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الملك: القانون يطبق على 
الجميع وال استثناء ألحد

الخصاونة : ال قول بعد 
قول الملك

اعلن استقالة وزير الداخلية اثر مخالفات جسيمة تلت العملية االنتخابية تلقى اتصالًا من رئيس الوزراء الكندي

االنباط-عمان

 اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين اأن القانون 

يطبق على اجلميع ول ا�شتثناء لأحد، م�شريا 

جاللته اىل اأن »املظاهر املوؤ�شفة التي �شهدناها 

خ��رق  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  العملية  ب��ع��د  البع�ض  م��ن 

وا���ش��ح ل��ل��ق��ان��ون«. وق����ال ج��الل��ت��ه يف ت��غ��ري��دة 

»املظاهر  ان  اخلمي�ض  ام�ض  )ت��وي��ر(  على  له 

املوؤ�شفة التي �شهدناها من البع�ض بعد العملية 

على  وتعٍد  للقانون،  وا�شح  خ��رق  النتخابية، 

الوعي  عن  تعرب  ول  املجتمع،  و�شحة  �شالمة 

يف  مواطنينا  من  العظمى  للغالبية  احلقيقي 

دول��ة  ال��غ��ايل. نحن  ال��وط��ن  جميع حمافظات 

ق���ان���ون، وال���ق���ان���ون ي��ط��ب��ق ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ول 

عبداهلل  امللك  جاللة  تلقى  و  لأح��د«.  ا�شتثناء 

ال��ث��اين، ات�����ش��اًل م��ن رئ��ي�����ض ال�����وزراء الكندي 

جا�شنت ترودو، مت خالله بحث العالقات بني 

الأردن وكندا، واآليات تعزيز التعاون وال�شراكة 

ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة يف امل���ج���الت ك���اف���ة. وت��ط��رق 

الت�����ش��ال، ال����ذي ج���رى ام�����ض اخل��م��ي�����ض، اإىل 

التطورات على ال�شاحتني الإقليمية والدولية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 اع����ل����ن رئ���ي�������ض ال����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ش��ر 

اخل�شاونة، ان وزير الداخلية توفيق احلالملة 

الدبية  امل�شوؤولية  تكري�ض  منطلق  ومن  اختار 

احلكومة  م��ن  ا�شتقالته  ت��ق��دمي  وال�شيا�شية 

اليومني  خالل  متت  التي  املخالفات  اثر  على 

امل��ا���ش��ي��ني م���ن م��ظ��اه��ر اح��ت��ف��ال و���ش��غ��ب تلت 

العملية النتخابية وحمل لل�شالح وا�شتخدامه 

يف بع�ض مناطق اململكة .

ايجاز �شحفي  ال��وزراء خالل  رئي�ض  ولفت 

يف رئا�شة الوزراء م�شاء ام�ض، �شارك فيه رئي�ض 

هيئة الركان امل�شركة ومدير المن العام اىل 

انه رفع اىل املقام ال�شامي ال�شتقالة التي تقدم 

بها وزير الداخلية من�شبا بقبولها »وانا احييه 

العميق  والح�شا�ض  امل�شوؤول  املوقف  هذا  على 

تغريدة  اىل  اخل�شاونة  لفت  كما  بامل�شوؤولية«. 

هذا  ح��ول  اليوم  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

المر وتاأكيد جاللته على ان » املظاهر املوؤ�شفة 

ب��ع��د العملية  ال��ب��ع�����ض  ���ش��اه��دن��اه��ا م���ن  ال��ت��ي 

النتخابية خرق وا�شح للقانون.

التفا�صيل �ص »2«

3 80 وفاة و 5685 إصابة بفيروس كورونا المستجّد  

االنباط-وكاالت

 ك�����ش��ف��ت ���ش��ح��ي��ف��ة )ي���دي���ع���وت اأح����رون����وت( 

يف  م�شادر  عن  نقاًل  اخلمي�ض،  اليوم  العربّية، 

ومُب�شادقٍة من  الإ�شرائيلّية،  الأمنّية  الأجهزة 

النقاب  ك�شفت  اأبيب،  تل  الع�شكرّية يف  الرقابة 

بيغن،  مناحيم  الأ�شبق،  ال��وزراء  رئي�ض  اأّن  عن 

عملية  تنفيذ  ب��ع��دم  الأخ���رية  اللحظة  يف  اأم��ر 

الفل�شطينّية  التحرير  منظّمة  ق���ادة  اغ��ت��ي��ال 

يف ب�����ريوت، ُق��ب��ي��ل ال����ع����دوان ال��ه��م��ج��ّي ال���ذي 

حزيران  يف  لبنان  �شّد  الح��ت��الل  دول��ة  �شّنته 

اأّن هذه هي  الالِفت،   1982 العام  )يونيو( من 

لي�شت املّرة الأوىل، ورمّبا لي�شت الأخرية، التي 

لغتيال  حُم���اولٍت  عن  اإ�شرائيل  فيها  تك�ِشف 

بالإ�شافة  املنظمة،  يف  اآخ��ري��ن  وق���ادة  ع��رف��ات 

دائًما  ل  ت�شِ املُ�شّربة  املعلومات  ف��اإّن  ذل��ك،  اإىل 

ا  اأي�شً يعمل  الذي  بريغمان،  رونني  لل�شحايّف 

الأم��ري��ك��ّي��ة،  ت��امي��ز(  )ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  يف 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ّي  ال��ن�����ش��ر  اأّن  ث��ال��ث��ة،  وُم���الح���ظ���ة 

يتزامن دائًما مع ذكرى وفاة عرفات.

التفا�صيل �ص »6«

 بذكرى استشهاد عرفات 00 االحتالل يكشف: بيغن ألغى في ١٩8٢ 
عملية لتفجير استاد بيروت لقتل عرفات وقادة المنظمة

 المجلس القضائي يعلق عمل المحاكم 
١0 أيام بسبب تطورات الحالة الوبائية

 وزير الخارجية ينقل تعازي الملك 
للرئيس الفلسطيني بوفاة عريقات

 وزير المياه والري يتفقد مركز تحكم 
المياه بالشمال

االنباط- عمان

يف  العمل  تعليق  الق�شائي  املجل�ض  ق��رر   

من �شباح  اعتباراً  اأيام   10 ملدة  كافة،  املحاكم 

الأح�����د امل��ق��ب��ل. وي���اأت���ي ال����ق����رار، ع��ل��ى ���ش��وء 

ول�شمان  ال�شائدة  الوبائية  احلالة  تطورات 

امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ���ش��ح��ة و����ش���الم���ة ال��ق�����ش��اة 

والكوادر الإدارية واملحامني واملراجعني.

عقد  ال��ذي  اجتماعه  خالل  املجل�ض  وق��رر 

كانت  التي  اجلل�شات  تاأجيل  اخلمي�ض،  ام�ض 

حم�����ددة خ����الل م����دة ال��ت��ع��ل��ي��ق، م�����ش��ريا اىل 

ان امل��واع��ي��د اجل���دي���دة ���ش��ت��ع��ل��ن ع��ل��ى امل��وق��ع 

ونقابة  العدل  ووزارة  للمجل�ض  الل��ك��روين 

الق�شائي  املجل�ض  رابط موقع  على  املحامني 

وراب����ط   http://www.jc.jo/ar
موقع وزارة العدل.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- رام اهلل

حم��م��ود  فل�شطني  دول����ة  رئ��ي�����ض  ا���ش��ت��ق��ب��ل 

ام�����ض  اهلل  رام  يف  ال��رئ��ا���ش��ة  م��ق��ر  يف  ع��ب��ا���ض 

اخل���م���ي�������ض، ن����ائ����ب رئ���ي�������ض ال�����������وزراء وزي����ر 

ال�شفدي  اأمين  املغربني  و�شوؤون  اخلارجية 

الذي نقل تعازي جاللة امللك عبداهلل الثاين 

وموا�شاته اإىل فخامته والقيادة الفل�شطينية 

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ���ش��ر  اأم���ني  ب��وف��اة 

ال��ت��ح��ري��ر ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ال���دك���ت���ور ���ش��ائ��ب 

ع���ري���ق���ات. و���ش��ك��ر ال��رئ��ي�����ض ع��ب��ا���ض ج��الل��ة 

باإيفاد  اللفتة  هذه  على  الثاين  عبداهلل  امللك 

موؤكدا  عريقات،  بالدكتور  للتعزية  ال�شفدي 

التاريخية،  الأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات  جت�شد  اأن��ه��ا 

ال�شقيقني. البلدين وال�شعبني  التي تربط 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 تفقد وزير املياه والري الدكتور معت�شم 

اليوم اخلمي�ض، مركز  زيارته  �شعيدان خالل 

والتحكم  يقوم مبراقبة  الذي  ال�شمال  �شكادا 

�شركة  يف  ال�شمال  حم��اف��ظ��ات  م��ي��اه  باأنظمة 

املياه  توزيع  عمليات  انتظام  الريموك،  مياه 

امل�شادر  ت�شغيل  و  الرب��ع  ال�شمال  ملحافظات 

والآبار.

واأكد �شعيدان ا�شرار احلكومة على جتاوز 

ج��م��ي��ع ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا امل��واط��ن 

يف ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، خ��ا���ش��ة ت��اأم��ني 

يف  امل��ي��اه  م��ن  ال�شا�شية  اليومية  احتياجاته 

مبوجات  ت�شررا  الأك��ر  ال�شمال  حمافظات 

ال���ل���ج���وء ال�������ش���وري واآث������ار ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا. 

وا���ش��ت��م��ع ���ش��ع��ي��دان اىل اب�����رز م���ه���ام امل��رك��ز 

اللكرونية.

التفا�صيل �ص »3«

   بدء الطعن بصحة نيابة النواب
     بعد نشر نتائج االنتخابات 

     بالجريدة الرسمية

   القوات المسلحة تعزز تواجدها
     في كافة مناطق المملكة

    وزير الصحة والسفير األميركي
       يبحثان سبل دعم 

3       القطاع الصحي

3

3

 االردن يجدد انحيازه لقيم الديمقراطية رغم 
ظروف كورونا االستثنائية

 الكاللدة: الناخب األردني غّير ثلثي
 مجلس النواب

االنباط-عمان

ال����ش���ت���ح���ق���اق  اجن��������از  م�����ن  الردن  مت���ك���ن 

باأعلى  املقرر  موعده  يف  النتخابي  الد�شتوري 

على  واجل��اه��زي��ة،  وال�شفافية  احلرفية  درج���ات 

ال��رغ��م م��ن ظ���روف ك���ورون���ا، م��ق��دم��ا امن��وذج��ا 

يحتذى يف تعزيز القيم الدميقراطية وامل�شاركة 

اتخاذ  على  ال�شديد  احل��ر���ض  و�شط  ال�شيا�شية 

ب����الإج����راءات ال�شحية  اع��ل��ى درج����ات الل���ت���زام 

بف�شل اجهزة الدولة كافة التي كر�شت جهودها 

الثوابت  من  انطالقا  اجلاهزية  درج��ات  باأعلى 

الوطنية وامل�شلحة العليا للدولة الردنية.

م��ع��ن��ي��ون اك������دوا ل���وك���ال���ة الن����ب����اء الردن���ي���ة 

ك��دول��ة  دوره  دائ��م��ا  يعك�ض  الردن  ان  )ب����را( 

قد  منعطفات  اي  ويتجاوز  وموؤ�ش�شات،  ق��ان��ون 

والنه�شة  ال��ب��ن��اء  يف  امل�شتمرة  م�شريته  ت��واج��ه 

لتطور  كعماد  ال��دمي��ق��راط��ي  وال��ن��ه��ج  وال��ت��ط��ور 

والرقابة  ال�شالح  وتكري�ض  ال�شيا�شية  احلياة 

الت�شريعية  احل��ي��اة  وت��ع��زي��ز  ال��ف�����ش��اد  وحم��ارب��ة 

مب���ا ي���خ���دم ال���وط���ن وامل�����واط�����ن. وك�����ان رئ��ي�����ض 

الأردن  اأّن  اأّكد  الدكتور ب�شر اخل�شاونة  ال��وزراء 

جن��ح يف اإن��ف��اذ ال���ش��ت��ح��ق��اق ال��د���ش��ت��وري واأجن���ز 

بكفاءة عالية النتخابات النيابية يف ظّل ظرف 

ا�شتثنائي جراء جائحة كورونا، من اأجل تعزيز 

ال��ت��ج��رب��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة وت��ر���ش��ي��خ��ه��ا وال��ت��ي 

ت�����ش��ك��ل الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة واح�����دة م���ن اه��م 

ا�شتحقاقاتها يف اإطار روؤى جاللة امللك عبداهلل 

امل�شتقلة لالنتخاب  الثاين، مثمنا جهود الهيئة 

الدولة والأجهزة  بالتعاون مع جميع موؤ�ش�شات 

اتخاذه  ما مت  وكذلك  الإع��الم،  وو�شائل  الأمنة 

من  وال��وق��اي��ة  بال�شالمة  تتعلق  اإج�����راءات  م��ن 

مر�ض كورونا.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

 ق����ال رئ��ي�����ض جم��ل�����ض م��ف��و���ش��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

امل�شتقلة لالنتخاب الدكتور خالد الكاللدة، 

جم��ل�����ض  ث��ل��ث��ي  غ����رّي  الأردين  ال���ن���اخ���ب  اإن 

ال��ن��واب ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر، وذل���ك ب��دخ��ول 100 

عودة  مقابل  املجل�ض،  على  م��رة  لأول  نائب 

30 ع�شوا من املجال�ض ال�شابقة.

�شحفي  موؤمتر  يف  الكاللدة  وا�شتعر�ض 

ع��ق��دت��ه ال��ه��ي��ئ��ة ام�����ض اخل��م��ي�����ض، اإج����راءات 

ال��ع��م��ل��ي��ة الن���ت���خ���اب���ي���ة، م���ن���ذ ف���ت���ح اأب������واب 

م��راك��ز الق����راع يف ال�����ش��اع��ة ال�����ش��اب��ع��ة ي��وم 

ال�شناديق  باإغالق  م��روًرا  املا�شي،  الثالثاء 

ع��ن��د ال�����ش��اع��ة ال��ت��ا���ش��ع��ة م�����ش��اء ال���ي���وم ذات���ه 

مل���دة �شاعتني،  ف���رة الق����راع  ب��ع��د مت��دي��د 

ث��م ع��م��ل��ي��ات ال��ف��رز وحت��وي��ل ال��ك�����ش��وف بعد 

م���روره���ا ع��ل��ى جل���ان الن���ت���خ���اب وق��راءت��ه��ا 

التي  اخلا�شة،  الثالثة  الأقاليم  جل��ان  اإىل 

اإىل  و�شوًل  الأولية،  النتائج  بدورها  اأعلنت 

اليوم  �شباح  النهاية  للنتائج  الهيئة  ن�شر 

اخلمي�ض.

انتخابات  يف  رفعت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�شار 

 8061 اإىل  الق�����راع  ���ش��ن��ادي��ق  ع���دد   2020

يف  �����ش����ن����دوق   4800 ن���ح���و  م�����ن  ����ش���ن���دوق���ا 

الهيئة  اأن  اإىل  لف��ًت��ا   ،2016 ع��ام  ان��ت��خ��اب��ات 

���ش��ّك��ل��ت 3 جل����ان خ��ا���ش��ة ل��ت��دق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج 

اأويل بدًل عن جلنة خا�شة  واإعالنها ب�شكل 

واحدة يف انتخابات جمل�ض النواب ال�شابق.

الأح������زاب  ع����دد  ح����ول  �����ش����وؤال  ع���ن  ورّدا 

يف  عليها  ح�شلت  ال��ت��ي  وامل��ق��اع��د  امل�����ش��ارك��ة 

النتخابات.

التفا�صيل �ص »2«
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 الخارجية تدين حادثة اطالق النار على 
السفارة السعودية بمدينة الهاي

 السفارة االميركية تشيد بجهود 
إدارة االنتخابات النيابية

 العجارمة: إجراءات دستورية تسبق 
انعقاد مجلس النواب الجديد

االنباط- عمان

و�����ش�����ؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  دان�������ت   

امل���غ���رب���ن ح���ادث���ة اإط������اق ال���ن���ار ال��ت��ي 

تعر�شت لها ال�شفارة ال�شع�دية يف مدينة 

الهاي يف هولندا . واأكد الناطق الر�سمي 

علي  اهلل  �سيف  ال�سفري  ال������وزارة  ب��ا���س��م 

اإدان��ة وا�ستنكار اململكة ال�سديدين  الفايز 

لهذا الفعل اجلبان وا�ستهداف االأبرياء.

ك���م���ا، اأك������د وق������وف امل��م��ل��ك��ة ب��امل��ط��ل��ق 

العربية  اململكة  يف  االأ���س��ق��اء  ج��ان��ب  اإىل 

ال�سعودية ال�سقيقة ووقوفها معها يف وجه 

كل ما يهدد اأمنها واأمن من�ساآتها.

واأع���������رب ال���ف���اي���ز ع����ن ث���ق���ت���ه ب���ق���درة 

ال�����س��ل��ط��ات ال��ه��ول��ن��دي��ة يف ال��ك�����س��ف عن 

املعتدين  وم��اح��ق��ة  احل��ادث��ة  ماب�سات 

وتقدميهم للعدالة.

االنباط-عمان

عمان  يف  االمريكية  ال�سفارة  ع��رت   

امل�ستقلة  الهيئة  جل��ه��ود  ت��ق��دي��ره��ا  ع��ن 

ل��ان��ت��خ��اب وال��ع��ام��ل��ن يف االن��ت��خ��اب��ات 

يف  املهنية  املراقبة  وجمموعات  النيابية 

جميع اأنحاء الباد .  

ب�����ي�����ان ����س���ح���ف���ي ام�������س  واك����������دت يف 

امل���ت���ح���دة  ال�������والي�������ات  ان  اخل����م����ي���������س، 

لزيادة  االأردن  جهود  دع��م  “�ستوا�سل 
امل�����س��ارك��ة امل��دن��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة وت��ع��زي��ز 

االأن����ظ����م����ة ال���دمي���ق���راط���ي���ة ال�����س��ام��ل��ة 

وامل�ش�ؤولة وال�شفافة”. 

 وهناأت ال�سفارة االأردنين على اإجناز 

االنتخابات النيابية

االنباط- عمان

مع اإعان رئي�س جمل�س مفو�سي الهيئة 

امل�ستقلة لانتخاب خالد الكالدة يف موؤمتر 

���س��ح��ف��ي ال���ي���وم اخل��م��ي�����س ت��ف��ا���س��ي��ل اإج����راء 

النتائج  النيابية واإع��ان  وانتهاء االنتخابات 

العملية  يلي  االأنظار اىل ما  تتجه  النهائية، 

االنتخابية من اإجراءات د�ستورية بعد ظهور 

النيابي يف  املجل�س  الفائزين مبقاعد  اأ�سماء 

ما  اإج����راءات  خا�سة  ع�سرة،  التا�سعة  دورت���ه 

بت�سكيلته  املنتخب  املجل�س  انعقاد  وبعد  قبل 

اجلديدة.وقال رئي�س ديوان الت�سريع والراأي 

ال�سابق نوفان العجارمة ، ان هناك اجراءات 

اأول  اأن  اىل  م�����س��ريا  امل��ج��ل�����س،  ان��ع��ق��اد  ت�سبق 

النتائج ب�سورة  االإج����راءات بعد اعتماد  ه��ذه 

نهائية من جمل�س مفو�سي الهيئة امل�ستقلة 

ل��ان��ت��خ��اب ه���و ن�����س��ر ال��ن��ت��ائ��ج يف اجل��ري��دة 

الر�سمية.

