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بو أحمد يقول :سباق
انتخابات اللجان البرلمانية
ومناصب أعضاء مكتب
المجلس بدأ

الرئيس األميركي يتهم بكين بمحاولة التأثير على االنتخابات الرئاسية

الصين ترد على ترامب بضربة الـ  60مليار دوالر
واشنطن :الرسوم الجمركية تدخل حيز التنفيذ  24سبتمبر

�أعلنت ال�صني  ،ف��ر���ض ر�سوم
جمركية جديدة على ما قيمته 60
مليار دوالر من ال�سلع الأمريكية
امل�ستوردة �سنويا ،وذلك رد ًا على
عقوبات �إ�ضافية �أعلنتها وا�شنطن
على ما قيمته  200مليار دوالر من
املنتجات ال�صينية.
وقالت احلكومة ال�صينية يف بيان
ن�رشته وزارة املالية «�إذا �أ�رصت
ال��والي��ات املتحدة على زي��ادة
الر�سوم اجلمركية ف���إن ال�صني
�سرتد باملثل».
وكانت وزارة التجارة ال�صينية
�أو�ضحت يف بيان �أن��ه «م��ن �أجل
���ض��م��ان ح��ق��وق��ه��ا وم�صاحلها
ال�رشعية يف نظام التبادل احلر
ال��ع��امل��ي ،لي�س �أم���ام ال�صني
�سوى خيار اتخاذ تدابري م�ضادة
مماثلة».
و�أعلن الرئي�س الأمريكي ،دونالد
ت��رام��ب ،فر�ض ر���س��وم جمركية
جديدة ن�سبتها  %10على واردات
�صينية بقيمة  200مليار دوالر،
مهدد ًا بفر�ض ر�سوم �إ�ضافية على
ّ
واردات �أخرى قيمتها  267مليار
ردت بكني على هذه
دوالر� ،إذا ما ّ
احلزمة اجلديدة من الر�سوم.
و�أورد ترامب يف بيان وزّ عه البيت
الأبي�ض �أن «الر�سوم اجلمركية

بكين :سنرد بالمثل إذا أصرت أميركا على موقفها

محليات 3

تدخل ح ّيز التنفيذ يف � 24سبتمرب
وتبلغ  %10حتى نهاية العام.
�ستفع
واعتبار ًا من الأول من يناير رُ
هذه الر�سوم اجلمركية �إلى .%25
وق��������د ت�����وع�����د ال���رئ���ي�������س
ترامب ،ال�صني بانتقام اقت�صادي
ك��ب�ير و��س�ري���ع �إذا ا�ستهدفت
امل���زارع�ي�ن ورع�����اة املا�شية
والعاملني يف املجال ال�صناعي
يف الواليات املتحدة.
وق���ال يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى موقع
التوا�صل االجتماعي «تويرت»،
«لطاملا ا�ستغلت ال�صني الواليات
املتحدة يف جمال التجارة ،وهي
تعرف �أنني الوحيد القادر على
�إيقاف هذا اال�ستغالل» ،م�ضيف ًا
«�سيكون هناك انتقام اقت�صادي
وا�سع و�رسيع �ضد ال�صني حال
ا�ستهداف مزارعينا ورعاة املا�شية
والعاملني يف املجال ال�صناعي».
وت���اب���ع ت���رام���ب ،يف تغريدة
�أخ���رى� ،أقرت ال�صني بو�ضوح
حماولتها الت�أثري على االنتخابات
الأمريكية وتغيريها ،بالهجوم
على املزارعني ورع��اة املا�شية
والعاملني باملجال ال�صناعي
ب�سبب والئ��ه��م يل ،ل��ك��ن م��ا ال
تعرفه ال�صني� أن ه���ؤالء النا�س
وطنيون ويفهمون ذلك.

المبارك ترأس االجتماع
الـ  119للمجلس
األعلى للبترول

محليات 3

العالم يشن حرب ًا على الدوالر
ك�شف تقرير لوكالة «نوفو�ستي» الرو�سية عن عزم
رو�سيا واالحتاد الأوروبي وال�صني وغريهم على
تقلي�ص الدوالر يف التجارة البينية ،للحد من هيمنة
العملة الأمريكية على التجارة العاملية.
ويعترب املراقبون �أن �سيا�سة ترامب التجارية
العدوانية جتعل من العملة الأمريكية �أقل مالءمة

