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أمين «الجوف» :زيارة خادم الحرمين حافز للجميع لمضاعفة الجهود

السعودية :موقفنا ثابت من القضية
الفلسطينية وندعو إلى إنهاء االحتالل
�أك��دت اململكة العربية ال�سعودية موقفها الثابت
والرا�سخ من الق�ضية الفل�سطينية الراف�ض لل�سيا�سات
الإ�رسائيلية التي ال حترتم القوانني والأعراف الدولية،
داعية �إل��ى �إنهاء االحتالل و�إيجاد حل �شامل ودائم
وعادل.
ج��اء ذل��ك يف كلمة للم�ست�شار ب���وزارة اخلارجية
د.عبدالعزيز الرقابي ،خالل الدورة الـ 73للجمعية
العامة للأمم املتحدة بنيويورك.
و�أك���د ترحيب اململكة بالقرار امل��ط��روح اخلا�ص
بـ «ال�سيادة الدائمة لل�شعب الفل�سطيني يف الأر�ض
الفل�سطينية املحتلة مبا فيها القد�س ال�رشقية،
ولل�سكان العرب يف اجل��والن ال�سوري املحتل على
مواردهم الطبيعية» ،الذي ي�ؤكد مبد�أ ال�سيادة الدائمة
لل�شعوب الواقعة حتت االحتالل الأجنبي على مواردها
الطبيعية ،وي�سلط ال�ضوء على ا�ستغالل دولة االحتالل
للموارد الطبيعية يف الأر�ض الفل�سطينية ،ويف الأرا�ضي
العربية الأخرى التي حتتلها �إ�رسائيل منذ عام .1967
وقال�« :إن اململكة تدعو جميع دول العامل �إلى حتكيم
العقل واملنطق واح�ترام القيم واملبادئ الإن�سانية
التي قامت عليها الأمم املتحدة ،واعتماد هذا القرار
املهم بتوافق الآراء �سعي ًا �إلى �إنهاء معاناة ال�شعب
الفل�سطيني التي طال �أمدها ،خملّفة العديد من امل�آ�سي
والكوارث التي تعدت الإن�سان الفل�سطيني وطالت القرى
والأرا�ضي واملزارع واحلقول واملقد�سات الإ�سالمية وكل
كائن حي».

و�أكد موقف بالده الداعم للحل الذي يبنى على �أ�سا�س
حل الدولتني و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة
على حدود الرابع من يونيو 1967م وعا�صمتها القد�س
ال�رشيف.
و�أ�شار الرقابي �إل��ى �أن «االحتالل الإ�رسائيلي طغى
وجترب ،وم�شاريع اال�ستيطان وحرق الأرا�ضي الزراعية
من قبل امل�ستوطنني قد تو�سعت ب�شكل �سافر يتحدى
كل املواثيق والأع���راف الدولية ،ف ��آن الأوان لهذه
الت�رصفات الغوغائية �أن تتوقف ،و�آن الأوان حلقوق
الإن�سان �أن حترتم وتقدر ،و�أ�ضحى قيام دولة فل�سطينية
م�ستقلة عا�صمتها القد�س هو اخليار اال�سرتاتيجي الأمثل
ل�ضمان ال�سالم يف هذه املنطقة».
من جانبه �أكد �أمني منطقة اجلوف دروي�ش الغامدي
�أن زيارة خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز املنتظرة للجوف تعك�س حر�ص القيادة
الر�شيدة واهتمامها املتوا�صل بتلم�س احتياجات الوطن
واملواطنني وتفقد �أحوالهم عن كثب.
وق��ال �أم�ين اجل��وف� :إن ه��ذه ال��زي��ارة ت�أتي ت�أكيد ًا
للتالحم الكبري بني القيادة وال�شعب يف جميع �أرجاء
اململكة ،ومنطقة اجل��وف و�أهلها يفخرون باهتمام
القيادة بزيارة خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز .قائد نذر نف�سه ووقته وجهده خلدمة
ورعاية الدين والوطن واملواطن والزيارة الكرمية
امتداد للرعاية الأبوية التي يراها �أبنا�ؤه املواطنون
غيث ًا ويوم ًا م�شهود ًا على منطقة اجلوف.