ن�سر  ان��ه ومب��ج��رد  اىل  العجارمة  وا���س��ار 

اال�سماء باجلريدة الر�سمية يبداأ عمر املجل�س 

النيابي ملدة اربع �سنوات �سم�سية، ومن ثم يتم 

دعوة املجل�س لانعقاد قبل 27 كانون الثاين 

“عقد  ال��د���س��ت��وري  الن�س  م��ع  توفقا  ال��ق��ادم 

اأربعة �سهور من حل  املجل�س اجلديد خال 

املجل�س ال�سابق”.

اذا متت الدعوة  اأنه  واأ�سار العجارمة اىل 

قبل ك��ان��ون االول ال��ق��ادم ف���اإن ال���دورة تاأخذ 

حكم ال��دورة العادية لكافة الغايات مبا فيها 

يف  ام��ا  �سنتن،  مل��دة  املجل�س  رئي�س  ان��ت��خ��اب 

حال متت الدعوة بعد كانون االول، واحلديث 

للعجارمة فان الدورة تاأخذ حكم الدورة غري 

العادية ويتم انتخاب الرئي�س ملدة اىل ما قبل 

ت�سرين االول من العام القادم، ويبداأ املجل�س 

بعد انتخاب رئي�سه بجدول اعماله من حيث 

انتخاب املكتب الدائم وت�سكيل جلانه.

وكانت االرادة امللكية ال�سامية �سدرت بحل 

جمل�س النواب الثامن ع�سر اعتبارا من يوم 

�سهر  م��ن  والع�سرين  لل�سابع  امل��واف��ق  االأح���د 

ايلول املا�سي وذلك مبقت�سى الفقرة الثالثة 

املجل�س  وك��ان  الد�ستور،  امل���ادة )34( من  من 

 ،2016 اأيلول   20 يوم  انتخب  املنحل،  النيابي 

االنتخابات  ��رى  تجُ الد�ستور،  اإىل  وا���س��ت��ن��اًدا 

االأرب��ع��ة  االأ�سهر  خ��ال  االأردن  يف  الرملانية 

التي ت�سبق انتهاء عمر جمل�س النواب.

وكانت الهيئة امل�ستقلة لانتخابات حددت 

موعداً  احل���ايل  ال��ث��اين  ت�سرين  م��ن  العا�سر 

ل��اق��راع، �سمن جمموعة م��ن االإج����راءات 

التنفيذية، تراعي ال�سحة وال�سامة العامة 

ملنع تف�سي فريو�س كورونا.

االنباط- عّمان

 قال رئي�س جمل�س مفو�سي الهيئة امل�ستقلة 

الناخب  اإن  الكالدة،  خالد  الدكتور  لانتخاب 

التا�سع ع�سر،  النواب  االأردين غريرّ ثلثي جمل�س 

وذلك بدخول 100 نائب الأول مرة على املجل�س، 

مقابل عودة 30 ع�سوا من املجال�س ال�سابقة.

م���وؤمت���ر �سحفي  ال���ك���ال���دة يف  وا���س��ت��ع��ر���س 

عقدته الهيئة ام�س اخلمي�س، اإج��راءات العملية 

االق���راع يف  اأب���واب مراكز  االنتخابية، منذ فتح 

م���روًرا  امل��ا���س��ي،  ال��ث��اث��اء  ي��وم  ال�سابعة  ال�ساعة 

م�ساء  التا�سعة  ال�ساعة  عند  ال�سناديق  ب��اإغ��اق 

اليوم ذاته بعد متديد فرة االقراع ملدة �ساعتن، 

ثم عمليات الفرز وحتويل الك�سوف بعد مرورها 

على جلان االنتخاب وقراءتها اإىل جلان االأقاليم 

النتائج  ب��دوره��ا  اأعلنت  التي  اخل��ا���س��ة،  الثاثة 

االأولية، و�سواًل اإىل ن�سر الهيئة للنتائج النهاية 

�سباح اليوم اخلمي�س.

واأ�سار اإىل اأن الهيئة رفعت يف انتخابات 2020 

من  �سندوقا   8061 اإىل  االق���راع  �سناديق  ع��دد 

نحو 4800 �سندوق يف انتخابات عام 2016، الفًتا 

لتدقيق  خ��ا���س��ة  جل���ان   3 لت  �سكرّ الهيئة  اأن  اإىل 

ب���داًل ع��ن جلنة  اأويل  ب�سكل  واإع��ان��ه��ا  ال��ن��ت��ائ��ج 

خا�سة واحدة يف انتخابات جمل�س النواب ال�سابق.

وردرّا عن ���س��وؤال ح��ول ع��دد االأح���زاب امل�ساركة 

االن��ت��خ��اب��ات،  يف  عليها  ح�سلت  ال��ت��ي  وامل��ق��اع��د 

ب���ن ال��ك��ال��دة اأن ع���دد امل��ر���س��ح��ن احل��زب��ي��ن 

عددهم  ك��ان  فيما   ،393 بلغ   2020 انتخابات  يف 

اأن  مبيًنا   ،2016 ع��ام  انتخابات  يف  مر�سًحا   252

املر�سح احلزبي من خال  على  تتعرف  الهيئة 

التي حتدد املر�سح  واأن اجلهة  من��وذج الر�سح، 

ال�سيا�سية  ال�سوؤون  احلزبي من عدمه هي وزارة 

والرملانية.

واأج������اب ال��ك��ال��دة ع���ن ����س���وؤال ب�����س��اأن ال��ك��وت��ا 

الن�سائية املخ�س�س لها 15 مقعًدا، بالقول، اإنه مل 

تفز وال مر�سحة من خارج الكوتا كما حدث يف 

املجل�س 18 ال�سابق، والذي فازت فيه 5 مر�سحات 

اأن م�سوؤولية متكن  اإىل  الكوتا، الفًتا  من خ��ارج 

املراأة تقع على اجلميع ولي�س على الهيئة وحدها.

جهات  م��ن  ال�����واردة  امل��اح��ظ��ات  وبخ�سو�س 

الرقابة الدولية، البالغ عددها 25، واملحلية البالغ 

عددها 31 جهة، اأو�سح الكالدة اأن الهيئة تعتر 

�سركاء  االإع���ام  و�سائل  جانب  اإىل  اجلهات  تلك 

مكملن للعمل، الفًتا اىل اأن تلك اجلهات �ستن�سر 

تقاريرها و�سرد عليها الهيئة يف حينه.

لت 64 ق�سية اإىل الق�ساء  وبن اأن الهيئة حورّ

منها 13 ق�سية ب�ساأن مقاطع فيديو مت حتويلها 

ا حتويل  اأي�سً اأن��ه جرى  يوم االق���راع، الفًتا اإىل 

اأ�سخا�س النتحالهم �سفة مقرعن اآخرين.

من  �ستبداأ  بالنتائج  الطعون  ف��رة  اأن  وذك��ر 

يف  النهائية  النتائج  ن�سر  ي��وم  يلي  ال���ذي  ال��ي��وم 

و�ستف�سل  يوًما،   15 وت�ستمر  الر�سمية  اجلريدة 

املحاكم بالطعون املقدمة خال 30 يوًما.

وجه  “على  �ستوفر  الهيئة  اأن  ال��ك��ادة  واأك���د 

ال�سرعة” خمتلف االح�سائيات واالأرقام والن�سب 

وال���ف���ئ���ات ال��ع��م��ري��ة واحل���زب���ي���ة، وم���ق���ارن���ات مع 

اح�ساءات انتخابات جمل�س النواب 18 التي جرت 

عام 2016.

وب�ساأن التكلفة االجمالية لانتخابات النيابية، 

التي اأجريت هذا العام يف ظرف ا�ستثنائي نتيجة 

الأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد، قال الكالدة، اإن 

امليزانية املر�سودة للهيئة يف املوازنة العامة بلغت 

5ر15 مليون دينار، فيما بلغت 23 مليون دينار يف 

انتخابات عام 2016.

ون�����س��رت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا االل���ك���روين 

النتائج النهائية للفائزين يف االنتخابات النيابية 

https://( :التايل الرابط  للمجل�س19، عر 

الأح��ك��ام  وف��ق��ا  وذل����ك   ،)2JX03xb/bit.ly
ل�سنة  ال��ن��واب رق��م )6(  ق��ان��ون االنتخاب ملجل�س 

العامة يف  امل�ساركة  ن�سبة  وبلغت  وتعديله.   2016

االنتخابات 9ر29 باملئة، و�سارك فيها مليون و387 

الفا و711 ناخبا وناخبة من اأ�سل 4 ماين و640 

الفا و643 ناخبا وناخبة يحق لهم االقراع.

االنباط-عمان

اعلن رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، ان 

وزي��ر الداخلية توفيق احلاملة اختار وم��ن منطلق 

تكري�س امل�سوؤولية االدبية وال�سيا�سية تقدمي ا�ستقالته 

التي مت��ت خال  اث��ر املخالفات  م��ن احلكومة على 

تلت  و�سغب  احتفال  املا�سين من مظاهر  اليومن 

يف  وا�ستخدامه  لل�ساح  وحمل  االنتخابية  العملية 

بع�س مناطق اململكة .

ول��ف��ت رئ��ي�����س ال������وزراء خ���ال اي��ج��از �سحفي يف 

�سارك فيه رئي�س هيئة  ال���وزراء م�ساء ام�س،  رئا�سة 

االركان امل�سركة ومدير االمن العام اىل انه رفع اىل 

املقام ال�سامي اال�ستقالة التي تقدم بها وزير الداخلية 

من�سبا بقبولها “وانا احييه على هذا املوقف امل�سوؤول 

واالح�سا�س العميق بامل�سوؤولية”.

كما لفت اخل�ساونة اىل تغريدة جالة امللك عبد 

اهلل الثاين اليوم حول هذا االمر وتاأكيد جالته على 

ان “ املظاهر املوؤ�سفة التي �ساهدناها من البع�س بعد 

العملية االنتخابية خرق وا�سح للقانون، وتعد على 

�سامة و�سحة املجتمع، وال تعر عن الوعي احلقيقي 

للغالبية العظمى من مواطنينا يف جميع حمافظات 

الوطن الغايل. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على 

اجلميع وال ا�ستثناء الأحد”.

و�سدد اخل�ساونة على اأن ال قول بعد قول جالة 

اأننا دول��ة ق��ان��ون، ودول���ة موؤ�س�سات،  اإىل  امللك، الفتا 

وال  الوطن  قائد  يرت�سيه  ال  “وهذا  د�ستور،  ودول���ة 

يرت�سيه اأهل الوطن ب�سوادهم االأعظم “.

واك��د رئي�س ال����وزراء، اأن احلكومة لن تتهاون يف 

تطبيق القانون بعد اأن �ساهدت مظاهر من املخالفات 

اجل�سيمة من قبل بع�س املواطنن ا�سرت بال�سورة 

النا�سعة، م�سددا على اأن احلكومة لن تقف مكتوفة 

االأيدي و�ستحا�سب كل من كان طرفا يف هذه املخالفات 

.

واأ�سار اخل�ساونة اإىل انت�سار وح��دات من القوات 

انت�سار  وتعزيز  العربي،  اجلي�س   - البا�سلة  امل�سلحة 

وحدات من مديرية االأمن العام يف العديد من مناطق 

اململكة.

وق���ال يف ه���ذا ال�����س��دد: “�سيلقى ك��ل م��ن خالف 

القانون وخالف حظر التجول وكل من ت��اوز على 

القانون كائنا من يكون جزاوؤه القانوين وفق املنظومة 

القانونية القائمة”.

كما اأ�سار رئي�س ال��وزراء اإىل اأن احلكومة اأجنزت 

ا�ستحقاقا د�ستوريا باإجراء االنتخابات النيابية بنجاح 

وفقا لا�ستحقاقات الد�ستورية، الفتا اإىل اأن احلكومة 

ال متتلك تقرير موعد االنتخابات وه��ذا االأم��ر بيد 

الهيئة امل�ستقلة لانتخاب.

واأك������د، اأن امل����دد ال��د���س��ت��وري��ة امل��رت��ب��ط��ة ب���اإج���راء 

االنتخابات يحددها الد�ستور، م�سريا اإىل اأن احلكومة 

وحت��رم  دائ��م��ا،  االأردين  الد�ستور  ب�سوابط  تلتزم 

الت�سريعات والد�ستور.

واأ�سار اخل�ساونة اإىل اأننا اجنزنا انتخابات يف ظل 

و�سع وبائي معقد، موؤكدا اأن احلكومة مل تكن متلك 

خيارات يف التاأجيل،”حتى نبقى نعمل يف اإطار د�ستورنا 

املتوازن وت�سريعاتنا وا�ستحقاقاتنا الد�ستورية”.

واأ���س��اف، اأن العملية االنتخابية اأجن��زت اإجرائيا 

ظل  يف  مقبولة  انتخابية  وبن�سب  النجاح  مبنتهى 

الو�سع الوبائي وباحرافية كبرية، الفتا اإىل بع�س 

بال�سورة  اأ�سرت  التي  للقانون  اجل�سيمة  املخالفات 

اأننا ب�سدد  العامة يف بع�س املناطق باململكة، موؤكدا 

معاجلة هذه املخالفات.

واكد اخل�ساونة، ان ما �سهدناه من مظاهر خال 

اليومن املا�سين قد اخلت بال�سلم العام الن اطاق 

النريان بهذا ال�سكل يتهدد حياة املواطنن االبرياء “ 

وهذا امر لن نرت�سيه و�سنت�سدى له باحلزم والردع 

الازمن واملطلوبن ويف اط��ار القانون ونحن دولة 

قانون”.

اك��د ان بع�س الت�سرفات غري امل�سوؤولة من  كما 

�ساأنها ان تنعك�س �سلبا على و�سعنا الوبائي ونحن منر 

بجائحة ا�سابت العامل باأ�سره، الفتا اىل ان متطلبات 

امل�سوؤولية العامة اقت�ست ممن تر�سحوا لانتخابات 

�سندفع  التي  ال�سلبية  املظاهر  ه��ذه  ان مينعوا مثل 

كمجتمع ملتزم بجله ثمنها من قبل اقلية اختارت ان 

ال حترم القانون وان ال تت�سرف بامل�سوؤولية املطلوبة 

التزموا  �سعبنا  م��ن  العظمى  االغلبية  بينما  منها، 

بالقانون ومبقت�سياته ونحن نحييهم على ذلك .

وق����ال ن��ح��ن ن��اأ���س��ف ون��ع��ت��ذر لغالبية امل��واط��ن��ن 

االردن���ي���ن ال��ذي��ن ال��ت��زم��وا ب��ال��ق��ان��ون ن�سا وروح���ا 

وممار�سة ونعاهدهم بان القانون �سياأخذ جمراه بحق 

كل املخالفن، موؤكدا ان امل�سار القانوين �سيكون ظاهرا 

وبينا للمواطنن ليحكموا عليه .

واكد رئي�س ال��وزراء اننا نفذنا بنجاح اال�ستحقاق 

الد�ستوري وال���ذي ح��اول��ت الكثري م��ن ال��ق��وى غري 

املحبة لوطننا والجنازتنا ان ت�سوهه عمدا، م�سيفا 

اوج���ه  بع�س  ف��ي��ه  ح�سلت  ا���س��ت��ح��ق��اق  ام����ام  “نحن 
التق�سري وكان مثاليا جلهة االقراع والتنظيم و�سهد 

خمالفات ج�سيمة للقانون بعد ذل��ك من فئة قليلة 

�ستلقى جزاءها وعقابها كائنا من تكون” .

و�سدد رئي�س ال��وزراء على انه �ستجري املاحقات 

اق���رف هذه  ك��ل م��ن  القانونية بحق  واالج�������راءات 

املخالفات اجل�سيمة “ وهذا التزام من احلكومة” .

واكد اخل�ساونة انه �ستكون يف قائمة اولويات هذه 

احلكومة اال�سراع يف العمل على تنظيم الت�سريعات 

من  وال��ذخ��ائ��ر  اال�سلحة  م�سائل  ل�سبط  الناظمة 

خال الت�سريع يف �سياغة قانون ينظم هذا االمر يف 

جمتمعنا الذي يحكمه القانون .

ووج���ه رئي�س ال����وزراء حتية اع��ت��زاز واج���ال اىل 

الغالبية العظمى من املواطنن الذين هم �سركاوؤنا 

ويلتزمون دائما بالقانون ويعرون عن اعلى التجليات 

الوطنية على عك�س فئة قليلة تختار �سمن مظاهر 

ال��ع��ام  ت��ه��دد ح��ق��وق االغ��ل��ب��ي��ة واحل����ق  احتفالية ان 

وال�سحة وال�سامة العامة واالمن املجتمعي .

بجهود  باال�سادة  حديثه  ال����وزراء  رئي�س  واأختتم 

ال�سهر  ال�����دوؤوب يف  امل�ستمرة وعملهم  ال��ع��ام  االأم����ن 

على �سحة و�سامة واأمن املجتمع، مثلما ا�ساد بدور 

القوات امل�سلحة البا�سلة – اجلي�س العربي درع الوطن 

و�سياجه الواقي والتي حتظى بتقدير واحرام جالة 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.

امل�سركة  االأرك����ان  ق��ال رئي�س هيئة  م��ن جانبه، 

امل�سلحة  القوات  ان  احلنيطي،  يو�سف  الركن  اللواء 

�ست�ساند االأجهزة االأمنية لتطبيق القانون على كل من 

يتطاول اأو مي�س �سيادة القانون، وهيبة الدولة، ويروع 

املواطنن االمنن.

وبن يف االيجاز ال�سحفي، ان فئة قليلة انحرفت 

ولوثت امل�سهد الوطني بتماديها وتطاولها على �سيادة 

الدفاع  اأوام���ر  املواطنن وخمالفة  وت��روي��ع  القانون 

وتهديد املجتمع.

واكد احلنيطي، ان القوات امل�سلحة �ست�سرب بيد 

من حديد ولن ن�سمح لكائٍن من كان، وبكافة الو�سائل، 

بالتطاول على �سيادة القانون وهيبة الدولة وترويع 

املواطنن االم��ن��ن، ب��اأي �سكل م��ن االأ���س��ك��ال، ليبقى 

االأردن واحة اأمن وا�ستقرار كما اأراده جالة امللك.

بح�سد جهودها  ال���دول���ة جن��ح��ت  ان  اىل  واأ����س���ار 

واأجهزتها املدنية والع�سكرية، يف من��وذج ك��ان حمط 

ا�ستحقاًقا  االردنيون  واعجابه، وج�سد  العامل  اأنظار 

ال��وج��ه احل�����س��اري للدولة وكر�س  د���س��ت��ورًي��ا، عك�س 

معاين الدميقراطية فيها.

