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لندن على موعد مع تهديد ارهابي خطير 

مهاجرون يلقون حتفهم قبالة السواحل التركية 

األسد يعتزم القيام برحلة خارجية "غير 
متوقعة"

لن��دن - وكاالت: ح��ذرت وزارة الداخلي��ة الربيطاني��ة م��ن اأن البالد �س��تواجه 
"تهدي��دا اإرهابي��ا خطريا"، خ��الل العامني املقبلني على االأق��ل، مع توقعات 
بارتفاع��ه الحق��ا. وقال��ت وكاالت االأم��ن اإن بريطاني��ا تواجه اأي�س��ا منوا يف 
خط��ر العنف اليميني، وتعتقد اأنه قد يكون دافعا ل�س��ن هجم��ات، وذلك تزامنا 
مع اقرتاب الك�س��ف عن ا�سرتاتيجية بريطانيا ملكافحة االإرهاب. و�سيعلن وزير 
الداخلي��ة �س��اجد جاويد، الي��وم، جمموعة من اخلطوات الهادف��ة لتعزيز جهود 
ال�س��لطات االأمني��ة ملواجهة العنف. وقالت الوزارة يف بي��ان "نتوقع اأن يتزايد 
التهدي��د االإرهاب��ي احل��ايل خ��الل العامني املقبل��ني، واأن يرتف��ع اأكرث الحقا، 
كم��ا اأنن��ا نعتقد اأن تهدي��د االإرهاب اليمين��ي يف منو وتابع البي��ان: "عامليا، 
اجلماعات االإرهابية من كل اخللفيات م�س��تمرة يف التطوير، م�س��تغلة و�س��ائل 
التوا�سل االجتماعي والتكنولوجيا والعلم لتو�سيع اأهدافها وطموحاتها" ومنذ 
مار���س 2017، اأحبطت �س��لطات االأمن يف بريطاني��ا 12 هجوما اإرهابيا و4 
هجم��ات من اليمينيني املتطرفني، فيما تنفذ االأجهزة االأمنية مئات العمليات 

االأخرى حاليا.

انقرة - وكاالت: لقي 9 مهاجرين كانوا ي�س��عون للو�س��ول اإىل اأوروبا حتفهم، 
اإث��ر غ��رق مركبه��م، االأحد، يف املتو�س��ط قبالة �س��واحل تركيا، ح�س��بما ذكرت 

و�سائل اإعالم حملية.
وواج��ه الزورق ال�رسيع �س��عوبات قبال��ة حمافظة اأنطاليا املطل��ة على البحر 
املتو�س��ط، حيث تويف 9 اأ�س��خا�س غرقا فيما مت اإنقاذ 5 اآخرين، لكن �سخ�س��ا 

واحدا ال يزال يف عداد املفقودين.
واأدى اتف��اق م��ربم ب��ني تركيا واالحت��اد االأوروب��ي اإىل تراجع كب��ري يف عدد 
املهاجري��ن �س��وب ال�س��واحل اليوناني��ة، لك��ن الق��وارب م��ا زال��ت تنطلق من 

ال�سواحل الرتكية �سوب اأوروبا.
ويف وقت �سابق، انتقد الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان االحتاد االأوروبي، 
قائ��ال اإن��ه مل مينح اأنقرة �س��وى مليار دوالر من اأ�س��ل 6 ج��رى التعهد بها يف 

حماولة لوقف الهجرة غري ال�رسعية.

