والية إدلب".
وتسـتـهدف قـوات الـنظـام من جـهتـها
منـذ أيـام بقـصف مـدفـعي وصاروخي
مــــنــــاطق في ريـف إدلب اجلــــنــــوبي
تزامنا مع ارسالها تـعزيزات عسكرية

ناطق اجملاورة. الى ا
وكـررت دمـشق في اآلونـة األخـيـرة أن
احملــافــظــة عــلى قــائــمــة أولــويــاتــهـا
الـــعـــســـكـــريــــة في وقت حتـــذر اال
تـحـدة من تداعـيـات التـصعـيـد على ا
 2,5مـلــيــون شــخص في احملــافــظـة

. نصفهم من النازح


