
ك��ون��ا �  حتتفل سلطنة ع��م��ان اليوم 
االحد بالذكرى ال48 للعيد الوطني وسط 
اجن����ازات على ك��اف��ة االص��ع��دة احمللية 

واالقليمية والدولية.
وت��أت��ي ه��ذه االح��ت��ف��االت ب��ه��ذا اليوم 
الوطني فيما متضي السلطنة قدما في ظل 
دول��ة عصرية يشهد العالم باسهاماتها 
احلضارية والفكرية وحضورها الفاعل 
في احملافل االقليمية والدولية بقيادة 

السلطان قابوس بن سعيد.
وتشهد االجن���ازات التنموية احملققة 
على الصعيد ال��داخ��ل��ي حجم اجلهود 
احلكومية وال��ت��ي ك��ان والي���زال غايتها 

اإلنسان واملجتمع العماني.
وحملت ذك��رى يوم ال18 من نوفمبر 
من كل عام والتي يحتفي بها العمانيون 
في ثناياها مسيرة استعادة مكانة عمان 
العريقة التي عرفت بها منذ القدم حيث 
أرس��ت قيادتها دعائم الوحدة الوطنية 
باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها 
وترتكز عليها جهود التنمية املستدامة في 

شتى املجاالت.
وق��د حققت السلطنة ط���وال العقود 
األخ��ي��رة امل��اض��ي��ة إجن����ازات كبيرة في 
م��ج��االت الصحة والتعليم واخل��دم��ات 
األس��اس��ي��ة والبنية األس��اس��ي��ة دفعت 
امل��س��ت��وي��ات املعيشية للمواطنني إلى 
درج����ات ع��ال��ي��ة ف��ي ح��ني تتحقق تلك 
االجنازات من خالل السياسات القطاعية 
ل��ك��اف��ة ال���وح���دات احل��ك��وم��ي��ة م��ن خ��الل 

االستخدام األمثل للموارد واملخصصات.
ويعكس حجم اإلن��ف��اق ف��ي م��وازن��ة 
السلطنة للعام اجل��اري 2018 االهتمام 
باالنسان العماني اذ بلغت 5ر32 مليار 
دوالر ب��زي��ادة ق��دره��ا 8ر6 باملئة عن 

ميزانية العام املاضي.
كما ان سلطنة عمان تسعى في خططها 
التنموية الى خفض االعتماد على النفط 

بنسبة 22 باملئة من الناجت احمللي بحلول 
2020 من خالل استثمار 106 مليارات 
دوالر على مدى السنوات اخلمس املقبلة 
اذ يبلغ االعتماد احلالي على النفط 44 

باملئة.
ولعل مشروع »ال��دق��م« املشترك بني 
سلطنة عمان والكويت وال��ذي مت وضع 
حجر االساس له في ابريل املاضي وبقيمة 
تبلغ 5ر8 مليار دوالر يعد أح��د أكبر 
املشاريع الواعدة في املنطقة والذي يحول 
دون اعتماد الدولة على النفط وينعش 

اقتصادها.
وعلى الصعيد التنموي تنطلق مسيرة 
التنمية العمانية احلديثة بخطى واثقة 
لتحقيق امل��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم واالزده����ار 
للمواطن العماني وحتسني مستويات 

املعيشة له بشكل دائم ومتواصل.
وبينما مت افتتاح مطار مسقط الدولي 
اجل��دي��د ف��ي ال11 م��ن ال��ش��ه��ر اجل���اري 
وافتتاح مطار الدقم للتشغيل التجاري 
في 17 سبتمبر املاضي فإنه يتم اإلعداد 
ل��ت��دش��ني ع���دة م��ش��روع��ات اخ���رى منها 
م��ش��روع م��ص��ف��اة ال��ن��ف��ط وال��ص��ن��اع��ات 
البتروكيماوية ومشروع املدينة الصينية 
باستثماراته الكبيرة ومشروع املدينة 
الذكية التي مت االتفاق بشأنها مع كوريا 

اجلنوبية في شهر يوليو املاضي.
وف��ي ح��ني ت��واص��ل احل��ك��وم��ة العمل 
على خفض اإلنفاق العام وزيادة املوارد 
والعائدات وتخفيض نسبة العجز في 
امليزانية العامة لعام 2019 مع زي��ادة 
االستثمارات األجنبية وتنشيط قطاع 
السياحة فان سلطنة عمان حترص في 
الوقت ذاته على تطوير اخلدمات الصحية 
والتعليمية والرعاية االجتماعية للمواطن 
ال��ع��م��ان��ي ومب���ا ي��ت��ج��اوب م��ع التطور 
االقتصادي واالجتماعي املتواصل الذي 

