
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

اجلمعة   6  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   23  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5490    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

38 وفاة و2821 إصابة جديدة في األردن

»كورونا« ٠٠ أرقام غير مسبوقة ٠٠ 
والقادم اخطر

االنباط-وكاالت

حاول  واملييزارعيين،  الن�شطاء  ع�شرات  برفقة 

حقل  اإىل  الو�شول  بركات،  اأحمد  الفل�شطيني 

زيتونه، قرب قريته برقا �شرق رام اهلل )و�شط 

ال�شفة(، غري اأن امل�شتوطنن اليهود كانوا لهم 

باملر�شاد

وييييقيييول بيييركيييات، اإنييييه ييييحييياول ميينييذ �ييشيينييوات 

الو�شول اإىل حقله، دون اأن ينجح يف ذلك

يينييع من  وييي�ييشيييييف يف حييديييث ليي�أنييا�ييشييول نمُ

الو�شول لأرا�شينا الزراعية، نلك اأوراق ملكية 

الإ�شرائيلي لل�شفة  لها منذ ما قبل الحت�ل 

الغربية عام 1967، ول يوجد اأي م�شوغ قانوين 

الييقييوة  قييانييون  غييري  ممتلكاتنا  عييلييى  لل�شيطرة 

والعربدة

الأ�شجار  تقلم  فلم  �شتبور،  الأر�يييض  ويكمل 

منذ �شنوات، ول اأحد يهتم بها

ويتابع جمموعة من امل�شتوطنن ي�شيطرون 

فل�شطيني  كييل  يهاجمون  الأرا�ييشييي،  تلك  على 

ييييقيييرب ميينييهييا، وييييوفييير اجلييييي�ييض الإ�ييشييرائيييييلييي 

احلماية لهم

رمة علينا، مباحة  واأردف باتت اأرا�شينا محٌ

للغرباء وانطلق مو�شم قطف ثمار الزيتون يف 

الأول  ت�شرين  اأكتوبر/  مطلع  الغربية  ال�شفة 

اجلاري

التفا�صيل �ص »6«

 فلسطين.. برقا تقطف الزيتون تحت نيران المستوطنين

الشوبكي: 3٠ مليون دينار خسائر الخزينة 
من المشتقات النفطية جراء الحظر

 المستقلة االنتخاب: للهيئة الحق في 
تغيير موعد االقتراع حتى 26 كانون الثاني

للمرة 179 .. 
إسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية

 األمن العام: حادثة االعتداء على سائق 
أوبر ال عالقة لها باألتاوات

االنباط- عمان

قييال اخلييبييري يف �ييشييوؤون الييطيياقيية والنفط 

فر�ض  اإن  اخلمي�ض،  ام�ض  ال�شوبكي  عامر 

�شيكلف  واحييد  ليوم  ال�شامل  التجول  حظر 

ال�شريبية من  اإيراداتها  احلكومة نق�ض يف 

امل�شتقات النفطية مقداره 3 م�ين دينار.

واأ�شاف ال�شوبكي، اأن احلظر يوم اجلمعة 

يف  نق�ض  احلكومة  �شيكلف  اأ�شابيع   10 ملييدة 

النفطية  امل�شتقات  من  ال�شريبية  اإيراداتها 

ما مقداره 30 مليون دينار.

اخلزينة  تخ�شره  اليييذي  املبلغ  اأن  وبييين، 

توجه  خيي�لييه  ميين  ن�شتطيع  احلييظيير  جيييراء 

الدعم لبناء م�شت�شفى نوذجي يت�شع لي 120 

حديث  تنف�ض  جهاز   2421 �ييشييراء  اأو  �شريرا 

القطاع  دعييم  او  كييورونييا،  ملر�شى  خم�ش�ض 

يتوفر  اأنيييه  اإىل  لفييتييا  عيييام،  ب�شكل  ال�شحي 

حالياً فقط 593 جهاز تنف�ض.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ل  اإنييهييا  ليي�نييتييخيياب  امل�شتقلة  الييهيييييئيية  قييالييت   

بينما  النييتييخييابييات،  تيياأجيييييل  �ييشيي�حيييييات  متييلييك 

 26 حتى  القييراع  يييوم  موعد  تغيري  حقها  من 

امل�شتجدات  ظل  يف  وذلييك   ،2021 الثاين  كانون 

بتطورات  يتعلق  فيما  اململكة  ت�شهدها  قد  التي 

كورونا. جائحة 

جاء ذلك يف حديث للناطق الإع�مي با�شم 

عقدت  عمل  ور�شة  خ�ل  املومني  جهاد  الهيئة 

القد�ض  مركز  نظمها  الأربييعيياء،  م�شاء  بمُعد  عن 

موؤ�ش�شة  مييع  بييالييتييعيياون  ال�شيا�شية  لييلييدرا�ييشييات 

اإىل  »الطريق  بعنوان  الأملانية  اأدييينيياور  كونراد 

الهيئة«. ا�شاألوا  ع�شر..  التا�شع  املجل�ض 

امل�شابن بفريو�ض كورونا ويتلقون  اإن  وقال 

الييييعيييي�ج يف امليي�ييشييتيي�ييشييفيييييات ليييين ييييتيييميييكييينيييوا ميين 

املييحييجييورة  الييعييمييارات  اأن  الييتيي�ييشييويييت، مييو�ييشييحييا 

. واملعزولة 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

اخلمي�ض،  الإ�ييشييرائيييييلييييية،  ال�شلطات  هييدمييت 

قيييريييية الييعييراقيييييب الييفييليي�ييشييطييييينييييية، اليييواقيييعييية يف 

179 على  اليييي  لييلييمييرة  اليينييقييب )جيينييوب(  ميينييطييقيية 

التوايل

قال  الأنييا�ييشييول،  وكيياليية  ملرا�شل  ت�شريح  ويف 

للدفاع  املحلية  اللجنة  ع�شو  الييطييوري،  عييزيييز 

الإ�شرائيلية هدمت  ال�شلطات  اإن  العراقيب  عن 

اليوم  179 ال  للمرة  العراقيب  قرية 

واأ�ييييشيييياف اأثيييينيييياء اليييهيييدم اعييتييقييلييت اليي�ييشييرطيية 

الإ�يييشيييرائيييييييلييييييية ابييينيييي �ييشييعيييييد )اليييييطيييييوري( ومت 

بعد تدخل مامن الفراج عنه لحقا، 

الييرابييعيية، التي  املييرة  اأن هييذه هييي  اإىل  ولييفييت 

جائحة  تف�شي  ظييل  يف  الييقييرييية  هييدم  فيييييهييا  يييتييم 

كورونا فريو�ض 

اأهييييايل  اأن  اليييتييياأكيييييييد عييلييى  الييييطييييوري  وجيييييدد 

الييقييرييية �ييشيييييعيييييدون بيينيياء قييريييتييهييم، رغيييم الييهييدم 

املتكرر

وميييينييييازل اليييعيييراقيييييييب مييبيينييييية ميييين اخليي�ييشييب 

عائلة،   22 وتقطنها  وال�شفيح،  والب��شتيك 

الأنا�شول وكالة  مرا�شل  وفق 

وهيييدميييت اليي�ييشييلييطييات الإ�ييشييرائيييييلييييية الييقييرييية 

الأوىل. للمرة 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

مديرية  با�شم  الع�مي  الناطق  اأو�شح   

جييرى  الييتييي  احلييادثيية  تفا�شيل  الييعييام  الأمييين 

تيييداوليييهيييا عييير امليييواقيييع الخيييبييياريييية ومييواقييع 

�شخ�ض  تعر�ض  حييول  الجتماعي  التوا�شل 

قبل  ميين  ل�عتداء  اوبيير  تطبيق  على  يعمل 

جمييمييوعيية ميين فييار�ييشييي الأتييييياوات واأ�ييشييحيياب 

اأ�شبقيات، موؤكداً اأن ذلك غري �شحيح، مبينا 

نتيجة خ�فات حلظية. وقعت  احلادثة  اأن 

 18 بتاريخ  وقعت  احلييادثيية  اأن  اإىل  واأ�ييشييار 

خ�ف  اإثيير  العا�شمة  جنوبي  املا�شي  اأيييلييول 

وقوفه  نتيجة  الفتيات،  واإحدى  ال�شائق  بن 

ح�شر  حيث  بها؛  ت�شكن  التي  العمارة  اأمييام 

ثييي�ثييية اأ�ييشييخييا�ييض اثييينيييان ميينييهييم مييين اأقييييارب 

الييفييتيياة وقييياميييوا بيييالعيييتيييداء بيياليي�ييشييرب عييلييى 

لتلقي  للم�شت�شفى  واأ�ييشييعييف  ال�شخ�ض  ذلييك 

الع�ج.

التفا�صيل �ص »3«

 مسؤول ملف كورونا :العمل في الحضانات سيكون 
من خالل المحافظة على اشتراطات منع العدوى

المعايطة : تبادل الخبرات بين المترشحات إقليميًا 
عزز أسس الديمقراطية والتعددية

االنباط-عمان

اإن  هياجنة،  وائييل  الدكتور  ال�شحة  وزارة  يف  كييورونييا  ملف  م�شوؤول  قييال   

ا�ييشييراطييات منع  املييحييافييظيية عييلييى  الييعييمييل يف احليي�ييشييانييات �شيكون ميين خييي�ل 

بالتباعد  اللييتييزام  خيي�ل  من  ال�شارمة  ال�شحية  والييروتييوكييولت  الييعييدوى 

واملحافظة على �شروط ال�شحة العامة

وبن الدكتور الهياجنة خ�ل اإيجاز �شحفي من دار رئا�شة الوزراء ام�ض 

اخلمي�ض ان قرار عودة احل�شانات جاء ان�شجاما مع املواءمة بن ال�شرورات 

املوؤ�ش�ش�شات  عمل  ا�شتدامة  على  وحفاظا  املجتميعة،  واحليياجييات  ال�شحية 

ال�شحية. بالكوادر  ال�شحية خ�شو�شا فيما يتعلق 

.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

اأعييليينييت وزارة اليي�ييشييحيية اميي�ييض اخلييمييييي�ييض عن   

بفريو�ض  جييديييدة  اإ�ييشييابيية  حيياليية   2821 ت�شجيل 

كورونا امل�شتجّد، منها 2818 ا�شابة ملية.

عن  ال�شادر  اليجاز  وفييق  ال�شابت  وتوزعت 

رئا�شة الوزراء ووزارة ال�شحة على النحو الآتي:

- )2818( حالة ملّية، توّزعت كما يلي:

- )1886( يف مافظة العا�شمة عّمان.

- )293( يف مافظة الزرقاء.

يف   )33( منها  اإربيييييد،  مييافييظيية  يف   )268(  -

الرمثا.

- )133( يف مافظة البلقاء.

- )61( يف مافظة العقبة.

يف   )10( منهم  مييعييان،  مييافييظيية  يف   )37(  -

البرا

- )35( يف مافظة عجلون.

- )32( يف مافظة املفرق.

- )28( يف مافظة الكرك.

- )23( يف مافظة ماأدبا.

- )17( يف مافظة الطفيلة.

- )5( يف مافظة جر�ض.

�شاحنات  ليي�ييشييائييقييي  خييارجييّييية،  حييييالت   )3(  -

اأردنين قادمن عر مركز حدود العمري.

وبذلك يرتفع اإجمايل عدد حالت الإ�شابة يف 

اململكة اإىل )46441( حالة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

 افتتح وزير ال�شوؤون ال�شيا�شية والرملانية رئي�ض اللجنة الوزارية لتميكن 

املراأة مو�شى املعايطة املوؤمتر القليمي الفرا�شي بن املر�شحات ل�نتخابات 

وبتنفيذ من منتدى  واملغرب  تون�ض  املنتخبة يف  واملجال�ض  الردن  النيابية يف 

الحتادات الفدرالية املمول من احلكومة الكندية.

يف  امل�شاركات  الن�شاء  قييدرات  لبناء  يهدف  املييوؤمتيير  هييذا  اإن  املعايطة،  وقييال 

الإنتخابات وتبادل اخلرات يف دول العامل العربي وخا�شة دول املغرب وتون�ض 

والتعددية.  الدميقراطية  اأ�ش�ض  بتعزيز  فيها  الكبري  الييدور  للمراأة  كان  التي 

واأكد املعايطة، ان الردن وبتوجيهات ج�لة امللك ورعايته حقق تقدًما هاًما 

جًدا مبجال متكن املراأة مبختلف النواحي.

التفا�صيل �ص »3«

 العايد يعلن إصدار أمري الدفاع
 19 و2٠

 وزير األوقاف: صالة الجمعة 
»ساعة« سيرا على االقدام

االنباط-عمان

 اأعييليين وزيييير الييدوليية ليي�ييشييوؤون الإعييي�م 

اليينيياطييق اليير�ييشييمييي بييا�ييشييم احلييكييوميية علي 

الدكتور  الوزراء  رئي�ض  اإ�شدار  العايد عن 

 19 رقييمييّي  الييدفيياع  اأميييري  اخل�شاونة  ب�شر 

 19 الييدفيياع  اأمييري  اأن  العايد  و20.واأو�ييشييح 

الييتييي  لييتيينييفيييييذ الإجييييييييراءات  يييهييدفييان  و20 

اأعلنت عنها احلكومة اأخرياً، حول احلظر 

اليي�ييشييامييل ييييوم اجلييمييعيية، واحلييظيير اجلييزئييي 

الييليييييلييي، وتيي�ييشييديييد اآليييييييات اليييرقيييابييية على 

الوقاية ال�شحية. اللتزام ب�شبل 

وا�شتعر�ض العايد خ�ل اإيجاز �شحفي 

اميي�ييض اخلمي�ض  الييييييوزراء  رئييا�ييشيية  عييقييد يف 

اأبيييرز اإجيييييراءات اأمييير الييدفيياع رقييم 19، ويف 

�شيكون  اإذ  اجلمعة،  �ش�ة  اأداء  مقدمتها 

الو�شول اإىل امل�شاجد لأداء �ش�ة اجلمعة 

ييييوم غيييد خييي�ل احلييظيير اليي�ييشييامييل املييطييبييق 

على  �ييشييريا  املييمييلييكيية،  يف جميع مييافييظييات 

الأقيييدام وملييدة �شاعة واحيييدة. وفييو�ييض اأميير 

وزييير  الييعييايييد-  - بح�شب   19 رقييم  الييدفيياع 

الإ�ش�مية  واملقد�شات  وال�شوؤون  الأوقيياف 

ال�شاأن،  هييذا  يف  الإجييرائييييية  بال�ش�حيات 

و�ش�مة  �شحة  على  حفاظا  تيياأتييي  والييتييي 

املواطنن.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

اأعلن وزير الأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات 

فتح  اخل�يلة،  ممد  الدكتور  الإ�ش�مية، 

امليي�ييشيياجييد ليي�ييشيي�ه اجلييمييعيية اليييييييوم اجلييمييعيية 

ال�شاعة  وحييتييى  ظييهييرا   12.15 اليي�ييشيياعيية  ميين 

1.15ظييييهييييرا و�يييشيييريا عييلييى القيييييييدام، وذليييك 

مبوجب اأمري الدفاع 19و 20.

واأكيييييد وزيييييير الأوقيييييييياف، خيييي�ل الإييييجييياز 

ال�شحفي يف رئا�شة الوزراء، ام�ض اخلمي�ض، 

على  واحلييكييوميية  الها�شمية  الييقيييييادة  حيير�ييض 

الدين وامل�شاجد اإىل جانب �شحة املواطنن 

من  يتخذ  ما  كل  اأن  اإىل  م�شريا  واملجتمع، 

اإجيييييييييراءات هيييي لييلييمييحييافييظيية عييلييى اليي�ييشييحيية 

وال�ش�مة العامة.

امليي�ييشييليين  ووجيييييه اخليي�يييليية ر�ييشيياليية اإىل 

ال�شحية  بييييالإجييييراءات  الليييتيييزام  بيي�ييشييرورة 

التي اأعلنتها وزارة الأوقاف اأخريا من لب�ض 

الكمامة والتباعد اجل�شدي واإح�شار �شجادة 

�ش�ة خا�شة لتبقى امل�شاجد اأماكن للدعوة 

اإىل اهلل والعلم ال�شرعي واأن نحافظ عليها 

الأوقيياف  وزييير  واأكييد  املجتمع.  وعلى �شحة 

اأننا لن نردد يف اإغ�ق اأي م�شجد خمالف، 

وذلك حر�شا على �شحة امل�شلن.

التفا�صيل �ص »2«



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

بالتوازي مع ا�ست�سافة اململكة العربية ال�سعودية لقمة جمموعة الع�سرين للعام احلايل 

املراأة  ال�سرار  الفتة  خطوة  الريا�ض،  العا�سمة  يف  املقبل  ال�سهر  �ستعقد  والتي   ،2020
ال�سقيقة،  اململكة  يف  احلكيمة  القيادة  من  ينتهي  ال  بدعم  متكينها  اأزر  �سد  على  ال�سعودية 

حيث يربز متكني املراأة بقوة انطالقا من روؤية ال�سعودية 2030 التي يقودها �سمو االأمري 

توا�سل  »جمموعة  تتحدى  حيث  العهد،  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 

الع�سرين   جمموعة  قادة  دول  تتحدى  الع�سرين،  ملجموعة  التابعة  املجموعة  وهي  امل��راأة«، 

للوفاء بوعود �سابقة حول جعل امل�ساواة االقت�سادية حقيقة ولي�ست حربا على ورق.

 ياأتي ذلك و�سط تاأكيد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

على اأن »رئا�سة اململكة ملجموعة الع�سرين اأولت اهتماماً خا�ساً مبناق�سة ال�سيا�سات املتعلقة 

املختلفة،  ال��وزاري��ة  واالجتماعات  العمل  جمموعات  اجتماعات  خ��الل  م��ن  وذل��ك  ب��امل��راأة، 

واحلر�ض على �سمان م�ساركة املراأة يف �سنع القرار من خالل م�ساركة تو�سيات جمموعة 

توا�سل املراأة 20 يف تلك االجتماعات«.  

باهمية  االع���رتاف  م��ع  ين�سجم  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق  ج��ه��وده��ا  يف  امل���راأة  ا���س��ت��م��رار  اأن  كما 

التعايف  وت�سريع  ت�ساعد  ت�سهم يف  ك�سريكة حقيقية  االقت�سادي،  الن�ساط  الفاعل يف  دورها 

فيه اجلائحة  اّثرت  الذي  ال�سنة،   وب�سكل خا�ض هذه  عام،  ب�سكل  واالقت�سادي  االجتماعي 

على العامل اجمع ومنطقة ال�سرق االو�سط، كما مثلت حتديا اقت�ساديا غري م�سبوق. 

على  جم��ددا  ال�سعودية  امل��راأة  تربهن  امل���راأة،  توا�سل  جمموعة  عرب  الكبري  دوره��ا  ويف   

ح�سورها الالفت والفاعل وقدرتها على اي�سال ال�سوت الذي ال يعك�ض واقعا عربيا بعينه، 

العامل، وتربز ذلك ب�سكل وا�سح من خالل  املراأة يف  وامنا يعرب عن تقاطعات مع تطلعات 

الثقة  نالت  حيث  التاأييد،  ك�سب  جم��ال  يف  الفّعال  ودوره��ا  ال�سعودية  يف  النه�سة  جمعية 

جمموعة  ق��ي��ادة  على  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  م��ن  امللكية 

الع�سرين  التوا�سل يف جمموعة  اإحدى جمموعات  ، وهي   W20 الع�سرين  املراأة  توا�سل 

.G20
   »جم��م��وع��ة امل����راأة ال��ع�����س��ري��ن«، ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى مت��ك��ني امل����راأة وحت��ق��ي��ق امل�����س��اواة بني 

امل��راأة  متكني  الأول��وي��ات  الداعمة  ال�سيا�سات  واق��رتاح  التو�سيات  لو�سع  ت�سعى  اجلن�سني، 

اأعمال  ج��دول  على  تو�سياتها  و�سع  خ��الل  م��ن  الع�سرين  مبجموعة  االأع�����س��اء  ال��دول  يف 

مناق�سات جمموعة الع�سرين التي ت�ست�سيفها اململكة هذا العام.

الدكتورة ثريا عبيد حني  املراأة،  توا�سل  رئي�سة جمموعة  الهام، ك�سفت عنه  الدور  هذا 

زمن  يف  وال�سيما  اجلن�سني  ب��ني  التفاوت  مفاقمة  ا�ستمرار  متنع  عاجلة  الج���راءات  دع��ت 

الذي  االأم��ر  االب��ع��اد،  متعددة  اأزم��ة  تداعيات  جم��ددا  الن�ساء  تتحمل  ال  حتى  كوفيد19-، 

ي�سع قادة دول جمموعة الع�سرين اأمام م�سوؤولياتهم  لن�سرة كل ما من �ساأنه دعم التعايف 

االقت�سادي وت�سريعه، و�سمان حقوق املراأة يف بيئة االعمال، ف�سال عن التعليم والتدريب، 

امل��راأة  وم�ساركة  ال�سحية،  الرعاية  وج��ودة  الفر�ض  وتكافوؤ  االجتماعية  احلماية  وتاأمني 

التي  التمكني  �سبل  من  ذلك  وغري  الرقمية،  للتكنولوجيا  والو�سول  الريادية  االعمال  يف 

باتت من اأب�سط حقوق املراأة التي يجب التنبه لها اكرث يف زمن اجلائحة، حيث تاأثرت كل 

راأ�سها االقت�سادية.   القطاعات وعلى 

الرا�سد:  �سلمى  ال�سيدة  الع�سرين«  امل��راأة  »توا�سل  جمموعة  لدى  ال�سريبا  توؤكد  فيما 

بني  التوازن  لتحقيق  مًعا  تعمالن  الع�سرين  امل��راأة  توا�سل  وجمموعة  النه�سة  جمعية  اأن 

اجلن�سني يف القوى العاملة. 

حتى  مبا�سر  اع��رتاف  وج��ود  ع��دم  م��ن  القلق  ناقو�ض  امل���راأة«   توا�سل  »جمموعة  وت��دق 

على  لها  الوطنية  واال�ستجابات  اجلائحة  بتاأثري  الع�سرين  جمموعة  دول  ق��ادة  من  االآن 

الن�ساء، حيث ف�سلت حزم االإغاثة التي اعتمدتها احلكومات يف جميع اأنحاء العامل وبيانات 

جمموعة الع�سرين يف مراعاة االحتياجات املالية واملوؤ�س�سية املحددة للمراأة.

غري اأن اإعالء ال�سوت جمددا عرب »املجموعة« حول كل ما تقدم من خماوف على حقوق 

املراأة وو�سعها وم�ستقبلها على اثر تداعيات كوفيد19-، يظهر مدى مت�سكها على ال�سري 

اخل�سو�ض،  وجه  على  وامل��راأة  عامة،  االن�سان  املرجوة يف متكني  االه��داف  قدما يف حتقيق 

حيث تلتزم الرئا�سة ال�سعودية ملجموعة الع�سرين التزاما كامال باحلفاظ على االجنازات 

والفتيات  الن�ساء  متكني  يف  ملمو�ض  تقدم  واحراز  ال�سابقة،  الرئا�سات  خالل  حتققت  التي 

ب�سكل.

  وت��ع��د »جم��م��وع��ة امل����راأة ال��ع�����س��ري��ن«، اإح���دى جم��م��وع��ات ال��ت��وا���س��ل ال��ت��اب��ع��ة ملجموعة 

لو�سع  وت�سعى  امل�ساواة بني اجلن�سني، كما  املراأة وحتقيق  تركز على متكني  التي  الع�سرين 

التو�سيات واقرتاح ال�سيا�سات الداعمة الأولويات متكني املراأة يف الدول االأع�ساء مبجموعة 

الع�سرين، من خالل و�سع تو�سياتها على جدول اأعمال مناق�سات جمموعة الع�سرين التي 

والعمل  واالقت�ساد  التقنية  االهداف  على  التاأكيد  �سياق  يف  العام،  هذا  اململكة  ت�ست�سيفها 

واملنا�سب القيادية وريادة االعمال كدعائم لتعزيز هذا التمكني.