• تغريدة ترامب

اعتقلت عدداً منهم وبعض المصلين

• �رشطيان �إ�رسائيليان �أثناء اعتقال �أحد حرا�س الأق�صى

الرشيدي :أبواب «الحقوقيين»
مفتوحة لمن يريد استشارة
قانونية بالمجان

�أ�صيب عدد من حرا�س امل�سجد
الأق�����ص��ى وبع�ض امل�صلني
بجروح بعد �أن اعتدت ال�رشطة
الإ�رسائيلية عليهم بال�رضب
ل���دى ت�����ص��دي��ه��م ملحاولة
م�ستوطنني �أداء طقو�س دينية
خالل اقتحامتهم امل�سجد.
واعتقلت ال�رشطة الإ�رسائيلية
ع���ددا م��ن ح��را���س امل�سجد
وم�صلني ال�سيما يف اجلهتني
ال�شمالية وال�رشقية للم�سجد
الأق�������ص���ى و����س���ط ت�صاعد
ال��دع��وات يف �أرج���اء البلدة
القدمية يف مدينة القد�س
لإنقاذ امل�سجد.
وقال فرا�س الدب�س ،م�س�ؤول
الإع�لام واالت�صال يف دائرة
الأوقاف الإ�سالمية يف القد�س،
�إن ال����شرط��ة الإ�رسائيلية
اعتقلت  5فل�سطينيني فيما
�أ�صيب  4من حرا�س امل�سجد
مت نقلهم �إلى امل�ست�شفيات.
وكان املئات من امل�ستوطنني
الإ�رسائيليني ب���د�أوا �صباح
�أم�س باقتحام امل�سجد و�سط
حرا�سة م�شددة من قبل قوات
�رشطة االحتالل.

الفضل :التعدي على
الحريات أمر مرفوض
وخط أحمر

محليات 4

قالت وزارة الدفاع الرو�سية �إنها
�ستحتفظ لنف�سها بحق الرد املنا�سب
على ممار�سات �إ�رسائيل اال�ستفزازية،
ال��ت��ي ت�سرتت مقاتالتها بطائرة
اال�ستطالع الرو�سية التي �أ�سقطتها
الدفاعات ال�سورية خط�أ.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم وزارة
الدفاع اللواء �إيغور كونا�شينكوف،
�إن الطيارين الإ�رسائيليني عمدوا �إلى

ضبط  12يشتبه في انتمائهم
لشبكة إرهابية بطنجة
والدار البيضاء
ص4

«الشعب المغلقة» أزمة مفتعلة
في الجامعة و«التطبيقي»
ذكرت م�صادر �أكادميية لـ «ال�شاهد» �أن �أزمة
ال�شعب املغلقة مفتعلة من بع�ض الكليات يف
اجلامعة و«التطبيقي» بهدف اعطاء اال�ساتذة
مبالغ طائلة نظري التدري�س الإ�ضايف ,حيث ان
قيمة ال�ساعة اال�ضافية �ألف دينار االمر الذي
ادى �إلى تفاقم هذه االزمة التي تظهر مع بداية
كل ف�صل درا�سي.
وقالت ان عدم فتح باب التعيينات لال�ساتذة

محليات 2

طائرتنا ...وسنرد

إغالق باب التعيينات أدى إلى االستعانة بالمنتدبين

كتب �سالمة ال�سليماين:

للتجارة الدولية ،لذلك كرث احلديث والتفكري يف
كيفية تقليل االعتماد على الدوالر كعملة رئي�سية.
فب�سبب احل��روب التجارية التي �أطلقها الرئي�س
الأمريكي يخ�رس االحتاد الأوروبي مئات املاليني
من الدوالرات ،و�أ�شار رئي�س املفو�ضية الأوروبية
جان كلود يونكر يف كلمته للربملان الأوروبي� ،إلى

�رضورة جتريد العملة الأمريكية من �صفة العملة
العاملية الرئي�سية.
كما ا�شتكى امل�س�ؤول الأوروب��ي من �أن �أوروبا
ت�سدد  % 80من واردات الطاقة بالعملة الأمريكية،
م�ؤكدا �أن العملة الأوروبية اليورو يجب �أن ت�صبح
«الوجه والأداة لأوروبا اجلديدة ذات ال�سيادة».

الصبيح :تقنين
االستقدام ليشمل
فقط العمالة المدربة

روسيا :إسرائيل تسببت في إسقاط

شرطة االحتالل تعتدي
على حراس األقصى

األمير استقبل ناصر
المحمد والغانم

اجلدد ادى كذلك �إلى بروز ازمة اخرى وهي
اال�ستعانة باملنتدبني ,خ�صو�ص ًا ان بع�ضهم
لي�سوا من ا�صحاب االخت�صا�ص ويفتقرون �إلى
مهارات طرق التدري�س والقاء املحا�رضات
لكن تتم اال�ستعانة بهم لإبعاد االنظار عن
توجه بع�ض الكليات الغالقها باب التعيينات
اجل��دي��دة ,وحماربتها للكفاءات الوطنية
وم�ستويف ال����شروط ال�سباب عديدة �أبرزها
اال�ستحواذ على املنا�صب الإ�رشافية وامل�شاركة
يف اللجان ,ف�ض ًال عن مكاف�أة البدل اال�ضايف.