من جهته، اك��د مدير االم��ن العام اللواء ح�سن 

احلوامتة، ان االأح���داث التي �سهدتها بع�س املناطق 

�سورة  �سوهت  املا�سين،  اليومن  خ��ال  اململكة  يف 

وانه  بااللتزام  وامل��ع��روف  ال��راق��ي  االردين  جمتمعنا 

جمتمع ح�ساري، موؤكدا اأنه لن يكون هناك تهاون يف 

اأي حالة و�سنطبق القانون بحيادية وبيد من حديد 

على من مي�س �سيادة الدولة ويعر�س حياة املواطنن 

للخطر.

وت�ساءل احلوامتة، كيف الأب اأن يعطي ابنه �ساحاً 

د حياة النا�س، وكيف لنائب وطن م�سوؤول  ا�ساً ليهدرّ ر�سرّ

القبول  الت�سريعات  واإ���س��دار  احلكومة  مراقبة  ع��ن 

مبثل هذه الت�سرفات، التي تهدد حياة االردنين.

ة املنا�سبة  هت با�ستخدام القورّ  وا�ساف، “ لقد وجرّ

بحقرّ مطلقي العيارات الناريرّة وم�ستخدمي االأ�سلحة، 

م���وؤك���دا ان م��ا ح���دث خ���ال ال��ي��وم��ن امل��ا���س��ي��ن لن 

مير دون عقاب، و�سيتمرّ اإح�سار جميع املخالفن من 

ال�سامل ومطلقي  ك�سروا احلظر  الذين  االأ�سخا�س 

العيارات الناريرّة وتقدميهم اإىل العدالة”.

حاً  وبن اللواء احلوامتة، انه مت توقيف 18 مر�سرّ

ام االإدارين واملخالفات املرتكبة من قبلهم  لدى احلكرّ

رة. قة وم�سورّ موثرّ

وا�ساف، ان م�سكلة اإطاق العيارات الناريرّة واقتناء 

اأن ال  وال��دخ��ائ��ر قدمية وج��دي��دة، ويجب  االأ�سلحة 

تكون االأ�سلحة االأوتوماتيكية والدخائر متاحة للنا�س، 

و�سنعمل على امل��دى ال�سريع واملتو�سط ملعاجلة هذه 

الظاهرة، كما نحن بحاجة ملراجعة الت�سريعات بهذا 

اخل�سو�س.

واو�سح احلوامتة، انه مت اعتقال 324 من مطلقي 

العيارات النارية و�سبط 29 �ساحا ناريا، ومت التعميم 

ع��ل��ى 478 ���س��ي��ارة، وق���د مت ج��ل��ب ع���دد ك��ب��ري منهم، 

و�سنتابع كل اآلية خالفت وكل من اأطلق عيارات نارية 

ول���ن ن���رك اأح����دا خ��ال��ف تعليمات احل��ظ��ر ال�سامل 

واأطلق العيارات النارية.

وا�سار اإىل اأنه وجه قوات االأمن والدرك بالتحرك 

و�سيتم  خمالفة،  فيها  ر�سدت  التي  املناطق  جلميع 

ا�سكال  جميع  وا�ستخدام  ح��زم  بكل  القانون  تطبيق 

القوة املنا�سبة لفر�س �سيادة القانون وهيبة الدولة.

ولفت احلوامتة اإىل اأن��ه مل ت�سجل اأي خمالفات 

خال العملية االنتخابية، ومرتبات االأم��ن حر�ست 

على م�ساعدة جميع املواطنن على ممار�سة حقهم 

الد�ستوري.

امل�سركة  االأرك����ان  ق��ال رئي�س هيئة  م��ن جانبه، 

امل�سلحة  القوات  ان  احلنيطي،  يو�سف  الركن  اللواء 

�ست�ساند االأجهزة االأمنية لتطبيق القانون على كل من 

يتطاول اأو مي�س �سيادة القانون، وهيبة الدولة، ويروع 

املواطنن االمنن.

وبن يف االيجاز ال�سحفي، ان فئة قليلة انحرفت 

ولوثت امل�سهد الوطني بتماديها وتطاولها على �سيادة 

الدفاع  اأوام���ر  املواطنن وخمالفة  وت��روي��ع  القانون 

وتهديد املجتمع.

واكد احلنيطي، ان القوات امل�سلحة �ست�سرب بيد 

من حديد ولن ن�سمح لكائٍن من كان، وبكافة الو�سائل، 

بالتطاول على �سيادة القانون وهيبة الدولة وترويع 

املواطنن االم��ن��ن، ب��اأي �سكل م��ن االأ���س��ك��ال، ليبقى 

االأردن واحة اأمن وا�ستقرار كما اأراده جالة امللك.

بح�سد جهودها  ال���دول���ة جن��ح��ت  ان  اىل  واأ����س���ار 

واأجهزتها املدنية والع�سكرية، يف من��وذج ك��ان حمط 

ا�ستحقاًقا  االردنيون  واعجابه، وج�سد  العامل  اأنظار 

ال��وج��ه احل�����س��اري للدولة وكر�س  د���س��ت��ورًي��ا، عك�س 

معاين الدميقراطية فيها.

من جهته، اك��د مدير االم��ن العام اللواء ح�سن 

احلوامتة، ان االأح���داث التي �سهدتها بع�س املناطق 

�سورة  �سوهت  املا�سين،  اليومن  خ��ال  اململكة  يف 

وانه  بااللتزام  وامل��ع��روف  ال��راق��ي  االردين  جمتمعنا 

جمتمع ح�ساري، موؤكدا اأنه لن يكون هناك تهاون يف 

اأي حالة و�سنطبق القانون بحيادية وبيد من حديد 

على من مي�س �سيادة الدولة ويعر�س حياة املواطنن 

للخطر.

وت�ساءل احلوامتة، كيف الأب اأن يعطي ابنه �ساحاً 

د حياة النا�س، وكيف لنائب وطن م�سوؤول  ا�ساً ليهدرّ ر�سرّ

القبول  الت�سريعات  واإ���س��دار  احلكومة  مراقبة  ع��ن 

مبثل هذه الت�سرفات، التي تهدد حياة االردنين.

ة املنا�سبة  هت با�ستخدام القورّ  وا�ساف، “ لقد وجرّ

بحقرّ مطلقي العيارات الناريرّة وم�ستخدمي االأ�سلحة، 

م���وؤك���دا ان م��ا ح���دث خ���ال ال��ي��وم��ن امل��ا���س��ي��ن لن 

مير دون عقاب، و�سيتمرّ اإح�سار جميع املخالفن من 

ال�سامل ومطلقي  ك�سروا احلظر  الذين  االأ�سخا�س 

العيارات الناريرّة وتقدميهم اإىل العدالة”.

حاً  وبن اللواء احلوامتة، انه مت توقيف 18 مر�سرّ

ام االإدارين واملخالفات املرتكبة من قبلهم  لدى احلكرّ

رة. قة وم�سورّ موثرّ

وا�ساف، ان م�سكلة اإط��اق العيارات الناريرّة واقتناء 

االأ�سلحة والدخائر قدمية وجديدة، ويجب اأن ال تكون 

االأ�سلحة االأوتوماتيكية والدخائر متاحة للنا�س، و�سنعمل 

على املدى ال�سريع واملتو�سط ملعاجلة هذه الظاهرة، كما 

نحن بحاجة ملراجعة الت�سريعات بهذا اخل�سو�س.

ان����ه مت اع���ت���ق���ال 324 من  واو�����س����ح احل����وامت����ة، 

ناريا،  �ساحا   29 و�سبط  النارية  العيارات  مطلقي 

عدد  جلب  مت  وق���د  ���س��ي��ارة،   478 على  التعميم  ومت 

كبري منهم، و�سنتابع كل اآلية خالفت وكل من اأطلق 

عيارات نارية ولن نرك اأحدا خالف تعليمات احلظر 

ال�سامل واأطلق العيارات النارية. وا�سار اإىل اأنه وجه 

قوات االأم��ن وال��درك بالتحرك جلميع املناطق التي 

ر�سدت فيها خمالفة، و�سيتم تطبيق القانون بكل حزم 

وا�ستخدام جميع ا�سكال القوة املنا�سبة لفر�س �سيادة 

القانون وهيبة الدولة.

ولفت احلوامتة اإىل اأن��ه مل ت�سجل اأي خمالفات 

خال العملية االنتخابية، ومرتبات االأم��ن حر�ست 

على م�ساعدة جميع املواطنن على ممار�سة حقهم 

الد�ستوري.

 الكاللدة: الناخب األردني غّير ثلثي مجلس النواب

الخصاونة : ال قول بعد قول الملك
اعلن استقالة وزير الداخلية اثر مخالفات جسيمة تلت العملية االنتخابية

أننا دولة قانون ودولة دستور

االنباط- عمان

اأن  ال��ث��اين  اأك��د جالة امللك ع��ب��داهلل   

ا�ستثناء  القانون يطبق على اجلميع وال 

“املظاهر  اأن  اىل  جالته  م�سريا  الأح��د، 

امل��وؤ���س��ف��ة ال��ت��ي ���س��ه��دن��اه��ا م���ن ال��ب��ع�����س 

وا���س��ح  خ���رق  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  العملية  ب��ع��د 

للقانون”.

وق�����ال ج��ال��ت��ه يف ت���غ���ري���دة ل���ه ع��ل��ى 

“املظاهر  ان  اخل��م��ي�����س  ام�����س  )ت��وي��ر( 

امل��وؤ���س��ف��ة ال��ت��ي ���س��ه��دن��اه��ا م���ن ال��ب��ع�����س 

وا���س��ح  خ���رق  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  العملية  ب��ع��د 

ل��ل��ق��ان��ون، وت���ع���ٍد ع��ل��ى ���س��ام��ة و���س��ح��ة 

احلقيقي  الوعي  عن  تعر  وال  املجتمع، 

ل��ل��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م���ن م��واط��ن��ي��ن��ا يف 

نحن  ال��غ��ايل.  ال��وط��ن  حمافظات  جميع 

دول������ة ق����ان����ون، وال����ق����ان����ون ي��ط��ب��ق ع��ل��ى 

اجلميع وال ا�ستثناء الأحد”.

الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  تلقى  و 

ات�������س���ااًل م���ن رئ��ي�����س ال��������وزراء ال��ك��ن��دي 

ب��ح��ث  ت������������رودو، مت خ�����ال�����ه  ج����ا�����س����ن 

واآل���ي���ات  وك���ن���دا،  االأردن  ب���ن  ال��ع��اق��ات 

اال�سراتيجية  وال�سراكة  التعاون  تعزيز 

يف املجاالت كافة.

وت��ط��رق االت�����س��ال، ال��ذي ج��رى ام�س 

ال�ساحتن  التطورات على  اإىل  اخلمي�س، 

موا�سلة  واأه��م��ي��ة  وال��دول��ي��ة،  االإقليمية 

اإزاء  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  وال��ت�����س��اور  التن�سيق 

امل�سرك  االهتمام  ذات  الق�سايا  خمتلف 

مكافحة  يف  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  �سيما  وال 

وباء كورونا، والت�سدي لتبعاته.

واأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال االت�����س��ال، 

وتر�سيخ  الكراهية،  خطاب  نبذ  �سرورة 

ق��ي��م ال��وئ��ام وال�����س��ام واح����رام االآخ���ر، 

ال����ت����ي ي���ج�������س���ده���ا ال�����دي�����ن االإ�����س����ام����ي 

احلنيف.

الملك: القانون يطبق على الجميع وال استثناء ألحد
 تلقى اتصالًا من رئيس الوزراء الكندي
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 وزير الخارجية ينقل تعازي الملك للرئيس الفلسطيني بوفاة عريقات

 وزير المياه والري يتفقد مركز تحكم المياه بالشمال

تعليق العمل بالمحاكم لعشرة ايام بدء من األحد

 بدء الطعن بصحة نيابة النواب بعد نشر نتائج االنتخابات بالجريدة الرسمية

 وزير الصحة والسفير األميركي 
يبحثان سبل دعم القطاع الصحي

القوات المسلحة تعزز تواجدها
 في كافة مناطق المملكة

 وفد منظمة التعاون اإلسالمي يشيد 
بإجراءات العملية االنتخابية االردنية

محافظ مأدبا : احالة احد الفائزين بمقعد 
مجلس النواب و 12مواطنا للمدعي العام

االنباط- عمان

 ب��ح��ث وزي����ر ال�����ص��ح��ة ال��دك��ت��ور 

الأمريكي  وال�صفري  عبيدات  نذير 

وو�����ص����ر  ه��������ري  الأردن  ل��������دى 

الأمريكية  الوكالة  بعثة  وم��دي��رة 

كييارليين  �ييشييري  الييدولييييية  للتنمية 

اميييي�ييييس اخليييمييييييي�يييس �يييشيييبيييل الييييدعييييم 

الأمييييركييييي لييلييقييطيياع اليي�ييشييحييي يف 

امل�����ص��رك��ة  وال����ص���ت���ج���اب���ة  الأردن 

كورونا. جلائحة 

وا��������ص�������اد ال������دك������ت������ور ع����ب����ي����دات 

خيييال املييبيياحييثييات الييتييي جيييرت عرب 

تييقيينييييية التييي�يييشيييال امليييرئيييي بييالييدعييم 

الييييذي تييقييدمييه الييييوليييييات املييتييحييدة 

المييركييييية لييييياأردن يف اليي�ييشيينييوات 

بربامج  يتعلق  مييا  خا�شة  املا�شية 

�ييشييحيية امليييييراأة والييطييفييل والييتييغييذييية 

وال�صحة  ال�����ص��ح��ي��ة  ال��ن��ظ��م  ودع���م 

حكومة  ال��وزي��ر  و�صكر  الإجن��اب��ي��ة، 

على  المركية  املتحدة  الييوليييات 

الدعم. هذا 

للوزارة،  �شحفي  بيان  وبح�شب 

مع  عييبيييييدات  الييدكييتييور  ا�شييتعر�س 

اأم��ن  بح�صور  الم��ريك��ي  ال�صفري 

الأوبئة  ل�شوؤون  ال�شحة  وزارة  عام 

اليييدكيييتيييور وائيييييل هييييياجيينيية اليييواقيييع 

التعاون  و�شبل  الردن  يف  الوبائي 

الت�شدي  مع اجلانب المركي يف 

بالأردن. كورونا  جلائحة فرو�س 

ال�شتمرار  على  اجلانبان  واتفق 

المييييييركييييييي  اجليييييييانيييييييب  دعيييييييييم  يف 

ميين  الردين  الييي�يييشيييحيييي  ليييليييقيييطييياع 

امل�شت�شفيات  قيييدرات  زييييادة  خيييال 

كييورونييا  فييرو�ييس  مر�شى  ومتابعة 

زيييادة  يف  وامليي�ييشيياعييدة  وخمالطيهم 

اليييفيييحيييو�يييشيييات امليييخيييربيييية مليير�ييشييى 

وخمالطيهم.  19- كوفيد 

م������ن ج����ه����ت����ه ا�������ص������ار ال�������ص���ف���ري 

فرو�س  “اأزمة  اأن  اىل  الأمييركييي 

ك����ورون����ا اأك������دت اأه���م���ي���ة ال�����ص��راك��ة 

ب���دء  م���ن���ذ  واأم�����ريك�����ا  الردن  ب����ن 

اجل��ائ��ح��ة، ح��ي��ث وق��ف��ت ال��ولي��ات 

جييانييب  اىل  الميييركييييييية  امليييتيييحيييدة 

اخلييطيية  دعيييييم  يف  الييي�يييشيييحييية  وزارة 

الييوطيينييييية لييا�ييشييتييجييابيية لييفييرو�ييس 

جت��ه��ي��ز  م����ن  الأردن،  يف  ك����ورون����ا 

امليي�ييشييتيي�ييشييفيييييات، وتيييدرييييب اليييكيييوادر 

الييطييبييييية يف اخليييطيييوط الأمييامييييية، 

م�صريا  الوبائية،  البيانات  وجمع 

اأك��ر   19- كييوفيييييد  جييائييحيية  اأن  اىل 

مييين جمييييرد اأزمييييية �ييشييحييييية عيياميية، 

متفائل  اأنييا  اقت�شادية.  اأزميية  اإنها 

و�ييشييتييبييقييى  �ييشيييييتييكيييييف  الأردن  بييييياأن 

بتعايف  ملتزمة  املييتييحييدة  الييوليييات 

الأردن وا�شتقراره”. بدورها قالت 

للتنمية  الأمركية  الوكالة  مديرة 

الدولية: “يف حن اأن م�شار املر�س 

ميي�ييشييدر  ميييثييل  الأردن  يف  احلييييايل 

من  العديد  على  يوؤثر  حيث  قلق، 

جييوانييب القييتيي�ييشيياد وحييييياتيينييا، فيياإن 

ا�ييشييتييجييابيية احليييكيييومييية الأميييركييييييية 

اأن�شاأنا  لقد  ال�شحة.  تتجاوز قطاع 

امل�صاريع  مل�صاعدة  �صريعة  ا�صتجابة 

مع  وندعم  البقاء.  على  ال�شغرة 

�ييشييركييائيينييا يف احلييكييوميية والييقييطيياع 

اخليييا�يييس، الييتييعييلييم عيييرب الإنيييرنيييت 

مليي�ييشيياعييدة جميع  بييعييد  والييتييعييلييم عيين 

يف  التعليم  اإىل  للو�شول  الأطفال 

على  ونعمل  ال�شعب،  الييوقييت  هييذا 

يف  املياه  اإمييدادات  ا�شتمرار  �شمان 

على  احليي�ييشييول  وامييكييانييييية  الأردن 

نظيفة.  مياه 

نييحيين فيييخيييورون بيي�ييشييراكييتيينييا مييع 

تعاوننا  اإىل  قدماً  ونتطلع  الأردن 

ال����ولي����ات  ان  ي���ذك���ر  امل�صتمر”. 

