
أول اتصال أمريكي مع عالوي يتضمن التهنئة والتنسيق املشترك

 العراق:رصاص جديد ضد املتظاهرين
وتوافق آخر ساعة لعبور التكليف الوزاري 

بغداد -عبداحلسني غزال 
قوات  إن  وطبية  أمنية  مصادر  قالت 
األمن العراقية قتلت شخصا وأصابت 
على  النار  فتحت  عندما  األحد  سبعة 

متظاهرين في بغداد.
ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية 
حيث ُقتل نحو 500 شخص أول أكتوبر 

تشرين األول.
بالنخبة  باإلطاحة  املحتجون  ويطالب 
وإنهاء  فاسدة  يرونها  التي  الحاكمة 
سيما  ال  العراق  في  األجنبي  التدخل 
املتحدة.وفي  والواليات  إيران  من 
في  القيادي  كد   ، السياسي  امليدان 
الشمري،  فادي  الوطني  الحكمة  تيار 
تحالفي  إلقناع  الحوارات  تواصل 
القوى والكردستاني على املضي قدمًا 
الجديدة  للحكومة  الثقة  اجل منح  من 
األربعاء  أن  إلى  الفتًا  سويًة،  والعمل 
موعد قد الجلسة النيابية الطارئة ملنح 

الثقة وتحمل الحكومة ملسؤوليتها.
على  له  تغريدة  في  الشمري  وقال 
أجل  من  الحوار  يجري  انه  تويتر، 
والتهيئة  شاملة،  إصالحات  حملة 
السالح  وحصر  مبكرة،  النتخابات 

وإعادة هيبة الدولة.
محمد  املكلف،  الحكومة  رئيس  وتلقى 
من  هاتفيًا،  اتصااًل  عالوي،  توفيق 
مايك  األمريكي  الخارجية  وزير 
آخر  بحث  خالله  جرى  بومبيو، 
وضرورة  السياسية،  املستجدات 

التنسيق املشترك.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء، 
في بيان امس إن "عالوي، تلقى اتصااًل 
هاتفيًا من بومبيو، والذي قّدم التهنئة 
رئاسة  بمنصب  التكليف  بمناسبة 
والنجاح  التوفيق  له  متمنيًا  الوزراء، 
في مهامه الجديدة، بدوره شكر عالوي 
وزير الخارجية على االتصال"، حسب 

نص البيان.
وأضاف البيان، أنه "جرى خالل املكاملة 

استعراض آخر املستجدات السياسية 
والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على 
التنسيق  ضرورة  على  والتأكيد 
الواليات  ودعم  املشترك،  والعمل 
مختلف  في  للعراق  األمريكية  املتحدة 
العراق  سيادة  يحفظ  بما  املجاالت 
وتفعيل  االقتصادي  االزدهار  وتحقيق 

أطر التعاون بني البلدين".
الكرد  مع  االمور  لحلحة  اشارة  وفي 
الديمقراطي  الحزب  عضو  أكد   ،

االحد،   ، باجالن  عماد  الكردستاني 
تقاربا  شهدت  املاضية  الساعات  ان 
بني الكرد وعالوي بعدما كنا متجهني 

ملقاطعة جلسة منح الثقة.
تلفزيوني  تصريح  في  باجالن  وقال 
شهدت  املاضية  "الساعات  ان  محلي  
كنا  بعدما  وعالوي  الكرد  بني  تقاربا 

متجهني ملقاطعة جلسة منح الثقة".
املكلف  الوزراء  "رئيس  ان  واضاف 
مع  مرونة  ابدى  عالوي  توفيق  محمد 

الكرد والُسنة خالل الساعات املاضية 
عكس مواقفه السابقة

الكردي  الوفد   " ان  باجالن  وتابع 
الطالع  كردستان  إلى  عاد  املفاوض 
نتائج  على  الكردية  األحزاب 
خوشناو  محمد  وقال   ، مفاوضاته" 
الكردستاني  الوطني  االتحاد  عضو 
شخصية  فرض  يرفضون  الكرد  ان 
دون  من  الوزارية  الكابينة  في  كردية 

موافقتهم .