تشهده السلطنة.
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رئيس حكومة العراق يلوح باالستقالة
وض��ع رئيس ال���وزراء العراقي ع��ادل عبد امل��ه��دي الكتل 
السياسية أم��ام خيار صعب بتلويحه باالستقالة نتيجة 
الصعوبات التي تعترض استكمال تشكيل احلكومة وخاصة 

الثماني حقائب املتبقية.
وفي حال مت سحب الثقة عن أي وزير آخر من األربعة عشر 

وزي��را ألي سبب جنائي أو املساءلة والعدالة فإن احلكومة 
تسقط ويتوجب على رئيس اجلمهورية برهم صالح ترشيح 

شخصية أخرى وهو ما يعقد املشهد السياسي العراقي.
ويلجأ عبداملهدي لورقة ضغط، رمبا أخيرة، على الكتل في 
حال لم مترر طريقة اختيار املرشحني التي اقترحها ما يهدد 

بالتالي محاولته تشكيل حكومة في الوقت احملدد.
تلويح سبقته استقالتان لعبد املهدي من مناصب رفيعة، 
أثناء توليه منصب نائب رئيس اجلمهورية ومنصب وزير 
النفط ما يدفع الكتل السياسية إل��ى األخ��ذ مبصداقية ذلك 

التلويح.

وسط إجنازات على كافة األصعدة احمللية واإلقليمية والدولية

48 سلطنة عمان حتتفل اليوم بعيدها الوطني الـ 

السلطان قابوس بن سعيد

انفالت أمني متجدد في إدلب

أميركا تعترض على قرار األمم املتحدة بشأن اجلوالن

اعترضت الواليات املتحدة اجلمعة 
ألول مرة على مسودة قرار سنوي باألمم 
املتحدة يدعو االحتالل إللغاء سلطتها 
على هضبة اجلوالن احملتلة، األمر الذي 

قوبل بإشادة من مسؤولني إسرائيليني.
وتشكل هضبة اجلوالن منطقة عازلة 
بني إسرائيل وسورية مساحتها نحو 
1200 كيلومتر مربع. واحتلت إسرائيل 
معظم الهضبة من سورية في حرب عام 
1967 وضمتها إلى أراضيها في 1981 

في حترك لم يلق اعترافا دوليا.
وام��ت��ن��ع��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة في 
السنوات السابقة عن التصويت على 
القرار السنوي بشأن »اجلوالن السورية 
احملتلة« الذي يعتبر قرار إسرائيل فرض 
سلطتها على املنطقة »باطال والغيا« لكن 
مندوبة واشنطن لدى األمم املتحدة نيكي 
هيلي قالت ي��وم اخلميس إن واشنطن 

ستصوت ضد القرار.
وقالت في بيان »لن متتنع الواليات 
املتحدة بعد اآلن عن التصويت عندما 
جتري األمم املتحدة تصويتها السنوي 

عدمي اجلدوى بشأن هضبة اجلوالن«.
وأضافت »القرار متحيز بوضوح ضد 
إسرائيل. كما أن الفظائع التي ال يزال 
يرتكبها النظام السوري تثبت أنه ليس 

أهال حلكم أحد«.
وعلى الرغم من اع��ت��راض الواليات 
املتحدة وافقت جلنة باجلمعية العامة 
ل��أمم املتحدة على مسودة القرار يوم 

اجلمعة بأغلبية 151 صوتا وامتناع 
14 عضوا عن التصويت. ول��م تنضم 
للواليات املتحدة ف��ي االع��ت��راض على 
م��ش��روع ال��ق��رار س��وى إس��رائ��ي��ل. ومن 
املقرر أن توافق اجلمعية العامة رسميا 

على القرار الشهر املقبل.
وأش����اد م��س��ؤول��ون إس��رائ��ي��ل��ي��ون 

بالتحرك األميركي.
وقال وزير األمن العام جلعاد إردان إن 
التحرك »مهم للغاية« مضيفا على تويتر 
»م��ا من عاقل ي��رى أن��ه يجب إعطاؤها 

