
 األرقام المرتفعة في حاالت اإلصابة جاءت نتيجة التجمعات
    التي حدثت خالل األسبوعين الماضيين

 تواقون لفتح كل القطاعات وأولها المساجد

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

وفاة و٥٤٤ إصابة محلية ٣١٣ منها بعمان

»كورونا« يضرب بقوة 
والرزاز: االلتزام يجنبنا الحظر

اجتماع عمان: حل الدولتين اساس
 السالم الشامل

االنباط-عمان 

ت�سجيل  ع��ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

549 اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد يف 

اململكة ام�س اخلمي�س، منها 544 حملية، 

لريتفع العدد الإجمايل للإ�سابات اإىل 

.6591

وت��وزع��ت الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة ح�سب 

امل��وج��ز الإع���لم���ي ال�����س��ادر ع��ن رئا�سة 

ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال�������وزراء 

الآتي: 544 حالة حملّية منها 313 حالة 

حالة  و118  عّمان،  العا�سمة  مبحافظة 

مبحافظة الزرقاء، و34 حالة مبحافظة 

ال��ك��رك،  مبحافظة  ح��ال��ة  و37  البلقاء، 

و14 حالة  ح��الت مبحافظة جر�س،  و5 

مبحافظة  و12ح���ال���ة  اإرب����د،  مبحافظة 

م��ع��ان، و3 ح����الت مب��ح��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون، 

و6 ح����الت مب��ح��اف��ظ��ة امل���ف���رق، وح��ال��ة 

واحدة مبحافظة العقبة، وحالة واحدة 

مبحافظة ماأدبا.

خ��ارج��ّي��ة، بني  ح���الت   5 �سجلت  كما 

القادمني من اخل��ارج، مّمن يقيمون يف 

فنادق احلجر.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - عمان

م�سر  و  الردن  خارجية  وزراء  عقد   

وف��رن�����س��ا واأمل���ان���ي���ا اج��ت��م��اع��ا يف ع��م��ان 

حول  وت�����س��اوره��م  تن�سيقهم  ل�ستكمال 

���س��ب��ل دع����م ع��م��ل��ي��ة ال�����س��لم يف ال�����س��رق 

العادل  ال�سلم  حتقيق  بهدف  الأو���س��ط 

والدائم. وال�سامل 

وح�����س��ر الج���ت���م���اع امل��م��ث��ل اخل��ا���س 

ل���لحت���اد الأوروب�������ي ل��ع��م��ل��ي��ة ال�����س��لم. 

�سامح   ، ال�سفدي  امين  الوزراء  واأ�سدر 

���س��ك��ري ، ج���ان-اإي���ف ل���ودري���ان وه��اي��ك��و 

ما�س يف ختام الجتماع البيان امل�سرتك 

اإل��ت��زام��ن��ا دع���م جميع  ال���ت���ايل:- ن���وؤك���د 

عادل  �سلم  حتقيق  امل�ستهدفة  اجلهود 

امل�سروعة  احل��ق��وق  يلبي  و�سامل  ودائ��م 

ل��لأط��راف ك��اف��ة، ع��ل��ى اأ���س��ا���س ال��ق��ان��ون 

ذات  امل��ت��ح��دة  الأمم  وق������رارات  ال�����دويل 

مبا  عليها،  امل��ت��ف��ق  وامل��رج��ع��ي��ات  ال�سلة 

فيها مبادرة ال�سلم العربية.

- نوؤكد اأن حل ال�سراع الفل�سطيني-

الدولتني،  حل  اأ�سا�س  على  الإ�سرائيلي 

ال�����������ذي ي���������س����م����ن جت���������س����ي����د ال������دول������ة 

للحياة  والقابلة  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

 ،1967 على خطوط الرابع من حزيران 

باأمن  اإ�سرائيل  جنب  اإىل  جنبا  لتعي�س 

و�سلم.

التفا�صيل �ص »3«
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 اسقبل وزيري خارجية مصر وفرنسا والممثل الخاص لالتحاد األوروبي 
لعملية السالم في الشرق األوسط

الملك يؤكد على الموقف الثابت 
تجاه القضية الفلسطينية

االنباط-وكاالت

 ت�سهد مدينة رام اهلل، حراكا دبلوما�سيا 

ي��وم��ي��ة لقنا�سل  ���س��ب��ه  ن�����س��ط��ا، وزي������ارات 

وم�سوؤولني دوليني، اأغلبهم اأوروبيني

وت��ت��م اأغ��ل��ب ال��ل��ق��اءات امل��ع��ل��ن عنها مع 

رئ��ي�����س ال������وزراء حم��م��د ا���س��ت��ي��ة، ورئ��ي�����س 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��وؤون امل��دن��ي��ة )جهة 

ح�سني  الح��ت��لل(  �سلطات  مع  التوا�سل 

املالكي  ري��ا���س  اخلارجية  ووزي���ر  ال�سيخ، 

وغريهم

وت���رتك���ز جم��م��ل ال���ل���ق���اءات ع��ل��ى ع��دة 

اأبرزها: العودة للمفاو�سات  اأهداف، لكن 

واإعادة التن�سيق الأمني مع اإ�سرائيل

ويف املقابل فاإن املوقف الفل�سطيني ثابت 

على �سروطه اإزاء امللفني

اأج���روا  ال��ذي��ن  ال�سيا�سيني  اأب����رز  وم���ن 

�سبتمرب/  طلع  منذ  اهلل،  رام  يف  ل��ق��اءات 

اأيلول، ممثلة كندا لدى ال�سلطة الوطنية 

والقن�سل  ويتلوفر،  روب��ن  الفل�سطينية 

الربيطاين العام يف القد�س فيليب هول

الأوروب���ي  الحت��اد  ممثل  اأي�سا،  ومنهم 

�سفني كون فون بورغ�سدورف، والقن�سل 

الإ����س���ب���اين ال���ع���ام يف ال���ق���د����س اغ��ن��ا���س��ي��و 

غ��ار���س��ي��ا ف��ال��دك��ا���س��ا���س، ووزي�����ر ال��دول��ة 

الأمل����اين ل��ل�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة نيلز اأن���ني، 

ال�سلم  لعملية  امل��ت��ح��دة  الأمم  ومن�سق 

ال�سيد نيكولي ميلدينوف

الفل�سطيني  امل���رك���ز  يف  امل���دي���ر  ي���ق���ول 

لأب������ح������اث ال���������س����ي����ا�����س����ات وال�����درا������س�����ات 

اإن  ����س���اه���ني  ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة، خ���ل���ي���ل 

م���ن اأه�������داف ال�����زي�����ارات ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ة 

التطبيع  نطاق  تو�سيع  اأمام  الفل�سطينية 

على امل�ستوى العربي

ويرى اأن الق�سية الفل�سطينية ل تزال، 

العقبات  اأه��م  اأح��د  النق�سام،  حالة  رغ��م 

اأمام ظهور التطبيع وانت�ساره على نطاق 

وا�سع

الفل�سطينيني  املطلوب من  اإن  وي�سيف 

ب�سفقة  الآن  الن���خ���راط  اإم����ا  ���س��راح��ة 

القرن اأو ال�سمت على يجري من عملية 

تهدف اإىل ت�سفية حقوقهم

ورغ���م ال��رف�����س والإدان�����ة ال��وا���س��ع��ة من 

الإم�����ارات  وّق��ع��ت  الفل�سطيني،  اجل��ان��ب 

التطبيع  اتفاقيتي  م��وؤخ��را،  والبحرين، 

برعاية  الأبي�س،  البيت  يف  اإ�سرائيل  مع 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب

ال��داف��ع الآخ����ر ل��لت�����س��الت ك��م��ا يقول 

ت��وؤدي  اأن  م��ن  امل��ت��زاي��د  القلق  ه��و  �ساهني 

على  والقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سغوط 

اإىل م��زي��د من  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة 

التوتر يف العلقة مع اإ�سرائيل

ال��دوائ��ر  م��ن  الكثري  اأن  �ساهني  وي���رى 

من  التخفيف  تريد  الدولية،  ال�سيا�سية 

تتعر�س  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��غ��وط 

خ��لل  م��ن  الفل�سطينية،  احل��ك��وم��ة  ل��ه��ا 

ت�سلم  اأج���ل  م��ن  �سيغة  لإي��ج��اد  التو�سط 

اأموال املقا�سة.

التفا�صيل �ص »10«

 رام اهلل.. نشاط دبلوماسي إلحياء المفاوضات والعودة للتنسيق

نفعل ما نتستطيع ... 

الرزاز : بقاء أو رحيل الحكومة بيد الملك 
وسنبقى نعمل آلخر دقيقة

 وزير العمل يعلن عن قرارات للعمالة الوافدة 
من الجنسيات المقيدة والجنسية المصرية

 مدير األمن العام يكرم ضابطين 
متقاعدين برتبة لواء

 رئيس هيئة األركان يتابع تمرينًا 
تعبويًا لسالح المدفعية الملكي

 الحكومة تبدأ بإعداد البرنامج التنموي 
التنفيذي لألعوام الثالثة المقبلة

 السودان على بعد خطوة من تطبيع 
العالقات مع إسرائيل

االنباط- عّمان

ق���ال م��دي��ر الأم����ن ال��ع��ام ال���ل���واء ال��رك��ن 

بجهود  تعتز  املديرية  اإن  احلوامتة  ح�سني 

جتاه  واملو�سول  املخل�س  وعطائهم  اأبنائها 

وطنهم وموؤ�س�ستهم التي كان لهم ن�سيٌب يف 

�سرف بنائها، واإعلء بنيانها، يف ظل القيادة 

الها�سمية احلكيمة.

واأ���س��اف احل��وامت��ة خ��لل تكرميه ام�س 

اإىل  ترفيعهما  مت  متقاعدين  ل�سابطني 

ما  اأن  التقاعد  على  واإحالتهما  ل��واء  رتبة 

حتقق من تطور يف عمل املنظومة الأمنية 

يف خم��ت��ل��ف وح�����دات وت�����س��ك��ي��لت امل��دي��ري��ة 

اجلاد  العمل  من  طويلة  ل�سنوات  ثمرة  هو 

واملرتاكم.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 ت���اب���ع رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة الأرك��������ان امل�����س��رتك��ة، 

ام�س  احلنيطي،  اأح��م��د  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

)مطر  التعبوي  التمرين  جمريات  اخلمي�س، 

املدفعية  �سلح  وح��دات  نفذته  الذي  غزير2( 

املخ�س�سة. التدريب  ميادين  يف  امللكي 

وا���س��ت��م��ع ال��ل��واء ال��رك��ن احل��ن��ي��ط��ي لإي��ج��از 

امللكي  امل��دف��ع��ي��ة  ���س��لح  ق��ائ��د  ع�����س��ك��ري ق��دم��ه 

التمرين  عليها  بني  التي  ال�سيناريوهات  حول 

ل��ت��ح��اك��ي ال��ع��م��ل��ي��ات احل��ق��ي��ق��ي��ة والإج�������راءات 

امل���ت���خ���ذة يف ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ع���ام���ل م���ع م���ث���ل ه���ذه 

ال���ع���م���ل���ي���ات ع���ل���ى اأر��������س ال�����واق�����ع. وا���س��ت��م��ل 

الأهداف. رماية  على  التمرين 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 عقد الجتماع الأول للجنة التن�سيقية 

لإع������داد ال���ربن���ام���ج ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال��ت��ن��م��وي 

وم���راج���ع���ة   2021-2023 ل�����لأع�����وام 

 2015 الأردن  ل��وث��ي��ق��ة  امل����دة  م��ن��ت�����س��ف 

التخطيط  وزي����ر  ب��رئ��ا���س��ة   ،  2025  –
الرب�سي،  و�سام  الدكتور  الدويل  والتعاون 

عرب تقنية الت�سال املرئي.

وح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ل���ل���وزارة ام�����س 

بحاجة  الردن  اأن  الرب�سي  اأكد  اخلمي�س، 

اكرث من اأي وقت م�سى اىل خطة تنموية 

مل�����س��اع��دت��ه ع��ل��ى ت��خ��ط��ي حت���دي���ات ازم���ة 

كورونا للأعوام املقبلة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان 

 قرر وزير العمل ن�سال البطاينة ال�سماح 

للعمالة غري الأردنية من اجلن�سيات املقيدة 

ممن غادروا اململكة قبل تاريخ 18/3/2020 

ت�سريح عمله  ك���ان  ح���ال  ال��ب��لد يف  دخ���ول 

واإقامته �ساريان املفعول.

ك��م��ا ق����رر ال����وزي����ر ال��ب��ط��اي��ن��ة ال�����س��م��اح 

للعمالة غري الأردنية من اجلن�سيات املقيدة 

مبغادرة اأرا�سي اململكة يف حال كان ت�سريح 

عمله واإقامته �ساريان املفعول.

و�سمح قرار الوزير للعمال غري الأردنيني 

على  واحل��ا���س��ل��ني  امل�����س��ري��ة  اجلن�سية  م��ن 

اإج����ازة )خ����روج وع����ودة( وه���م خ���ارج ال��ب��لد 

الإج����ازات  اململكة مب��وج��ب  اأرا����س���ي  دخ���ول 

اإب��راز  دون  يحملوها  التي  املفعول  ال�سارية 

ب��ط��اق��ة ت�����س��ري��ح ال��ع��م��ل ����س���اري امل��ف��ع��ول، 

ت�����س��ري��ح عمل  ب��ي��ان��ات  اأن ت��ظ��ه��ر  ���س��ري��ط��ة 

العمالة  نظام  على  للعامل  املفعول  ���س��اري 

الوافدة الإلكرتوين.

الأردنية  غري  للعمالة  القرار  �سمح  كما 

اأرا�سي  امل�سرية ممن غ��ادروا  من اجلن�سية 

وت�ساريح   18/3/2020 ت��اري��خ  قبل  اململكة 

ع��م��ل��ه��م م���ا زال����ت ���س��اري��ة امل��ف��ع��ول ب��دخ��ول 

ال���ب���لد ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن ت���اري���خ ���س��ري��ان 

الإجازة والكتفاء بالت�سريح �ساري املفعول 

وح�سب الإجراءات املتبعة.

واأك����د ق����رار ال��ب��ط��اي��ن��ة ا���س��ت��م��رار العمل 

ب���ق���رار جم��ل�����س ال������وزراء ال��ق��ا���س��ي ب��اإع��ف��اء 

ال��ع��م��ال��ة غ��ري الأردن���ي���ة وع��ائ��لت��ه��ا ال��ذي��ن 

�سيغادرون اأرا�سي اململكة ب�سكل نهائي.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

 ق��ال��ت ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ودان��ي��ة الأرب���ع���اء اإن 

دفع  كيفية  بحثا  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�����س��ودان 

العربية-الإ�سرائيلية  ال�سلم  عملية  اخلرطوم 

ُق��دم��ا ورف���ع ا���س��م ال��ب��ل��د م��ن ق��ائ��م��ة اأم��ريك��ي��ة 

للإرهاب الراعية  للدول 

اأول  ب���ق���ي���ادة ال���ف���ري���ق  وك�����ان وف����د ����س���وداين 

ال�سيادة،  جمل�س  رئي�س  ال��ربه��ان،  عبدالفتاح 

لإجراء  املا�سي  الأح��د  يوم  الإم��ارات  اإىل  توجه 

حم����ادث����ات م���ع م�������س���وؤول���ني اأم���ريك���ي���ني ب�����س��اأن 

قائمة  من  ال�سودان  رف��ع  بينها  عديدة  ق�سايا 

للإرهاب الراعية  للدول  اأمريكية 

وحت��دث��ت ت�����س��ري��ب��ات ع��ن اخ����رتاق ج���رى يف 

اإ�سرائيل،  مع  التطبيع  م�ساألة  حول  املفاو�سات 

للقيام  ا�ستعداده  ال�سوداين  الوفد  اأب��دى  حيث 

ب��ه��ذه اخل��ط��وة، م��ق��اب��ل ج��م��ل��ة م��ن امل��ط��ال��ب يف 

ال�سوداء اللئحة  من  البلد  �سطب  مقدمتها 

اإن وف���دا  ال�������س���ي���ادة احل���اك���م  وق�����ال جم��ل�����س 

���س��ودان��ي��ا اج��ت��م��ع م��ع م�����س��وؤول��ني اأم��ريك��ي��ني يف 

ج��ري��ت 
ُ
اأ حيث  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

يف  ال���س��ت��ق��رار  حتقيق  �سبل  ت��ن��اول��ت  حم��ادث��ات 

امل��ن��ط��ق��ة م���ن خ����لل اإح�����لل ال�����س��لم وت���اأم���ني 

الإ�سرائيلية- للق�سية  بالن�سبة  الدولتني  حل 

لفل�سطينية ا

ووق���ع���ت الإم��������ارات، وه����ي ���س��ري��ك اإق��ل��ي��م��ي 

اتفاقني  والبحرين  املتحدة،  للوليات  رئي�سي 

ال�سهر اجلاري. اإ�سرائيل  العلقات مع  لتطبيع 

التفا�صيل �ص »6«

 أهمية مواصلة التنسيق إزاء القضايا ذات االهتمام المشترك
2   وعلى رأسها مساعي تحقيق السالم
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اجلمعة  25 / 9 / 2020 

 اسقبل وزيري خارجية مصر وفرنسا والممثل الخاص لالتحاد األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط

الملك يؤكد على  موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية

 رئيس هيئة األركان يتابع تمرينًا تعبويًا لسالح المدفعية الملكي

 مدير األمن العام يكرم ضابطين متقاعدين برتبة لواء

نفعل ما نتستطيع لعدم العودة إلى »الحظر الشامل« 

الرزاز : بقاء أو رحيل الحكومة بيد الملك وسنبقى نعمل آلخر دقيقة
 تواقون لفتح كل القطاعات وأولها المساجد

 جولة تفقدية لوزير التربيه على 
عدد من مدارس محافظة جرش

 وزير التخطيط يشيد بدعم 
اليابان المتواصل لالردن

االنباط-عمان

 ا�ستقبل جاللة امللك عبداهلل الثاين، ام�س 

�سامح  م�سر  خ��ارج��ي��ة  وزي���ري  اخل��م��ي�����س، 

�سكري وفرن�سا جان اإيف لودريان، واملمثل 

اخلا�س لالحتاد االأوروبي لعملية ال�سالم 

يف ال�سرق االأو�سط �سوزانا تري�ستال.

واأك�������د ج���الل���ة امل����ل����ك، خ�����الل ال���ل���ق���اء، 

خمتلف  اإزاء  ال��ت��ن�����س��ي��ق  م��وا���س��ل��ة  اأه��م��ي��ة 

ال��ق�����س��اي��ا ذات االه��ت��م��ام امل�����س��رتك وع��ل��ى 

ال�سرق  يف  ال�سالم  حتقيق  م�ساعي  راأ�سها 

االأو�������س������ط، و�������س������رورة ت���ك���ث���ي���ف اجل���ه���ود 

للتو�سل اإىل حلول �سيا�سية لالأزمات التي 

املنطقة. ت�سهدها 

وج����دد ج��الل��ت��ه ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��وق��ف 

االأردن الثابت جتاه الق�سية الفل�سطينية، 

و�����س����رورة اإن����ه����اء ال�������س���راع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ن، 

الفل�سطينية  ال���دول���ة  ق��ي��ام  ي�����س��م��ن  مب���ا 

للحياة،  والقابلة  ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة، 

ع��ل��ى خ���ط���وط ال���راب���ع م���ن ح���زي���ران ع��ام 

ال�سرقية، تعي�س  القد�س  1967 وعا�سمتها 

اإ���س��رائ��ي��ل، الفتاً  ب��اأم��ن و���س��الم اإىل ج��ان��ب 

بهذا  االأوروب���ي  ال��دور  اأهمية  اإىل  جاللته 

اخل�سو�س.

وت���اأت���ي زي�����ارة وزي�����ري خ��ارج��ي��ة م�سر 

وفرن�سا واملمثل اخلا�س لالحتاد االأوروبي 

اإىل  االأو���س��ط،  ال�����س��رق  ال�����س��الم يف  لعملية 

اململكة يف اإطار موا�سلة التن�سيق والت�ساور 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

وال��ع��م��ل م���ن اأج����ل ا���س��ت��ئ��ن��اف امل��ف��او���س��ات 

الإنهاء  واالإ�سرائيلين،  الفل�سطينين  بن 

ال�سراع.

و�سوؤون  اخلارجية  وزير  اللقاء  وح�سر 

امل����غ����رتب����ن، وم�������س���ت�������س���ار ج����الل����ة امل���ل���ك 

لل�سيا�سات.

االنباط-عمان

 تابع رئي�س هيئة االأرك��ان امل�سرتكة، اللواء 

الركن يو�سف اأحمد احلنيطي، ام�س اخلمي�س، 

غ��زي��ر2(  )م��ط��ر  التعبوي  التمرين  جم��ري��ات 

ال��ذي نفذته وح��دات �سالح املدفعية امللكي يف 

ميادين التدريب املخ�س�سة.

الإي��ج��از  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�ستمع 

ع�سكري قدمه قائد �سالح املدفعية امللكي حول 

ال�سيناريوهات التي بني عليها التمرين لتحاكي 

يف  املتخذة  واالإج������راءات  احلقيقية  العمليات 

على  العمليات  ه��ذه  مثل  م��ع  التعامل  كيفية 

اأر�س الواقع.

وا���س��ت��م��ل ال��ت��م��ري��ن ع��ل��ى رم��اي��ة االأه����داف 

ب��ا���س��ت��خ��دام راج����م����ات ال�������س���واري���خ احل��دي��ث��ة 

وامل���ت���ط���ورة وامل��دف��ع��ي��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة وامل��ت��و���س��ط��ة 

التمرين  ويهدف  الهاون.  ومدافع  واخلفيفة 

ال����ذي اأظ���ه���ر امل�����س��ارك��ون ف��ي��ه ك���ف���اءة قتالية 

واحرتافية عالية ودقة يف اإ�سابة االأهداف اإىل 

التدريب على كيفية التن�سيق امل�سرتك لتقدمي 

االإ�سناد املدفعي للقطاعات االأر�سية، وتدريب 

القادة على التخطيط واآلية التنفيذ لتحقيق 

القتالية  قدراتهم  وتطوير  املرجوة  االأه���داف 

للعمل يف مثل هذه الظروف العملياتية.

كما التقى اللواء الركن احلنيطي مرتبات 

�سالح املدفعية امللكي، ونقل لهم حتيات جاللة 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين القائد االأع��ل��ى للقوات 

املتميز  بامل�ستوى  اعتزازه  عن  معرباً  امل�سلحة، 

واالحرتافية العالية يف تنفيذ الواجبات املناطة 

بهم واملعنويات العالية التي يتمتعون بها.

وي���اأت���ي ال��ت��م��ري��ن ال����ذي ح�����س��ره ع���دد من 

الربامج  �سمن  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط  كبار 

ال��ت��دري��ب��ي��ة ال�����س��ن��وي��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال��ق��وات 

الكفاءة  م�ستويات  اأعلى  اإىل  و�سواًل  امل�سلحة 

واجل����اه����زي����ة واال�����س����ت����ع����داد ال���ق���ت���ايل ل���دى 

منت�سبيها.

االنباط- عّمان

ق����ال م���دي���ر االأم������ن ال���ع���ام ال����ل����واء ال���رك���ن 

ح�����س��ن احل���وامت���ة اإن امل��دي��ري��ة ت��ع��ت��ز ب��ج��ه��ود 

اأب��ن��ائ��ه��ا وع��ط��ائ��ه��م امل��خ��ل�����س وامل��و���س��ول جت��اه 

يف  ن�سيٌب  لهم  ك��ان  التي  وموؤ�س�ستهم  وطنهم 

القيادة  ظل  يف  بنيانها،  واإع��الء  بنائها،  �سرف 

احلكيمة. الها�سمية 

واأ�����س����اف احل���وامت���ة خ����الل ت��ك��رمي��ه ام�����س 

رتبة  اإىل  ترفيعهما  مت  متقاعدين  ل�سابطن 

اأن ما حتقق من  التقاعد  واإحالتهما على  لواء 

امل��ن��ظ��وم��ة االأم��ن��ي��ة يف خمتلف  ت��ط��ور يف ع��م��ل 

ل�سنوات  ثمرة  هو  املديرية  وت�سكيالت  وحدات 

طويلة من العمل اجلاد واملرتاكم الذي �ساهم 

يف ارتقاء اخلدمة االأمنية املقدمة للمواطنن.

منت�سبو  يبذلها  التي  اجلهود  اأن  اإىل  واأ�سار 

تناقلتها  م�����س��رية مم��ت��دة  ال��ع��ام مت��ث��ل  االأم����ن 

االأج����ي����ال، ك�����س��اه��د ع��ل��ى ال���وف���اء وال��ت�����س��ح��ي��ة 

اأردن��ي��ا  اإرث���ا  و�ستبقى  ك��ان��ت  ال��وط��ن،  �سبيل  يف 

�ساخما، وم�ستقبال يحمل رايته االأجيال.

االأم�����ن  م���ت���ق���اع���دي  اأن  احل�����وامت�����ة  واأك��������د 

تقدير،  وحم��ل  ف�سل  اأ�سحاب  �سيبقون  ال��ع��ام 

وميثلون ركناً ثابتاً واأ�سياًل يف املديرية، و�سنداً 

مل��ن ج���اء ب��ع��ده��م، الف��ت��اً اإىل ح��ر���س امل��دي��ري��ة 

خرباتهم  من  لال�ستفادة  معهم  التوا�سل  على 

الغنية واملتنوعة يف كافة املجاالت االأمنية.