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

فاحت عبد السالم: 

حّدثوا العاقل 
مبا ُيعقل

الرياض- الزمان 
كريستالينا  الدولي  النقد  صندوق  مديرة  حّذرت 
جورجييفا األحد من أن فيروس كورونا املستجد 
فيما  للخطر،  العاملي  االقتصاد  انتعاش  يعرض 
أّكد وزير املالية الفرنسي أّنه يشكل »مصدر قلق 
وزراء  اجتمع  التي  العشرين  ملجموعة  حقيقي« 

ماليتها وحّكام مصارفها املركزية في الرياض.
إن  الرياض  في  االجتماع  في  جورجييفا  وقالت 
النمو العاملي يستعد النتعاش متواضع يصل إلى 

3,3 باملئة، مقارنة ب 2,9 باملئة العام املاضي.

 ... املتوقع  »االنتعاش  أّنّ  بيان  في  وأوضحت 
هش«، وتابعت أّن »فيروس كوفيد 19، وهو حالة 
طوارئ صحية عاملية، يعّطل النشاط االقتصادي 

في الصني وقد يعرض االنتعاش للخطر«.
وأضافت »أبلغت مجموعة العشرين أنه حتى في 
في  النمو  فإن  للفيروس  السريع  االحتواء  حالة 
السلطات  سيتأثر”.وأعلنت  العالم  وباقي  الصني 
مصابة  امرأة  أن  األحد  )شمال(  لومبارديا  في 
املستجد  كورونا  بفيروس  أصيبت  بالسرطان 

توفيت في إيطاليا ما يرفع إلى ثالث عدد الوفيات 
في هذا البلد، األكثر تأثرا بالوباء في أوروبا.

جوليو  الصحة  لشؤون  االقليمي  املعاون  وأعلن 
في  تعالج  كانت  بمسنة  األمر  »يتعلق  غاليرا 
كريما )في لومبارديا( منذ أيام أظهرت الفحوص 

إصابتها بكوفيد-19«.
األمراض  »قسم  إلى  أدخلت  أنها  وأوضح 
السرطانية في حالة خطرة”.وأعلن رئيس الوزراء 
األرمني نيكول باشانيان األحد أن أرمينيا ستغلق 
وتعليق  إيران  مع  البرية  حدودها  »السبوعني« 

تتضاعف  حيث  البلد  هذا  مع  الجوية  رحالتها 
حاالت فيروس كورونا املستجد.

بني  الجوية  الرحالت  »ستعلق  تويتر  على  وكتب 
أرمينيا  إلى  أفراد  دخول  وكذلك  وأرمينيا  إيران 
عبر نقطة مغري الحدودية« الوحيدة على الحدود 
بني البلدين. بدوره، قال لومير لوكالة فرانس برس 
»نحن على استعداد التخاذ أي تدابير إضافية إذا 
الفيروس  تأثير  تفاقم  احتمال  ملواجهة  األمر  لزم 

على االقتصاد العاملي«.

ملساعدة  إجراءات  عدة  الجمعة  فرنسا  وأعلنت 
الشركات الفرنسية التي تأثرت بتداعيات الوباء.

وتابع »لقد تم تأكيد الخطر اآلن وكذلك التأثير على 
االقتصاد العاملي. وهو مصدر قلق حقيقي لجميع 

أعضاء مجموعة العشرين«.
في  االقتصادية  الشؤون  مفوض  قال  جهته،  من 
مجموعة  إن  جنتيلوني  باولو  األوروبي  االتحاد 
»سياسات  عبر  للتجاوب  مستعدة  العشرين 
التي  السلبية  املخاطر  لتخفيف  للنمو«  محفزة 

تواجه االقتصاد العاملي.
وأوضح أّن »الخطر الرئيسي هو تفشي فيروس 
تفشيه  يحدثها  أن  يمكن  التي  والعواقب  كورونا 

تعتمد على املدة«.
عربي  بلد  أول  السعودية،  في  االجتماع  وخالل 
أكبر  مسؤولو  ناقش  العشرين،  مجموعة  يترأس 
إلجماع  التوصل  سبل  العالم  في  اقتصاد   20

في  عدالة  أكثر  عاملي  ضريبي  نظام  بخصوص 
العصر الرقمي بحلول نهاية العام.