دم�س��ق - وكاالت: يف اإع��الن مفاجئ يتعلق برئي���س ال يغادر بالده اإال 
نادرا خالل ال�س��نوات االأخرية التي ت�س��هد حرب��ا اأهلية يف بالده، قالت 
وكال��ة االأنب��اء الت��ي تديره��ا الدول��ة يف كوري��ا ال�س��مالية اإن الرئي�س 
ال�س��وري ب�س��ار االأ�س��د مهتم بزيارة كوريا ال�س��مالية ولقاء الزعيم كيم 

جونغ اأون.
واأو�س��ح تقري��ر للوكال��ة الكوري��ة ال�س��مالية، االأح��د، اأن االأ�س��د اأدىل 
بت�رسيح��ات يف هذا ال�س��دد يف الثالثني من مايو اأثناء ا�س��تالم اأوراق 

اعتماده لل�سفري الكوري ال�سمايل.
ونقل عن االأ�سد قوله: "�سوف اأزور جمهورية كوريا الدميقراطية ال�سعبية 

والتقي �سيادة الرئي�س كيم جونغ اأون".
ومل يك��ن هناك ما ي�س��ري اإىل اأنه مت التخطيط للقي��ام مبثل هذه الرحلة، 

وفق ما نقلت "اأ�سو�سيتد بر�س".
ومل يعلن قيام االأ�س��د، التي ت�س��هد بالده حربا اأهلية م�س��تعرة منذ عام 
2011، برحالت خارجية خالل ال�سنوات االأخرية اإال اإىل حليفته رو�سيا.
ونقل التقرير عن االأ�سد قوله اإنه متاأكد من اأن كيم �سوف "يحرز الن�رس 

يف النهاية ويحقق اإعادة توحيد كوريا".
ومل ترد احلكومة ال�سورية على الفور على طلب للتعليق . 

اعتقل��ت قوات االأمن االأردنية، عدداً من امل�س��اركني يف 
وقفة احتجاجية يف العا�س��مة عّمان، و�سط اإ�رسار على 
مطل��ب رحيل حكومة هاين امللق��ي وحّل الربملان. جاء 
ذلك اإثر ا�س��تباكات م��ع قوات االأم��ن، اندلعت قرب مقر 
رئا�س��ة الوزراء، تزامنًا مع احتجاجات م�س��تمرة منذ 4 

اأيام، �سد م�رسوع قانون معدل ل�رسيبة الدخل.
و�سارك يف الوقفة االحتجاجية، مئات االأردنيني الذين 
هتف��وا ب��"ال�س��عب يري��د اإ�س��قاط احلكوم��ة"، و"انتقدوا 
اأع�ساء جمل�س النواب". املتابع خلط �سري االحتجاجات 
االأردنية بدًءا من ا�س��تنكار القانون ثم االإ�رساب و�سواًل 
اإىل االحتجاجات والتظاهرات التي مالأت امليادين يجد 

اأن ال�س��مة االأبرز فيه��ا اأنها جاءت ب�س��كل عفوي، بعيًدا 
عن االإعداد امل�سبق اأو الرعاية احلزبية اأو التنظيمية من 
هن��ا وهناك، وهنا مكمن اخلطورة التي رمبا �س��اعد يف 
اإي�س��ال حزم��ة من الر�س��ائل للداخل واخل��ارج على حد 
�س��واء. داخلًي��ا.. قدم��ت االحتجاج��ات ر�س��الة مبا�رسة 
للقي��ادة ب���رسورة االن�س��ياع لرغبة ال�س��عب وتقدميها 
عل��ى توجه��ات احلكومة اخلاطئة خ�س��ية م��ا قد يرتتب 
عل��ى ذلك م��ن تداعيات رمبا تق��ود اإىل طريق اآخر يدفع 
ثمن��ه اجلميع بال ا�س��تثناء، هذا بخالف م��ا اأكدته على 
ع��دم قدرة احلكوم��ات االأردنية من االآن ف�س��اعًدا على 

التمرت�س خلف قراراتها التي مت�س ال�سعب.
لالأح��زاب  ر�س��مية  �س��به  وف��اة  �س��هادة  كذل��ك كتب��ت 
ال�سيا�س��ية الت��ي ثب��ت وبالدليل دخوله��ا مرحلة املوت 

االإكلينيك��ي يف ظ��ل اإظهار النقابات �س��البتها وقوتها 
يف تبني اأطروحات املواطن وق�س��ايا الوطن، بعيًدا عن 
التنظ��ري احلزبي داخل املكات��ب املكيفة واأروقة املوائد 