هذا  املتقاعدون  ال�سباط  ثمن  جهتهم  من 

للخدمة  مغادرتهم  اأن  على  موؤكدين  التكرمي، 

يف ج��ه��از االأم����ن ال��ع��ام ال ت��ع��ن��ي غ��ي��اب��ه��م عنه، 

الوطن  الذود عن حمى  على  اأق�سموا  من  فهم 

معربن  الها�سمية،  لرايته  واالإخال�س  واأمنه 

والنبيلة،  الطيبة  اللفتة  ل��ه��ذه  �سكرهم  ع��ن 

م���وؤك���دي���ن ع��ل��ى اأن���ه���م ���س��ي��ب��ق��ون ره����ن اإ����س���ارة 

ال���وط���ن، وع��ل��ى ت��وا���س��ل دائ����م م���ع زم��الئ��ه��م، 

ن��ه��ل��وه��ا يف �سنن  ال��ت��ي  م�����س��خ��ري��ن خ��ربات��ه��م 

خلدمة  الغنية  وجت��ارب��ه��م  الطويلة،  اخل��دم��ة 

ال��ع��ام��ل��ن ومب��ا ي�سهم يف  وط��ن��ه��م، واإخ��وان��ه��م 

بتوفري  ال��ع��ام  االأم���ن  مديرية  اأه���داف  حتقيق 

واملقيمن  املواطنن  لكافة  والطماأنينة  االأمن 

على ثرى الوطن الطهور.

االنباط -عمان

 اأك�����د رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور عمر 

االنت�سار  االأردن مرحلة  دخول  اأن  ال��رزاز 

امل�ستجد،  املجتمعي لوباء فريو�س كورونا 

احلكومة  ب��ن  م�سرتكة  م�سوؤولية  ي�سع 

ال�سحي  اجلهاز  قيام  ال�ستمرار  واملواطن 

حدث  كما  انهياره  وع��دم  بكفاءة  بواجبه 

يف عدد من دول العامل.

ال���رزاز خ��الل حديثه الإذاع��ت��ي  واأ���س��ار 

ام�س  العام”  و”االأمن  اأم”  اأف  “حياة 

احل��ك��وم��ة  م�����س��وؤول��ي��ة  اأن  اإىل  اخل��م��ي�����س 

ال��رئ��ي�����س��ة ت��ك��م��ن يف ا����س���ت���م���رار اجل���ه���از 

ال�����س��ح��ي يف ا���س��ت��ي��ع��اب امل�����س��اب��ن وع���دم 

انهياره - ال قدر اهلل- كما حدث يف دول 

اأمكن من  ما  التقليل  اإىل  اإ�سافة  اأخ��رى، 

املخالطة يف االأماكن املكتظة والتجمعات، 

ب��ي��ن��م��ا ت��ت��م��ث��ل م�����س��وؤول��ي��ة امل���واط���ن���ن يف 

االل����ت����زام ب�����س��روط ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة 

ال���ع���ام���ة م����ن ح���ي���ث ارت���������داء ال���ك���م���ام���ة، 

يف  امل�ساركة  وع��دم  االجتماعي،  والتباعد 

�سحتهم  على  حفاظا  وذل��ك  التجمعات؛ 

اأ�سرهم. و�سالمة 

و���س��ل  ال����ع����امل  اأن  ال���������رزاز  واأ������س�����اف 

اإىل ق��ن��اع��ة ب����اأن خ���ط ال���دف���اع االأ���س��ا���س��ي 

يف م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ه���و ال��ت��زام 

امل���واط���ن ب����ارت����داء ال��ك��م��ام��ة، الف���ت���اً اإىل 

التزمت  التي  ال��دول  بن  ال�سا�سع  الفرق 

بارتداء الكمامة وغريها من الدول التي 

ال�سحة  وم��ع��اي��ري  ب����اإج����راءات  ت��ل��ت��زم  مل 

العامة. وال�سالمة 

واحل��م��د اهلل  االأردن  “نحن يف  وت��اب��ع: 

م�����س��ت��وى ال��وع��ي م��وج��ود ل��ك��ن ع��ل��ي��ن��ا اأن 

املنحنى  ت�سطيح  اأج��ل  م��ن  جميعا  نلتزم 

الوبائي، حتى يظل نظامنا ال�سحي قادراً 

على ا�ستيعاب احلاالت امل�سابة«.

اأن  على  التاأكيد  ال���وزراء  رئي�س  واأع��اد 

من  ت�ستطيعه  م��ا  ك��ل  �ستفعل  احل��ك��وم��ة 

اأجل عدم العودة اإىل فر�س حظر التجول 

ال�����س��ام��ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة، وذل���ك 

العالية على االقت�ساد. ب�سبب كلفته 

الذهاب  ع��دم  على  م�سرون  اأننا  واأك��د 

هذا  لكن  ال�سامل  التجول  حظر  لفر�س 

ي��ت��ط��ل��ب ال���ت���زام امل���واط���ن���ن وامل��وؤ���س�����س��ات 

ال�سالمة  ب���اإج���راءات  احل��ك��وم��ي��ة  واأول���ه���ا 

اأن تكون  ع��ل��ى ����س���رورة  م�����س��ددا  ال��ع��ام��ة، 

الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية منوذجا يف 

االلتزام، اإ�سافة اإىل تطبيق القانون بحق 

م��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال���ع���ام غ���ري امل��ل��ت��زم��ن 

حتى يتحمل اجلميع م�سوؤولياته.

كما اأكد الرزاز اأن جاللة امللك عبداهلل 

الثاين وجه اجلميع للعمل بروح الفريق، 

يومية  �سبه  لقاءات  هناك  اأن  اإىل  م�سريا 

االأمنية  واالأج��ه��زة  املعنين  ال���وزراء  ب��ن 

من  تو�سيات  على  بناًء  ال��ق��رارات  التخاذ 

امليدان.

الت�ساركية متكننا من  اأن هذه  واأ�ساف 

ات��خ��اذ ق����رارات ���س��ري��ع��ة، م�����س��رياً اإىل اأن��ه 

اإىل  ق��رار وك��ان بحاجة  اأي  اتخاذ  يف حال 

ت�سويب على اأر�س الواقع تاأتينا املعلومة 

لت�سويبها. الراجعة  والتغذية 

احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ال������رزاز  اأ����س���ار  ك��م��ا 

واالأج�����ه�����زة امل��ع��ن��ي��ة ����س���ت���اأخ���ذ اإج��������راءات 

ب���ن احل���ن االآخ����ر ع��ل��ى م�����س��ت��وى بع�س 

لتجنب  التجمعات  لتخفيف  القطاعات 

اإىل  الفتاً  ال�سامل،  احلظر  اإىل  الو�سول 

اأن عنوان احلكومة يف املرحلة املقبلة من 

مواجهة الوباء هو املحا�سبة وامل�ساءلة.

وح������ول ا����س���ت���م���رار اإغ��������الق امل�����س��اج��د 

رغ����م اإع������ادة ت�����س��ي��ري ال����رح����الت اجل��وي��ة 

ال��دويل،  علياء  امللكة  م��ط��ار  يف  املنتظمة 

الكبري  االل��ت��زام  اإىل  ال��وزراء  رئي�س  اأ�سار 

بتطبيق  وامل��غ��ادري��ن  امل�سافرين  قبل  م��ن 

الربوتوكول ال�سحي املعمول به يف املطار، 

اإغالق  ا�ستمرار  اإىل  االإط��ار  يف هذا  الفتاً 

“وذلك  اأهميته،  رغم  جابر  ح��دود  مركز 

نكون فيها على  اإىل درج��ة  يرتِق  الأن��ه مل 

ث��ق��ة ت��ام��ة اأن ال��ع��ام��ل��ن وال��ع��اب��ري��ن من 

ب�سحة  و���س��ي��ب��ق��وا  ي���ت���اأث���روا  ل���ن  خ���الل���ه 

و�سالمة«.

لفتح  ت���واق���ون  “نحن  ال������رزاز:  وق����ال 

ك���ل ال��ق��ط��اع��ات واأول���ه���ا امل�����س��اج��د، الأن��ن��ا 

ن��������درك اأه����م����ي����ة ال�����������س�����الة، خ�����س��و���س��ا 

وجدانيا”،  لالأردنين  اجلمعة،  فري�سة 

وال�سوؤون  االأوق���اف  وزارة  اأن  اإىل  م�سرياً 

اجلهات  مع  تعمل  االإ�سالمية  واملقد�سات 

جميع  الل��ت��زام  �سيغة  الإي��ج��اد  املخت�سة 

امل�����س��اج��د ب�����س��روط ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة 

العامة.

االأرق���ام  اأن  اإىل  ال����وزراء  رئي�س  ول��ف��ت 

امل��رت��ف��ع��ة يف ح����االت االإ����س���اب���ة ب��ف��ريو���س 

ك���ورون���ا ج����اءت ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ت��ي 

حدثت خالل االأ�سبوعن املا�سين.

ونّوه اإىل اأن احلكومة تعمل على اإيجاد 

تعهد لاللتزام باالإجراءات ال�سحية، لكل 

م�سيفا:”  فتحه،  قبل  ح��دة،  على  قطاع 

ن��ف�����س��ل اإغ�������الق ال���ق���ط���اع ع���ل���ى ان���ف���الت 

االإجراءات ال�سحية فيه«.

وح�����ول ت��ع��ر امل���ن�������س���اآت االق��ت�����س��ادي��ة 

اإن احلكومة  الرزاز  نتيجة اجلائحة، قال 

من  وال��ق�����س��اء  امل��رك��زي  البنك  م��ع  تعمل 

اأجل عدم الذهاب نحو ت�سفية اأو اإفال�س 

املوؤ�س�سات يف القطاع اخلا�س.

واأ������س�����اد ال��������رزاز ب��ا���س��ت��ج��اب��ة ال��ق��ط��اع 

اخل��ا���س الأوام����ر ال��دف��اع ب�����س��اأن احل��ف��اظ 

على وظائف العاملن لديه رغم الظروف 

ال���ت���ي مت���ر ب��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ات، ق���ائ���ال: “ال 

االإنتاجية،  املوؤ�س�سات  عن  التخلي  نر�سى 

وال نريد خ�سارة املوظفن لعملهم«.

االإع��الم  و�سائل  بتعامل  يتعلق  وفيما 

ونبذ  ب��ه  املتعلقة  واالأخ��ب��ار  اجلائحة  م��ع 

االإ���س��اع��ات، اأك���د ال����رزاز ع��ل��ى ���س��رورة اأن 

اجلائحة  حول  املعلومات  اجلميع  ي�ستقي 

ال�سحفي  االإيجاز  وهو  واحد  م�سدر  من 

اليومي لوزيري االإعالم وال�سحة والذي 

ال�������وزراء وامل��ع��ن��ي��ون ح�سب  ب���ه  ي���ت���واج���د 

اجلهود  لت�ستيت  تفاديا  وذل��ك  احل��اج��ة، 

وانت�سار االإ�ساعات واالأخبار الكاذبة.

بعدم  تعهدت  اأن احلكومة  الرزاز  واأكد 

كان  مهما  ال��وب��اء  عن  معلومة  اأي  اإخ��ف��اء 

اأن جناحنا  اإىل  الف��ت��ا  اأث��ره��ا،  اأو  ���س��داه��ا 

املعلومة  ونوفر  �سركاء  نكون  اأن  يتطلب 

للجميع. الدقيقة 

واأ���س��اد رئ��ي�����س ال����وزراء ب��اجل��ه��ود التي 

يقوم بها ن�سامى االأمن العام والتي ت�سكل 

على  مثنيا  االأردن��ي��ن،  لكل  فخر  م�سدر 

والتزامهم  التعليمات  تطبيق  يف  دوره��م 

ب��ه��ا، واإل���زام االآخ��ري��ن، مم��ا ي��وؤك��د اأهمية 

اإنفاذ القانون على اجلميع.

وحول ا�ستمرارية احلكومة، اأكد رئي�س 

بيد  احلكومة  رح��ي��ل  اأو  ب��ق��اء  اأن  ال���وزراء 

اإىل  الفتا  ال��ث��اين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

دقيقة  الآخ��ر  تعمل  �ستبقى  احلكومة  اأن 

ما  ح��ن  اإىل  بواجبها  القيام  و�ستوا�سل 

الد�ستوري. اال�ستحقاق  �سيتطلبه 

االنباط- جر�ش

 تفقد وزير الرتبيه والتعليم الدكتور 

خالل  اخلمي�س  ام�����س  النعيمي  تي�سري 

ج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة ع����ددا م���ن امل���دار����س يف 

حمافظة جر�س �سملت مدار�س امل�سطبة 

ال��ث��ان��وي��ة ل��ل��ب��ن��ن وامل�����س��ط��ب��ة ال��ث��ان��وي��ة 

اطلع   ، للبنات  الثانية  واخلن�ساء  للبنات 

التعليمية  العملية  ���س��ري  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 

الذين  الطلبة  وتفقد  امل��دار���س  ه��ذه  يف 

يتابعون درا�ستهم فيها .

ك��م��ا ق���ام ال���وزي���ر ب��ال��ت��اأك��د م���ن عمل 

امل��دار���س وطالب  ه��ذه  در���س��ك يف  من�سة 

املن�سة  ه��ذه  خ��الل  من  بالعمل  اجلميع 

خ���دم���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة م�������س���ددا ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق 

ال�����س��الم��ه ال��ع��ام��ه واحل�����س��ور وال��غ��ي��اب 

التوجيهي. لطالب 

ب�����س��رورة  النعيمي  ال��دك��ت��ور  وط��ال��ب 

ال��ت��ق��ي��د ال���ت���ام ب����اإج����راءات وا���س��رتاط��ات 

ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �سحة 

و�سالمة اجلميع.

راف���ق ال��وزي��ر يف ه���ذه اجل��ول��ة مدير 

ال���رتب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م يف ج����ر�����س خ��ال��د 

احلجاج 

االنباط- عمان

ال���ت���ق���ى وزي������ر ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���ت���ع���اون 

ال�سفري  الرب�سي،  و�سام  الدكتور  ال��دويل، 

ال���ي���اب���اين يف ع���م���ان ه���ي���دي���ن���او ي���ان���اج���ي، 

اأعماله. مبنا�سبة انتهاء فرتة 

ياناجي  لل�سفري  ال�سكر  الرب�سي  وق��دم 

ع��ل��ى ح�����س��ن ت��ع��اون��ه خ����الل ف����رتة ت��ق��دمي 

و�سعب  حلكومة  مثمنا  االأردن،  يف  خدماته 

وعلى  للمملكة،  املتوا�سل  ال��دع��م  ال��ي��اب��ان 

ت��ف��ه��م ال���ي���اب���ان ل��ل��ت��ح��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

نتيجة  االأردن  ت��واج��ه  ال��ت��ي  واالجتماعية 

بيان  وح�سب  املنطقة.  يف  االأزم��ة  تداعيات 

���س��ح��ف��ي ل���ل���وزارة ال���ي���وم اخل��م��ي�����س، اأ���س��ار 

التي  العالقات  وتاريخ  عمق  اإىل  الرب�سي 

تربط اجلانبن، وال�سعي اجلاد من قبلهما 

تطوير  خالل  من  التقارب  اأوا�سر  لتعزيز 

اآل��ي��ات ال��ت��ع��اون يف ع��دد م��ن امل��ج��االت ذات 

االأ�سعدة  امل�سرتك وعلى خمتلف  االهتمام 

واالقت�سادية. واالجتماعية  ال�سيا�سية 

عمق  الياباين  ال�سفري  اأك��د  جانبه،  من 

عالقة ال�سراكة القوية التي تربط االأردن 

يف  امل�ستمر  اليابان  حر�س  مبينا  واليابان، 

تقدمي الدعم لالأردن للحفاظ على منعته 

االق��ت�����س��ادي��ة واأم���ن���ه وا���س��ت��ق��راره يف ه��ذه 

االأزم��ة  ظل  يف  وخا�سة  ال�سعبة،  الظروف 

ال��ن��اج��م��ة ع���ن م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 

امل�ستجد. كورونا 

اأن ال��ي��اب��ان ق��دم��ت م��ن��ذ ع��ام  ي�����س��ار اىل 

يقارب  م��ا  على   2020 اأي��ل��ول  وح��ت��ى   2009

مليون  12ر603  منها   ، دوالر  م��ل��ي��ار  7ر1 

ول��دع��م  للم�ساريع  م��ن��ح  �سكل  ع��ل��ى  دوالر 

���س��ك��ل  قرو�س  ع���ل���ى  وال���ب���اق���ي  امل�����وازن�����ة، 

الفنية  امل�ساعدات  اإىل  باالإ�سافة  مي�سرة، 

امل����ق����دم����ة ل���������الأردن م����ن خ������الل ال���وك���ال���ة 

جايكا. اليابانية 

   األرقام المرتفعة في حاالت اإلصابة جاءت نتيجة التجمعات التي حدثت خالل األسبوعين الماضيين
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 التربية تطلق منصة خاصة بشكاوى 
المعلمين في القطاعين العام والخاص

 مطار الملكة علياء يستقبل 17 
ألف مسافر منذ استئناف الرحالت

 مستقلة االنتخاب تزيل لوحات دعاية مخالفة

وفاة و٥٤٤ إصابة محلية ٣١٣ منها بعمان

»كورونا« يضرب بقوة والرزاز: االلتزام يجنبنا الحظر

 وزير العمل يعلن عن قرارات للعمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة والجنسية المصرية

 إطالق مبادرة يوم لبكرة لتنظيم االسرة في ظل جائحة كوفيد- 19

اجتماع عمان: حل الدولتين اساس السالم الشامل
وزراء خارجية األردن ومصر وفرنسا والمانيا: وقف الضم بشكل دائم

االنباط-عمان

 549 ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

اململكة  امل�ستجد يف  اإ�سابة بفريو�س كورونا 

لريتفع  حملية،   544 منها  اخلمي�س،  ام�س 

العدد الإجمايل للإ�سابات اإىل 6591.

اجل���دي���دة ح�سب  الإ����س���اب���ات  وت���وزع���ت 

امل���وج���ز الإع����لم����ي ال�������س���ادر ع���ن رئ��ا���س��ة 

الآتي:  النحو  على  ال�سحة  ووزارة  ال��وزراء 

544 حالة حملّية منها 313 حالة مبحافظة 

مبحافظة  ح��ال��ة  و118  ع���ّم���ان،  ال��ع��ا���س��م��ة 

ال��ب��ل��ق��اء،  ال����زرق����اء، و34 ح��ال��ة مب��ح��اف��ظ��ة 

ال���ك���رك، و5 ح��الت  و37 ح��ال��ة مب��ح��اف��ظ��ة 

مبحافظة  ح��ال��ة  و14  ج���ر����س،  مب��ح��اف��ظ��ة 

اإربد، و12حالة مبحافظة معان، و3 حالت 

مبحافظة  ح���الت  و6  ع��ج��ل��ون،  مبحافظة 

العقبة،  مبحافظة  واح���دة  وح��ال��ة  امل��ف��رق، 

وحالة واحدة مبحافظة ماأدبا.

ك��م��ا ���س��ج��ل��ت 5 ح�����الت خ���ارج���ّي���ة، ب��ن 

ال��ق��ادم��ن م��ن اخل�����ارج، مّم���ن ي��ق��ي��م��ون يف 

حالة  ت�سجيل  اإىل  اإ���س��اف��ة  احل��ج��ر،  ف��ن��ادق 

وف����اة لإح�����دى امل�������س���اب���ات، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

الإجمايل للوفيات اإىل )36( حالة.

حالة   125 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ����س���ار 

الأم��ري  م�ست�سفى  يف  ح��الت   9 منها  �سفاء 

��ة  امل��ن��ط��ق��ة اخل��ا���سّ ح���م���زة، و102 ح��ال��ة يف 

حالت  و4  املّيت،  البحر  يف  امل�سابن  بعزل 

يف  ح���الت  و10  ع��ل��ي��اء،  امللكة  م�ست�سفى  يف 

املعتمدة. ة  اخلا�سّ امل�ست�سفيات 

ف��ح�����س��اً   )15282( اإج�������راء  اإىل  ول���ف���ت 

الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح  خمربّياً، 

ال��ت��ي اأج��ري��ت منذ ب��دء ال��وب��اء وح��ت��ى الآن 

)1127961( فح�ساً.

ودعت الوزارة اجلميع يف �سوء ا�ستمرار 

اإىل اللتزام  ارتفاع عدد الإ�سابات املحلّية، 

 ،2020 ل�����س��ن��ة  و16(   11( ال���ّدف���اع  ب���اأم���رّي 

وارتداء  والوقاية،  ال�سلمة  معايري  واّتباع 

لأك��ر  التجّمعات  اإق��ام��ة  وع��دم  الكّمامات، 

تطبيقي  وا���س��ت��خ��دام  ���س��خ�����س��اً،   )20( م��ن 

“اأمان “ و”�سحتك”.

االنباط-عمان

البطاينة  ن�����س��ال  ال��ع��م��ل  وزي���ر  ق��رر   

ال�����س��م��اح ل��ل��ع��م��ال��ة غ���ري الأردن����ي����ة من 

اململكة  غ��ادروا  ممن  املقيدة  اجلن�سيات 

قبل تاريخ 18/3/2020 دخول البلد يف 

حال كان ت�سريح عمله واإقامته �ساريان 

املفعول.

ال�سماح  البطاينة  ال��وزي��ر  ق��رر  ك��م��ا 

اجلن�سيات  م��ن  الأردن��ي��ة  غ��ري  للعمالة 

حال  يف  اململكة  اأرا�سي  مبغادرة  املقيدة 

ك���ان ت�����س��ري��ح ع��م��ل��ه واإق��ام��ت��ه ���س��اري��ان 

املفعول.

و���س��م��ح ق�����رار ال���وزي���ر ل��ل��ع��م��ال غري 

الأردن������ي������ن م����ن اجل��ن�����س��ي��ة امل�����س��ري��ة 

اإجازة )خروج وعودة(  واحلا�سلن على 

اململكة  اأرا�سي  البلد دخول  وهم خارج 

مبوجب الإجازات ال�سارية املفعول التي 

ت�سريح  ب��ط��اق��ة  اإب�����راز  دون  ي��ح��م��ل��وه��ا 

العمل �ساري املفعول، �سريطة اأن تظهر 

ب��ي��ان��ات ت�����س��ري��ح ع��م��ل ����س���اري امل��ف��ع��ول 

ل��ل��ع��ام��ل ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��ع��م��ال��ة ال���واف���دة 

الإلكرتوين.

ك���م���ا ����س���م���ح ال�����ق�����رار ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ري 

ممن  امل�����س��ري��ة  اجلن�سية  م��ن  الأردن���ي���ة 

غ�������ادروا اأرا�����س����ي امل��م��ل��ك��ة ق��ب��ل ت��اري��خ 

زالت  ما  عملهم  وت�ساريح   18/3/2020

���س��اري��ة امل��ف��ع��ول ب��دخ��ول ال��ب��لد بغ�س 

ال���ن���ظ���ر ع����ن ت����اري����خ ����س���ري���ان الإج�������ازة 

والك��ت��ف��اء ب��ال��ت�����س��ري��ح ���س��اري امل��ف��ع��ول 

وح�سب الإجراءات املتبعة.

العمل  ا�ستمرار  البطاينة  قرار  واأكد 

باإعفاء  القا�سي  ال��وزراء  جمل�س  بقرار 

ال���ع���م���ال���ة غ����ري الأردن�����ي�����ة وع��ائ��لت��ه��ا 

ب�سكل  اململكة  اأرا�سي  �سيغادرون  الذين 

العمل  ت�ساريح  ر�سوم  نهائي من جميع 

وغرامات الإقامة املرتتبة عليهم لغاية 

. 31/10/2020

االنباط- عمان

 برعاية �سمو الأمرية ب�سمة بنت طلل، 

املتكاملة  ال�سحية  الرعاية  م�سروع  اأطلق 

للتنمية  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  م��ن  امل��م��ول 

ال���دول���ي���ة، ب��ال��ت��ع��اون م���ع جم��ل�����س اع��ت��م��اد 

املوؤ�س�سات ال�سحية، ام�س اخلمي�س، مبادرة 

)يوم لبكرة لتنظيم ال�سرة يف ظل جائحة 

كوفيد- 19 (.

�سحفي  ب��ي��ان  بح�سب  امل��ب��ادرة،  وت��ه��دف 

ال���ق���رار  ���س��ان��ع��ي  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل  م�������س���رتك، 

لدعم  ال�سحية،  املوؤ�س�سات  يف  وال��ع��ام��ل��ن 

ال���ت���وج���ه���ات ال��وط��ن��ي��ة واأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 

امل�ستدامة يف تعزيز وحت�سن جودة خدمات 

ل��لأزم��ات  ال��ت��ع��ر���س  اأث��ن��اء  الأ����س���رة  تنظيم 

العامل  بها  مير  التي  ك��ورون��ا،  جائحة  مثل 

باأن�سطة  بالقيام  التعهد  خلل  من  اأجمع، 

ت��ع��زز م��ن خ��دم��ات تنظيم الأ���س��رة وال��ب��دء 

من  ع�سر  ال��ت��ا���س��ع  م��ن  اع��ت��ب��ارا  بتطبيقها 

ت�سرين الأول املقبل.

دور  ت��ف��ع��ي��ل  اىل  امل�����ب�����ادرة  ت���ه���دف  ك���م���ا 

ال��ع��ام��ل��ن يف ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي يف ق��ي��ادة 

م�����س��رية حت�����س��ن ج�����ودة خ���دم���ات ت��ن��ظ��ي��م 

مبا  تطبيقها،  ن��ط��اق  يف  وال��ت��و���س��ع  الأ���س��رة 

ي�����س��م��ن ا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا خ����لل اجل��ائ��ح��ة 

�سموليتها  من  والتاأكد  الأزم���ات  وخمتلف 

وت���وف���ره���ا يف امل���وؤ����س�������س���ات ال�����س��ح��ي��ة ع��ل��ى 

اململكة. م�ستوى 

واأ�����س����ادت ���س��م��وه��ا يف ر���س��ال��ة مب��ن��ا���س��ب��ة 

اإط�������لق امل�����ب�����ادرة ب���اأه���م���ي���ت���ه���ا واأه����داف����ه����ا 

الإن�����س��ان��ي��ة، م��ع��ربة ع��ن ت��ق��دي��ره��ا جل��ه��ود 

ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ي��ه��ا واع���ت���زازه���ا ب��ه��م، داع��ي��ة 

ال�����س��ح��ي  ال����ق����ط����اع  ج���م���ي���ع الأف������������راد يف 

هذه  يف  امل�ساركة  اإىل  الخ��رى  والقطاعات 

و�سوًل  اأهدافها  بتحقيق  والتعهد  املبادرة 

يف  وال��ف��ت��ي��ات  للن�ساء  ن��وع��ي��ة  خ��دم��ات  اإىل 

الردن.