عمان :الجوالت السلطانية تضم
دالالت سياسية مهمة

اللجنة األمنية بالمحافظة الشمالية بحثت األمن الوقائي لالنتخابات

البحرين :على الطالب عدم العبث بالدعايات االنتخابية
عقدت اللجنة الأمنية باملحافظة
ال�شمالية برئا�سة املحافظ علي
بن ال�شيخ عبداحل�سني الع�صفور
وبح�ضور مدير عام مديرية �رشطة
املنطقة ال�شمالية العميد عبدالله
اجل�يران اجتماع ًا بحث فيه الأمن
الوقائي ،والتدابري ل�ضمان انتظام
فرتة احلمالت الدعائية حتى يوم
الت�صويت املقرر يف  24نوفمرب.
وق���ال الع�صفور� :إن املحافظة
ال�شمالية ب��د�أت فعليا يف حملتها
التوعوية والأمنية بالإ�ضافة �إلى
التوا�صل مع مديرية ال�رشطة وبلدية
املنطقة ال�شمالية للتعاون من �أجل
�ضمان �أج��واء دعائية وانتخابية
م�ستقرة تتما�شى م��ع الأنظمة
وال��ق��وان�ين ،ورف��ع وع��ي الناخب
وامل�تر���ش��ح ���س��واء فيما يتعلق
بالقوانني والإجراءات ال�سيما الأمور
املتعلقة بحق الناخب يف اختيار
املرت�شحني واملرت�شحات الأكفاء
بكل ن��زاه��ة وح��ري��ة وه��ي دعامة
�أ�سا�سية للعملية الدميقراطية.
ويف ال�سياق ذات���ه �أك���د العميد
عبدالله اجلريان �أن هناك  31طلب ًا
ملقار انتخابية �سواء يف املجال�س
املنزلية �أو ال�صاالت �أو اخليام� ،أما
بالن�سبة حلاالت تخريب الدعايات
االنتخابية كالفتات املرت�شحني
فهي حم��دودة �إال �أنه �أكد على دور
وزارة الرتبية والتعليم للم�ساهمة
يف توعية الطلبة ب��ع��دم العبث
ب�إعالنات املرت�شحني ،حيث تبني
م��ن خ�لال ح���االت التخريب �أن��ه
عبارة عن «عبث �أطفال» ،ويف ذات
ال�سياق ،ذكر مدير �إدارة الوقاية

• جانب من اجتماع اللجنة األمنية

من اجلرمية علي �أميني �أن هناك
برناجم ًا �سيتم تنفيذه يف الأ�سبوع
املقبل ي�شمل جميع مدار�س البحرين
لتوعية التالميذ لتجنب الإقدام على
العبث بالإعالنات االنتخابية.
وفيما يتعلق باملواقع الآمنة فقد
ركز الع�صفور على �أهمية اختيار
املواقع التي ت�ضمن �أم��ان املقار
االنتخابية ل�ضمان ت��واف��ر كافة
العوامل الدعائية الإعالمية فيها،
م�ؤك ًدا على �أهمية ال��دور الوقائي
حلفظ العملية االنتخابية ،و�أن
املحافظة ال�شمالية لديها برنامج
حما�رضات للتوعية االنتخابية مقدم
للناخبني واملرت�شحني ،و�ستعقد

ن��دوة الت�رشيع البحريني حول
اجل��رائ��م االنتخابية م�ساء الأحد
املقبل  11نوفمرب احلايل يقدمها
امل�ست�شار القانوين الدكتور علي
البحار �ضمن الربنامج.
من جهة �أخرى تناول االجتماع يف
بنده الثاين مبادرة م�رشوع مكافحة
املخدرات� ،إذ �أثنى فيها الع�صفور
على مبادرة وزير الداخلية الفريق
الركن ال�شيخ را�شد بن عبدالله
�آل خليفة يف مكافحة املخدرات،
حيث �شدد الع�صفور على �أهمية
تنفيذ الربامج الفاعلة يف حماية
املجتمع م��ن ه���ذه الآف�����ة ،وقد
ق��دم علي �أميني عر�ض ًا ��شرح فيه

