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أكد أنها لن تكون مطلقة اليد للهيمنة على الشرق األوسط 

بومبيو: إيران ستواجه أقسى عقوبات في التاريخ إذا عادت إلى برنامجها النووي

النظام الفارسي يتحدى املجتمع الدولي 
ويزعم أنــه ال يستطيع أحــد إخــراجــه من 
ــتــي ستسقط  ــخ ال ــواري ــص ســـوريـــة.. ال
على رؤوس جــنــوده ستجعلهم يفرون 
كاجلرذان.. هذا النظام املارق بسبب تعنته 
وأحــامــه التوسعية املريضة سيدخل 
الشعب اإليراني املظلوم في متاهات وآالم.. 

قتل الثعبان بضرب الرأس وليس الذنب!

بني السطور

قال وزير اخلارجية األميركي، مايك بومبيو، أمس االثنني، إن يران 
لن تكون بعد اآلن »أبدا مطلقة اليد للهيمنة على الشرق األوسط«، 
مشيرا إلى أن باده انسحبت من االتفاق النووي مع إيــران بسبب 

األخطاء التي شابته.
وأضاف بومبيو في مؤمتر صحافي بواشنطن لعرض استراتيجية 
باده جتاه طهران، أن فقرات من االتفاق النووي أجلت فقط حصول 
ايران على أسلحة نووية بعد 2025، أما بعدئذ فستكون إيران حرة 
في احلصول على أسلحة نووية وهو ما سيفضي إلى تنافس محموم 

على التسلح.
وأشار إلى أن من دعموا االتفاق النووي زعموا أن توقيعه سيجعل 
منطقة الشرق األوسط أكثر استقرارا، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، إذ 
زادت طهران وتيرة عدائها بعد االتفاق، واستغلت ما حصلت عليه من 

أموال لتأجيج األوضاع في الشرق األوسط.
وأشار بومبيو إلى الدعم املستمر الذي قدمته إيران مليليشيات حزب 
الله اإليرانية وتدخلها في األزمة السورية، مما أدى إلى نزوح وجلوء 

املايني السوريني.
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أدان افتتاح باراغواي سفارتها فيها 

األردن: غالبية دول العالم ترفض نقل 
سفاراتها إلى القدس احملتلة

وزير اإلعام األردني محمد املومني

 1.8 »املالية« حتصل 
مليون دينار من بيع قسائم 

في مزاد علني 
أعلنت وزارة املالية حتصيلها 1.8 مليون دينار كويتي 
)نحو 5.9 مليون دوالر أميركي( من بيع قسائم ملك الدولة 

في أول مزاد علني لها خال السنة املالية اجلديدة.
وقالت )املالية( أمس إن املــزادات تدخل ضمن البرنامج 
اإلصاحي املالي للدولة الذي يهدف إلى تعزيز وتعظيم منو 

إيرادات الدولة غير النفطية.

»مكافحة الفساد« حتيل
مديرًا وموظفة في »الشؤون« 

إلى النيابة العامة 
أحــالــت الهيئة العامة ملكافحة 
ــس مــديــرا في  ــة( أم ــزاه الــفــســاد )ن
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ومــوظــفــة فـــي إدارة اخلـــدمـــات 
االجتماعية إلى النيابة العامة على 
خلفية بــاغ مقدم للهيئة في وقت 

سابق.
وقالت )نزاهة( إنها عقب استيفاء 

التحقيقات وجمع االستدالالت عن 
ــبــاغ املــقــدم للهيئة بخصوص  ال
بعض املخالفات املتعلقة باستياء 
ــال الــعــام ومخالفة  موظفة على امل
القوانني والنظم املعمول بها بتسهيل 

من الرئيس املباشر .