مع  ب��ال��ع��م��ل  “اأتعهد  ���س��م��وه��ا  وق���ال���ت 

اجل�����ه�����ات احل����ك����وم����ي����ة، وامل����ن����ظ����م����ات غ��ري 

احل��ك��وم��ي��ة، وامل��ج��ت��م��ع امل�����دين، وال��ق��ط��اع 

اخل�����ا������س، ل�������س���م���ان ح�������س���ول ك����ل ام�������راأة 

الأ����س���رة  ت��ن��ظ��ي��م  خ���دم���ات  ع��ل��ى  الأردن  يف 

ب���ج���ودة ع��ال��ي��ة، وت�����س��ه��ي��ل و����س���ول ال��ن�����س��اء 

من  متكينهّن  ب��ه��دف  اخل��دم��ات  ه���ذه  اإىل 

ال�سحة  ح���ول  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال���ق���رارات  ات���خ���اذ 

الإجنابية«.

وت����دع����و امل�����ب�����ادرة خم��ت��ل��ف م��وؤ���س�����س��ات 

ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة، واأ�����س����ح����اب ال���ق���رار 

اختلف  على  ال�سحية  ومقدمي اخلدمات 

م�ستوياتهم ووظائفهم اإىل التعهد بتقدمي 

خ��دم��ات ت��ن��ظ��ي��م اأ����س���رة اأف�����س��ل م��ن خ��لل 

اأف���ك���ار اإب��داع��ي��ة وم��ب��ت��ك��رة ت��لئ��م ال��ظ��رف 

ال��ت��ع��ه��دات،  ه��ذه  وتنفيذ  احل���ايل  ال��وب��ائ��ي 

م�ستوى  حت�سن  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  مب��ا 

اململكة ومراعاة  اخل��دم��ات يف  ه��ذه  وج��ودة 

ا�ستمراريتها يف ظل اجلائحة.

اإىل حتقيق  ل��ل��و���س��ول  امل���ب���ادرة  وت�����س��ع��ى 

والأن�سطة  امل��ب��ادرات  م��ن  ع��دد ممكن  اأك��رب 

وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة، مب��ا ي��ت��واف��ق مع 

املتبعة خ��لل  ال��ع��ام��ة  ال�����س��لم��ة  اج����راءات 

العاملن  واإ�سراك  القائم،  الوبائي  الو�سع 

ال��رع��اي��ة  وال��ق��ي��ادي��ن يف خمتلف جم���الت 

ال�������س���ح���ي���ة لإط��������لق ال���ع���ن���ان لأف���ك���اره���م 

امل��ب��ت��ك��رة خ���ارج اإط����ار ال��ع��م��ل ال��ي��وم��ي، مبا 

ي�����س��م��ن ت��ث��ق��ي��ف امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن واحل���ف���اظ 

وكذلك  حقوقهم،  وحماية  �سلمتهم  على 

خدمات  على  واحل�سول  الو�سول  ت�سهيل 

الأ�سرة. تنظيم 

االنباط-عمان

وفرن�سا  م�سر  و  الردن  خارجية  وزراء  عقد   

تن�سيقهم  ل�ستكمال  ع��م��ان  يف  اجتماعا  واأمل��ان��ي��ا 

ال�����س��لم يف  وت�����س��اوره��م ح���ول �سبل دع���م عملية 

ال�����س��رق الأو���س��ط ب��ه��دف حتقيق ال�����س��لم ال��ع��ادل 

وال�سامل والدائم.

وح�����س��ر الج��ت��م��اع امل��م��ث��ل اخل���ا����س ل��لحت��اد 

الأوروب���ي لعملية ال�سلم. واأ���س��در ال���وزراء امين 

ل��ودري��ان  ج���ان-اإي���ف   ، �سكري  �سامح   ، ال�سفدي 

امل�سرتك  البيان  الجتماع  ختام  يف  ما�س  وهايكو 

ال���ت���ايل:- ن���وؤك���د اإل��ت��زام��ن��ا دع���م ج��م��ي��ع اجل��ه��ود 

امل�ستهدفة حتقيق �سلم عادل ودائم و�سامل يلبي 

اأ�سا�س  ك��اف��ة، على  ل��لأط��راف  امل�سروعة  احل��ق��وق 

القانون الدويل وقرارات الأمم املتحدة ذات ال�سلة 

واملرجعيات املتفق عليها، مبا فيها مبادرة ال�سلم 

العربية.

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي- ال���������س����راع  ح����ل  اأن  ن����وؤك����د   -

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ن، ال��ذي 

امل�ستقلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة  جت�سيد  ي�سمن 

والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 

باأمن  اإ���س��رائ��ي��ل  جنب  اإىل  جنبا  لتعي�س   ،1967

ال�سامل  ال�����س��لم  لتحقيق  ال�سبيل  ه��و  و����س���لم، 

والدائم والأمن الإقليمي.

امل�ستوطنات  ب��ن��اء  اأن  ع��ل��ى  ات��ف��اق��ن��ا  ن���وؤك���د   -

وتو�سعتها وم�سادرة املمتلكات الفل�سطينية خرق 

الدولتن. ويف هذا  ال��دويل يقو�س حل  للقانون 

ال�����س��دد، ن��دع��و ط��ريف ال�����س��راع اإىل تطبيق ق��رار 

جمل�س الأمن رقم 2334 بالكامل وبجميع بنوده.

- ب���الإ����س���ارة ل��ل��ب��ي��ان امل�����س��رتك ال�������س���ادر عن 

اإجتماعنا بتاريخ 2020/7/7، ناأخذ علما بتجميد 

�سم اأرا�س فل�سطينية يف اأعقاب الإعلن عن قرار 

واإ�سرائيل  الإم����ارات  دول��ة  بن  العلقات  تطبيع 

ونوؤكد اأن ال�سم يجب اأن يوقف ب�سكل دائم.

- نوؤكد اأهمية احلفاظ على الو�سع التاريخي 

والقانوين القائم يف الأماكن املقد�سة يف القد�س، 

على  الها�سمية  والو�ساية  ل���لأردن  الهام  وال���دور 

ت��ل��ك الأم���اك���ن امل��ق��د���س��ة. - ن�����س��دد ع��ل��ى اأن حل 

اأ�سا�س  على  الإ�سرائيلي  الفل�سطيني-  ال�����س��راع 

حل الدولتن هو اأ�سا�س حتقيق ال�سلم ال�سامل. 

ونوؤكد على اأهمية اأن ت�سهم اإتفاقات ال�سلم بن 

التفاقيتان  فيها  مبا  واإ�سرائيل،  العربية  ال��دول 

اللتان وقعتا اأخ��ريا بن الإم���ارات والبحرين مع 

اإ�سرائيل، يف حل ال�سراع الفل�سطيني- الإ�سرائيلي 

على اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ن م��ن اأج���ل اأن يتحقق 

ال�سلم ال�سامل والدائم.

ال��دور اجلوهري لوكالة  التاأكيد على  - نعيد 

ال��لج��ئ��ن  وت�����س��غ��ي��ل  لإغ����اث����ة  امل���ت���ح���دة  الأمم 

الفل�سطينين )الأنروا( و�سرورة ا�ستمرار توفري 

للم�سي  حتتاجه  ال��ذي  وال�سيا�سي  امل��ايل  الدعم 

يف تنفيذ وليتها وفق القرارات الأممية وتقدمي 

خدماتها احليوية للجئن.

- نوؤكد اأن اإنهاء اجلمود يف مفاو�سات ال�سلم 

واإيجاد اآفاق �سيا�سية، واإعادة الأمل عرب مفاو�سات 

ج���ادة يجب اأن ي��ك��ون��وا اأول���وي���ة. ون��وؤك��د ���س��رورة 

اأ�سا�س  على  وف��اع��ل��ة  ج���ادة  م��ف��او���س��ات  ا�ستئناف 

ب�سكل  عليها  املتفق  واملرجعيات  ال��دويل  القانون 

الأمم  اأو حتت مظلة  ال�سراع  ط��ريف  مبا�سر بن 

لتحقيق  الدولية  الرباعية  ذل��ك  يف  مبا  املتحدة، 

التزام  اإىل  الأط���راف  ال�سلم. وندعو جميع  ه��ذا 

الت��ف��اق��ي��ات ال�سابقة وب���دء حم��ادث��ات ج���ادة على 

احلاجة  اأن  تظهر  ك��ورون��ا  جائحة  اإن  اأ���س��ا���س��ه��ا. 

اأك����ر اإحل���اح���ا الآن م���ن اأي  ل��ل�����س��لم وال���ت���ع���اون 

وم��ع جميع  بالعمل معا  و�سن�ستمر  وق��ت م�سى. 

الأط������راف امل��ع��ن��ي��ة ل���س��ت��ئ��ن��اف ه���ذه امل��ف��او���س��ات. 

و�ستوا�سل م�سر وفرن�سا واأملانيا واململكة الأردنية 

الها�سمية اإنخراطهم الفاعل وم�ساعيهم احلميدة 

امل�ستهدفة  امل��وات��ي��ة وج��ه��وده��م  ال��ظ��روف  لتهيئة 

مفاو�سات  ل�ستئناف  ال��لزم��ة  ال��ظ��روف  اإي��ج��اد 

جادة وحتقيق التقدم املطلوب نحو حتقيق ال�سلم 

العادل وال�سامل الذي ت�ستحقه �سعوب املنطقة.

علما باأن هذا هو الإجتماع الثالث من نوعه، 

اإذ عقد الأول يف ميونخ يف �سباط 2020 والثاين يف 

متوز 2020 عرب اآلية الإت�سال املرئي.

واأك��د وزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبن اأمين 

ال�سفدي ووزير اخلارجية امل�سري �سامح �سكري 

ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة الفرن�سي ج��ان اإي���ف ل��ودري��ان 

اإ�ستمرار  ما�س  هايكو  الأمل���اين  اخلارجية  ووزي���ر 

العمل امل�سرتك على اإيجاد اأفق حقيقي لتحقيق 

ال�سلم ال�سامل على اأ�سا�س حل الدولتن.

كما اأكد الوزراء يف املوؤمتر ال�سحفي امل�سرتك 

الذي عقد ام�س، عقب الإجتماع الذي ا�ست�سافته 

اململكة وح�سرته مبعوثة الإحتاد الأوروبي لعملية 

ال�����س��رق الأو����س���ط ���س��وزان��ا تري�ستال،  ال�����س��لم يف 

ان ح��ل ال��دول��ت��ن على اأ���س��ا���س ال��ق��ان��ون ال���دويل 

واملرجعيات املعتمدة هو ال�سبيل لتحقيق ال�سلم 

العادل وال�سامل.

“اجتماعنا ج��اء يف حلظة  ان  ال�سفدي  وق��ال 

ان  على  حر�سنا  يعك�س  وه��و  املنطقة،  يف  ف��ارق��ة 

نعمل بكل ما ن�ستطيع من اأجل اإيجاد اآفاق حقيقية 

لتحقيق ال�سلم ال�سامل والعادل على اأ�سا�س حل 

الدولتن وعلى اأ�سا�س القانون الدويل واملرجعيات 

املعتمدة، مبا فيها مبادرة ال�سلم العربية”.

الإن�سداد  ح��ال  من  قلقون  “جميعنا  واأ���س��اف 

ال�سيا�سي يف املفاو�سات الفل�سطينية - الإ�سرائيلية، 

وكلنا ندرك اأنه ل بد من حتقيق تقدم نحو ال�سلم 

ال�سامل والعادل الذي ي�سكل خياراً ا�سرتاتيجياً لنا 

الدويل  املنطقة وللأمن  لأم��ن  جميعاً، و�سرورة 

ب�سكل عام اأي�ساً”.

وقال “بحثنا كيفية ان نعمل معاً ومع اأ�سقائنا 

ومع �سركائنا لإيجاد اأفق حقيقي لإع��ادة اإطلق 

م��ف��او���س��ات ج����ادة وف��اع��ل��ة ع��ل��ى اأ���س��ا���س ال��ق��ان��ون 

ال�سامل وال��ع��ادل الذي  ال��دويل للتو�سل لل�سلم 

ل��ك��ل �سعوب  ن��ري��ده ج��م��ي��ع��اً، وال����ذي ي�سكل ح��ق��اً 

املنطقة”.

الق�سية  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ل��ن��ا  “بالن�سبة  واأك������د 

الفل�سطينية، هي جوهر ال�سراع، وحلها هو مفتاح 

احلل وال�سرط لتحقيق ال�سلم العادل وال�سامل، 

اأن يقفز فوق  وال��ع��ادل  ال�سامل  لل�سلم  ل ميكن 

الق�سية الفل�سطينية”.

وزاد “ ل �سلم �سامًل ودائماً وعادًل اإل بحل 

اأ�سا�س  على  الإ�سرائيلي   - الفل�سطيني  ال�سراع 

الفل�سطينية  الدولة  ال��ذي يج�سد  الدولتن  حل 

امل�ستقلة ذات ال�سيادة على خطوط 4 حزيران 1967 

الذي  القد�س املحتلة. ه��ذا هو احل��ل  وعا�سمتها 

نريد، الذي �سيحقق ال�سلم احلقيقي”.

وقال ال�سفدي “ اللحظة حرجة، �سعبة، ول 

ميكن اإل ان ن�ستمر يف جهودنا”.

ت��ن��ط��ل��ق على  ي��ج��ب ان  امل��ف��او���س��ات  واك����د ان 

ال��دويل  “والقانون  املعتمدة  امل��رج��ع��ي��ات  اأ���س��ا���س 

مرجعية،  هي  ال�سابقة  التفاقيات  مرجعية،  هو 

معادلة الأر�س مقابل ال�سلم هي مرجعية اأي�ساً. 

باأن  معنيون  كلنا  باأننا  ر�سالة  هو  اليوم  اجتماع 

هذه  يف  وم�ستمرون  ال�سلم  ه��ذا  ب��اجت��اه  نتقدم 

اجلهود”.

ويف رد على �سوؤال بن ال�سفدي “بالن�سبة لنا 

وكما توؤكد اململكة دائماً ال�سلم ال�سامل والعادل 

طريقه حل ال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي على 

اأ�سا�س حل الدولتن �سمن املعايري التي يعرفها 

اجلميع والتي

خ���ي���ار  ه�����و  ال�������س���ام���ل  “ال�سلم  واأ�������س������اف 

ال�سامل،  ال�����س��لم  ن��ري��د  كلنا  ل��ن��ا،  ا���س��رتات��ي��ج��ي 

الفل�سطينيون يريدون ال�سلم ال�سامل، اجلامعة 

والأحت���اد  الإ���س��لم��ي  التعاون  ومنظمة  العربية 

الأوروب�����ي وال��ع��امل كله يعمل م��ن اأج���ل حتقيق 

اإل  �سامًل  �سلم  ل  ان  وي���درك  ال�سامل  ال�سلم 

اإذا تو�سلنا اإىل حل الدولتن ال��ذي يلبي جميع 

احلقوق امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني ومبقدمها 

ح��ق��ه يف احل��ري��ة وال���دول���ة امل�ستقلة ع��ل��ى ت��راب��ه 

 1967 الرابع من حزيران  الوطني على خطوط 

وعا�سمتها القد�س املحتلة لتعي�س باأمن و�سلم 

اإىل جانب اإ�سرائيل”.

االنباط-عمان

؛

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 

ب�سكاوى  خا�سة  من�سة  اخلمي�س،  ام�س 

واخلا�سة  ال��ع��ام  القطاعن  يف  املعلمن 

ل��ل��ت�����س��ه��ي��ل ع��ل��ي��ه��م يف اإي�����س��ال ���س��ك��واه��م 

وت��ظ��ل��م��ات��ه��م، مب��ا ي�����س��م��ن ���س��رع��ة ال��ب��ت 

فيها وال�سرية يف التعامل معها.

واأك����������د وزي��������ر ال����رتب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م 

اإط��لق  خ��لل  النعيمي  تي�سري  الدكتور 

�سكاوى  متابعة  لق�سم  ال��ت��اب��ع��ة  املن�سة 

بيت  هي  ال���وزارة  ان  املعلمن،  وتظلمات 

امل��ع��ل��م ال���ذي م��ا زال ال��رك��ن الأ���س��ا���س يف 

تتيح  املن�سة  ان  مبينا  التعليمي،  نظامنا 

وتظلماتهم  �سكواهم  اي�سال  للمعلمن 

ب���ك���ل ي�������س���ر و����س���ه���ول���ة، وي����وف����ر ال���وق���ت 

واجلهد.

ومي�����ك�����ن ال�����و������س�����ول ل���ل���م���ن�������س���ة م��ن 

خ�����لل امل����وق����ع الل�����ك�����رتوين ل�����ل�����وزارة، 

ع��ل��ى راب����ط م��ت��اب��ع��ة ���س��ك��اوى وت��ظ��ل��م��ات 

https://  (  ) ان�������س���اف   ( امل��ع��ل��م��ن 

.moeservice.gov.jo

وت���ه���دف ال��������وزارة م���ن امل�����ب�����ادرة، اىل 

ومتابعة  لر�سد  تفاعلية  من�سة  توفري 

ل�سمان  املن�سة  على  ال����واردة  ال�سكاوى 

الإدارة  يتوجب على  التي  الردود  تقدمي 

والإج���راءات،  الوقت  حيث  من  تقدميها 

مع  وان�سجامه  احل��ل  ج��ودة  ي�سمن  مب��ا 

اأداء ملئم. الت�سريعات ومب�ستوى 

املراحل  جميع  تتبع  للوزارة  تتيح  كما 

ال�سكوى منذ  بها  التي متر  والج��راءات 

�سكاوى  متابعة  بق�سم  م���رورا  و�سولها 

املتخذة  والإج��راءات  املعلمن،  وتظلمات 

اخلدمة  متلقي  واإع��لم  حلها  يف  لل�سري 

قبله  م��ن  لتتبعها  احل��اج��ة  دون  ب��احل��ل 

ب�سكل مبا�سر .

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  وك����ان����ت 

متابعة  ق�سم  �سهرين،  قبل  ا�ستحدثت 

����س���ك���اوى وت���ظ���ل���م���ات امل���ع���ل���م���ن؛ ب��ه��دف 

تب�سيط وت�سهيل الجراءات عليهم لرفع 

واملعلمن  الوزارة  بن  التوا�سل  م�ستوى 

ومتكينهم  واخلا�س  العام  القطاعن  يف 

لهم  املقدمة  اخلدمة  من  ال�ستفادة  من 

بفاعلية.

االنباط-عمان

 قالت جمموعة املطار الدويل اإن مطار 

اأيلول   8 منذ  ا�ستقبل  ال��دويل  علياء  امللكة 

حركة   123 ع��رب  م�����س��اف��را   17199 احل���ايل 

ل���ط���ائ���رات ال���رح���لت ال��ت��ج��اري��ة ال��دول��ي��ة 

ح��رك��ة  و120  وج����ه����ة،   22 م����ن  ال����ق����ادم����ة 

ل���ط���ائ���رات ال���رح���لت ال��ت��ج��اري��ة ال��دول��ي��ة 

املغادرة اإىل 23 وجهة.

�سحفي  ب��ي��ان  يف  امل��ج��م��وع��ة  واأ����س���اف���ت 

ال��رح��لت كانت  اإن ه���ذه  ام�����س اخل��م��ي�����س، 

على منت 22 �سركة طريان ا�ستاأنفت عملها 

امللكية  وهي:  الدويل  علياء  امللكة  مطار  يف 

الأردن���ي���ة، الأردن���ي���ة ل��ل��ط��ريان، اخل��ط��وط 

اجل���وي���ة الإم����ارات����ي����ة، اخل���ط���وط اجل��وي��ة 

ال���رتك���ي���ة، اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال��ق��ط��ري��ة، 

ف�������لي ج�����������وردن، ف�������لي دب��������ي، الحت�������اد 

اإير  الكويتية،  اجلوية  اخلطوط  للطريان، 

ايجيبت،  فلي  للطريان،  العربية  كايرو، 

اخل����ط����وط اجل����وي����ة ال��ي��م��ن��ي��ة، اخل���ط���وط 

اجل���وي���ة ال��ن��م�����س��اوي��ة، اخل���ط���وط اجل��وي��ة 

نا�س،  فلي  بيجا�سو�س،  طريان  ال�سورية، 

اجل����زي����رة ل���ل���ط���ريان، اخل���ط���وط اجل��وي��ة 

ال���ع���راق���ي���ة، راي�����ن اي�����ر، م�����س��ر ل��ل��ط��ريان، 

العربية. والأجنحة 

اأن ح��رك��ة  ب��ي��ان��ه��ا  امل��ج��م��وع��ة يف  وب��ي��ن��ت 

من  اأ�سبوعن  اأول  يف  انخف�ست  امل�سافرين 

ا�ستئناف الرحلت اجلوية املنتظمة بن�سبة 

من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة  باملئة،  29ر95 

حركة  انخف�ست  فيما   ،2019 املا�سي  العام 

ذات��ه��ا بن�سبة  ب��ال��ف��رتة  ال��ط��ائ��رات م��ق��ارن��ة 

51ر91 باملئة.

املا�سي  العام  من  الفرتة  لنف�س  و�سافر 

عرب مطار امللكة علياء الدويل ما جمموعه 

ح��رك��ة  ���س��ج��ل��ت  ب��ي��ن��م��ا  م�����س��اف��را،   365451

الطائرات 3243 حركة.

االنباط-عمان

 ازال�������ت ك�������وادر م����ن ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة 

ل���لن���ت���خ���اب ع�����ددا م����ن ل����وح����ات ال���دع���اي���ة 

اخلا�سة  التنفيذية  للتعليمات  امل��خ��ال��ف��ة 

ب����ال����دع����اي����ة الن����ت����خ����اب����ي����ة، يف ع�������دد م��ن 

املحافظات، وفقا للناطق العلمي للهيئة 

املومني. جهاد 

ابلغت راغبي  الهيئة  اأن  املومني  وا�ساف 

ال��رت���س��ح امل��خ��ال��ف��ن، ����س���رورة م��راج��ع��ت��ه��ا 

تكرار  ع��دم  ل�سمان  تعهد  على  وال��ت��وق��ي��ع 

املخالفات. هذه 
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االنباط-عمان

ت����راأ�����س وزي�����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون 

ال����دويل ال��دك��ت��ور و���ض��ام ال��رب�����ض��ي ام�س 

اخل��م��ي�����س ع���ر ت��ق��ن��ي��ة االت�������ض���ال امل��رئ��ي 

التن�ضيقية الإعداد  االأول للجنة  االجتماع 

ل���أع��وام  ال��ت��ن��م��وي  التنفيذي  ال��رن��ام��ج 

امل���دة  م��ن��ت�����ض��ف  وم���راج���ع���ة   2023-2021

لوثيقة االأردن 2015 – 2025.

واأكد وزير التخطيط والتعاون الدويل 

اأي وقت  اأن االردن بحاجة اكرث من  على 

على  مل�ضاعدته  تنموية  خطة  اىل  م�ضى 

ل���أع��وام  ك��ورون��ا  ازم���ة  تخطي حت��دي��ات 

مراجعة  عمل  خ�ل  من  وذلك  القادمة، 

م�����ض��ت��وى  ع���ل���ى   2025 االردن  ل���وث���ي���ق���ة 

االأداء  وم���وؤ����ض���رات  ال��وط��ن��ي��ة  االأه�������داف 

الكلية امل�ضتهدفة، واإعادة ترتيب اأولويات 

الوطنية والقطاعية  امل�ضاريع يف اخلطط 

واملوؤ�ض�ضية مبا ين�ضجم مع هذه االأهداف 

واملوؤ�ضرات.

خ��ط��ة  ان  اىل  ال���رب�������ض���ي  واأ�������ض������اف 

النهو�س باالقت�ضاد تتطلب الرتكيز على 

املحلية  املوارد  وا�ضتثمار  والت�ضغيل  النمو 

ورف�����ع االإن���ت���اج���ي���ة وحت���وي���ل ال��ت��ح��دي��ات 

فر�س  اىل  كورونا  جائحة  فر�ضتها  التي 

وحت��ق��ي��ق االع���ت���م���اد ع��ل��ى ال�����ذات وزي����ادة 

اىل  الف��ت��ا  االردين،  االق��ت�����ض��اد  تناف�ضية 

تاأكيد ج�لة امللك املعظم يف قمة التنمية 

امل�ضتدامة قبل يومني اىل ان اأزمة كورونا 

قدراته  اال�ضتثمار يف  نحو  ب��االأردن  دفعت 

ب����ال����زراع����ة، واالت���������ض����االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

وال�ضناعات  الطبي،  والقطاع  املعلومات، 

ال��دوائ��ي��ة، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ط��اع 

على  للبناء  م�ضتعد  االأردن  وان  اخلا�س، 

انط�ق  من�ضة  لي�ضبح  االإمكانيات،  هذه 

الدولية  اجلهود  ي�ضهل  ل�إقليم  ومركزاً 

واالإق���ل���ي���م���ي���ة ل������ض��ت��ج��اب��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات 

املقبلة.

وب�����ني ال���رب�������ض���ي اأن������ه ���ض��ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق 

اعداد اخلطة  املمار�ضات يف عملية  اأف�ضل 

م����ن ح���ي���ث ات����ب����اع ن���ه���ج ال��ت�����ض��ارك��ي��ة م��ع 

م��وؤ���ض��رات  ووج���ود  املعنية،  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 

قيم  م��ع  ل��ل��ق��ي��ا���س  وق��اب��ل��ة  وا���ض��ح��ة  اأداء 

م�����ض��ت��ه��دف��ة ع���ل���ى امل�������ض���ت���وى ال���وط���ن���ي، 

والرامج  االعتبار اخلطط  بعني  اآخذين 

ادارة  ب��رن��ام��ج  م��ث��ل؛  القائمة  احلكومية 

االإ�ض�حات  وم�ضفوفة  العام،  اال�ضتثمار 

ح���ول ال��ن��م��و امل���ت���وازن، اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 

القطاعية، باالإ�ضافة اىل برامج االإ�ض�ح 

املايل، وال�ضراكة مع القطاع اخلا�س، وما 

اتخاذ  عملية  على  اإيجابي  اأث��ر  من  لهذا 

ال�����ق�����رارات احل��ك��وم��ي��ة اإع�������داد ال���رام���ج 

واخل���ط���ط االق���ت�������ض���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة وت��رت��ي��ب االول���وي���ات ال��وط��ن��ي��ة 

وت���وج���ي���ه امل���������وارد امل���ال���ي���ة ح�������ض���ب ه���ذه 

االولويات.