عاماً  الع�شرين  يف  قدمت  املتحدة 

دولر  مليار  8ر1  اكرث من  املا�شية 

و�صاهمت  ال�صحية،  امل�صاعدات  من 

يف بييينييياء الييبيينييييية الييتييحييتييييية ليينييظييام 

الرعاية ال�صحية املتميز يف الأردن 

على  الأردنين  اآلف  �شاعد  والذي 

وتبلغ  كورونا.  جائحة  من  التعايف 

لا�شتجابة  الأمييركييييية  امليي�ييشيياعييدة 

حوايل  الأردن  يف  كورونا  ليجائحة 

4ر35 مليون دولر، 

دولر  ميييايييين   8 ذلييييك  يف  مبيييا 

يف  تيياأثييراً  الكييرث  ال�شكان  مل�شاعدة 

يف  الييبييلييد  قييييدرة  وحتيي�ييشيين  الأردن 

اأثبتت  والييتييي  الفحو�شات،  اإجيييراء 

الوطنية  لا�شتجابة  حيوية  اأنها 

الأردنية

االنباط-عمان

املييي�يييشيييليييحييية  الييييييقييييييوات  بييييييييييداأت   

– اجلييييي�ييس الييعييربييي،  الأردن����ي����ة 

كييييافيييية  يف  تييييييواجييييييدهييييييا  تييييعييييزيييييز 

اأنييييييييحيييييييياء ميييييييييدن وحميييييافيييييظيييييات 

الأجييهييزة  جييهييود  مل�شاندة  اململكة 

الأمييينييييييية وذليييييك نييتيييييجيية بييعيي�ييس 

واملمار�شات  اخلاطئة  ال�شلوكيات 

الليلة  وقعت  التي  الام�شوؤولة 

اململكة  مناطق  ببع�س  املا�شية 

بييعييد اإعيييييان اليينييتييائييج اليينييهييائييييية 

الربملانية. لانتخابات 

تطبيق  اىل  التعزيز  ويق�شي 

الييقييانييون عييلييى كييل ميين يييتييطيياول 

اأو مييي�ييس �ييشيييييادة وهيييييبيية الييدوليية 

اأن انحرفت  ويروع الآمنن، بعد 

الوطني  امل�شهد  لوثت  قليلة  فئة 

وروعيييييييييت املييييواطيييينيييين الآميييينيييين 

مبييخييالييفييتييهييم ليييقيييانيييون اليييدفييياع 

املجتمعي. لل�شلم  وتهديدهم 

تنفيذاً  التعزيز  عملية  وجاءت 

الدفاع من خال فر�س  لقانون 

احلييظيير اليي�ييشييامييل بيياإقيياميية نييقيياط 

يحفظ  وب�شكل  امل�شركة  الغلق 

�ييشييحيية واأميييين الييوطيين واملييواطيين 

اأميييييين  واحييييييييية  الأردن  ليييييييبيييقيييى 

وا�شتقرار.

االنباط- جدة

 اأ�ييييييشيييييياد وفيييييييد مييينيييظيييمييية الييييتييييعيييياون 

الإ�يييييشييييياميييييي ملييييراقييييبيييية النييييتييييخييييابييييات 

ج���رت  ال����ت����ي  الأردن  يف  ال���رمل���ان���ي���ة 

العملية  مبييجييريييات  املييا�ييشييي  الييثيياثيياء 

يف  “جرت  اإنييهييا  قييال  الييتييي  النتخابية 

التدابر  خمتلف  بف�شل  هيييادئ  ميينيياخ 

الييقييانييونييييية واليي�ييشييحييييية امليييتيييخيييذة ميين 

امل�شتقلة لانتخاب. الهيئة  طرف 

وكان الوفد اجتمع قبيل النتخابات 

ونقل  لانتخاب  امل�شتقلة  الهيئة  مييع 

اهييتييمييام وحييير�يييس اأميييين عيييام امليينييظييميية 

العثيمن  اأحييمييد  بيين  يو�شف  الييدكييتييور 

عيييليييى تيينييظيييييم واإجنييييييييياح النيييتيييخيييابيييات 

جتربة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الأردن���ي���ة  النيابية 

رائييييدة يف امليي�ييشييار الييدميييقييراطييي الييذي 

ينتهجه الأردن منذ عقود.

االنباط- ماأدبا

املا�شي،  علي  ماأدبا  حمافظ  اأعلن   

مبقعد  الفائزين  احييد  اإحيياليية  مت  بيياأنييه 

اىل  12مييييواطيييينيييياً  و  اليييينييييواب  جمييليي�ييس 

اأوامر قانون  املدعي العام ب�شبب خرق 

الدفاع .

واأ�ييييشيييياف امييي�يييس اخلييمييييي�ييس، اأنييييه مت 

الييتييوا�ييشييل ميييع الييينيييواب يف املييحييافييظيية 

وابيييياغييييهييييم بيييعيييدم الييي�يييشيييمييياح بييياإقيييامييية 

ال��ت��ج��م��ع��ات  او  م��ظ��اه��ر الح���ت���ف���الت 

املهنئن.  املقرات ل�شتقبال  فتح  وعدم 

واكييييد بييانييه مت و�ييشييع حمييطييات اأميينييييية 

بالقرب من مقرات النواب ملنع فتحها 

ومنع املواطنن من الو�شول للمقرات 

انه مت ن�شر  التهاين، مو�شحا  لتقدمي 

املحافظة  مناطق  كافة  امنية يف  قوات 

ليي�ييشييمييان عييييدم خييييرق اأوامييييييير اليييدفييياع 

حييفيياظيياً عييلييى �ييشيياميية املييواطيينيين من 

وباء كورونا.

 80 وفاة و 5685 إصابة بفيروس كورونا المستجّد 

االنباط- عمان

 اأعلنت وزارة ال�شحة ت�شجيل 80 وفاة 

امل�شتجّد  كورونا  بفرو�س  اإ�شابة  و5685 

العدد  لرتفع  اخلمي�س،  ام�س  اململكة  يف 

الإجمايل للوفيات اإىل 1547، والإ�شابات 

اإىل 132086.

تيييوّزعيييت الإ�يييشيييابيييات اجليييدييييدة على  و 

العا�شمة عّمان،  2533 حالة يف حمافظة 

و605  الييزرقيياء،  حمافظة  يف  حيياليية  و762 

حالة  و601  البلقاء،  حمافظة  يف  حييالت 

257 ح��ال��ة يف  اإربيييييد، ميينييهييا  يف حمييافييظيية 

الرمثا، و335 حالة يف حمافظة عجلون، 

و184  الييكييرك،  حييالت يف حمافظة  و308 

ح��الت  و106  املييفييرق،  حمافظة  يف  حيياليية 

الييطييفيييييليية، و105 ح���الت يف  يف حمييافييظيية 

حمافظة  يف  حالة  و60  العقبة،  حمافظة 

معان، منها 23 حالة يف البرا، و54 حالة 

يف حمافظة ماأدبا، و32 حالة يف حمافظة 

جر�س.

وا�ييشييار املييوجييز الإعييامييي اليي�ييشييادر عن 

اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  اليييييوزراء  رئييا�ييشيية 

اليوم للعاج  دِخييلييت 
ُ
اأ التي  عييدد احلييالت 

حالة،   249 بلغ  املعتمدة  امل�شت�شفيات  يف 

بعد  امل�صت�صفيات  حالة   148 غييادرت  فيما 

�صفائها.

اإجييمييايل عيييدد احليييالت  اأن  اإىل  ولييفييت 

حالّياً  امل�شت�شفيات  يف  العاج  تتلّقى  التي 

على  حيياليية   423 م��ن��ه��ا  ح��ال��ة،   2000 بييلييغ 

اأ�شّرة العناية احلثيثة.

 24128 اإجييييراء  اإىل  املييوجييز  اأ�ييشييار  كييمييا 

عييدد  اإجييمييايل  لي�شبح  خميييربّيييياً،  فح�شاً 

الفحو�شات التي اأجريت منذ بدء الوباء 

وحتى الآن 2141170 فح�شاً، لفتا اإىل اأن 

ن�شبة الفحو�شات الإيجابّية و�شلت لهذا 

اليوم اإىل قرابة 6ر23 باملئة.

ودعت الوزارة اجلميع يف ظّل ا�شتمرار 

تيي�ييشييجيييييل حيييييالت اإ�يييشيييابييية حميييليييّيييية، اإىل 

اللييتييزام بيياأواميير الييّدفيياع، واّتييبيياع معاير 

الكّمامات،  وارتيييداء  والييوقيياييية،  ال�شامة 

وعيييدم اإقيياميية الييتييجييّمييعييات لأكيييرث ميين 20 

“اأمان”  تطبيقي  وا�ييشييتييخييدام  �ييشييخيي�ييشيياً، 

و”�شحتك”.

االنباط- رام اهلل

ا�يييشيييتيييقيييبيييل رئييييييي�يييس دولييييييية فييليي�ييشييطيين 

رام  يف  الرئا�شة  مقر  يف  عبا�س  حممود 

اهلل ام�س اخلمي�س، نائب رئي�س الوزراء 

اأمين  املغربن  وزير اخلارجية و�شوؤون 

ال�شفدي الذي نقل تعازي جالة امللك 

فخامته  اإىل  وموا�شاته  الثاين  عبداهلل 

�شر  اأميين  بوفاة  الفل�شطينية  والقيادة 

الييلييجيينيية الييتيينييفيييييذييية مليينييظييميية الييتييحييرييير 

عريقات. �شائب  الدكتور  الفل�شطينية 

امللك  جيياليية  عبا�س  الرئي�س  و�شكر 

باإيفاد  اللفتة  هذه  على  الثاين  عبداهلل 

عريقات،  بالدكتور  للتعزية  ال�شفدي 

الييعيياقييات الأخييوييية  اأنييهييا جت�شد  مييوؤكييدا 

اليييتيييارييييخييييييية، الييييتييييي تييييربييييط اليييبيييليييديييين 

ال�شقيقن. وال�شعبن 

وحييي�يييشييير اليييليييقييياء وزيييييييير اخليييارجييييييية 

املالكي،  ريا�س  الفل�شطيني  واملغربن 

“فتح”،  املركزية حلركة  اللجنة  وع�شو 

رئييييي�ييس هيييييئيية اليي�ييشييوؤون املييدنييييية الييوزييير 

ال�صيخ. ح�صن 

االنباط- عمان

 تييفييقييد وزيييييير املييييييياه والييييييري الييدكييتييور 

اليييييوم  زييييارتيييه  خيييال  �ييشييعيييييدان  معت�شم 

اخلمي�س، مركز �شكادا ال�شمال الذي يقوم 

مبراقبة والتحكم باأنظمة مياه حمافظات 

انتظام  ال�شمال يف �شركة مياه الرموك، 

ال�شمال  ملحافظات  املييييياه  تييوزيييع  عمليات 

الربع و ت�شغيل امل�شادر والآبار.

على  احلييكييوميية  ا�ييشييرار  �شعيدان  واأكيييد 

يواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  جميع  جت���اوز 

خا�شة  اململكة،  مناطق  جميع  يف  املواطن 

ال�شا�شية من  اليومية  احتياجاته  تاأمن 

املياه يف حمافظات ال�شمال الأكرث ت�شررا 

جائحة  واآثيييار  ال�شوري  اللجوء  مبييوجييات 

كورونا.

املركز  ابرز مهام  اىل  �شعيدان  وا�شتمع 

بعد  ع���ن  امل�������ص���ادر  وادارة  الل���ك���رون���ي���ة 

)�شكادا( الذي يقوم على مراقبة وت�شغيل 

م�شادر املياه والتحكم بها عن بعد، وي�شهم 

يف التقليل من ن�شبة الفاقد ويرفع كفاءة 

وعدالة التوزيع املائي، وكذلك م�شتويات 

املييييييياه املييخييزنيية يف اخلييييزانييييات الييرئييييي�ييشييييية 

�ييشييرورة  على  ميي�ييشييددا  امليينيياطييق،  وح�ش�س 

تييعييزيييز الييكييميييييات املييخيي�ييشيي�ييشيية لييلييميينيياطييق 

ال�شامل  خييا�ييشيية يف ظييل ظيييروف احلييظيير 

للتخفيف على املواطنن.

�ييشييخ  حميييطييية  كيييذليييك  �يييشيييعيييييييدان  وزار 

حوفا والتي تقوم ب�شخ املياه اىل حمطة 

املييزودة ملحافظتي جر�س وعجلون،  �شمد 

واطلع على ا�شتمرار عمليات تاأمن و�شخ 

مناطق  ميين  لكل  املطلوبة  املييييياه  ح�ش�س 

جر�س وعجلون.

ادوار  مناطق  على  �شعيدان  جييال  كما، 

�ييشييخ املييييياه املييعييليينيية لييلييتيياأكييد ميين و�شولها 

وا�شتمع  معلن،  هو  ما  ح�شب  للمواطنن 

ابييييييرز املييياحيييظيييات مييييوعييييزا بيي�ييشييرعيية  اىل 

درا�يييشيييتيييهيييا وايييييجيييياد احلييييلييييول واليييتيييدابييير 

الييييازميييية ليييهيييا، و�يييييشيييييرورة اتييييخيييياذ كييافيية 

كافة  مييع  للتعامل  اليييازمييية  الجييييييراءات 

جميع  يف  املواطنن  و�شكاوى  ماحظات 

املناطق والتعاطي معها بعدالة.

وعييييييرب امليييييواطييييينيييييون عييييين ارتييييييياحيييهيييم 

ليياإجييراءات الأخيييرة التي قييادهييا جالة 

املييلييك بييتييد�ييشيين ميي�ييشييروع جيير مييييياه وادي 

ال���ع���رب 2 والييييييذي ا�ييشييهييم بيي�ييشييكييل وا�ييشييح 

بييتيياأميين كييميييييات مييييياه ا�ييشييافييييية و�ييشيياعييد 

بتعزيز التزويد املائي لعدة مناطق خا�شة 

عبيد  وبيينييي  واليي�ييشييريييح  النعيمة  ميينيياطييق 

وبني كنانة.

واوعز وزير املياه والري لكافة املعنين 

جميع  متابعة  ب�شرورة  الييرمييوك  مبياه 

على  املطلوبة  لاأعمال  العاملة  الييكييوادر 

التوزيع  عمليات  وبيياإييياء  ال�شاعة  ميييدار 

وامليييحيييافيييظييية عييلييى نييوعييييية مييييييياه اليي�ييشييرب 

املتابعة الدائمة واحلثيثة.

االنباط-عمان

وياأتي القرار، على �شوء تطورات احلالة 

على  املحافظة  ول�شمان  ال�شائدة  الوبائية 

الإداريييية  والييكييوادر  الق�شاة  و�شامة  �شحة 

واملحامن واملراجعن.

وقرر املجل�س خال اجتماعه الذي عقد 

ام�س اخلمي�س، تاأجيل اجلل�شات التي كانت 

حمييييددة خيييال ميييدة الييتييعييليييييق، ميي�ييشييرا اىل 

املييوقييع  عييلييى  �شتعلن  اجليييدييييدة  املييواعيييييد  ان 

ونقابة  العدل  ووزارة  للمجل�س  اللكروين 

املحامن على رابط موقع املجل�س الق�شائي

ورابط   http://www.jc.jo/ar  

موقع وزارة العدل

 http://www.moj.gov.jo  

ورابط موقع نقابة املحامن

.https://www.jba.org.jo
التي  الييدعيياوى  جل�شات  تيياأجيييييل  مت  كما 

املوافق  الربعاء  اإىل  الربعاء  حمددة  كانت 

25 تيي�ييشييرييين اليييثييياين احليييييايل، واجلييليي�ييشييات 

اإىل اخلييمييييي�ييس  اليييييييوم اخلييمييييي�ييس  املييييحييييددة 

واعتبار  احلايل،  الثاين  ت�شرين   26 املوافق 

اطرافها متفهمن للموعد اجلديد.

الييفييرة املييحييددة �شريان  وتييوقييف خييال 

جيييميييييييع املييييواعيييييييييد املييينييي�يييشيييو�يييس عيييليييييييهيييا يف 

الت�شريعات النافذة �شواء كانت مدة تقادم او 

�شقوط او عدم �شماع دعوى او مدد لتخاذ 

لدى جميع  التقا�شي  اجييراءات  اجييراء من 

النيابة  ودوائييييير  املييمييلييكيية  املييحيياكييم يف  انييييواع 

ي�شتكمل  ان  على  التنفيذ،  ودوائييير  العامة 

الثاين  ت�شرين   25 من  اعتباراً  املدد  �شريان 

احلايل، بح�شب قرار املجل�س.

امل�شار  الييوقييف  ميين  الييقييرار  ا�شتثنى  كييمييا 

اع�شاء  نيييييابيية  الييطييعيين يف �شحة  مييدة  اإليييييه 
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من الد�صتور.

ا�شتثناء  ف�شيتم  املجل�س  قييرار  وبح�شب 

لديها  الفني  واملكتب  التمييز  حمكمة  دوام 

وفق الرتيب الذي يحدده رئي�س املحكمة، 

وروؤ�شاء املحاكم والنواب العاملن.

كييمييا وييي�ييشييتييثيينييى دوائييييير اليينيييييابيية الييعيياميية 

مدة  خييال  املرتكبة  اجلييرائييم  يف  للتحقيق 

الييتييعييليييييق عييلييى ان يييقييوم الييينيييواب الييعييامييون 

بييرتيييييب جيييييدول العيييميييال بييياحليييد الدنييييى 

ومبيييا يييحييقييق مييتييطييلييبييات اليي�ييشيياميية الييعيياميية 

والتباعد  الكمامات  ارتييداء  الخ�س  وعلى 

اجل�شدي وا�شتخدام املعقمات.

وييي�ييشييتييثيينييى اأيييي�يييشييياً ميييين قييييييرار الييتييعييليييييق 

الييقيي�ييشيياة املييخييتيي�ييشيين بيياليينييظيير يف خمييالييفييات 

التي  امل�شتعجلة  والييطييلييبييات  الييدفيياع  اأوامييير 

يقرر رئي�س املحكمة انها ل حتتمل التاأخر 

او التاأجيل وعدد من الق�شاة يحدده رئي�س 

حماكم  ق�شاة  اىل  بال�شافة  حمكمة،  كييل 

الطعون  يف  بالنظر  املخت�شن  ال�شتئناف 

يف �ييشييحيية نيييييابيية اعيي�ييشيياء جمييليي�ييس الييينيييواب 

يييحييدده  الق�شائية  الييهيييييئييات  ميين  والييعييديييد 

رئي�س كل حمكمة، اإ�شافة اىل قا�س يف كل 

دائرة تنفيذ للتعامل مع الطلبات الطارئة 

اإن وجدت.

�شيعمل  انه  الق�شائي  املجل�س  واكد  كما، 

على تقييم جناعة هذه الجراءات يف �شوء 

يلزم  مييا  واتييخيياذ  الوبائية  تييطييورات احليياليية 

من اجراءات وفقا للتطورات وامل�شتجدات.

االنباط-عمان

 مع ن�شر النتائج النهائية لنتخابات جمل�س 

النواب التا�شع ع�شر يف اجلريدة الر�شمية، تبداأ 

نيابة  �شحة  يف  الق�شاء  اأميييام  الطعون  مرحلة 

اأعيي�ييشيياء جمل�س اليينييواب، خييال مييدة 15 يييوميياً، 

على ان ت�شدر املحكمة املخت�شة قرارها النهائي 

تاريخ  من  30 يوماً  القابل للطعن خال  وغر 

ت�شجيل الطعن لديها.