وفي صلب مناقشات االجتماع كان تنامي القلق 

بعزل  الصينية  السلطات  قيام  مع  الفيروس  ازاء 
انتشار  ملنع  منازلهم  في  األشخاص  ماليني 
على  كبيرة  تداعيات  الى  يؤدي  ما  املرض، 

االقتصاد العاملي.
أنها  الختامي  البيان  العشرين في  الدول  وذكرت 
للمخاطر  الرقابي  اإلطار  »تعزيز  على  ستعمل 
على الصعيد العاملي، بما في ذلك فيروس كورونا 

+كوفيد-19+ املتفشي مؤخرا«.

لتنفيذ  استعداد  حالة  في  »نحن  البيان  وتابع 
اجراءات إضافية للتصدي لهذه املخاطر«.

اقتصاد   20 أكبر  املاليون في  املسؤولون  وناقش 
أكثر  عاملي  ضريبي  نظام  تحقيق  سبل  بالعالم 

عدالة في العصر الرقمي.
املحرز  بالتقدم  »نرحب  الختامي  البيان  واكد 
الناشئة  الضريبية  التحديات  معالجة  في  مؤخرا 
عن رقمنة االقتصاد«. وحتى اآلن، أودى الفيروس 
ب2345 شخصا في الصني، ودفع السلطات إلى 
النقل وإرغام الشركات على إغالق  قطع وسائل 
أبوابها. وقالت »قبل كل شيء هذه مأساة إنسانية 

لكن لها أيضا أثر اقتصادي سلبي«.
استمر  الذي  التجمع  أمام  جورجييفا  وأشارت 
النمو  سيفقد  املرض  تفشي  أّن  إلى  يومني 
العاملي حوالى 0,1 نقطة مئوية ويحجم االقتصاد 
الجاري،  العام  خالل  باملئة   5,6 إلى  الصني  في 
بانخفاض 0,4 % عن تقديرات مطلع العام الحالي.

يؤدي  أن  الجمعة  جورجييفا  توقعت  والجمعة، 
انخفاض حاد في  الى  للوباء  االقتصادي  التأثير 
الناتج املحلي اإلجمالي للصني يليه انتعاش قوي. 
عواقب  يترك  قد  الوضع  أن  من  حّذرت  لكّنها 
وخيمة على الدول األخرى حيث بدأ الوباء ينتشر.
وقالت إّن تأثير الوباء قد يكون قصير األجل لكنه 
يتزامن مع اقتصاد عاملي يعاني من »الهشاشة«.

غانغ  يي  الصيني  املركزي  البنك  لحاكم  وأكدت 
البالد  اتخذتها  التي  االقتصادية  التدابير  دعم 
جورجييفا  عادت  والسبت،  الوباء.   مع  للتعامل 
البلغارية الجنسية لتحّض دول مجموعة العشرين 

على التعاون الحتواء انتشار الفيروس.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

الفيروس يهدد االقتصاد العاملي وثالث وفاة في إيطاليا وأرمينيا تغلق حدودها مع إيران 

طهران- اسطنبول - الزمان 
أكبر  سجل  الذي  البلد  األحد  إيران  أصبحت   
بعد  املستجّد  كورونا  فيروس  جراء  وفيات  عدد 
الصني مع ثماني حاالت، فيما اتهم املرشد األعلى 
الصحافة  خامنئي  علي  اإلسالمية  للجمهورية 
لضرب  »ذريعة«  الوباء  باستخدام  األجنبية 
االنتخابات التشريعية.وأعلنت تركيا األحد إغالق 
حدودها البرية »مؤقتا« مع إيران وتعليق الرحالت 
اإلصابات  تزايد  ظل  في  البلد  هذا  مع  الجوية 

بفيروس كورونا املستجّد فيه.
 15 بني  مرضى  ثالثة  وفاة  الصحة  وزارة  وأعلنت 
ليرتفع  بالفيروس مؤخرا  ثُبتت إصابتهم  شخصا 
عدد الوفيات جراء وباء »كوفيد-19« إلى ثمانية من 

أصل 43 مصابا.
املجلس  رئيس  هاشمي،  محسن  قال  جانبه،  من 
األشخاص  عدد  ارتفع  حال  »في  للمدينة  البلدي 
املصابني في طهران، فإّن املدينة بأكملها ستخضع 

لحجر صحي«.
8 ماليني  من  أكثر  اإليرانية  العاصمة  في  ويعيش 
االستشفائي  املركز  مدير  أطلق  بدوره،  شخص. 
متلفزة  دعوة  غدير  رضا  محمد  قم  في  الجامعي 
ونحتاج  األمامي  الخط  في  »إننا  وقال  للمساعدة. 
شيئًا،  اقول  أن  علّي  كان  وإذا  املساعدة.  إلى 