)اجلوالن( لأسد وإيران«.
وكان السفير األميركي في إسرائيل 
ديفيد فريدمان ق��د ص��رح ف��ي سبتمبر 
أيلول بأنه يتوقع أن حتتفظ إسرائيل 
بهضبة اجلوالن إلى األبد في موافقة فيما 

يبدو على سيادتها على املنطقة.
وتضغط إسرائيل منذ بداية رئاسة 
دونالد ترامب من أجل موافقة الواليات 
امل��ت��ح��دة رسميا على سيطرتها على 
اجل����والن. واع��ت��رف ت��رام��ب بالقدس 
عاصمة إلسرائيل مخالفا الدول الكبرى 
األخ���رى على ال��رغ��م م��ن أن مستشاره 
ل��أم��ن ال��ق��وم��ي ج��ون ب��ول��ت��ون ق��ال إن 
واشنطن ال تفكر في اتخاذ خطوة مماثلة 

بشأن اجلوالن.
وأمر ترامب بشن غارات جوية بقيادة 
الواليات املتحدة على أهداف في سورية 
مرتني خالل العامني األخيرين ردا على 
ما وصفته واشنطن باستخدام القوات 

احلكومية السورية أسلحة كيماوية ضد 
مدنيني.

م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ال ي���زال الفلتان 
األمني سيد املشهد في محافظة إدل��ب، 
حيث تشهد مناطق احمل��اف��ظ��ة بشكل 
متكرر عمليات اغتيال ومحاوالت قتل 

وتفجيرات، وتصفيات بني الفصائل.
فقد أف���اد امل��رص��د ال��س��وري حلقوق 
اإلنسان مساء اجلمعة، مبحاولة اغتيال 
طالت أح��د القياديني »الشرعيني« في 
هيئة حترير الشام، في أط��راف منطقة 
درك���وش ف��ي ال��ري��ف الشمالي الغربي 

جلسر الشغور، ما تسبب بإصابته.
وتأتي محاولة االغتيال هذه لتنضم 
إلى عمليات اغتيال سابقة، طالت عناصر 
م��ن فصائل مسلحة منتشرة ف��ي عدة 

مناطق باحملافظة.
وكان املرصد السوري أفاد أن انفجارا 
ه��ز اخل��م��ي��س ب��ل��دة ت��ق��اد ب��ري��ف حلب 
الغربي، تبني أنه ناجم عن انفجار عبوة 
ناسفة بسيارة على طريق تقاد – االبزمو، 
ما أسفر عن إصابة شخصني بجروح، في 
حني أطلق مسلحون مجهولون النار على 
رجل في بلدة كفرنبودة بالريف الشمالي 
الغربي حل��م��اة، م��ا أسفر ع��ن إصابته 

بجروح خطيرة.
كما وثق املرصد في ال� 13 من نوفمبر 
اجلاري مقتل طفل دون سن ال� 18 جراء 
انفجار لغم في بلدة اجلانودية الواقعة 
في ريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب، 

فيما أصيب آخ��رون بجروح متفاوتة 
في االنفجار ذات��ه. ولفت إلى أن كل تلك 
العمليات تأتي في إطار الفلتان األمني 
املتعدد ال��وج��وه ال��ذي تشهده مناطق 
سيطرة الفصائل اإلسالمية واملقاتلة 
وهيئة حترير الشام واملتطرفني في إدلب 

واألرياف احمليطة بها.
وأوض��ح أن 388 شخصا على األقل، 
قتلوا في أرياف إدلب وحلب وحماة، منذ 
26 من أبريل الفائت من العام اجلاري 

.2018
وفي تفصيل لعمليات التصفية التي 
تأتي في إطار هذا الفلتان األمني، أشار 
امل��رص��د إل��ى أن زوج��ة ق��ي��ادي أوزبكي 
وطفال آخ��ر ك��ان برفقتها، إض��اف��ة إلى 
91 مدنيا بينهم 14 طفال و6 مواطنات، 
قضوا خالل تفجير مفخخات وعبوات 
ناسفة وإطالق نار واختطاف وقتل ومن 

ثم رمي اجلثث في مناطق منعزلة.
وأض��اف أن 253 عنصرا ومقاتال من 
اجلنسية السورية ينتمون إل��ى هيئة 
حت��ري��ر ال��ش��ام وفيلق ال��ش��ام وحركة 
أح��رار الشام اإلسالمية وجيش العزة 
وفصائل أخ��رى عاملة في إدل��ب، و42 
مقاتال من جنسيات صومالية وأوزبكية 
وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية 
وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها، كذلك 
فإن محاوالت االغتيال تسببت بإصابة 
ع��ش��رات األش��خ��اص ب��ج��روح متفاوتة 

اخلطورة.