وكييانييت الييتييعييديييات الييد�ييشييتييورييية عيييام 2011 

اأقيييييرت حيييق اليينيياخييب يف الييطييعيين بيي�ييشييحيية نيييييابيية 

ال�شتئناف  امام حمكمة  النواب  اع�شاء جمل�س 

املطعون  للنائب  النتخابية  الدائرة  لها  التابعة 

ب�شحة نيابته، وكانت قبل ذلك اجلهة املخت�شة 

جمل�س  هي  النيابة  �شحة  يف  بالطعن  د�شتوريا 

الييينيييواب نييفيي�ييشييه بيييقيييرار ييي�ييشييدره بيياأكييرثييية ثلثي 

ُييييدعيييى املجل�س  الييد�ييشييتييور  اعيي�ييشييائييه. وبييحيي�ييشييب 

تعترب  عييادييية  غيير  دورة  يف  لاجتماع  اجلييديييد 

كييياليييدورة الييعييادييية ميين حيييييث �ييشييروط التمديد 

�شهر  انييعييقييادهييا  مييوعييد  اذا جتيييياوز  والييتيياأجيييييل، 

تيي�ييشييرييين اليييثييياين اجليييييياري، اأمييييا اذا كييييان تيياريييخ 

ال�شهر اجليياري، فتعترب عندئذ  انعقادها خال 

ا�شتنادا  اليينييواب،  ملجل�س  عادية”  دورة  “اأول 
للفقرة 3 من املادة 73 من الد�شتور، وعليه فاإن 

واحدة  �شنة  ملدة  �شيكون  املجل�س  رئي�س  انتخاب 

موعد  جتييياوز  اذا  عييادييية،  دورة  اول  مييع  تنتهي 

الييدورة غر العادية ال�شهر اجليياري، اما  انعقاد 

اجليياري  ال�شهر  خييال  انعقادها  موعد  كييان  اذا 

فتكون مدة رئي�س املجل�س �شنتان، وفق املادة 69 

من الد�صتور.

انتخاب  على  الد�شتور  ميين   69 امليييادة  وتن�س 

ملدة  لييه  رئي�شا  الييعييادييية  الييييدورة  بييدء  املجل�س يف 

واذا  انتخابه،  اعيييادة  ويييجييوز  �شم�شيتن  �شنتن 

اجتمع املجل�س يف دورة غر عادية ومل يكن له 

تنتهي  ملييدة  لييه  رئي�شاً  املجل�س  فينتخب  رئي�س، 

يعقد  املجل�س  ان  علما  الييعييادييية،  اليييدورة  اول  يف 

دورة عادية واحييدة يف غ�شون كل �شنة من مدة 

املجل�س.

ويحظر الد�شتور على كل ع�شو جمل�س امة 

التعاقد  مييدة ع�شويته  اأثيينيياء  ونيييواب(  اعيييييان   (

العامة  اليير�ييشييمييييية  املييوؤ�ييشيي�ييشييات  اأو  مييع احلييكييوميية 

عليها  ت�شيطر  اأو  متييلييكييهييا  الييتييي  اليي�ييشييركييات  اأو 

احلكومة اأو اأي موؤ�ش�شة ر�شمية عامة �شواء كان 

مبا�شرة  غر  اأو  مبا�شرة  بطريقة  التعاقد  هييذا 

الأرا�ييشييي  ا�شتئجار  عقود  من  كييان  ما  با�شتثناء 

والأماك ومن كان م�شاهماً يف �شركة اأع�شاوؤها 

اأي حالة  واإذا حدثت  اأ�شخا�س،  اأكرث من ع�شرة 

اأو  اأثناء ع�شويته  هييذه احلييالت لأي ع�شو  من 

حكماً  ع�شويته  ت�شقط  انييتييخييابييه،  بييعييد  ظييهييرت 

وي�شبح حمله �شاغراً، كما ل يجوز اجلمع بن 

العامة  الوظائف  وبيين  الأمييية  جمل�س  ع�شوية 

ويييقيي�ييشييد بيييهيييا: كيييل وظيييييفيية ييييتييينييياول �ييشيياحييبييهييا 

دوائر  ذلك  وي�شمل  العامة  المييوال  من  مرتبه 

البلديات.

الذي  التاريخ  العادية، يف  الييدورة غر  وتبداأ 

ا�شهر،  �شتة  الجييتييميياع، ومتييتييد  اىل  فيييييه  يييدعييى 

حيييييث يييفييتييتييحييهييا جيييالييية امليييليييك بييياليييقييياء خطبة 

العر�س، ثم يق�شم كل ع�شو اليمن الد�شتورية 

يتوىل  التي  للمجل�س  الوىل  قبل عقد اجلل�شة 

ت�شاوى  فاإن  النيابة،  الأقييدم يف  النائب  رئا�شتها 

اأكيييرث ميين نييائييب يف الأقييدمييييية، فالنائب الأكييرث 

�شناً  فييالأكييرب  ت�شاووا  فيياإن  اليييدورات  بعدد  نيابة 

�شناً،  حا�شرين  ع�شوين  اأ�شغر  ي�شاعده  بينهم، 

تنتهي مهمتهم بانتخاب رئي�س املجل�س.

اجلمعة    13  /  11  / 2020
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االنباط-عمان 

اال����س���ت���ح���ق���اق  اجن��������از  م�����ن  االردن  مت���ك���ن 

باأعلى  املقرر  موعده  يف  االنتخابي  الد�ستوري 

على  واجل��اه��زي��ة،  وال�سفافية  احلرفية  درج��ات 

ال��رغ��م م��ن ظ���روف ك���ورون���ا، م��ق��دم��ا امن��وذج��ا 

يحتذى يف تعزيز القيم الدميقراطية وامل�ساركة 

اتخاذ  على  ال�سديد  احلر�ص  و�سط  ال�سيا�سية 

اع��ل��ى درج����ات االل���ت���زام ب����االإج����راءات ال�سحية 

بف�سل اجهزة الدولة كافة التي كر�ست جهودها 

الثوابت  من  انطالقا  اجلاهزية  درج��ات  باأعلى 

الوطنية وامل�سلحة العليا للدولة االردنية.

معنيون اكدوا لوكالة االنباء االردنية )برتا( 

ق��ان��ون  ك���دول���ة  دوره  دائ���م���ا  ي��ع��ك�����ص  االردن  ان 

تواجه  قد  منعطفات  اي  ويتجاوز  وموؤ�س�سات، 

والتطور  والنه�سة  البناء  امل�ستمرة يف  م�سريته 

وال��ن��ه��ج ال��دمي��ق��راط��ي ك��ع��م��اد ل��ت��ط��ور احل��ي��اة 

ال�سيا�سية وتكري�ص اال�سالح والرقابة وحماربة 

يخدم  مب��ا  الت�سريعية  احل��ي��اة  وتعزيز  الف�ساد 

الوطن واملواطن.

وكان رئي�ص الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

اال���س��ت��ح��ق��اق  اإن����ف����اذ  يف  جن���ح  االأردن  اأّن  اأّك������د 

ال��د���س��ت��وري واأجن����ز ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات 

ا�ستثنائي ج��راء جائحة  النيابية يف ظ��ّل ظ��رف 

كورونا، من اأجل تعزيز التجربة الدميقراطية 

النيابية  االنتخابات  ت�سكل  وال��ت��ي  وتر�سيخها 

روؤى  اإط����ار  يف  ا�ستحقاقاتها  اه���م  م��ن  واح����دة 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، م��ث��م��ن��ا ج��ه��ود 

جميع  مع  بالتعاون  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة 

وو�سائل  االأم��ن��ة  واالأج���ه���زة  ال��دول��ة  موؤ�س�سات 

االإع����الم، وك��ذل��ك م��ا مت ات��خ��اذه م��ن اإج����راءات 

تتعلق بال�سالمة والوقاية من مر�ص كورونا.

وبني اأّن احلكومة تتطلع للعمل مع جمل�ص 

ال���ن���ّواب ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر يف اإط����ار روح ال�����س��راك��ة 

ومبا  والقانونية،  الد�ستورّية  باالأطر  والتعاون 

الوطن  وخ��دم��ة  ال��ع��ام،  ال�سالح  حتقيق  يكفل 

واملواطنني، والتعامل مع التحديات املختلفة.

اجلامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ���س��ت��اذ  يقول 

ال��دول��ة  اإن  امل�ساقبة،  اأم���ني  ال��دك��ت��ور  االأردن���ي���ة 

االأردنية التزمت باإجراء االنتخابات يف موعدها 

الد�ستوري، ا�ستنادا لالإرادة امللكية بحل جمل�ص 

النواب، والد�ستور ين�ص على اإجراء االنتخابات 

خالل اأربعة اأ�سهر من تاريخ ذلك احلل.

وي�سف اإجراءات الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب، 

ب� “املميزة “، حيث راعت �سروط ال�سحة العامة 

ب���اإدالء  وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي، و���س��ط م�ساركة 

اال�سوات بالرغم من ظروف كورونا، وذلك من 

اإىل  م�سريا  الوطنية،  امل�سوؤولية  حتّمل  منطلق 

اأن ن�سبة امل�ساركة معقولة، مع توا�سع م�ساركة 

كبار ال�سن نتيجة اخلوف من احتمالية العدوى 

ال�سبابية  امل�ساركة  اأن  اإال  كوفيد-19،  بفريو�ص 

كانت حا�سرة بن�سب عالية.

النائب اال�سبق الدكتور هايل ودعان  ويوؤكد 

باال�ستحقاق  والتزامه  االردن  حر�ص  الدعجة 

ال��د���س��ت��وري مم��ث��ال ب���اإج���راء ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات 

ك����دول����ة ق����ان����ون وم���وؤ����س�������س���ات ت��ن��ع��م ب���االأم���ن 

واال���س��ت��ق��رار، واحل���ر����ص ع��ل��ى اداء امل��وؤ���س�����س��ات 

وي�سر  ب�سال�سة  مبهامها  وقيامها  الد�ستورية 

خا�سة املوؤ�س�سة الت�سريعية التي متثل ركنا هاما 

يف النظام ال�سيا�سي االردين، بالرغم من حتدي 

وباء كورونا .

وي�سيف، ان ذلك يعك�ص االهتمام بامل�ساركة 

ال�ساأن  وادارة  ال��ق��رار  �سنع  عملية  يف  ال�سعبية 

يتعاطى  ال���ذي  اال���س��الح  لنهج  تكري�سا  ال��ع��ام 

االردن معه كخيار ا�سرتاتيجي ال رجعة عنه.

وي�سدد الدكتور الدعجة على ان االردن احوج 

ما يكون لتعزيز العمل الدميقراطي خا�سة يف 

ظل هذه املرحلة الهامة وال�سعبة التي يتوقع ان 

ت�سهد ق�سايا وملفات وطنية يفرت�ص ان ي�سارك 

م�سوؤولياته  ويتحمل  معها  التعامل  يف  املواطن 

من خالل اختيار من ميثله يف الربملان، م�سريا 

ال��ت��ج��دي��د وتغيري  امل��رح��ل��ة ه��و  ع��ن��وان  ان  اىل 

او  ال�سلوك  تغري  مع  متاهيا  ال�سيا�سية  النخب 

املزاج العام كما ميثله الراأي العام االردين الذي 

اراد ان يقول كلمته يف ظل عدم ر�ساه عن اداء 

املجال�ص النيابية ال�سابقة.

وي�����س��ري اىل ان امل��واط��ن وح��ر���س��ا م��ن��ه على 

ت��اأدي��ة واج��ب��ه ال��وط��ن��ي، حت��دى ظ���روف ك��ورون��ا 

اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وت���وج���ه اىل ���س��ن��ادي��ق االق����رتاع 

ملتقطا التوجيهات امللكية ب�سغف، كما اأ�سار اىل 

اهمية امل�ساركة ال�سعبية واملحافظة على املواعيد 

الد�ستورية.

التنمية  ان  ال���دع���ج���ة،  ال���دك���ت���ور  وي�����س��ي��ف 

م�ستوى  على  ترت�سخ  ان  ميكنها  ال  ال�سيا�سية 

املمار�سة ال�سيا�سية املوؤ�س�سية، اال عندما ترتقي 

وا�س�سه  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ع��م��ل  ق��واع��د  مل�ستوى 

امل��واط��ن��ة  ت��ع��زي��ز تنمية روح  ت��رت��ك��ز ع��ل��ى  ال��ت��ي 

ال�سيا�سية الفاعلة،  واالنتماء والوالء وامل�ساركة 

ت��ع��ي معنى  م��وؤه��ل��ة  �سخ�سيات وط��ن��ي��ة  الإف����راز 

ال���دور  امل�����س��وؤول��ي��ة، مثمنا  م��واق��ع  ت��ك��ون يف  ان 

االمنية جلهة  ب��ه اجل��ه��ات  ال��ذي قامت  الكبري 

الدميقراطية  الوطنية  التظاهرة  ه��ذه  اجن��اح 

بالن�سبة  احل��ال  وكذلك  كافة،  اململكة  انحاء  يف 

لدور الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب معززة بالدعم 

احلكومي والر�سمي من حيث توفري االمكانات 

والقدرات التي ا�سهمت يف اجناح هذا اال�ستحقاق 

الد�ستوري.

وتقول املحامية النظامية حنان احلديد ان 

اململكة وبهذه االنتخابات حققت اجن��ازا وطنيا 

رغ���م ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ورغ����م امل��ح��ي��ط امللتهب 

ق��ان��ون  دول�����ة  االردن  ان  اىل  م�����س��رية  ك���ذل���ك، 

وم��وؤ���س�����س��ات، وي�����س��ري ع��ل��ى ن��ه��ج دمي��ق��راط��ي ال 

يحيد عنه، وه��و بلد االم��ن واالم���ان واالجن��از 

على الرغم من قلة االمكانيات..

وث��م��ن��ت احل��دي��د دور امل���واط���ن ال���ذي عك�ص 

ا�سراره على اداء واجبه الوطني، و�سط االلتزام 

باإجراءات ال�سالمة من كورونا، على الرغم مما 

راأي���ن���اه م��ن جت��م��ع��ات واخ��ت��الط مل ت��وؤث��ر على 

و�سريها  االنتخابية  العملية  م�سهد  ان�سيابية 

ب�سال�سة وي�سر وامان.

ونائب  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  اأ�سار  ب��دوره 

الدكتور  ج��دارا  جامعة  يف  القانون  كلية  عميد 

العملية  جن��اح  اىل  للوطن  عي�سى  بني  حممد 

االن��ت��خ��اب��ي��ة، وال��ت��ي مت��ت ب��ط��ري��ق��ة اح��رتاف��ي��ة 

وب��ك��ف��اءة واق����ت����دار، ح��ي��ث يعك�ص ه���ذا ال��ن��ج��اح 

احل���ر����ص ال��ك��ب��ري ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ال������روؤى امللكية 

ل�������س���رورة اجن�����از ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة كنهج 

دميقراطي.

ويبني اأهمية دور الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب 

انه  اىل  الف��ت��ا  امل�سبق،  واالإع�����داد  التح�سري  يف 

واخلارجية  الداخلية  التحديات  من  وبالرغم 

التي تواجه االأردن، اإال اأنه اأثبت جمددا مت�سكه 

اأن  اىل  م�سريا  واملوؤ�س�سات،  القانون  دول��ة  بقيم 

اجلميع،  م��ن  متوقعة  ك��ان��ت  الت�سويت  نتيجة 

وو�سفها باملعقولة يف ظل الظروف التي نعي�سها، 

اإذا ما قورنت بانتخابات عام 2016 التي و�سلت 

اإىل 36 باملئة.

امل�ساركة  ال�سباب يف  ب��دور  عي�سى  بني  واأ�ساد 

ال�سيا�سية ورغبتهم يف اداء هذا الواجب الوطني، 

جديدة  لوجوه  وا�سحا  اختيارا  هناك  اأن  رائيا 

التغيري  يف  النا�ص  رغبة  يعك�ص  ما  املجل�ص،  يف 

وال��ت��ج��دي��د واالع���ت���م���اد ع��ل��ى خ����ربات متنوعة 

كانت  والفوز  الرت�سح  امل��راأة يف  اأن م�ساركة  كما 

وا�سحة.

م����ن ج��ه��ت��ه ي�����س��ري رئ���ي�������ص ق�����س��م االع�����الم 

احل�سني  جامعة  يف  اال�سرتاتيجية  وال��درا���س��ات 

ب��ن ط��الل ال��دك��ت��ور �سلطان ال��ق��رع��ان، اىل اأن��ه 

وعلى الرغم من تاأثريات الوباء اإال اأن امل�ساركة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ك��ان��ت وا���س��ح��ة خ��ا���س��ة يف ال��ق��رى 

وال��ب��ادي��ة، ف�سال ع��ن امل���دن، مثمنا االإج����راءات 

االنتخابية.

وي��ب��ني ال��ق��رع��ان وه���و ال��ب��اح��ث يف ال�����س��وؤون 

االردن��ي��ة  الربملانية  االن��ت��خ��اب��ات  ان  ال�سيا�سية، 

انطالقة نحو التغيري االيجابي املن�سود، وخطوة 

يف االجتاه ال�سحيح لكل ما فيه خري الوطن.

اىل ذلك ثمن الباحث واالأكادميي يف العلوم 

ال�سيا�سية الدكتور خالد ال�سنيكات جهود الهيئة 

امل�ستقلة لالنتخاب واملهنية العالية التي تتمتع 

اإىل �سناديق االق��رتاع  بها منذ عملية الدخول 

االجتماعي  التباعد  مب�سافات  بااللتزام  م��رورا 

الكفيلة  االج���راءات  وجميع  التعقيم،  وعمليات 

بالوقاية من فريو�ص كورونا.

النواب  ال��دور املنوط مبجل�ص  اأن  واأ�سار اىل 

وا����س���ح، وي��ت��ل��خ�����ص ب��ال��رق��اب��ة ع��ل��ى احل��ك��وم��ة 

وموؤ�س�ساتها، والن�ساط الدائم يف متابعة ال�ساأن 

و�سماع  املواطنني  م�سالح  ع��ن  والتعبري  ال��ع��ام 

مطالبهم ونقلها للحكومة، وامل�ساركة يف عملية 

الت�سريعي  ال�����دور  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���ق���رار،  ���س��ن��ع 

وت��ع��دي��ل ب��ع�����ص ال��ق��وان��ني ال��ت��ي حت��ت��اج لذلك 

خدمة للم�سلحة العامة.