فسأقول: ساعدوا قم«.
وكانت إيران أعلنت األربعاء أولى اإلصابات ووفاة 
طهران،  جنوب  قم  مدينة  في  اثنني  مصابني  أول 
وذلك قبل يومني من االنتخابات التشريعية لتجديد 

مجلس الشورى.
درسًا  إعطائه  خالل  األحد  األعلى  املرشد  وقال 

»الوسائل  إن  طهران،  في  فقه  لطالب  أسبوعيًا 
اإلعالمي  ضّخها  مارست  األجنبّية  اإلعالمية 
موعد  اقتراب  مع  وكّثفته  أشهر  عّدة  منذ  الّسلبي 
االنتخابات ولم تتواَن خالل اليومني األخيرين (قبل 
وتحّججوا  فرصة  أدنى  استغالل  عن  االنتخابات) 
بمرض وفيروس من أجل ثني الّناس عن املشاركة 

في االنتخابات«.
اإللكتروني  موقعه  أورد  ما  بحسب  خامنئي  وندد 
اإلعالم  خلقها  »التي  التضليل  بحملة  الرسمي 

األجنبي« قبل االنتخابات التشريعية. وتابع املوقع 
الواسعة في امتحان  أن خامنئي نّوه ب«املشاركة 
االنتخابات العظيم رغم الضّخ اإلعالمي الخبيث«. 
وأعلن وزير الداخلية االيراني عبد الرضا رحماني 
ما   ،%42,57 بلغت  املشاركة  نسبة  أن  األحد  فضلي 
يعكس أدنى نسبة مشاركة في انتخابات تشريعية 

منذ عام 1979.
في  املراقبني  من  الكثير  توّقع  االنتخابات،  وقبل 
متدنية  املشاركة  نسبة  تكون  أن  وخارجها،  إيران 

بعدما رفضت هيئة اإلشراف على االنتخابات التي 
الترشيح  طلبات  آالف  املحافظون  عليها  يسيطر 

معظمها لإلصالحيني واملعتدلني.
بحسب  االنتخابات  هذه  في  املحافظون  ويتقدم 

نتائج أولية نشرت السبت.
وكانت إيران أول دولة في الشرق األوسط تسّجل 
كورونا  بفيروس  أصيبوا  ألشخاص  وفاة  حاالت 

املستجد.
وأعلنت السلطات ك«إجراء وقائي« إغالق مدارس 
من  وغيرها  ومسارح  سينما  وصاالت  وجامعات 

املراكز الثقافية في 14 محافظة من أصل 31.
وكان القرار مخصصًا في البداية لقم، غير أّنه طال 
باملحصلة مساحة واسعة في شمال البالد وغربها. 
أردبيل،  غيالن،  مركزي،  هي:  املعنية  واملحافظات 
غولستان،  مازندران،  زنجان،  قزوين،  كرمنشاه، 

همدان، ألبرز، سمنان، كردستان وطهران.
ومنعت كل النشاطات الثقافية والسياحية في هذه 

املناطق طيلة أسبوع.
ونقل التلفزيون الحكومي عن وزير الصحة سعيد 
بالفيروس  املرتبطة  الطبية  العالجات  أّن  نمكي 
ستكون مجانية. وسيخصص مستشفى واحد في 
»حاالت  ومعالجة  وتشخيص  الستقبال  مدينة  كل 

مصابة بكورونا املستجد«.
أربع  من  التثبت  جرى  طهران حيث  بلدية  وأمرت 
بإغالق  األحد،  جديدة  حالة   15 اصل  من  حاالت 
أنفاق  في  الحلويات  بيع  وأكشاك  املياه  نوافير 

املترو.
وقال املتحدث باسم البلدية غالم رضا محمدي إّن 

الباصات وعربات املترو يتم تعقيمها.

