
اعلنت وزارة املياه والري االردنية يف بيان االثنني انه مت اختيار خم�سة 
ائتالف��ات عاملي��ة لتنفي��ذ املرحلة االوىل م��ن م�رشوع قن��اة تربط البحر 
االحمر بالبحر امليت الذي يحذر اخلرباء من احتمال جفاف مياهه بحلول 

.2050
وقال��ت ال��وزارة يف بيانه��ا ان "17 ائتالف��ا عاملي��ا �سم��ت 60 �رشك��ة 
عاملي��ة من دول خمتلفة تقدم��ت بعرو�سها للوزارة حتى تاريخ الع�رشين 
م��ن حزيران/يوني��و املا�س��ي لتنفيذ املرحل��ة االوىل من م���رشوع ناقل 

البحرين". 
وا�ساف��ت ان��ه "مت اختيار وتاأهي��ل اأف�سل خم�سة ائتالف��ات من العرو�ض 
املقدم��ة ت�سمنت 20 �رشكة عاملية متخ�س�س��ة يف تنفيذ م�ساريع كربى 
خا�س��ة م�ساريع التحلية واملي��اه من ال�سني وفرن�س��ا و�سنغافورة وكندا 

وايطاليا واليابان وكوريا اجلنوبية ا�سافة اىل ا�سبانيا".
 واو�سح��ت ان املرحل��ة االوىل م��ن امل���رشوع �ستت��م وفق نظ��ام "البناء 
والت�سغي��ل ونقل امللكية  وملدة 25 عام��ا" م�سرية اىل ان "كلفة امل�رشوع 

االإجمالية تبلغ حواىل 1,1 مليار دوالر".
 وذك��ر البيان ان املرحلة االوىل من امل���رشوع تت�سمن بناء حمطة تنقية 
وحتلي��ة للمي��اه ونظام��ا لنق��ل املي��اه وحمطات �س��خ وخط��وط انابيب 
وحمطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 32 ميغاواط �سنويا, م�سريا اىل 

ان االعمال �ستبداأ يف الربع االأول من 2018 وتنتهي يف نهاية 2020.
 وكان وزي��ر املي��اه والري االردين ح��ازم النا�رش اك��د يف 21 حزيران/
يوني��و املا�س��ي عل��ى "االهمية الكب��رية الت��ي �سيجنيه��ا االردن من هذا 
امل���رشوع احلي��وي, خا�س��ة يف ما يتعل��ق بتوفري 85 ملي��ون مرت مكعب 
خ��الل املرحل��ة االوىل واحلف��اظ على بيئ��ة البحر املي��ت وتزويده بكمية 

ت�سل اىل 200 مليون مرت مكعب �سنويا".
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بعد انتصارات الجيش االخيرة

حلب السورية قد تفتح الطريق امام الرئيس االسد لحسم الحرب

ي�سع��ى الرئي���ض ال�س��وري ب�س��ار اال�س��د اىل ا�ستع��ادة 
ال�سيط��رة عل��ى حلب, ثاين م��دن البالد, ب��اأي ثمن, يف 
خطوة م��ن �ساأنه��ا ان توجه �رشبة موجع��ة للف�سائل 
املعار�سة, وتعيد متو�سع نظامه على ال�ساحة الدولية 

تزامنًا مع تغيري حمتمل يف الدبلوما�سية االمريكية.
وت�سن قوات اجلي�ض ال�سوري منذ اأ�سهر هجمات متتالية 
على �رشق حلب يف حماولة ال�ستعادة االحياء ال�رشقية 
التي ت�سيطر عليها الف�سائل املعار�سة يف مدينة حلب 
منذ �سي��ف العام 2012. ومتكن��ت يف الهجوم االخري 
ال��ذي بداأ منت�س��ف ال�سهر احلايل م��ن التقدم و�سيطرت 
يف اليوم��ني االخريي��ن عل��ى ثل��ث االحي��اء ال�رشقي��ة, 
انطالق��ا م��ن م�ساكن هنان��و, اكرب هذه االحي��اء واول 

منطقة �سيطرت عليها الف�سائل.
ويق��ول اال�ست��اذ اجلامع��ي املتخ�س���ض يف ال�س��وؤون 
اجليو�سيا�سي��ة يف ال���رشق االو�س��ط ماثي��و غي��دار ان 
�سيطرة النظام عل��ى حلب ت�سكل "احد اكرب انت�ساراته, 
باعتبار انها من بني اوىل املدن التي متكنت املعار�سة 