  ودعما لتمكني املراأة واحت�سانا العمال »املجموعة«، يقوم القطاع اخلا�ض بدور متقدم 

اإم جي، و�سندوق التنمية  اأرامكو ال�سعودية و�سركة كيه بي  يف هذا ال�سياق برعاية كل من 

ال�سناعية ال�سعودي، والبنك ال�سعودي الفرن�سي، وبنك اخلليج الدويل، االأمر الذي يك�سف 

باأهمية الدور الريادي للمراأة، ومتكينها، ودعم ق�ساياها، يف  عن مدى اميان هذا القطاع 

يظهر  ما  الطموح،  حتقيق  من  متقدمة  م�ستويات  اىل  للو�سول  مل�ساندتها  ملفت،  انعكا�ض 

مدى التناغم والتكامل بني القطاعني العام واخلا�ض يف نظرتهما امل�سرتكة الأهمية متكني 

وتعزيز دور املراأة على خمتلف امل�ستويات.

 إخالص القاضي  

 »مجموعة تواصل المرأة« 
تمكين وصناعة قرار رغم 

التحديات

 األوقاف توزع مساعدات في دير الكهف

 عطلة رسمية الخميس المقبل احتفاء 
بذكرى المولد النبوي الشريف
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االنباط- عمان

 قال وزير الثقافة الدكتور با�سم الطوي�سي، اإن اخلّطة الوطنّية 

لعنا�سر الرتاث الثقايف غري املاّدي لالأعوام )2024-2020(، التي 

اأقرها جمل�ض ال��وزراء اأم�ض، تاأتي �سمن اجلهود الوطنية لرت�سيخ 

الهوية الثقافية االردنية.

وبني اأن اخلطة ت�ستند على جتهيز واإعداد جمموعة من عنا�سر 

الرتاث الثقايف غري املادي والتي نتطلع لو�سعها على قائمة الرتاث 

العاملي التي ترعاها منظمة اليون�سكو.

اإن القائمة تت�سمن ق�سمني،  واأ�ساف الطوي�سي ام�ض اخلمي�ض، 

امل��ادي امل�ستدام، والثاين ال��رتاث الثقايف  االأول ال��رتاث الثقايف غري 

املهدد باالنقرا�ض، وت�سمل حماية 16 عن�سرا تراثيا واملحافظة عليها 

من خالل دعم الن�سر الثقايف، وفتح واإطالق م�سارات البحث العلمي 

حول مو�سوعاتها، وانتاج املحتوى االإعالمي للرتويج لها والرتكيز 

عليها من منظور ال�سناعات الثقافية بتحويلها اإىل منتجات ثقافية 

قابلة لال�ستدامة.

واأ�سار اإىل اأن هذه العنا�سر ت�سمل جمموعة من العرو�ض االأدائية، 

والعنا�سر التي تتعلق بثقافة الطعام االأردين مثل املن�سف، مبينا اأن 

الوزارة تطمح اإىل اإعداد ملف متكامل عنه بحيث ي�سبح معرتفا به 

عامليا كعن�سر ثقايف وطني اأردين، جنبا اإىل جنب مع بع�ض العنا�سر 

مثل: الهجيني؛ الرتاث الثقايف لوحدة الهجانة االأردنية، والرتاث 

الثقايف للزراعة يف املناطق الوعرة، والرتاث الثقايف املرتبط باحل�ساد 

املائي يف املجتمعات الريفية االأردنية.

ولفت اإىل اأن هذه العنا�سر وغريها �ستكون على قائمة اأولويات 

عمل وزارة الثقافة خالل االأع��وام اخلم�سة املقبلة يف حماية الرتاث 

الثقايف غري املادي الوطني، م�سريا اىل اأن مديرية الرتاث يف الوزارة 

الوطنية،  اخلطة  ه��ذه  تنفيذ  ومتابعة  اجلهد  ه��ذا  برعاية  �ستقوم 

وهناك قوائم جاهزة بالتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي يف خمتلف 

بالتعاون مع عدد من  الرتاثي  العن�سر  املو�سوع/  املجاالت وح�سب 

اخلرباء واالأكادمييني االردنيني يف اجلامعات االأردنية.

متكامل  ملف  عن�سر  لكل  »�سيكون  الطوي�سي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

وحم��ت��وى علمي وحم��ت��وى ث��ق��ايف وحم��ت��وى اإع��الم��ي للتعريف به 

القوائم  على  لرت�سيحه  معدا  العن�سر  ه��ذا  يكون  حتى  وت��روي��ج��ه 

العاملية التي ترعاها منظمة اليون�سكو«.

ي�سار اإىل اأن اخلّطة تهدف اإىل تعزيز وحماية البعد الرتاثي يف 

الهوّية الوطنّية، و�سون عنا�سر الرتاث الثقايف غري املاّدي، وحمايتها 

من االندثار، ون�سر الوعي باأهمّيتها لدى املجتمع وحّثه على امل�ساهمة 

يف جمعها وتوثيقها، وت�سعى للم�ساهمة يف تعزيز موقف وزارة الثقافة 

امل��اّدي  غري  الثقايف  ال���رتاث  قوائم  على  وطنّية  عنا�سر  ت�سجيل  يف 

للب�سرّية، واال�ستفادة من فر�ض حماية الرتاث التي ترعاها املنّظمات 

االأمم��ّي��ة وغ��ريه��ا؛ ما ي�سهم يف نقل املعرفة وبناء ال��ق��درات يف هذا 

املجال.

يذكر اأن الرتاث الثقايف غري امل��اّدي يعد اأحد املجاالت االأ�سا�سّية 

يف الدرا�سات الثقافّية املعا�سرة، ويت�سمن اأ�سكال التعبري والتقاليد 

ال�����س��ف��وّي��ة مب��ا فيها ال��ل��غ��ة، وف��ن��ون وت��ق��ال��ي��د ال��ع��رو���ض، وامل��ع��ارف 

االجتماعّية،  وامل��م��ار���س��ات  وال��ك��ون،  بالطبيعة  املّت�سلة  وامل��م��ار���س��ات 

واملهارات املرتبطة بالفنون احلرفّية.

 الطويسي: الخّطة الوطنّية لعناصر التراث الثقافي ترسخ الهوية الثقافية

اجلمعة    23  /  10  / 2020

االنباط-عمان

واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوق��اف  وزير  اأعلن 

فتح  اخلاليلة،  حممد  الدكتور  االإ�سالمية، 

امل�����س��اج��د ل�����س��اله اجل��م��ع��ة ال���ي���وم اجل��م��ع��ة 

ال�����س��اع��ة  12.15 ظ��ه��را وح��ت��ى  ال�����س��اع��ة  م���ن 

1.15ظ�����ه�����را و����س���ريا ع��ل��ى االق��������دام، وذل���ك 

مبوجب اأمري الدفاع 19و 20.

واأك������د وزي�����ر االأوق���������اف، خ����الل االإي���ج���از 

ال��وزراء، ام�ض اخلمي�ض،  ال�سحفي يف رئا�سة 

على  واحل��ك��وم��ة  الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���ض 

املواطنني  اإىل جانب �سحة  وامل�ساجد  الدين 

من  يتخذ  م��ا  ك��ل  اأن  اإىل  م�سريا  واملجتمع، 

اإج����������راءات ه����ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى ال�����س��ح��ة 

وال�سالمة العامة.

امل�����س��ل��ني  اإىل  ر����س���ال���ة  ووج�����ه اخل���الي���ل���ة 

ال�سحية  ب�����االإج�����راءات  االل����ت����زام  ب�������س���رورة 

اأعلنتها وزارة االأوق��اف اأخريا من لب�ض  التي 

الكمامة والتباعد اجل�سدي واإح�سار �سجادة 

للدعوة  اأماكن  امل�ساجد  لتبقى  �سالة خا�سة 

عليها  نحافظ  واأن  ال�سرعي  والعلم  اهلل  اإىل 

وعلى �سحة املجتمع.

واأك�����د وزي����ر االأوق������اف اأن���ن���ا ل���ن ن����رتدد يف 

اإغالق اأي م�سجد خمالف، وذلك حر�سا على 

�سحة امل�سلني، داعيا اأئمة امل�ساجد واخلطباء 

االإج��������راءات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  �����س����رورة  اإىل 

ال�سحية، واأن ال تزيد خطبة اجلمعة عن 10 

دقائق.

االأطفال  اإح�سار  ع��دم  اإىل  امل�سلني  ودع��ا 

دون 15 عاماً وكبار ال�سن فوق 50 عاماً مّمن 

يخ�سون على اأنف�سهم .

االنباط- عمان

وزارة  ك����ورون����ا يف  م���ل���ف  م�������س���وؤول  ق�����ال   

العمل يف  اإن  وائل هياجنة،  الدكتور  ال�سحة 

احل�سانات �سيكون من خالل املحافظة على 

ا���س��رتاط��ات م��ن��ع ال���ع���دوى وال��ربوت��وك��والت 

ال�����س��ح��ي��ة ال�������س���ارم���ة م���ن خ����الل االل���ت���زام 

ال�سحة  ���س��روط  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  بالتباعد 

العامة

وب���ني ال��دك��ت��ور ال��ه��ي��اج��ن��ة خ���الل اإي��ج��از 

�سحفي من دار رئا�سة الوزراء ام�ض اخلمي�ض 

ان�سجاما مع  ع��ودة احل�سانات ج��اء  ق��رار  ان 

ال�سحية واحلاجات  ال�سرورات  املواءمة بني 

امل��ج��ت��م��ي��ع��ة، وح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ا���س��ت��دام��ة عمل 

يتعلق  فيما  خ�سو�سا  ال�سحية  املوؤ�س�س�سات 

ب��ال��ك��وادر ال�����س��ح��ي��ة مم��ا ي��وؤث��ر ع��ل��ى نوعية 

اأن الراحة اجل�سدية والنف�سية  االأداء موؤكدا 

تقدمي  يف  مهمان  اأم����ران  ال�سحية  ل��ل��ك��وادر 

رعاية �سحية مميزة.

االنباط-عمان

ق�����ال�����ت م������دي������رة ال����ت����ح����ول االل������ك������رتوين 

ال�����س��ح��ة  وزارة  يف  امل���ع���ل���وم���ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

فاطمة حماد، ان الهدف االأ�سا�سي من حو�سبة 

�سرعة  هو  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  فحو�سات 

اخ���ب���ار امل��واط��ن��ني ب��ن��ت��ائ��ج ف��ح��و���س��ات��ه��م حتى 

املنا�سب  ال��وق��ت  يف  انف�سهم  ع��زل  م��ن  يتمكنوا 

وجتنب االختالط الذي بدوره يوؤدي لل�سيطرة 

على انت�سار الفريو�ض.

ر�سالة  �سريافقها  النتيجة  ان  حماد  وبينت 

وات��ب��اع  نف�سه  ع��زل  امل�ساب  م��ن  تطلب  توعية 

ار����س���ادات ال��ع��زل امل��ن��زيل واالت�����س��ال م��ع اأرق���ام 

وزارة ال�سحة يف حال احتاج امل�ساعدة. وا�سافت 

ر�سائل ن�سية  ب��اإر���س��ال  ب���داأت  ال���وزارة  ان  حماد 

بنتيجة  ابالغهم  يتم  للمواطنني  ا�ض«  ام  »ا�ض 

فح�ض كورونا �سلبية كانت او اإيجابية بطريقة 

اتوماتيكية.

بدءا  العينة  امتتة  طريقة  حماد  واو�سحت 

من اخذ العينة وحتى ار�سال النتيجة من خالل 

فريق  ي��راف��ق  وال���ذي  اخل��ا���ض  البيانات  مدخل 

العينة  على  ب��ارك��ود«  »ال���س��ق  وو���س��ع  التق�سي 

بحيث يتم اإدخال اال�سم والرقم الوطني َوالعمر 

العينات  ار�سال  وعند  والعنوان،  الهاتف  ورق��م 

النتيجة  بتعبئة  فقط  امل��رك��زي  املخترب  ي��ق��وم 

ويتم ار�سالها اتوماتيكيا اىل املواطنني.

وق��ال��ت ح��م��اد ان ال��ن��ظ��ام امل��ح��و���س��ب ي�سمل 

ك��اف��ة بهدف  ال��ق��ط��اع��ات  امل��خ��ت��ربات يف  جميع 

ب��ن��اء ق���اع���دة ب��ي��ان��ات وط��ن��ي��ة ���س��ام��ل��ة جلميع 

ال��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي جت����رى يف ك���ل امل��خ��ت��ربات 

احل��ك��وم��ي��ة واجل��ام��ع��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة وال��ق��ط��اع 

اخلا�ض.

االنباط-عمان

 قال الناطق االعالمي با�سم مديرية 

ال���ذي يجري  ال��ف��ي��دي��و  ان  ال��ع��ام  االم���ن 

مركباتهم  تعر�ست  الأ���س��خ��ا���ض  ت��داول��ه 

بها، هو  مادية  ا�سرار  لالعتداء واحلاق 

ما  منذ  معها  التعامل  مت  لق�سية  قدمي 

يزيد عن العام .

االأخ���رية  االآون����ة  ان���ه ويف  اإىل  واأ����س���ار 

ر����س���دن���ا ت���ع���م���د ال���ب���ع�������ض ال���ب���ح���ث ع��ن 

ف���ي���دي���وه���ات ق����دمي����ة واع���������ادة ن�����س��ره��ا 

وقعت  بانها  وت�سليلهم  االخرين  اليهام 

حديثا.

العام  االأم���ن  مديرية  ان  على  و���س��دد 

االآخ��ري��ن  بت�سليل  ك��ان  الي  ت�سمح  ل��ن 

او  املغلوطة  واالخ��ب��ار  امل��ع��ل��وم��ات  ون�سر 

م���اآرب  لتحقيق  ال��ق��دمي��ة  ال��ف��ي��دي��وه��ات 

ومالحقتهم  تتبعهم  و�سيتم  �سخ�سية، 

القانونية  االجراءات  واتخاذ  و�سبطهم 

واالدارية بحقهم.

 وزير األوقاف: الذهاب لصالة الجمعة من الساعة 
12.15ولغاية 1:15  ظهرا وسيرا على األقدام

 مسؤول ملف كورونا :العمل في الحضانات سيكون من 
خالل المحافظة على اشتراطات منع العدوى

 الصحة: حوسبة فحوصات كورونا لتمكين المصابين 
من عزل انفسهم بالوقت المناسب

 االمن العام: فيديو تحطيم المركبات الذي يجري تداوله قديم

االنباط- املفرق

���س��ّل��م م���دي���ر ع����ام ����س���ن���دوق ال����زك����اة عبد 

�سمريات، مندوبا عن وزير االأوقاف وال�سوؤون 

وامل���ق���د����س���ات االإ����س���الم���ي���ة ال���دك���ت���ور حم��م��د 

ملنطقة  وعينية  نقدية  م�ساعدات  اخلاليلة، 

ال�سمالية  البلدية  لق�ساء  التابعة  الكهف  دير 

يف  الفقرية  االأ���س��ر  على  لتوزيعها  ال�سرقية، 

املنطقة.

امل�ساعدات  ت�سليمه  خ��الل  �سمريات،  وق��ال 

ملدير ق�ساء دير الكهف ومدير اأوقاف البادية 

ال�سمالية اليوم اخلمي�ض، اإن الوزارة و�سندوق 

ال���زك���اة ي��ق��وم��ان ب��رتج��م��ة ت��وج��ي��ه��ات جاللة 

جميع  م��ع  بالتوا�سل  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك 

اأب��ن��اء ال��وط��ن ع��ل��ى اخ��ت��الف م��ن��اط��ق �سكنهم 

واالطالع على حاجاتهم.

امل�����س��اع��دات وط����رود اخل��ري  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

تت�سمن 400 ق�سيمة �سرائية بقيمة 50 دينارا 

ل��ك��ل ق�����س��ي��م��ة، وم�����س��اع��دات ن��ق��دي��ة خلم�سني 

طالب  لكل  دي��ن��ار   100 ب��واق��ع  جامعيا  طالبا 

دي��ن��ار   100 م���ق���داره���ا  ن��ق��دي��ة  وم�������س���اع���دات 

ط��رد   400 اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اأ����س���رة،  خل��م�����س��ني 

غذائي توزع على اأ�سر جلان الزكاة يف الق�ساء.

وب����ني اأن ����س���ن���دوق ال����زك����اة، وم����ن خ��الل 

اأموال الربامج الوقفية وتربعات املزكني، قام 

اأنحاء  جميع  يف  املختلفة  امل�ساعدات  بتوزيع 

جائحة  خ��الل  ق��ام  كما  ا�ستثناء،  دون  اململكة 

كورونا بالو�سول اإىل مناطق �سكن املحتاجني 

املمكن  الدعم  وتقدمي  العمل  واملتعطلني عن 

لهم.

االنباط-عمان

 قرر رئي�ض الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

تعطيل الوزارات والدوائر الر�سمية واملوؤ�س�سات 

والهيئات العامة احتفاء بذكرى املولد النبوي 

املقبل،  اخلمي�ض  ي��وم  ت�سادف  التي  ال�سريف 

 1442 �سنة  االول  ربيع  �سهر  من  ع�سر  الثاين 

�سهر  م��ن  والع�سرين  للتا�سع  امل��واف��ق  هجرية 

ت�سرين االول ل�سنة 2020 ميالدية.

وا���س��ت��ث��ن��ى ال���ب���الغ ال�����ذي ا�����س����دره رئ��ي�����ض 

ال�����وزراء ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ال�����وزارات وال��دوائ��ر 

طبيعة  تقت�سي  ال��ت��ي  وامل��وؤ���س�����س��ات  الر�سمية 

عملها خالفا لذلك.

رئي�ض  اكد  العطرة،  املنا�سبة  لهذه  واحياء 

ال��������وزراء ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال���������وزارات وال����دوائ����ر 

الر�سمية واملوؤ�س�سات والهيئات العامة اال�سهام 

واظهارها مبا  اجلليلة  املنا�سبة  اب��راز هذه  يف 

يليق بها.
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الأخذ بالأ�صباب لكل حتدي اأو مع�صلة �صيء اأ�صا�س لغايات الو�صول للحلول الناجعة، 

اأو  اأو املقدار  ورمبا يكون املفتاح هو احلل، وغالباً ما يكون املفتاح �صيء �صغري احلجم 

يكون  ورمب��ا  للنا�س  مفاتيح  هنالك  النيابية  الإنتخابات  زمن  ويف  احل��دث؛  اأو  الفكرة 

املفتاح �صديق حميم اأم جار اأو رفيق اأو زميل عمل اأو غري ذلك؛ ولذلك املرت�صح الذكي 

الإنتخابية؛  اأ�صواتهم  ليح�صد  عليهم  لهم طريق  النا�س ومن  اأين مفاتيح  يعرف  من 

وغالباً مفاتيح النا�س تنح�صر بالإحرتام والكلمة احللوة والتوا�صل وعدم الإنقطاع:

للنا�س؛  الإنتخابي  الو�صع  ملتابعة  مهمة  جّل  النيابية  الإنتخابات  زمن  املفاتيح   .1

وغالباً مفاتيح النا�س لقلوبهم وعقولهم الإبت�صامة الطيبة والكلمة احللوة وال�صديق 

ال�صدوق وُح�صن املع�صر وطيبة القلب وغريها.

2. مفاتيح الإنتخابات كالبور�صة فتارة تتي�صر كالربق دومنا تعقيدات وتارة اأخرى 

ت�صيع املفاتيح ويف كلتا احلالتني املفرو�س اأن ل ن�صتهني باأ�صحاب املفاتيح. 

3. البيوت على كربها و�صخامتها لها مفاتيح �صغرية احلجم لأبوابها، فاملفتاح يفتح 

البوابة الرئي�صة ملدخل املنازل.  والأ�صخا�س والدخول لعاملهم املجهول وباطنيتهم لها 

مفاتيح اأي�صاً، فمنهم مفتاحه اإن�صاين اأو عاطفي واآخر مايل وغريه �ُصلطة وهكذا.

معها  ل��ل��م��ن��اورة  م��دخ��ًا  ت��ك��ون  ال��ت��ي  و�صيا�صاتها  م�صاحلها  مفاتيحها  ال���دول   .4

لتفاهمات. للو�صول 

رّب  مع  والتوا�صل  العبادة  ُم��ّخ  اأو  ل��ّب  فهو  الدعاء  تعاىل  اهلل  وب��ني  بيننا  املفتاح   .5

العّزة.

6. الرجال مفاتيحهم �صلبة ومتعددة الأنواع، فمنهم مفاتيحهم يف عقولهم ومنهم 

يف بطونهم واآخرون يف قلوبهم وهكذا.

7. الن�صاء مفاتيحهن ناعمة وغالباً ما تكون عاطفية اأو رهافة اإح�صا�س اأو اأمومة اأو 

رومان�س اأو غري ذلك.

وال�صخور  ���ص��دوع��ه��ا،  مفاتيحها  ف��اجل��ب��ال  �صعفها،  ن��ق��اط  مفاتيحها  الأ���ص��ي��اء   .8

�صقوقها، واملدن �صوارعها، واملر�س الدواء، وهكذا.

9. املطلوب معرفة مكان املفتاح لأّي �صيء كان، وبعدها ل يوجد �صيء م�صتحيل بل 

كل �صيء ممكن.

اأو  لوا�صطة  �صيتحّول  فاحلق  واإل  اخلطاأ،  ل  ال�صواب  املفتاح  ن�صتخدم  اأن  املهم   .10

�صينقلب �صّده. وال�صيء  حم�صوبية، 

ب�صراحة: ل يوجد �صيء على الب�صيطة لي�س له مفاتيح، لكن الذكاء يتطلب معرفة 

ل  ممكن  �صيء  ك��ل  يكون  وحالها  اإل��ي��ه،  ال��و���ص��ول  لغايات  وماهيته  املفتاح  موقع  اأي��ن 

وفق  املفاتيح  هذه  وتتباين  مفاتيح  له  الكل  النيابية  الإنتخابات  زمن  ويف  م�صتحيل؛ 

وطبيعتهم. وعاداتهم  ال�صخو�س 

د.محمد طالب عبيدات

 المفتاح في زمن 
اإلنتخابات النيابية

اجلمعة  23 / 10 / 2020 

 األمن العام: حادثة االعتداء على سائق 
أوبر ال عالقة لها باألتاوات

الصحة توضح من يتوجب عليهم 
إجراء فحص كورونا من المخالطين

 الغذاء والدواء: انخفاض اسعار 
الكمامات 4 مرات منذ نيسان الماضي

38 وفاة و2821 إصابة كورونا جديدة في األردن

»كورونا« ٠٠ أرقام غير مسبوقة باالعداد٠٠ والقادم اخطر

 العايد يعلن إصدار أمري الدفاع 19 و2٠

المعايطة : تبادل الخبرات بين المترشحات إقليميًا عزز أسس الديمقراطية والتعددية

 المستقلة االنتخاب: للهيئة الحق في تغيير موعد االقتراع حتى 26 كانون الثاني

االنباط-عمان

عن  اخلمي�س  ام�س  ال�صحة  وزارة  اأعلنت   

بفريو�س  ج��دي��دة  اإ�صابة  حالة   2821 ت�صجيل 

كورونا امل�صتجّد، منها 2818 ا�صابة حملية.

وتوزعت ال�صابت وفق اليجاز ال�صادر عن 

رئا�صة الوزراء ووزارة ال�صحة على النحو الآتي:

- )2818( حالة حملّية، توّزعت كما يلي:

- )1886( يف حمافظة العا�صمة عّمان.

- )293( يف حمافظة الزرقاء.

يف   )33( منها  اإرب���د،  حمافظة  يف   )268(  -

الرمثا.