برنامج «م��ع��ا» و�أه��داف��ه لتهيئة
واع قادر على اتخاذ قرارات
جيل ٍ
مثلى للو�صول �إلى حياة اجتماعية
خالية من العنف والإدمان وتعزيز
ال�رشاكة املجتمعية ،ومت تنفيذ
ه��ذا ال�برن��ام��ج يف  173مدر�سة
�إبتدائية و�إع��دادي��ة من بينها 50
مدر�سة باملحافظة ال�شمالية ،وقد
�أكد املحافظ الع�صفور على �أهمية
تناول كل املحاذير الإلكرتونية
احلديثة �سواء تلك التي حتتويها
الألعاب الإلكرتونية �أم حمتويات
الأجهزة اللوحية والهواتف النقالة
وما ت�شكله من خطر على الأطفال من
�أجل توعية �أولياء الأمور.

قطر :المنحة وصلت آالف الموظفين
المدنيين التابعين لحكومة غزة

• السلطان قابوس في إحدى جوالته

زار ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
مناطق متفرقة من ال�سلطنة متج�شما
التحال وال�سفر
م�شاق و�صعوبة رِ
م��ن منطقة ال��ى �أخ���رى ،وحتدى
احلر ،وق�سوة الربد،
احلاكم �شدة
ّ
لالطمئنان على �شعبه ،كما حتمل
العي�ش يف خيمة يف ال�صحراء يف
ظل الرياح والعوا�صف الرملية،
والأن������واء امل��م��ط��رة ،م��ن �أج��ل
االطمئنان على مواطنيه ،وذلك –
وفق تقرير اخباري عماين « -حمبة
مابعدها حمبة» .ان يتجول احلاكم
يف املدن والقرى ،والنا�س نيام
فذلك �إح�سا�س مب�س�ؤولية الراعي
ؤمترا
عن الرعية و�أن يعقد احلاكم م� ً
مفتوحا مع �شعبه يف الهواء الطلق
ً
دون ج��دران �أو �أب���واب مو�صدة،
وال جدول �أعمال م�سبق مبا �سيتم
مناق�شته ،فذلك قمة معاين ال�شورى
والدميقراطية.
ان يحتكم �أم��ام احلاكم املواطن
والوزير على كر�سي خ�شبي واحد،
فذلك �أروع تطبيق للعدل� ،أن يبا�رش
احلاكم مهام وم�س�ؤوليات احلكم،
من مدينة هنا يف هذه املحافظة،
ومدينة هناك من تلك املحافظة،
فذلك �أ�سمى تطبيق ملنهج حديث يف
ممار�سة �ش�ؤون احلكم وال�سلطة.
ويقول كاتب التقرير� :إنّ العزائم

والإرادات ،ال تقا�س بكرثة الكالم
والأق���وال ،و�إمن��ا مبا يتحقق من
جن���اح���ات ق��ه��رت امل�ستحيل،
وتخطّ ت خياالت العقل والأرق��ام
والتوقعات ،وال ميكن �أن يت�أتّ ى
ذلك �إال ب�شعور خا�ص بامل�س�ؤولية
َ
واجل َلد وال�صربُ ،يعرف به الرجال
ومعادنهم يف ال�شدائد واملحن.
م�ضيفاّ � :إن احلاكم ال��ذي ميار�س
���ش���ؤون احل��ك��م م��ن �أج���ل �شعبه
وهو على �رسير املر�ض ،ويقهر
املر�ض ،حاكم يظهر جلده و�صربه
ليتنعم م��واط��ن��وه واملقيمون
ّ
يف وطنه ،واحل��اك��م ال��ذي يعود
من رحلة ع�لاج طويلة و�صعبة،
ويت�سامى على الآالم ويقاومها،
مانعا
وه��و ي��ن��زل م��ن ط��ائ��رت��ه
ً
مرافقيه من االقرتاب منه ،حتى ال
تنزل دمعة من عني طفل� ،أو جته�ش
امر�أة �أو رجل عجوز بالبكاء – وهو
يعلم حمبتهم وم�شاعرهم نحوه
ويبادلهم �إياها – لهو رجلٌ طبعت
نف�سه بحب و�إيثار النف�س من �أجل
راحة الآخرين.
� ّأي رجل هذا !! و�أي حاكم نادرٍ هذا
؟!! لقد �أعجزْ َت م�صطلحات الرجولة
واحلاكمية يف كماالت الو�صف،
والإح��اط��ة بدالالتها ومعانيها،
والتي جت�سدت فيك يا موالي.