امل�سلحة من ال�سيطرة عليها".
وي�سي��ف اال�ست��اذ يف جامع��ة باري���ض8- ان مدين��ة 
و�سيا�سي��ة  تاريخي��ة  ا�ستثنائي��ة  منزل��ة  "له��ا  حل��ب 
وجيو�سيا�سي��ة". وي��رى اخلب��ري يف ال�س��وؤون ال�سوري��ة 
يف معه��د وا�سنط��ن لالبح��اث فابري���ض باالن���ض ان 
ا�ستعادة حل��ب "�ست�سكل نقطة حتول" يف م�سار احلرب 
يف �سوري��ا, اذ �ست�سمح للنظ��ام "بال�سيطرة على دم�سق 
وحم�ض وحم��اة )و�سط( والالذقية )غ��رب( وحلب, اي 
امل��دن اخلم�ض الكربى". وقد تفتح ال�سيطرة على مدينة 
حل��ب الطريق ام��ام ق��وات النظام ال�ستع��ادة حمافظة 
ادل��ب )�سمال غ��رب( التي ي�سيط��ر عليها وب�س��كل �سبه 
كام��ل, ائت��الف ف�سائ��ل ا�سالمي��ة يف مقدمه��ا جبهة 
فتح ال�سام )جبهة الن�رشة �سابقا قبل فك ارتباطها مع 
تنظي��م القاع��دة(. ويقول مدير مركز دم�س��ق للدرا�سات 
اال�سرتاتيجي��ة ب�س��ام اب��و عب��داهلل ان "�سيط��رة اجلي�ض 

ب�س��كل كام��ل على �رشق حل��ب �ستقلب مي��زان ال�رشاع 
يف �سوري��ا", مو�سح��ا ان "الهدف اي�س��ال اجلماعات 
امل�سلح��ة اىل من��وذج م�ساب��ه حلم���ض", يف ا�سارة اىل 
اج��الء مقاتلي الف�سائل من حم���ض القدمية يف العام 
2014 بع��د عام��ني م��ن احل�س��ار املحكم م��ن قوات 
النظام.وي��رى ان "اخليارات املتبقي��ة امام اجلماعات 

امل�سلحة هي الت�سوية او الرتحيل اىل مناطق اخرى".
وتع��اين االحي��اء ال�رشقي��ة من��ذ 17 متوز/يولي��و من 
ح�سار مطب��ق من قوات النظام, ما اعاق دخول قوافل 
امل�ساع��دات االن�ساني��ة وت�سبب بنق���ض كبري يف املواد 

الغذائي��ة. وتزامن ذلك مع تعر���ض معظم امل�ست�سفيات 
لغ��ارات اعت��ربت دول غربي��ة انه��ا ترق��ى اىل "جرائم 
حرب". و�ست�س��ع ال�سيطرة على حلب احلكومة ال�سورية 
يف موقع ق��وة لي�سق طريقه نح��و االنت�سار يف احلرب 
التي ت�سهدها �سوريا منذ 2011 والتي اوقعت اكرث من 

300 الف قتيل وت�سببت بنزوح ماليني اال�سخا�ض.
و�سيقت���رش وجود ف�سائل املعار�س��ة اىل جانب ادلب, 
عل��ى بع���ض املناط��ق يف درع��ا )جنوب( الت��ي كانت 
مه��د االنتفا�سة �س��د النظام , ويف ري��ف دم�سق حيث 
تراجع��ت الف�سائ��ل اي�س��ا مع خ�س��ارة معقليه��ا داريا 

ومع�سمي��ة ال�س��ام. وي�سي��ف غي��دار "ل��ن ي�س��كل ذلك 
نهاية تل��ك املجموعات, لكن هزمي��ة يف حلب �ستعني 
انه��ا مل تع��د ق��ادرة عل��ى ابق��اء ال�س��كان يف مناط��ق 
�سيطرته��ا وحمايتهم". اما باالن���ض فيقول ان خ�سارة 
حل��ب �ستعن��ي ان "املعار�سة غري ق��ادرة على حتقيق 
جناح كبري على ال�سعي��د الع�سكري" وان تطرح نف�سها 
"كبديل" عن دم�سق. وي�سيف "حلب كانت ت�سكل االمل 
االخ��ري للتمكن م��ن اقامة منطق��ة قابل��ة لال�ستمرار" 
بالن�سب��ة لف�سائ��ل املعار�سة, لكن يف ح��ال اأ�سبحت 

بيد النظام, "فان هذا احللم �سيتبدد".