ثماني وفيات في إيران ..
ومدير املركز االستشفائي:ساعدوا ُقم
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القامشلي- بيروت- الزمان 
األحد  سوريا   في  الكردية  الذاتية  اإلدارة  جّددت   
لها  القانوني  الدعم  بتقديم  الدولي  املجتمع  مطالبة 
داعش،  تنظيم  مقاتلي  من  اآلالف  محاكمة  أجل  من 
وبينهم أجانب، املعتقلني لديها في  مخيميات شديدة 
من  تقريبًا  عام  وبعد  سوريا.  شرق  شمال  الحراسة 
ال  سوريا،  في  التنظيم  »خالفة«  على  القضاء  اعالنها 
يزال نحو 12 ألفًا من مقاتلي التنظيم محتجزين لدى 
كردية  فصائل  من  املؤلفة  الديموقراطية  سوريا  قوات 
وعربية تدعمها واشنطن. وبني هؤالء نحو ثالثة آالف 
مقاتل أجنبي يتحدرون من نحو خمسني دولة، عدا عن 
املخيمات.  في  املوجودين  عائالتهم  أفراد  من  اآلالف 
للدول  الذاتية  اإلدارة  مناشدات  اصطدمت  وبعدما 
باستعادة رعاياها ومحاكمتهم لديها بالرفض، تسعى 
حاليًا النشاء محاكم بدعم دولي تمهيدًا ملحاكمتهم في 
سوريا. وقال املسؤول في هيئة العالقات الخارجية في 
الفرنسية   الصحافة  لوكالة  كعيط  فنر  الذاتية  اإلدارة 
القضية  ألن  دولي،  تعاون  الى  بحاجة  »نحن  األحد 
على  سواء  كثيرة،  امكانيات  »تلزمنا  مضيفًا  دولية« 
الصعيد القانوني أو الفني أو صعد عدة أخرى« على 
أن  وأوضح  واملتخصصني.  والخبراء  القضاة  غرار 
عددًا من الدول »أبدى تجاوبًا، لكن املوضوع القانوني 
طويل ويحتاج اجراءات طويلة وثّمة معّوقات نأمل أن 
يسمها  لم  التي  الدول  بعض  وتعتزم  عليها«.  نتغّلب 
مشددًا  شهرين«،  أو  شهر  »بعد  املطلوب  الدعم  تقديم 

وعادلة  شفافة  محاكمة  نؤّمن  أن  هو  »املهم  أّن  على 
استقباله  بعد  كعيط  تصريحات  وجاءت  لهؤالء«. 
النائب  سوريا  شرق  شمال  في  القامشلي  مدينة  في 
الذي  فانستينكيست  وفيليب  داملان  جورج  البلجيكي 
يترأس منظمة تدافع عن حقوق ضحايا اإلرهاب. وقال 
داملان للصحافيني إن اجراء املحاكمات في شمال شرق 
سوريا مسألة »تستحق دراسة معّمقة ملعرفة كيف سيتّم 
تطبيقها«. وأوضح النائب، الذي قال إنه في املعارضة 
ال  اللحظة  »حتى  أّنه  بالده،  حكومة  يمّثل  وال  حاليًا 
الدول  من  سواء  بموافقة  حظيت  أخرى  حلول  توجد 
األوروبية أو من سلطات روجافا« في إشارة إلى اإلدارة 
املجتمع  أمن  يهمنا هو ضمان  »ما  أّن  مؤكدًا  الذاتية، 
عبر  العدالة«  وتحقيق  أوروبا  أمن  وضمان  املحلي 
محاسبة »هؤالء اإلرهابيني«. ويوجد نحو 15 جهاديًا 
داملان،  وفق  الكردية،  القوات  لدى  معتقلني  بلجيكيًا 
إضافة إلى قرابة 23 إمرأة و42 طفاًل. ويتواجد هؤالء 
وفق السلطات البلجيكية في مخيمي الهول وروج في 
الدول  مطالبتهم  األكراد  ويكرر  سوريا.  شرق  شمال 
الغربية باستعادة النساء واألطفال من رعاياها، بينما 
يعمل عدد من الحكومات ببطء شديد. وغالبًا ما تقتصر 
سواهم.  دون  األيتام  األطفال  على  الترحيل  عمليات 
وقال وزير خارجية بلجيكا فيليب غوفان لوكالة فرانس 
بالده  إن  نيويورك  من  الحالي  الشهر  منتصف  برس 
تعمل على إعادة األطفال البلجيكيني بشكل جماعي من 

سوريا، شرط موافقة أمهاتهن على ذلك.