- )133( يف حمافظة البلقاء.

- )61( يف حمافظة العقبة.

يف   )10( منهم  م��ع��ان،  حمافظة  يف   )37(  -

البرتا

- )35( يف حمافظة عجلون.

- )32( يف حمافظة املفرق.

- )28( يف حمافظة الكرك.

- )23( يف حمافظة ماأدبا.

- )17( يف حمافظة الطفيلة.

- )5( يف حمافظة جر�س.

�صاحنات  ل�صائقي  خ��ارج��ّي��ة،  ح���الت   )3(  -

اأردنيني قادمني عرب مركز حدود العمري.

وبذلك يرتفع اإجمايل عدد حالت الإ�صابة 

يف اململكة اإىل )46441( حالة.

كما �ُصّجلت )38( حالة وف��اة، )رحمهم اهلل 

ج��م��ي��ع��اً( ل��ريت��ف��ع اإج��م��ايل ع���دد ال��وف��ي��ات اإىل 

)481( حالة.

دِخلت اليوم للعاج 
ُ
وبلغ عدد احلالت التي اأ

ويبلغ  ح��الت،   )103( املعتمدة  امل�صت�صفيات  يف 

اإج��م��ايل ع��دد احل���الت التي تتلّقى ال��ع��اج يف 

بينما  ح��ال��ة،   )1110( اإىل  حالّياً  امل�صت�صفيات 

يخ�صع بقّية امل�صابني للعزل املنزيل.

ال��ي��وم، يف  ه��ذا  �صفاء  و�ُصّجلت )117( حالة 

امل�صت�صفيات املعتمدة.

خم���ربّي���اً،  ف��ح�����ص��اً   )23115( اإج������راء  ومّت 

اإجمايل عدد الفحو�صات )1666169(  لي�صبح 

فح�صاً.

اإجراءات اأخرى:

ت�صجيل ح��الت اإ�صابة  ا�صتمرار  ظّل  يف   •
حملّية، تدعو وزارة ال�صّحة اجلميع لالتزام 

ب����اأوام����ر ال����ّدف����اع، واّت����ب����اع م��ع��اي��ري ال�����ص��ام��ة 

وال��وق��اي��ة، وارت�����داء ال��ك��ّم��ام��ات، وع���دم اإق��ام��ة 

التجّمعات لأكرث من )20( �صخ�صاً، وا�صتخدام 

تطبيق )اأمان(، وتطبيق )�صحتك(.

االنباط-عمان

 اأع��ل��ن وزي���ر ال��دول��ة ل�����ص��وؤون الإع���ام الناطق 

اإ�صدار  عن  العايد  علي  احلكومة  با�صم  الر�صمي 

اأم���ري  ال��دك��ت��ور ب�صر اخل�����ص��اون��ة  ال�����وزراء  رئي�س 

الدفاع رقمّي 19 و20.

واأو�صح العايد اأن اأمري الدفاع 19 و20 يهدفان 

احلكومة  عنها  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  الإج������راءات  لتنفيذ 

اأخرياً، حول احلظر ال�صامل يوم اجلمعة، واحلظر 

اجل��زئ��ي ال��ل��ي��ل��ي، وت�����ص��دي��د اآل���ي���ات ال��رق��اب��ة على 

اللتزام ب�صبل الوقاية ال�صحية.

عقد  �صحفي  اإيجاز  خ��ال  العايد  وا�صتعر�س 

يف رئا�صة الوزراء ام�س اخلمي�س اأبرز اإجراءات اأمر 

الدفاع رقم 19، ويف مقدمتها اأداء �صاة اجلمعة، اإذ 

�صيكون الو�صول اإىل امل�صاجد لأداء �صاة اجلمعة 

املطبق يف جميع  ال�صامل  ي��وم غ��د خ��ال احلظر 

حمافظات اململكة، �صريا على الأق��دام وملدة �صاعة 

واحدة.

وفو�س اأم��ر الدفاع رقم 19 - بح�صب العايد- 

الإ�صامية  واملقد�صات  وال�����ص��وؤون  الأوق����اف  وزي��ر 

بال�صاحيات الإجرائية يف هذا ال�صاأن، والتي تاأتي 

حفاظا على �صحة و�صامة املواطنني.

واأك��د العايد يف هذا ال�صدد اأن مو�صوع �صاة 

اجلمعة كان يف مقدمة النقا�س حول كيفية تنفيذ 

احلظر ال�صامل اأيام اجلمعة، لفتا اإىل اأن احلكومة 

حري�صة على حماية �صحة املواطنني خال اأدائها.

واأو�صح اأن احلكومة كانت بحاجة للمزيد من 

الوقت لإع��ان كيفية ت�صهيل الو�صول للم�صاجد 

خال احلظر ال�صامل اأيام اجلمعة، والوقوف على 

اجلاهزية امليدانية للرقابة على اللتزام، وت�صمني 

ه��ذه الإج����راءات يف اأم��ر ال��دف��اع رق��م 19، وتقييم 

جناح التجارب ال�صابقة.

واأ�صار العايد اإىل اأن اأمر الدفاع اجلديد ابقى 

عمل دور احل�صانة كما هي عليه حالياً، حيث مت 

ب�صاحيات  الجتماعية  التنمية  وزي��ر  تفوي�س 

اإغاقها  اأو  با�صتمرارها  املنا�صب  ال��ق��رار  ات��خ��اذ 

بح�صب احلالة الوبائية يف كل منطقة.

وحول عمل دور احل�صانة، اأعاد العايد التاأكيد 

بال�صجاعة  تتحلى  ب��اأن  تعهدت  احلكومة  اأن  على 

وتقييمه  اإج�����راء  اأي  ت��ط��وي��ر  اأو  ت��ع��دي��ل  لإع����ان 

لتحقيق الغاية الأ�صا�صية منه، وهي حماية �صحة 

مع  ال��ت��وازن  وحتقيق  الأوىل  بالدرجة  املواطنني 

الأولويات القت�صادية والجتماعية.

واأ�صاف اأن احلكومة ارتاأت تنظيم فتح واإغاق 

دور احل�صانة بح�صب تطورات احلالة الوبائية يف 

كل منطقة، وعدد الإ�صابات والبوؤر فيها ويف دور 

اآلية مرنة يتولها  وف��ق  وذل��ك  نف�صها،  احل�صانة 

وزير التنمية الجتماعية.

وب���ني ال��ع��اي��د اأن ه���ذا ال��ق��رار ج���اء بعد تقييم 

تبعات قرار اإغاق دور احل�صانة على العاملني يف 

القطاع ال�صحي من كوادر �صحية وطبية، ميثلون 

خط الدفاع الأول يف هذا التحدي الوبائي ال�صعب، 

احلكومة  من  وحر�صاً  منهم،  الأم��ه��ات  خ�صو�صاً 

على حماية كفاءة القطاع ال�صحي وقدراته.

كما فو�س اأمر الدفاع رقم 19 - وفق العايد- 

وزي����ر ال��ع��م��ل وزي����ر ال���دول���ة ل�����ص��وؤون ال���ص��ت��ث��م��ار 

اأ���ص��ال��ي��ب ال��ع��م��ل والتعليم يف  ���ص��اح��ي��ات ت��ع��دي��ل 

التي  وامل��راك��ز  املهني  التدريب  وموؤ�ص�صات  املعاهد 

وال��ت��ع��ل��ي��م، وبح�صب  ال��رتب��ي��ة  ل��ق��ان��ون  ل تخ�صع 

تطورات احلالة الوبائية.

الليلي يف باقي  وفيما يتعلق باحلظر اجلزئي 

اأيام الأ�صبوع، جدد العايد التاأكيد على اأنه اعتبارا 

م���ن ي���وم ال�����ص��ب��ت امل��ق��ب��ل امل���واف���ق 24 م���ن ال�صهر 

اب��ت��داء من  الأ���ص��خ��ا���س  تنقل  �صُيحظر  احل����ايل، 

ال�صاعة احلادية ع�صرة ليًا وحتى ال�صاعة ال�صاد�صة 

�صباحاً، بينما �صتغلق املن�صاآت من ال�صاعة العا�صرة 

املن�صاآت  با�صتثناء  �صباحاً،  ال�صاد�صة  وحتى  ليًا 

التي يقرر رئي�س الوزراء اأن طبيعة عملها تقت�صي 

خاف ذلك.

العقوبات  ت�صديد  �صيتم  اأن��ه  اإىل  العايد  ون��وه 

والغرامات على غري امللتزمني باإجراءات احلظر، 

خ�صو�صاً من يكررها من اأفراد ومن�صاآت، لفتا اإىل 

اأن املخالفة للمكررين من الأف��راد ت�صل اإىل 500 

دينار وللمن�صاآت املكررة للمخالفة ت�صل اإىل 2000 

دينار مع اإغاقها ملدة اأربعة ع�صر يوما.

اأم��ر ال��دف��اع رق��م )19( �صدد  اأن  اأ���ص��ار اإىل  كما 

ال�صياحية  امل��ط��اع��م  ال��ع��ق��وب��ات وال���غ���رام���ات ع��ل��ى 

وال�����ص��ع��ب��ي��ة وامل���ق���اه���ي ل��ل��ت��اأك��د م���ن ع����دم ت��ق��دمي 

الأرجيلة داخل ال�صالت املغلقة، واللتزام بالتباعد 

بني الطاولت مل�صافة مرتين على الأق��ل، ووجود 

اأ�صخا�س على الأك��رث على كل طاولة، لفتا  �صتة 

اأن قيمة الغرامة ملن يكرر هذه املخالفة من  اإىل 

املن�صاآت ت�صل اإىل �صتة اآلف دينار.

الدفاع رقم  اأم��ر  اإج���راءات  باأبرز  يتعلق  وفيما 

)20(، ق��ال العايد اإن��ه ت�صمن زي��ادة ع��دد اجلهات 

على  بالتفتي�س  امل��خ��ول��ة  وال��ر���ص��م��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

اللتزام ب�صبل الوقاية والتدابري الحرتازية ومنع 

الزدحام وخمالفة غري امللتزمني، بحيث اأ�صبحت 

12 جهة حكومية ور�صمية بالإ�صافة اإىل مديرية 

الأمن العام، مع اإمكانية زيادة عدد هذه املوؤ�ص�صات 

اإن تطلب الأمر.

وا�صار اإىل اأن اأمر الدفاع رقم )20( ت�صمن اأي�صا 

الدوائر وروؤ�صاء  العامني وم��دراء  الأمناء  تكليف 

الرقابة  وموظفي  والعامة  الر�صمية  املوؤ�ص�صات 

الداخلية بتنفيذ اأوامر الدفاع يف دوائرهم.

ك��م��ا ُك��ل��ف دي�����وان امل��ح��ا���ص��ب��ة -وف�����ق ال��ع��اي��د- 

مبراقبة تقيد موظفي القطاع العام باأوامر الدفاع 

املتعلقة باللتزام بالتباعد وو�صع الكمامات، ومت 

منح �صفة ال�صابطة العدلية لاأ�صخا�س املكلفني 

ب�صبل  الل���ت���زام  ع��ل��ى  دوائ���ره���م  م���ن  بالتفتي�س 

الوقاية ال�صحية واإجراءات �صبط العدوى بح�صب 

اأوامر الدفاع.

ولفت العايد اإىل اأنه �صيتم حتويل جميع مبالغ 

الغرامات املتاأتية من خمالفات عدم اللتزام اإىل 

ل��وزارة التنمية الجتماعية  ح�صاب اخلري التابع 

يحددها  بن�صب  ال�صحة  وزارة  ت��ربع��ات  وح�صاب 

وزير املالية.

وجدد العايد التاأكيد على اأن احلكومة �صتلتزم 

على  و�صتحر�س  دائ��م��ا  وال�صفافية  باملو�صوعية 

ال���ت���وازن ب��ني اجل��وان��ب ال�صحية والق��ت�����ص��ادي��ة 

زالت  ما  احلكومة  اأن  اإىل  م�صريا  والجتماعية، 

ت��ع��ول ع��ل��ى امل���واط���ن���ني وم�����ص��وؤول��ي��ت��ه��م حلماية 

اأنف�صهم واأحبتهم وبيوتهم. واختتم وزير الدولة 

�صركاء  “كلنا  بالقول:  الإي��ج��از  الإع���ام  ل�صوؤون 

وم�صوؤولون يف مواجهة هذا الوباء الذي ل يعرف 

فرقاً بني اأحد، فالتزام كل �صخ�س فينا بكمامته 

حلماية  و�صيلة  اأف�صل  هو  وبالتعقيم  وبالتباعد 

�صحتكم”.

االنباط-عمان

والربملانية  ال�صيا�صية  ال�صوؤون  وزي��ر  افتتح   

مو�صى  امل����راأة  لتميكن  ال���وزاري���ة  اللجنة  رئي�س 

امل��ع��اي��ط��ة امل���وؤمت���ر الق��ل��ي��م��ي الف���رتا����ص���ي بني 

ال��ن��ي��اب��ي��ة يف الردن  ل��ان��ت��خ��اب��ات  امل��رت���ص��ح��ات 

واملجال�س املنتخبة يف تون�س واملغرب وبتنفيذ من 

منتدى الحتادات الفدرالية املمول من احلكومة 

الكندية.

لبناء  يهدف  املوؤمتر  ه��ذا  اإن  املعايطة،  وق��ال 

وتبادل  الإنتخابات  يف  امل�صاركات  الن�صاء  ق��درات 

اخل����ربات يف دول ال��ع��امل ال��ع��رب��ي وخ��ا���ص��ة دول 

الكبري  ال���دور  للمراأة  ك��ان  التي  وتون�س  امل��غ��رب 

والتعددية.  الدميقراطية  اأ�ص�س  بتعزيز  فيها 

واأكد املعايطة، ان الردن وبتوجيهات جالة امللك 

ج��ًدا مبجال متكني  هاًما  تقدًما  ورعايته حقق 

املراأة مبختلف النواحي وخا�صة ال�صيا�صية، لفًتا 

ت�صمن  “الكوتا” التي  نظام  اق���رار  مت  ان��ه  اىل 

احلد الأدنى ملقاعد املراأة عام 2003، وو�صل عدد 

ال�صيدات يف املجل�س النيابي ال�صابق اىل 20 �صيدة 

اىل  املعايطة  واأ�صار  بالتناف�س.  5 منهن  جنحت 

وجود ما ن�صبته 42% من ن�صبة املقاعد لل�صيدات 

م��وؤ���ص��ًرا  يعترب  املحلية/البلديات  املجال�س  يف 

قوًيا على ثقة املجتمع يف دور امل��راأة وامكانياتها 

القيادية مبختلف الهيئات الدارية، اآمًا بو�صول 

القادم  ال��ن��واب  ال�صيدات ملجل�س  م��ن  اأك���رب  ع��دد 

للدورة  املرت�صحات  ع��دد  ارت��ف��اع  ظ��ل  يف  خا�صة 

احلالية ووجود العديد من احلزبيات بينهن.

ولفت املعايطة اىل التقدم الذي حققته املراأة 

الأردنية بتقلد املنا�صب، كرئي�صة ديوان الت�صريع 

الت�صريعات  ي��ع��د م��ط��ب��خ ���ص��ن��ع  ال����ذي  وال������راأي 

�صيادي مايل  اأك��رب �صندوق  ورئي�صة  والقوانني، 

مبوؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي، معرباً عن فخره 

واعتزازه بتعيني جالة امللك مل�صت�صارات �صيدات 

لل�صوؤون ال�صيا�صية والقت�صادية. وجدد املعايطة 

تاأكيده على ان الإرادة امللكية باإجراء النتخابات 

النيابية رغم الظروف الوبائية جلائحة كورونا 

دللة وتاأكيد من القيادة على ا�صتمرارية العملية 

الدميقراطية، وهو ما داأب عليه الأردن دوماً. ويف 

اأمله بال�صتفادة  ختام حديثه عرب املعايطة عن 

من جت��ارب ال��دول العربية، فيما يخ�س ق�صايا 

املراأة ومتكينها وامل�صاركة ال�صيا�صية ونقل جتارب 

قالت  جهتها،  م��ن  امل��ج��ال.  ذات  يف  اليها  الأردن 

الفيدرالية  الحت�����ادات  م��ن��ت��دى  مكتب  م��دي��رة 

ب�����الأردن ت���ال خ��ري�����س، ان ه���ذه اجلل�صة ج��اءت 

بهدف  امل�صروع  يعقدها  جل�صات  �صل�صلة  �صمن 

تدعيم مهارات القيادات الن�صائية يف مواقع �صنع 

القرار مبا يف ذلك الربملان واملجال�س الت�صريعية 

وال��ق��ي��ادي��ة. ول��ف��ت��ت خ��ري�����س اىل وج����ود �صعف 

يف ن�صب متثيل امل���راأة ب��دول ال�صرق الأو���ص��ط يف 

ب�صبب  والربملانية  الرقابية  الت�صريعية  الهيئات 

التي تواجهها  التحديات  عدة عوامل من بينها 

النيابية واملحلية،  املر�صحات للمجال�س  وخا�صة 

بت�صافر  ع��ل��ى تخطيه  ال��ع��م��ل  ي��ج��ب  م���ا  ه���و  و 

جهود خمتلف اجلهات. فيما ا�صتعر�صت املديرة 

القليمية ملنتدى الحت��ادات الفيدرالية بتون�س 

امل������راأة �صيا�صياً  ت��ط��ور م�����ص��ارك��ة  ه�����واوي  ل��ي��ل��ى 

وال��ق��وان��ني  وال��ب��ل��دي��ة  الت�صريعية  ب��الن��ت��خ��اب��ات 

الداعمة لذلك.

ول��ف��ت��ت ال���ه���واوي اىل وج����ود دع���م وح��م��ا���س 

م�صاندة  جانب  اىل  تون�س  يف  للمراأة  امل���راأة  م��ن 

ال��ق��وان��ني ودع��م��ه��ا ل��ل��و���ص��ول اىل م��راك��ز �صنع 

القرار كحق اأ�صا�صي من حقوق الن�صان والعدالة. 

الأردن  م���ن  اجل��ل�����ص��ة  ال�������ص���ي���دات يف  وع���ر����ص���ت 

امل�صاركة جتاربهن يف اخلو�س  ال��دول  وخمتلف 

لانتخابات والقوانني الداعمة لذلك اىل جانب 

امل��راأة يف معرتك احلياة  تواجه  التي  التحديات 

العامة وال�صيا�صية

االتباط-عمان

ل  اإن��ه��ا  لانتخاب  امل�صتقلة  الهيئة  ق��ال��ت   

متلك �صاحيات تاأجيل النتخابات، بينما من 

حقها تغيري موعد يوم القرتاع حتى 26 كانون 

الثاين 2021، وذلك يف ظل امل�صتجدات التي قد 

جائحة  بتطورات  يتعلق  فيما  اململكة  ت�صهدها 

كورونا.

جاء ذلك يف حديث للناطق الإعامي با�صم 

الهيئة جهاد املومني خال ور�صة عمل عقدت 

القد�س  الأرب��ع��اء، نظمها مركز  ُبعد م�صاء  عن 

موؤ�ص�صة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�صيا�صية  ل��ل��درا���ص��ات 

اإىل  “الطريق  بعنوان  الأملانية  اأدي��ن��اور  كونراد 

املجل�س التا�صع ع�صر.. ا�صاألوا الهيئة«.

وقال اإن امل�صابني بفريو�س كورونا ويتلقون 

العاج يف امل�صت�صفيات لن يتمكنوا من الت�صويت، 

مو�صحا اأن العمارات املحجورة واملعزولة �صيتم 

قاطنيها  من  بالناخبني  خا�صة  ك�صوف  اإع���داد 

���ص��اع��ات الق������رتاع ل�صاعتني  و���ص��ي��ت��م مت���دي���د 

اإ�صافيتني لتمكينهم من التوجه لأقرب مركز 

اق��رتاع ل��اإدلء باأ�صواتهم بناء على توجيهات 

واإج���راءات اجلهات ال�صحية التي لها احلق يف 

الإدلء ب�صوته  ي�صتطيع  م��ن  ال��ق��رار يف  ات��خ��اذ 

منهم.

وحول ت�صويت الناخبني يف مناطق احلجر، 

بني املومني، انه �صيتم توفري مراكز اقرتاع لهم، 

وكل مركز يحتوي على 23 �صندوقا، بحيث يقوم 

اأماكن احلجر، موؤكدا  الناخبون بالت�صويت يف 

و�صرورة  املتبعة  ال�صحية  الإج����راءات  �صرامة 

الل��ت��زام بها من جانب جميع الط���راف داخل 

مركز القرتاع، حيث �صيتم توفري قفاز وكمامة 

ملن ل يتوفر لديه كمامة وقلم خا�س بكل ناخب، 

وجلان  الناخب  بني  التباعد  على  احلفاظ  مع 

الهيئة نحو  املومني، تلقي  اأك��د  الق���رتاع. كما 

الفا�صد،  املال  ا�صتخدام  80 باغاً حول ظواهر 

وقد مت التحقق منها جميعاً وا�صتدعاء العديد 

من املرت�صحني من بينهم نواب �صابقون كما مت 

اإحالة 12 ق�صية لادعاء العام، وهناك من مت 

ومرت�صحني  مندوبني  م��ن  �صهر  منذ  توقيفه 

لدى  ق�صايا  و4  اي�صا،  �صابقون  ن���واب  ومنهم 

اجلهات الأمنية للتحقيق فيها.

من  الأ����ص���وات  نقل  بعمليات  يتعلق  وفيما 

الأخ����رى،  ال���دوائ���ر  اإىل  املغلقة  ال��ب��ادي��ة  دوائ����ر 

بالنتقال  القانون ل ي�صمح  اأن  املومني،  او�صح 

من دوائر البادية اأو الدخول اإليها، لأنها دوائر 

مغلقة.

يتم  الذين  املندوبني  اأن  اإىل  املومني  واأ���ص��ار 

اخ��ت��ي��اره��م م���ن ج��ان��ب امل��رت���ص��ح��ني ي��ق��وم��ون 

بالت�صويت يف دوائرهم ومراكز القرتاع املحددة 

لهم، منوهاً اىل اأنه �صيكون لكل مر�صح مندوب 

واح����د ف��ق��ط يف ك��ل م��رك��ز اق����رتاع م��ن امل��راك��ز 

املنت�صرة يف دائرته النتخابية.

من جهته، اأكد مدير مركز القد�س للدرا�صات 

العديد  لتو�صيح  احل��اج��ة  ال���رن���ت���اوي،  ع��ري��ب 

الن��ت��خ��اب��ي��ة،  بالعملية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ن��ق��اط  م���ن 

خا�صة واأنها تاأتي يف ظرف ا�صتثنائي مل ياألفه 

املرت�صحون والناخبون، وكذلك اجلهة امل�صوؤولة 

عن اإدارة النتخابات، مو�صحاً اأن حظر التجول 

الأعباء من  املر�صحني مزيداً من  يفر�س على 

حيث الوقت والو�صول لأكرب عدد من الناخبني.

االنباط-عمان

 اأو�صح الناطق العامي با�صم مديرية 

جرى  التي  احلادثة  تفا�صيل  العام  الأم��ن 

ت��داول��ه��ا ع��رب امل��واق��ع الخ��ب��اري��ة وم��واق��ع 

�صخ�س  تعر�س  حول  الجتماعي  التوا�صل 

قبل  اوبر لاعتداء من  تطبيق  على  يعمل 

واأ�صحاب  الأت���اوات  فار�صي  م��ن  جمموعة 

�صحيح،  غ��ري  ذل���ك  اأن  م���وؤك���داً  اأ���ص��ب��ق��ي��ات، 

خافات  نتيجة  وق��ع��ت  احل��ادث��ة  اأن  مبينا 

حلظية.