 االردن يجدد انحيازه لقيم الديمقراطية رغم ظروف كورونا االستثنائية

املحلي
اجلمعة    13  /  11  / 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

المستقلة لالنتخاب تعتمد النتائج النهائية لالنتخابات النهائية ألعضاء مجلس النواب التاسع عشر للعام 
2020 

 

، وبعد 2016( لسنة 6( من قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم )50( من المادة )  استنادا ألحكام الفقرة ) أ
أن فرغت اللجان الخاصة من تدقيق نتائج جميع الدوائر االنتخابية في المملكة ، وبعد أن رفعت اللجان نتائج 

تماد والذي يقام بعرضها على المجلس، حيث قرر المجلس اع مجلس مفوضي الهيئةاعمالها الى رئيس 
 على النحو التالي : 2020النتائج النهائية لالنتخابات النيابية ألعضاء مجلس النواب التاسع عشر للعام 

 

  

رقم  الدائرة المحافظة
عدد اصوات  اسم القائمة القائمة

عدد اصوات  اسم المرشح القائمة
 المقعد المرشح

 نياب    8345 عبد الجليل حوارياندريه مراد محمود  9368 االصالح الوطن    1 االوىل العاصمة
 نياب    2752 سليمان موىس عطوه ابو يحن   7693 الحق 6 االوىل العاصمة
 نياب    4411 عبد الرحمن حسي   محمد العوايشه 7308 فرسان الغد 12 االوىل العاصمة
 نياب    5050 موىس عل  محمد هنطش 6369 االصالح 5 االوىل العاصمة
 نياب    4308 خليل حسي   خليل عطيه 4800 العدلقائمة  10 االوىل العاصمة

                
 نياب    4241 غازي احمد حسن البداوي 8119 النخبه 3 الثانية العاصمة
 نياب    2411 فايز اسماعيل محمد بصبوص 7649 تكامل 4 الثانية العاصمة
ار عل  محمود الحراسيس 6952 الشهامة 12 الثانية العاصمة

 نياب    3448 ض 
 نياب    4927 ايوب عبد الكريم خميس خميس 6416 االصالح 15 الثانية العاصمة
 نياب    3748 احمد جميل عبد القادر عشا 5649 الفجر 8 الثانية العاصمة
 نياب    2483 عبد عل  محمد عليان 5320 التغيي   7 الثانية العاصمة

                
 نياب    4326 محمود البستنج    خالد خليل 6999 قادمون 18 الثالثة العاصمة
 نياب    3780 احمد محمد عل  الصفدي 5331 المستقبل عمان 12 الثالثة العاصمة
 مقعد مسيج   2701 عمر انطون عايد الني   5331 المستقبل عمان 12 الثالثة العاصمة
كس   2011 خلدون نواف احمد حينا 5331 المستقبل عمان 12 الثالثة العاصمة  مقعد شر
 نياب    3214 حسي   عل  جريد الحراسيس 4898 تقدم 3 الثالثة العاصمة
 نياب    4239 صالح عبد الكريم شحاده العرموط   4598 اإلصالح 17 الثالثة العاصمة

                
 نياب    7953 محمد يحيا محمد المحارمه 10870 الهَمة 9 الرابعة العاصمة
 نياب    4178 عبد هللا مغي  الهمالن امغي   10544 وطن 10 الرابعة العاصمة
يف 6 الرابعة العاصمة  نياب    6249 خي  عبد هللا عياد ابوصعيليك 8606 القدس الشر
 نياب    5670 عبد هللا منور احمد ابو زيد 8076 الشعب 1 الرابعة العاصمة

                
 نياب    4956 الفريحاتينال عبد السالم نور الدين  9111 االصالح 9 الخامسة العاصمة
كس   4411 عدنان يلدار الخاص مشوقه 9111 االصالح 9 الخامسة العاصمة  مقعد شر
ق 12 الخامسة العاصمة  نياب    4794 اسامه نايف سالم الرحيل 8105 البي 
 نياب    5989 نمر عبد الحميد عبد هللا السليحات 7076 قائمة الراية 3 الخامسة العاصمة
 نياب    2708 ناجح محمد قبالن العدوان 7150 المجد 1 الخامسة العاصمة
 نياب    4501 نصار حسن سالم القيس   7147 العزم 6 الخامسة العاصمة
 نياب    3698 فراس جميل عل  السواعي   7150 الصباح 10 الخامسة العاصمة

 

رقم  الدائرة المحافظة  
عدد اصوات  اسم القائمة القائمة

اصوات عدد  اسم المرشح القائمة
 المقعد المرشح

 نياب    4982 عبد المنعم صالح شحاده العودات 11119 العدالة 9 االوىل اربد
 نياب    3375 محمد ذياب عبد الرحمن جرادات 10849 العهد 13 االوىل اربد
 نياب    4406 خالد احمد فالح الشلول 10396 الشعب 14 االوىل اربد
 نياب    5155 محمد احمد محمود العبابنه 10085 التعاون 6 االوىل اربد
 نياب    3312 زهي  سالم الحامد الدخل هللا 9138 النور 2 االوىل اربد
ان 11 االوىل اربد  نياب    3158 راشد محمد سليمان الشوحه 7734 المي  

                
 نياب    13600 خالد موىس عيس العبد هللا 13901 العدالة 4 الثانية اربد
 نياب    10463 عبد السالم احمد محسن الذيابات 11012 الشعبية 10 الثانية اربد
 نياب    5469 يحن  حسي   محمد عبيدات 10726 الهمة 9 الثانية اربد
 نياب    7971 فواز محمود مفلح الزعن    8342 الفقي   8 الثانية اربد

                
 نياب    5655 سالم حسن   سالم العمرى 11671 موطن    6 الثالثة اربد
 نياب    4168 يسار محمد عبد الواىل  الخصاونه 9094 الميثاق 7 الثالثة اربد
 مسيج   4473 وائل موىس يوسف رزوق 7566 النور 3 الثالثة اربد
 نياب    4158 محمد عقيل خطار شطناوى 7566 النور 3 الثالثة اربد

                
 نياب    4630 جعفر محمود احمد ربابعه 9906 الفرسان 4 الرابعة اربد
 نياب    8361 مجحم حمد حسي   الصقور 8903 الوفاء 3 الرابعة اربد

محمد تيسي  عبد القادر العبد هللا  8789 االتحاد 5 الرابعة اربد
 نياب    3382 مساعده بن   ياسي   

 نياب    5025 عل  سليمان محمد الغزاوى 8298 الليمونة 1 الرابعة اربد
 نياب    2938 عطا حسي   ابراهيم ابداح 7933 التغيي   11 الرابعة اربد

 

  

رقم  الدائرة المحافظة
عدد اصوات  اسم القائمة القائمة

عدد اصوات  اسم المرشح القائمة
 المقعد المرشح

 نياب    4773 احمد ابراهيم عبد العزيز القطاونه 10625 االصالح 12 الكرك الكرك
 مسيج   4035 ايمن نجيب يوسف المدانات 9294 الثبات 18 الكرك الكرك
 نياب    3763 طالب محمد عبد القادر الرصايره 9294 الثبات 18 الكرك الكرك
 نياب    4159 غازي مبارك احمد الذنيبات 9354 الراية 2 الكرك الكرك
 نياب    2854 سالم عبد الحميد سالم الضمور 9005 اهل العزم 19 الكرك الكرك
 نياب    3704 عوده رزق مرزوق النوايشه 8001 النرص 16 الكرك الكرك
 نياب    3057 عل  مد هللا عل  الطراونه 7138 الكرك 20 الكرك الكرك
 مسيج   3948 هيثم جريس عوده الزيادين 6867 الكرامة 1 الكرك الكرك
 نياب    3143 ايمن هزاع بركات المجاىل   6867 الكرامة 1 الكرك الكرك
 نياب    3894 جميل سالم سالمه الحشوش 6328 االغوار ابناء 15 الكرك الكرك

 

رقم  الدائرة المحافظة
 القائمة

اسم 
 القائمة

عدد اصوات 
عدد اصوات  اسم المرشح القائمة

 المقعد المرشح

 نياب    4873 محمود ابراهيم محمد الفرجات 5155 العهد 2 معان معان
 نياب    4505 ابوهالله كريشانتيسي  محمد هليل  4653 المستقبل 8 معان معان
ا 9 معان معان  نياب    4004 محمد سليمان عيس الهالالت 4277 البير
 نياب    3357 شادي عبد هللا ابراهيم فري    ج 4026 الكرامة 6 معان معان

 

 

 

 

 

رقم  الدائرة المحافظة
عدد اصوات  اسم القائمة القائمة

عدد اصوات  اسم المرشح القائمة
 المقعد المرشح

 نياب    7568 عيد محمد رجا النعيمات 14502 الوفاء 4 بدو الجنوب البادية الجنوبية
ق 3 بدو الجنوب البادية الجنوبية  نياب    6138 صالح ساري محمد ابو تايه 12266 المستقبل المشر
 نياب    5503 توفيق عبد هللا بخيت المراعيه 10776 المجد 1 بدو الجنوب البادية الجنوبية

رقم  الدائرة المحافظة
 القائمة

اسم 
 القائمة

عدد اصوات 
عدد اصوات  اسم المرشح القائمة

 المقعد المرشح

 نياب    3435 بسام محمد مفلح الفايز 6446 النشاىم 11 بدو الوسط البادية الوسىط
 نياب    3320 محمد عناد محمد الفايز 4739 العهد 2 بدو الوسط البادية الوسىط
 نياب    2385 عبد السالم عل  سلمان الخضي   4522 الفجر 8 بدو الوسط البادية الوسىط

رقم  الدائرة المحافظة
 اسم القائمة القائمة

عدد 
اصوات 
 القائمة

عدد اصوات  اسم المرشح
 المقعد المرشح

 نياب    4966 طالل محمد عبد الواىل  النسور 11173 العدالة 18 البلقاء البلقاء
 نياب    5574 احمد عبد العزيز احمد الشاحنه 11145 الغد اردن 9 البلقاء البلقاء
كة موطن    8 البلقاء البلقاء  نياب    4820 محمد عواد محمد العالقمه 10579 الي 
 نياب    4860 عبد الحليم مروان عبد الحليم الحمود 9703 الكرامة 12 البلقاء البلقاء
ار قيرص عطا هللا 9703 الكرامة 12 البلقاء البلقاء  مسيج   4128 الداود ض 
 نياب    4487 عماد زيدان عبد الحميد العدوان 8470 الوفاء 16 البلقاء البلقاء
 نياب    3692 نضال احمد عل  الحياري 8113 فرسان البلقاء 6 البلقاء البلقاء
 نياب    5019 عارف منور عبد الرحمن السعايده 7543 معا للتجديد 15 البلقاء البلقاء
 نياب    4599 فادي عل  بركات العدوان 7632 االتحاد 7 البلقاء البلقاء
ات 6168 مجد البلقاء 5 البلقاء البلقاء  مسيج   3321 رائد اطعيمه موىس السمي 

 

رقم  المحافظة
عدد اصوات  اسم القائمة القائمة

 اسم المرشح القائمة
عدد 
اصوات 
 المرشح

 6356 ابراهيم مصطف  ابراهيم مياده 9463 االصالح الوطن    1 العاصمة
 9771 امال ضيف هللا سليم البشي   13901 العدالة 4 اربد
  محمد البشي   9703 الكرامة 12 البلقاء

 4341 دينا عوب 
 3235 مروه عبد الكريم عبد الحميد الصعوب 10625 االصالح 12 الكرك
ا 9 معان  3366 عائشه احمد محمد الحسنات 4277 البير
 6814 زينب سالمه سلمان الموسه 14502 الوفاء 4 الجنوبيةالبادية 

 2998 عبي  عبدهللا حريثان الجبور 6446 النشاىم 11 البادية الوسىط
 4708 هاديه محمد الياس الشحان 7715 المؤاخاة 9 البادية الشمالية

 2655 روعه سليمان احمد الغرابل   4135 النشاىم 4 العقبة
 4817 صفاء عبد هللا محمد المومن    9891 التعاون 1 عجلون
 3900 فايزه احمد حسي   الشهاب 13127 اهل العزم 3 جرش
 3566 اسماء صالح محمود الرواحنه 4900 الوفاء 2 مادبا
 1926 اسالم صالح مدروش الطباشات 3009 الميثاق 2 الطفيلة
 3840 رهق محمد سليم الزواهره 5546 المستقبل الزرقاء 12 الزرقاء
 5729 ريما محمد الخلف ابو العيس 9026 القدس عربية 5 المفرق

 

  

 

 

 

رقم  الدائرة المحافظة
 القائمة

اسم 
 القائمة

اصوات  عدد 
عدد اصوات  اسم المرشح القائمة

 المقعد المرشح

 نياب    2251 محمد احمد خليف المرايات 4417 العهد 1 الطفيلة الطفيلة
 نياب    2159 اسامه صقر عطيه القوابعه 4215 النشاىم 5 الطفيلة الطفيلة
 نياب    3386 عبد هللا عل  خليل عواد 4068 الحق 6 الطفيلة الطفيلة
 نياب    3186 محمد اسماعيل عل  السعودي 3366 الخي   7 الطفيلة الطفيلة

رقم  الدائرة المحافظة
عدد اصوات  اسم القائمة القائمة

عدد اصوات  اسم المرشح القائمة
 المقعد المرشح

 نياب    5927 نواف فارس عليان خوالده 10343 النشاىم 1 المفرق المفرق
 نياب    8324 عبدالكريم فيصل ضيف هللا الدغم   9026 القدس عربية 5 المفرق المفرق
 نياب    4520 اسماعيل راشد عبود المشاقبه 7941 النور 7 المفرق المفرق
 نياب    7173 يزن حسي   سليمان الشديفات 7723 أبناء المفرق 6 المفرق المفرق

رقم  الدائرة المحافظة
عدد اصوات  اسم القائمة القائمة

اصوات عدد  اسم المرشح القائمة
 المقعد المرشح

  البلوي 14413 الشعب 9 االوىل الزرقاء
 نياب    5164 سالمه عل  سلمان الهرف 

   7013 مرزا قاسم بوالدمرزا بوالد 12967 القرار 6 االوىل الزرقاء
كس  /شيشاب   شر

 نياب    6530 محمد جميل محمد الظهراوي 12967 القرار 6 االوىل الزرقاء
 مسيج   5794 هايل فري    ح جريس عياش 12967 القرار 6 االوىل الزرقاء
 نياب    2749 رائد مصباح طلب رباع 10216 العدالة 14 االوىل الزرقاء
 نياب    3241 محمد عواد رجاء الخاليله 9323 القمة 7 االوىل الزرقاء
  ابو صعيليك 8687 االصالح 11 االوىل الزرقاء

 نياب    6285 محمد عل  امنيف 
 نياب    2425 محمد موىس هالل الغويرى 6488 العزم 10 االوىل الزرقاء

                
 نياب    3549 احمد محمد قاسم الخاليله 6285 العهد 11 الثانية الزرقاء

المستقبل  12 الثانية الزرقاء
 نياب    5340 عل  سالم فاضل الخاليله 5546 الزرقاء

 نياب    2027 عقله الزيودعمر محمود  5389 تجديد 4 الثانية الزرقاء
 نياب    4004 سليمان خليف عقله القالب 4950 اهل الهمة 3 الثانية الزرقاء

رقم  الدائرة المحافظة
عدد اصوات  اسم القائمة القائمة

عدد اصوات  اسم المرشح القائمة
 المقعد المرشح

يتح عوده المساعيد 9546 الوفاق 5 بدو الشمال البادية الشمالية  نياب    5566 ذياب شر
 نياب    7529 حابس ركاد خليف الشبيب 7887 رعد الشمال 2 بدو الشمال الشماليةالبادية 

 نياب    6415 غازي عوده عويد المقبل 7715 المؤاخاة 11 بدو الشمال البادية الشمالية

 

 

رقم  الدائرة المحافظة
عدد اصوات  اسم القائمة القائمة

اصوات  عدد  اسم المرشح القائمة
 المقعد المرشح

 مسيج   6847 فريد ثلج   فرحان حداد 10988 الراشد 5 عجلون عجلون
 نياب    5510 فراس احمد محمد قضاه 10988 الراشد 5 عجلون عجلون
 نياب    5426 بالل محمد سالم المومن    9891 التعاون 1 عجلون عجلون
 نياب    5706 خلدون حسي   عل  الشويات 9402 جبل عجلون 14 عجلون عجلون

 

رقم  الدائرة المحافظة
عدد اصوات  اسم القائمة القائمة

عدد اصوات  اسم المرشح القائمة
 المقعد المرشح

 نياب    7286 زيد احمد عل  العتوم 13127 اهل العزم 3 جرش جرش
 نياب    4998 نواش عقله عطيه القواقزه 10653 النهضة 8 جرش جرش
 نياب    3654 ماجد محمد حسن الرواشده 8635 التغيي   5 جرش جرش
 نياب    7101 عمر احمد محمد العياضه 7571 الوطن للجميع 6 جرش جرش

 

 

رقم  الدائرة المحافظة
عدد اصوات  اسم القائمة القائمة

عدد اصوات  اسم المرشح القائمة
 المقعد المرشح

 نياب    5067 عبد الرحيم فالح عبيد هللا المعايعه 7406 مادبا 16 مادبا مادبا
 نياب    4170 الحيصه إسماعيلنصار فالح  6802 العزم 1 مادبا مادبا
 نياب    3000 صالح عبد الجليل مرار الوخيان 6372 التغيي   14 مادبا مادبا

 مقعد مسيج   3254 مجدي نورس جريس اليعقوب 4900 الوفاء 2 مادبا مادبا
 

 

 

رقم  الدائرة المحافظة
 القائمة

اسم 
 القائمة

عدد اصوات 
عدد اصوات  اسم المرشح القائمة

 المقعد المرشح

 نياب    3240 عبيد احمد عبيد ياسي    4259 االجماع 8 العقبة العقبة
 نياب    3546 حسن صالح صالح الرياط   4135 النشاىم 4 العقبة العقبة
 نياب    2675 حازم صالح صالح المجاىل   3842 النخوة 6 العقبة العقبة



االقت�صادي

50  اجلمعة   13 /  11  / 2020 

دبي - العربية.نت

ح��ق��ق ع��م��ال��ق��ة ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رون��ي��ة 

 »JD.com« و  ب��اب��ا«،  »علي  ال�صينيون 

دولر  مليار   115 ح��وايل  بلغت  مبيعات 

عرب من�صاتهم خالل عيد العزاب.

الوقت  يف  القيا�صية  املبيعات  رقم  ياأتي 

ال��ع��زاب، حتى  ال���ذي مت فيه مت��دي��د عيد 

12 نوفمرب. منت�صف ليلة 

قيمة  اإج���م���ايل  اإن  ب���اب���ا،  ع��ل��ي  وق���ال���ت 

ال��ب�����ص��ائ��ع امل��ب��اع��ة ع��ل��ى م���دى 11 ي��وًم��ا، 

ع���رب م��ن�����ص��ات ال��ت�����ص��وق ب��ل��غ اإج��م��ال��ي��ه��ا 

مليار   74.1 اأو   - ي��وان  مليار   498.2
تقريبا  ال��رق��م  ه��ذا  ت�صاعف  وق��د  دولر. 

مليار   268.4 والبالغ  املا�صي  العام  عن 

يوان.

تعامالت  حجم  بلغ  نف�صه،  الوقت  ويف 

JD.com خالل نف�س الفرة 271.5 
اأي  دولر(،  مليار   40.97( ي��وان  مليار 

204.4 مليار يوان �صجلتها يف  اأكرث من 

عليه  اطلعت  تقرير  بح�صب   ،2019 عام 

»العربية نت«.

بور�صة  امل��درج يف  بابا  علي  �صهم  ارتفع 

حني  يف  اخلمي�س   3% هونغ كونغ بنحو 

امل���درج���ة   JD.com اأ����ص���ه���م  ارت���ف���ع���ت 

يف ب��ور���ص��ة ه��ون��غ ك��ون��غ ب��اأك��رث م��ن 7%، 

ُمظهرة عالمات على انتعا�س.