امل�ستديرة.
التكهنات التي ت�رسبت عن نتائج االجتماع الذي ا�ستمر 
حت��ى �س��اعة الفج��ر ت�س��ري اإىل اأن اإقال��ة حكوم��ة هاين 
امللف��ي باتت م�س��األة وقت واأخ��رًيا، يعد ه��ذا االإ�رساب 
غري امل�س��بوق يف تاريخ اململكة منذ عقود الذي ان�س��م 
اإلي��ه نقابات مهني��ة عمالية واأحزاب �سيا�س��ية وبع�س 
اأع�س��اء جمل�س النواب ر�س��الة قوية وا�س��تفتاًء �س��عبًيا 
على عدم �س��الحية احلكوم��ة احلالّية، والرف�س الكامل 
لكل ما تبنته من �سيا�س��ات واإ�سرتاتيجيات اأثقلت كاهل 

املواطن ب�سورة كبرية.

وح��دد ال�سي�س��ي يف خط��اب األق��اه اأم���س، يف جمل�س 
الن��واب بع��د اأداء اليمني الد�س��تورية اإيذان��ًا ببدء مدة 

واليته الثانية، اأولويات احُلكم يف تلك الفرتة
وفاز ال�سي�س��ي يف انتخابات الرئا�سة التي اأجريت يف 
اآذار املا�س��ي، بعدما نال 97 يف املئة من االأ�س��وات 
ال�سحيحة للناخبني. وتال رئي�س الربملان الدكتور علي 
عبد الع��ال قرار الهيئة الوطني��ة لالنتخابات باإعالن 
ف��وز ال�سي�س��ي يف االنتخابات، ثم األقى كلمة ق�س��رية 
اأ�س��اد فيها باإجنازاته يف واليته االأوىل، وبعدها طلب 
من الرئي�س اأداء الق�س��م الد�ستوري، ون�سه: اأق�سم باهلل 
العظي��م اأن اأحاف��ظ خمل�س��ًا على النظ��ام اجلمهوري، 
واأن اأح��رتم الد�س��تور والقان��ون، واأن اأرعى م�س��الح 
ال�س��عب رعاي��ة كامل��ة، واأن اأحاف��ظ عل��ى ا�س��تقالل 
الوطن و�س��المة اأرا�س��يه وهذه هي املرة االأوىل التي 
ُيق�س��م فيها ال�سي�س��ي اأمام الربملان، اإذ كان اأدى ق�سم 
واليته االأوىل اأمام ق�س��اة املحكمة الد�ستورية العليا، 
واألقى الرئي�س خطابًا هو الثاين له يف جمل�س النواب، 
حي��ث األق��ى خطاب��ه االأول يف كانون الث��اين 2016 
بع��د االنتخاب��ات الربملانية وق��ال ال�سي�س��ي: »م�رس 
العظيم��ة الكبرية ت�س��عنا جميعًا ب��كل تنوعاتنا وبكل 
ثرائن��ا احل�س��اري واإميانًا مني ب��اأن كل اختالف هو 
قوة م�سافة اإلينا واإىل اأمتنا، فاإنني اأوؤكد لكم اأن قبول 
االآخر وخلق م�س��احات م�س��رتكة يف ما بيننا �سيكون 
�س��اغلي االأكرب لتحقي��ق التوافق وال�س��الم املجتمعي 
وحتقيق تنمية �سيا�سية حقيقية اىل جانب ما حققناه 
من تنمية اقت�س��ادية«، مو�س��حًا اأنه لن ي�س��تثني من 
امل�س��احات امل�س��رتكة اإال من اختار العنف واالإرهاب 
والفكر املتطرف �س��بياًل لفر�س اإرادته و�س��طوته، لكن 