 18 بتاريخ  وقعت  احلادثة  اأن  اإىل  واأ�صار 

خاف  اإثر  العا�صمة  جنوبي  املا�صي  اأيلول 

بني ال�صائق واإحدى الفتيات، نتيجة وقوفه 

ح�صر  حيث  بها؛  ت�صكن  التي  العمارة  اأمام 

ث��اث��ة اأ���ص��خ��ا���س اث��ن��ان م��ن��ه��م م��ن اأق���ارب 

ال��ف��ت��اة وق���ام���وا ب��الع��ت��داء ب��ال�����ص��رب على 

لتلقي  للم�صت�صفى  واأ�صعف  ال�صخ�س  ذلك 

العاج.

واك������د ال���ن���اط���ق الإع�����ام�����ي اأن������ه مت يف 

هوية  حتديد  التحقيقات  خال  من  حينه 

على  القب�س  واأل��ق��ي  ال��ث��اث��ة  الأ���ص��خ��ا���س 

توقيفه يف  للق�صاء، وجرى  حيل 
ُ
واأ اأحدهم 

الإداري��ة  الإج��راءات  بحقه  واتخذت  حينها 

التعميم على  الإفراج عنه، فيما جرى  بعد 

ال�صخ�صني الآخرين والبحث جاٍر عنهما.

االنباط-عمان

ال�صخا�س  ان  ال�صحة  وزارة  او���ص��ح��ت 

ي�صتدعي  ال���ذي���ن  ل��ل��م�����ص��اب��ني  امل��خ��ال��ط��ني 

فح�س كورونا لهم، هم من ي�صكن او يعمل 

او من  املكان  نف�س  امل�صاب يف  ال�صخ�س  مع 

هو على توا�صل مع ال�صخ�س امل�صاب ب�صكل 

م��ب��ا���ص��ر ك��امل�����ص��اف��ح��ة وامل��ام�����ص��ة وغ��ريه��ا 

من  اق��ل  مب�صافة  امل�صاب  م��ع  التوا�صل  او 

مرتين.

والإع��ام  العامة  العاقات  مدير  وق��ال 

اإن احل��م��ل��ة  ال�����ص��وي��ط��ي  ع��م��ار  ال������وزارة  يف 

ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا امل��دي��ري��ة لن�صر 

توعية  اىل  ت��ه��دف  ل��ل��م��واط��ن��ني،  ال��ت��وع��ي��ة 

ال�صامة  ب��اج��راءات  التقيد  اىل  املواطنني 

ال���ع���ام���ة، ل��ل��ح��د م����ن ان���ت�������ص���ار ال���ف���ريو����س 

اإىل ج���ان���ب ال�����دور الإع����ام����ي م���ن خ��ال 

املعنيون  التي يقوم بها  ال�صحفية  اللقاءات 

املختلفة  الإع��ام  و�صائل  عرب  واملخت�صون 

وال�صفافة. الدقيقة  املعلومة  لي�صال 

واملخالطني  امل�صابني  ال��وزارة،  وطالبت 

ب���ع���زل وح���ج���ر ان��ف�����ص��ه��م وات���ب���اع ت��ع��ل��ي��م��ات 

ال��وق��اي��ة وال�����ص��ام��ة ال��ع��ام��ة ح��ت��ى وان مل 

ان  مبينة  عليهم،  مبا�صرة  اع��را���س  تظهر 

العزل املنزيل يعد من اأهم ال�صرتاتيجيات 

امل�����ص��ت��خ��دم��ة ل��ل��ح��د م���ن ح���رك���ة امل�����ص��اب��ني 

انت�صار  وم��ن��ع  ملكافحة  وذل���ك  بهم  امل�صتبه 

العدوى.

ودع���ت ال����وزارة امل��واط��ن��ني اإىل الل��ت��زام 

وح�صور  التجمع  وعدم  اجل�صدي  بالتباعد 

اأق�صى  ال��ك��م��ام��ة وات��ب��اع  امل��ن��ا���ص��ب��ات ول��ب�����س 

و�صائل  وا�صتعمال  واحلذر  احليطة  درجات 

وخ��ا���ص��ة  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ن��د  املختلفة  ال��وق��اي��ة 

البيع وال�صراء   عمليات 

االنباط-عمان

والدواء  للغذاء  العامة  املوؤ�ص�صة  عام  مدير  قال 

ال��دك��ت��ور ن���زار م��ه��ي��دات، اإن امل��راج��ع��ة ال��دوري��ة 

على  انعك�صت  اجلراحية  الكمامات  اأ�صعار  على 

ني�صان  �صهر  منذ  مرات  اربع  ا�صعارها  تخفي�س 

املا�صي.

املوؤ�ص�صة  ع��ن  ���ص��ادر  بيان  يف  مهيدات،  وق��ال 

ال��ك��م��ام��ات  ع���ب���وة  ���ص��ع��ر  اإن  ام�������س اخل���م���ي�������س، 

اجلراحية ثاث طبقات عدد 50 حبة، التي تباع 

5,25 دينار، �صامل ال�صريبة. للجمهور هو 

الكمامات  ا�صعار  مراجعة  تتم  اإن��ه  وا���ص��اف، 

باأنها مل  علما  دوري،  ب�صكل  فيها  النظر  واع��ادة 

وب��ني  امل��ا���ص��ي.  ني�صان  �صهر  ق��ب��ل  م�صعرة  ت��ك��ن 

مهيدات اأن الغاية الرئي�صية من حتديد ال�صقف 

ال�صتغال  م��ن  املواطنني  حماية  ه��و  ال�صعري 

واحل���د م��ن امل��غ��الة يف الأ���ص��ع��ار، م��ع ال��ع��ل��م اأن��ه 

ال�صعري  ال�صقف  دون  ب�صعر  البيع  املمكن  م��ن 

جتاوزه  عدم  �صريطة  املوؤ�ص�صة،  قبل  من  املحدد 

ومبا ي�صمن املناف�صة بني املنتجني وامل�صتوردين 

الكمامات اجلراحية حا�صلة على  ان تكون  على 

كتاب اإجازة للتداول من املوؤ�ص�صة العامة للغذاء 

والدواء.

وال��ت��ف��ت��ي�����س  ال���رق���اب���ة  ف����رق  اأن  اىل  وا�����ص����ار 

الطبية  والأج��ه��زة  امل�صتلزمات  ملديرية  التابعة 

ت��ن��ف��ذ ج����ولت ع��ل��ى م����دار ال�����ص��اع��ة ل��ل��ت��اأك��د من 

اللتزام بالأ�صعار الر�صمية املعلن عنها من قبل 

املوؤ�ص�صة.

ودع����ت امل��وؤ���ص�����ص��ة يف ب��ي��ان��ه��ا امل���واط���ن���ني اىل 

او  ال��ت��وا���ص��ل معها يف ح���ال وج���ود اي خم��ال��ف��ة 

خط  خ��ال  من  ال�صاعة،  م��دار  وعلى  ماحظة 

117114 والربيد اللكرتوين  ال�صكاوى املجاين 

ت��ط��ب��ي��ق  وع�����رب   INFO@JFDA.JO
الوات�س اب على الرقم 0795632000.
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االنباط-عمان

قال اخلبري يف �ش�ؤون الطاقة والنفط 

�إن فر�ض  عامر �ل�شوبكي �م�ض �خلمي�ض، 

حظر التج�ل ال�شامل لي�م واحد �شيكلف 

ال�شريبية  اإي��رادات��ه��ا  يف  نق�ص  احلك�مة 

3 ماليني  النفطية مقداره  امل�شتقات  من 

دينار.

ي���م  اأن احل���ظ���ر  ال�����ش���ب��ك��ي،  واأ�����ش����اف 

�شيكلف احلك�مة  اأ�شابيع   10 ملدة  اجلمعة 

اإي�����رادات�����ه�����ا ال�����ش��ري��ب��ي��ة م��ن  ن��ق�����ص يف 

ملي�ن   30 مقداره  ما  النفطية  امل�شتقات 

دينار.

تخ�شره اخلزينة  الذي  املبلغ  اأن  وبني، 

ت�جه  خالله  من  ن�شتطيع  احلظر  جراء 

ل�  يت�شع  من�ذجي  م�شت�شفى  لبناء  الدعم 

تنف�ض  جهاز   2421 ���ش��راء  اأو  �شريرا   120

دعم  او  ك�رونا،  ملر�شى  خم�ش�ص  حديث 

اإىل  ع���ام، الف��ت��ا  ب�شكل  ال�����ش��ح��ي  ال��ق��ط��اع 

تنف�ض  جهاز   593 فقط  حالياً  يت�فر  اأن��ه 

ملر�شى  وخم�ش�ص  �شاغر  �شرير  و1200 

ك�رونا يف القطاع اخلا�ص واحلك�مي.

ال�ش�بكي،  بح�شب  اخل�شائر،  تقف  ومل 

ج����راء احل��ظ��ر اإىل ه���ذا احل���د ب���ل ي���ؤث��ر 

ع��ل��ى اإي��������رادات ���ش��ري��ب��ي��ة ك���ب���رية اأخ����رى 

اقت�شادية  ن�شاطات  م��ن  ت��اأت��ي  للحك�مة 

خم����ت����ل����ف����ة، م����ث����ل امل�����ط�����اع�����م وامل����ق����اه����ي 

وامل��راك��ز  وامل��راف��ق  املالب�ص  بيع  وحم��الت 

على  الكبري  والتاأثري  وغريها،  التجارية 

تعتمد  التي  املن�شاآت  هذه  يف  امل�شتثمرين 

على ي�م اجلمعة بن�شبة كبرية يف ن�شاطها 

ال���ت���ج���اري، ك���ذل���ك االأث������ر ع��ل��ى االف�����راد 

ي����م اجلمعة  ي��ع��ت��م��دون  ال��ذي��ن  وال��ب��اع��ة 

لك�شب الرزق من ن�شاطات خمتلفة.

املحلي  الناجت  ان  »اذا ما عرفنا  وختم، 

30 مليار  ل����الأردن ك��ان ق��راب��ة  االإج��م��ايل 

دينار يف العام املا�شي 2019، فاإن االإغالق 

على  �شلباً  �شينعك�ص  م���ؤخ��راً  اأق���ر  ال���ذي 

ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي االإج�����م�����ايل ب��ان��خ��ف��ا���ص 

820 م��ل��ي���ن دي���ن���ار، وه��ذا  ق��د ي�����ش��ل اىل 

م��ن ���ش��اأن��ه ان ي��رف��ع ت���ق��ع��ات االن��ك��م��ا���ص 

 ،%5 من  اكرث  اىل  العام  هذا  االقت�شادي 

العامة  امل�ازنة  عجز  �شريتفع  وبالتاأكيد 

للعام احلايل 2020 ، و يعني هذا بالتاأكيد 

اإط��ال��ة ال��ف��رة ال��زم��ن��ي��ة امل��ت���ق��ع��ة لتعايف 

من  ذلك  يتبع  ما  بكل  االأردين  االقت�شاد 

ازدياد  منها  اجتماعية  وم�شاكل  تعقيدات 

الفقر والبطالة.« ن�شب 

االنباط-عمان

ق�������ال حم�����اف�����ظ ال����ب����ن����ك امل�����رك�����زي 

قيمة  �إّن  �خل��م��ي�����ض،  �م�����ض  ف��ري��ز  زي���اد 

اإج�������راءات ال��ب��ن��ك الح���ت����اء ت��داع��ي��ات 

و�شلت  امل�شتجد،  ك�رونا  فريو�ص  اأزمة 

2.5 مليار دينار. اإىل 

افتتح بها  واأ�شاف فريز، يف كلمة له 

 ،2019 ت��ق��ري��ر اال���ش��ت��ق��رار امل���ايل ل��ل��ع��ام 

اأن اإج����راءات ال��ب��ن��ك امل��رك��زي الح��ت���اء 

8.1% من  تعادل  اأزمة ك�رونا  تداعيات 

االإجمايل. املحلي  الناجت 

واأظ����ه����ر ت��ق��ري��ر اال����ش���ت���ق���رار امل���ايل 

االأردن  يف  االأف��راد  مدي�نية  يف  ارتفاعا 

ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  دي���ن���ار  م��ل��ي��ار   11.2 اإىل 

ال���ع���بء  ن�����ش��ب��ة  و����ش���ل���ت  ح���ي���ث   ،2019

الدخل  اإىل  االأف��راد  ملدي�نية  ال�شهري 

اإىل %43.

ان��خ��ف��ا���ص  ا����ش���ت���م���رار  اإىل  واأ������ش�����ار، 

ال���ع���ام  امل�������ش���ريف  ال���ق���ط���اع  ال����رك����ز يف 

يف  التناف�شية  م�شت�ى  وارتفاع  املا�شي 

 ،2019 عام  االأردين يف  امل�شريف  القطاع 

بن�ك   5 اأك���ر  م���ج���دات  �شكلت  ح��ي��ث 

من   %53.6 ن�شبته  بنكاً،   24 اأ���ش��ل  م��ن 

املرخ�شة  ال��ب��ن���ك  م���ج���دات  اإج��م��ايل 

 %60 نح�  مقابل  املا�شي،  ال��ع��ام  نهاية 

�شن�ات.  10 قبل 

رئ��ي�����ش��ي  ب�����ش��ك��ل  ي���ع����د  “التح�شن   

اأع��م��ال��ه��ا  ب��ت��ط���ي��ر  ال��ب��ن���ك  ق��ي��ام  اإىل 

التناف�شية  قدرتها  لزيادة  ومنتجاتها 

بعد  البن�ك  ع��دد  زي��ادة  اإىل  باالإ�شافة 

دخ������ل ث���الث���ة ب���ن����ك ج���دي���دة يف ع��ام 

التقرير. وفق   ،″2009

وقال البنك املركزي، اإّن ” اختبارات 

ق���درة  اأث��ب��ت��ت  ال�شاغطة”  االأو�����ش����اع 

ال�شدمات  حتمل  على  امل�شريف  القطاع 

وامل���خ���اط���ر امل���رت���ف���ع���ة ج�����راء ك�����رون����ا، 

م�شريا اإىل �شرورة اأن تنظر البن�ك يف 

قيمة  اإىل  القر�ص  لن�شبة  االأعلى  احلد 

املره�ن. العقار 

االنباط-عمان

املجم�عة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اكد 

االأردن���ي���ة ل��ل��م��ن��اط��ق احل���رة وامل��ن��اط��ق 

الهمي�شات  خ��ل��ف  ال��دك��ت���ر  ال��ت��ن��م���ي��ة 

عر  اخلمي�ص  ام�ص  تناقله  مت  م��ا  ان 

الت�ا�شل  ال��شائل االإعالمية وم�اقع 

العطاء  ب��اإل��غ��اء  واملتعلق  االج��ت��م��اع��ي، 

اخل���ا����ص ب��ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���روع ت��ل��ف��ري��ك 

املقاولني  اإقبال  لعدم  ونظرا  عجل�ن، 

االأردن����ي����ني ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف ع��ط��اء 

ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع ت��ل��ف��ري��ك ع��ج��ل���ن يف 

خالل  من  التنم�ية  ال�ش�ان  منطقة 

ومن   2020/41 رق��م  امل��رك��زي  العطاء 

 2020/14 رق��م  امل��رك��زي  العطاء  قبله 

ثالثة  فيهما  للم�شاركة  تقدم  والذين 

15 م��ق��اوال  م��ق��اول��ني ف��ق��ط م��ن اأ���ش��ل 

. م�شنفا

ام���������ص اخل��م��ي�����ص  ب����ي����ان  وق�������ال يف 

 2020/10/11 ب����ت����اري����خ  ت����ق����رر  ان������ه 

وب��ع��د ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال��ت��ع��اون م��ع دائ���رة 

ال���ع���ط���اءات احل��ك���م��ي��ة، اإل���غ���اء ط��رح 

 2020/41 رق������م  امل�����رك�����زي  ال����ع����ط����اء 

العرو�ص  ا�شتدراج  باإجراءات  وال�شري 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ اأع����م����ال م�������ش���روع ت��ل��ف��ري��ك 

العطاءات  دائ��رة  خ��الل  وم��ن  عجل�ن 

احل��ك���م��ي��ة ���ش��م��ن ال���ع���ط���اء امل���رك���زي 

ب���ت���اري���خ  مت  ح���ي���ث   ،2020/52 رق�����م 

لت�شعة  دع�ات  وت�جيه   ،2020/10/18

م��ق��اول��ني وال���ذي���ن اأب�����دوا اه��ت��م��ام��ه��م 

ن�شخ  ب�����ش��راء  وق��ام���ا  �شابقا  بالعطاء 

ال���ع���ط���اءات امل���رك���زي���ة ال�����ش��اب��ق��ة رق��م 

مع   ،)2020/41( ورق���م   )2020/14(

املركزي  العطاء  و�شمن  اأنه  مالحظة 

م��دة  ت��ق��ل��ي�����ص  مت  ق��د   2020/52 رق���م 

 10 ت��ن��ف��ي��ذ امل�������ش���روع ال��ك��ل��ي��ة ل��ت�����ش��ب��ح 

����ش���ه���را ���ش��م��ان��ا   12 ب����دال م���ن  اأ����ش���ه���ر 

ل���ت�������ش���ري���ع وت�������رية ت���ن���ف���ي���ذ االأع����م����ال 

ول��ت��ع���ي�����ص ال��ت��اأخ��ري ال���ذي ح�����ش��ل يف 

التاأكيد  م��ع  ال��ع��ط��اءات،  ط��رح  عملية 

ع��ل��ى اأن اآخ���ر م���ع��د الإي����داع ع��رو���ص 

لدى   2020/52 رق��م  امل��رك��زي  العطاء 

�شيك�ن  احل��ك���م��ي��ة  ال��ع��ط��اءات  دائ���رة 

اأق�������ش���اه ال�����ش��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة  يف م����ع���د 

امل���اف��ق  االأرب��ع��اء  ي���م  م��ن ظهر  ع�شر 

.2020/10/28

الشوبكي: 30 مليون دينار خسائر الخزينة من 
المشتقات النفطية جراء الحظر

فريز: القطاع المصرفي قادر على تحمل الصدمات 
والمخاطر المرتفعة

الحرة والتنموية توضح إجراءات طرح العطاء المركزي 
لتنفيذ تلفريك عجلون

المواصفات تعمم بعدم إلغاء أي 
فحص يحول للمختبرات

المشاريع االستراتيجية المنفذة من 
مخصصات المنحة الخليجية لألردن

بعد خسائر ثقيلة.. النفط يخفف 
خسائره وقلق السوق ال يستكين!

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 6ر3 مليون دينار

 االنباط-عمان

واملقايي�ص  امل���ا���ش��ف��ات  م�ؤ�ش�شة  عممت 

فح�ص  اأي  اإل��غ��اء  طلب  ب��ع��دم  ال��ت��ج��ار  على 

الفاح�شة  للمخترات  حت�يلها  مت  لعينة 

بحجة ت�فر تقرير فح�ص خارجي.

وقالت امل�ؤ�ش�شة يف بيان  ام�ص اخلمي�ص، 

مب�افقة  يتم  للفح�ص  العينات  حت�يل  اإن 

)�شركة  يف��شه  م��ن  اأو  ال��ع��الق��ة  ���ش��اح��ب 

التخلي�ص( وال يتم اإر�شال العينة للمختر 

نقل  اأج�������ر  ا���ش��ت��ي��ف��اء  ب��ع��د  اإال  ال��ف��اح�����ص 

العينات.

تقارير  ت�فر  ح��ال  »يف  ال��ب��ي��ان،  واأ���ش��اف 

فح�ص  هيئات  عن  �شادرة  خارجية  فح�ص 

م��ع��ت��م��دة ي��ج��ب ع��ل��ى ���ش��اح��ب ال��ع��الق��ة اأو 

امل���ا���ش��ف��ات يف  اإع���الم م���ظ��ف  م��ن يف��شه 

املركز اجلمركي بذلك مبا�شرة عند عملية 

ال��ك�����ش��ف ع��ل��ى ال��ب�����ش��اع��ة، وي��ع��ط��ى �شاحب 

العالقة مدة ال تزيد على اأ�شب�ع من تاريخ 

ال��ك�����ش��ف ع��ل��ى ال��ب�����ش��اع��ة الإح�����ش��ار ت��ق��اري��ر 

الفح�ص اخلارجية، وعدا ذلك يتم حت�يل 

املخترات  يف  للفح�ص  امل�شح�بة  العينات 

املحلية ح�شب االأ�ش�ل.

اي طلب فح�ص  اإلغاء  البيان عدم  واأكد 

العينات  و�ش�ل  بعد  املحلية  املخترات  يف 

املختر الفاح�ص مهما كانت االأ�شباب.

االنباط-عمان

وال���ت���ع���اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزراة  ع��ر���ش��ت 

الدويل، ام�ص اخلمي�ص، جمم�عة امل�شاريع 

اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة امل��ن��ف��ذة م���ن خم�����ش�����ش��ات 

اخلليجية. املنحة 

اأن  “ت�ير”،  واأو�شحت يف تغريدة عر 

م�شروعاً   )34( بلغ   املنفذة  امل�شاريع  ع��دد 

 ،)2013 التنفيذي)2011-  الرنامج  �شمن 

لتنفيذها  املخ�ش�ص  التم�يل  قيمة  وتبلغ 

مت  كما  دي��ن��ار.  ملي�ن   )1،446.01( ح���ايل 

التنفيذ  وقيد  م�شتمر  م�شروع   90 مت�يل 

وبقيمة   2012 لعام  امل���ازن��ة  م�شروع  �شمن 

186ر1 ملي�ن دبنار.

ملبورن- رويرتز

طفيف،  ب�شكل  النفط  اأ���ش��ع��ار  ت��راج��ع��ت 

خالل  ثقيلة  خ�شائر  بعد  اخلمي�ص،  ام�ص 

ال���ل���ي���ل، وذل�����ك يف ظ���ل ت���راك���م مل��خ��زون��ات 

اإىل  ي�شري  م��ا  املتحدة  ب��ال���الي��ات  البنزين 

ت��راج��ع ت���ق��ع��ات ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال���ق���د مع 

االإ�شابات بفريو�ص ك�رونا يف  زيادة وترية 

ال�شمالية واأوروبا. اأمريكا 

�شنتا  برنت  خلام  االآجلة  العق�د  ونزلت 

 41.72 اإىل   ،%0.02 ي���ع���ادل  مب���ا  واح������دا، 

اأم�ص   %3.3 اأن خ�شرت  دوالر للرميل بعد 

االأربعاء.

وت����راج����ع����ت ال����ع����ق�����د االآج�����ل�����ة ل��ل��خ��ام 

اأرب��ع��ة  ال��شيط  تك�شا�ص  غ��رب  االأم��ريك��ي 

�شنتات، اأو 0.1%، اإىل 39.99 دوالر للرميل 

4% يف اجلل�شة ال�شابقة. بعد نزولها 

ال���ط���اق���ة  م����ع����ل�����م����ات  اإدارة  وق�����ال�����ت 

االأمريكية اإن خمزونات البنزين بال�اليات 

1.9 م��ل��ي���ن ب��رم��ي��ل يف  امل��ت��ح��دة ارت��ف��ع��ت 

ت�شرين  اأك��ت���ب��ر   16 ي���م  املنتهي  االأ���ش��ب���ع 

 1.8 النخفا�ص  ت�قعات  مع  مقارنة  االأول 

برميل. ملي�ن 

اإج���م���ايل  م��ت������ش��ط  اإن  االإدارة  وق���ال���ت 

الطلب،  على  م�ؤ�شر  وه�  امل���ردة،  املنتجات 

18.3 ملي�ن برميل ي�ميا يف االأ�شابيع  بلغ 

االأول،  ت�شرين  اأك��ت���ب��ر   16 ح��ت��ى  االأرب���ع���ة 

بانخفا�ص 13% عن نف�ص الفرة قبل عام.

وتتفاقم املخاوف على �شعيد االإمدادات 

ب��ف��ع��ل ال��ت�����ش��ارع ال��ك��ب��ري ل�����ش��ادرات النفط 

م��ع  االأول  ت�����ش��ري��ن  اأك���ت����ب���ر  يف  ال��ل��ي��ب��ي��ة 

ا�شتئناف التحميل بعد تخفيف احل�شار.