اأن���ه  ال��رب�����ض��ي اىل  ال���دك���ت���ور  واأ�����ض����ار 

التنمية  اأه��داف  اإدم��اج  على  العمل  �ضيتم 

االأول�����وي�����ات  ����ض���م���ن   2030 امل�������ض���ت���دام���ة 

الطريق  لتنفيذ خارطة  الوطنية حتقيقا 

يف  واال����ض���ت���م���رار  االردن،  و���ض��ع��ه��ا  ال���ت���ي 

ت��وج��ي��ه ال��ت��م��وي��ل ال���راأ����ض���م���ايل ل��ل��دول��ة 

وم�ضتدامة  ���ض��ام��ل��ة  تنمية  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 

للخطط  ال��ت��م��وي��ل  ت��وف��ر  ي�ضمن  ومب���ا 

الوطنية. موؤكداً على اأن وزارة التخطيط 

والتعاون الدويل �ضتعمل وب�ضكل متوازي 

ال�ضورية،  ل�أزمة  اال�ضتجابة  خطة  على 

االح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  �ضيتم  ح��ي��ث 

التنموية االأخرى نتيجة اأزمة ال�جئني، 

ع���ل���ى خم��ت��ل��ف  اأث�����ره�����ا  ب����االإ�����ض����اف����ة اىل 

القطاعات.

باأعمال  القائم  ا�ضتعر�س  جانبه،  من 

وال��ت��ع��اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  ع���ام  اأم����ني 

خطة  الع�ضايلة  حممد  املهند�س  ال��دويل 

ع��م��ل م���راج���ع���ة م��ن��ت�����ض��ف امل�����دة ل��وث��ي��ق��ة 

التنموي  الرنامج  واإع��داد   2025 االردن 

االإعداد  2021-2023 ومنهجية  التنفيذي 

الزمني  واالإط��ار  التف�ضيلية  واالإج��راءات 

ل��ع��م��ل امل���راج���ع���ة. ح��ي��ث اأك����د ال��ع�����ض��اي��ل��ة 

االإع��داد،  يف  الت�ضاركي  العمل  اأهمية  على 

اأن������ه ���ض��ي��ت��م اجن������از ال��ع��م��ل  م�������ض���راً اىل 

م��ن خ����ل ���ض��ب��ع��ة ع�����ض��ر ف��ري��ق��اً ق��ط��اع��ي��اً 

ي�����ض��م مم��ث��ل��ني ع���ن ك���اف���ة اجل���ه���ات م��ن 

ور���ض��م��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة  وم��وؤ���ض�����ض��ات  وزارات 

اللجنة  وباإ�ضراف  خا�س،  وقطاع  واأهلية 

ال��ت��ن�����ض��ي��ق��ي��ة، وال����ت����ي ت���رت���ب���ط ب���دوره���ا 

رئي�س  يراأ�ضها  التي  التوجيهية  باللجنة 

الوزراء.

ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  اأن  اىل  اأ����ض���ار  ك��م��ا 

وال�����ت�����ع�����اون ال���������دويل ����ض���ت���وف���ر ل���لِّ���ج���ان 

جميع  الفنية  العمل  ول��ف��رق  القطاعية 

امل����رج����ع����ي����ات ومن���������اذج ال����ع����م����ل ال��ف��ن��ي��ة 

بت�ضمية  ال�����وزارة  ���ض��ت��ق��وم  ك��م��ا  امل��ط��ل��وب��ة، 

قبلها  م��ن  العمل  وف��رق  للجان  مقررين 

لتقدمي امل�ضاعدة الفنية وت�ضريع عمليات 

تقدمي  اىل  باالإ�ضافة  البينية،  التوا�ضل 

التنموي  الرنامج  الإع��داد  اإر�ضادي  دليل 

2021-2023، يت�ضمن تو�ضيحاً  التنفيذي 

اآليات العمل. ملختلف 

وك��������ان جم���ل�������س ال�������������وزراء ق�����د ك��ل��ف 

وال���ت���ع���اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  م�����وؤخ�����راً 

مراجعة  عمل  يف  ق��دم��اً  بامل�ضي  ال���دويل 

 ،2025 االأردن  ل��وث��ي��ق��ة  امل�����دة  م��ن��ت�����ض��ف 

واإع�����داد ال��رن��ام��ج ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال��ت��ن��م��وي 

ك��اف��ة  م���ع  ت�����ض��ارك��ي  ب��ن��ه��ٍج   ،2023-2021

الوزارات واملوؤ�ض�ضات احلكومية وال�ضركاء 

وطنية  خطة  وج��ود  يعزز  ومب��ا  املعنيني، 

تت�ضمن  املدى  وطويلة  متو�ضطة  �ضاملة 

اإط��ار  و�ضمن  وال��رام��ج،  اخلطط  جميع 

االه���داف  حتقيق  يف  ي�ضهم  م��وح��د  ع��م��ل 

الوطنية املنبثقة عن وثيقة االردن 2025.

وم�����ن اجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر ب������اأن وث��ي��ق��ة 

ب��ت��وج��ي��ه��ات  اإع����داده����ا  مت   2025 االأردن 

م���ن ج����ل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اب��ن 

طريقا  ل��رت���ض��م  احل��ك��وم��ة  اىل  احل�����ض��ني 

املتكامل  العام  االإط��ار  وحت��دد  للم�ضتقبل 

االق��ت�����ض��ادي��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ات  �ضيحكم  ال���ذي 

واالجتماعية القائمة على اإتاحة الفر�س 

2015-2025، ومت  االعوام  للجميع خ�ل 

خمرجاتها  وو���ض��ع   2015 ع���ام  اإط���ق��ه��ا 

ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ م���ن خ����ل ال��ت��واف��ق على 

االأم��د،  متو�ضطة  تنفيذية  ب��رام��ج  اإع���داد 

مت و�ضع الرنامج االول ليغطي االأعوام 

اإ�ضافة  2016-2018، وحتديثه من خ�ل 

لت�ضبح  ال��زم��ن��ي  ل����إط���ار  ج���دي���دة  ���ض��ن��ة 

2016 – 2019. وت�ضم اللجنة التن�ضيقية 

العامني  االمناء  القطاعية  الفرق  روؤ�ضاء 

للوزارات ومدراء املوؤ�ض�ضات احلكومية.

دبي-العربية

موجة البيع يف اأ�ضواق االأ�ضهم العاملية 

امتدت �ضباح ام�س اإىل اآ�ضيا واأوروبا بعد 

���ض��رتي��ت، وذل��ك  اأم�����س يف وول  ب���داأت  اأن 

اإث����ر ت�����ض��ري��ح��ات ل��رئ��ي�����س االح��ت��ي��اط��ي 

ما  االأم��رك��ي  االقت�ضاد  ب��اأن  الفيدرايل 

زال اأمامه طريق طويل للتعايف.

ويف ���ض��ه��ادت��ه اأم����ام ال��ك��ون��غ��ر���س ح��ول 

ج��دد  االأزم�������ة،  خ�����ل  ال���ف���ي���درايل  اأداء 

ج�����روم ب�����اول ال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى ����ض���رورة 

حتفيز  حزمة  ح��ول  اتفاق  اإىل  التو�ضل 

االق��ت�����ض��اد االأم���رك���ي، م�����ض��دداً ع��ل��ى اأن 

اأ���ض��واق  ال��ف��ي��درايل لي�ضت دع��م  وظ��ي��ف��ة 

االأ�ضهم.

ا�ضتخدم  الفيدرايل  اأن  باول  واأ�ضاف 

ل��دع��م  ل���دي���ه  امل���ت���اح���ة  االأدوات  ج��م��ي��ع 

فعل  االآن  احلكومة  على  واأن  االقت�ضاد، 

املزيد.

وت�����راج�����ع�����ت م������وؤ�������ض������رات االأ�����ض����ه����م 

االأم���رك���ي���ة ال��رئ��ي�����ض��ي��ة ت���راج���ع���ا ح����اداً 

االأربعاء بعد �ضدور بيانات تظهر تباطوؤ 

وب�ضبب  االأم��رك��ي��ة  ال�����ض��رك��ات  اأن�����ض��ط��ة 

ع��ج��ز ال��ك��ون��غ��ر���س ع��ن اإق����رار م��زي��د من 

القلق  ب��واع��ث  اأج��ج  امل��ايل مم��ا  التحفيز 

جائحة  تتوا�ضل  بينما  االقت�ضاد  حيال 

فرو�س كورونا دون هوادة.

املجمع  ن��ا���ض��داك  امل��وؤ���ض��ران  انخف�س 

 ،%2 م��ن  اأك��رث   500 ب��ورز  اأن��د  و�ضتاندرد 

اأن��د  واأغ��ل��ق��ت جميع ق��ط��اع��ات ���ض��ت��ان��درد 

بورز االأحد ع�ضر الرئي�ضية على تراجع. 

وهو  ال��ط��اق��ة،  ق��ط��اع  اخل�ضائر  وت�����ض��در 

بالفعل االأ�ضواأ اأداء هذا العام.

وقال جي�ضون برايد، مدير ا�ضتثمارات 

ال������رثوات اخل���ا����ض���ة ل����دى ج��ل��ي��ن��م��ي��د يف 

في�دلفيا: “املرحلة احلالية تزداد فيها 

يف  امل�ضي  اأو  قدما  التعايف  دف��ع  �ضعوبة 

اإعادة فتح االقت�ضاد. مازلنا نحقق ذلك، 

لكن التقدم اأبطاأ عنه يف االأ�ضهر الث�ثة 

االأوىل من اإعادة الفتح«.

وبناء على بيانات غر ر�ضمية، تراجع 

 523.93 ال�����ض��ن��اع��ي  ج��ون��ز  داو  امل��وؤ���ض��ر 

 26764.25 اإىل   %1.92 يعادل  مبا  نقطة 

 78.58 ب��ورز  اآن��د  �ضتاندرد  وفقد  نقطة، 

 3236.99 ل��ي�����ض��ج��ل   %2.37 اأو  ن��ق��ط��ة 

330.65 نقطة اأو  نقطة، وهبط نا�ضداك 

3.02% اإىل 10632.99 نقطة.

م�����ض��ت��وى  اإىل  ن��اي��ك��ي  ���ض��ه��م  و���ض��ع��د 

اأن عو�ضت مبيعاتها  قيا�ضي مرتفع بعد 

ال�ضمالية،  اأم��رك��ا  يف  خا�ضة  الرقمية، 

اأثر تراجع مبيعات املتاجر التقليدية.

الحكومة بصدد اعداد خطة وطنية تنموية شاملة

موجة بيع جديدة تضرب األسواق العالمية

تركيا ترفع الفائدة للمرة األولى منذ 
2018 إلنقاذ عملتها

المؤتمر العالمي للحد من ضرر التبغ في 
بلغاريا يناقش األدلة العلمية التي تثبت 

فعالية البدائل الخالية من الدخان

دبي - العربية

رف�����ع ال���ب���ن���ك امل����رك����زي ال����رتك����ي اأ����ض���ع���ار 

ام�س   ،2018 عام  االأوىل منذ  للمرة  الفائدة 

اخل��م��ي�����س، و���ض��ط م�����ض��اع��ي ال���دول���ة ل��وق��ف 

املتوقعة،  غ��ر  اخل��ط��وة  ال��ل��رة ويف  ت��ده��ور 

نقطة   200 ب���واق���ع  ال���ف���ائ���دة  امل���رك���زي  رف���ع 

اأ�ضا�س من 8.25% اإىل %10.25.

���ض��ج��ل��ت  ال����رتك����ي����ة  ال�����ل�����رة  اأن  ي����ذك����ر 

م�����ض��ت��وي��ات ق��ي��ا���ض��ي��ة م��ت��دن��ي��ة اأم����ام ال���دوالر 

وال���ي���ورو خ����ل االأي����ام امل��ا���ض��ي��ة. م��ع العلم 

البنك  اأج��ر  اأردوغ���ان  ال��رتك��ي  الرئي�س  اأن 

العام  ال��ف��ائ��دة  اأ���ض��ع��ار  خف�س  على  امل��رك��زي 

املا�ضي بحجة دعم االقت�ضاد.

وا���ض��ل��ت ال��ع��م��ل��ة ال��رتك��ي��ة ال��ه��ب��وط ي��وم 

اأم�������س ل��ت�����ض��ج��ل م�����ض��ت��وى ق��ي��ا���ض��ي��ا م��ت��دن��ي��ا 

جديدا قرب 7.7 لرة مقابل الدوالر.

ملدة  متوا�ضلة  �ضل�ضلة  يف  اللرة  وهبطت 

االأخ��رة،  ع�ضر  ال�ضبعة  االأي��ام  من  يوما   15

ت�ضع  م�����ض��ت��وى  االأوىل  ل��ل��م��رة  الم�����ض��ت  ك��م��ا 

لرات مقابل اليورو.

وهوت اللرة باأكرث من 22% اأمام العملة 

االأمركية منذ بداية العام، لتاأتي بني اأ�ضواأ 

العم�ت اأداء يف العامل.

وق�������ال ه���ي���ث���م اجل�����ن�����دي ك���ب���ر حم��ل��ل��ي 

ت��رك��ي��ا يف  اإن  م��ات��ري��ك�����س  ت���ي  االأ�����ض����واق يف 

طريقها نحو اأزمة مبيزان املدفوعات نتيجة 

اتخذها  التي  اخلاطئة  النقدية  ال�ضيا�ضات 

اإىل عام  بها  ي��ع��ود  م��ا  وه��و  امل��رك��زي،  البنك 

2008 عندما فقدت العملة ثلث قيمتها.

اأن  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  م���ع  واأ����ض���ار يف ح��دي��ث��ه 

املركزي  البنك  ارتكبه  ال��ذي  االأول  اخل��ط��اأ 

يتمثل يف خف�س اأ�ضعار الفائدة ب�ضورة اأكر 

من احلد املطلوب، لتقل بذلك عن معدالت 

اأ���ض��ع��ار  معها  وت�ضبح  ال��ب���د،  يف  الت�ضخم 

بال�ضالب. الفائدة 

ويرى اأن اخلطاأ الثاين يتمثل يف التو�ضع 

يف االئ���ت���م���اين ل���رف���ع م���ع���دالت االإق����را�����س 

“معدالت  وت����اب����ع:  وال�������ض���رك���ات.  ل����أ����ض���ر 

االإق����را�����س و���ض��ل��ت اإىل م���ع���دالت ق��ي��ا���ض��ي��ة، 

االإنفاق  يف  اأخرى  م�ضكلة  عليه  يرتتب  وهو 

وزيادة اال�ضتراد«.

�ضحبوا  االأج��ان��ب  امل�ضتثمرين  اأن  وذك���ر 

ال�����ض��ن��دات، و4  ���ض��وق  7 م��ل��ي��ارات دوالر م��ن 

���ض��وق االأ����ض���ه���م خ���ل  م���ل���ي���ارات دوالر م���ن 

الن�ضف االأول من العام اجلاري.

االنباط-عمان

من  للحد  العاملي  امل��وؤمت��ر  ن�ضخة  �ضهدت 

م��وؤخ��راً  بلغاريا  يف  عقد  وال���ذي  التبغ  �ضرر 

وا�ضع  بح�ضور  احل���ايل،  اأي��ل��ول  �ضهر  خ���ل 

م���ن ق��ب��ل اأك���ادمي���ي���ني وع���ل���م���اء وخ������راء يف 

باالإ�ضافة  ال�ضيا�ضات  و�ضناع  العامة  ال�ضحة 

اإىل ع���دد م��ن مم��ث��ل��ي و���ض��ائ��ل االإع������م من 

خم��ت��ل��ف ال����دول ح���ول ال���ع���امل، ال��ع��دي��د من 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ا���ض��ت��م��ل��ت ع��ل��ى م��ن��اق�����ض��ات 

تقدميي  بعر�س  ُتِبعت  وحما�ضرة  متنوعة 

مرئي، متحورت حول اأحدث االأدلة العلمية 

اخلالية  املنتجات  فعالية  على  ترهن  التي 

م����ن ال����دخ����ان ك���ب���دي���ل اأف�������ض���ل ل��ل��م��دخ��ن��ني 

البالغني الذين ال يرغبون باالإق�ع النهائي 

يف  �ضي�ضتمرون  لوالها  والتي  التدخني،  عن 

ا���ض��ت��ه���ك امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ه���ذا اإىل 

�ضيا�ضات  اأب��رزه��ا  م��ن  اأخ���رى  ق�ضايا  ج��ان��ب 

ال�����ض��ح��ة ال���ع���ام���ة يف ال���ت���ب���غ وال��ن��ي��ك��وت��ني؛ 

املنتجات  ب�ضاأن  التنظيمية  القرارات  واأحدث 

اخلالية من الدخان.

اإليها  َخُل�س  التي  النتائج  اأه��م  من  وك��ان 

امل�ضاركون يف املوؤمتر، اأن االبتكارات اجلديدة 

التبغ  ت�ضخني  على  القائمة  املنتجات  مثل 

ه��ام��اً  ت��ل��ع��ب دوراً  االإل��ك��رتون��ي��ة  وال�����ض��ج��ائ��ر 

ك���ب���دائ���ل ج���دي���دة واأف�������ض���ل م���ن ال�����ض��ج��ائ��ر 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل��ل��م��دخ��ن��ني ال��ب��ال��غ��ني ال��ذي��ن 

ع��ن  االإق���������ع  ي����ري����دون  ال  اأو  مي��ك��ن��ه��م  ال 

ك��ان��ت غ��ر خالية مت��ام��اً من  واإن  ال��ت��دخ��ني 

�ضيغة  االآن  حتى  ت��وج��د  ال  وب��اأن��ه  امل��خ��اط��ر، 

من  “احلد  �ضيا�ضة  مفهوم  لتطبيق  واح��دة 

ال�ضرر” لقيام هذا املفهوم على العديد من 

واملنهجيات. اال�ضرتاتيجيات 

“ احل����د من  ويف ج��ل�����ض��ة ح��م��ل��ت ع���ن���وان 

والع�ضرين:  احل��ادي  القرن  يف  التبغ  اأ�ضرار 

من  احلد  اآث��ار  االأرواح؟/  اإنقاذ  ميكننا  كيف 

قّدم  ال�ضرطان”،  اأمرا�س  على  التبغ  اأ�ضرار 

متخ�ض�س  ك��ام��رون��رو،  اإف��ري��ن  ال��دك��ت��ور 

كو�ضتاريكا  م��رك��ز  يف  االأورام  ط��ب  يف  رائ���د 

مبيناً  اإليها،  التو�ضل  مّت  حقائق  لل�ضرطان، 

مدّخن  مليار   1.3 اأ�ضل  من   %80 ح��وايل  اأن 

واملتو�ضطة  املنخف�ضة  البلدان  للتبغ هم من 

الدخل، واأن 8 م�يني �ضخ�س فقدوا حياتهم 

بتدخني  املرتبطة  باالأمرا�س  اإ�ضابتهم  اإث��ر 

العامل،  اأنحاء  جميع  يف  التقليدية  ال�ضجائر 

يقتل،  )ال�ضلبي(  املبا�ضر  غر  التدخني  واأن 

ال��دول،  على  هائل  اقت�ضادي  ع��بء  اأن��ه  كما 

التقليدية  ال�ضجائر  ت��دخ��ني  ب���اأن  م�ضرحاً 

يف  البلدان  العديد من  يف  التناق�س  يف  اآخ��ذ 

الوقت الذي يزداد فيه االإقبال على منتجات 

االح��رتاق  على  العاملة  غ��ر  امل�ضخن  التبغ 

اال�ضتمرار  ع��ن  اف�ضل  ب��دي��ً�  تعتر  وال��ت��ي 

واأ���ض��ار  التقليدية.  ال�ضجائر  ا���ض��ت��ه���ك  يف 

احلد  مفهوم  وراء  الهدف  ب��اأن  كامرونرو 

حول  يتمحور  التبغ  وا�ضته�ك  اأ�ضرار  من 

تقليل املخاطر ال�ضحية املرتبطة با�ضتخدام 

منتجات التبغ على االأفراد واملجتمع ككل.

اأهمية  على  املوؤمتر  يف  املتحدثون  واتفق 

امل���ن���ت���ج���ات ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ت�����ض��خ��ني ال��ت��ب��غ 

فعالية  زي����ادة  يف  االإل��ك��رتون��ي��ة  وال�����ض��ج��ائ��ر 

توافر  اأن  حيث  ال�ضرر”؛  م��ن  “احلد  نهج 

م���ن���ت���ج���ات م��ن��خ��ف�����ض��ة امل����خ����اط����ر ك���ب���دائ���ل 

لل�ضجائر التقليدية باعتبارها املخرج االآمن 

ل����إق����ع ال��ن��ه��ائ��ي ع���ن امل��ن��ت��ج��ات امل��ح��ت��وي��ة 

ا�ضته�كها  والتي ال يتوجب  النيكوتني  على 

فيه  تعتر  ال  ال��ذي  الوقت  يف  االأ�ضا�س،  من 

م��دخ��ً� ل��غ��ر امل��دخ��ن��ني، ب��ال��رغ��م م��ن اأن��ه��ا 

غر خالية متاماً من املخاطر، اإال اأنها قادرة 

الكيميائية،  امل���واد  م�ضتوى  تخفي�س  ع��ل��ى 

ونكهة  مل���ذاق  مماثلة  ح�ضية  جت��رب��ة  وت��ق��ّدم 

ية  ُمْر�ضِ جتربة  تقدمي  وبالتايل  النيكوتني، 

البالغني. للمدخنني 

هواوي تعترف: نكافح من أجل البقاء.. العقوبات األميركية »قاتلة«
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ق����ال ال��رئ��ي�����س امل���ن���اوب ل�����ض��رك��ة ه����واوي 

اإن  االأرب��ع��اء،  م��وؤمت��ر  بينغ، يف  غ��و  ال�ضينية 

ب�ضبب  االأي���ام،  ه��ذه  �ضعب  و�ضع  ال�ضركة يف 

العقوبات املتوا�ضلة من احلكومة االأمركية 

والتي و�ضعتنا “حتت �ضغط كبر«.

واأ���ض��اف “يف ال��وق��ت احل���ايل، ال��ب��ق��اء هو 

الهدف«.

�ضركة  على  �ضغوطها  وا�ضنطن  وكثفت 

واأ���ض��درت عقوبات جديدة يف مايو  ه���واوي، 

واأغ�ضط�س املا�ضيني من �ضاأنها تقييد و�ضول 

ال�ضركة اإىل الرقائق التي حتتاجها لت�ضنيع 

ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة وم���ع���دات ���ض��ب��ك��ات اجليل 

تقرير  بح�ضب  اأخ���رى،  ومنتجات  اخلام�س 

عليه  اط��ل��ع��ت  االأم��رك��ي��ة   CNN ل�ضبكة 

“العربية.نت«.
ف��ي��ه  ت�����ض��ع��ى  وق�����ت  يهمك?يف  م���و����ض���وع 

ال�����ض��ع��ودي��ة ل��ت��ن��وي��ع اق��ت�����ض��اده��ا ب��ع��ي��داً عن 

2030، ي��رز  اإط����ار روؤي����ة  ال��ن��ف��ط وال���غ���از يف 

الدعائم...ال�ضعودية  كاأحد  ال�ضياحة  قطاع 

�ضتتحول لوجهة �ضياحية عاملية خ�ل العقد 

�ضتتحول  ال�ضعودية  االأ���ض��ب��اب  ل��ه��ذه  املقبل 

املقبل  العقد  خ���ل  عاملية  �ضياحية  لوجهة 

لهذه االأ�ضباب ق�ض�س خا�ضة

املو�ض�ت  اأ�ضباه  �ضركات  باإمكان  يعد  مل 

ال���ت���ي ت�����ض��ت��خ��دم ال����رام����ج وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

البيع  الرقائق  االأمركية لت�ضميم وت�ضنيع 

لهواوي دون احل�ضول اأواًل على ترخي�س من 

وزارة التجارة االأمركية.

�ضركة  اإن  االأم��رك��ي��ون  املنظمون  ويقول 

القومي،  االأم���ن  على  خ��ط��ًرا  ت�ضكل  ه���واوي 

ت�ضتخدم  قد  ال�ضينية  احلكومة  اأن  زاعمني 

معدات هواوي للتج�ض�س. فيما نفت ال�ضركة 

مرارا هذه املزاعم.

وو���ض��ف حم��ل��ل��ون ال��ع��ق��وب��ات االأم��رك��ي��ة 

و”حكم  قاتلة”  “�ضربة  ب��اأن��ه��ا  االأخ������رة 

باالإعدام” على ال�ضركة.

“الواليات  ل��ل�����ض��ح��اف��ي��ني  ب��ي��ن��غ  وق������ال 

املتحدة تهاجمنا با�ضتمرار والقيود االأخرة 

�ضكلت حتديات كبرة لعملياتنا«.

ي��ق��در ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ل��ل��ني اأن ه���واوي 

ق����ام����ت ب���ت���خ���زي���ن م�����ا ي���ك���ف���ي م�����ن اأ����ض���ب���اه 

امل��و���ض���ت ال���ض��ت��م��رار ال�����ض��رك��ة ح��ت��ى نهاية 

ال��ع��ام ع��ل��ى االأق�����ل. ول��ك��ن ع��ن��دم��ا �ضئل عن 

املدة التي �ضت�ضتغرقها االإم��دادات يف موؤمتر 

ال�ضحايف قال بينغ “ما زلنا نقّيم املزيد من 

التفا�ضيل«.