الخرطوم وواشنطن :محادثات
إلزالة السودان من قائمة
الدول الراعية لإلرهاب
قالت ال�سودان اول من �أم�س انها
تو�صلت الت��ف��اق م��ع الواليات
املتحدة ب�ش�أن مرحلة ثانية من
املحادثات تهدف الى حموها من
القائمة االمريكية للدول الراعية
لالرهاب.
ورفعت وا�شنطن عقوبات جتارية
عمرها  20عاما على ال�سودان قبل
عام لكن خرباء االقت�صاد يقولون
�إن امل�ستثمرين والبنوك الأجنبية
تتخبط ب�سبب ا�ستمرار الواليات
املتحدة يف تعيني ال�سودان كدولة
راعية للإرهاب �إلى جانب �إيران
وكوريا ال�شمالية و�سورية.
وقالت وزارة اخلارجية ال�سودانية
يف بيان «ال�سودان يرحب ب�إطالق
املرحلة الثانية من املحادثات
اال�سرتاتيجية ب�ين الطرفني،

خا�صة بعد جناح اجلولة الأولى
من املحادثات التي �أدت �إلى رفع
العقوبات االقت�صادية».
�إن ا�ستمرار �إدراج ال�سودان كدولة
راعية للإرهاب يجعلها غري م�ؤهلة
للديون التي هي يف �أم�س احلاجة
�إليها ومتويل من املقر�ضني مثل
�صندوق النقد ال���دويل والبنك
الدويل.
وقالت املتحدثة با�سم وزارة
اخلارجية الأمريكية هيذر ناويرت
يف بيان �إن وا�شنطن تريد من
ال�سودان �إحراز مزيد من التقدم يف
جمال حقوق الإن�سان واحلريات
الدينية وال�صحافة وحت�سني
و�صول امل�ساعدات الإن�سانية
وتو�سيع التعاون يف مكافحة
الإرهاب.

و ي�ضيف التقرير :فيما يتعلق
باجلوالت ال�سلطانية فقد بد�أت
يف منت�صف ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات من
القرن املا�ضي ،وهي نوعان من
اجل����والت� ،إح��داه��ا غ�ير معلنة
ومفاجئة والأخرى ر�سمية ،كانت
اجلوالت ال�رسية التي يقوم بها،
ال يعلم م�سبقا بها �أحد ،وال يكون
بها موكب وال حر�س كحر�س امللوك
وال��ر�ؤ���س��اء عند تنقالتهم ،وقد
ت�ستهدف هذه الزيارة �أو اجلولة
قرية بعينها� ،أو من�ش�أة بذاتها،
ك�أن يكون م�ست�شفى �أو مدر�سة� ،أو
م�صنعا� ،أو حمطة لتوليد الطاقة،
وكان من ال�سهل جدا �أن يلتقي �أي
مواطن به يف هذه املواقع في�سلم
عليه وه��و ال يعرفه من الوهلة
الأولى لب�ساطة الرجل العظيم يف
توا�ضعه وخلقه ،وبعد اجلولة
ت�صدر توجيهاته و�أوامره ال�سامية
ل��ل��وزراء واملخت�صني مب��ا يراه
يحقق م�صلحة الوطن واملواطنني.
وهنا تتبادر �إلى الأذهان الفل�سفة
العمانية ال�سلطانية ،يف ممار�سة
�ش�ؤون ال�سلطة ،وبحكم خربتي
ودرا�ستي ،واطالعي على �أنظمة
احلكم ،وطرق ممار�سة ال�سلطة،
�أكاد �أجزم يقينا �أال وجود ل�شبيه
لهذه اجلوالت يف العامل �أجمع.