روسيا ترحب بفوز فيون في االنتخابات التمهيدية 
لليمين الفرنسي

سالح الجو االسرائيلي يشن غارة في الجوالن

العثور على قنبلة قرب السفارة األميركية 
في الفيلبين

رحب��ت و�سائ��ل االع��الم الرو�سي��ة االثن��ني بفوز رئي���ض ال��وزراء الفرن�س��ي اال�سبق 
املحاف��ظ فرن�سوا فيون يف االنتخاب��ات التمهيدية التي �ستق��وده اىل متثيل اليمني 
الفرن�س��ي يف ال�سب��اق اىل الرئا�سة ع��ام 2017, وهو الذي يع��رف الرئي�ض الرو�سي 

فالدميري بوتني جيدا ويدعو اىل احلوار ولي�ض التهديد للتعامل معه.
وقط��ع ال�سح��ايف التلفزي��وين ال�سهري دمي��رتي كي�سيلي��ف, مقدم االخب��ار يف قناة 
في�ست��ي الرو�سي��ة العام��ة ن���رشة االخبار لي��ل االحد االثن��ني ليعلن ف��وز فيون يف 

االنتخابات التمهيدية لليمني يف فرن�سا.
وعل��ق مذيع اخ��ر على قناة "برييف كان��ال" الر�سمية بحما�سة "ق��وى اليمني ترفع 
راأ�سه��ا يف كل اوروب��ا" موؤكدا "من �سيفر�ض عقوب��ات االن, و�سد من؟ الزمن يتغري 

وهذه اال�ساليب باتت من املا�سي".
واك��دت وكال��ة "ري��ا نوفو�ست��ي" الر�سمي��ة لالنب��اء ان  "فرن�س��وا في��ون ه��و اكرث 

املر�سحني براغماتية يف ما يتعلق بال�سيا�سة الدولية".
وكت��ب الع�س��و يف جمل�ض االحت��اد, الغرف��ة العليا يف الربمل��ان الرو�س��ي,  اليك�سي 
بو�سك��وف على موقع توي��رت ان فرن�سوا "فيون اقرب للناخب��ني من اآالن جوبيه يف 

العديد من املوا�سيع : املعركة �سد تنظيم داع�ض وزواج املثليني ورو�سيا".

اأعلن اجلي�ض اال�رشائيلي ان طائراته �سنت غارة ليل االحد االثنني يف اجلوالن, 
غ��داة قيام م�سلحني عل��ى �سلة بتنظي��م داع�ض باطالق الن��ار على جنوده يف 
اجل��زء التي حتتله ا�رشائيل من هذه املرتفع��ات ال�سورية. وا�ستهدفت الطائرات 
اال�رشائيلي��ة مبنى مهجورا لالمم املتح��دة ا�ستخدمه اجلهاديون االحد الإطالق 
الن��ار منه, بح�س��ب ما اأعلن اجلي�ض يف بيان. وج��اء يف البيان ان "�سالح اجلو 
اال�رشائيل��ي ا�سته��دف خ��الل اللي��ل مبن��ى مهجورا ل��المم املتح��دة ا�ستخدمه 
تنظيم داع�ض كمركز عمليات على احلدود يف جنوب ه�سبة اجلوالن ال�سورية" 
موؤك��دا ان "املبنى كان قاعدة لهجوم )االحد( على القوات اال�رشائيلية". وكان 
املتح��دث با�سم اجلي�ض بيرت لرينري قال االحد ان��ه مت ا�ستهداف اجلنود مبدافع 
ر�سا�س��ة وقذائف هاون, فردوا باطالق الن��ار قبل ان يق�سف �سالح اجلو االلية 
الت��ي كان امل�سلح��ون ي�ستقلونها, م�س��ريا اىل ان امل�سلحني ينتم��ون اىل "لواء 

�سهداء الريموك" الذي �سبق ان بايع تنظيم داع�ض.

فككت ال�رشطة الفيليبينية االثنني قنبلة يدوية ال�سنع عرث عليها يف �سلة نفايات 
يف مانيال على م�سافة مئتي مرت من ال�سفارة االأمريكية, على ما اأعلنت ال�سلطات, 
بينم��ا القى م�سوؤول��ون باللوم على نا�سط��ني ا�سالميني ملا و�سف��وه ب"حماولة 
ارت��كاب عم��ل ارهابي. وقالت ال�رشط��ة يف العا�سمة الفيليبيني��ة ان العبوة التي 
ع��رث عليها اأحد عمال التنظيف يف ال�سارع كانت موؤلفة من هاتف نقال و�ساعق 
وبطاري��ة 9 فول��ت وعبوة م��ن عيار 81 مل��م. واعلن قائ��د ال�رشط��ة الفيليبينية 
رونالد ديال رو�سا ان اال�سالميني يف جنوب الفيليبني الذين بايعوا تنظيم داع�ض 
يقف��ون على االرجح وراء ذل��ك. وقال يف موؤمتر �سحايف "ه��ذه حماولة ارتكاب 
عم��ل ارهاب��ي" موؤكدا "ب�سبب العملي��ة امل�ستمرة لل�رشطة واجلي���ض هناك, لديهم 