واأ�ضاف اأن هواوي ت�ضرتي مئات امل�يني 

بالهواتف  اخلا�ضة  الأعمالها  ال�ضرائح  م��ن 

ال��ذك��ي��ة ك��ل ع����ام، واأن ال�����ض��رك��ة ت��ل��ق��ت اآخ��ر 

�ضبتمر،  منت�ضف  يف  ال��رق��ائ��ق  م��ن  �ضحنة 

يف  املعلنة  االأم��رك��ي��ة  القيود  دخ��ل��ت  عندما 

مايو حيز التنفيذ.

وت���ق���دم���ت ����ض���رك���ات ت�����ض��ن��ي��ع ال���رق���ائ���ق 

 SK Hynixو ك��وال��ك��وم  مثل  الرئي�ضية 

ب��ط��ل��ب ل��ل��ح�����ض��ول ع��ل��ى ت��راخ��ي�����س ال��ب��ي��ع 

 CGTN ل�����ض��رك��ة ه�����واوي، وف��ًق��ا الإذاع�����ة

ال�ضينية احلكومية.

لت�ضنيع  �ضركة  اأك���ر   ،SMIC وق��ال��ت 

ال��رق��ائ��ق يف ال�����ض��ني، يف ب��ي��ان اإن��ه��ا “قدمت 

���ا ط��ل��ب��ات ت��رخ��ي�����س ت��غ��ط��ي ال��ع��دي��د  اأي�������ضً

يف  اخل���و����س  دون  هواوي”،  م��ن��ت��ج��ات  م���ن 

التفا�ضيل.

ح�����ض��ل��ت ب��ع�����س ال�����ض��رك��ات ع��ل��ى ال�����ض��وء 

االأخ�����ض��ر، مب��ا يف ذل��ك اإن��ت��ل. واأك���د متحدث 

على  ح�ضلت  اأنها  االأمركية  ال�ضركة  با�ضم 

ت��رخ��ي�����س م���ن ال�����ض��ل��ط��ات مل��وا���ض��ل��ة اإم�����داد 

هواوي، لكنه مل يحدد املنتجات التي ميكنها 

ب��ي��ع��ه��ا. ق��دم��ت اإن���ت���ل يف امل��ا���ض��ي م��ع��اجل��ات 

الأجهزة الكمبيوتر املحمولة من هواوي.

وحتث اإدارة ترمب البلدان يف جميع اأنحاء 

العامل على حظر معدات هواوي من �ضبكات 

ات�ضاالت اجليل اخلام�س اخلا�ضة بهم.

وق���اوم���ت ع���دة دول رئ��ي�����ض��ي��ة ع��ل��ى م��دى 

ه����واوي. لكن  ك��ام��� ل�ضركة  ���ض��ه��ور ح��ظ��را 

ه����ذا ت��غ��ر ب��ع��د ال���ق���ي���ود االأم���رك���ي���ة ال��ت��ي 

الرقائق  �ضركات  منع  مما   ، مايو  يف  اأعلنت 

�ضركة  �ضممتها  التي  ال��رق��ائ��ق  ت�ضنيع  م��ن 

هواوي. ل�ضركة  التابعة   HiSilicon
املا�ضي  يوليو  يف  املتحدة  اململكة  حظرت 

اخلام�س  اجل��ي��ل  �ضبكة  م��ن  ه����واوي  ���ض��رك��ة 

اخل��ا���ض��ة ب��ه��ا، ل��ت��رتاج��ع ع��ن ق���رار يف يناير 

اأ���ض��ار  ال��ب��ن��اء.  ب���دور حم���دود يف  لها  لل�ضماح 

م�ضوؤولون بريطانيون اإىل حالة عدم اليقني 

التي حتيط ب�ضل�ضلة التوريد اخلا�ضة ب�ضركة 

التغير  وراء  ال�����ض��ب��ب  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ه�����واوي 

ال�ضريع.

منذ ذلك احلني ، �ضاءت االأم��ور بالن�ضبة 

ل�ضركة هواوي.
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االنباط-وكاالت

اأعلن ع�ضو اللجنة املركزية حلركة التحرير 

الأح��م��د،  ع���زام  “فتح”،  الفل�ضطيني  ال��وط��ن��ي 

اخلمي�س، اأن حركته توافقت مع حركة املقاومة 

“حما�س”، خالل املباحثات اجلارية  الإ�ضالمية 

معها يف تركيا، على اإجراء النتخابات العامة يف 

اأرا�ضي ال�ضلطة الفل�ضطينية، قريبا

وق�����ال الأح����م����د يف ح�����وار خ���ا����س م���ع وك��ال��ة 

الأنا�ضول على هام�س اجتماع لف�ضائل منظمة 

اإج���راء  على  ال��ت��واف��ق  “مت  اهلل  رام  يف  التحرير 

انتخابات  انتخابات ت�ضريعية )برملانية(، يتبعها 

رئا�ضية، ثم انتخابات للمجل�س الوطني )برملان 

منظمة التحرير(”

واأ�ضاف “يف غ�ضون اأيام، عندما ت�ضل ال�ضورة 

كاملة للرئي�س الفل�ضطيني حممود عبا�س، �ضوف 

ي�ضدر املرا�ضيم اخلا�ضة باإجرائها”

و�ضدد على موقف القيادة الفل�ضطينية، املعلن 

القد�س، وقطاع غزة من  ا�ضتثناء  ب�ضرورة عدم 

النتخابات

واأ�ضاف “دون القد�س، ل انتخابات”

ومل ي�ضدر تعقيب من حركة حما�س، حيال 

نتائج املباحثات التي جرت يف تركيا، ومل يت�ضن 

احل�ضول على رد

املركزية  اللجنة  ع�ضو  ال�ضيخ،  ح�ضني  وك��ان 

لـ”فتح”، ق��د ق���ال اخل��م��ي�����س، ع��ل��ى ح�����ض��اب��ه يف 

ت��رك��ي��ا،  يف  “حما�س”،  م���ع  احل�����وار  اإن  ت���وي���ر، 

“اإيجابي ومثمر وبّناء”
“العالم” يف  ال�ضياق، قال م�ضوؤول  ذات  ويف 

مفو�ضية التعبئة والتنظيم حلركة “فتح”، منري 

اإىل  الليلة  �ضيتوجه  حركته  وف��د  اإن  اجل��اغ��وب، 

اإىل  ذل��ك  بعد  ثم  ال��دوح��ة،  القطرية،  العا�ضمة 

العا�ضمة امل�ضرية، القاهرة

واأ����ض���اف اجل���اغ���وب يف ح����وار خ��ا���س لوكالة 

“بحث  الوفد  اأعمال  اإن على ج��دول  الأنا�ضول، 

والقطرية،  امل�ضرية  القيادتني  مع  ع��دة  ملفات 

اأبرزها امل�ضاحلة الفل�ضطينية، والتطبيع العربي، 

واآخر التطورات ال�ضيا�ضية”

يف  وف��ت��ح،  حما�س  حركتي  اجتماعات  وب���داأت 

تركيا، الثالثاء املا�ضي

ويراأ�س وفد حركة “فتح”، اأمني �ضر اللجنة 

تراأ�س  فيما  الرجوب،  جربيل  للحركة  املركزية 

وفد حما�س، نائب رئي�س مكتبها ال�ضيا�ضي �ضالح 

العاروري

منذ  انق�ضاما  الفل�ضطينية  ال�ضاحة  وت�ضهد 

“حما�س”  �ضيطرة  عقب   ،2007 يونيو/حزيران 

“فتح” ال�ضفة  تدير  ح��ني  غ���زة، يف  على قطاع 

ال��غ��رب��ي��ة، ومل ت��ف��ل��ح ال��ع��دي��د م���ن ال��و���ض��اط��ات 

والت��ف��اق��ي��ات يف ا���ض��ت��ع��ادة ال���وح���دة ال��داخ��ل��ي��ة. 

الأخبار املن�ضورة على ال�ضفحة الر�ضمية لوكالة 

التي  الأنا�ضول، هي اخت�ضار جلزء من الأخبار 

الأخ��ب��ار  ت��دف��ق  ن��ظ��ام  ع��رب  للم�ضركني  ُتعر�س 

الوكالة  ل��دى  ال���ض��راك  اأج���ل  )HAS(. م��ن 

ُيرجى الت�ضال بالرابط التايل

االنباط-وكاالت

انتخابات  يف  الدميقراطي  املر�ضح  ق��ال   

الأرب��ع��اء،  ب��اي��دن،  ج��و  الأمريكية  الرئا�ضة 

ال��ب�����ض��رة  اأ����ض���ح���اب  ال���ن���اخ���ب���ني  اإق����ب����ال  اإن 

لفوزه  ���ض��روري  الت�ضويت  على  ال�����ض��م��راء 

نوفمرب/ت�ضرين  يف  املقررة  النتخابات  يف 

ثاين

بها خالل  اأدىل  ت�ضريحات  ذلك يف  جاء 

م�����ض��ارك��ت��ه يف ق��م��ة اق��ت�����ض��ادي��ة ل��ل�����ض��ود يف 

مدينة ت�ضارلوت بولية نورث كارولينا

تاأثري جائحة فريو�س  اإىل  بايدن  واأ�ضار 

ك���ورون���ا ال�����ض��دي��د ع��ل��ى اأ����ض���ح���اب ال��ب�����ض��رة 

ال�����ض��م��راء ب�����ض��ك��ل خ��ا���س، وق����ال اإن ه���وؤلء 

عندما  اإل  امل�ضاواة  يحققوا  لن  الأ�ضخا�س 

ال��روات  جلني  يوؤهلهم  موقع  يف  يكونون 

واإن الت�ضويت هو نقطة البداية

وتابع: يوجد �ضبيل واحد لتحقيق هذا. 

علينا اأن نذهب ون�ضوت

اأ���ض��ح��اب  ب��ت��ع��زي��ز ملكية  ب��اي��دن  وت��ع��ه��د 

الب�ضرة ال�ضمراء للمنازل والدفع ب�ضيا�ضات 

مل�����ض��اع��دة ال��ع��م��ال الأم��ري��ك��ي��ني م���ن اأ���ض��ل 

اأ�ضحاب  ميلكها  التي  وال�ضركات  اأف��ري��ق��ي 

ال�ضمراء الب�ضرة 

التي  كارولينا  ن��ورث  بايدن  وا�ضتهدف 

اأربع  فاز بها الرئي�س دونالد ترامب بفارق 

حيث   2016 عام  انتخابات  يف  مئوية  نقاط 

ياأمل املر�ضح الدميقراطي يف ا�ضرداد هذه 

الثالث  ي��وم  املقررة  النتخابات  يف  الولية 

من نوفمرب

االنباط-وكاالت

 اأكد اجلي�س الوطني الليبي بقيادة امل�ضري 

تنظيم  زعيم  مقتل  الأرب��ع��اء،  حفر،  خليفة 

“داع�س” الإرهابي يف �ضمال اأفريقيا اأبومعاذ 
ال���ع���راق���ي، ب��ع��م��ل��ي��ة خ����الل ال�����ض��ه��ر اجل����اري، 

للق�ضاء على خلية متطرفة، تتكون من قادة 

التنظيم، يف حي عبدالكايف مبدينة �ضبها

وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ض��م اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي 

العراقي  اأبومعاذ  اإن  امل�ضماري  اأحمد  الليبي 

ق��ت��ل��وا خ��الل  ت�����ض��ع��ة م�ضلحني  ب��ني  ك���ان م��ن 

اإل  هويته  على  ال��ت��ع��رف  يتم  مل  لكن  ال��غ��ارة 

بعد ذلك

ال���ق���اع���دة تنظيم  م���ن  م��ت�����ض��ددون  و���ض��ك��ل 

ال����دول����ة الإ����ض���الم���ي���ة يف ل��ي��ب��ي��ا م�����ض��ت��غ��ل��ني 

الرئي�س  �ضد   2011 انتفا�ضة  بعد  الفو�ضى 

ال�ضابق الراحل معمر القذايف لل�ضيطرة على 

اأرا�س و�ضن هجمات

مدينة  على  امل�ضلحة  املجموعة  و�ضيطرت 

 2015 مطلع  يف  ليبيا  بو�ضط  ال�ضاحلية  �ضرت 

ور���ض��خ��ت وج���وده���ا يف ال�����ض��ح��راء اجل��ن��وب��ي��ة 

ال�ضا�ضعة بالإ�ضافة اإىل فروع اأو خاليا ن�ضطة 

يف املدن الكربى

وم���ع ذل����ك، ف��ق��د ان��ت��ه��ى ب��ه��ا امل���ط���اف اإىل 

واق��ت�����ض��ر   ،2016 اأواخ������ر  ����ض���رت  م���ن  ال���ط���رد 

ت���اأث���ريه���ا م���ن���ذ ذل�����ك احل�����ني ع���ل���ى ه��ج��م��ات 

ب��ني احل���ني والآخ�����ر، منها ه��ج��وم ع��ل��ى مقر 

يف  واآخ��ر   2018 عام  للنفط  الوطنية  املوؤ�ض�ضة 

امل��ق��ري��ن يف  وك��ال   .2019 اخل��ارج��ي��ة يف  وزارة 

طرابل�س

االنباط-وكاالت

دبلوما�ضيا  ح��راك��ا  اهلل،  رام  مدينة  ت�ضهد   

ن�ضطا، وزيارات �ضبه يومية لقنا�ضل وم�ضوؤولني 

دوليني، اأغلبهم اأوروبيني

رئي�س  مع  عنها  املعلن  اللقاءات  اأغلب  وتتم 

العامة  الهيئة  ورئي�س  ا�ضتية،  حممد  ال���وزراء 

�ضلطات  م��ع  التوا�ضل  )ج��ه��ة  املدنية  لل�ضوؤون 

الح���ت���الل( ح�ضني ال�����ض��ي��خ، ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

ريا�س املالكي وغريهم

اأه��داف،  اللقاءات على ع��دة  وتركز جممل 

لكن اأبرزها: العودة للمفاو�ضات واإعادة التن�ضيق 

الأمني مع اإ�ضرائيل

ويف املقابل فاإن املوقف الفل�ضطيني ثابت على 

�ضروطه اإزاء امللفني

ومن اأب��رز ال�ضيا�ضيني الذين اأج��روا لقاءات 

اأي��ل��ول، ممثلة  �ضبتمرب/  اهلل، منذ طلع  رام  يف 

كندا لدى ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية روبن 

ويتلوفر، والقن�ضل الربيطاين العام يف القد�س 

فيليب هول

ومنهم اأي�ضا، ممثل الحتاد الأوروبي �ضفني 

الإ�ضباين  والقن�ضل  ب��ورغ�����ض��دورف،  ف��ون  ك��ون 

العام يف القد�س اغنا�ضيو غار�ضيا فالدكا�ضا�س، 

ووزي��ر الدولة الأمل��اين لل�ضوؤون اخلارجية نيلز 

ال�ضالم  لعملية  امل��ت��ح��دة  الأمم  ومن�ضق  اأن���ني، 

ال�ضيد نيكولي ميالدينوف

لأبحاث  الفل�ضطيني  املركز  يف  املدير  يقول 

خليل  ال�ضراتيجية،  وال��درا���ض��ات  ال�ضيا�ضات 

�ضاهني اإن من اأه��داف ال��زي��ارات تذليل العقبة 

على  التطبيع  نطاق  تو�ضيع  اأم��ام  الفل�ضطينية 

امل�ضتوى العربي

ويرى اأن الق�ضية الفل�ضطينية ل تزال، رغم 

اأم��ام ظهور  العقبات  اأه��م  اأح��د  حالة النق�ضام، 

التطبيع وانت�ضاره على نطاق وا�ضع

الفل�ضطينيني  م���ن  امل��ط��ل��وب  اإن  وي�����ض��ي��ف 

ال��ق��رن  ب�ضفقة  الآن  الن���خ���راط  اإم���ا  ���ض��راح��ة 

اإىل  تهدف  عملية  من  يجري  على  ال�ضمت  اأو 

ت�ضفية حقوقهم

ورغم الرف�س والإدانة الوا�ضعة من اجلانب 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي، وّق���ع���ت الإم��������ارات وال��ب��ح��ري��ن، 

موؤخرا، اتفاقيتي التطبيع مع اإ�ضرائيل يف البيت 

الأب��ي�����س، ب��رع��اي��ة الرئي�س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د 

ترامب

ال����داف����ع الآخ�������ر ل���الت�������ض���الت ك���م���ا ي��ق��ول 

����ض���اه���ني ه����و ال���ق���ل���ق امل���ت���زاي���د م����ن اأن ت�����وؤدي 

ال�ضغوط ال�ضيا�ضية والقت�ضادية على ال�ضلطة 

العالقة  التوتر يف  اإىل مزيد من  الفل�ضطينية 

مع اإ�ضرائيل

وي������رى ���ض��اه��ني اأن ال��ك��ث��ري م����ن ال����دوائ����ر 

ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة ال���دول���ي���ة، ت���ري���د ال��ت��خ��ف��ي��ف من 

ال�����ض��غ��وط الق��ت�����ض��ادي��ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ر���س لها 

التو�ضط  خ���الل  م��ن  الفل�ضطينية،  احل��ك��وم��ة 

لإيجاد �ضيغة من اأجل ت�ضلم اأموال املقا�ضة، من 

اإ�ضرائيل، واملقدرة مباليني الدولرات

وقال اإن املق�ضود هو جتنب املزيد من الأعباء 

روات��ب  تتقا�ضى  التي  الفل�ضطينية  الأ�ضر  على 

من ال�ضلطة وبالتايل جتنب املزيد من التوترات 

العادي  املواطن  ي�ضعر  ال�ضتقرار عندما  وع��دم 

اأنه لي�س لديه ما يخ�ضره

ي��ون��ي��و/ ح��زي��ران،  م��ن��ذ  ال�ضلطة  وت��رف�����س 

اجل��ان��ب  م��ع  ال�ضهرية  امل��ق��ا���ض��ة  جل�ضات  ع��ق��د 

الإ�ضرائيلي، التي ت�ضبق تنفيذ التحويالت املالية

واأموال املقا�ضة، اإيرادات �ضريبية فل�ضطينية 

عربها،  اأو  اإ���ض��رائ��ي��ل  م��ن  ال�����واردة  ال�ضلع  على 

وحتولها  ال�ضلطة  ع��ن  نيابة  اإ�ضرائيل  جتبيها 

بعد  ���ض��ه��ر  ك���ل  ن��ه��اي��ة  الفل�ضطينية  ل��ل��خ��زي��ن��ة 

اقتطاع عمولة 3 باملئة

عبا�س،  حممود  الفل�ضطيني  الرئي�س  وك��ان 

قد قرر وقف كافة اأ�ضكال التن�ضيق مع اإ�ضرائيل، 

ب�ضبب اإع���الن الأخ���رية خطة ل�ضم اأج���زاء من 

موعدها  يف  تنفذ  مل  وال��ت��ي  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�ضفة 

املقرر يف يوليو/ متوز الفائت

وم����ن����ذ ث����الث����ة ����ض���ه���ور ت�������ض���رف ال�����ض��ل��ط��ة 

الفل�ضطينية ملوظفيها اأن�ضاف رواتب بحد اأدنى 

)520 دولرا(

وي���ع���رب ���ض��اه��ني ع���ن اع��ت��ق��اده ب����اأن اأه����داف 

التحركات الدبلوما�ضية اأي�ضا حماولة ا�ضتئناف 

والتن�ضيق  والتعاون  واملدنية  الأمنية  العالقات 

القطيعة  ا�ضتمرار  لأن  واإ�ضرائيل  ال�ضلطة  بني 

يهدد حالة ال�ضتقرار

واأ�ضار اإىل وجود ت�ضريبات عن لقاءات جمعت 

واإ�ضرائيليني،  فل�ضطينيني  اأمنيني  م�ضوؤولني 

الأم��ن��ي  والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  اإم��ك��ان��ي��ة  لفح�س 

واملدين

ال�ضلطة  الآن  حتى  م�ضتدركا  اأ���ض��اف  لكنه 

الفل�ضطينية تتم�ضك مبوقفها الراف�س

ب��اجت��اه  ت��دف��ع  ال��ت��ح��رك��ات  اأن بع�س  وت��اب��ع 

با�ضتئناف  الفل�ضطينيني للقبول  ال�ضغط على 

امل��ف��او���ض��ات ع��ل��ى اأ���ض��ا���س م��ا ه��و م��ط��روح على 

الطاولة مبا يف ذلك اخلطة الأمريكية املعروفة 

با�ضم �ضفقة القرن باعتبارها اإحدى املرجعيات.. 

وحينها يختار الفل�ضطينيون ما يريدون

وق����ال اإن م��ك��م��ن اخل��ط��ر ه��ن��ا ه���و ال��ق��ب��ول 

املرجعيات  �ضمن  القرن  �ضفقة  مع  بالتعاطي 

الأخرى.. وهذا مرفو�س من الرئي�س والقيادة

ويرف�س الرئي�س الفل�ضطيني حممود عبا�س 

اجللو�س، عقد اأية مفاو�ضات، تكون مرجعيتها 

�ضفقة القرن الأمريكية

وقال عبا�س خالل اجتماع الأمناء العامني 

ال�ضهر  م��ن  الثالث  يف  الفل�ضطينية  للف�ضائل 

ال���دول  وع��ل��ى  علينا  زادت  ال�����ض��غ��وط  اجل����اري 

العربية منذ بداية هذا العام

اإىل  للعودة  تتوقف  ل  الو�ضاطات  اأن  ولفت 

م�ضار املفاو�ضات

واأك����د ع��ب��ا���س اأن���ه ���ض��دد ل��ك��ل ال��و���ض��ط��اء )مل 

يحددهم( على اأنه يريد ال�ضرعية الدولية كاملة

وم����ن����ذ ب�����داي�����ة ال�����ع�����ام اجل������������اري، ي����واج����ه 

الفل�ضطينيون حتديات متعددة، متثلت يف �ضفقة 

للفل�ضطينيني  جمحفة  خ��ط��ة  وه���ي   ، ال��ق��رن 

خمطط  ث��م  امل��ا���ض��ي،  يناير  وا�ضنطن  اأعلنتها 

اإ�ضرائيلي ل�ضم نحو ثلث اأرا�ضي ال�ضفة، وبعده 

اتفاق الإمارات والبحرين على تطبيع العالقات 

مع اإ�ضرائيل

الو�ضطاء  م��ن  اآخ��ر  �ضنف  �ضاهني  وي�ضيف 

ي�ضت�ضرف التوجه الفل�ضطيني ملا بعد النتخابات 

الأم��ري��ك��ي��ة )اأك��ت��وب��ر( وخ��ا���ض��ة يف ح���ال خ�ضر 

الرئي�س احلايل دونالد ترمب

ويراهن بع�س الفل�ضطينيني على فوز املر�ضح 

الدميقراطي جو بايدن، الذي وعد بفتح مكتب 

لل�ضلطة  امل�����ض��اع��دات  واإع����ادة  التحرير  منظمة 

ولالأونروا

وا�ضتبعد �ضاهني اأن ي�ضتجيب الرئي�س عبا�س 

ملجمل ال�ضغوطات احلالية

النتظار والن�ضغال  اإن عبا�س يف�ضل  وق��ال 

ب��امل��ل��ف ال���داخ���ل���ي حل���ني اإج�������راء الن��ت��خ��اب��ات 

الأمريكية

للرئي�س  اخل��ا���س  امل�ضت�ضار  ق��ال  م��ن جهته، 

الو�ضطاء  بع�س  اإن  �ضعث  نبيل  الفل�ضطيني 

ت�ضعيد  ي��ري��دون  ول  ن��ي��ة،  بح�ضن  يتوا�ضلون 

الآخ��ر  والبع�س  العربية،  العربية  ال�ضراعات 

لديه اأفكار خمتلفة

ل��ك��ن��ه اأ�����ض����اف يف ح���دي���ث خ���ا����س ل��وك��ال��ة 

وا���ض��ح ل  الفل�ضطيني  امل��وق��ف  اإن  الأن��ا���ض��ول 

تغيري ول بديل، رغم التهديد.. ويتمثل يف اأننا 

واملغت�ضب  للمعتدي  اأرا�ضينا  ب�ضم  نقبل  لن 

الإ�ضرائيلي

الآخ��ري��ن  بتطبيع  نقبل  ل��ن  �ضعث  وق����ال 

قالها  ال����ذي  ت��رام��ب  لتعليمات  وخ�ضوعهم 

اأنا ل�ضت يف ال�ضرق الأو�ضط لأحمي  �ضراحة: 

البرول، بل لأحمي اإ�ضرائيل

و�ضدد امل�ضوؤول الفل�ضطيني على اأنه ل عودة 

عودة  ول  ال��ق��رن،  �ضفقة  للمفاو�ضات يف ظل 

للمفاو�ضات باإ�ضراف اأمريكي

واأ�ضاف ل عودة للمفاو�ضات دون اأن تكون 

الرباعية  الأق���ل  على  دويل؛  ب��اإط��ار  مرتبطة 

ب��ال�����ض��رع��ي��ة  ت���ك���ون م��رت��ب��ط��ة  واأن  ال���دول���ي���ة، 

الدولية، ومبادرة ال�ضالم العربية وبالتفاقيات 

اأج���ل ال��ق��ي��ام ب��دول��ة  امل��وق��ع��ة، وبحقوقنا م��ن 

 67 ال  القد�س على ح��دود  م�ضتقلة عا�ضمتها 

وحق الالجئني يف العودة

وتابع هذه هي �ضروطنا للعودة للمفاو�ضات، 

الأ�ض�س، ولن نذهب  اإل على هذه  ولن نرجع 

ملفاو�ضات حتت �ضعار �ضفقة القرن

واأب��������دى ال���رئ���ي�������س ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي ���ض��اب��ق��ا 

ا�ضتعداده للم�ضاركة يف موؤمتر دويل لل�ضالم، 

عليه  بناء  تنطلق  املتحدة،  الأمم  حتت مظلة 

مبادرة  وف��ق  اإ�ضرائيل(  )م��ع  ج��ادة  مفاو�ضات 

ال�ضالم العربية

 عزام األحمد: حركتا فتح وحماس توافقتا على إجراء انتخابات عامة قريبا

 بايدن يربط فوزه باالنتخابات بإقبال األمريكيين السود على التصويت

 الجيش الليبي يقتل زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا 

 رام اهلل.. نشاط دبلوماسي إلحياء المفاوضات والعودة للتنسيق

االنباط-وكاالت

تن�ضيب  اإن  الأوروب��������ي،  الحت�����اد  ق����ال   

رئي�س  من�ضب  يف  لوكا�ضينكو  األ��ك�����ض��ن��در 

ب��ي��الرو���س وولي���ت���ه ال��رئ��ا���ض��ي��ة اجل��دي��دة 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال�����ض��رع��ي��ة  اإىل  ي��ف��ت��ق��ران 

الكافية، “لذلك �ضيعيد النظر يف عالقاته 

مع بيالرو�س”

وج������اء يف ب���ي���ان ����ض���در ي�����وم اخل��م��ي�����س 

ع��ن امل��ف��و���س الأع��ل��ى ل��ل�����ض��وؤون اخل��ارج��ي��ة 

الأوروب����ي  الحت����اد  يف  الأم��ن��ي��ة  وال�ضيا�ضة 

جوزيب بوريل، اأن هذا التن�ضيب لن يوؤدي 

اإل اإىل تفاقم الأزمة ال�ضيا�ضية يف البالد

وت���اب���ع ب���وري���ل: “مل ي���ع���رف الحت����اد 

التي  امل���زورة  النتخابات  بنتائج  الأوروب����ي 

الأ�ضا�س،  ه��ذا  وعلى  اأغ�ضط�س،   9 ج��رت يف 

ف��اإن التن�ضيب ال��ذي ج��رى يف 23 �ضبتمرب 

لألك�ضندر  اجل���دي���دة  ال��رئ��ا���ض��ي��ة  وال���ف���رة 

ل���وك���ا����ض���ي���ن���ك���و، ل ي��ت��م��ت��ع��ان ب��ال�����ض��رع��ي��ة 

�ضيعيد  ل���ذل���ك  ال��ك��اف��ي��ة،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

الحت�����اد الأوروب�������ي ت��ق��ي��ي��م ال��ع��الق��ات مع 

بيالرو�س”

ب�ضكل  يتعار�س  “التن�ضيب  اأن  واعترب، 

ال�ضعب  م��ن  كبري  ج��زء  اإرادة  م��ع  مبا�ضر، 

عنها يف  التعبري  وال��ت��ي مت  ال��ب��ي��الرو���ض��ي، 

ال�ضلمية غري  الح��ت��ج��اج��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

وهو  النتخابات،  بعد  التي جرت  امل�ضبوقة 

لن يوؤدي اإل اإىل تعميق الأزمة ال�ضيا�ضية”

يزال  ل  الأوروب���ي  “الحتاد  اإن  واأردف، 

م��ق��ت��ن��ع��ا ب�����اأن احل������وار ال��وط��ن��ي ال�����ض��ام��ل، 

ال�ضعب  مل��ط��ل��ب  الإي��ج��اب��ي��ة  وال���ض��ت��ج��اب��ة 

لإج������راء ان��ت��خ��اب��ات دمي��ق��راط��ي��ة ج��دي��دة، 

الأزم��ة  م��ن  للخروج  الوحيد  ال�ضبيل  هما 

ال�ضيا�ضية يف بيالرو�س”

اإىل  ب��ي��الرو���س،  ب��وري��ل، ل�ضلطات  ودع���ا 

الم���ت���ن���اع ع���ن ال��ع��ن��ف والإف��������راج ال��ف��وري 

خالل  املحتجزين،  الأ�ضخا�س  جميع  عن 

احلملة النتخابية والحتجاجات

االنباط-وكاالت

امل��ع��اين،  ال��ك��ث��ري م��ن  يف لفتة حت��م��ل 

وج���ه���ت رغ����د، اب���ن���ة ال��زع��ي��م ال��ع��راق��ي 

ال����راح����ل �����ض����دام ح�������ض���ني، ت��ه��ن��ئ��ة اإىل 

ال�ضعودية و�ضعبها مبنا�ضبة الذكرى ال� 

90 لليوم الوطني للمملكة. 