غ��ري ذل��ك م�رس للجميع، م�س��دداً على اأن��ه رئي�س لكل 
امل�رسي��ني من اتفق مع��ه اأو من اختلف وفيما بدا اأنه 
تاأكيد امل�س��ي يف برنامج االإ�س��الح االقت�سادي وما 
يتطلبه من تر�س��يد للدعم و�س��ط توقعات برفع اأ�سعار 
املحروق��ات والكهرباء قريبًا، قال ال�سي�س��ي: اأنا على 
العه��د معكم باٍق مل ولن اأدخر جه��داً اأو اأوؤجل عماًل اأو 
اأ�س��ّوف اأمراً ولن اأخ�س��ى مواجهة اأو اقتحامًا مل�س��كلة 
اأو لتح��ٍد واأ�س��اف: واجهن��ا �س��ويًا االإرهاب الغا�س��م 

ال��ذي اأراد اأن ين��ال من وحدة وطنن��ا الغايل وحتملنا 
مع��ًا مواجهة التحديات الت��ي خلفها لنا االإرث الثقيل 
من التحديات االقت�س��ادية واالجتماعية وال�سيا�س��ية 
وم��ا جنم عنه��ا من اآثار �س��لبية على مناح��ي احلياة 
كاف��ة واأكد اأنه �سي�س��ع »بناء االإن�س��ان امل�رسي على 
راأ���س اأولوي��ات الدولة خالل املرحل��ة املقبلة«، الفتًا 
اإىل اأن ملف��ات وق�س��ايا التعلي��م وال�س��حة والثقاف��ة 
�س��تكون يف مق��دم اهتمامات��ي، و�س��يكون ذل��ك م��ن 

خ��الل اإطالق حزمة م��ن امل�س��اريع والربامج الكربى 
على امل�س��توى القومي من �س��اأنها االرتقاء باالإن�سان 
امل�رسي و�سدد على اأن الدولة �ستم�سي قدمًا وبثبات 
نح��و تعزيز عالقاته��ا املتوازنة مع جمي��ع االأطراف 
الدولي��ة واالإقليمي��ة يف اإطار من ال���رساكات وتبادل 
امل�س��الح من دون االن��زالق اإىل نزاعات اأو �رساعات 
ال طائل منها، الفتًا اإىل اأن م�رس �س��تعتمد يف حتقيق 
ذلك على اإعالء م�سالح الوطن العليا واحرتام م�سالح 

االآخري��ن وتاأكيد مبداأ احلفاظ على ال�س��يادة الوطنية 
للدول وعدم التدخل يف �س��وؤونها، اإ�س��افة اإىل تدعيم 
دور م�رس التاريخي بالن�س��بة اىل الق�سايا امل�سريية 
يف املنطق��ة. وغلف��ت االحتفاالت اأجواء ق�س��م اليمني 
الد�س��تورية ونقل ال�سلطة للرئي�س امل�رسي عبدالفتاح 
ال�سي�س��ي يف ع��ام 2014، لك��ن حل��ف الق�س��م اأم��ام 
الربملان اإيذانًا ببدء الوالية الثانية اأم�س، جرى و�س��ط 
احتفاالت ذات نكهة �سعبية خال�سة، اإذ حتول امل�سهد 
داخ��ل اأروقة جمل���س النواب اإىل ت�س��فيق حاٍر ودعاء 
ومزاح واأبيات من ال�سعر. وا�ستبق االأجواء االحتفالية 
و�س��ول الرئي���س اإىل مقر الربمل��ان، اإذ حلقت طائرات 
القوات امل�س��لحة، والتي تظهر ع��ادة خالل احتفاالت 
»ال�س��اد�س م��ن اأكتوب��ر«، يف �س��ماء مي��دان التحرير، 
وتزي��ن املجل���س ال�س��تقبال الرئي���س وبث��ت اإذاعت��ه 
الداخلي��ة اأغاين وطني��ة ابتهاجًا باحل��دث. وح�رست 
قرين��ة الرئي���س انت�س��ار ال�سي�س��ي وبع�س م��ن اأفراد 
عائلته مرا�س��م حلف اليمني، وهي امل��رة االأوىل التي 
ت��زور فيه��ا مقر الربمل��ان. وبت�س��فيق حار، ا�س��تقبل 
النواب الرئي�س، وتكرر الت�س��فيق خالل كلمة الرئي�س 
عق��ب حل��ف اليم��ني. وقاطعت نائ��ب الرئي���س خالل 
كلمت��ه، ووجهت اإليه كلمات من الثن��اء والدعاء، قبل 
اأن يقاط��ع النائب حممد عم��ارة الرئي�س ليلقي اأبياتًا 
م��ن ال�س��عر نظمها فيه، تقول يا م���رس ال حتزين فاهلل 
راعيِك... طاملا الرئي�س ال�سي�س��ي يف اأرا�سيِك... فار�س 
بعهد اهلل قد اأح�سن... مل يرتك الذئب ينوح يف مراعيِك«، 
لريد الرئي�س: اهلل هو من يحمي هذا البلد... ال ال�سي�سي 
وال غريه. وكانت املدفعي��ة دوت ب�21 طلقة مبا�رسة 
عقب حلف اليمني وقبل اإلقاء الرئي�س كلمته، يف تقليد 
ر�سمي يرتبط با�س��تقبال كبار ال�سخ�سيات واالأحداث 