ق�������ال األ������ف������ني ل�����ي�����و، رئ����ي���������س ����ص���رك���ة 

ل�صبكة  والت�صدير،  لال�صترياد  »ت��رام��ال« 

»CNBC«، الأمريكية الأ�صبوع املا�صي، 

اإن���ه م��ن امل��ت��وق��ع اأن ي�����ص��ري امل��ت�����ص��وق��ون 

ال�����ص��ي��ن��ي��ون م��ن��ت��ج��ات اأج��ن��ب��ي��ة اأك���رث عرب 

امل��ن�����ص��ت��ني، وال���ذي���ن ع����ادة م���ا ي�����ص��اف��رون 

ب�صبب  املنتجات،  تلك  ل�صراء  اخل��ارج  اإىل 

القيود املفرو�صة على ال�صفر.

 250 اإن  ب���اب���ا«،  ���ص��رك��ة »ع��ل��ي  وق��ال��ت 

يوم  �صاركت يف حدث  األف عالمة جتارية 

عالمة  األ��ف   31 منها  العام،  هذا  العزاب 

جت��اري��ة م��ن اخل����ارج. وق���ال ع��ل��ي ب��اب��ا اإن 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ك��ان��ت ال���دول���ة الأوىل 

التي تبيع اإىل ال�صني من قبل �صركة جي 

اإم يف.

بابا،  علي  رئي�س  اإي��ف��ان��ز،  مايكل  وق��ال 

اإن اأكرث من 5 مليارات دولر من اإجمايل 

مبيعات ال�صركة خالل عيد العزاب جاءت 

.GMV من ب�صائع اأمريكية عرب

العربية-وكاالت

ك��ان��ت  »ك����وف����ي����د-19«،  ي�����ص��رب  اأن  ق��ب��ل 

اأغنى  من  للعديد  موطناً  نيويورك  مدينة 

 30 نحو  يقطنها  حيث  العامل،  يف  الأث��ري��اء 

اأ����ص���رة ت��ك�����ص��ب م��ا ل ي��ق��ل ع��ن مليون  األ����ف 

دولر �صنوياً.

ح�����ص��ل��ت ن�����ص��ب��ة ال����� 1٪ الأك�����رث ث����راء يف 

 133.3 املدينة على دخل �صنوي يقرب من 

لبيانات  وف��ًق��ا   ،2018 ع���ام  يف  دولر  م��ل��ي��ار 

امل��ا���ص��ي مكتب  ال�����ص��ه��ر  اأ����ص���دره���ا  ج���دي���دة 

 4.9 ودفعوا  نيويورك،  يف  امل�صتقل  امليزانية 

املحلية،  ال��دخ��ل  ���ص��رائ��ب  م��ن  دولر  مليار 

���ص��ري��ب��ة  اإج����م����ايل  م���ن   ٪42.5 مم���ا مي��ث��ل 

الدخل التي جتمعها املدينة.

وتبني هذه الأرقام كيف اأن قرارات عدد 

واملليارديرات  املاليني  اأ�صحاب  من  �صئيل 

ل��ه��ا ع��واق��ب م��ال��ي��ة �صخمة على  ت��ك��ون  ق��د 

ماليني   8 على  �صكانها  ع��دد  ي��زي��د  مدينة 

ن�صمة يف عام 2018.

و�صارع اأغنى �صكان نيويورك اإىل املغادرة 

يف ���ص��ه��ر م���ار����س امل��ا���ص��ي ع��ن��دم��ا اأ���ص��ب��ح��ت 

»كوفيد-19«  مر�س  لتف�صي  مركزا  املدينة 

اأ�صفر عن وفاة �صخ�س واحد من كل  الذي 

400 من ال�صكان.

وم���ن���ذ ذل����ك احل�����ني، ع����اد ب��ع�����س ���ص��ك��ان 

ما  بعيداً،  كثريون  اآخ��رون  وبقي  نيويورك، 

�صقق  ع��ل��ى  الإي���ج���ارات  ان��خ��ف��ا���س  اإىل  اأدى 

ال�صواحي  املنازل يف  اأ�صعار  وارتفاع  املدينة، 

املجاورة.

وي���ف�������ص���ل اأث�������ري�������اء ن�����ي�����وي�����ورك وف����ق����اً 

مل�����ص��ت�����ص��اري��ن حت���دث���وا ل���� »ب���ل���وم���ب���ريغ«، يف 

النتقال اإىل ولية فلوريدا، التي ل تفر�س 

�صريبة دخل.

يف نيويورك، تفر�س املدينة �صريبة دخل 

خا�صة بها ت�صل اإىل 3.876٪ بالإ�صافة اإىل 

���ص��ري��ب��ة ه��ي الأع���ل���ى يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

.٪8.82 بن�صبة 

وت���وق���ع امل��ك��ت��ب امل�����ص��ت��ق��ل ل��ل��م��ي��زان��ي��ة يف 

�صريبة  اإي���رادات  تنخف�س  اأن  يوليو/متوز 

اأو   ،٪10 الدخل ال�صخ�صي يف املدينة بن�صبة 

 2020 املالية  ال�صنوات  1.3 مليار دولر، من 

اإىل 2021.

شركتان تحققان مبيعات خيالية.. 115 مليار دوالر خالل أيام!

133 مليار دوالر ستفقدها هذه المدينة بعد رحيل أثريائها

برنت يهبط 0.5% وسط مخاوف 
من تراجع الطلب

جملة واحدة تكسب رئيس »فايزر« 
5.5 مليون دوالر في دقائق

دولة آسيوية تختبر التاكسي الطائر 
لمحاربة الزحام

طلبات إعانة البطالة األميركية تهبط 
ألدنى مستوى بـ7 أشهر

�سنغافورة - رويرتز

اخلمي�س  ام�س  النفط  اأ���ص��ع��ار  تراجعت 

حيث  اأي���ام،  ثالثة  م��دى  على  مكا�صب  بعد 

املتفائلة  توقعاتهم  عن  املتعاملون  تراجع 

ب�����ص��اأن ال��ت��وزي��ع امل��ب��ك��ر ل��ل��ق��اح ل��ك��وف��ي��د-19 

واأثارت وكالة الطاقة الدولية �صكوكا ب�صاأن 

ح��الت  زي���ادة  ظ��ل  يف  للطلب  �صريع  ت��ع��اف 

وال��ولي��ات  اأوروب���ا  يف  بالفريو�س  الإ���ص��اب��ة 

املتحدة.

20 �صنتا مبا يعادل  وانخف�س خام برنت 

وتراجع  للربميل.  دولر   43.60 اإىل   ٪0.5

 21 الأم��ريك��ي  الو�صيط  تك�صا�س  غ��رب  خ��ام 

�صنتا اأو 0.5٪ اإىل 41.24 دولر للربميل.

10٪ ه��ذا  اأك����رث م���ن  وارت���ف���ع اخل���ام���ان 

الأ�صبوع بدعم الآمال يف اإمكانية ال�صيطرة 

ع��ل��ى اجل��ائ��ح��ة ب��ع��دم��ا ك�����ص��ف��ت ب��ي��ان��ات اأن 

ل��ق��اح��ا جت��ري��ب��ي��ا ت��ط��وره ف��اي��زر وب��ي��ون��ت��ك 

.٪90 تتجاوز فعاليته 

ي��اأت��ي ذل���ك ب��ع��د ���ص��ع��ود ���ص��ع��دت اأ���ص��ع��ار 

النفط، يف التعامالت املبكرة ب� ٪0.4.

اليوم  قالت  الدولية  الطاقة  وكالة  لكن 

اإن من غري املرجح اأن يتلقى الطلب العاملي 

ال��ن��ف��ط دع��م��ا وا���ص��ح��ة م��ن ا�صتخدام  ع��ل��ى 

اللقاح قبيل مرور فرة طويلة من 2021.

ا�صراتيجيي  كبري  �صيد،  ح�صني  وق��ال 

ال�����ص��وق ل���دى اإف.اإك���������س.ت����ي.اإم، »م��رك��زي��ة 

امل�صتثمرون  اأدرك  اإذ  �صريعا  تال�صت  اللقاح 

اأن اجل��ائ��ح��ة ل��ن ت��خ��ت��ف��ي ب��ال�����ص��رع��ة ال��ت��ي 

حلت بها.«

اأف�صل  يظل  اللقاح  اأن  حني  »يف  واأ�صاف 

خرب منذ تف�صي الفريو�س، فاإن احلياة لن 

تعود اإىل طبيعتها خالل اأيام اأو اأ�صابيع.«

تكابد اأوروبا بالفعل تناميا يف الإ�صابات 

واأمرت  جديدة.  اجتماعية  قيودا  وتفر�س 

واملطاعم مبكرا  باإغالق احلانات  نيويورك 

م���ع ب���ل���وغ اأع������داد الإ����ص���اب���ات يف ال���ولي���ات 

قيا�صية. م�صتويات  املتحدة 

دبي - العربية

ال���رئ���ي�������س  ب���������ورل،  األ���������ربت  اأن  ي����ب����دو 

متاماً  يعرف   ،Pfizer ل�صركة  التنفيذي 

ينتظر  ف��ه��و مل  ال���ك���ت���ف،  ت���وؤك���ل  اأي�����ن  م���ن 

النتهاء من التجارب ال�صرورية لي�صتطيع 

مع  بالتعاون  �صركته  ت��ط��وره  ال��ذي  اللقاح 

على  احل�صول  الأمل��ان��ي��ة   BioNTech
امل���واف���ق���ات ال�������ص���روري���ة ل���ب���دء ال��ت�����ص��ن��ي��ع، 

ح��ت��ى ي��ج��ن��ي ال��ث��م��ار م��ن واح����دة م��ن اأك��رب 

ال�����ص��ف��ق��ات امل��ت��وق��ع��ة ل��ب��ي��ع ال��ل��ق��اح��ات، اإذ 

خ��ط��ط امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة الأدوي����ة 

اللقاح  اإىل  الأق��رب  تعد  التي   - الأمريكية 

لبيع  »ك����ورون����ا« -  ف���ريو����س  ���ص��د  امل���وع���ود 

من  دولر  م��ل��ي��ون   5.5 قيمته  ت��ت��ج��اوز  م��ا 

املا�صي  Pfizer يوم الثنني  �صركة  اأ�صهم 

فيه  اأع���ل���ن���ت  ال�����ذي  ال���ي���وم  ن��ف�����س  يف  اأي   -

لقاح  اأن  ج��وه��ري��ة  تفا�صيل  دون  ال�����ص��رك��ة 

»اأظهر فعالية  التجريبي   19-COVID
باأكرث من ٪90«.

هذه اجلرعة الكبرية من الأمل انعك�صت 

�صعر  وعلى  العاملية،  الأ���ص��واق  على  اإيجابا 

�صجل  الذي  Pfizer حتديدا  �صركة  �صهم 

اأكرث  منذ  له  م�صتوى  اأعلى  اليوم  ذل��ك  يف 

تخل�س  وق��د  دولرا.   41.99 عند  ع��ام  م��ن 

األ��ف �صهم   132 اأك��رث من  �صريعاً من  ب��ورل 

اأي  ال��واح��د،  لل�صهم  دولرا   41.94 مقابل 

بفارق خم�صة �صنتات فقط عن تلك الذروة، 

وفقا ل�صجل اإيداع الأوراق املالية الثالثاء.

�صكلت  الأ�صهم  ه��ذه  اأن  ال�صجل  ويظهر 

اخلا�صة  ب��ورل  60٪ من حيازات  اأك��رث من 

ميتلك  ي����زال  ل  وه���و   .Pfizer ب��اأ���ص��ه��م 

اإىل  بالإ�صافة  مبا�صر  ب�صكل  �صهما   78273

3539 اأخرى مملوكة له ب�صكل غري مبا�صر، 

ب��ح�����ص��ب م����ا ن��ق��ل��ت��ه ���ص��ح��ي��ف��ة »ن���ي���وي���ورك 

بو�صت«.

ال���ذي  ب����ورل -  اأن  ال�����ص��ج��الت  وت��ك�����ص��ف 

15 مليون  �صبق له اأن ح�صل على اأكرث من 

املبا�صرة  ال��ت��ع��وي�����ص��ات  اإج��م��ايل  م��ن  دولر 

امل��ا���ص��ي - مل  ال��ع��ام   Pfizer ���ص��رك��ة  م��ن 

ي��ك��ن ال��وح��ي��د يف ال�����ص��رك��ة ال���ذي ق��ام مبثل 

هكذا »�صفقة جيدة التوقيت« يوم الثنني، 

ال�صركات  ���ص��وؤون  وم��دي��رة  الرئي�س  فنائبة 

باعت  �صو�صمان،  ���ص��ايل  م��ان��ه��ات��ن،  مقر  يف 

األف �صهم مقابل   43 اأكرث من  هي الأخرى 

1.8 مليون دولر، وفقا ل�صجل اإيداع اآخر.

الثنني،   Pfizer �صركة  اإع��الن  واألهم 

اأن  اأم��ل  على  انتع�صت  التي  الأ�صهم  اأ���ص��واق 

ي�صاعد اللقاح القت�صاد العاملي على التعايف 

من جائحة فريو�س كورونا. وارتفع موؤ�صر 

نقطة   834 مب��ق��دار  ال�����ص��ن��اع��ي  ج��ون��ز  داو 

يونيو، يف حني  له منذ  يوم  اأف�صل  لي�صجل 

اأنهت اأ�صهم Pfizer يوم الأربعاء مرتفعة 

بنحو 7.7٪ عند 39.20 دوالراً.

العربية-وكاالت

اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  النقل  وزارة  تخترب 

بدون طيار  اجلوية  الأجرة  �صيارات  خدمة 

اأق��رب  يف  اإط��الق��ه��ا  اإىل  وتتطلع  �صيول،  يف 

وقت ممكن يف عام 2025.

وق��د اخ��ت��ربت احل��ك��وم��ة ال��ك��وري��ة، وفقاً 

ملوقع »METRO«، بالفعل �صت �صيارات 

اأجرة بدون طيار يف �صواحي �صيول، لكنهم 

يتطلعون الآن اإىل اختبار اخلدمة يف مركز 

�صيول املكتظ بال�صكان للمرة الأوىل.

ن��ف�����ص��ه��ا  الأج�������رة  ����ص���ي���ارات  اأن  ح���ني  يف 

���ص��ي��ن��ي��ة ال�����ص��ن��ع ، ف�����اإن ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة 

 »»K-Drone اإدارة احلركة  تطور نظام 

ويرجع  ال��دول��ة.  م��ن  بتمويل  بها  اخل��ا���س 

لفتح  اجلنوبية تخطط  كوريا  اأن  اإىل  ذلك 

ع�����ص��ر حم��ط��ات ل�����ص��ي��ارات الأج����رة اجل��وي��ة 

بحلول عام 2030.

اطلعت  مل��ا  وف��ق��اً  ال��ن��ق��ل،  وزارة  وت��ت��وق��ع 

ق��ي��م��ة  ت���ب���ل���غ  اأن  »ال����ع����رب����ي����ة.ن����ت«،  ع���ل���ي���ه 

���ص��وق ال��ت��ن��ق��ل اجل���وي احل�����ص��ري م��ل��ي��ارات 

الركيز  مع   ،2040 ع��ام  بحلول  اجلنيهات 

اإىل  مياًل  اإىل30   18 مل�صافات  رح��الت  على 

يف  الأن��ف��اق  م��رو  و�صبكة  احلافالت  جانب 

املدينة وغريها من اأ�صكال النقل العام.

ج���ري���ت جت���ارب مم��اث��ل��ة م��ن قبل 
ُ
وق���د اأ

غرب  ان�صيون  يف  حم��ددة  اختبار  مواقع  يف 

200 ك��م �صرق  ���ص��ول وي��وجن��وول ع��ل��ى ب��ع��د 

�صول.

�صي�صتمز،  ه��ان��وه��ا  ���ص��رك��ة  ك�����ص��ف��ت  ك��م��ا 

وه������ي وح�������دة خ����دم����ات ����ص���ن���اع���ة ال����دف����اع 

تابعة  والت�صالت  املعلومات  وتكنولوجيا 

 ،Hanwha Group مل���ج���م���وع���ة 

النقاب عن »الفرا�صة«، وهي منوذج ل�صيارة 

�صركة  مع  بتطويرها  تقوم  �صخ�صية  جوية 

الأج���رة  ل�����ص��ي��ارات  ال��ن��ا���ص��ئ��ة   Overair
املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  تتخذ  التي  اجل��وي��ة 

مقراً لها.

اإق��ام��ة  اإىل  ت�صعى  اإن��ه��ا  ال�صركة  وق��ال��ت 

اإقالع وهبوط  »من�صة فريتي«، وهو مبنى 

جيمبو  مطار  يف  اجل��وي��ة،  الأج���رة  �صيارات 

�صركة  مع  بالتعاون  �صول  غ��رب  يف  ال��دويل 

ك��وري��ا ل��ل��م��ط��ارات، و���ص��ت��ك��ون امل��ن�����ص��ة اأول 

ل�صيارات  ال��ع��امل  يف  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  من�صاأة 

الأجرة بدون طيار، وفقا لأنظمة هانوها.

وم��ن امل��ت��وق��ع اأي�����ص��ا اأن ت��ت��وف��ر ���ص��ي��ارات 

الأج������������رة اجل������وي������ة امل�����ج�����ه�����زة ب���وظ���ائ���ف 

الإق�����الع وال��ه��ب��وط ال��ع��م��ودي ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

ال���ولي���ات  م���دن  ب��ع�����س  يف   )eVTOL(

املتحدة واأوروبا للخدمات التجارية بحلول 

عام 2025.

ويف ���ص��ب��ت��م��رب اخ���ت���ربت ال������وزارة خ��دم��ة 

ب��دون  للطائرات  م�صتقلة  اأغ��ذي��ة  تو�صيل 

ط��ي��ار و���ص��ط اجت��اه ع��دم الت�����ص��ال املتزايد 

اأع���ق���اب وب����اء »ك���وف���ي���د-19« يف م��دي��ن��ة  يف 

 130 بعد  على  اإداري  مركز  وهي  �صيجونغ، 

كيلومراً جنوب �صرق �صيول.

ويف ���ص��ي��ج��ون��غ، ���ص��ل��م��ت خ��م�����س ط��ائ��رات 

اإىل  اأخ���رى  ب���دون ط��ي��ار وج��ب��ات ومنتجات 

اإىل  كيلومرين  بعد  املنازل على  النا�س يف 

املباين  ويف  بحرية  عرب  كيلومرات  ثالثة 

ال�صاهقة يف غ�صون 10 دقائق.

وا�سنطن - رويرتز

ت���راج���ع ع����دد الأم���ريك���ي���ني امل��ت��ق��دم��ني 

ب��ط��ل��ب��ات ج���دي���دة ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى اإع���ان���ة 

اأدنى م�صتوى  اإىل  البطالة الأ�صبوع املا�صي 

تباطاأت  ال��راج��ع  وت��رية  لكن  اأ���ص��ه��ر،   7 يف 

نتيجة  اآخ��ر حم��دودا  اأي حت�صن  يكون  وقد 

ل��زي��ادة ان��ت�����ص��ار ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-19 وع��دم 

�صدور حتفيز مايل اإ�صايف.