وك���ت���ب���ت رغ�����د �����ض����دام ح�����ض��ني ع��ل��ى 

املنا�ضبة  ب��ه��ذه  “توير”  يف  ح�����ض��اب��ه��ا 

و�ضعب  وال�����ض��ع��ودي��ة  ع���ام  “كل  ق��ائ��ل��ة: 

اهلل  م��ن  وع��ز  بخري  ال��ع��زي��ز  ال�ضعودية 

�ضبحانه”

االنباط-وكاالت

 و���ض��ف ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي نيكول�س 

مادورو الوليات املتحدة باأنها تهديد لل�ضالم 

العاملي

وق�����ال م�������ادورو يف ك��ل��م��ة م�����ض��ج��ل��ة اأم����ام 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اإن الوليات 

لعاملنا  تهديد  اأخ��ط��ر  ال��ي��وم متثل  امل��ت��ح��دة 

متعدد الأقطاب واملراكز

واأ���ض��اف م����ادورو اأن ب���الده حت��ت هجوم 

دائم من الإمرباطورية الأمريكية ، ودعا اإىل 

اإنهاء العقوبات التي قال اإن الوليات املتحدة 

تريد منها تغيري احلكومة يف كاراكا�س

وو�ضف الرئي�س الفنزويلي اإدارة الرئي�س 

الأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���رام���ب ب��اأن��ه��ا حكومة 

ل��ت��ع��ددي��ة  ���ض��ري��ح��ا  ازدراء  اأب������دت  م��ع��ادي��ة 

الأقطاب

ك��م��ا وج���ه خ����وان غ���واي���دو، ال����ذي ن�ضب 

نف�ضه رئي�ضا للبالد، كلمة للمجتمع الدويل 

يف ر�ضالة بالفيديو. وقال اإن مادورو ل يرغب 

والجتماعية  الق��ت�����ض��ادي��ة  الأزم����ة  ح��ل  يف 

وال�ضيا�ضية على الإطالق

ويخو�س غوايدو ومادورو �ضراعا مريرا 

على ال�ضلطة منذ مطلع 2019

 االتحاد األوروبي: تنصيب 
لوكاشينكو ليس شرعيًا بما يكفي

 رغد صدام حسين تخاطب السعوديين 
وهم يحتفلون بعيديهم الوطني

 مادورو: الواليات المتحدة 
تهديد للسالم العالمي
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االنباط-عمان

 ق��ال��ت �ل�����س��ل��ط��ات �ل�����س��ود�ن��ي��ة �لأرب����ع����اء �إن 

دف��ع  كيفية  بحثا  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  ال�����س��ودان 

�لعربية-�لإ�سر�ئيلية  �ل�سالم  عملية  �خلرطوم 

ُقدما ورفع ��سم �لبلد من قائمة �أمريكية للدول 

�لر�عية لالإرهاب

وك�����ان وف����د �����س����ود�ين ب���ق���ي���ادة �ل���ف���ري���ق �أول 

ع��ب��د�ل��ف��ت��اح �ل���ره���ان، رئ��ي�����س جمل�س �ل�����س��ي��ادة، 

ي��وم �لأح��د �ملا�سي لإج��ر�ء  �إىل �لإم���ار�ت  توجه 

�أمريكيني ب�ساأن ق�سايا  حمادثات مع م�سوؤولني 

�أمريكية  قائمة  من  �ل�سود�ن  رفع  بينها  عديدة 

للدول �لر�عية لالإرهاب

وحت���دث���ت ت�����س��ري��ب��ات ع���ن �خ�����ر�ق ج���رى يف 

�إ�سر�ئيل،  مع  �لتطبيع  م�ساألة  ح��ول  �ملفاو�سات 

للقيام  ��ستعد�ده  �ل�����س��ود�ين  �ل��وف��د  �أب���دى  حيث 

ب��ه��ذه �خل���ط���وة، م��ق��اب��ل ج��م��ل��ة م��ن �مل��ط��ال��ب يف 

مقدمتها �سطب �لبلد من �لالئحة �ل�سود�ء

وقال جمل�س �ل�سيادة �حلاكم �إن وفد� �سود�نيا 

�جتمع مع م�سوؤولني �أمريكيني يف دولة �لإمار�ت 

تناولت  جريت حمادثات 
ُ
�أ �ملتحدة حيث  �لعربية 

خالل  م��ن  �ملنطقة  يف  �ل���س��ت��ق��ر�ر  حتقيق  �سبل 

بالن�سبة  �لدولتني  حل  وت��اأم��ني  �ل�سالم  �إح��الل 

للق�سية �لإ�سر�ئيلية-�لفل�سطينية

ووقعت �لإمار�ت، وهي �سريك �إقليمي رئي�سي 

لتطبيع  �تفاقني  و�لبحرين  �ملتحدة،  للوليات 

بو�ساطة  �جل��اري  �ل�سهر  �إ�سر�ئيل  مع  �لعالقات 

خليجيتني  دول���ت���ني  �أول  ل��ت�����س��ب��ح��ا  �أم���ريك���ي���ة 

�أك��ر  منذ  ط��وي��ال  �سمدت  حم��ظ��ور�ت  تك�سر�ن 

من ربع قرن

�أثار وزير �خلارجية �لأمريكي  �أغ�سط�س  ويف 

مايك بومبيو ق�سية �إقامة �ل�سود�ن عالقات مع 

له.  �لأوىل  للخرطوم هي  زي��ارة  �إ�سر�ئيل خالل 

و�أبلغه رئي�س �لوزر�ء �ل�سود�ين عبد�هلل حمدوك 

�آنذ�ك باأنه لي�س لديه تفوي�س بذلك

وورد يف بيان لإعالم جمل�س �ل�سيادة �لنتقايل 

�أن م�سوؤولني  �لإم�����ار�ت  م��ن  �ل��وف��د  ع���ودة  عقب 

���س��ود�ن��ي��ني �أج�����رو� م��ب��اح��ث��ات �ت�����س��م��ت باجلدية 

�لعربي  �ل�سالم  م�ستقبل  بخ�سو�س  و�ل�سر�حة 

�لإ�سر�ئيلي �لذي من �ساأنه �أن يوؤدي �إىل ��ستقر�ر 

يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب  ح��ق  وي��ح��ف��ظ  �ملنطقة 

�إقامة دولته وفقا لروؤية حل �لدولتني

و�أ�ساف �لبيان �أن �جلانبني بحثا �أي�سا �لدور 

�لذي ينتظر �أن يلعبه �ل�سود�ن يف �سبيل حتقيق 

هذ� �ل�سالم دون �أن يتطرق �إىل تفا�سيل

وي����ت����وىل �مل���ج���ل�������س �مل����ك����ون م����ن ع�����س��ك��ري��ني 

�لإطاحة  منذ  �ل�سود�ن  يف  �مل�سوؤولية  ومدنيني، 

و�لعالقات  �مل��ا���س��ي.  �ل��ع��ام  �لب�سري  ح�سن  بعمر 

�لذي  �ل�سود�ن  يف  ح�سا�سة  ق�سية  �إ�سر�ئيل  مع 

كان �أحد �أ�سد �أعد�ء �إ�سر�ئيل من �لعرب يف عهد 

�لأخ��ري يف  �أن يبدي  �لب�سري، قبل  �لرئي�س عمر 

ت��ر�ج��ع��ا ليجري  �ل�����س��ن��و�ت �لأخ����رية م��ن حكمه 

م�����س��وؤول��ون ل���ه م��ف��او���س��ات ���س��ري��ة م���ع �جل��ان��ب 

�أب��رزه��ا  باملنطقة  ع��و����س��م  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي يف ع��دة 

�إ�سطنبول �لركية

ل��ك��ن ري����اح �ل��ت��غ��ي��ري �ل��ت��ي ���س��رب��ت �ل�����س��ود�ن 

لي�ستاأنف  �مل�����س��ار  ه��ذ�  �أوق��ف��ت  بحكمه  و�أط��اح��ت 

جم�������دد� م����ع ل����ق����اء رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل�������س���ي���ادة 

عبد�لفتاح �لرهان، برئي�س �لوزر�ء �لإ�سر�ئيلي 

�ملا�سي  فر�ير  يف  �أوغ��ن��د�،  يف  نتنياهو  بنيامني 

متباينة  ف��ع��ل  ردود  �لج��ت��م��اع  ذل���ك  �أث�����ار  وق���د 

وظهريها  حمدوك  عبد�هلل  حكومة  من  ل�سيما 

�ل�سيا�سي قوى �حلرية و�لتغيري

ودفع موقف هذ� �لثنائي �لرهان �آنذ�ك �إىل 

ل��ل��ع��الق��ات على  ���س��ري��ع  ف��رم��ل��ة خ��ط��و�ت تطبيع 

�لرغم من �أن �لطائر�ت �لإ�سر�ئيلية �سرعان ما 

بد�أت يف �لتحليق يف �أجو�ء �ل�سود�ن

�لأمريكية  �جلهود  بنجاح  مر�قبون  ويعتقد 

هذه �ملرة يف دفع �لتطبيع �لإ�سر�ئيلي �ل�سود�ين 

ح��ك��وم��ة  حت��ف��ظ��ات  �أو  �ع���ر�����س���ات  و�أن  ق���دم���ا 

ح��م��دوك لي�ست ���س��وى حلفظ م��اء �ل��وج��ه �أم��ام 

�ع����ر������س ���س��ق م���ن ظ��ه��ريه��ا �ل�����س��ي��ا���س��ي على 

�خلطوة

تناولت  �ملحادثات  �إن  �ل�سيادي  �ملجل�س  وق��ال 

�أي�سا رفع ��سم �ل�سود�ن من قائمة �لإرهاب �لتي 

تعيق قدرته على �حل�سول على قرو�س خارجية 

�لبيان  �لأزم��ة �لقت�سادية، ومل يتطرق  ملعاجلة 

�إىل تفا�سيل

�أن  ك�سفت  �إ�سر�ئيلية  �إع���الم  و���س��ائ��ل  وك��ان��ت 

�خل��رط��وم ط��رح��ت يف �لج��ت��م��اع��ات �لأخ����رية يف 

�سطبها  جانب  �إىل  �إ�سافيني  �سرطني  �أبوظبي 

من لئحة �لإره��اب، وهما �حل�سول على منحة 

و�أي�سا  دولر،  مليار�ت  ثالثة  من  باأكر  فورية 

�سمان دعم �قت�سادي لل�سود�ن على مد�ر ثالث 

�سنو�ت

وبح�سب موقع وله �إذ� قبلت �لوليات �ملتحدة 

�لتطبيع  عن  بيان  ي�سدر  فقد  �ل�سود�ن  طلبات 

مع �إ�سر�ئيل يف غ�سون �أيام

وي���و�ج���ه �ل�������س���ود�ن حت���دي���ات ك��ب��رية يخ�سى 

�أن ت��وؤث��ر ع��ل��ى �مل�����س��ار �لن��ت��ق��ايل �ل����ذي مي��ر به 

و�أبرزها تدهور �لو�سع �لقت�سادي يف ظل �رتفاع 

�لت�سخم، وتدهور �ل�سيولة

االنباط-وكاالت

“فتح” و”حما�س”  حركتا  وف��د�  �أك��د   

�ل��ع��ه��د و�لل����ت����ز�م ل�����س��ع��ب��ن��ا يف ك���ل م��ك��ان 

�ل��دف��اع عن  و�مل��وح��د يف  �مل�����س��رك  بالعمل 

لكل  و�لت�سدي  وم�ساحله،  �سعبنا  حقوق 

�لكامل  �ل�ستقالل  �ملوؤ�مر�ت حتى حتقيق 

�مل�ستقلة  �لفل�سطينية  �ل��دول��ة  يف  متمثال 

�لقد�س وعا�سمتها 

�للقاء  �لقياديان خالل  �لوفد�ن  وبحث 

�لقن�سلية  م��ق��ر  يف  ب��ي��ن��ه��م��ا  ج���رى  �ل����ذي 

�ل��ع��ام��ة ل���دول���ة ف��ل�����س��ط��ني يف ����س��ط��ن��ب��ول، 

�ن��ط��الق��ا م��ن خم��رج��ات م��وؤمت��ر �لأم��ن��اء 

�ل��وط��ن��ي  �إط�������ار �حل�������و�ر  �ل����ع����ام����ون، ويف 

�مل�����س��ت��م��ر، �مل�����س��ار�ت �ل��ت��ي �ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا يف 

م���وؤمت���ر �لأم����ن����اء �ل���ع���ام���ون �ل����ذي �ن��ع��ق��د 

مطلع �ل�سهر �جلاري يف ر�م �هلل وبريوت. 

بني  عليها  متفق  روؤي���ة  �ن�ساج  “وجرى 

�لوطني  ل��ل��ح��و�ر  ت��ق��دم  �أن  على  �ل��وف��دي��ن 

�ل�����س��ام��ل مب�����س��ارك��ة �ل���ق���وى و�ل��ف�����س��ائ��ل 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وي���ت���م �لإع������الن �ل��ن��ه��ائ��ي 

و�ل��ر���س��م��ي ع��ن �ل��ت��و�ف��ق �ل��وط��ن��ي يف لقاء 

�لأم���ن���اء �ل��ع��ام��ون حت���ت رع���اي���ة �ل��رئ��ي�����س 

�أل يتجاوز �لأول من  حممود عبا�س، على 

�مل�سار  يبد�أ  بحيث  �لأول/�أك��ت��وب��ر  ت�سرين 

�ملوؤمتر مبا�سرة” �لعملي و�لتطبيقي بعد 

للرئي�س  �سكرهما  عن  �لوفد�ن  و�أع��رب 

�ل���رك���ي رج����ب ط��ي��ب �أردوغ���������ان، و���س��ع��ب 

�ل�سديق تركيا 

وت����ق����دم �ل����وف����د �مل�������س���رك م����ن ق���ي���ادة 

�ل�سناد  على  و�لتقدير  بال�سكر  �حلركتني 

و�لعمل �لدوؤوب لإجناح �للقاء

االنباط-وكاالت

�خلمي�س،  يوم  “�لنقب”،  �سجن  �أ�سرى  قرر   

�إرج���اع وج��ب��ات �لطعام، و�إغ���الق �لأق�����س��ام يومي 

رفاقهم يف  �إىل جانب  �ملقبلني،  و�ل�سبت  �جلمعة 

وجلبوع،  ع�سقالن،  ه��ي:  �أخ���رى  �سجون  خم�سة 

ورميون، ونفحة، و”جمدو”

وق����ال ن����ادي �لأ�����س����ري، يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، �إن 

لقر�ر  رف�سا  تاأتي  �لحتجاجية  �خلطو�ت  ه��ذه 

�خلا�سة  “�لكانتينا”  ح�ساب  �إغ���الق  �لح��ت��الل 

�حلو�لة  و�إع���ادة  �لأمنيني،  �لأ���س��رى  مب�سريات 

�خلا�سة بها و�لتي تدفعها �ل�سلطة �سهريا

�أن ��ستمر�ر تنفيذ هذ� �لقر�ر، �سيفاقم  يعي�سها و�أكد  �ل��ت��ي  �حل��ي��ات��ي��ة  �لأو����س���اع  �سعوبة  ل م��ن  �لح��ت��الل  �سجون  �إد�رة  �أن  خا�سة  �لأ���س��رى، 

ع��د� عن  �حتياجاتهم،  م��ن  �لأدن����ى  ت��وف��ر �حل��د 

�ل��ط��ع��ام �ل�����س��يء ك��م��اً ون����وع����اً، ح��ي��ث ي��ع��ت��م��دون 

بن�سبة %60 على “�لكانتينا” يف توفريه، رغم 

�سجون  �إد�رة  ه��ي  ذل��ك  ع��ن  �ملبا�سر  �مل�����س��وؤول  �أن 

�لحتالل

ُي�سار �إىل �أن قر�ر �إغالق “ح�ساب “�لكانتينا”، 

ي���اأت���ي يف ظ���ل ت��ع��ق��ي��د�ت وحت����دي����ات ي��و�ج��ه��ه��ا 

�لأ�سرى، ب�سبب �لظرف �لر�هن �ملتعلق با�ستمر�ر 

و�ل���ذي  “كورونا” �مل�����س��ت��ج��د،  ف��ريو���س  �ن��ت�����س��ار 

“�لكانتينا”  �إدخ���ال  �أزم��ة  تفاقم  �إىل  فعليا  �أدى 

ل��الأ���س��رى خ��الل �لأ���س��ه��ر �مل��ا���س��ي��ة، نتيجة عدم 

�أخ���رى من  �ن��ت��ظ��ام زي����ار�ت عائالتهم وح��رم��ان 

�لزيارة، وو�سعهم يف عزل م�ساعف

االنباط-وكاالت

�لذي  �ل�سامل  �لإغ���الق  يدخل  �أن  �ملقرر  من 

�لليلة  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح��ت��الل  حكومة  فر�سته 

ظل  يف  �جلمعة  غ��د  ظهر  �لتنفيذ  حيز  �ملا�سية 

��ستمر�ر �ت�ساع د�ئرة �نت�سار فريو�س كورونا

�لإغ���الق  �أن   ، “واال” �ل��ع��ري  م��وق��ع  وذك���ر 

�سي�سري �بتد�ًء من �ل�ساعة �لثانية من ظهر غد 

�جلمعة ولغاية �أ�سبوعني على �لأقل

�لأع��م��ال  خاللها  “�ستحظر  �أن���ه  �إىل  و�أ���س��ار 

�لعامة و�خلا�سة عد� �لأعمال �حليوية، و�ستغلق 

�لأ�����س����و�ق م���ع �لإب���ق���اء ع��ل��ى حم���الت ب��ي��ع �مل���و�د 

غوريون”  “بن  م��ط��ار  �سيغلق  ك��م��ا  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 

للخارجني من �لكيان”

وم����ن �مل���ق���رر ����س��ت��م��ر�ر �لإغ������الق ح��ت��ى �آخ���ر 

ت�سرين  م��ن  ع�سر  �حل���ادي  �ليهودية يف  �لأع��ي��اد 

�لأول/ �أكتوبر �ملقبل

يف حني �سُيعر�س �لقر�ر على �لكني�ست �ليوم 

للم�سادقة �لنهائية عليه

 السودان على بعد خطوة من تطبيع العالقات مع إسرائيل

 وفدا »فتح« و«حماس«: ملتزمون بالعمل المشترك 
والموحد دفاعا عن حقوق شعبنا

 األسرى يشرعون بخطوات احتجاجية رفضًا لقرار
 إغالق حساب »الكانتينا«

 إغالق شامل في »إسرائيل« بدًءا من اليوم بسبب كورونا

االنباط-وكاالت

قال ع�سو �ملجل�س �لثوري للمنظمة، حامت 

�ملا�سي  يوم �خلمي�س، م�ستذكًر�  �لقادر،  عبد 

�لر�حل  �لرئي�س  حكم  زم��ن  يف  �لفل�سطيني 

يا�سر عرفات و خا�سة عندما كان يف بريوت

و ��ستذكر عبد �لقادر �سوؤ�ل وجه للر�حل 

ر�أ���س  “ �إذ� ك��ان لديك  يا�سر عرفات، و هو : 

كبري وطربو�س �سغري ل يت�سع للر�أ�س، فاأي 

�خل���ي���ار�ت ت��ف�����س��ل ؟ ت��و���س��ي��ع �ل��ط��رب��و���س �م 

تك�سري �لر�أ�س؟«

“ تو�سيع  �أج����اب �ب���و ع��م��ار ب��ال ت����ردد:  و 

�ل��ط��رب��و���س “، و ي��وؤك��د ع��ب��د �ل��ق��ادر �أن ه��ذ� 

كان  لقائد  عميقا  فهما  يعك�س  ���س��ارخ  مثال 

حتى   ، �جلميع  حتتها  ي�ستظل  خيمة  مبثابة 

�أ�سد �ملعار�سني له

و �أ�سار عبد �لقادر �أن يا�سر عرفات حتى يف 

يعاجله  كان  �لفتحاويني  بع�س  �ختالفه مع 

�خل��الف��ات،  ه��ذه  تفاقم  ينتظر  ول  ب�سرعة 

ل��ك��ن ي��ب��دو �أن ه���ذ� �ل��ف��ه��م مت جت����اوزه �لن، 

يف  بالعتقالت،  تعالج  �خلالفات  و�أ�سبحت 

�ل��وح��دة و�لر�حم  �إىل  �أح��وج ما نكون  وق��ت 

�أجل  �لأخطاء، من  وجتاوز �خلالفات وحتى 

�لتي حتا�سر من  �مل��وؤ�م��ر�ت  مو�جهة جحيم 

كل �سوب

�ل��ق��ادر ر���س��ال��ة م��ن حديثه،  �أر���س��ل عبد  و 

�سديقا  �لأم��ر  يهمه  من  لكل  ر�سائل  وق��ال: 

كان �م عدو�، باأننا حركة فتح موحدة وقادرة 

�غ��ت��ي��ال م�سروعها  م��و�ج��ه��ة حم��اول��ة  ع��ل��ى 

�لوطني �لفل�سطيني

�إن �عتقال عدد من  �لقادر:  �أو�سح عبد  و 

توجهات  تخالف  كانت  ل��و  حتى  فتح،  ك���و�در 

�ل��رئ��ي�����س، �و ت��ن��ت��ق��د �ل��رئ��ي�����س، ل��ي�����س عمال 

عد�  �حل��رك��ة،  م�سلحة  يف  ي�سب  ول  �سائبا، 

عن كونه غري قانوين، ما د�م مل ي�سدر عن 

�لأجهزة �لق�سائية

و �أردف عبد �لقادر: �ملطلوب من �لرئي�س 

�أبو مازن “ �سائال �هلل �أن يكون كالمي خفيفا 

، ويغلب  يا�سر عرفات  بال�سهيد  يتاأ�سى  “ �أن 
تك�سري  خيار  على  �لطر�بي�س  تو�سيع  خيار 

�أبناء حركة  �سمل  و�لعمل على مل  �ل��روؤو���س، 

فتح وتاأليف قلوبهم ، حتى تبقى حركة فتح 

خيمة كبرية وعالية ، كما �أر�دها �ل�سهيد �بو 

عمار، وكما �ساء لها �لقدر

ز�لت  ل  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  �أن  يذكر  و 

�أبناء حركة فتح، متجاهلة  �ملزيد من  تعتقل 

�أبناء حركة فتح يف غزة و  �لدعو�ت لإن�ساف 

�ل�سفة و فل�سطني كافة

 مطالبًا بوقف االعتقاالت...عضو المجلس الثوري حاتم عبد 
القادر يطالب أبو مازن أن يتأسى بالشهيد عرفات

اجلمعة    25  /  9  / 2020

االنباط-وكاالت

 رف�����س �ل��رئ��ي�����س �لم���ريك���ي دون��ال��د 

ت����رم����ب، �ل���ت���ع���ه���د ب������اأن ي��ن��ق��ل �ل�����س��ل��ط��ة 

ب�������س���ك���ل ����س���ل���م���ي، يف ح������ال خ�������س���ارت���ه يف 

�ملر�سح  �أمام  �ملقبلة  �لرئا�سية  �لنتخابات 

�لدميقر�طي جو بايدن

�����س����وؤ�ل  ع���ل���ى  رده  ويف  ت����رم����ب  ق������ال 

ماذ�  ننتظر  �أن  علينا  “�سيتعني  �سحفي: 

ي��ح��دث، �أن��ت��م ت��ع��ل��م��ون �أن��ن��ي ك��ن��ت �أ���س��ك��و 

ب�����س��دة م���ن �لق������ر�ع ع���ر �ل���ري���د، �إن���ه 

كارثة”

ي��ك��ون  ل����ن  “يف �حل��ق��ي��ق��ة  و�أ������س�����اف: 

هنالك نقل )لل�سلطة(، بل ��ستمر�رية”

االنباط-وكاالت

 

�خلارجية  وز�رة  با�سم  �ملتحدثة  قالت 

ي��وم �لأرب��ع��اء،  �لرو�سية م��اري��ا ز�خ��اروف��ا 

�إن ب��الده��ا ت��دي��ن �ل���دع���و�ت �لأم��ري��ك��ي��ة 

�أنابيب �لغاز  �إقامة حتالف �سد خط  �إىل 

�لطبيعي ) نورد �سرمي 2 (

وق��ال��ت ز�خ���اروف���ا يف م��وؤمت��ر �سحفي 

“ندين هذه �لدعو�ت �إىل �إقامة نوع من 
�لتحالف �سد �خلط �لذي ��ستثمرت فيه 

ب��ل��د�ن  �أمل��ان��ي��ا وم���ن  بالفعل ���س��رك��ات م��ن 

�أخرى مليار�ت �لدولر�ت«

�أ�سدرها  �لتي  �لبيانات  “تلك  وتابعت 

�لأم��ري��ك��ي��ة، ل تعك�س  وزي����ر �خل��ارج��ي��ة 

���س��وى ن��و�ي��ا و����س��ن��ط��ن �حل��ق��ي��ق��ي��ة، �لتي 

�ل��غ��از يف غرب  ���س��وق  �ح��ت��الل  �إىل  ت�سعى 

�أوروبا عر طرق غري تناف�سية«

مايك  �لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  كان 

خ��الل مقابلة  �لثالثاء  ي��وم  ق��ال  بومبيو 

مع �سحيفة “بيلد” �لأملانية، �إن و��سنطن 

ت�سعى يف �لوقت �لر�هن �إىل بناء حتالف 

ملنع ��ستكمال خط نورد �سرمي 2

�ل���ولي���ات  �أن  �مل��ت��ح��دث��ة  و�أو����س���ح���ت 

من  ك��ام��ل��ة  “تر�سانة  ت�ستخدم  �مل��ت��ح��دة 

لتمرير  �لتناف�سية  غ��ري  �ل�����س��ر�ع  �أدو�ت 

م�ساحلها”، و��سعة �لنموذج �لقت�سادي 

“يف مرمى نري�ن �لهجوم  �لعاملي بكامله 

�لأمريكي«

و�أ�سارت �إىل �أن رو�سيا ترى �أنه من غري 

و�لتهديد�ت  �لب��ت��ز�ز  ��ستخد�م  �ملقبول 

�لب�سائع  ت���روي���ج  �أج����ل  م���ن  و�ل��ت��خ��ري��ب 

و�خلدمات.