 500 اإىل  االإن���ت���اج  ت��ع��ايف  ليبيا  و���ش��ه��دت 

األ���ف ب��رم��ي��ل ي���م��ي��ا وت��ت���ق��ع احل��ك���م��ة يف 

ط��راب��ل�����ص ت�����ش��اع��ف ذل����ك ب��ح��ل���ل ن��ه��اي��ة 

العام.

 االنباط-عمان

اخلمي�ص،  ام�ص  ع��م��ان،  ب�ر�شة  اغلقت 

على  م�زعة  �شهم،  ملي�ن  2ر4  تداول  على 

اإج��م��ال��ي��ة  ت����داوالت  بقيمة  ���ش��ف��ق��ة،   1679

6ر3 ملي�ن دينار. بلغت 

النقطة  اىل  الب�ر�شة  م�ؤ�شر  وانخف�ص 

1558 بن�شبة 10ر0 باملئة مقارنة مع اإغالق 

ال�شابقة. اجلل�شة 

لل�شركات  االإغالق  اأ�شعار  ولدى مقارنة 

���ش��رك��ة   18 اأن  ت��ب��ني  اأ���ش��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

بينما  اأ�شهمها،  اأ�شعار  يف  انخفا�شا  اأظهرت 

وا�شتقرت  �شركة،   32 اأ�شهم  اأ�شعار  ارتفعت 

اأ�شعار اأ�شهم 44 �شركة اخرى.

وزيرة الصناعة توعز بتشديد الرقابة على إجراءات
 السالمة في المنشآت

 االنباط-عمان

اأوع�����زت وزي����رة ال�����ش��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

وال���ت���م����ي���ن امل��ه��ن��د���ش��ة م��ه��ا ع���ل���ي، اىل 

مدراء ال�شناعة والتجارة يف املحافظات 

جميع  على  ال��رق��اب��ة  وت�شديد  بتكثيف 

االلتزام  من  للتاأكد  وامل�اطنني  املن�شاآت 

وال���ق��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال�شالمة  ب���اإج���راءات 

11 مبا  ال���دف���اع رق����م  ال�����ش��ح��ي��ة واأم������ر 

مل�اجهة  املبذولة  اجله�د  تعزيز  ي�شمن 

انت�شار وباء ك�رونا.

واو����ش���ح���ت ال���������زارة يف ب���ي���ان ام�����ص 

اأك������دت خ��الل  ال�����زي����رة  اأن  اخل��م��ي�����ص، 

ل��ق��ائ��ه��ا ع���ر ت��ق��ن��ي��ة امل���رئ���ي وامل�����ش��م���ع 

وال��ت��ج��ارة يف  ال�����ش��ن��اع��ة  »زوم« مب����دراء 

املحافظات، الي�م، بح�ش�ر االأمني العام 

القيام  اأهمية  ال�شمايل،  ي��شف  لل�زارة 

على  مكثفة  وتفتي�شية  رقابية  بحمالت 

املحافظات  جميع  يف  امل��ن�����ش��اآت  خمتلف 

وجهاز  االداري���ني  احل��ك��ام  م��ع  بالتعاون 

االأمن العام وبدرجة ال تقل عن اجله�د 

الرقابية املبذولة يف العا�شمة عمان.

واأ�شارت ال�زيرة اىل �شرورة االلتزام 

املن�شاآت  يف  للعاملني  الكمامات  بارتداء 

اجل�شدي  التباعد  ومراعاة  وامل�اطنني 

لكل  الكامل  والتطبيق  االأ�شخا�ص  بني 

11 وي��ت��م حاليا  م��ا ج��اء يف اأم��ر ال��دف��اع 

تف�شيلية  تعليمات  اع���داد  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

لتعزيز عمليات الرقابة وزيادة التن�شيق 

بني اجلهات الرقابية ذات العالقة.

ال�شناعة  ال�زيرة من مدراء  وطلبت 

والتجارة يف املحافظات عقد لقاءات مع 

ممثلي القطاع اخلا�ص كل يف حمافظته 

املن�شاآت  اأ���ش��ح��اب  ت���ج��ي��ه  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 

لتطبيق اأمر الدفاع واجراءات ال�شالمة 

ال��ع��ام��ة، م����ؤك���دة اأه��م��ي��ة ال��رق��اب��ة على 

وف��رة  م��ن  با�شتمرار  وال��ت��اأك��د  االأ���ش���اق 

مت�از  وب�شكل  االأ�شعار  ومراقبة  ال�شلع 

م���ع ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ن��ف��ي�����ص ع��ل��ى امل��ن�����ش��اآت 

التزامها. ل�شمان 



االنباط-وكاالت

ه����دم����ت ال�������س���ل���ط���ات الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، 

الفل�سطينية،  العراقيب  قرية  اخلمي�س، 

للمرة  النقب )جنوب(  الواقعة يف منطقة 

ال� 179 على التوايل

الأن��ا���س��ول،  وك��ال��ة  ملرا�سل  ت�سريح  ويف 

املحلية  اللجنة  ع�سو  الطوري،  عزيز  قال 

ال�����س��ل��ط��ات  اإن  ال���ع���راق���ي���ب  ع����ن  ل���ل���دف���اع 

الإ�سرائيلية هدمت قرية العراقيب للمرة 

ال 179 اليوم

ال�سرطة  اعتقلت  الهدم  اأث��ن��اء  واأ���س��اف 

ومت  )ال��ط��وري(  �سعيد  ابني  الإ�سرائيلية 

الفراج عنه لحقا، بعد تدخل حمامني

ال��راب��ع��ة،  امل���رة  اأن ه���ذه ه��ي  ول��ف��ت اإىل 

تف�سي  ظل  يف  القرية  هدم  فيها  يتم  التي 

جائحة فريو�س كورونا

اأه��ايل  اأن  على  التاأكيد  الطوري  وج��دد 

ال��ق��ري��ة ���س��ي��ع��ي��دون ب���ن���اء ق��ري��ت��ه��م، رغ��م 

املتكرر الهدم 

اخل�سب  م��ن  مبنية  العراقيب  وم��ن��ازل 

وال��ب��ا���س��ت��ي��ك وال�����س��ف��ي��ح، وت��ق��ط��ن��ه��ا 22 

عائلة، وفق مرا�سل وكالة الأنا�سول

القرية  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  وهدمت 

 ،2010 مت���وز  ي��ول��ي��و/  يف  الأوىل،  ل��ل��م��رة 

ومنذ ذلك احلني تعود لهدمها يف كل مرة 

يقوم ال�سكان باإعادة بنائها

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ت���ع���رف احل���ك���وم���ة  ول 

ي�سّرون  �سكانها  ولكن  العراقيب،  بقرية 

على البقاء على اأر�سهم رغم الهدم املتكرر 

لها

ويف تقرير �سابق، قالت منظمة ذاكرات 

)يهودا  اإ�سرائيليني  نا�سطني  ت�سم  التي 

عام  الفل�سطينية  للنكبة  وت���وؤرخ  وع��رب��ا( 

الأوىل  للمرة  اأقيمت  العراقيب  اإن   ،1948

يف ف����رة احل���ك���م ال��ع��ث��م��اين ع��ل��ى اأرا�������سٍ 

ال�سكان ا�سراها 

تعمل  ال�����س��ل��ط��ات  اأن  امل��ن��ظ��م��ة  وذك�����رت 

ال�سيطرة  بهدف  القرية،  �سكان  طرد  على 

اإ�سرائيل  اأن  اإىل  م�سرية  اأرا���س��ي��ه��م،  على 

ل ت��ع��رف ب��ع�����س��رات ال���ق���رى الأخ�����رى يف 

م��ن��ط��ق��ة ال���ن���ق���ب، وت���رف�������س ت���ق���دمي اأي 

خدمات لها

االنباط-وكاالت

دعوى  الفل�سطيني،  الق�ساء  �سجل   

ق�����س��ائ��ي��ة ����س���د ح���ك���وم���ة ب��ري��ط��ان��ي��ا، 

ال��ذي  بلفور”  “وعد  اإ���س��داره��ا  ب�سبب 

من  الإ�سرائيلي  الع�سابات  فيه  مكنت 

من  اأي��ام  بعد  وذل��ك  فل�سطني،  احتال 

اأن  الفل�سطيني،  ال��ع��دل  وزي���ر  اإع����ان 

م�ستوطنني  مباحقة  �سيبداأ  الق�ساء 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، ارت��ك��ب��وا ان��ت��ه��اك��ات �سد 

لفل�سطينيني ا

وح���م���ل ال���ق�������س���اء، امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 

امل�سوؤولية القانونية  “بريطانيا” كامل 
ال���ن���ا����س���ئ���ة ع����ن ����س���ل���وك���ه���ا وت�������س���رف���ات 

امل��خ��ال��ف��ة ل��ق��واع��د الأخ����اق وال��ق��ان��ون 

ال�����دويل، وال��ق��وان��ني امل��ح��ل��ي��ة وق����ررات 

الأمم املتحدة، واجلرائم التي ارتكبتها 

خ������ال ف������رة اح���ت���ال���ه���ا الأرا�������س������ي 

الن��ت��داب  ف��رة  وط���وال  الفل�سطينية، 

الربيطاين

ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ذل������ك  يف  “مبا  وت�����اب�����ع: 

نوفمرب   1 بتاريخ  ال�سادر  بلفور  لوعد 

ال�سعب  ح��رم��ان  اإىل  اأدت  وال��ت��ي   ،1917

ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي م�����ن اأب���������س����ط ح��ق��وق��ه 

ال��ق��ان��ون��ي��ة والإن�����س��ان��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 

وم���ن���ع���ه م����ن ح���ق���ه يف ت���ق���ري���ر امل�����س��ري 

ت�����راب اأر������س ف��ل�����س��ط��ني، الأم�����ر ال���ذي 

لل�سعب  ج�سيمة  اأ���س��راًر  و�سبب  احل��ق 

الوطنية وق�سيته  الفل�سطيني 

نتيجة  املدعون  �سمن  من  واأ���س��اف: 

للجرائم والعتداءات التي متت عليهم 

حقوقهم  وعلى  ووطنهم  وممتلكاتهم 

الفردية واجلماعية، التي انهكت اأب�سط 

م��ق��وم��ات احل��ي��اة الإن�����س��ان��ي��ة واإخ����ال 

العام  ب��ال��واج��ب  عليها،  امل��دع��ى  اجل��ه��ة 

ال����ذي ك���ان م��ل��ق��ى ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا خ��ال 

فرة النتداب، وهي اأ�سرار ج�سيمة ل 

ميكن تداركها

االنباط-وكاالت

الأمريكية  الراأي  ا�ستطاعات  اأظهرت 

الأخ�������رية، ت���ق���دم امل���ر����س���ح ال��دمي��ق��راط��ي 

ل��ل��رئ��ا���س��ة الأم���ريك���ي���ة ج���و ب���اي���دن ع��ل��ى 

املر�سح اجلمهوري الرئي�س دونالد ترمب 

نقطة،   7.5 ب����� ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

ق��ب��ي��ل اأق���ل م��ن اأ���س��ب��وع��ني ع��ل��ى م��وع��ده��ا 

املققر يف الثالث من ت�سرين الثاين املقبل

ارتقعت  ال���راأي  ا�ستطاعات  وبح�سب 

قبل  م��ن  ب��اي��دن  ل�سالح  الت�سويت  ن�سبة 

�سمن  باأ�سواتهم  اأدل��وا  الذين  املقرعني 

ع���دده���م  وال���ب���ال���غ  املبكر”  “القراع 
ح��ت��ى ���س��ب��اح ال���ي���وم 44 م��ل��ي��ون اأم��ريك��ي��ا 

النتخابات  “م�سروع  موقع  ن�سر  ح�سبما 

ف��ل��وري��دا  جل��ام��ع��ة  ال��ت��اب��ع  الأمريكية” 

����س���م���ن حت���دي���ث���ات���ه امل�������س���ت���م���رة لع������داد 

كاليفورنيا  ولي��ات  يف  �سيما  ل  املقرعني، 

وفلوريدا وتك�سا�س 

ح���ال���ة  اإىل  ال����س���ت���ط���اع���ات  وت�������س���ري 

الأمريكيني  الناخبني  قبل  من  ال�ستياء 

من  ل�”بايدن”  با�سواتهم  اأدل���وا  ال��ذي��ن 

ي�سعى  الذي  ترمب  اتبعها  التي  ال�سيا�سة 

ل����ولي����ة ث���ان���ي���ة يف ت��ع��ام��ل��ه م����ع ج��ائ��ح��ة 

ك���ورون���ا، و���س��ط ارت��ف��اع اأع����داد ال���س��اب��ات 

والذي فاق 8 مايني �سخ�س يف الوليات 

املتحدة، واأعداد الذين هم بحاجة للعاج 

الوليات  الكثري من  امل�ست�سفيات يف  داخل 

واوه��اي��و،  “وي�سكان�سني،  مثل  احلا�سمة 

وم��ي��ت�����س��ي��غ��ان، وك���ارول���ي���ن���ا ال�����س��م��ال��ي��ة، 

وب���ن�������س���ل���ف���ان���ي���ا ال����ت����ي ت���ع���ت���رب الأه���������م يف 

النتخابات احلالية كما هو متوقع حل�سم 

الرئا�سة«

ال�سابق  اأن ي�سارك الرئي�س  املقرر  ومن 

باراك اأوباما املر�سح بايدن اليوم اخلمي�س 

ق��ب��ي��ل امل���ن���اظ���رة ال���ث���ان���ي���ة والأخ���������رية يف 

مهرجان انتخابي يف الولية لدعم فوزه

االنباط-وكاالت

 اق��ت��ح��م ع�����س��رات امل�����س��ت��وط��ن��ني، ال��ي��وم 

املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  باحات  اخلمي�س، 

م���ن ج��ه��ة ب����اب امل���غ���ارب���ة ب��ح��م��اي��ة ���س��رط��ة 

الح�����ت�����ال الإ�����س����رائ����ي����ل����ي، ف���ي���م���ا ط��ال��ب 

م�������س���ت���وط���ن���ني م����ن ج����م����اع����ات م����ا ت�����س��م��ى 

بطرد  بثوها  فيديوهات  ع��رب  ب�”الهيكل” 

دائرة الأوقاف من وقف عملها

واأف��������ادت دائ������رة الأوق��������اف الإ���س��ام��ي��ة 

م�����س��ت��وط��ن��ا   81 ب������اأن  امل���ح���ت���ل���ة،  ب���ال���ق���د����س 

اق���ت���ح���م���وا ب����اح����ات الأق���������س����ى، يف ال���ف���رة 

ال�سباحية من القتحامات ونفذوا جولت 

ا�ستفزازية، والتقطوا �سورا تذكارية لهم

وب����ث م�����س��ت��وط��ن��ون ع���ل���ى ���س��ف��ح��ات م��ا 

على  املزعوم”  “الهيكل  منظمات  ت�سمى 

م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي م��ن�����س��ورات 

دائ���رة  ب��ط��رد  ت��ط��ال��ب  ب��الأق�����س��ى،  م�سجلة 

الأوق���������اف الإ����س���ام���ي���ة وم���وظ���ف���ي���ه���ا م��ن 

الأق�سى امل�سجد 

االنباط-وكاالت

اأنه  �سعّيد،  قي�س  التون�سي  الرئي�س  اأك��د 

باأنف�سهم  ي��ت��ول��وا  اأن  الليبيني  واج���ب  م��ن 

الأزم���ة  بحل  الكفيلة  احل��ل��ول  ع��ن  البحث 

احلالية، اعتمادا على اإرادة ال�سعب.

ونقل بيان ر�سمي عن الرئي�س التون�سي 

قوله، اإنه كلما زاد عدد املتدخلني الأجانب 

يف امللف الليبي، ازدادت الأو�ساع تعقيدا.

وجاءت ت�سريحات �سعّيد اأثناء ا�ستقباله 

وزير اخلارجية الفرن�سي جون اإيف لودريان 

يف العا�سمة التون�سية.

جدد  �سعّيد  الرئي�س  اأن  البيان  واأ���س��اف 

تاأكيده رف�س بلده ب�سكل قاطع لأي حماولة 

لتق�سيم ليبيا.

وك����ان ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����س��ي ق���د اأع���ل���ن يف 

ال�سبل  كل  توفري  اأكتوبر  من  ع�سر  الثالث 

لإجناح املحادثات التي ت�ست�سيفها تون�س يف 

نوفمرب املقبل بني الفرقاء الليبيني برعاية 

اأممية.

االنباط-وكاالت

الأرب��ع��اء،  �سودانيون،  حمتجون  اأغلق   

ط���رق���ا رئ��ي�����س��ي��ة ب��ال��ع��ا���س��م��ة اخل���رط���وم 

اندلعت  مظاهرات  ال�سرطة  تفريق  عقب 

���س��ب��اح��ا ت��ط��ال��ب ب��� اإ���س��ق��اط احل��ك��وم��ة و 

الثورة ت�سحيح م�سار 

اح����ت����ج����اج����ات  يف  امل������ئ������ات  و��������س�������ارك 

باخلرطوم منددة ب� نق�س الوقود واخلبز 

الثورة  يف  م�سار  انحرافا  يعتربونه  وما   ،

عمر  بالرئي�س  اأطاحت  التي   ، ال�سودانية 

الب�سري

املركزية  ال�سودان  اأطباء  جلنة  واأعلنت 

الأرب�����ع�����اء، م��ق��ت��ل ���س��خ�����س واإ����س���اب���ة 14 

اآخرين يف يف تلك املظاهرات

م��واك��ب  اإن  ب���ي���ان  ال��ل��ج��ن��ة يف  وق���ال���ت 

احلاكمة  ال�سلطة  قابلتها  امل�سار  ت�سحيح 

اإث��ره  على  �سقط  م��ف��رط  وع��ن��ف  ب�سلف، 

العا�سمة  �سرق  ال�سرطة  بر�سا�س  �سهيد 

اخل����رط����وم، وه����و ال�����س��ه��ي��د حم��م��د ع��ب��د 

املجيد

اآخ���ري���ن  ���س��خ�����س��ا   14 اأن  واأ�����س����اف����ت 

اخلطرية،  بني  متفاوتة  بجروح  اأ�سيبوا 

وال��ط��ف��ي��ف��ة م��ن��ه��ا اإ����س���اب���ت���ان ب��ال�����س��در، 

واإ����س���اب���ت���ان ال����راأ�����س، واإ����س���اب���ات اأخ����رى 

امل�سيل للدموع�س الغاز  بعبوات 

املحلي
50 اجلمعة  10/23 / 2020 

 فتح: ال ننتظر موافقة أحد إلنجاح المصالحة

للمرة 179.. إسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية

 القضاء الفلسطيني يقاضي الحكومة البريطانية إلصدارها »وعد بلفور« والجرائم التي ارتكبت بحق العائالت

 تقدم بايدن ب7.5 نقطة على ترمب في السباق الرئاسي األميركي 

 مستوطنون يقتحمون األقصى ويطالبون 
بطرد دائرة األوقاف اإلسالمية

تونس تجدد رفضها ألي محاولة لتقسيم ليبيا

 السودان.. مظاهرات غاضبة 
تطالب بتصحيح مسار الثورة

االنباط-وكاالت

اإن ح��رك��ت��ه  ع��ب��د اهلل  ع��ب��د اهلل  ف��ت��ح  ال���ق���ي���ادي يف ح��رك��ة  ق����ال 

امل�ساحلة  ملف  لإجن���اح  الغربية  اأو  العربية  امل��واف��ق��ة  تنتظر  ل��ن 

لفل�سطينية ا

واأو�سح القيادي عبد اهلل يف لقاء له على اإذاعة �سوت الأق�سى، 

اأن اللقاء الذي مت بني القيادينّي يف حما�س وفتح �سالح العاروري 

اإ�سطنبول،  يف  النق�سام  واإنهاء  امل�ساحلة  ب�ساأن  الرجوب  وجربيل 

مّت دون تدخل اأي عا�سمة عربية

وتابع “اإذا اأراد اأي اأحد من العرب اأو غريهم امل�ساركة يف اإمتام 

الفل�سطينية  الق�سية  اأع��داء  وكل  �سروط،  دون  فنقبله  امل�ساحلة 

الح��ت��ال  م��ن  ���س��واء  يلتئم،  اأن  الفل�سطيني  لل�سف  ي��ري��دون  ل 

اأم��ري��ك��ا، ورمب���ا بع�س الأط���راف  ال��راع��ي��ة ل��اح��ت��ال  ال��دول��ة  اأو 

الإقليمية«

الكل  ���س��د  م��وج��ه��ة  م��وؤام��رة  القرن”  “�سفقة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

داعيا  بعينها،  فتح  اأو حركة  اإىل حركة حما�س  ولي�س  الفل�سطيني، 

وو�سع  ال�سفوف  لر�س  “لن�سارع  حمفزا  ال�سفقة  هذه  تكون  لأن 

النق�سام وراء ظهورنا«

واأكمل “هناك انعدام للعمق العربي الذي كنا ن�ستند عليه ويعزز 

�سمودنا، هذا النهيار ل ُعو�س اإل ب�سابة جبهتنا الداخلية«

ُبطء  هناك  لكن  امل�ساحلة،  طريق  يف  عقبات  يوجد  ل  وقال:” 

بع�س ال�سيء يف تنفيذها، ويجب اأن نتجاوز ذلك واأن ن�سارع لإجناز 

هذا امل�سروع الوطني يف مواجهة كل الأخطار التي تتهدد الق�سية 

الفل�سطينية«



الدويل
60 اجلمعة  23/ 10 / 2020 

االنباط-وكاالت

�أن  �إ�سر�ئيلية  �إعالمية  تقارير  ك�سفت 

ن�سطت  �إ�سر�ئيلية  دبلوما�سية  ممثلية 

�لبحرين،  يف  عاما   11 ق��ر�ب��ة  م��دى  على 

حت���ت غ���ط���اء ���س��رك��ة جت���اري���ة ل��ت�����س��ج��ي��ع 

�ال�ستثمار.

ف��اإن   ،”24 “�إ�سر�ئيل  موقع  وبح�سب 

�ل��ك�����س��ف ع���ن ت��ف��ا���س��ي��ل ه����ذه �ل��ع��الق��ات 

�لتي  و�الت�ساالت  �ل�سرية  �لدبلوما�سية 

�إ�سر�ئيل  بني  �لكو�لي�س  ور�ء  من  �أدي��رت 

و�ل���ب���ح���ري���ن، ج����اء ع��ق��ب �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى 

�ت���ف���اق �إع����الن �ل�����س��الم ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن يف 

�سبتمرب �ملا�سي برعاية �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية.

ب����اأن  “و�ال” �ل����ع����ربي  م���وق���ع  و�أف�������اد 

�الت�������س���االت ل��ف��ت��ح مم��ث��ل��ي��ة �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

 2007 �الأع���و�م  يف  ب���د�أت  �ملنامة  يف  �سرية 

�أج��رت��ه��ا  ���س��ري��ة  �ج��ت��م��اع��ات  ب��ع��د  و2008 

حينه  يف  �الإ�سر�ئيلية  �خل��ارج��ي��ة  وزي���رة 

�لبحريني  ن��ظ��ره��ا  م��ع  ليفني  ت�سيبي 

قطع  �أن  �إىل  م�����س��ر�  خليفة،  ب��ن  �أح��م��د 

فرب�ير  يف  �إ�سر�ئيل  م��ع  عالقاتها  قطر 

يف  �الإ�سر�ئيلية  �ملمثلية  و�إغ���الق   ،2009

�لدوحة �ساهم بقيام �لبحرينيني باإعطاء 

�إ�سر�ئيلية  لفتح ممثلية  �الأخ�سر  �ل�سوء 

يف �ملنامة، وفق ما جاء يف �لتقرير.