الكثري من امل�سابني. ميكننا االعتقاد ان هذه مناورة ال�سعاف عملياتنا".
وبداأ اجلي�ض عملية اخلمي�ض املا�سي �سد جماعة "ماوتي" اال�سالمية التي نفذت 
عملية تفجري يف بلدة دافاو من حيث يتحدر الرئي�ض رودريغو دوتريتي, ما اأجى 

وادت اىل مقتل 15 �سخ�سا يف ايلول/�سبتمرب املا�سي.

 

بغداد ــ خاص

واشنطن ــ متابعة

واشنطن ــ متابعة

عمان ــ متابعة

بينما خرج املنفي��ون الكوبيون يف ميامي يف والية فلوريدا االمريكية 
لالحتف��ال بوف��اة في��دل كا�س��رتو, امتن��ع املعار�س��ون يف هافانا من 
القي��ام باي ن�ساط وبقوا يف منازلهم معربي��ن عن خماوفهم من املزيد 
من القمع. ومل ينزل اي معار�ض يف كوبا اىل ال�سارع, لعدم اف�ساد ت�سعة 
اي��ام من احلداد الوطني بعد رحيل زعي��م الثورة الذي تويف اجلمعة عن 

عمر يناهز 90 عاما. ولكنهم يعربون يف ال�رش عن �سعادتهم لرحيله.
وتوؤك��د بريت��ا �سول��ر )53 عاما( رئي�س��ة جمموعة "�سي��دات باالبي�ض" 
املعار�س��ة التي ت�سم ن�ساء وبنات �سجناء �سيا�سيني يف كوبا, "نحن ال 

نفرح بوفاة رجل, بوفاة ان�سان. نحن فرحون مبوت الطغاة".
وت��ويف كا�س��رتو الذي حك��م كوب��ا بقب�سة حديدي��ة متحدي��ا الواليات 
املتحدة طوال ن�سف قرن يف وقت متاخر اجلمعة بعدما مرت عليه 11 

ادارة امريكية وجنا من مئات حماوالت االغتيال.

وتعام��ل كا�س��رتو مع املعار�س��ة بقب�س��ة حديدية. وكان ام��ر يف عام 
75 معار�سا واحلكم عليهم بال�سجن ل�سنوات طويلة. 2003 باعتقال 

وقام��ت زوجاته��ن وامهاتهن بتاأ�سي���ض جمموعة "�سي��دات باالبي�ض" 
للمطالب��ة باالفراج عنهم. وح�سل ال�سجناء على عفو �سيا�سي بعد تدخل 
الكني�سة الكاثوليكية مع راوول كا�سرتو, �سقيق فيدل الذي �سلمه ال�سلطة 
الأ�سباب �سحية عام 2006. وتتظاهر املنظمة التي ت�سم 150 نا�سطة 
اي��ام االح��د لالحتج��اج �سد ال�سلط��ة ال�سيوعي��ة. ويقلن ان ام��ن الدولة 
يعتقله��ن لعدة �ساع��ات يف حال مل يق��م مبنعهم ا�ستباقي��ا من مغادرة 
منازله��ن. وقالت �سولر انه مل يتم تنظيم تظاهرة االحد ب�سكل ا�ستثنائي 
موؤكدة "اتفقنا على عدم النزول اىل ال�سوارع االحد, لي�ض الننا يف حداد 

بل احرتاما جلميع الذين ي�سعرون باال�سى لوفاة فيدل".
وكانت �سولر يف ميامي م�ساء االحد عندما اعلن عن وفاة فيدل كا�سرتو. 