االنباط-وكاالت

بو�ست”  “�لو��سنطن  �سحيفة  ك�سفت 

�أم�������س، ع��ن ف�سيحة  �لأم��ري��ك��ي��ة، م�����س��اء 

ج���دي���دة، ل��رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي، 

بنيامني نتنياهو، يف �لبيت �لأبي�س

وق���ال���ت �ل�����س��ح��ي��ف��ة �لأم���ري���ك���ي���ة، �أن 

نتنياهو يح�سر حقائب مالب�سه �ملت�سخة، 

ح��ت��ى ي��ت��م غ�����س��ل��ه��ا يف �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س، 

ع��دة  م��ن  �ع��ت��اد  نتنياهو  �أن  �ىل  م�����س��رية 

���س��ن��و�ت، ع��ل��ى �ح�����س��ار ح��ق��ائ��ب ممتلئة 

للبيت  زيار�ته  خالل  �ملت�سخة،  باملالب�س 

�لأبي�س، حتى يتم غ�سلها هناك

بو�ست”  “�لو��سنطن  �سحيفة  ونقلت 

طاقم  �أن  مطلعة،  �أمريكية  م�سادر  ع��ن 

�ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������س، ي��ق��وم ب��غ�����س��ل م��الب�����س 

نتنياهو جمانا، وبدون تكلفة مالية

لكل  يحق  �أن��ه  �مل�سادر،  ه��ذه  و�أ�سافت 

يغ�سل  �أن  �لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  ي����زور  زع��ي��م 

م��الب�����س��ه ه���ن���اك جم���ان���ا، ل��ك��ن ن��ت��ن��ي��اه��و 

كررها  �أن��ه  و�ت�سح  �مل�ساألة،  ه��ذه  ي�ستغل 

عدة مر�ت

“نتنياهو  ذ�ت����ه����ا،  �مل�������س���ادر  وت���اب���ع���ت 

ي��ح�����س��ر ل��ن��ا ح��ق��ائ��ب م��ل��ي��ئ��ة ب��امل��الب�����س 

�لأم���ر ع��دة م��ر�ت،  ت��ك��ر�ر  �ملت�سخة، وبعد 

�ت�سح �أنه يقوم بذلك عمد�، وبالق�سد”

�لر�سمية،   �لإ�سر�ئيلية  �مل�سادر  ونفت 

�أن  �ىل  �لأمريكية، م�سرية  �لتقارير  هذه 

مثرية  �تهامات  عن  عبارة  �لتقارير  هذه 

لل�سخرية

االنباط-وكاالت

 �أع��ل��ن��ت �جل��ز�ئ��ر و�إي��ط��ال��ي��ا، �لأرب��ع��اء 

�إط�������الق م���ف���او����س���ات ر���س��م��ي��ة ل��ر���س��ي��م 

�لأبي�س  �لبحر  يف  �مل�سركة  ح��دوده��م��ا 

�ملتو�سط، وذلك خالل زيارة قام بها وكيل 

دي  مانليو  �لإي��ط��ال��ي��ة،  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 

�ل��ت��ع��اون  لبحث  �جل��ز�ئ��ر  �إىل  �ستيفانو، 

بني �لبلدين، وفقاً ملا قالت وكالة �لأنباء 

�جلز�ئرية.

نقلت �لوكالة عن �سكيب ر�سيد، �لأمني 

بعد  ق��ول��ه  �جل��ز�ئ��ري��ة،  للخارجية  �ل��ع��ام 

“قمنا  �لإي��ط��ايل:  �مل�سوؤول  مع  مباحثات 

بت�سكيل  �ستيفانو   و�ل�سيد مانيلو دي  �أنا 

�ملكلفة  �مل�سركة  �لتقنية  للجنة  ر�سمي 

�جلز�ئر  ب��ني  �لبحرية  �حل���دود  بر�سيم 

واإيطاليا”.

كما �أعرب ر�سيد عن “�رتياح �حلكومة 

�مل��ف��او���س��ات  م�����س��ار  �جلز�ئرية” مل��ب��ا���س��رة 

�لذي يعد، على حد قوله، “ثمرة �لت�ساور 

�ملتخذ  �ل�سيا�سي  و�لقر�ر  �ملنتظم  �لثنائي 

ع��ل��ى �أع���ل���ى م�����س��ت��وى ب��ال��ب��ل��دي��ن، خ��الل 

�ل����زي����ارة �ل���ت���ي ق����ام ب��ه��ا رئ��ي�����س جمل�س 

�لوزر�ء �لإيطايل، جيو�سيبي كونتي، �إىل 

�ملا�سي. متوز  يوليو/  �جلز�ئر” يف 

فيما قال �مل�سوؤول �لإيطايل �إن ت�سكيل 

“مرحلة  ه����و  �حل�������دود  ت���ر����س���ي���م  جل���ن���ة 

�أ�سا�سية، لأن حتديد �ملناطق  �لقت�سادية 

�أن  ميكن  ل  �ملتو�سط  حلو�س  �حل�سرية 

مير �إل بالت�ساور بني �لبلد�ن �ملجاورة”.

�أو���س��ح �مل�����س��وؤول �لإي��ط��ايل نية ب��الده 

�سغري�ً،  ف�ساء  نتقا�سم  “�إننا  ب��ال��ق��ول: 

ولكنه ثري، وبدل �أن يق�سمنا �لبحر يجب 

�أن يجمعنا”.

�جلز�ئر  كانت  �تهامات:  بعد  �تفاقات 

�إيطالية باأنها قامت  قد و�جهت �تهامات 

�أحادي  ب�سكل  �لبحرية  حدودها  بر�سيم 

�جلانب.

ح��ي��ث ق���ال ف��ي��دي��ري��ك��و دي��ن��ك��ا، �ل��وزي��ر 

�لرملان  مع  بالعالقات  �ملكلف  �لإيطايل 

)من حركة  “جنوم” �ليمينية(، يف وقت 

���س��اب��ق، �إن �جل���ز�ئ���ر، ومب��وج��ب م��ر���س��وم 

 ،2018 20 م���ار����س/�آذ�ر  رئ��ا���س��ي ���س��ادر يف 

�خلال�سة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  �أع��ل��ن��ت 

من  �سل�سلة  م��ع  وحت��دي��ده��ا   ،  )ZEE(

و�سائل  وف��ق  �جلغر�فية”،  �لإح��د�ث��ي��ات 

�إعالم من �لبلدين.

بتمديد  �أن �جلز�ئر قامت  �أ�ساف  كما 

�خلال�سة  �لقت�سادية  �لبحرية  �ملنطقة 

74 من  �مل��ادة  ب�70 مياًل بحرياً، متجاهلة 

�لبحار،  ل��ق��ان��ون  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �تفاقية 

�ل���ت���ي ت���ل���زم �ل�����دول يف �ت��ف��اق��ي��ة ت��ر���س��ي��م 

�ل��دول  مع  نية  بح�سن  بالتعاون  �حل��دود 

�ملجاورة. 

فيما �عتر وزير �خلارجية �جلز�ئري، 

���س��ري ب����وق����ادوم، �آن�����ذ�ك �أن م���ن ي���روج 

ب�سبب  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  م�����س��ك��ل��ة  ل���وج���ود 

ميينية  “�أحز�ب  ه��ي  �ل��ب��ح��ري��ة  �حل����دود 

متطرفة د�خل �لرملان �لإيطايل، وذلك 

لأغر��س حزبية و�سخ�سية”.   

لقانون  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  وتن�س 

1982، على حق  ع��ام  �ل�����س��ادرة يف  �لبحار 

�إن�ساء  يف  دولية  مياه  على  �ملطّلة  �لدولة 

ل�ستغاللها  خال�سة  �قت�سادية  مناطق 

ل�����س��ي��ادت��ه��ا  ت��خ�����س��ع  �أن  دون  �ق��ت�����س��ادي��اً 

�ل�ساحلية.

 ترمب يرفض التعهد بنقل السلطة 
سلميا في حال خسر االنتخابات

روسيا تدين الدعوات األمريكية 
إلقامة تحالف ضد »نورد ستريم 2«

 صحيفة أمريكية تكشف: نتنياهو يغسل 
مالبسه المتسخة في البيت األبيض

الجزائر وإيطاليا تطلقان مفاوضات 
رسمية لترسيم حدود »المتوسط« 
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الـريـا�ضي

الت�شيك - وكاالت

بلي�سكوفا  لكارولينا  املبكر  اخلروج  منح 

م���ن ب��ط��ول��ة اأم���ري���ك���ا امل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ت��ن�����س، 

وق��ت��ا اأط�����ول م���ن م��ن��اف�����س��ي��ه��ا ل��ا���س��ت��ع��داد 

�سبط  م��ن  ب���دلاً  لكن  ال��رم��ل��ي��ة،  للماعب 

نف�سها  الت�سيكية  ال��اع��ب��ة  وج���دت  الأداء، 

فرن�سا  ببطولة  للحاق  الزمن  مع  �سباق  يف 

ل  املفتوحة. وودعت بلي�سكوفا، التي 

بطولة  الأول،  الكبري  لقبها  ت��ط��ارد  ت���زال 

اأم���ري���ك���ا م���ن ال�����دور ال���ث���اين ع��ل��ى م��اع��ب 

اهتمامها  حتول  اأن  قبل  ميدوز،  فا�سينج 

ال��ت��ي ح�����س��دت لقبها  اإي��ط��ال��ي��ا  ب��ط��ول��ة  اإىل 

امل��ب��اري��ات  م��ن  �سل�سلة  املا�سي. لكن  ال��ع��ام 

ال�����س��ع��ب��ة ع��ل��ى امل��اع��ب ال��رم��ل��ي��ة، اأره��ق��ت 

يف  ل��اإ���س��اب��ة  وت��ع��ر���س��ت  بلي�سكوفا  ج�����س��د 

ف��خ��ذه��ا الأي�����س��ر خ���ال امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

الإث���ن���ن امل���ا����س���ي اأم�����ام ���س��ي��م��ون��ا ه��ال��ي��ب، 

لاعبة  ال��ل��ق��ب  وي��ذه��ب  تن�سحب  اأن  ق��ب��ل 

ال����روم����ان����ي����ة. وت����درك ب��ل��ي�����س��ك��وف��ا، ال��ت��ي 

و���س��ع��ت��ه��ا ق��وت��ه��ا ودق��ت��ه��ا ب���ن امل��ن��اف�����س��ات 

يجب  اأنها  الرملية،  املاعب  على  القويات 

ما  تتجاوز  اأن  اأرادت  اإذا  �سريعا،  تتعافى  اأن 

حققته قبل ثاث �سنوات يف بطولة فرن�سا 

بتاأهلها اإىل قبل النهائي. وقالت بلي�سكوفا 

ج��اه��زة  اأك������ون  اأن  “اأمتنى  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ن 

لرولن جارو�س. ميكن اأن األعب يوم الأحد، 

عدم  من  والتاأكد  الطبيب  اأراج��ع  اأن  يجب 

اأنها  “اأعتقد  الإ�سابة«. وتابعت  خ��ط��ورة 

املتتالية  املباريات  ب�سبب خو�س الكثري من 

 3 ك��ل��ه��ا م���ن  ت��ك��ن  اإذا مل  ال�����س��ع��ب��ة. ح��ت��ى 

الرملية  امل��اع��ب  ع��ل��ى  لكنها  جم��م��وع��ات، 

يف حت���ول ���س��ري��ع ل��ل��غ��اي��ة م��ن امل��اع��ب ذات 

ال�سلبة« . الأر�سيات 

70

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

 بليسكوفا تطارد اللقب االول

 مدرب الهالل يتحدث عن ظلم الفريق

 االرثوذكسي واالستقالل في الدوري النسوي

 باتشيكو مدربا لكرة الزمالك

الريا�ض - وكاالت

ق��������ال امل������������درب ال�������رم�������اين رازف����������ان 

ل��و���س�����س��ي��ك��و، اإن اإق�����س��اء ف��ري��ق��ه ال��ه��ال 

يعترب  اآ�سيا  اأبطال  دوري  من  ال�سعودي، 

كرة  �سهدتها  التي  الظلم  اأن��واع  اأ�سد  من 

ال���ق���دم، م���وؤك���دا اأن م���ا ح���دث ق���د ي��ك��ون 

لو�سي�سكو  عليا. وقال  جهات  من  مدبرا 

����س���ب���ورت  ب������رو  ل���ق���ن���اة  ت�������س���ري���ح���ات  يف 

ال��روم��ان��ي��ة: “ما ح���دث ك���ان اأح���د اأب���رز 

القدم، لقد  ك��رة  ال��ق��رارت ظلما يف ع��امل 

يف  املناف�سة  واحرتمنا  باأنف�سنا  �سحينا 

 50 م��ن  اأك��ر  م��ع  نعي�س  وك��ن��ا  البطولة، 

اأعلم  “ل  بالفريو�س«. واأ�ساف:  م�سابا 

مل�����اذا مت ل��ع��ب م���ب���اري���ات غ����رب اآ����س���ي���ا يف 

مل  اآ�سيا  �سرق  فرق  بينما  التوقيت،  هذا 

من  العديد  هناك  كان  الآن،  حتى  تلعب 

تاأجيل  بالإمكان  وكان  املتاحة،  اخليارات 

الدور  اإىل  تاأهلنا  “لقد  املباراة«. وتابع: 

ال���ق���ادم، ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن ن��ت��ي��ج��ة ه��ذه 

ق��رار  ه��ذا  ا�ستبعادنا؟  يتم  مل��اذا  امل��ب��اراة. 

ظامل، لقد كان اأمامهم مت�سع من الوقت 

لإعادة جدولة املباريات، اأنا ل اأعلم حتى 

الآن اإذا ما �سيكون هناك ا�ستئناف اأم ل«.

واأمت: »كل ما حدث يجعلني اأعتقد اأن 

من  الهال  لإبعاد  كربى  م�سالح  هناك 

اآخ���ر من  ف��ري��ق  ال��ب��ط��ول��ة، ح��ت��ى يتمكن 

الفوز بها ب�سهولة«.

االنباط - عمان

على  اجل��م��ع��ة  ال��ي��وم  م�����س��اء  تنطلق 

م���ل���ع���ب ال����ب����ول����و مب����دي����ن����ة احل�������س���ن 

لل�سباب، مناف�سات اجلولة الثالثة من 

للمحرتفات  الن�سوي  ال��دوري  بطولة 

ال�ساد�سة  عند  يقام  وحيد  بلقاء   2020

م�������س���اء وي���ج���م���ع الأرث�����وذك�����������س�����ي م��ع 

ال�ستقال.

ال�سبت،  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات  وتختتم 

ح��ي��ث ي��ل��ت��ق��ي ع��م��ان م���ع الأه���ل���ي عند 

الن�سر  ي��واج��ه  فيما  م�ساء،  اخلام�سة 

ال��ث��ام��ن��ة  ع��ن��د  الأردن  ���س��ب��اب  ن��ظ��ريه 

ترتيب  الأردن  �سباب  م�ساء. ويت�سدر 

كل  ثانيااً  ج��اء  فيما  نقاط،   6 ب�  الفرق 

م���ن ع���م���ان، ال���ق���اد����س���ي���ة، ال���س��ت��ق��ال 

بقي  بينما  ن��ق��اط،   3 ب���  والأرث��وذك�����س��ي 

ر����س���ي���د الأه����ل����ي وال���ن�������س���ر خ������اٍل م��ن 

البطولة  مباريات  اأن  النقاط.  يذكر 

�سحي  بروتوكول  تطبيق  و�سط  تقام 

اجل���م���اه���ري،  ح�������س���ور  ودون  م�������س���دد، 

حفاظااً على ال�سامة العامة.

القاهرة - وكاالت

اأع���ل���ن م��رت�����س��ى م��ن�����س��ور، رئ��ي�����س ن���ادي 

بات�سيكو  جيمي  الربتغايل  تعين  الزمالك، 

للفرن�سي  خلفااً  الأبي�س  للفريق  فنيااً  مديرااً 

ب��ات��ري�����س ك����ارت����ريون. واأك�����د م��رت�����س��ى عرب 

م���ق���ط���ع ف���ي���دي���و اأذاع������ت������ه ق����ن����اة ال���زم���ال���ك 

الأ�سبق  م��درب��ه  م��ع  الأب��ي�����س  الفريق  تعاقد 

اأن  امل���ق���رر  كامل. ومن  ع����ام  مل����دة  ب��ات�����س��ي��ك��و 

ي�����س��ل ب��ات�����س��ي��ك��و اإىل ال��ق��اه��رة ي���وم ال�����س��ب��ت 

بعد  ثانية  ولي��ة  يف  الأبي�س  الفريق  لقيادة 

التي   2015 –  2014 ال�سابقة مو�سم  جتربته 

12 م���ب���اراة ف��ق��ط ورح����ل بعد  ا���س��ت��م��رت مل���دة 

ال�سعودي. وكانت  ال�سباب  من  عر�س  تلقيه 

بن  قوية  مناف�سة  �سهدت  املا�سية  ال�ساعات 

والربتغايل  كالديرون  جابريل  الرجنتيني 

با�سوات  الخ��ري  يح�سمها  ان  قبل  بات�سيكو 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة امل��ك��ل��ف��ة ب���اخ���ت���ي���ار امل���دي���ر 

جيدة  ذات��ي��ة  ���س��رية  مي��ل��ك  الفني. بات�سيكو 

ب��ق��ي��ادت��ه ع���دة اأن��دي��ة ب��رت��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى راأ���س��ه��ا 

ب��واف��ي�����س��ت��ا وف��ي��ت��وري��ا ج��ي��م��اري��ت�����س وري���و اآيف 

وب���اك���و����س ف���ريي���را ب��ج��ان��ب ري�����ال م��اي��ورك��ا 

بكن  ون��ادي��ي  ال�سعودي  وال�سباب  الإ���س��ب��اين 

ج�������وان وت���ي���اجن���ن ت����ي����دا يف ال�������س���ن. ومل 

ت��دري��ب��ي��ة منذ  اأي جت��رب��ة  ب��ات�����س��ي��ك��و  ي��خ�����س 

ال�سيني. ال��دوري  عن  رحيله  بعد   2017  عام 

وي�ستعد الزمالك ملواجهة الرجاء البي�ساوي 

امل��ق��ب��ل يف  اأك���ت���وب���ر  18 و24  ي���وم���ي  امل���غ���رب���ي 

اأفريقيا. وحول  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  ن�سف 

حاليا،  ي���درب  ل  اأن���ه  رغ��م  بات�سيكو،  اخ��ت��ي��ار 

يف  خا�س  م��زاج  له  بات�سيكو  اإن  من�سور  ق��ال 

التدريب، حيث يف�سل اأن يدرب النادي الذي 

اأي فريق منذ  يرتاح معه، ولذلك مل يت�سلم 

تدريبه يف الدوري ال�سيني.

االنباط - عمان

ت���خ���ت���ت���م م���������س����اء ال������ي������وم م���ن���اف�������س���ات 

ال����س���ب���وع ال���ث���ام���ن م���ن ال�������دوري ال���ك���روي 

لن���دي���ة امل���ح���رتف���ن ب���اق���ام���ة ل���ق���اء وح��ي��د 

�ستاد  ع��ل��ى  الأه���ل���ي،  م��ع  يجمع  الفي�سلي 

م�ساء . ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف  ال��دويل  عمان 

وي��ب��ح��ث ال��ف��ري��ق��ان ع���ن ال��ت��ع��وي�����س، حيث 

مع  ال�����س��اب��ق��ة  اجل��ول��ة  يف  الفي�سلي  ت��ع��ادل 

الأهلي  وتعادل  اأه��داف،  دون  العقبة  �سباب 

ق��درات  2-2. وتبدو  بنتيجة  ال�����س��ري��ح  م��ع 

حيث  الأه��ل��ي،  م��ن  ح���الاً  اأف�����س��ل  الفي�سلي 

املميزين  ال��اع��ب��ن  م��ن  جم��م��وع��ة  ميتلك 

وخليل  و�سي�سا  العر�سان  اأحمد  يتقدمهم 

الأه��ل��ي  اأن  يعني  ل  ذل��ك  لكن  عطية،  بني 

يف  ق��دم  واأن���ه  خا�سة   ، �سهااً ا  �سيداً �سيكون 

النتائج  اأن  بيد  راقياًا  اأداء  مبارياته  معظم 

ك��ان��ت ت��خ��ذل��ه ل ���س��ي��م��ا ان و���س��ع ال��ف��ري��ق 

احل�����ايل ع��ل��ى لئ���ح���ة ال��رتت��ي��ب ي�����س��ع��ه يف 

م���وق���ف ���س��ع��ب ي��ت��ط��ل��ب ب�����ذل امل����زي����د م��ن 

اجل��ه��د م��ن اج���ل ال��ف��وز وال��ت��ح��رك خ��ط��وة 

الذي يحتله  املركز قبل الخري  موؤثرة من 

وتاريخ  يتنا�سب مع خربة  حاليا وهو ما ل 

هو  الفي�سلي  ي�سعى  فيما  اله��ل��ي  وع��راق��ة 

الخ���ر مل�����س��احل��ة ج��م��اه��ريه ب��ع��د ال��ع��رو���س 

غ��ري امل�����س��ت��ق��رة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا يف ال��ب��م��اري��ات 

الخرية وهو يدرك ان فوزه اليوم �سي�سعه 

يف م���رك���ز ق���ري���ب م���ن امل��ت�����س��در ال���وح���دات 

الفي�سلي  املقمة .ويحتل  يف  ح�سوره  ويعزز 

9 نقاط، فيما يقبع  املركز ال�ساد�س بر�سيد 

الأه���ل���ي يف امل��رك��ز ق��ب��ل الأخ����ري ب��ر���س��ي��د 3 

نقاط جمعهما من 3 تعادلت .