املهمة يف الدولة.

اأعل��ن نائ��ب رئي�س ال��وزراء ووزي��ر الدفاع القط��ري خالد 
العطي��ة، اأن ب��الده ل��ن تنخ��رط يف اأي ح��رب �س��د اإيران، 
معرب��ا عن اعتقاده ب��اأن الواليات املتحدة ل��ن تقدم على 
ه��ذه اخلط��وة اخلط��رية. واأكد العطي��ة، يف كلمة ل��ه اليوم 
اأثن��اء موؤمت��ر اأمن��ي دويل منعق��د يف �س��نغافورة، وج��ود 
خالف��ات عديدة بني قطر واإيران، م�س��يفا اأن ذلك ال يعني 
اأن ت�س��عى الدوح��ة اإىل اإ�س��عال حرب يف املنطق��ة. وتابع 
مت�س��ائال م��ا اإذا كان من احلكمة دع��وة الواليات املتحدة 
واإ�رسائي��ل ملهاجمة اإيران، حم��ذرا من اأن حماوالت طرف 
ثالث مل ي�س��مه دفع املنطقة اأو دولة فيها ل�س��ن حرب �سد 
طهران اأم��ر يف غاية اخلطورة. واأ�س��ار الوزير القطري اإىل 
اأن اإي��ران ج��ارة وعل��ى دول املنطقة اجللو���س معها حول 
طاولة احلوار، ومناق�س��ة جميع امللف��ات العالقة من اأجل 
اإح��الل ال�س��الم يف املنطق��ة، ولي���س اإ�س��عال ح��رب فيها.  
وق��ال العطي��ة، ردا عل��ى �س��وؤال ح��ول م��ا اإذا كان��ت قطر 
�ست�س��مح با�س��تخدام قواعده��ا اجلوية ل�س��ن غ��ارات على 
اإي��ران يف حال ان��دالع حرب، اإن الدوحة لي�س��ت من دعاة 
احلرب ب��ل توؤيد احل��وار والتفاو�س. وتاب��ع: "باعتقادي، 
الوالي��ات املتحدة اأك��رث حكمة من اأن تخو�س حربا �س��د 
اإي��ران". ودعا الوزير اإىل اإنقاذ االتفاق النووي املربم بني 
طهران وجمموعة "1+5" يف عام 2015 والذي ان�سحبت 
الواليات املتحدة منه يف ال�س��هر املا�سي، م�سددا على اأنه 
ينبغي على اجلميع التم�س��ك بذلك، وامل�س��ي قدما من هذا 

املنطلق.