ولفت �ملوقع �إىل �أنه بعد �أ�سهر من تويل 

بنيامني نتنياهو من�سب رئا�سة �حلكومة 

�ل�سركة  �سجلت   2009 ع��ام  �الإ�سر�ئيلية 

 Center For International
�ل�����س��ج��الت  يف   Development
�ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة وع��م��ل��ت مب��ج��ال �ل��ت�����س��وي��ق 

�ل����ت����ج����اري وج��������ذب �ال�����س����ت����ث����م����ار�ت يف 

�ل��ب��ح��ري��ن، و�ل���ت���ي ����س��ت��خ��دم��ت ك��غ��ط��اء 

�ملنامة. �الإ�سر�ئيلية يف  للممثلية 

وغ������رت ه�����ذه �ل�������س���رك���ة ����س��م��ه��ا ع���ام 

و�ل���ذي يحظر  �حل���ايل  �ال���س��م  �إىل   2013

�ل��ك�����س��ف ع��ن��ه الأ����س���ب���اب �أم���ن���ي���ة، وت�����س��وق 

�ل�����س��رك��ة ن��ف�����س��ه��ا ع��ل��ى �أن���ه���ا ج��ه��ة ت��ق��دم 

خ���دم���ات ل��زب��ائ��ن يف �أوروب������ا و�ل���والي���ات 

�ل�سوق  دخول  يف  يرغبون  �لذين  �ملتحدة 

�ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة مب����ج����االت غ����ر م��رت��ب��ط��ة 

بالنفط.

دبلوما�سيني  فاإن  “و�ال”  ووفق موقع 

�إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني ي��ع��م��ل��ون ل���دى �خل��ارج��ي��ة 

�الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، م�����وج�����ودون يف م��ك��ات��ب 

�ل�����س��رك��ة يف �مل��ن��ام��ة، وي��ن�����س��ط��ون ك��رج��ال 

�أعمال منذ �أكرث من 10 �سنو�ت.

�سغرة  جم��م��وع��ة  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أك����د 

من �مل�سوؤولني يف �لبحرين عرفت بوجود 

�أن رج���ال �الت�����س��ال  �إىل  �ل�����س��رك��ة، الف��ت��ا 

�مل����رك����زي����ني �ل��ب��ح��ري��ي��ن��ني ك����ان����و� وزي����ر 

�خلارجية وعدد من م�ست�ساريه �ملقربني.

�الثنني  طلبا  قدمت  �إ�سر�ئيل  وكانت 

�مل���ا����س���ي ل��ف��ت��ح ����س���ف���ارة ل���ه���ا يف �مل���ن���ام���ة، 

�خل��ارج��ي��ة  وز�رة  يف  م�������س���وؤول���ون  وق�����ال 

�لبنية  ��ستغالل  �إنهم ينوون  �الإ�سر�ئيلية 

�لع�سر  �ل�سنو�ت  خالل  �ملتوفرة  �لتحتية 

�مل��ا���س��ي��ة الإق��ام��ة �ل�����س��ف��ارة �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 

ما  “عمليا،  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي:  م�����س��وؤول  وق���ال 

���س��ن��ف��ع��ل��ه ه����و �����س���ت���ب���د�ل �ل���الف���ت���ة ع��ن��د 

�ملدخل«.

االنباط-وكاالت

�أحرونوت”  “يديعوت  �سحيفة  زعمت 

جرى  �ل��ذي  �الأر���س��ي  للعائق  �أن  �لعربية 

ت�سييده موؤخًر� �لف�سل يف �كت�ساف �لنفق 

�ملمتد من مدينة خان يون�س جنوب قطاع 

�حلدود  بني  �لنفق  “ُحب�س  �إذ  �أم�س،  غزة 

وبني �لعائق وجرى �كت�سافه«

ع�سكرية  ق���و�ت  �إن  �ل�سحيفة  وق��ال��ت 

�لهند�سة  ���س��الح  م��ن  م��ع��ززة  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

ت���و�����س���ل �أع����م����ال �حل���ف���ري���ات يف م��ن��ط��ق��ة 

م�سرة  يون�س،  خان  قرب  �لنفق  �كت�ساف 

بنحو  �حل�����دود  “يخرتق  �ل��ن��ف��ق  �أن  �إىل 

�الأمتار« ع�سر�ت 

وبينت �أن �لنفق ي�سمل عديد �لتفرعات 

�لتمويه  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ج��دي��د�ت 

�أف����ر�د �جل��ي�����س �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي، بينما  ع��ل��ى 

خ�سية  د�خ��ل��ه  �الآن  ح��ت��ى  �جل��ن��ود  ي��دخ��ل 

تفخيخه

و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أنه جرى �لعمل 

به نهار �ليوم �الأربعاء باأكرث من 10 �آليات 

و�مل��ق��ادح  �جل��ر�ف��ات  مثل  ثقيلة  هند�سية 

�لعمالقة

ووف��ق��اً ل��ل��ت��ق��دي��ر�ت �الأول���ي���ة، ت��ق��ول �إن 

�لنفق مت حفره بطول كيلومرت �إال �أنه مل 

مل  كما  �الآن،  حتى  قتالية  و�سائل  يحتوي 

عن  �الحتالل  جي�س  بل�سان  �لناطق  يعلن 

�جلهة �لتي تقف خلفه

وت�����س��ر ت���ق���دي���ر�ت يف ق���ي���ادة �جل��ي�����س 

�إبطال مفعول  �سيجري  �أنه  �إىل  �جلنوبية 

�ل��ن��ف��ق خ����الل �الأ����س���ب���وع �ل���ق���ري���ب ���س��و�ء 

�أو تفجره باإغالقه باالإ�سمنت 

كما نقلت عن �سابط بجي�س �الحتالل 

وج���ود  �إىل  ت�����س��ر  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  �إن  ق��ول��ه 

مزيد من �الأنفاق �لعابرة للحدود باجتاه 

بناء  ��ستكمال  رغ��م  �لغالف،  م�ستوطنات 

يتم  �أن  ع��ل��ى  ت��ق��ري��ًب��ا،  �الأر����س���ي  �جل�����د�ر 

�ل��ع��ل��وي م��ن��ه ح��ت��ى م��ار���س  ت�سييد �جل���زء 

�ملقبل

ون��ق��ل ع���ن �ل�����س��اب��ط ق��ول��ه �إن �ل��ع��ق��د 

�لقطاع،  د�خ��ل  �أن��ف��اق  ث��ورة  �سهد  �الأخ���ر 

ج��ًد�  �سخمة  �أن��ف��اق  �سبكة  حفر  ج��رى  �إذ 

��ستعد�ًد� الأي مو�جهة م�ستقبلية

“�جلانب  �الإ�سر�ئيلي:  �ل�سابط  وقال 

�الآخر ي�ستخدم هذ� �ملجال كجانب دفاعي 

وه��ج��وم��ي و���س��ن��و�ج��ه��ه يف �مل����رة �ل��ق��ادم��ة 

لهذ�  ن�ستعد  غ��زة..  يف  فيها  �سنعمل  �لتي 

�لتهديد«

�جل��د�ر  يعرب  مل  �لنفق  �أن  على  و���س��دد 

�الأر�سي �جلديد، كما �أنه مل ي�سكل خطًر� 

على �سكان �لغالف

�ل�سحيفة-  بح�سب  �لتقدير�ت  وت�سر 

�إىل �أن���ه ن��ف��ق خ��ان ي��ون�����س ح��دي��ث، وُح��ف��ر 

ي��زع��م �جل��ي�����س  ف��ي��م��ا   ،  2014 ب��ع��د ح���رب 

ن��ف��ًق��ا منذ   20 �ك��ت�����س��ف  �أن����ه  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�نتهاء تلك �حلرب

�ستنهي  �أن قو�ته  �ل�سابط عن  وحتدث 

وفتحاته  �لنفق  �سر  خ��ط  در����س��ة  ق��ري��ًب��ا 

�سيجري  �لقطاع وتفرعاته وعندها  د�خل 

تدمره

ورغ�����م ع����دم ت��وج��ي��ه �أ����س���اب���ع �الت���ه���ام 

�ل���ن���ف���ق الأي م��ن  ب���ال���وق���وف خ���ل���ف ح���ف���ر 

�جلي�س  بل�سان  �لناطق  �أن  �إال  �لف�سائل؛ 

�الإ�سر�ئيلي حمل حركة حما�س م�سئولية 

كل ما يجري يف غزة

االنباط-وكاالت

ب�سحيفة  �لع�سكرية  �ل�سوؤون  قال حملل 

�إن  ر�م،  ل��ي��ف  ت���ال  �ل��ع��ربي��ة،  “معاريف” 
“حما�س” م�ستمرة،  مع  �لتهدئة  مباحثات 

رغ���م �ك��ت�����س��اف �ل��ن��ف��ق �الأخ����ر ع��ل��ى ح��دود 

قطاع غزة

وزع�������م �مل���ح���ل���ل �ل���ع�������س���ك���ري، ت�����ل ل��ي��ف 

مباحثات  �أن  �خل��م��ي�����س،  �م�����س  ���س��ب��اح  ر�م، 

�لتو�سل �ىل تهدئة طويلة �ملدى مع حركة 

بو�ساطة طرف ثالث “حما�س” م�ستمرة، 
م��ب��اح��ث��ات  م��و����س��ل��ة  �أن  ر�م،  و�أ�����س����اف 

م�سروطة  لي�ست  “حما�س”،  م��ع  �لتهدئة 

ت���ب���ادل  ب���ال���ت���ق���دم يف م���ب���اح���ث���ات ����س���ف���ق���ة 

�الأ�سرى بني �لطرفني

ووفقا للمحلل، تعتقد �ملنظومة �الأمنية 

تهدئة  �لتو�سل �ىل  �أن جهود  �الإ�سر�ئيلية، 

ت��اأخ��ذ  لكنها  ت��ن��ج��ح،  “حما�س” ���س��وف  م��ع 

ب��احل�����س��ب��ان حم����اوالت �جل��ه��اد �الإ���س��الم��ي 

لت�سخني �جلبهة �جلنوبية

�أنه رغم وجود مباحثات  ر�م، �ىل  و�أ�سار 

�جلبهة  قيادة  ت�ستعد  تهدئة،  �ىل  للتو�سل 

�الإ�سر�ئيلي، الحتماالت  �جلنوبية باجلي�س 

�ندالع ت�سعيد مع قطاع غزة

االنباط-وكاالت

ب�����رف�����ق�����ة ع�������������س������ر�ت �ل����ن���������س����ط����اء 

�أحمد  �لفل�سطيني  حاول  و�ملز�رعني، 

زيتونه،  حقل  �إىل  �ل��و���س��ول  ب��رك��ات، 

قرب قريته برقا �سرق ر�م �هلل )و�سط 

�ليهود  �مل�ستوطنني  �أن  �ل�سفة(، غر 

كانو� لهم باملر�ساد

وي���ق���ول ب���رك���ات، �إن����ه ي���ح���اول منذ 

�أن  دون  حقله،  �إىل  �ل��و���س��ول  �سنو�ت 

ينجح يف ذلك

وي�سيف يف حديث لالأنا�سول ُننع 

م��ن �ل��و���س��ول الأر����س��ي��ن��ا �ل��زر�ع��ي��ة، 

قبل  م��ا  منذ  لها  ملكية  �أور�ق  نلك 

�الحتالل �الإ�سر�ئيلي لل�سفة �لغربية 

عام 1967، وال يوجد �أي م�سوغ قانوين 

قانون  لل�سيطرة على ممتلكاتنا غر 

�لقوة و�لعربدة

تقلم  فلم  �ستبور،  �الأر����س  ويكمل 

يهتم  �أح��د  وال  �سنو�ت،  منذ  �الأ�سجار 

بها

�مل�ستوطنني  من  جمموعة  ويتابع 

ي�������س���ي���ط���رون ع���ل���ى ت���ل���ك �الأر�������س�����ي، 

يهاجمون كل فل�سطيني يقرتب منها، 

�حلماية  �الإ�سر�ئيلي  �جلي�س  ويوفر 

لهم

��رم��ة  حمحٌ �أر�����س���ي���ن���ا  ب���ات���ت  و�أردف 

علينا، مباحة للغرباء

و�نطلق مو�سم قطف ثمار �لزيتون 

�أك��ت��وب��ر/  مطلع  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�سفة  يف 

ت�سرين �الأول �جلاري

�ملثمرة  �لزيتون  �أ�سجار  ويبلغ عدد 

يف ك��ل م��ن �ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع 

غزة، نحو 8.5 ماليني

م�ستوطنات  ث��الث  برقا  ب�  وحتيط 

�إ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، وب���������وؤرة ����س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

و���س��ارع  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ا(،  )غ��ر مرخ�سة 

��ستيطاين حيوي )�سارع 60(

مو�جهات  �لقرية،  حقول  و�سهدت 

عنيفة ، يف �ل���13 من �ل�سهر �جل��اري، 

بني ع�سر�ت �ملز�رعني �لذين ي�ساندهم 

و�مل�ستوطنني  ون�����س��ط��اء،  متطوعني، 

�أ�سفرت  �الإ�سر�ئيلي،  �جلي�س  بحماية 

�لفل�سطينيني  ع�����س��ر�ت  �إ���س��اب��ة  ع��ن 

ر�سد  بح�سب  و�الخ���ت���ن���اق،  ب���اجل���ر�ح 

مر��سل �الأنا�سول

وك����ان ن�����س��ط��اء، ق���د دع����و� مل�����س��ان��دة 

مز�رعي برقا ، يف قطف ثمار �لزيتون

برقا،  ق��روي  جمل�س  رئي�س  يقول 

عدنان بركات، �إن قريته خ�سرت نحو 

ي��ع��ادل  )�ل�����دومن  دومن  �آالف  ث��الث��ة 

�ال�ستيطان  ل�سالح  مربع(  مرت  �ل��ف 

�الإ�سر�ئيلي و�ل�سو�رع �ال�ستيطانية

�ألفي دومن، مزروعة  �أن  �إىل  و�أ�سار 

�أ�سحابها  ح�سل  �ل��زي��ت��ون،  ب��اأ���س��ج��ار 

على قر�ر ق�سائي �إ�سر�ئيلي مبلكيتها، 

غر �أن �مل�ستوطنني ي�سيطرون عليها 

حتى �ليوم

وو���س��ف ح���ال ق��ري��ت��ه ب��� �مل��ن��ك��وب��ة ، 

بفعل �ال�ستيطان �الإ�سر�ئيلي

ر�م  م��دي��ن��ة  ع��ن  �ل��ق��ري��ة  تبعد  وال 

ك��ي��ل��وم��رت�ت، غر  ب�سعة  ���س��وى  �هلل، 

�سبعة  عبور  يحتاج  �إليها  �لو�سول  �أن 

عن  ف�سلها  بفعل  فل�سطينية،  بلد�ت 

حميطها بامل�ستوطنات �الإ�سر�ئيلية

ي�سيطر جمموعة   2000 عام  ومنذ 

من �مل�ستوطنني على �ملدخل �لرئي�سي 

ل���ل���ق���ري���ة �ل������ذي ي�����س��ل��ه��ا ب������ر�م �هلل، 

�مل���رور  م��ن  فل�سطيني  �أي  ومي��ن��ع��ون 

عربه

وي���ق���ول رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل���ق���روي 

ت����ع����ر�����س����ت �ل�����ق�����ري�����ة ل����ل����ع����دي����د م��ن 

�الن��ت��ه��اك��ات م���ن ق��ب��ل �مل�����س��ت��وط��ن��ني، 

كحرق م�سجدها وعدد من �ملركبات

ب���������دوره، ي���ق���ول م���������س����وؤول �ل��ع��م��ل 

م����ق����اوم����ة  ه����ي����ئ����ة  يف   ، �ل���������س����ع����ب����ي 

�لتحرير  ملنظمة  �لتابعة  �ال�ستيطان، 

�إن  رحمة،  �أبو  �هلل  عبد  �لفل�سطينية، 

�جل��ي�����س �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ي��وف��ر حلماية 

على  �ل�سيطرة  بهدف  للم�ستوطنني 

�أر��سي برقا

و�أ���س��اف ل��وك��ال��ة �الأن��ا���س��ول هناك 

كل  �إىل  للو�سول  فل�سطيني  �إ���س��ر�ر 

�الأر��سي وقطف ثمارها

�لفل�سطيني  �مل��ز�رع  يتعر�س  وق��ال 

�ل�سفة  يف  �ملو�قع  وع�سر�ت  برقا،  يف 

�لغربية العتد�ء�ت �مل�ستوطنني

وم�ساندة  ح��م��الت  ه��ن��اك  و�أردف 

لقاطفي �لثمار، لن نرتكهم وحدهم 

يف مو�جهة �مل�ستوطنني و�جلي�س

�مل�ستوطنني  �ع���ت���د�ء�ت  �أن   ، وب���نينّ

ت��ت�����س��اع��د يف م���و����س���م ق���ط���ف ث��م��ار 

�لزيتون يف كل عام

�لنع�سان،  ماهر  يقول  جانبه،  من 

م��ز�رع��ي  مل�ساندة  ق��دم  متطوع  وه��و 

ب��ل��دة ب���رق���ا، يف ق��ط��ف ث��م��ار �أ���س��ج��ار 

�ل����زي����ت����ون ن�����ح�����اول ق������در �الإم�����ك�����ان 

م�ساعدة مز�رعي برقا يف قطف ثمار 

زيتونهم، وتوفر �حلماية لهم

و�أ������س�����اف وج������ود ع�����دد ك���ب���ر م��ن 

من  يحميهم  �حل��ق��ول،  يف  �ملو�طنني 

�عتد�ء�ت �مل�ستوطنني

وت���ع���ر����س �ل���ن���ع�������س���ان ل���الإ����س���اب���ة 

ب��ال��ر���س��و���س، ج���ر�ء �ع��ت��د�ء �جلي�س 

�الإ�سر�ئيلي عليه

وي�����س��ي��ف ك���ل م���ا يف �الأم������ر �أن��ن��ا 

ت���وج���ه���ن���ا ل��ق��ط��ف �ل����ث����م����ار، ق��وب��ل��ن��ا 

ب��ال��ر���س��ا���س وق��ن��اب��ل �ل���غ���از �مل�����س��ي��ل 

للدموع

يف  �لزيتون  قطف  مو�سم  وي�سهد 

متكررة  �ع���ت���د�ء�ت  �سنويا،  �ل�سفة، 

م���ن �مل�����س��ت��وط��ن��ني ع��ل��ى �مل����ز�رع����ني، 

ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا ح����رق وت��ق��ط��ي��ع �الأ���س��ج��ار 

و���س��رق��ة �مل��ح�����س��ول، وم��ن��ع �مل��ز�رع��ني 

�ل��و���س��ول الأر�����س���ي���ه���م، بح�سب  م���ن 

م�������س���وؤول���ني ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني و���س��ك��ان 

حمليون

�آالف  وي�سكن يف برقا، نحو ثالثة 

�ل��زر�ع��ة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��دون  فل�سطيني 

وتربية �الأغنام

ح�سب  ب  مناطق  يف  �لقرية  وتقع 

�ت���ف���اق �أو����س���ل���و )�ل�����س��ي��ط��رة �مل��دن��ي��ة 

و�الأم��ن��ي��ة  �لفل�سطينية  ل��ل��ح��ك��وم��ة 

�لزر�عية  �أر��سيها  ولكن  الإ�سر�ئيل(، 

تقع يف مناطق ج ، �خلا�سعة لل�سيطرة 

�الإ�سر�ئيلية �لكاملة

 تقرير: إسرائيل شغلت سفارة سرية لها في البحرين على مدى 11 عاما 

 صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل وتفرعات »نفق خان يونس«

 ليست مشروطة بصفقة التبادل. صحيفة عبرية تكشف عن مصير مفاوضات التهدئة بين حماس

 فلسطين.. برقا تقطف الزيتون تحت نيران المستوطنين

االنباط-وكاالت

ن���ددت رو���س��ي��ا  �خل��م��ي�����س ب��ات��ه��ام��ات 

م���ن  لها”  �أ�������س������ا�������س  “ال  ج�������دي�������دة 

�ال���س��ت��خ��ب��ار�ت �الأم��ري��ك��ي��ة، م��ف��اده��ا �أن 

بيانات  على  ح�سلتا  وط��ه��ر�ن  مو�سكو 

ن���اخ���ب���ني �أم����ري����ك����ي����ني ل���ل���ت���اأث���ر ع��ل��ى 

�ال�ستحقاق  �قرت�ب موعد  خيارهم مع 

�لرئا�سي

وق������ال �مل���ت���ح���دث ب���ا����س���م �ل��ك��رم��ل��ني 

�التهامات  “تنهال  بي�سكوف:  دميرتي 

معرباً  جميعها”  لها  �أ�سا�س  وال  يومياً 

�ال�ستخبار�ت  به  تقدمت  ملا  �أ�سفه،  عن 

�الأمريكية

االنباط-وكاالت

ع��ون،  مي�سال  �للبناين  �لرئي�س  كلنّف 

�خل��م��ي�����س، زع���ي���م ت���ي���ار �مل�����س��ت��ق��ب��ل ���س��ع��د 

�جل��دي��دة،  �حل��ك��وم��ة  بت�سكيل  �حل��ري��ري 

�لنو�ب  �أ�سو�ت  غالبية  على  ح�سوله  بعد 

يف �ال���س��ت�����س��ار�ت �ل��ن��ي��اب��ي��ة �ل��ت��ي �أج��ر�ه��ا، 

وفق ما �أعلنت �لرئا�سة �للبنانية

��ستقالت  �لذي  “�حلريري”،  وتنتظر 

حكومته قبل نحو عام؛ ب�سبب �حتجاجات 

�النق�سامات  ج��ر�ء  �سعبة  مهمة  �سعبية، 

�لطبقة  ع��ل��ى  �ل�����س��ارع  ون��ق��م��ة  �ل�سيا�سية 

�ل�سيا�سية

لو  �أن����ه  �إىل  نيوز”  “�سكاي  و�أ����س���ارت 

�لتي  �لر�بعة  �ملرة  �ستكون  جنح يف مهمته 

�حل��ك��وم��ة  “�حلريري”،  ف��ي��ه��ا  ي���رت�أ����س 

�للبنانية

“�حلريري” �لعمل  مهام  مقدمة  ويف 

ل���ق���ي���ادة ل���ب���ن���ان م����ن �أزم����ت����ه �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 

و�الق��ت�����س��ادي��ة �ل��ط��اح��ن��ة، و�إح���ي���اء جهود 

فرن�سا �لتي و�سعت خارطة طريق لتنفيذ 

�إ���س��الح��ات ت�����س��اه��م يف ع����ودة �مل�����س��اع��د�ت 

�خل���ارج���ي���ة �ل���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا ل��ب��ن��ان �إىل 

�أق�سى حدنّ

االنباط-وكاالت

�لرو�سي  �خلارجية  وزي��ر  نائب  ق��ال 

ل��ن  رو����س���ي���ا  �إن  ف��ر���س��ي��ن��ني،  ���س��رغ��ي 

ت�����س��م��ح ب��ت��ب��ن��ي جم��ل�����س �الأم����ن �ل���دويل 

ل��ق��ر�ر ب�����س��اأن ���س��وري��ا، مت و���س��ع��ه على 

�الأ�سلحة  حظر  منظمة  تقرير  �أ�سا�س 

�لكيميائية.

و�أ�ساف فر�سينني يف كلمة مبجل�س 

تعتزم  م��و���س��ك��و  �أن  �ل���رو����س���ي،  �الحت����اد 

�ل���ع���م���ل م����ع �ل�������دول �الأخ��������رى يف ه���ذ� 

�ملو�سوع.

منظمة  تقرير  و�سل  �أكتوبر،   21 يف 

�سوريا  عن  �لكيميائية  �الأ�سلحة  حظر 

�إىل جمل�س �الأمن �لدويل.