انفالت أمني في إدلب

احلكومة اليمنية: قبلنا مبقايضة األسرى احلوثيني مبعتقلني

بريطانيا حتث مجلس األمن الدولي على 
تأييد التوصل لهدنة إنسانية باليمن
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 قالت بريطانيا إنها ستحث مجلس 
األمن الدولي على تأييد تطبيق هدنة 
إنسانية ف��ي اليمن ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
قال فيه مارتن جريفيث مبعوث األمم 
املتحدة لليمن إن األط��راف املتحاربة 
قدمت »تأكيدات قاطعة« بالتزامها 
بحضور محادثات سالم تعقد قريبا 

في السويد.
وق���ال���ت ك���اري���ن ب��ي��رس سفيرة 
بريطانيا باألمم املتحدة إنها ستطرح 
على مجلس األمن الدولي مسودة قرار 
يوم االثنني تتضمن الطلبات اخلمس 
التي قدمها مارك لوكوك وكيل األمني 
العام لأمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 
ومنسق اإلغاثة الطارئة والتي حتث 
إحداها على التوصل لهدنة حول البنية 
األساسية واملنشآت التي تعتمد عليها 
عملية امل��س��اع��دات واس��ت��ي��راد امل��واد 

التجارية.
وق��ال��ت ب��ي��رس إن ه���دف ال��ق��رار 
سيكون وضع دعوة لوكوك »موضع 

التنفيذ«.
ولم حتدد إطارا زمنيا للموعد الذي 
سيطرح فيه مشروع القرار للتصويت.

وتشمل الطلبات األرب���ع األخ��رى 
حماية إمدادات املواد الغذائية والسلع 
األساسية وزيادة وسرعة ضخ العملة 
األجنبية في االقتصاد من خالل البنك 
امل��رك��زي وزي����ادة التمويل وال��دع��م 
اإلنساني وانخراط األطراف املتحاربة 

في محادثات سالم.
وق��ال جريفيث أم��ام مجلس األمن 
ال��دول��ي ي���وم اجل��م��ع��ة »ه���ذه حلظة 
حاسمة لليمن. تلقيت تأكيدات قاطعة 
من قيادات األطراف اليمنية... بااللتزام 
بحضور هذه امل��ش��اورات. أعتقد أنهم 
ص��ادق��ون«. وي��ح��اول جريفيث عقد 
محادثات للسالم في السويد قبل نهاية 

العام.
وي��ح��اول جريفيث ال��ت��وس��ط في 
إح��الل السالم في الصراع الدائر منذ 

أكثر من ثالث سنوات والذي ُينظر إليه 
على أنه حرب بالوكالة بني السعودية 
وإيران. وتدخل حتالف عسكري تقوده 
الواليات املتحدة في اليمن في 2015 
إل��ى ج��ان��ب ال��ق��وات احلكومية التي 
حتارب جماعة احلوثي املتحالفة مع 

إيران.
وقال ديفيد بيزلي املدير التنفيذي 
لبرنامج األغذية العاملي إن الوضع في 

اليمن يعد »كارثة«.
ويسيطر احل��وث��ي��ون حاليا على 
أغلب املناطق املأهولة بالسكان في 
اليمن فيما تسيطر احلكومة من املنفى 

على شطر من جنوب البالد.
ومت التخلي ع��ن م��ح��اول��ة لعقد 
محادثات سالم في جنيف في سبتمبر 

بعد انتظار وفد احلوثيني ثالثة أيام.
وقال جريفيث »سأذهب إلى صنعاء 
األسبوع املقبل.. سأكون أيضا سعيدا 
للسفر بنفسي ،إذا دعت احلاجة لذلك، 