ثم ا�ستقلت الطائرة عائدة اىل هافانا يف اليوم التايل.
ويع��رتف زوجه��ا انخي��ل موي��ا )52 عام��ا( ال��ذي ق�سى قراب��ة ثماين 

�سن��وات يف ال�سجن "نع��م, نحن فرحون بوفاة �سخ���ض �سبب الكثري من 
اال���رشار واملعان��اة لل�سع��ب الكوب��ي". وامتنع��ت ماري��ا بياتريز روك 
)71 عام��ا( التي كان��ت ال�سيدة الوحيدة التي اعتقل��ت عام 2003, من 
االحتف��ال بوف��اة كا�سرتو. وقال��ت "ال ا�سعد مب��وت اي �سخ�ض, حتى لو 
كان ال�سيطان".ولكن مثل بريت��ا �سولر فانها تتفهم الفرحة التي ابداها 
الكوبي��ون املنفيون يف والية فلوري��دا. وا�سافت "النا�ض يف ميامي هم 
م��ن الذين عانوا الكثري". ويوؤك��د خو�سيه دانييل فريير, احد املعار�سني 
ال75, وال��ذي يتزعم االحت��اد الوطني يف كوبا وه��ي منظمة معار�سة 
يف �سانتياغ��و ���رشق اجلزيرة, انه ق��رر وقف ان�سطت��ه االحتجاجية بعد 
وفاة كا�سرتو. وا�س��اف "�سنبقى هادئني على الرغم من كونه امل�سوؤول 
االول ع��ن البوؤ�ض وغياب احلقوق ال�سيا�سية" يف البالد. وباال�سافة اىل 
ع��دم اتهامها بتعكري احل��داد العام, تخ�سى املعار�س��ة اي�سا من اعادة 
اط��الق موجة من الرتهيب االن بعد غياب في��دل وم�سعى �سقيقه راوول 

اىل تعزيز موقفه.

اأك��د الرئي���ض االمريك��ي املنتخ��ب دونال��د ترام��ب ان "ماليني 
ب�س��كل غ��ري قان��وين خ��الل  اال�سخا���ض" قام��وا بالت�سوي��ت 
االنتخابات الرئا�سية االخ��رية, متحدثا عن "تزوير كبري", لكن 
من دون تقدمي دليل على اتهاماته التي وردت على ح�سابه على 

موقع "تويرت".
وعلى الرغم من فوز اجلمهوري ترامب يف االنتخابات االخرية, 
اال ان مناف�ست��ه الدميوقراطي��ة هيالري كلينت��ون ح�سدت عددا 
اأكرب من ا�سوات الناخبني, بفارق 2,2 مليون �سوت, لكن الفوز 
ح�سم وفق النظام االنتخابي االمريكي با�سوات الهيئة الناخبة 

املوؤلفة من كبار الناخبني.
وق��ال ترام��ب يف تغريدته "ا�ساف��ة اىل فوز �ساح��ق يف الهيئة 
الناخب��ة, ف��زت اأي�س��ا بالت�سوي��ت ال�سعب��ي اذا حذفتم ماليني 

اال�سخا�ض الذين �سوتوا ب�سكل غري �رشعي".
وتاأت��ي ت�رشيحات امللياردير وقطب العقارات بينما يتم اتخاذ 
خطوات الع��ادة احت�ساب اال�سوات يف والي��ة وي�سكون�سن التي 
ف��از فيه��ا ترام��ب, بن��اء على طل��ب م��ن مر�سحة اخل���رش جيل 

�ستاين.
ون��دد ترام��ب ال�سب��ت بحمل��ة جم��ع التربع��ات الت��ي اطلقته��ا 
�ستاي��ن لتمويل اع��ادة اح�ساء اال�سوات يف ث��الث واليات فاز 
فيه��ا ترام��ب بفارق �سئيل ع��ن  كلينتون, معت��ربا هذه اخلطوة 

"عملية احتيال". وكان الرئي�ض االمريكي املنتخب حذر خالل 
حملت��ه االنتخابية من احتمال وقوع "تزوي��ر" يف االنتخابات 
الرئا�سي��ة, لكن��ه مل يذكر اي اأمر مماثل بع��د فوزه املفاجىء يف 

الثامن من ت�رشين الثاين/نوفمرب وحتى االن.
وبع��د عودت��ه االح��د من عطل��ة عي��د ال�سك��ر يف مار-اي-الغو 
يف ب��امل بيت���ض بفلوري��دا م��ع عائلته, ق��ال ترام��ب يف �سل�سلة 
تغري��دات على موقع "تويرت" ان والي��ات عدة �سهدت تزويرا يف 

االنتخابات.
ومما كتب��ه "تزوير انتخاب��ي خطري يف فرجيني��ا ونيوهام�سري 
كاليفورني��ا؟ مل��اذا ال تقوم و�سائل االع��الم بتغطية ذلك؟ حتيز 

�سديد, م�سكلة كبرية!".

المعارضون في كوبا يخشون المزيد من القمع بعد وفاة فيدل كاسترو

ترامب يتحدث عن "تزوير كبير" في االنتخابات الرئاسية االميركية

االردن : خمسة ائتالفات للمرحلة االولى من قناة 
بين البحر االحمر والبحر الميت