احتجاجات واعتقاالت وفوضى في عمان للمطالبة باسقاط الحكومة االردنية

السيسي: شاغلي األكبر تحقيق توافق وسالم مجتمعي

قطر: لن نشارك في أي 
عمل عسكري ضد إيران

الجورنال - متابعة

القاهرة - وكاالت

الدوحة - وكاالت

أميركا تبحث تسيير مزيد من الدوريات ببحر الصين الجنوبي

تبح��ث الواليات املتح��دة تكثيف الدوري��ات البحرية 
يف بحر ال�س��ني اجلنوبي يف م�س��عى لتح��دي الوجود 
الع�س��كري املتزاي��د لل�س��ني يف املم��ر املائ��ي وه��و 
م��ا ق��د ي��وؤدي لزي��ادة املخاط��ر يف واحدة م��ن اأكرث 
مناط��ق العامل ا�س��طرابا. وق��ال م�س��وؤوالن اأمريكيان 
ودبلوما�سيون غربيون واآ�س��يويون مطلعون اإن وزارة 
الدف��اع االأمريكية )البنتاجون( تفكر مليا يف تد�س��ني 
برنام��ج يدع��م م��ا ي�س��مى عملي��ات حري��ة املالح��ة 
بالق��رب م��ن من�س��اآت �س��ينية عل��ى مناط��ق �س��عاب 

مرجانية متنازع عليها.
وقال الدبلوما�س��يون اإن امل�س��وؤولني االأمريكيني حثوا 
دوال حليفة و�رسيكة لوا�سنطن على زيادة ن�رس قطعها 
البحري��ة يف ه��ذا املمر التج��اري احلي��وي تزامنا مع 
تعزيز ال�س��ني لقدراتها الع�س��كرية على جزر بارا�سيل 

و�سرباتلي.
واك��د اللفتنانت كولونيل كري�س��توفر لوجان املتحدث 
با�س��م البنتاج��ون  �سنوا�س��ل العم��ل م��ع اأ�س��دقائنا 
و�رسكائن��ا وحلفائن��ا ل�س��مان احلري��ة واالنفتاح يف 

املحيطني الهندي والهادي.
ورغ��م اأن ه��ذه العملية ج��رى التخطيط له��ا قبل ذلك 
ب�س��هور واأن مثل هذه العمليات �س��ارت روتينية فاإنه 
من املعتقد اأن هذه كانت اأول مرة يتم فيها ا�س��تخدام 
”حري��ة  اأمريكيت��ني يف عملي��ة  �س��فينتني حربيت��ني 

املالحة“ يف بحر ال�سني اجلنوبي.
يف  ماتي���س  جي��م  االأمريك��ي  الدف��اع  وزي��ر  وق��ال 
�س��نغافورة اإن االإج��راءات الع�س��كرية لل�س��ني يف بحر 
ال�س��ني اجلنوب��ي �س��ارت ”واقعا“ لكنه ح��ذر من اأن 

بكني �ستواجه عواقب مل يحددها.
وق��ال ه��ي يل م��ن اأكادميية جي���س التحرير ال�س��عبي 
ال�س��يني للعل��وم الع�س��كرية اإن لل�س��ني كل احل��ق يف 
موا�سلة ت�سديد االإجراءات الع�سكرية يف مرافقها ببحر 

ال�سني اجلنوبي
وا�س��اف ه��ي م��ن ح��ق ال�س��ني ال�س��يادي والقانوين 
اأن نن�رس جي�س��نا واأ�س��لحتنا الع�س��كرية هناك. ونعترب 
حماولة اأي دولة الإحداث جلبة بهذا ال�س��اأن تدخال يف 

�سوؤوننا الداخلية

واشنطن - وكاالت

رئيس وزراء األردن يرفض سحب مشروع قانون زيادة الضرائب

رف���س رئي���س ال��وزراء االأردين ه��اين امللق��ي ، االح��د، �س��حب 
م�رسوع قانون الإ�س��الح ال�رسائب يدعمه �سندوق النقد الدويل 
كان قد اأثار اأكرب موجة احتجاجات يف اأكرث من خم�س �س��نوات 
�س��د رفع االأ�س��عار وقال اإن تقرير م�س��ريه يع��ود اإىل الربملان 
و�س��ارك اآالف االأردني��ني يف وقف��ات احتجاجية �س��د م�رسوع 
القانون بالقرب من مقر جمل�س الوزراء لثالث ليلة على التوايل 
مرددي��ن هتافات معار�س��ة للحكوم��ة ودعوا العاه��ل االأردين 
امللك عبد اهلل اإىل اإقالة رئي�س الوزراء هاين امللقي وقال �س��هود 