يقرتح  �أن  فر�سينني،  ي�ستبعد  ومل 

�أ�سا�سه  على  بالتبني  �الأمريكي  �جلانب 

�الإطالق”  على  مقبول  غر  “�لقر�ر 
حول �الأ�سلحة �لكيميائية �سد �سوريا.

على  �ل��رو���س��ي،  �لدبلوما�سي  و���س��دد 

�سيقودنا  �أي���ن  �إىل  �ل��و����س��ح  “من  �أن���ه 

ن�سمح  �أن  ميكننا  ال  �ل��ق��ر�ر.  ه��ذ�  مثل 

على  ن��و�ف��ق  �أن  ميكننا  وال  ب�����س��دوره، 

ذل������ك. ���س��ن��ع��م��ل ب���ن�������س���اط م����ع �ل�����دول 

�الأخرى، ملنع �الأمريكيني من �حل�سول 

ع���ل���ى �الأغ����ل����ب����ي����ة يف جم���ل�������س �الأم������ن 

�لدويل«.

يف وق����ت ����س���اب���ق، �أك������دت �خل��ارج��ي��ة 

ملنظمة  �حلالية  �ل��ق��ي��ادة  �أن  �لرو�سية، 

مرة  تظهر  �لكيميائية  �الأ�سلحة  حظر 

�ل�سيا�سي  و�ن��ح��ي��ازه��ا  حتاملها  �أخ���رى 

يدور  و�حلديث  �ل�سورية.  �لق�سايا  يف 

تق�سي  بعثة  تقارير  عن  خا�س،  ب�سكل 

�حل��ق��ائ��ق ب�����س��اأن �ال���س��ت��خ��د�م �مل��زع��وم 

�لتي  ���س��وري��ا  يف  �لكيميائية  لالأ�سلحة 

�أك����ت����وب����ر. يف  �أو�ئ��������ل  ت���ق���دمي���ه���ا يف  مت 

ن��ف�����س �ل��وق��ت ت��ت��ج��اه��ل م��ن��ظ��م��ة حظر 

�لد�مغة  �الأدل���ة  �لكيميائية،  �الأ�سلحة 

على تعر�س حلب لهجوم كيميائي من 

�مل�سلحني. جانب 

 الكرملين يندد باتهامه بالتدخل
 في االنتخابات من المخابرات األمريكية

 بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.. 
مهمة صعبة في انتظار »الحريري«

 موسكو تستعد للتصدي لمشروع 
أمريكي حول سوريا في مجلس األمن 
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الـريـا�ضي

املغرب - وكاالت

ي����وا�����ص����ل ف�����رو������س ك������ورون������ا ���ص��ي��د 

البي�صاوي،  الرجاء  نادي  داخل  �صحاياه 

ق��ب��ل 48 ���ص��اع��ة ف��ق��ط م��ن ل��ق��اء ال��ف��ري��ق 

اإي����اب دوري  اأم����ام ال��زم��ال��ك امل�����ص��ري يف 

بيان  يف  الرجاء  اإفريقيا. واأعلن  اأبطال 

ر���ص��م��ي، ث��ب��وت اإ���ص��اب��ة 6 الع��ب��ن ج��دد، 

لي�صل  ���ص��اب��ق��ن،  الع��ب��ن   8 اإىل  اإ���ص��اف��ة 

داخ��ل  الع��ًب��ا،   14 اإىل  امل�صابن  اإج��م��ايل 

يف  ال���رج���اء  البي�صاوي. وقال  ال��ف��ري��ق 

 40 جم��م��وع��ه  م���ا  اإج�������راء  “اإثر  ب��ي��ان��ه 

6 حاالت  النتائج وجود  اأظهرت  اختبارا، 

اإي���ج���اب���ي���ة ل�����دى ال���اع���ب���ن«. واأ����ص���اف 

�صابقا،  امل�صجلة  احل��االت  هذه  “ت�صاف 

م��وؤك��دة يف  ح��ال��ة   14 اإىل  ال��ع��دد  لرتفع 

باالإ�صافة  االأول،  الفريق  العبي  �صفوف 

ال��ط��اق��م  ���ص��ف��وف  اإىل ح��ال��ة واح�����دة يف 

ال��ب��ي��ان  االأول« وت����اب����ع  ل��ل��ف��ري��ق  االإداري 

للربوتوكول  باالأمر  املعنيون  “�صيخ�صع 
املغرب«. وتاأتي  يف  ب��ه  امل��ع��م��ول  ال�صحي 

ه�����ذه امل�������ص���ت���ج���دات ب��خ�����ص��و���س احل���ال���ة 

ك����ان  ل����اع����ب����ن، يف وق�������ت  ال�������ص���ح���ي���ة 

بتاأجيل  ق��د ط��ال��ب  ال��ب��ي�����ص��اوي  ال��ف��ري��ق 

ارتفاع   ب�صبب  ال��زم��ال��ك،  اأم���ام  م��ب��ارات��ه 

ك���ورون���ا. االإ����ص���اب���ات  بفرو�س  ح����االت 

امل��غ��رب��ي��ة  ال�����ص��ح��ي��ة  ومنعت ال�صلطات 

ال���رج���اء، م���ن ال�����ص��ف��ر اإىل م�����ص��ر، وف��ق��ا 

واألزمته باخل�صوع  ال�صحي،  للربتوكول 

حلجر �صحي ملدة 7 اأيام.
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�صلط عد�صة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع االلكرتوين

 كورونا تواصل النيل من الرجاء

 مواجهة رونالدو وميسي مهددة

 خيبة جديدة للنجم سواريز

 حمد جديد اتحاد جدة

روما - وكاالت

اأن   ، اإي���ط���ايل  �صحفي  ت��ق��ري��ر  اأك���د 

جنم  رون��ال��دو،  كري�صتيانو  الربتغايل 

لفرو�س  ح��اًم��ا  زال  م��ا  ي��وف��ن��ت��و���س، 

خ�صع  التي  االخ��ت��ب��ارات  واأن  ك��ورون��ا، 

اإيجابية.ويتاأهب  ج���اءت  م��وؤخ��ًرا  لها 

م�����ص��ج��ع��و ك�����رة ال����ق����دم ح�����ول ال���ع���امل 

مل�������ص���اه���دة م���واج���ه���ة رون�����ال�����دو اأم�����ام 

م��ي�����ص��ي م��ن ج��دي��د ي���وم 28 اأك��ت��وب��ر/

اأب��ط��ال  اأول اجل����اري ب����دوري  ت�����ص��ري��ن 

اأوروب��������ا، ع��ل��ى م��ل��ع��ب األ���ي���ان���ز، وذل���ك 

الدون عن ريال  الأول مرة منذ رحيل 

موقع »كالت�صيو  م��دري��د.وب��ح�����ص��ب 

رون���ال���دو  ف����اإن  مركاتو« االإيطايل، 

ال ي����زال م�����ص��اًب��ا ب��ك��ورون��ا، ح��ي��ث ق��ام 

الطبية  ال��وث��ائ��ق  ب��اإر���ص��ال  يوفنتو�س 

الكاملة اخلا�صة برونالدو اإىل الفريق 

اال����ص���ت�������ص���اري ل����ربوت����وك����ول االحت�����اد 

االحت��اد  بروتوكول  االأوروبي. وين�س 

االأوروبي على �صرورة اإر�صال ما يفيد 

ب�صكل  بكورونا  امل�صاب  الاعب  بحالة 

اأنه  اإال  ذل��ك،  الرغم من  دوري.وع��ل��ى 

ك���ان هناك  اإذا  ال��وا���ص��ح م��ا  م��ن غ��ر 

املباراة،  قبل  �صلبية  م�صحة  اإىل  حاجة 

اأث��ن��اء  االأع����را�����س  ظ��ه��ور  ع����دم  اأن  اأم 

لعدم  كافية  واالختبار  االنتظار  فرتة 

ا�صتبعاد الاعب من املباراة.

مدريد - وكاالت

وق���������ع ل�����وي�����������س ��������ص�������واري�������ز، جن���م 

اأت����ل����ت����ي����ك����و م������دري������د االأرب����������ع����������اء، يف 

ف�����خ ����ص���ل���ب���ي ع����ق����ب خ���������ص����ارة ف���ري���ق���ه 

يف  م��ي��ون��خ،  ب��اي��رن  اأم����ام   4-0 بنتيجة 

امل��ج��م��وع��ات  دور  م���ن  االأوىل  اجل���ول���ة 

ب����������دوري اأب������ط������ال اأوروب�������ا. ووف�������ًق�������ا 

 ، ت ئيا ح�صا لاإ  » كا ا �صكو « ل�صبكة 

 22 اإىل خ���و����س  ����ص���واري���ز و����ص���ل  ف�����اإن 

دوري  يف  ف��ري��ق��ه  ملعب  خ���ارج  م��ب��اراة 

اأب��ط��ال اأوروب����ا، دون ال��ن��ج��اح يف زي��ارة 

ل�صواريز  مباراة  اآخ��ر  ال�صباك. وكانت 

ال�صابق  فريقه  م��ع  االأب��ط��ال  دوري  يف 

وخ�صر  م��ي��ون��خ،  ب��اي��رن  �صد  بر�صلونة 

امل����ه����اج����م االأوروج���������وي���������اين ب��ن��ت��ي��ج��ة 

2-8. وب��������ات ب���اي���رن م��ي��ون��خ، ي��ت�����ص��در 

االأب��ط��ال  دوري  يف  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة 

اأتلتيكو  3 نقاط، بينما تراجع  بر�صيد 

مدريد اإىل املركز االأخر دون نقاط.

جدة  - وكاالت

ج����دة،  احت�����اد  ن�����ادي  اإدارة  ت���ع���اق���دت 

من  ق��ادم��ا  من�صور  اآل  ف��ار���س  حمد  م��ع 

مو�صم  مل��دة  االإع����ارة  �صبيل  على  الن�صر 

واح�������د. وغ�������رد االحت��������اد ع����رب ح�����ص��اب��ه 

اآل  “حمد  “تويرت”،:  ع��ل��ى  ال��ر���ص��م��ي 

م��ن�����ص��ور احت������ادي.. اأه�����ًا ب��امل��ن�����ص��ور يف 

عرين النمور«. وجاء توقيع الاعب مع 

لي�صبح  ج��دة،  اإىل  و�صوله  بعد  العميد 

امل���رك���ات���و،  5 ���ص��ف��ق��ات احت�����اد ج����دة يف 

ب���ع���د ع���ب���د ال���رح���م���ن ال���ي���ام���ي وب���رون���و 

العزيز  وعبد  هو�صاوي  وعمر  هيرنيكي 

ع��ام��ا،   27 ال������ ���ص��اح��ب  اجلربين. وعلق 

بقوله: “مت  عرب ح�صابه على “تويرت”، 

ملو�صم  اإع���ارت���ي  ع��ل��ى  االت��ف��اق  هلل  بحمد 

اهلل يل  اأ����ص���األ  االحت����اد،  ل�صفوف  واح���د 

النمور خر  اأمثل  واأن  التوفيق والنجاح 

اللعب  من�صور  اآل  حلمد  متثيل«. و�صبق 

مع اأندية احلزم وجنران والفي�صلي قبل 

2018. ويلعب  ع��ام  يف  للن�صر  ينتقل  اأن 

اأي�صا،  وجناح  اأي�صر  كظهر  من�صور  اآل 

الفرق  اأبرزها مع  وميتلك قدرات جيدة 

التي دافع عن األوانها.

االنباط - عمان

العراقي  والريا�صه  ال�صباب  وزير  ي�صتعر�س 

ال�����ص��ي��د ع��دن��ان درج����ال االرت���ب���اط ال��وث��ي��ق بن 

واث��ره  العربية   وال��ري��ا���ص��ة  الريا�صي  االع���ام 

يف ابراز االجن��ازات الدولية التي حققها ابطال 

الندوة  ..وذل��ك خ��ال  العرب  الريا�صة  وجن��وم 

العربي  االحت��اد  ينظمها  التي  اخلام�صة  املرئية 

ل��ل�����ص��ح��اف��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع االحت���اد 

جلنة  خ��ال  من  الريا�صي  لاعام  ال�صعودي 

الدورات يف االحتاد يف ال�صاعة الثامنة والن�صف 

م��ن م�����ص��اء اجل��م��ع��ة 23 اك��ت��وب��ر ت�����ص��ري��ن االول 

اجلاري و�صيعر�س الوزير درجال اي�صا م�صرة 

يف  لها  امل�صتقبلية  والنظرة  العراقية  الريا�صة 

ظل االو�صاع التي مرت بها يف فرتات �صابقة اىل 

وامل�صتقبلي  احل��ايل  االع��ام  اىل  النظرة  جانب 

وم�صرته الريا�صية ..ال �صيما وان درجال يعد 

اح���د اب����رز جن���وم ال��ك��رة ال��ع��راق��ي��ة يف ع�صرها 

ال��ذه��ب��ي ح��ي��ث ح��ق��ق��ت ن��ت��ائ��ج مم��ي��زة و�صجلت 

..و�صيتم  وا�صيويا ودوليا  اجن��ازات كبرة عربيا 

االدارة  يف  العراقية  التجربة  ا�صتعرا�س  كذلك 

الريا�صية من خال الندوة التي �صتقام بوا�صطة 

الزميات  العديد من  ..مب�صاركة  زووم  تطبيق 

وال����زم����اء ال���ذي���ن ���ص��ج��ل��وا ل��ل��م�����ص��ارك��ة خ��ال 

الرابط املخ�ص�س ..وح�صب الزميل عوين فريج 

االمن العام لاحتاد الناطق االعامي ف�صوف 

الندوة على كلمة رئي�س االحتاد  ي�صمل برنامج 

العربي الزميل حممد جميل عبد القادر يوؤكد 

كبار  ال�صت�صافة  االحت��اد  توجه  اهمية  خالها 

جنوم الريا�صة يف الوطن العربي من م�صوؤولن 

اك��ر  ل���اق���رتاب  �صعيه  واداري������ن يف  والع��ب��ن 

م��ن زم����اء امل��ه��م��ن��ة ب��ه��ذه ال��و���ص��ي��ل��ة ب��ع��د تعذر 

ن�صاطات  خطة  وفق  قرب  عن  الن�صاطات  اقامة 

كورونا  جائحة  ب�صبب  ال�صنوية  العربي  االحتاد 

درج��ال  الوزير  م�صرة  ا�صتعرا�س  جانب  ..اىل 

حقيبة  ت�صلم  اىل  و�صوال  واالداري���ة  الريا�صية 

وزارة ال�صباب والريا�صة العراقية ..

ثم كلمة نائب رئي�س االحتاد الدكتور تركي 

العواد الذي يوؤكد فيها على النجاح الذي حققه 

االحتاد باقامة هذه الندوات من خال احل�صور 

الكبر الذي �صجلته الندوات ال�صابقة والتفاعل 

ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه م���ا ���ص��ج��ع االحت������اد م���ن خ��ال 

رافقه  النهج  ه��ذا  على موا�صلة  ال���دورات  جلنة 

ال�صعودي  االحت��اد  قبل  من  املثمر  التعاون  ه��ذا 

ل���اع���ام ال��ري��ا���ص��ي ب��رئ��ا���ص��ة ال���دك���ت���ور رج���اء 

فر�صة  للم�صاركن  تتاح  .و���ص��وف  ال�صلمي  اهلل 

التحاور وطرح اال�صئلة على الوزير درجال بعد 

ختام اعمال تلك الندوة .

مدريد - وكاالت

اأك���د زي��ن ال��دي��ن زي����دان، م���درب ري��ال 

مدريد، اأنه يرى نف�صه قادًرا على التعامل 

مع اللحظة التي مير بها فريقه، بعد اأن 

يف  االأوىل  متتاليتن،  ب��خ�����ص��ارت��ن  م��ن��ي 

الليجا اأمام قاد�س بهدف نظيف، والثانية 

2-3 يف دوري االأبطال. وعن  من �صاختار 

“ال  زي���دان  علق  �صاختار،  اأم���ام  خ�صارته 

الرغبة.  بنق�س  يتعلق  االأم��ر  اأن  اأعتقد 

امل���ب���اراة بتلقي ه���دف ع��ق��ب خ��ط��اأ،  ب��داأن��ا 

وم���ن ه��ن��ا ب�����داأت ال��ث��ق��ة ت�����ص��ي��ع، خ��ا���ص��ة 

الليجا«. يف  ال�صابقة  املباراة  خ�صرنا   اأننا 

ت��وال��ي��ا  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ه��زمي��ة  “تلقي  وت��اب��ع 

القدم فيها حلظات  اأمر معقد، لكن كرة 

���ص��ي��ئ��ة. م���ررن���ا ب���ه���ذا االأم�����ر يف امل��ا���ص��ي 

قدًما.  ومن�صي  روؤو�صنا  نرفع  اأن  وعلينا 

ال��رتك��ي��ز  درج�������ات  اأق�������ص���ى  اإىل  ن���ح���ت���اج 

 ي����وم ال�����ص��ب��ت ل��ت��ق��دمي م����ب����اراة ك���ب���رة«.

يف  املقبل،  ال�صبت  م��دري��د،  ري��ال  ويلتقي 

التقليدي  غرميه  مع  الكا�صيكو  مباراة 

 ب��ر���ص��ل��ون��ة ���ص��م��ن م��ن��اف�����ص��ات ال��ل��ي��ج��ا.

ي��ت��ع��ل��ق  “ال  ال��ف��رن�����ص��ي  امل������درب  و����ص���رح 

االأم������ر ب��ن��ق�����س ال���رغ���ب���ة، واإمن������ا ن��ق�����س 

ال���������ص����وط  يف  خ����ا�����ص����ة  �������ص������يء،  ك������ل  يف 

بالن�صبة  م��ع��ق��دن��ا  م��ب��اراة  ك��ان��ت  االأول. 

ل���ن���ا. ع��اب��ن��ا ك���ل ����ص���يء، ل��ك��ن ب��االأخ�����س 

 ن��ق�����س ال���ث���ق���ة ال���ت���ي ت���ع���د اأه�����م ����ص���يء«.

امل�صوؤول.  “اأنا  زي��دان  اأ�صاف  ذلك  ورغ��م 

اأفعله جيًدا ليخرج  اأن �صيئا ما مل  ال بد 

حيث  ال�صورة”،  ب��ه��ذه  االأول  ال�����ص��وط 

ت��ل��ق��ى ال��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي 3 اأه����داف. وق����ال 

املدرب اإن ما حدث ال يجب اأن يهدر حق 

“اإنها  وق��ال  امل��و���ص��م،  ب��داي��ة  منذ  العبيه 

امل���درب  اأن���ا  ���ص��ي��ئ��ة.  م���ب���اراة �صيئة ول��ي��ل��ة 

اأعر عليه  اأجد احلل الذي مل  اأن  وعلّي 

حتقيق  ع��ل��ى  ق����ادرا  نف�صي  اأرى  ال��ل��ي��ل��ة. 

مباراة  معي.  الاعبون  �صيحاول  االأمر. 

ن�صتعد  اأن  علينا  �صيئا،  ت��غ��ر  مل  ال��ي��وم 

اأن  “ال بد  ملباراة ال�صبت«.واأ�صاف زيدان 

�صت�صرق  غائما.  ال��ي��وم  ك��ان  اإذا  نتحمل. 

ال�صم�س غدا. كرة القدم يف اأحيان كثرة 

بهذا  وم��وؤم��ن  متفائل  اأن���ا  لكن  م��ع��ق��دة، 

الفريق«.

برلني - وكاالت

جوليا  االأمل��ان��ي��ة  التن�س  الع��ب��ة  اأع��ل��ن��ت 

امل�صنفات  �صمن  كانت  والتي  جورجي�س، 

الع�صر االأوائل يف تن�س ال�صيدات، اعتزالها 

ال��ل��ع��ب��ة، ب���اأث���ر ف���وري.ك���ان���ت ج��ورج��ي�����س 

31 عاما، عندما تاأهلت  البالغة من العمر 

مناف�صات  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي  ق��ب��ل  ال����دور  اإىل 

.2018 ع��ام  وميبلدون  ببطولة  ال�صيدات 

7 األقاب يف م�صرتها بن  كما اأنها توجت ب�

عامي 2010 و2019، كما كان اأعلى ت�صنيف 

ظهور  اآخ��ر  ويرجع  التا�صع،  املركز  يف  لها 

للتن�س  امل��ف��ت��وح��ة  ف��رن�����ص��ا  ب��ط��ول��ة  ل��ه��ا يف 

باري�س. وقالت  يف  ج�����ارو������س(  )روالن 

ج���ورج���ي�������س ع����رب ح�����ص��اب��ه��ا ال�����ص��خ�����ص��ي 

ال�����ص��ور«اإن�����ص��ت��ج��رام«:  ت��ب��ادل  من�صة  على 

»عزيزي التن�س اأنا اأكتب لك الأنني ا�صتعد 

منحتني  “لقد  وداعا«. واأ�صافت:  الأق��ول 

م�����ص��اع��ر خم��ت��ل��ف��ة خ����ال م�����ص��رت��ي واأن����ا 

اي���اه وتعلمته  اأع��ط��ي��ت��ن��ي  م��ا  ل��ك��ل  مم��ت��ن��ة 

م���ن���ك، ل���ق���د ت��ع��ل��م��ت ك���ي���ف اأت����ع����ام����ل م��ع 

ال���ه���زائ���م ال��ق��ا���ص��ي��ة وك���ذل���ك اال���ص��ت��م��ت��اع 

ب��ل��ح��ظ��ات ال���ف���وز ال���رائ���ع���ة يف م�����ص��رت��ي، 

امل������رات، لقد  ب��ع�����س  ل��ل��ع��ودة يف  وال���ق���ت���ال 

ع��ان��ي��ت م��ع��ك ك��ث��را ل��ك��ن��ن��ي خ���ال ذل��ك 

الوقت مل اأفقد اأملي يف اأحامي«. وتابعت 

�صاأ�صعر  ما  اأعلم  دائما  كنت  جورجي�س:” 

لك،  وداعا  الأقول  الوقت  يحن  حينما  به 

اأ�صتعد  اأن��ا  اللحظة،  تلك  وق��ت  ح��ان  وق��د 

التن�س  عامل  يف  م�صرتي  �صفحة  الإغاق 

متحم�صة  اأن����ا  ج��دي��دة  ���ص��ف��ح��ة  و���ص��اأف��ت��ح 

على  “اأ�صكرك  ب�صاأنها«. واختتمت:  ج��دا 

يف  دائما  �صتظل  اي��اه،  اأعطيتني  �صيء  كل 

قلبي«. و�صاعدت جورجي�س يف اإعادة اأملانيا 

اعتزال  بعد  لل�صيدات  تن�س  خريطة  اإىل 

���ص��ت��ي��ف��ي ج����راف واأن�����ك ه���وب���ر، ج��ن��ًب��ا اإىل 

البطوالت  يف  م���رات   3 ال��ف��ائ��زة  م��ع  جنب 

على  االأوىل  وامل�����ص��ن��ف��ة  ال���ك���ربى  االأرب�����ع 

واأن��دري��ا  ك��رب��ر  اأجن��ل��ي��ك  �صابًقا،  ال��ع��امل 

بيتكوفيت�س.

العربي للصحافة الرياضية يستضيف الوزير درجال 

 زيدان يعترف انها ليلة سيئة

 جورجيس تقول وداعا للتنس  
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ترجمات - �أبوظبي

يتداول م�صتخدمو املن�صات االجتماعية، 

»الزائفة«  املعلومات  من  له  ح�صر  ال  ع��ددا 

ح����ول ف���رو����س ك����ورون����ا امل�����ص��ت��ج��د، و���ص��ط 

خم����اوف م���ن ان��ع��ك��ا���س ه���ذه االأخ���ب���ار على 

التزام النا�س باالإجراءات الوقائية.

وجرد موقع »ميديكال نيوز ت��وداي«، ما 

حول  ب��ق��وة  رائ��ج��ة  خ��راف��ات  بع�صر  و�صفها 

ف���رو����س ك���ورون���ا ال����ذي ظ��ه��ر يف ال�����ص��ن، 

اإىل جائحة  املا�صي، ثم حتول  العام  اأواخ��ر 

عاملية.