�أعلنت وزارة الداخلية املغربية� ،ضبط
� 12شخ�صا لال�شتباه بانتمائهم ل�شبكة
�إرهابية تن�شط فى طنجة والدار البي�ضاء.
وذكرت املديرية العامة للأمن الوطني،
يف بيان �أوردت��ه وكالة املغرب العربي
للأنباء� ،أنه مت توقيف  12م�شتبها بهم
ينتمون ل�شبكة �إرهابية و�إجرامية تن�شط
يف طنجة والدار البي�ضاء ،بينهم �أ�شخا�ص
من ذوي ال�سوابق الق�ضائية يف جرائم
احلق العام ،ومعتقلون �سابقون يف ق�ضايا
الإره��اب والتطرف ،ف�ضال عن كون �شقيق
�أحدهم يقاتل يف �صفوف تنظيم «داع�ش»
الإرهابي على ال�ساحة ال�سورية العراقية
وا�ضاف البيان ان عمليات التفتي�ش ا�سفرت
عن �ضبط جمموعة من امل��واد واال�سلحة
امل�ستعملة يف تنفيذ املخططات االجرامية,
وال��ع��دي��د م��ن املتح�صالت والعائدات
االجرامية واملتمثلة يف �أجهزة الكرتونية
و�أق���را����ص م��دجم��ة وه���وات���ف حممولة
ومطبوعات �صادرة عن بع�ض التنظيمات
االرهابية مبا فيها تنظيم «داع�ش».

الت�سرت بالطائرة الرو�سية ما جعلها
عر�ضة لنريان الدفاعات ال�سورية
التي ت�سببت ب�سقوطها .و�أ�ضاف« :مل
يكن ممكنا لو�سائل مراقبة الطريان
الإ�رسائيلي وطياري «�إف� »16 -أال
يكونوا قد ر�صدوا الطائرة الرو�سية،
حيث انها اجتهت للهبوط من ارتفاع
 5ك م ورغم ذلك ،نفذوا هذا اال�ستفزاز
عمدا».

وتابع�« :إ�رسائيل مل حتذر قيادة القوات
الرو�سية يف �سورية م�سبقا ،ومل تبلغنا
بعمليتها عرب اخلط ال�ساخن� ،إال قبل
�أقل من دقيقة من ال�رضبة ،الأمر الذي
مل ي�سمح لنا ب�إبعاد الطائرة الرو�سية
�إلى منطقة �آمنة».
وختم بالقول« :نعترب هذا اال�ستفزاز
الإ�رسائيلي ت�رصفا عدائيا».
�ص18

عبدالمحسن سالمة :ال أحد يوجه
اإلعالم المصري  ...ومصلحة
الدولة تحكمنا
ص5

«التجارة» تمنح صفة
الضبطية القضائية
لبعض موظفي إدارة
التراخيص التجارية

االقتصاد 8

تشغيل «اإلدارية» و«التربية» و«اآلداب» و«الحياتية» العام المقبل

العازمي« :منع االختالط» سيطبق
في «الشدادية»

�أكد وزير الرتبية وزير التعليم العايل حامد
العازمي �أن «منع االختالط» �سيتم تطبيقه يف
جامعة ال�شدادية ،م�شري ًا �إلى �أنه �سيتم ت�شغيل
 4كليات يف املدينة اجلامعية يف �سبتمرب 2019
وهي العلوم االدارية والرتبية والآداب والعلوم
احلياتية.
وقال العازمي يف رده على �س�ؤال برملاين �إن
منع االختالط �سيطبق �سواء يف طرح ال�شعب
الدرا�سية �أو يف ت�صميم امل��ب��اين واملرافق

اجلامعية احلالية وامل�ستقبلية ،مبين ًا انه �سيتم
تخ�صي�ص موقع جغرايف موحد يف جامعة �صباح
ال�سامل اجلديدة لإقامة من�ش�آت جديدة تتكون
من حرمني جامعيني منف�صلني �أحدهما للذكور
والآخر للإناث م�شريا �إلى انه مت ت�صميم وبناء
مدينة �صباح ال�سامل اجلامعية بحرمني منف�صلني
�أحدهما للذكور و�آخر لالناث بتوزيع ن�سبي %30
و %70كما مت �إن�شاء واحة بحدود  100مرت تف�صل
بني احلرمني.

روما يواجه المجهول
أمام ريال مدريد
في دوري األبطال
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