عي��ان اإن قوات االأم��ن اأغلقت الطرق الرئي�س��ية املوؤدية اإىل مقر 
جمل�س الوزراء ملنع املتظاهرين من االقرتاب و ا�س��اف ن�سطاء 
اإن مئات االأ�س��خا�س احتجوا اأي�سا ب�سكل �سلمي يف مدن اأخرى 
مث��ل الرمثا يف �س��مال البالد ومعان يف اجلن��وب وقال امللقي 
لل�س��حفيني بعد اجتماع مع روؤ�ساء احتادات عمالية ونواب يف 
الربملان اإر�سال م�سودة قانون ال�رسيبة ال يعني اأن يوافق عليه 
جمل���س الن��واب اأو يوافق على جزء من��ه اأو اأن يوافق حتى على 
مادته فاملجل�س �سيد نف�سه وتقول احتادات عمالية اإن م�رسوع 
القانون، وهو جزء من اإجراءات تق�سف اأو�سع نطاقا يو�سي بها 
�س��ندوق النقد الدويل، �س��يوؤدي اإىل تدهور م�س��تويات املعي�سة 

ويف وق��ت �س��ابق من هذا الع��ام، جرى رفع �رسيب��ة املبيعات 
واإلغ��اء دعم اخلبز �س��من خط��ة اأجلها ثالث �س��نوات تهدف اإىل 
تقلي���س فاتورة دي��ون البالد البالغ حجمه��ا 37 مليار دوالر، 
والت��ي تع��ادل 95 باملئ��ة من الن��اجت املحلي االإجم��ايل وقال 
امللق��ي اإن �س��ندوق النقد الدويل اأكمل اأح��دث مهامه يف البالد 
، واإنه ياأمل يف اأن تنتهي اململكة بحلول منت�س��ف عام 2019 
من معظ��م االإ�س��الحات ال�رسورية الالزمة الإعادة االقت�س��اد 
بالل��وم عل��ى  املل��ك عب��د اهلل  واأنح��ى  ال�س��حيح  امل�س��ار  اإىل 
اال�س��طرابات االإقليمية يف تفاقم املعاناة املالية لالأردن الذي 
حتده من ال�سمال �سوريا التي متزقها احلرب ومن ال�رسق العراق  

يقول منتقدون اإن االإجراءات �ستلحق ال�رسر بالفقراء ويتهمون 
ال�سيا�س��يني باإهدار املال العام والف�س��اد وقال رئي�س الربملان 
عاط��ف الطراونة اإن اأكرث من 80 نائبا، وه��و عدد ميثل اأغلبية 
يف الربمل��ان الذي يتاألف من 130 ع�س��وا، يريدون اأن ت�س��حب 

احلكومة م�رسوع القانون
و ا�س��افت احتادات متثل موظف��ي القطاعني العام واخلا�س اإن 
احلكوم��ة ر�س��خت ملطالب �س��ندوق النقد الدويل واإنها تو�س��ع 
الهوة بني االأغنياء والفقراء يف البلد البالغ تعداد �سكانه ثمانية 
مالي��ني ن�س��مة، وال��ذي يعي�س به مئ��ات االآالف م��ن الالجئني 

الفارين من ال�رساع الدائر يف �سوريا.

عمان - وكاالت

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي العمل لخلق مساحات 

مشتركة بين المصريين »لتحقيق 

التوافق والسالم المجتمعي 

وتحقيق تنمية سياسية 

حقيقية«، لكنه حرص على استثناء 

من اختار العنف واإلرهاب والتطرف 

من تلك المساحات المشتركة، 

محدداً »بناء اإلنسان المصري« 

أولوية في واليته الرئاسية 

الثانية. وأكد مضيه قدمًا في 

اقتحام المشكالت بال تسويف