اأن ع��دد االإ���ص��اب��ات  اأول ه��ذه اخل��راف��ات 

ب�����ف��رو���س ك���ورون���ا ���ص��ار ي���زي���ُد ع��ل��ى نحو 

ال��وف��ي��ات  ن�����ص��ب��ة  ت��رت��ف��ع  اأن  دون  م��ل��ح��وظ 

ال��والي��ات  يف  احل��ال  ه��و  كما  عنه،  الناجمة 

املتحدة.

لكن هذا االدع��اء لي�س دقيقا، الأن �صبب 

ن�صبة  وتراجع  اجلدد  امل�صابن  عدد  ارتفاع 

ال��وف��ي��ات اأو ا���ص��ت��ق��راره��ا، ه���و زي�����ادة ع��دد 

الفحو�س، مقارنة مبا كان متاحا يف بداية 

وباء، وهذا االأمر يعني اأن الهيئات ال�صحية 

ر�صد حاملي  اأك��ر على  ب�صكل  ق��ادرة  باتت 

الفرو�س وعالجهم.

ال��ف��رو���س مل يتغر  ف���اإن  ل��ذل��ك،  وتبعا 

من حيُث »االإماتة« واخلطورة التي ي�صكلها 

التي  الفحو�س  ع��دد  واإمن���ا  ال�صحة،  على 

جترى للنا�س حتى واإن مل تظهر عليهم اأي 

اأعرا�س، وذاك ما اأو�صت به منظمة ال�صحة 

العاملية.

الفرو�س  اأن  فهي  الثانية  اخلرافة  اأم��ا 

مببالغة،  ت�صويره  ج��رى  كما  مميتا  لي�س 

وهذا الراأي مغلوط بح�صب خراء ال�صحة 

الوفيات  من  كبر  ع��دد  عن  يتغا�صى  الأن��ه 

حتى واإن بدت الن�صبة املئوية منخف�صة.

ن�����ص��ب��ة  ت���ق���دي���ر  اإن  ال���ب���اح���ث���ون  وي����ق����ول 

ال���وف���ي���ات ال��ن��اج��م��ة ع���ن ال���ف���رو����س لي�س 

ينته  مل  ال��وب��اء  اأن  ال�صيما  ال�صهل،  ب��االأم��ر 

بعد، اأي اأن التطورات ما زالت حت�صل يوما 

بعد االآخر.

اأما من يقولون اإن فرو�س كورونا لي�س 

على  االأرق���ام  فتطلعهم  كبر،  ب�صكل  مميتا 

اأن الوباء ح�صد اأرواح اأكرث من 227 األف 

اأن  ل��وح��ده��ا، يف ح��ن  ال��والي��ات املتحدة  يف 

يرتاوح  ما  تقتل  كانت  املو�صمية  االإنفلونزا 

ال�صنة، خالل  األ��ف��ا يف  و61  األ��ف��ا   12 ب��ن 

ال�صنوات املا�صية.

والأن اخلرافة الثالثة هي اعتبار كورونا 

اإن  اخل���راء  يقول  ع��ادي��ة،  اإنفلونزا  جم��رد 

الأن من  كبرا،  اختالفا  يختلفان  املر�صن 

ي�صابون باالإنفلونزا املو�صمية ال يحتاجون 

امل�����ص��ت�����ص��ف��ى كما  دخ�����ول  اإىل  ك��ب��ر  ب�����ص��ك��ل 

يح�صل يف حالة كورونا، كما اأن عددا ممن 

ت��ع��اف��وا م��ن ال��ف��رو���س اأب��ل��غ��وا ع��ن تبعات 

�صعوبات  مثل  االآن  حتى  ترافقهم  مزمنة 

ذل��ك، وه��ذا يعني  وال�صم ونحو  التنف�س  يف 

اأن املر�س لي�س عابرا وب�صيطا كما نت�صور.

وب��و���ص��ع ال��ن��ا���س يف ال���وق���ت احل�����ايل اأن 

املو�صمية،  االإن��ف��ل��ون��زا  �صد  لقاحا  ي��اأخ��ذوا 

ل��ك��ن ب��ع�����س ال��ل��ق��اح��ات امل�����ص��ادة ل��ف��رو���س 

كورونا لي�صت متاحة على نطاق وا�صع حتى 

االآن، اأو اأنها ما زالت يف املراحل االأخرة من 

التجارب ال�صريرية.

�النباط-عمان

اأعلنت �صركة طران االإمارات عن ت�صغيل 

طائرة من طراز اإيربا�س اإىل االأردن لتعزيز 

رح��الت   10 اإىل  ل��ت�����ص��ل  للمملكة  خ��دم��ات��ه��ا 

اأ�صبوعيا.

وقالت ال�صركة االإماراتية يف بيان �صحفي 

بن  الرحالت  ع��دد  رف��ع  اإن   ، اخلمي�س  ام�س 

دب��ي وع��ّم��ان ي��وؤك��د ال��ت��زام الناقل االإم��ارات��ي 

من  م��زي��د  وت��وف��ر  االأردن،  يف  عمالئه  نحو 

ومنها  دب���ي  اإىل  ب��اأم��ان  ل�صفرهم  اخل���ي���ارات 

واأفريقيا  واأوروب��ا  االأمركيتن  اإىل  وعرها 

وال�����ص��رق االأق�������ص���ى، ف��ي��م��ا ���ص��ت��ب��داأ ال��ط��ائ��رة 

عّمان  العا�صمة  واإىل  من  امل�صافرين  بخدمة 

4 ت�صرين الثاين املقبل. اعتبارا من 

ط���ائ���رة  جت���رب���ة  اأن  اإىل  ال���ب���ي���ان  ول���ف���ت 

اإقباال كبرا  تلقى  زالت  ما   A380 االإم��ارات 

م���ن ق��ب��ل امل�����ص��اف��ري��ن ب��ف�����ص��ل م��ق�����ص��ورات��ه��ا 

طران  توا�صل  وقت  يف  واملريحة،  الف�صيحة 

اإىل  ال�صهرة  الطائرة  ه��ذه  اإع���ادة  االإم���ارات 

ل��ت��ط��ورات الطلب وامل��واف��ق��ات  اخل��دم��ة وف��ق��ا 

الت�صغيلية.

دب��ي  خ��ط  �صتخدم  ال��ط��ائ��رة  اإن  واأ����ص���اف، 

االأربعاء  اأيام  االأ�صبوع:  عّمان ثالث مرات يف 

واخل���م���ي�������س واجل���م���ع���ة، ف��ي��م��ا ت����غ����ادر رح��ل��ة 

903” مطار دبي  “ئي كيه  االإم���ارات  ط��ران 

لت�صل  الظهر  بعد   2:05 ال�صاعة  يف  ال��دويل 

تقلع  ك��م��ا  ع�����ص��راً،   3:30 ال�����ص��اع��ة  ع��ّم��ان  اإىل 

904” من مطار امللكة  رحلة العودة “ئي كيه 

علياء الدويل ال�صاعة 5:10 م�صاء لت�صل اإىل 

دبي يف ال�صاعة 10 ليال بالتوقيت املحلي لكل 

من دبي وعّمان.

اأخ��رى  رح��الت  املو�صع  اجل��دول  ويت�صمن 

ل���ط���ران االإم�������ارات ب���ن دب���ي وع���ّم���ان، وف��ق 

كيه  “ئي  ال��رح��ل��ة  اأن  اأو����ص���ح  ال����ذي  ال��ب��ي��ان 

ال�صاعة  ال����دويل  دب���ي  م��ط��ار  905” ���ص��ت��غ��ادر 

 11:40 ال�صاعة  اإىل عّمان  لت�صل  10:15 ليال 

كيه  “ئي  ال��ع��ودة  رح��ل��ة  �صتقلع  ف��ي��م��ا  ل��ي��ال، 

ال�صاعة  الدويل  امللكة علياء  906” من مطار 

 6:40 ال�صاعة  دب��ي  اإىل  لت�صل  �صباحا   1:45

�صباحا.

م��ت��اح  احل���ج���ز  اأن  اإىل  ال�����ص��رك��ة  ول��ف��ت��ت 

emirates.( امل��وق��ع  ع��ر  ال��رح��الت  على 

االإم���ارات  ط���ران  تطبيق  على  اأو   )com
اأو ع���ن ط��ري��ق وك����الء ال�����ص��ف��ر، م���وؤك���دة اأن���ه 

طران  حمطات  خمتلف  من  للعمالء  ميكن 

اإع������ادة فتح  االإم�������ارات ال��ت��وق��ف يف دب����ي م���ع 

االأعمال  الزوار من رجال  اأمام  املدينة  اأبواب 

الدولين. وال�صياح 

 )PCR( صهادة فح�س� اإب��راز  اأن  واأك��دت 

اإىل  القادمن  الركاب  جلميع  اإلزاميا  يعتر 

دبي )واالإمارات العربية املتحدة( قبل ركوب 

الطائرة، مبن فيهم املقيمون وال�صياح، بغ�س 

ل�صمان  منه،  ي��اأت��ون  ال��ذي  البلد  عن  النظر 

واملجتمعات. وال�صياح  امل�صافرين  �صالمة 

دبي-�النباط

اإق��ام��ة  ل��ل��م��زادات  كري�صتيز  دار  تعتزم 

مزاد خري خا�س بعنوان »كلنا بروت«، 

دع���ًم���ا ل��ل��م�����ص��ه��د ال���ث���ق���ايف يف ال��ع��ا���ص��م��ة 

انعقاده  امل��زم��ع  امل���زاد  وي��ه��دف  اللبنانية. 

بن 4 و24 ت�صرين الثاين/نوفمر املقبل 

اإىل امل�صاهمة يف دعم اجلهود الرامية اإىل 

ب��روت،  يف  والفني  الثقايف  امل�صهد  اإح��ي��اء 

كما �صيذهب ريعه بالكامل اإىل ال�صندوق 

بهدف  )اآف���اق(  والفنون  للثقافة  العربي 

م�����ص��ان��دة جم��ت��م��ع ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون يف 

بروت، الذي ي�صمل متحف �صر�صق.

الفنية  االأع���م���ال  بع�س  ع��ر���ص��ت  وق���د 

امل�����ص��ارك��ة يف امل�����زاد يف م��ع��ر���س »ب����روت 

نبيل  بتنظيمه  ق��ام  ال���ذي  ال�صفر«  �صنة 

ب����روت«  ه���او����س  »اآرت  م���ن  دب�����س  وزوي 

ب���ع���د االن����ف����ج����ار امل�����دم�����ر ال�������ذي ����ص���رب 

اآب/ م��ن  ال��راب��ع  يف  اللبنانية  العا�صمة 

اأغ�����ص��ط�����س امل��ا���ص��ي. و���ص��ي��ذه��ب ج���زء من 

ال�صليب  اإىل  املختارة  االأع��م��ال  ه��ذه  ري��ع 

من  �صخية  م��ب��ادرة  يف  اللبناين،  االأح��م��ر 

جهود  مع  ومتا�صياً  ب��روت«  هاو�س  »اآرت 

كري�صتيز املتوا�صلة الأكرث من مئة عام يف 

دعم ال�صليب االأحمر اأثناء االأزمات.

»كلنا  م����زاد  ي�����ص��ه��د  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 

ب�����روت« ب��ي��ع اأع���م���ال ل��ف��ن��ان��ن يف ث��الث 

جماالت اأ�صا�صية ت�صمل الفنون والت�صميم 

وامل����ج����وه����رات. وت��ت�����ص��م��ن امل���ع���رو����ص���ات 

املرتقبة يف املزاد اأعمااًل لفنانن معروفن 

مثل  والعاملية،  االإقليمية  ال�صاحتن  على 

م��ن��ى ح���اط���وم، وف��ن��ان��ن اأخ���ري���ن ق��ام��وا 

ا لدعم هذه  بتقدمي اأعمال فنية خ�صي�صً

و���ص��روان  بعلبكي،  اأمي���ن  م��ث��ل  الق�صية 

ب�����اران، وع��ب��دال��رح��م��ن ق��ط��ن��اين، ونبيل 

اأيقونية  ت�صميمات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  نحا�س، 

لبولن ب��ول��ن ب��ول��ن، وه���ريف ف��ان دير 

����ص���رتات���ن. و���ص��ي�����ص��م��ل ق�����ص��م امل��ج��وه��رات 

يف امل������زاد ال��ك��ث��ر م���ن ال��ق��ط��ع ال��رائ��ع��ة 

ال��ت��ي ت��ّرع��ت بها ع��الم��ات جت��اري��ة ودور 

و«بوغو�صيان«  »هيمرل«  بينها  جموهرات 

و«بياجيه«.

وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق��ال��ت رمي���ا م�صمار 

املديرة التنفيذية ل�صندوق اآفاق، اإن كارثة 

»�صربة  وّجهت  اآب/اأغ�صط�س  من  الرابع 

املدنية  للحياة  م�صبوقة«  وغ��ر  م��دم��رة 

ولقطاع الفنون والثقافة يف لبنان، الذي 

اأ�صارت اإىل معاناته اأ�صاًل هذا العام جّراء 

التهديد املتمثل بجائحة كورونا. وراأت اأن 

ا باحلياة  املجال االإبداعي الذي كان ناب�صً

بذل  تتطّلب  حرجة  حالة  يف  حالًيا  مي��ّر 

كل جهد ممكن من اأجل اإنقاذه واحلفاظ 

ع��ل��ي��ه و����ص���م���ان ا���ص��ت��دام��ت��ه. واأ����ص���اف���ت: 

»���ص��ي��ت��ط��ل��ب ال��ت��ع��ايف م���ن ال�����ص��دم��ة ب��ذل 

اإىل  الوقت واجلهد واملال واإع��ادة الُلحمة 

االأول��وي��ات  حتديد  من  للتمّكن  املجتمع، 

و���ص��ي��اغ��ة ال������روؤى وال��ت��ف��ك��ر يف ال�����ص��ب��ل 

الكفيلة بالنهو�س باالإنتاج الثقايف ودفعه 

التاريخية  اللحظة  التفاعل مع هذه  اإىل 

على ال�صعيدين املحلي والعاملي. ونود اأن 

ننتهز هذه الفر�صة لنقدم �صكرنا اجلزيل 

اإىل ج��م��ي��ع امل��ت��رع��ن ال���ذي���ن ي��دع��م��ون 

مبادرة كري�صتيز اخلرية هذه«.

للثقافة  ال��ع��رب��ي  ال�����ص��ن��دوق  وي�����ص��ع��ى 

وال��ف��ن��ون، ال���ذي يتخذ م��ن ب���روت مقًرا 

منذ اإن�صائه يف العام 2007، اإىل امل�صاعدة يف 

النهو�س مبكونات امل�صهد الفني والثقايف 

ت��خ�����ص��ي�����س  ومت  ال���ع���رب���ي���ة.  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

»���ص��ن��دوق ال��ت�����ص��ام��ن م��ع ل��ب��ن��ان« التابع 

الآف����اق ل��دع��م ج��ه��ود اإع����ادة ب��ن��اء وت��اأه��ي��ل 

ب��روت من خالل منح  الثقايف يف  امل�صهد 

م�����ص��اع��دات م��ال��ي��ة وت���وف���ر ب���رام���ج دع��م 

خم�ص�صة.

وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك����دت ك���ارول���ن ل��وق��ا، 

ال�صرق  يف  كري�صتيز  ل���  التنفيذي  امل��دي��ر 

امل����زادات على دعم  دار  االأو����ص���ط، ح��ر���س 

يبذلها  التي  واخلرية  الثقافية  اجلهود 

الرامية  اآف��اق، وم�صاندة اجلهود  �صندوق 

اإىل تاأهيل املراكز الفنية والثقافية واإعادة 

اإع���م���اره���ا يف ب�����روت. وق���ال���ت: »ي��ج�����ّص��د 

وامل�����ص��اه��م��ات  ال��رف��ي��ع  االه��ت��م��ام  م�صتوى 

ال�����ص��خ��ي��ة يف م�������ص���روع »ك���ل���ن���ا ب������روت«، 

قيم  وال��ع��امل��ي،  االإقليمي  امل�صتوين  على 

االإن�����ص��ان��ي��ة وال��ع��ط��اء ال��ت��ي ن��ح��ن بحاجة 

ما�صة اإليها يف لبنان اليوم«.

موؤ�ص�س  دب�س،  نبيل  اأ�صاد  جهته،  ومن 

ال��ه��ائ��ل  ب��ال��دع��م  ب�����روت«،  ه���او����س  »اآرت 

الفنانن  ق��ب��ل  م��ن  امل���ب���ادرة  تلقته  ال���ذي 

الذين تاأثر كثر منهم نف�صياً اأو مادياً اأو 

حتى ج�صدياً جراء االنفجار الذي اأ�صاب 

الفنانن  »اإن  وق��ال:  اللبنانية،  العا�صمة 

امل�صاركن يف هذه املبادرة اأتوا من جن�صيات 

الغني  ب��روت  ن�صيج  يعك�س  مما  خمتلفة 

بالترع  �صارعوا  وق��د  الثقافات،  واملتعدد 

انطالقاً من حبهم  �صخاء  بكل  باأعمالهم 

لهذه املدينة التي تعّد جزًءا اأ�صياًل وبارًزا 

ج��ّراء  ون�صعر  العاملي،  الفني  امل�صهد  م��ن 

ع��ل��ى كل  ت�صتحق احل�����ص��ول  ب��اأن��ه��ا  ذل���ك 

الدعم العاملي املاأمول«.

كري�صتيز  دار  ت��ع��ل��ن  اأن  امل���ق���ّرر  وم���ن 

خالل االأيام املقبلة عن جمموعة االأعمال 

الفنية والفنانن امل�صاركن يف اإجناح هذا 

املزاد اخلا�س ودعم االأهداف النبيلة التي 

ي�صعى اإليها.

�سكاي نيوز عربية - �أبوظبي

ك�����ص��ف ال��ف��ن��ان امل�����ص��ري حم��م��د ك��رمي 

ع���ر ح�����ص��اب��ه ال��ر���ص��م��ي يف »ت���وي���رت« عن 

امل�صت�صفى  ودخ��ول��ه  �صر  حل��ادث  تعر�صه 

يف الواليات املتحدة.

يف  وق�������ع  احل���������ادث  اإن  ك�������رمي  وق��������ال 

ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ع��ل��ى ط��ري��ق ج��ب��ل��ي، م�صرا 

امل�صت�صفى، طالبا من معجبيه  اأنه يف  اإىل 

ال��دع��اء ل��ه ب��ال�����ص��ف��اء. ق���در اهلل وم���ا �صاء 

فعل

ان����ا ع��م��ل��ت ح���ادث���ه ب��ال��ع��رب��ي��ه ه��ن��ا يف 

�صئ  طريق  علي  م�صافر  كنت  كاليفورنيا 

جبلي واجتاهن انا يف امل�صت�صفي دلوقتي 

هنا  من  يقومني  و  ي�صفيني  ربنا  ادع��ويل 

علي خر.

انا بحمد ربنا الف حمد و�صكر ليك يا 

رب انه جناين بعد ما �صوفت املوت بعنيه

دعواتكم .

واأرف���������ق ال���ف���ن���ان امل�������ص���ري م��ن�����ص��وره 

مب��ج��م��وع��ة م��ن ال�����ص��ور ل��ل��ح��ادث، وب��دت 

فيه �صيارته وقد تعر�صت الأ�صرار كبرة.

بجائزة  ف���از  ك���رمي  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

ملهرجان  العا�صرة  ب��ال��دورة  ممثل  اأف�صل 

 2012 �صنة  ال���دويل  ال�صينمائي  م��ون��اك��و 

عن بطولته للفيلم »في�صبوك رومان�س«.

دار كريستيز تقيم مزادها الخيري 
»ُكلنا بيروت« 

فنان مصري ينجو من حادث سير 
مرّوع في أميركا
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طيران اإلمارات تعزز رحالتها إلى االردن

10 خرافات رائجة حول فيروس كورونا.. 
ال تصدقها

سويسرا قد تهدي كل مواطن أكثر من 8300 دوالر

لندن- �لعربية 

ت�صله  قد  كان طفال،  ولو  �صوي�صري،  كل 

اأك��رث  ت��ع��ادل  ف��رن��ك،   7500 ح��وال��ة مقدارها 

8300 دوالر معفية من ال�صرائب، فيما  من 

100 األف مواطن حتى  لو اأيد هذا االقرتاح 

اأق�����ص��ى، وف��ق��ا ملا  2022 كحد  اأب��ري��ل   22 ي��وم 

»ال��ع��رب��ي��ة.ن��ت« مرتجما ع��ن موقع  ب��ه  اأمل��ت 

ويف  ال�صوي�صري،  االخ��ب��اري   Watson
 7 البادرة اقرتحها  اأن  باالأملانية  �صرح  خره 

 St. Gallen اأ�صخا�س من �صكان كانتون 

ال������واق������ع ب����اأق���������ص����ى ال���������ص����م����ال ال�������ص���رق���ي 

ال�صوي�صري.

�صيا�صة  اأن  ل��ل��ب��ادرة  امل��ق��رتح��ون  ي��ع��ت��ق��د 

اأو »اأم�����وال  ت��ق��دمي ه���داي���ا م��ال��ي��ة ن��ق��دي��ة، 

ال��ه��ل��ي��ك��وب��رت« ك��م��ا ي�����ص��م��ون��ه��ا يف ���ص��وي�����ص��را 

هي  األ���ف،  و600  م��الي��ن   8 �صكانها  ال��ب��ال��غ 

ال�صوي�صري  ال��ف��رن��ك  جلعل  و�صيلة  اأف�����ص��ل 

اأرخ�س مما هو عليه، باعتبار اأن امل�صت�صارية 

ال���ف���درال���ي���ة ال�����ص��وي�����ص��ري��ة ���ص��ت�����ص��ط��ر اإىل 

ال��دوالرات،  مليارا من   71 يعادل  ما  طباعة 

الإهدائها ملواطنيها بعد عام على االأكرث من 

املوافقة على البادرة.

و�صبق اأن رف�صوا 2260 يورو

يف  ت�صويتا  اأج���رت  اأن  ل�صوي�صرا  و���ص��ب��ق 

2016 ح���ول وج����وب دف���ع احل��ك��وم��ة  ي��ون��ي��و 

ب���دال اج��ت��م��اع��ي��ا ك���ل ���ص��ه��ر وغ���ر م�����ص��روط 

يف  اأع���وام   5 منذ  املقيم  اأو  البالغ  للمواطن 

تعادل  كانت  ف��رن��ك،   2500 م��ق��داره  ال��ب��الد، 

2260 يورو ذلك العام، اإ�صافة اإىل 625 لكل 

قا�صر.

اإجمايل  ف��اإن  امل��ق��رتح،  مقدمي  وبح�صب 

امل��ق��دم كان  امل�����ص��روط  ال�صنوي غ��ر  ال��دخ��ل 

30 األف فرنك، وهو احلد الذي  �صي�صل اإىل 

 2014 يف  املقدر  الفقر  م�صتوى  مع  يتقارب 

فكرة  وهي  فرنك،   29.501 بحوايل  بالبالد 

ال�صيا�صين،  م��ن  اإيجابيا  اهتماما  تلق  مل 

ف���ي���م���ا اع����ت����رت جم���م���وع���ة م����ن امل��ث��ق��ف��ن 

�صتتملكهم  ال�����ص��وي�����ص��ري��ن  اأن  وامل��ف��ك��ري��ن، 

وظائف  على  واحل�����ص��ول  العمل  يف  الرغبة 

بغ�س النظر عن هذا املرتب، الهادفة فكرته 

اإىل عدم الربط بن التوظيف والعمالة من 

 %78 لكن  اآخ��ر.  وال��دخ��ل من جانب  جانب، 

من ال�صوي�صرين رف�صوا االقرتاح.