بد�أ �آالف املوظفني املدنيني التابعني حلكومة غزة
ال�سابقة التي تديرها حركة حما�س� ،أم�س اجلمعة،
تلقي املنحة القطرية املقدمة لهم عرب فروع «بنك
الربيد» املنت�رشة يف قطاع غزة.
و�سي�ستمر دفع املنحة للموظفني اليوم ال�سبت
و�سيتم تنفيذ م�شاريع دعم قطرية �أخ��رى للفئات
املهم�شة خالل الأيام املقبلة� ،ضمن املنحة الأمريية
لإغاثة غزة.
و�أعلنت وزارة املالية بغزة يف بيان �صحايف
تو�ضيحي ،تفا�صيل عملية ال����صرف اخلا�صة
باملوظفني ،حيث �ستقوم ب�رصف رات��ب كامل
للموظفني امل�ستفيدين من املنحة ومل ي�ستلموا دفعة
راتب يوليو ،على �أن يتم ال�رصف لهم بواقع 50%

يف الأ�شهر اخلم�سة التالية.
و�أ�ضافت �أن املوظفني امل�ستفيدين من املنحة
و�رصفت لهم دفعة رات��ب يوليو �سيتم ا�ستكمال
�رصف الراتب لهم بواقع  ،40%على �أن يتم �رصف
الأ�شهر اخلم�سة التالية مبا يوازي  50%من الراتب،
مو�ضحة �أن غري امل�ستفيدين من املنحة �سيتم
ال�رصف لهم بواقع  60%على مدار ال�ستة �شهور من
الإيراد املحلي.
وخالل الفرتة املا�ضية كانت وزارة املالية تقوم
ب�رصف دفعة مالية بقيمة  40%من �إجمايل رواتب
املوظفني بغزة بحد �أدنى � 1200شيكل ،على فرتات
تتجاوز يف بع�ض الأحيان  40يوم ًا ،فيما كانت تقوم
برتحيل باقي الرواتب �إلى امل�ستحقات ،ب�سبب عجز

ال�سيولة النقدية املتوفرة.
و�سبق �أن قدمت قطر منحة مالية ملوظفي حكومة
غزة ال�سابقة ،الذين ترف�ض ال�سلطة الفل�سطينية
وحكومة الوفاق الوطني االعرتاف بهم ،عرب دفعة
مالية بقيمة  1200دوالر وجهت للموظفني املدنيني،
فيما عملت وزارة املالية على �رصف رواتب الأجهزة
الأمنية ب�شكلٍ كامل عامي  2014و.2016
ويقدر عدد املوظفني يف قطاع غزة الذين يعملون
مبختلف ال���وزارات واملن�ش�آت احلكومية بنحو
� 43ألف موظف ،جرى تعيينهم يف �أعقاب �أحداث
االنق�سام الداخلي عام � 2007ضمن احلكومة التي
كان يرت�أ�سها �سابق ًا رئي�س املكتب ال�سيا�سي احلايل
حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية.

انطالق ملتقى أبوظبي الخامس
للسياسة الدولية  ...غداً

• علم أبوظبي يرتفع في املؤمتر الدولي

�ضبط �سيا�سيون و�صناع ق��رار وخ�براء
بارزون من خمتلف �أرجاء العامل ،عقارب
�ساعاتهم على توقيت دول��ة الإم���ارات،
ا�ستعدادا للم�شاركة بفعاليات «ملتقى
�أبوظبي اال�سرتاتيجي» اخلام�س.
فاحلدث الدويل تنطلق فعالياته غدا الأحد،
ويتوا�صل على مدار يومني ،يف دورة خام�سة
ت�ست�ضيفها العا�صمة الإماراتية كما يف كل
عام ،وينظمها مركز الإمارات لل�سيا�سات.
مو�ضوعات خمتلفة وق�ضايا �إقليمية ودولية
على �أجندة امللتقى وحتت جمهر امل�شاركني
فيه� ،سعي ًا نحو �صياغة خمرجات من �ش�أنها
�أن ت�شكّ ل قاعدة بيانات ت�صنع خارطة طريق
القرارات وال�سيا�سات الدولية ،وت�سلط
ال�ضوء على العديد من الق�ضايا ال�شائكة.
ومي��ث��ل مفهوم ال��ق��وة حجر �أ���س��ا���س يف
العالقات الدولية ،ولهذا ،يركز امللتقى
ه��ذا العام على بحث ه��ذا املفهوم ،مبا