االنباط - عمان  

الأوملبية  واللجنة  عمان   اأمانة  وقعت 

الأردنية اإتفاقية تعاون لتبادل املعلومات 

املتعلقة  واخلدمات  والبيانات  والوثائق 

التي  لاتفاقية  املهن   .ووفقا  برخ�س 

وق��ع��ه��ا اأم�����ن ع���م���ان ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف 

الوملبية  للجنة  العام  والمن  ال�سواربة 

ن���ا����س���ر امل�����ج�����ايل ����س���ي���ت���م ال�����رب�����ط ب��ن 

ال��ط��رف��ن م���ن خ���ال ن��ظ��ام ال��ك��رتوين 

نهاية  قبل  الم��ان��ة  �ستطلقه  حمو�سب 

احل�سول  بطلبات  للتقدم  اجلاري  العام 

�ساحبة  اللجنة  تعترب  رخ�س مهن  على 

ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه��ا م��ن عدمها  الح��ق��ي��ة 

اإ�سدار  ا�ستكمال  املوافقة  لي�سار يف حال 

ال��رتخ��ي�����س امل��ه��ن��ي امل��ط��ل��وب م��ن خ��ال 

نف�س النظام   واكد ال�سواربة ان المانة 

الوطني  املوؤ�س�سي  م�سروعها  يف  ما�سية 

تنفيذااً  الكرتونيا يف اخلدمات  بالتحول 

الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  لتوجيهات 

املمتدة  ال�سراكة  ه��ذه  وان   ، اهلل  حفظه 

�ستتيح  الردن���ي���ة  الأومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  م��ع 

ت��ب�����س��ي��ط الج��������راءات وال��ت�����س��ه��ي��ل على 

.   وقال املجايل »�ُسعداء بهذا  املواطنن 

التعاون وال�سراكة مع اأمانة عمان وبهذه 

اخل���ط���وة امل��ه��م��ة يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

التعاون  ، وهذا  الإلكرتونية للمواطنن 

وامل�ستمر  امل�����س��رتك  العمل  �سمن  ي��اأت��ي 

واأم��ان��ة  الأردن���ي���ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ب��ن 

ع��م��ان يف اإط����ار ح��ر���س ال��ط��رف��ن على 

ت��ط��وي��ر ال���ري���ا����س���ة الأردن����ي����ة وت��ق��دمي 

اأف�����س��ل اخل���دم���ات ل��ل��ق��ط��اع ال��ري��ا���س��ي 

التقدم  التفاقية  كامل«. و�ستتيح  ب�سكٍل 

بطلبات احل�����س��ول ع��ل��ى رخ�����س م��ه��ن ) 

ومركز   ، وبلياردو  �سنوكر  تدريب  ملركز 

تدريب مبارزة بال�سيف ، ومركز تدريب 

ب��ط��ولت  واق��ام��ة    ، لل�سطرجن  ري��ا���س��ي 

وم��ع�����س��ك��رات ري��ا���س��ي��ة ، ب��ن��اء اج�����س��ام ، 

، ملعب  غ��ول��ف  م��ل��ع��ب   ، ب��دن��ي��ة  ل��ي��اق��ة 

(  واحل�سول على رخ�س مهن  كرة قدم 

 ، فرو�سية  ن��ادي   ، ريا�سية  العاب  تعليم 

تدريب   ، تايكواندو  تدريب   ، اثقال  رفع 

ريا�سة  تدريب   ، بوك�سنج  الكيك  ريا�سة 

م����واي ت���اي ، ت��دري��ب ك��رات��ي��ة ، ت��دري��ب 

م�����س��ارع��ة ، ت���دري���ب م��اك��م��ة ت��دري��ب 

التفاقية  توقيع  . وياأتي  اجلوجيت�سو 

امللك عبد اهلل  تنفيذا لتوجيهات جالة 

الثاين.

روما - وكاالت

وبر�سلونة  يوفنتو�س  ن��ادي��ا  ي��در���س 

ع���ق���د ���س��ف��ق��ة ت���ب���ادل���ي���ة ج����دي����دة ه���ذا 

ميلو  اآرثر  انتقال  �سفقة  بعد  ال�سيف، 

اإىل بيانكونريي، مقابل انتقال مرياليم 

البار�سا. وبح�سب  اإىل  ب��ي��ان��ي��ت�����س 

الإيطالية،  �سبورت”  “توتو  �سحيفة 

ال��ت��ي يفكر  ال��ت��ب��ادل��ي��ة  ال�����س��ف��ق��ة  ف����اإن 

ت��ق�����س��ي بنقل  ���ا،  ال���ن���ادي���ان ح���ال���ياً ف��ي��ه��ا 

ي���وف���ن���ت���و����س،  اإىل  دمي����ب����ل����ي  ع����ث����م����ان 

م��ق��اب��ل ان��ت��ق��ال دوج���ا����س ك��و���س��ت��ا اإىل 

اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  بر�سلونة. واأو�سحت 

اإمت�����ام ت��ل��ك ال�����س��ف��ق��ة ي��ب��ق��ى م��ره��ون��ا 

ب��ال��ع��رو���س امل��ق��دم��ة ل��اع��ب��ن، يف حال 

دميبلي  ت�سويق  يف  ال��ن��ادي��ان  يفلح  مل 

ك��و���س��ت��ا  دوج���ا����س  وكو�ستا. ويحظى 

ومان�س�سرت  وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون  ب��اه��ت��م��ام 

مل  اإذا  الإجنليزين. وقالت  ي��ون��اي��ت��د 

ف���اإن ه���ذه ال�سفقة  ال��ث��ن��ائ��ي،  ب��ي��ع  ي��ت��م 

التنفيذ  ح��ي��ز  ت��دخ��ل  التبادلية رمبا 

قبل غلق بات النتقالت ال�سيفية يف 5 

املقبل. ويرغب  الأول  ت�سرين  اأكتوبر/ 

باأي  كو�ستا  من  التخل�س  يف  يوفنتو�س 

���س��ك��ل، ب��ع��د م��و���س��م م��ل��يء ب��الإ���س��اب��ات، 

بريلو،  اأن��دري��ا  ح�سابات  م��ن  وخ��روج��ه 

حيث مت و�سع �سعر مبدئي يقدر قيمته 

30 م��ل��ي��ون ي�������ورو. يف ال���وق���ت ذات����ه،  ب������

على  احل�سول  بيانكونريي  ي�ستهدف 

ارتبط  ال��ذي  دميبلي،  عثمان  خ��دم��ات 

يف  ا  ك��ث��رياً تورينو  اإىل  بالنتقال  ا�سمه 

اأي�سا  ب��ع��دم��ا ع��ان��ى  امل��وا���س��م الأخ����رية، 

م��ن��ذ ق��دوم��ه اإىل ب��ر���س��ل��ون��ة م��ن ك��رة 

الإ�سابات.

الفيصلي يبحث عن الفوز امام االهلي

 إتفاقية تعاون الكتروني 
بين االمانة واالولمبية

 تبادل العبين بين البرشا ويوفنتوس
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 الكالب.. أحدث وسيلة للكشف عن مصابي كورونا

 باألشعة فوق البنفسجية.. روبوتات تالحق كورونا في قطارات لندن

االنباط-وكاالت

حذر بحث جديد ن�صره علماء �أع�صاب 

قادمة”  “موجة  م����ن  م��ت��خ�����ص�����ص��ون، 

تنتج  ق��د  �لتي  �لع�صبية،  �لأم��ر����ض  م��ن 

�مل�صتجد  ك���ورون���ا  ف���رو����ض  ج��ائ��ح��ة  ع���ن 

“كوفيد19-”.
فلوري  معهد  يف  �لعلماء  فريق  وتوقع 

ل��ع��ل��م �لأع�����ص��اب و�ل�����ص��ح��ة �ل��ع��ق��ل��ي��ة، �أن 

خطر  م��ن  ك��ورون��ا  ف��رو���ض  �نت�صار  يزيد 

�لرعا�ض  �ل�صلل  مبر�ض  �ل�صخ�ض  �إ�صابة 

“نيو  �أ�صار موقع  ما  )باركن�صون(، ح�صب 

�أتال�ض”.

مزمن  د�ء  باركن�صون  م��ر���ض  ويعترب 

�ملاليني  وي�صيب  �لوقت  مع  �صدته  تزد�د 

يف �أن����ح����اء �ل����ع����امل، وي�����ص��ب��ب �لرجت�����اف 

و�لتحدث  �مل�صي  يف  وم�صكالت  �ل�إر�دي 

ب�صبب تلف خاليا �ملخ �ملنتجة للدوبامني.

�لتي  �لتقارير  تتز�يد  للدر��صة،  ووفقا 

ت��ث��ب��ت �أن ف���رو����ض ك���ورون���ا ه���و ف��رو���ض 

م��وج��ه ل��الأع�����ص��اب، مم��ا ي��ع��ن��ي �أن ل��دي��ه 

�لقدرة على دخول �أن�صجة �ملخ.

ك��ورون��ا  ف��رو���ض  �أن  �إىل  ه���ذ�  وي�����ص��ر 

�أن  على  �ل��ق��درة  بالتاأكيد  لديه  �مل�صتجد 

مم��ر���ص��ة  �أولية”  “مادة  مب��ث��اب��ة  ي��ك��ون 

لزيادة خطر �لإ�صابة مبر�ض باركن�صون.

�أح��د  ب��ارن��ه��ام  �ل��ط��ب��ي��ب كيفن  وي��ق��ول 

ل  �ل��ع��ل��م��اء  �أن  “رغم  �ل��ب��ح��ث:  م��وؤل��ف��ي 

ي����ز�ل����و� ي��ت��ع��ل��م��ون ك��ي��ف ي���غ���زو ف��رو���ض 

كورونا �لدماغ و�جلهاز �لع�صبي �ملركزي، 

فاإن حقيقة دخوله هناك و��صحة”.

�أن  ه����و  �لآن  ن��ف��ه��م��ه  “ما  و�أ������ص�����اف 

ي�����ص��ب��ب ����ص��ط��ر�ب��ا  �أن  �ل���ف���رو����ض مي��ك��ن 

ت�صتمر  �أن  �ح��ت��م��ال  م��ع  �ل��دم��اغ،  خل��الي��ا 

�لع�صبية”. �لنتكا�صة 

�لتد�عيات  �إىل  �أي�صا  �لباحثون  و�أ�صار 

�ل����ن����اج����م����ة ع�����ن ج����ائ����ح����ة �لإن����ف����ل����ون����ز� 

هذه  على  كدليل   1918 عام  �لإ�صبانية 

�نتهاء  م��ن  ���ص��ن��و�ت   5 فبعد  �ل��ف��ر���ص��ي��ة، 

ت�صاعف  �لإ�صبانية،  �لإن��ف��ل��ون��ز�  جائحة 

 3 �ل��ع��امل��ي  ب��ارك��ن�����ص��ون  م��ر���ض  ت�صخي�ض 

مر�ت تقريبا.

االنباط- وكاالت

�أع���ل���ن �مل��ع��ه��د �ل���دمن���ارك���ي ل��الأر���ص��اد 

�جل���وي���ة، �لأرب����ع����اء، ع���ن م�����ص��ت��وى ب��رد 

قبل  غرينالند  منطقة  �صهدته  قيا�صي 

يف  �حلر�رة  �صجلت  �إذ  عاما،   29 حو�ىل 

 69.6 م�صتوى   1991 دي�صمرب   22
�ل�صفر. دون  مئوية  درجة 

�لقيا�صي  “�مل�صتوى  �أن  �ملعهد  و�أو�صح 

ق��رب  �أم���ت���ار   3105 ع��ل��و  ع��ل��ى  ���ُص��ج��ل 

�جلليدي،  للغطاء  �لطبوغر�فية  �لقمة 

ت�����ص��م��ى  ت����ل����ق����ائ����ي  ق����ي����ا�����ض  يف حم����ط����ة 

كلينك”.

خبر  ع���ن  ب���ر����ض:  “فر�ن�ض  ون��ق��ل��ت 

“لقد �ُصجل  �ملعهد جون كابلني  �ملناخ يف 

عدد كبر من درجات �حلر�رة �لقيا�صية 

يف �ل��ع��ق��د �لأخ�����ر، وم���ن �مل��ه��م م��ع��رف��ة 

�لق�صوى”. �مل�صتويات 

ت�����ص��ج��ي��ل  “�إمكانية  �أن  �إىل  و�أ�����ص����ار 

م�����ص��ت��وى ب���رد ق��ي��ا���ص��ي ج��دي��د ت��ت�����ص��اءل 

ن�صهد  �أننا لن  �أوؤكد  �أن  �أ�صتطيع  لكني ل 

�ليوم”. �أبد� بعد  ذلك 

وك�����ان �ل���رق���م �ل��ق��ي��ا���ص��ي �ل�����ص��اب��ق يف 

 67.8 ي��ب��ل��غ  �ل�����ص��م��ايل  �ل���ك���رة  ن�����ص��ف 

درجة مئوية دون �ل�صفر، وقد �ُصّجل يف 

1892 و1933. رو�صيا مرتني يف 

�أم��ا �أدن��ى درج��ة ح��ر�رة على �لإط��الق 

مئوية  درج���ة   89.2 فبلغت  �ل��ع��امل  يف 

���ص��ج��ل��ت��ه��ا حم��ط��ة  وق����د  �ل�������ص���ف���ر.  دون 

�أنرتكتيكا  فو�صتوك لالأر�صاد �جلوية يف 

.1983 21 يوليو  يف 

االنباط - وكاالت

د�صنت فنلند�، �لأربعاء، جتربتها لكت�صاف 

فرو�ض كورونا �مل�صتجد من خالل �ل�صتعانة 

ب��ال��ك��الب ع��ن ط��ري��ق �ل�صم يف جت��رب��ة مل��دة 4 

�أ�صهر لطريقة �ختبار بديلة ميكن �أن ت�صبح 

و���ص��ي��ل��ة ���ص��ه��ل��ة �ل��ت��ك��ل��ف��ة و���ص��ري��ع��ة ل��ت��ح��دي��د 

�مل�صافرين �مل�صابني.

وبد�أت 4 كالب من �صاللت خمتلفة دربتها 

جمعية �لك�صف عن �لرو�ئح �لفنلندية �لعمل 

�لتي  �ل��ت��ج��رب��ة،  �إط����ار  يف  هل�صنكي  م��ط��ار  يف 

متولها �حلكومة.

وق��ال��ت �آن���ا هيلم ب��ي��ورك��م��ان، �أ���ص��ت��اذة طب 

�ل�����ص��غ��رة يف جامعة  �خل���ي���ول و�حل���ي���و�ن���ات 

�إن  ل��ل��غ��اي��ة..  و�ع���دة  طريقة  “�إنها  هل�صنكي 

�لكالب جيدة جًد� يف �ل�صم”.

ف�صتكون  جنحت.  “�إذ�  بيوركمان  و�أ�صافت 

ط��ري��ق��ة ج��ي��دة ل��ف��ح�����ض ف���رو����ض ك���ورون���ا يف 

�مل�صت�صفيات  �أن  �إىل  م�صرة  �آخر”،  مكان  �أي 

�لريا�صية  و�لأم���اك���ن  �مل�صنني  ودور  و�مل��و�ن��ئ 

�ملحتملة  �ملو�قع  �لثقافية من بني  و�لأح��د�ث 

حيث ميكن للكالب �ملدربة �لقيام بهذه �ملهمة.

�ل��ع��دي��د من  �ل��ب��اح��ث��ون يف  ي��در���ض  بينما 

�ل���ب���ل���د�ن، مب���ا يف ذل����ك �أ����ص���رت�ل���ي���ا وف��رن�����ص��ا 

و�أملانيا و�لوليات �ملتحدة �ل�صتعانة بالكالب 

ككا�صفات لفرو�ض كورونا، حيث تعد �لتجربة 

�لفنلندية من بني �أكرب �لتجارب حتى �لآن.

ول���ن ي��ك��ون ل��ل��رك��اب �ل���ذي ي��و�ف��ق��ون على 

�أي  هل�صنكي،  يف  جم���اين  لخ��ت��ب��ار  �خل�����ص��وع 

منهم  ُيطلب  فقط  كلب.  مع  مبا�صر  �ت�صال 

و�صعها  ث��م  مبللة  مب��ن��ا���ص��ف  ج��ل��ده��م  م�����ص��ح 

ك�صك  �ل��ك��ل��ب يف  ه��ا  ينتظر  ب��ح��ي��ث  وع����اء  يف 

منف�صل.

وخ�����ص��ع��ت �حل��ي��و�ن��ات �مل�����ص��ارك��ة )�إي ت��ي، 

وكو�صي، وميينا وفالو( لتدريب �صابق للك�صف 

�أمر��ض  �أو  �ل�صكري  مر�ض  �أو  �ل�صرطان  عن 

�أخرى.

ث�����و�ٍن ل�صم   10 �ل��ك��ل��ب جم���رد  وي�����ص��ت��غ��رق 

نتيجة  ي��ع��ط��ي  �أن  ق��ب��ل  �ل���ف���رو����ض  ع��ي��ن��ات 

�لخ����ت����ب����ار ع����ن ط����ري����ق خ����د�����ض خم���ل���ب���ه �أو 

�أن تكتمل �لعملية  �لنباح. يجب  �أو  �ل�صتلقاء 

يف غ�صون دقيقة و�حدة، ح�صب بيوركمان.

ي��ت��م حث  �إي��ج��اب��ي��ة،  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  ك��ان��ت  و�إذ� 

للتحقق   ،PCR �ختبار  �إج��ر�ء  �لر�كب على 

من دقة �لنتيجة �لتي تو�صل �إليها �لكلب.

تيمو  ع���ن  بر�ض”  “�أ�صو�صيتد  ون��ق��ل��ت 

عا�صمة  فانتا،  بلدية  رئي�ض  نائب  �أرونكيتو  

�إن تكلفة  �مل���ط���ار،  ف��ي��ه��ا  ي��ق��ع  �ل��ت��ي  �مل��ن��ط��ق��ة 

�ألف دولر( -  �ألف يورو )350   300 �لربنامج 

وهو مبلغ و�صفه باأنه “�أقل ب�صكل ملحوظ” 

م���ن �ل���ط���رق �لأخ������رى ل��الخ��ت��ب��ار �جل��م��اع��ي 

للركاب �لقادمني.

�لبولي�صية  �ل��ك��الب  تعمل  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 

�ثنان منها  نوبات عمل:  �ملطار يف  �لأربعة يف 

يف �خلدمة يف كل مرة بينما يح�صل �لآخر�ن 

على ��صرت�حة.

االنباط- وكاالت

جت����وب �أج����ه����زة روب������وت ق������ادرة ع��ل��ى قتل 

“كوفيد-19”  �مل�����ص��ت��ج��د  ك����ورون����ا  ف���رو����ض 

حمطة  �لبنف�صجية،  ف��وق  �لأ�صعة  با�صتخد�م 

�صانت ب��ان��ك��ر����ض �إن��رتن��ا���ص��ون��ال، �إح���دى �أك��رب 

حمطات �ل�صكك �حلديدية يف لندن، ل�صتعادة 

ثقة �لعمالء يف �صالمة �لنقل.

عندما  �ل��ث��الث��اء،  �صربة  �مل��ح��ط��ات  وتلقت 

ن�����ص��ح رئ��ي�����ض �ل�������وزر�ء �ل���ربي���ط���اين ب��وري�����ض 

ج��ون�����ص��ون �ل��ن��ا���ض، ب��ال��ع��م��ل م���ن �مل���ن���زل كلما 

�أمكن، و�أمر �ملطاعم و�حلانات باإغالق �أبو�بها 

م��ب��ك��ر� يف م��و�ج��ه��ة م��وج��ة ث��ان��ي��ة م��ن ع��دوى 

كوفيد-19.

عن  ���ص��ادرة  �صنوية  بيانات  �أح���دث  وت�صر 

هيئة �ل�صكك �حلديدية و�لطرق يف بريطانيا 

�إىل �أن ع���دد م���ر�ت دخ���ول �مل��ح��ط��ة و�خل���روج 

منها خالل �لعام �ملنتهي يف مار�ض 2019 و�صل 

�إىل 34.6 مليون، لت�صبح بذلك حمطة �صانت 

حمطات  �أك��ر  تا�صع  �إنرتنا�صونال  بانكر��ض 

�لقطار �زدحاما يف �لبالد.

وق��ال��ت �ل��ه��ي��ئ��ة �إن �جل��ائ��ح��ة �أ���ص��ف��رت عن 

تر�جع حاد يف �لإقبال على �ل�صكك �حلديدية.

وقال جاي نيوتن رئي�ض �لعمليات وهند�صة 

�ملحطات يف خط هاي �صبيدو�ن ت�صانيل لل�صكك 

�حلديدية: “نحن �أول حمطة قطار�ت جتلب 

هذ� �لنوع من �لتكنولوجيا لأننا نريد �ل�صماح 

ب��اأم��ان..  �ل��ق��ط��ار  ب��ا���ص��ت��خ��د�م حم��ط��ة  للنا�ض 

و�لعودة �صيئا ف�صيئا �إىل �لو�صع �لطبيعي”.

ت�صتخدم  �ل���روب���وت���ات  �إن  �مل��ح��ط��ة  وق��ال��ت 

مناطق  لتم�صيط  �لبنف�صجية  ف���وق  �لأ���ص��ع��ة 

�ل��ك��ي��م��اوي��ة  �مل�����و�د  �إىل  �حل���اج���ة  دون  و����ص��ع��ة 

ق��ادرة  �لتكنولوجيا  ه��ذه  �أن  م�صيفة  �ملطهرة 

ع��ل��ى ق��ت��ل م��ئ��ة ب��امل��ئ��ة ت��ق��ري��ب��ا م��ن �لبكتريا 

و�لفرو�صات مبا يف ذلك فرو�ض كورونا على 

�لأ�صطح ويف �لهو�ء �ملحيط خالل دقائق.

االنباط- وكاالت

منح  على  ت�صرف  �لتي  �ملوؤ�ص�صة  �أعلنت 

قيمة  �أن  �خل��م��ي�����ض،  ي����وم  ن���وب���ل،  ج���ائ���زة 

10 ماليني  �إىل  �لعام  �صتزيد هذ�  �جلائزة 

ك���رون���ة   9.0253  = �ل��������دولر   ( ك����ورون����ة 

�صويدية(

على  ت�صرف  �لتي  �ملوؤ�ص�صة  رئي�ض  وق��ال 

باجلائزة  �لفائزين  �إن  ن��وب��ل  ج��و�ئ��ز  منح 

هذ� �لعام �صيتلقون مليون كرونة �إ�صافية، 

�أي ما يعادل 110 �آلف دولر.

�إند�صرتي”  “د�جن�ض  �صحيفة  وذك��رت 

���ص��ت��زي��د �إىل  �أن ق��ي��م��ة �جل���ائ���رة  �ل��ي��وم��ي��ة 

ع�صرة ماليني كرونة هذ� �لعام. ح�صب ما 

نقلت رويرتز.

موؤ�ص�صة  رئي�ض  هيكن�صنت  لر���ض  وق��ال 

لأن  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  “�ُتخذ  لل�صحيفة  ن��وب��ل 

م�صتقرة  �مل���ال  ور�أ����ض  نفقاتنا  ب��ني  �ل�صلة 

ع��ل��ى ن��ح��و خم��ت��ل��ف مت���ام���ا ع���ن �أي وق��ت 

م�صى”.

نوبل  �ألفريد  �لديناميت  خمرتع  وك��ان 

ما  ك��رون��ة-وه��و  31 مليون  ت��رك نحو  ق��د 

1.8 مليار كرونة بح�صابات  ي�صاوي حو�يل 

�جلو�ئز  لتمويل  للموؤ�ص�صة-  وفقا  �ل��ي��وم 

�لتي متنح منذ عام 1901.

عرب  للجائزة  �ملادية  �لقيمة  و�ختلفت   

كرونة،  150�أل���ف  بنحو  ب��د�أت  �إذ  �ل�صنو�ت، 

وو�صلت �إىل مليون كرونة يف عام 1981.

ثم �صهدت قيمة �جلائزة زي��اد�ت كبرة 

و�صلت  حتى  و�لت�صعينيات  �لثمانينيات  يف 

 2000 ع���ام  يف  ك��رون��ة  م��الي��ني  ت�صعة  �إىل 

وع�صرة ماليني بعد ذلك بعام.

ل��ك��ن �لأزم�����ة �مل��ال��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة يف 2008 

�لتي  �ملوؤ�ص�صة  با�صتثمار�ت  �أ�صر�ر�  �أحلقت 

رئي�صا  ك���ان  �ل����ذي  بهيكن�صنت،  ����ص��ت��ع��ان��ت 

�أو�صاعها  للبنك �ملركزي من قبل، ل�صبط 

�ملالية.

وجرى تخفي�ض قيمة �جلائزة يف 2012 

�إىل ثمانية ماليني كرونة ثم عادت لت�صبح 

ت�صعة ماليني يف 2017.

االنباط-وكاالت

�لأبطال  دي��زين ط��رح فيلم  �صركة  �أرج���اأت 

�ل�صود�ء”  “�لأرملة  وي��دو(  )بالك  �خلارقني 

�صايد  )و�صت  �صبيلربغ  �صتيفن  �ملخرج  وفيلم 

�صتوري( “ق�صة �حلي �لغربي” �إىل عام 2021.

وي����وج����ه �ل����ق����ر�ر ����ص���رب���ة لأ����ص���ح���اب دور 

يف  ياأملون  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �ل�صينمائي  �لعر�ض 

عودة �لإقبال على �ل�صينما يف �أو�خر �لعام.

�لأف��الم  �أب���رز  قائمة  على  �لفيلمان  وك��ان 

 .2020 ل��ع��ام  ه��ول��ي��وود  ج����دول  ع��ل��ى  �ملتبقية 

و�أرجئ طرح )بالك ويدو( ملدة �صتة �أ�صهر �إىل 

مايو 2021 يف حني تاأجل طرح فيلم �صبيلربغ 

�مل����اأخ����وذ ع���ن م�����ص��رح��ي��ة ب�������رودو�ي �ل��غ��ن��ائ��ي��ة 

�ل�صهرة �لتي حتمل نف�ض �ل�صم ملدة عام �إىل 

دي�صمرب 2021.

�ملتبقية ه��ذ�  �ل��ك��ب��رة  ب��ني �لأف����الم  وم���ن 

�لعام فيلم جيم�ض بوند �جلديد )نو تامي تو 

 20 “ل وقت للموت” و�ملقرر طرحه يف  د�ي( 

“�ملر�أة   )1984 نوفمرب وفيلم )وون��در ووم��ان 

تاأجل طرحه موؤخر�  1984” �لذي  �لأعجوبة 

�إىل 25 دي�صمرب.
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