أكراد سوريا يطالبون
بدعم دولي حملاكمة مقاتلي داعش املعتقلني

عمان- الزمان 
في  اقتصادي  تفاؤل  اجواء  سادت   
أمير  اجراها  مباحثات  بعد  االدرن 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر 
رسمية  زيارة  في  األحد  األردن  في  
عبد  امللك  من  بدعوة  يومني  تستمر 
في  تحسن  بعد  وذلك  الثاني  اهلل 
العالقات الثنائية اثر تبادل السفراء 

العام املاضي.
وتأتي الزيارة  التي حطيت بترحيب 
بعد   ، كبير   ورسمي  شعبي  اردني 
أكثر من عامني على خفض التمثيل 
الدوحة  مع  لالردن  الدبلوماسي 
واالمارات  السعودية  قطع  عقب 
ومصر والبحرين عالقاتها معها في 

حزيران/يونيو 2017.
سحب  انذاك  عمان  قررت  كما 
»الجزيرة«  قناة  مكاتب  ترخيص 

القطرية الفضائية.
والبحرين  السعودية  قطعت  وقد 
عالقاتها  ومصر  واإلمارات 
بالغاز  الغنية  الدبلوماسية مع قطر 
الحركات  بدعم  واتهامها  والنفط 
وهو  ايران،  من  والتقرب  اإلسالمية 

ما تنفيه الدوحة.
التلفزيون،  بثها  مشاهد  وبحسب 
مطار  في  قطر  أمير  طائرة  حطت 
)30 كلم جنوب  الدولي  امللكة علياء 
رأس  على  كان  حيث  عصرا  عمان( 

املستقبلني العاهل االردني.
إلى  الثالثة ألمير قطر  والزيارة هي 
في  الحكم  مقاليد  توليه  منذ  األردن 
وكانت   .2013 عام  منتصف  بالده 
عام  آذار/مارس   30 في  األولى 
 29 الى  الثانية  تعود  فيما   ،2014
وفد  ترأس  حني   2017 آذار/مارس 
بالده الى القمة العربية ال28 التي 
امليت  البحر  شواطىء  على  عقدت 
)50 كلم غرب عمان(. وبحسب بيان 

امللك  فإن  امللكي،  الديوان  صادر عن 
عبد اهلل سيجري مباحثات مع أمير 
العالقات  تطوير  »سبل  حول  قطر 
تفعيل  وآليات  البلدين  بني  األخوية 
التعاون بينهما في مختلف املجاالت، 
إضافة  منها،  االقتصادية  خصوصا 
إلى التطورات في املنطقة”.وبحسب 
اإلخباري  االردني  “عمون”   موقع 
أنه “جرت لضيف األردن الكبير لدى 
الدولي،  علياء  امللكة  مطار  وصوله 
حيث  رسمية،  استقبال  مراسم 
أطلقت املدفعية إحدى وعشرين طلقة 
تحّية للضيف، فيما عزفت املوسيقى 
وامللكي  القطري  الوطني  السالمني 
والشيخ  امللك  واستعرض  األردني”. 
اصطف  الذي  الشرف  حرس  تميم 
لتحيتهما. وكان في االستقبال األمير 
امللك،  مستشار  الحسني،  بن  فيصل 
الوطني،  السياسات  مجلس  رئيس 

واألمير علي بن الحسني، رئيس بعثة 
واألمير  للضيف،  املرافقة  الشرف 
أمناء  كبير  الحسني،  بن  هاشم 
امللك، واألمير غازي بن محمد، كبير 
الدينية  للشؤون  امللك  مستشاري 
الشخصي  واملبعوث  والثقافية 
كما  الحسن.  بن  راشد  واألمير  له، 
الوزراء،  رئيس  االستقبال  في  كان 
ورئيس  األعيان،  مجلس  ورئيس 
املجلس  ورئيس  النواب،  مجلس 
امللكي  الديوان  ورئيس  القضائي، 
الهاشمي، ومستشارو امللك، ورئيس 
من  وعدد  املشتركة،  األركان  هيئة 
امللكية،  الخاصة  وناظر  الوزراء، 
وأمني  الهاشمية،  الحضرة  وإمام 
ومحافظ  العام،  األمن  ومدير  عمان، 
املخابرات  مدير  ومساعد  العاصمة، 
املسؤولني  كبار  من  وعدد  العامة، 
والسفير  والعسكريني،  املدنيني 

القطري  والسفير  قطر،  في  األردني 
في األردن، وأركان السفارة.