يف ذل��ك تفاعالته وحت��والت��ه وتبايناته
ودينام ّياته.
ولأول م��رة ،يتناول امللتقى مو�ضوع
اال�سرتاتيجية الإماراتية لبناء القوة.
وتتبنى الإم����ارات ا�سرتاتيجية القوة
الناعمة ،من خالل منظومة عمل وطنية
�شاملة ترمي �إلى تعزيز �سمعة الإمارات،
�إقليمي ًا ودولياً ،وعلى امل�ستويني الر�سمي
وال�شعبي.
ولأن ق��وة ال���دول ال تقا�س بال�رضورة
ع�سكرياً ،ت�سعى الإم���ارات �إل��ى تكري�س
مكانتها قوة اقت�صادية وثقافية و�إن�سانية
وح�ضارية ،وتعزيز �صورتها دولة منفتحة
على الثقافات واحل�ضارات.
وعالوة على ذلك ،تُ غطّ ي جل�سات امللتقى
ال�سيا�سات الأمريكية والرو�سية وال�صينية
والأوروب��ي��ة والهندية والأفريقية� ،ضمن
�سياق تباينات القوة.

اقتراح إسرائيلي لربط دول الخليج
بخط سكة حديد مع تل أبيب
ا�ستغل وزير النقل الإ�رسائيلي ،ي�رسائيل
كات�س ،دعوة نادرة لزيارة �سلطنة ُعمان
يوم  7نوفمرب ال�ستعرا�ض م�رشوع «م�سارات
من �أجل ال�سالم الإقليمي» ،الذي ُي َعد من
بنات �أفكار رئي�س ال��وزراء الإ�رسائيلي
بنيامني نتنياهو ،وق��ال كات�س الذي
تقيم بالده عالقات دبلوما�سية ر�سمية مع
بلدين عربيني فقط هما م�رص والأردن «�إنه
�أمر منطقي ويتجاوز اخلالفات ال�سيا�سية
والأيديولوجية».
و�أو�ضح كات�س �أن امل�رشوع الذي �أطلق
عليه «�سكة حديد ال�سالم» يلقى دعم ًا من

�إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
م�شري ًا �إل���ى �أن���ه «مبني على فكرتني
بري
رئي�سيتني — �إ��سرائ��ي��ل كج�رس ّ
والأردن كمركز موا�صالت �إقليمي».
فقد ا�ستطاعت ال�سكك احلديدية قبل قرن
م�ضى توحيد منطقة ال�رشق الأو�سط،
على الأقل �إلى �أن بد�أ ال�ضابط الربيطاين
امل��ع��روف با�سم ل��ورن�����س ال��ع��رب يف
تفجريها ،وتقرتح �إ�رسائيل ،كجزء من
حماوالتها لت�شكيل حتالف غري متوقع
ال�س ّن ّية� ،إعادة بناء
مع الدول العربية ُ
جزء على الأقل من هذا امل�سار التاريخي

الذي ميتد من البحر الأبي�ض املتو�سط
�إل��ى اخلليج بح�سب تقرير ل�صحيفة
«ذا تامي» الربيطانية.
فجر
العرب
لورن�س
جدير بالذكر � َّأن
َّ
ٌ
�أج����زاء م��ن خ��ط �سكة ح��دي��د احلجاز
ٍ
كجزء من عمليات حرب الع�صابات �ضد
الإم�براط��وري��ة العثمانية � َّإب���ان احلرب
العاملية الأول���ى ،وتركت ال�رصاعات
الالحقة كذلك �آثارها التدمريية ،ويف
الوقت احلا�رض ،ال توجد خطوط تعمل يف
لبنان وال تعرب �أي خطوط �سكك حديدية
حدود �إ�رسائيل.

• وزير العدل اإلسرائيلي يتحدث عن املشروع