دان األردن أمس االثنني قيام باراغواي بافتتاح 
سفارتها في القدس احملتلة ونقل مقرها من تل ابيب 

واصفا هذه اخلطوة بانها »باطلة وغير قانونية«.
ــر اإلعــام األردنـــي الناطق الرسمي  ــال وزي وق
باسم احلكومة محمد املومني: إن هذا اإلجراء ميثل 
ــرارات الشرعية  “خرقا” مليثاق األمم املتحدة وق
الدولية ذات الصلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن القدس 

الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية.
مؤكداً رفض األردن “املطلق” لنقل أي سفارة 
معتمدة لــدى إســرائــيــل إلــى الــقــدس، مشيرا إلى 
رفض غالبية دول العالم نقل سفارات الــدول إلى 
القدس، الفتا الى ظهور ذلك جليا في تصويت 128 
دولة ضده في اجلمعية العامة لألمم املتحدة وفي 
تصويت مجلس األمن حيث عارضته غالبية الدول 

األعضاء.

عائلة العوضي
لوفاة

يوسف حسني إبراهيم العوضي

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته
ويسكنه  فسيح جناته

»اجلمارك« تضع إجراءات 
جديدة لتحديد مسارات 

حاويات املواد الغذائية
أعلن مدير إدارة املوانئ الشمالية صالح احلربي، عن 
تفعيل قــرار مدير عام اإلدارة العامة للجمارك املستشار 
ــم 195/2018 واخلـــاص بتسهيل  ـــاوي، رق جــمــال اجل
إجراءات دفع غرامات “الطبالي - اجلوالة” بواسطة “الكي 
نت” داخل رمبة التفتيش في املوانئ الشمالية وعلى مدار 
فترتني صباحية ومسائية. وقال احلربي إن تسهيل دفع 

الغرامات يأتي في إطار تسهيل اإلجراءات 

»التشريعية« ترفض  تقليص »سنوات املؤبد« وحتديد مدة سنة السجن

الدالل: القاضي يقرر مدة احلبس.. 
و حتديد الفترة الزمنية بأقل من 
12 شهرًا ليس له ارتباط قانوني

رفضت جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية في اجتماعها أمس االثنني 
اقتراحني بشأن تعديل قانوني اجلزاء 
والسجون بتحديد عــدد أشهر سنة 
السجن بأقل من 12 شهرا وحتديد 

السجن املؤبد مبدة 25 عاما.

وقــال عضو اجلنة النائب محمد 
الــدالل إن اللجنة اجتمعت بحضور 
قــيــادات وزارتـــي الداخلية والعدل 
وبــعــد االســتــمــاع لــوجــهــات النظر 

املختلفة ونظرا ألن 

أشاد بدعم  سمو األمير لقضية الشعب الفلسطيني العادلة

مجلس الوزراء: نتعامل مع جميع أعضاء 
مجلس األمة  وفق الدستور والقانون

املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ  
جابر املبارك بدعم سمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد بقضية الشعب الفلسطيني 
العادلة، وعبرعن عظيم الفخر واالعتزاز 
باملوقف اجلاد والــدور اإليجابي املهم الذي 
يضطلع به صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد في دعم القضية الفلسطينية 
العادلة وحق الشعب الفلسطيني الشقيق 
املشروع، منوهاً مبضامني الكلمة الصادقة 

التي ألقاها سموه أمــام القمة االستثنائية 
ملنظمة التعاون اإلسامي التي عقدت مؤخراً 
في إسطنبول ، والتي أكد فيها سموه إدانته 
للمارسات القمعية وقتل األبرياء من الشعب 
الفلسطيني ، واستنكاره لعجز املجتمع 
الدولي عن تطبيق قرارته وغياب الضمير 
العاملي ، محذرا من تداعياتها وأثارها وما 
ميكن ان تقود إليه من زيادة التوتر والعنف 
وعــدم االســتــقــرار ، ومــا أشــار إليه سموه 

مــن أن الــقــرار األحـــادي بافتتاح السفارة 
األميركية في مدينة القدس الشريف من 
شأنه طمس الهوية الفلسطينية وتغير 
الوضع التاريخي القائم، ويستهدف تهويد 
املدينة املقدسة وتغيير هويتها الدينية 
والتاريخية باعتبارها مدينة لكل األديان 
السماوية ، ومبا ميثله ذلك من حتٍد سافر 
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