عمان  العاصمة  شوارع  وازدانت 
ورفعت  والقطرية،  األردنية  باألعالم 
عبارات  حملت  التي  اليافطات 
حمد  بن  تميم  بالشيخ  الترحيب 
قطر  االردني  العاهل  وزار  ثاني.  آل 
 2011 االعوام  خالل  مرات  ثالث 

و2012 و2013.
تموز/يوليو   13 في  قطر  وأعلنت 
عشرة  تخصيص   2018 عام  من 
على  للعمل  لالردنيني  وظيفة  آالف 
 500 استثمار  وتعهدت  أراضيها، 
مليون دوالر في مشاريع في االردن، 
وذلك بعد يومني من إعالن السعودية 
واإلمارات والكويت تقديم مساعدات 
بقيمة 2,5 مليار دوالر للمملكة التي 

تمر بأزمة اقتصادية حادة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان( 12

ترحيب أردني كبير بزيارة الشيخ متيم بن حمد آل ثاني

أجواء تفاؤل بشأن مباحثات 
ملك األردن وأمير قطر  

اسطنبول-الزمان  ضرب زلزال بقوة 5,7 درجات منطقة حدودية بني تركيا وإيران االحد وأدى إلى مصرع 9 
أتراك على األقل، بينهم ثالثة أطفال،وجرح 67 إيرانيا، وفق ما أعلنت سلطات البلدين.

وضرب الزلزال الساعة 05,23 ت.غ )09,30( قرية حبشي أوليا شمال غرب إيران التي تبعد أقّل من عشرة كلم 
عن الحدود التركية، وفق املعهد األميركي للدراسات الجيولوجية. واعلن مركز دراسة الزالزل في معهد الفيزياء 
الجيولوجية بجامعة طهران، ان مركز الهزة األرضية على عمق 6 كلم. ونقل صحافيون عن وزير الداخلية 
التركي سليمان صويلو الذي تفقد املوقع إعالنه مقتل تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال. مؤكدا أنه »ال يوجد 
اآلن أحد تحت األنقاض«. ونقلت عن وزير الصحة فخر الدين قوجة تأكيده إصابة 37 شخصا ثمانية منهم في 

وضع حرج. واعلنت الوكالة التركية إلدارة الكوارث رصد 24 هزة ارتدادية بينها اثنتان بقوة اربع درجات.
وأظهر التلفزيون الرسمي »ان تي في« منازل مهدمة في قرى تغطيها الثلوج في محافظة فان )شرق(املتاخمة 
إليران. وأكد محافظ املنطقة محمد أمني بلماز أنه »ال يوجد حاليا أي شخص تحت األنقاض«، وشدد على أن 

»جهود البحث واالنقاذ متواصلة«. وأعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب اردوغان يتابع الوضع.
في إيران، جرح على األقل 67 شخصا تم نقل 39 منهم الى مستشفى محافظة أذربيجان الغربية )شمال غرب( 
التي ضربها الزلزال، وفق الحصيلة الجديدة التي أعلنها الدفاع املدني اإليراني. وأشار املصدر إلى تعرض 
43 قرية ألضرار. وافاد مركز رصد الزالزل في طهران إن هزتني ارتداديتني ضربتا املنطقة نفسها األحد. بلغت 
قوة الهزة االرتدادية األولى عند الساعة 14,28 ت غ 4,3 درجات، والثانية عند الساعة 16,00 ت غ، بلغت 
قوتها 6 درجات، حسبما ذكر مركز املسح الجيولوجي األميركي.  وتقع إيران وتركيا في مناطق زالزل هي 
األكثر نشاطا في العالم.  ويعود اخر زلزال كبير في إيران إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2017. عندما ضربت 
حينها هزة أرضية بقوة 7,3 درجات محافظة كرمنشاه )غرب( وأوقعت 620 قتيال.  عام 2003، ضرب زلزال 
املبنية  الشهيرة  القلعة  فيها  -بما  القديمة  بم  مدينة  ودمر  )جنوب شرق(  كرمان  محافظة  درجات   6,6 بقوة 

بالطوب اللّين- وقتل 31 ألف شخص على األقل.  بقية اخلبر على موقع )الزمان(

تسعة قتلى في تركيا و67 جريحًا
في إيران نتيجة زلزال حدودي