مع الوفد للمحادثات«.
ويهدف جريفيث لعقد احملادثات 

قبل نهاية العام.
وق��ال احلوثيون في سبتمبر إنهم 
ي��ري��دون ضمانات م��ن األمم املتحدة 
بعدم إجبار طائرتهم على التوقف في 
جيبوتي كي يقوم التحالف الذي تقوده 
السعودية بتفتيشها. ويريدون أيضا 
أن تنقل الطائرة بعضا من جرحاهم 

إلى سلطنة عمان أو أوروبا.
وق��ال جريفيث إنه يعتقد أنه على 
وشك حل املسائل التحضيرية للسماح 

لعقد احملادثات في السويد.
وق��ال ملجلس األم��ن الدولي »إنني 
ممنت للتحالف ملوافقته على ترتيباتنا 
اللوجستية امل��ق��ت��رح��ة وللتحالف 
ولعمان على موافقتهما على تسهيل 
اإلج�����الء ال��ط��ب��ي ل��ب��ع��ض اليمنيني 

اجلرحى من صنعاء«.
وأضاف جريفيث أيضا أن األطراف 
على وشك التوصل التفاق على تبادل 

السجناء واملعتقلني.
م��ن جهة أخ���رى، أعلنت احلكومة 
اليمنية، أنها قبلت مبقايضة األسرى 
»احلوثيني« لديها مبعتقلني ومختطفني 

لدى إدارة اجلماعة.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب��ي��ان أل��ق��اه مندوب 
احلكومة في األمم املتحدة أحمد عوض 
بن مبارك، أم��ام مجلس األم��ن الدولي 
ف��ي جلسته املفتوحة ح��ول احلالة 
اليمنية، حسبما نقلت السبت، وكالة 

سبأ اليمنية الرسمية.
وقال البيان إن »احلكومة اليمنية 
ق��د ق��ارب��ت بشكل كبير إل��ى التوصل 
التفاق مع مكتب املبعوث اخلاص لأمم 
املتحدة حول مسودة تبادل األسرى 
واملعتقلني واملفقودين واحملتجزين 
تعسفيا واملخفيني قسريا واملوضوعني 

حتت اإلقامة اجلبرية«. 
وأض�����اف أن »احل���ك���وم���ة قبلت 
مبقايضة أسير احلرب احلوثي مبعتقل 
أو مختطف أو محتجز مت اختطافه 

نتيجة ملواقف ال عالقة لها باحلرب«. 
وتابع: »فعلنا ذلك حلرصنا على 
املضي في إجراءات بناء الثقة وحرصا 
منا على حترير احملتجزين الذين نعلم 
أنهم يعانون أس��وأ أن��واع املعامالت 

اإلنسانية«. 
وأع��ل��ن م��ن��دوب ال��ي��م��ن اس��ت��ع��داد 
احلكومة »للتعامل اإليجابي مع كافة 
املقترحات اخلاصة ب��إج��راءات بناء 
الثقة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة 

أبناء الشعب«.
ول��م يصدر عن جماعة »احلوثي« 
على ال��ف��ور، تعليق ح��ول ما أوردت��ه 

احلكومة اليمنية.
ويعاني اليمن، منذ نحو 4 سنوات، 
م��ن ح���رب ب��ني ال���ق���وات احلكومية 
املدعومة من التحالف العربي من جهة، 
واحل��وث��ي��ني ال��ذي��ن يسيطرون على 
محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 

2014، من جهة أخرى.

قوات االحتالل تكثف وجودها في »جنني«
أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات 
االح��ت��الل نصبت أم��س السبت، عدة 
حواجز عسكرية، وكثفت من تواجدها 
العسكري في محيط عدة قرى وبلدات 
محافظة جنني. ونقلت وكالة األنباء 
الفلسطينية )وفا( عن املصاد قولها، 

إن »قوات االحتالل نصبت عدة حواجز 
عسكرية في محيط اجلامعة العربية 
األميركية، وعلى الشارع االلتفافي 
جنوب جنني، وفي محيط بلدة يعبد، 

وعلى شارع جنني - حيفا«.
وأض���اف���ت امل���ص���ادر، أن »ج��ن��ود 

االح��ت��الل املتمركزين على احلواجز 
أج��ب��روا امل��واط��ن��ني على ال��ن��زول من 
امل��رك��ب��ات، ودق���ق���وا ف��ي بطاقاتهم 
الشخصية، واستجوبوا عددا منهم، 
األم���ر ال���ذي أدى إل��ى إع��اق��ة احلركة 

وتعطيل حركة السير«.