اإن  الأم���ريك���ي���ة،   ال��ع��م��ل  وزارة  وق���ال���ت 

على  للح�صول  اجلديدة  الطلبات  اإجمايل 

اإع��ان��ة ال��ب��ط��ال��ة امل��ع��دل يف ���ص��وء ال��ع��وام��ل 

املو�صمية بلغ 709 اآلف لالأ�صبوع املنتهي يف 

الثاين مقارنة  ال�صابع من نوفمرب ت�صرين 

مع 757 األفا يف الأ�صبوع ال�صابق.

وك����ان اق��ت�����ص��ادي��ون ا���ص��ت��ط��ل��ع��ت روي���رز 

 735 الطلبات  عدد  يبلغ  اأن  توقعوا  اآراءه��م 

األفا يف اأحدث اأ�صبوع.

ورغم تراجع الطلبات اإىل اأدنى م�صتوى 

من  اأع��ل��ى  م��ازال��ت  فاإنها  اآذار،  م��ار���س  منذ 

ال��ك�����ص��اد  خ����الل  امل�����ص��ج��ل��ة  األ���ف���ا   665 ذروة 

الكبري بني 2007 و2009.

الأمريكيني  امل�صتهلكني  اأ�صعار  ا�صتقرار 

يف اأكتوبر

إف 5 تقدم حلواًل جديدة لشبكات الجيل الخامس
 القائمة على السحابة

االنباط-دبي

5 )رمزها يف موؤ�صر   اأعلنت �صركة اإف 

ال��ي��وم عن   )FFIV ن��ا���ص��داك:  ب��ور���ص��ة 

اخلام�س  اجل��ي��ل  ب�صبكات  خا�صة  ح��ل��ول 

ل��ن��ظ��ام   BIG-IP SPK ح���ل  وه���م���ا 

 Kubernetes احل����اوي����ات  ت���زام���ن 

 Carrier-Grade Aspen وحل 

ج�����دي�����دان  ح��������الن  وه�����م�����ا   ،Mesh
يهدفان  التحتية  بالبنية  متخ�ص�صان 

�صبكات  وت�صغيل  ن�صر  عمليات  دع��م  اإىل 

ال�صحابة.  على  القائمة  اخلام�س  اجليل 

يّت�صم  ب���اأداء  اجل��دي��دان  احل��الن  ويتميز 

ب����امل����رون����ة ح�����ص��ب احل����اج����ة، واإم���ك���ان���ي���ة 

اأك�����رب مل���راق���ب���ة ال��ع��م��ل��ي��ات، وم�����ص��ت��وي��ات 

ع��ال��ي��ة م��ن احل��م��اي��ة، وه��ي م��زاي��ا متّكن 

م�����زودي اخل���دم���ات م���ن ت��وف��ري خ��دم��ات 

م��ب��ت��ك��رة ج���دي���دة ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ���ص��ب��ك��ات 

للم�صتهلكني  م��وج��ه��ة  اخل��ام�����س  اجل��ي��ل 

وال�صركات.

ومي��ث��ل الن��ت��ق��ال اإىل ���ص��ب��ك��ات اجل��ي��ل 

حت��وًل  ال�صحابة  على  القائمة  اخلام�س 

يف بيئة العمل املعمارية ملزودي اخلدمات 

قائم  ع��م��ل  ن��ه��ج  م��ن  ي�صتفيدون  ال��ذي��ن 

تزامن  ومن�صة  امل�صغرة  اخل��دم��ات  على 

القيا�صية.   Kubernetes احلاويات 

ال�صحابية  اخل��دم��ات  �صتحتاج  وب��ذل��ك، 

اخلام�س  اجل��ي��ل  على  املبنية  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

ب���روت���وك���ولت  ت���ك���ون م��ت��واف��ق��ة م���ع  لأن 

ال��ت��ح��ك��م ب���الإر����ص���ال م���ن اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث 

تطبيقات  م��ن  ب��ه��ا  يتعلق  وم��ا  وال���راب���ع، 

واأن��ظ��م��ة ف��وت��رة و���ص��ي��ا���ص��ات ع��م��ل وبنية 

حتتية واأن تعمل بالتوازي معها.

وت�����دع�����م ح�����ل�����ول اجل�����ي�����ل اخل���ام�������س 

م�����زودي   5 اإف  ����ص���رك���ة  م����ن  اجل�����دي�����دة 

اخل���دم���ات ب��ال��ق��درة ع��ل��ى ت��وف��ري جتربة 

احل��ف��اظ  م��ع  ل��ع��م��الئ��ه��م،  واآم���ن���ة  �صل�صة 

التكلفة  م��ن  منخف�صة  م�صتويات  ع��ل��ى 

خالل  من  التحتية،  بنيتها  يف  والتعقيد 

املنف�صلة  الأنظمة  �صيانة  تكاليف  جتنب 

م����ن خم��اط��ر  ت����زي����د  اأن  وال����ت����ي مي���ك���ن 

ال��ت��ك��ال��ي��ف  م����ن  ت���رف���ع  واأن  الخ��������راق 

الت�صغيلية.

حلول اجليل اخلام�س اجلديدة

 BIG-IP SPK ح����ل����ول  ت���ع���ت���رب 

 Carrier-Grade Aspen و 

نوعها  من  الأوىل  احللول  من   Mesh
اخلام�س  اجل��ي��ل  ح��ل��ول  حمفظة  �صمن 

التي �صت�صرع من عملية التحول الرقمي 

تتيح  حيث  وعمالئهم.  اخلدمات  ملزودي 

اخلدمات  مل��زودي  اجلديدة  احللول  هذه 

اأ�صا�صية  حتتية  بنية  ن�صر  ع��ل��ى  ال��ق��درة 

قائمة  اخلام�س  اجل��ي��ل  ب�صبكات  خا�صة 

نطاق  تو�صيع  عن  ف�صاًل  ال�صحابة،  على 

امل�صغرة  اخل��دم��ات  م��ن  الآلف  ت�صغيل 

القائمة  اخلام�س  اجليل  �صبكة  ووظائف 

.CNFs على نظام احلاويات

 BIG-IP SPK حلول  تدعم  كما 

 Carrier-Grade Aspen و 

حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  اإىل  امل�����ص��ت��ن��دة   Mesh
اخل��ام�����س  اجل��ي��ل  ب��خ��دم��ات  متخ�ص�صة 

القائمة على  العمل  اأعباء  اأ�صا�صي،  ب�صكل 

جنب  اإىل  جنباً  اخلام�س  اجليل  �صبكات 

مع العمليات القائمة على �صبكات اجليل 

ال�صبكة  مرونة  على  احلفاظ  مع  الرابع 

ال��ب��ي��ان��ات،  ح��رك��ة  اإدارة  اأدوات  وت��ط��ب��ي��ق 

حركة  اإىل  وال��و���ص��ول  الأم���ان  و�صيا�صات 

ال��ب��ي��ان��ات داخ���ل وخ���ارج ن��ظ��ام احل��اوي��ات 

دع��م  خ���الل  وم���ن   .Kubernetes
ال���ربوت���وك���ولت امل��ت��ع��ددة، مي��ك��ن مل���زودي 

اخل��دم��ات ال���ص��ت��م��رار يف حت��ق��ي��ق ال��رب��ح 

�صمن  البيانات  حركة  من  �صل�صل  ب�صكل 

�صبكات اجليل الرابع، وذلك اأثناء عملية 

النتقال اإىل �صبكات اجليل اخلام�س.

فيجر،  جيم�س  ق��ال  ال�صياق  ه��ذا  ويف 

لعمليات  ال��ع��ام  وامل���دي���ر  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

 :5 اإف  ���ص��رك��ة  ل���دى  م�����زودي اخل���دم���ات 

اجل���دي���دة   5 اإف  ���ص��رك��ة  ح���ل���ول  »ت���دع���م 

ل�صبكات  واجل���دي���دة  ال��ه��ام��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 

الأج����ه����زة امل��ح��م��ول��ة م���ن خ����الل ت��ع��زي��ز 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ومت��ك��ني ال��ع��م��الء من 

حت��ق��ي��ق امل����زاي����ا ال���ت���ي ت���وف���ره���ا خ��دم��ات 

ال�صحابة  على  القائمة  اخلام�س  اجليل 

اأ�صرع  وطريق  اأب�صط  عمليات  تقدمي  مع 

م����زودي  اأن  م��اي��ع��ن��ي  ال����رب����ح.  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

تخ�صي�س  مب���ق���دوره���م  ب����ات  اخل���دم���ات 

اأكرب  بكفاءة  وم��وارده��م  اأموالهم  روؤو���س 

حالت  من  اأو���ص��ع  جمموعة  توفري  بغية 

حيث  اخلام�س  اجليل  �صبكات  ا�صتخدام 

تكون احلاجة اأكرب«.
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يوم  �سلمان  امللك  ال�سعودي  العاهل  قال 

امل�سروع  خطورة  توؤكد  اململكة  اأن  الأربعاء، 

الإقليمي للنظام الإيراين، وترف�ض تدخله 

يف �سوؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب 

الطائفية وتاأجيج  والتطرف 

ال�����س��ع��ودي خ���ال ات�سال  ال��ع��اه��ل  ودع���ا 

من  الأوىل  ال�سنة  اأع��م��ال  افتتاح  يف  مرئي 

“املجتمع  ال�سورى،  ملجل�ض  الثامنة  الدورة 

ال���دويل لت��خ��اذ موقف ح��ازم جت��اه اإي���ران، 

اأ�سلحة  على  احل�سول  م��ن  منعها  ي�سمن 

دم���اٍر ���س��ام��ٍل وت��ط��وي��ر ب��رن��ام��ج ال�����س��واري��خ 

البال�ستية وتهديد ال�سلم والأمن”، بح�سب 

وكالة الأنباء ال�سعودية )وا�ض(

“ن�ستنكر  ال�����س��ع��ودي  ال��ع��اه��ل  واأ����س���اف 

ان����ت����ه����اك م��ل��ي�����س��ي��ا احل����وث����ي الإره����اب����ي����ة 

امل���دع���وم���ة اإي���ران���ي���ا، ال���ق���وان���ن ال���دول���ي���ة، 

ب������اإط������اق ط������ائ������رات م���ف���خ���خ���ة م�����ن دون 

املدنين  جت��اه  بال�ستية  و���س��واري��خ  ط��ي��ار، 

اليمني  ال�سعب  باململكة”، موؤكدا على دعم 

بوا�سطة  وا�ستقاله،  �سيادته  “ل�ستعادة 

ال�سرعية” �سلطته 

يف ���س��ي��اق اآخ�����ر، اأك�����د امل���ل���ك ���س��ل��م��ان اأن 

اإىل ج��ان��ب  وق��وف��ه��ا  م�����س��ت��م��رة يف  امل��م��ل��ك��ة 

امل�ستقلة  دولته  لإقامة  الفل�سطيني  ال�سعب 

قرارات  وفق  ال�سرقية،  القد�ض  وعا�سمتها 

ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سام العربية

الرامية  اجل��ه��ود  م�ساندة  ع��ن  ع��ر  كما 

لإح��������ال ال�������س���ام يف ال�������س���رق الأو�����س����ط 

الفل�سطيني  ال��ط��رف��ن  ب���ن  ب��ال��ت��ف��او���ض 

والإ���س��رائ��ي��ل��ي ل��ل��و���س��ول اإىل ات��ف��اق ع��ادل 

ودائم

كما لفت امللك �سلمان اإىل وقوف اململكة 

م��ع ال���ع���راق وم�����س��ان��دة ج��ه��ود ح��ك��وم��ت��ه يف 

���س��ب��ي��ل ا���س��ت��ق��راره ومن���ائ���ه وح��ف��اظ��ه على 

م���ك���ان���ت���ه يف حم���ي���ط���ه ال����ع����رب����ي، وت���ع���زي���ز 

العاقات بن البلدين

وع���ن ال��و���س��ع يف ���س��وري��ا، ق���ال ال��ع��اه��ل 

ت��وؤي��د احل��ل ال�سلمي  ب���اده  اإن���ه  ال�����س��ع��ودي 

 2254 الأم���ن  جمل�ض  ل��ق��رار  وف��ق��اً  ب�سوريا 

“وجوب  ع��ل��ى  م���وؤك���دا   ،1 ج��ن��ي��ف  وم�����س��ار 

واحلفاظ  منها  واملرتزقة  امليل�سيات  خروج 

على وحدة الرتاب ال�سوري”

االنباط-وكاالت

تتجه اإ�سرائيل للم�سادقة على بناء اآلف 

القد�ض  مدينة  يف  ال�ستيطانية  ال��وح��دات 

الأمريكي  الرئي�ض  تن�سيب  قبل  ال�سرقية، 

املنتخب جو بايدن، يف الع�سرين من يناير/

كانون الثاين املقبل

 ، الإ�سرائيلية  ه��اآرت�����ض  �سحيفة  وق��ال��ت 

بالقد�ض،  الإ�سرائيلية  البلدية  اإن  اخلمي�ض 

و���س��ل��ط��ة اأرا����س���ي اإ���س��رائ��ي��ل، ت��ع��م��ان على 

البناء  املوافقة على خطط  حتديد وت�سريع 

خ���ال ال�����س��ه��ري��ن ال��ق��ادم��ن مل��ن��ع اإي��ق��اف��ه��ا 

الأبي�ض يف  البيت  بايدن  مبجرد دخول جو 

يناير/كانون الثاين

وكان الرئي�ض الأمريكي املنتخب ونائبته 

ق���ال خ���ال دعايتهما  ق���د  ك��م��ال ه��اري�����ض، 

الن��ت��خ��اب��ي��ة اإن��ه��م��ا ي��ت��م�����س��ك��ان ب��خ��ي��ار حل 

الدولتن ، حلل ال�سراع العربي الإ�سرائيلي، 

و�سيعار�سان ال�سم وال�ستيطان الإ�سرائيلي 

بال�سفة الغربية

الأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  ف��اإن  وباملقابل، 

دون�����ال�����د ت����رام����ب غ�����س��ت ال����ط����رف خ���ال 

امل��ا���س��ي��ة، ع��ن ال�ستيطان  ال�����س��ن��وات الأرب����ع 

الإ�سرائيلي بالأرا�سي الفل�سطينية

كان  ل��ب��اي��دن،  اأن  ال�سحيفة  وا���س��ت��ذك��رت 

اإب��ان  القد�ض  يف  البناء  جتميد  يف  مهم  دور 

اإدارة باراك اأوباما، يف العام 2010 عندما زار 

اإ�سرائيل كنائب للرئي�ض

ويف ذل���ك ال���وق���ت، اأع��ل��ن��ت ت��ل اأب��ي��ب عن 

يف  ج��دي��دة  �سكنية  وح��دة   1800 لبناء  خطة 

ال��ق��د���ض،  ���س��م��ال  ���س��ل��وم��و  رم���ات  م�ستوطنة 

خ����ال زي������ارة ب���اي���دن لإ����س���رائ���ي���ل، وه����و ما 

اأغ�سبه واعتره اإهانة

وعلى اإثر ذلك، اندلعت اأزمة دبلوما�سية 

جتميد  ومت  املتحدة،  ال��ولي��ات  م��ع  خطرية 

البناء ال�ستيطاين عدة �سنوات

وت��اب��ع��ت ه���اآرت�������ض ع��ن��دم��ا دخ����ل دون��ال��د 

ترامب البيت الأبي�ض قبل اأربع �سنوات، مت 

وقف هذا التجميد

وخ�������ال ف�����رتة ولي�������ة ت�����رام�����ب، ن��ف��ذت 

ال�ستيطاين  ال��ت��و���س��ي��ع  خم��ط��ط  اإ���س��رائ��ي��ل 

ب��ن��اء مئات  وال����ذي �سمل  ���س��ل��وم��و  يف رم���ات 

الوحدات ال�ستيطانية

وق���ال���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ُب��ن��ي��ت اأي�����س��ا م��ئ��ات 

م�ستوطنات  يف  الأخ��رى  ال�سكنية  ال��وح��دات 

جيلو وب�سغات زئيف وهار حوما، وكذلك يف 

اأماكن اأخرى، وجميعها مقامة على اأرا�سي 

القد�ض ال�سرقية

واأ����س���اف���ت يف الآون������ة الأخ�������رية، ب��ع��د اأن 

اأ���س��ب��ح��ت ن��ت��ائ��ج الن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���س��ي��ة 

الأم���ري���ك���ي���ة وا����س���ح���ة، �����س����درت ت��ع��ل��ي��م��ات 

ل��ل��م�����س��وؤول��ن يف م��ك��ت��ب م��ه��ن��د���ض ال��ب��ل��دي��ة 

احل�������س���ري يف جمل�ض  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وق�����س��م 

ال��ب��ل��دي��ة ل���اإ����س���راع ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى خطط 

اأن  من  خوًفا  الأخ�سر،  اخل��ط  خ��ارج  البناء 

يكون من ال�سعب املوافقة عليها بعد تغيري 

الإدارة الأمريكية

ت�سمل  الكبرية  اخلطط  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

ج��ف��ع��ات  م�����س��ت��وط��ن��ات  يف  ال����وح����دات  اآلف 

واأح��ي��اء  ع��ط��اروت  و  ه��ار حوما  و  هاماتو�ض 

اأخرى

تاتار�سكي،  اأف��ي��ف  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 

م����ن م��ن��ظ��م��ة ع����ري ع���م���ي���م الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 

الي�سارية غري احلكومية اإن حكومة نتنياهو 

ت��رام��ب  اإدارة  م��ن  الأخ�����رية  الأي�����ام  ت�ستغل 

ترتيب  اأي  وم��ن��ع  �سريعة  اإج����راءات  لت��خ��اذ 

�سام م�ستقبلي باأي ثمن

ومع ذلك، فقد قالت البلدية الإ�سرائيلية 

جميع  لدفع  بن�ساط  تعمل  اإنها  لل�سحيفة 

م�ساريع البناء يف جميع اأنحاء املدينة لزيادة 

املعرو�ض من الوحدات ال�سكنية والتوظيف 

والفنادق يف القد�ض

االنباط-وكاالت

دخل حممود عمارنة، مدر�ض فل�سطيني 

من خميم الدهي�سة جنوب ال�سفة الغربية، 

عامه ال�34 يف اخلدمة بقطاع التعليم، ومع 

الرتقيات واأقدمية اخلدمة يتقا�سى حاليا 

راتبا 3500 �سيكل )1040 دولرا(

ل��ك��ن رات����ب ع��م��ارن��ة، اإ���س��اف��ة اإىل رات��ب 

زوج����ت����ه امل����وظ����ف����ة اأي���������س����ا، ب����ال����ك����اد ي�����س��د 

الحتياجات الأ�سا�سية لاأ�سرة مع الرتفاع 

امل�����س��ت��م��ر يف ت��ك��ال��ي��ف امل��ع��ي�����س��ة ب���الأرا����س���ي 

الفل�سطينية

ي��ط��ب��ق يف ف��ل�����س��ط��ن غ�����اف ���س��ري��ب��ي 

اإ���س��رائ��ي��ل، مع  وج��م��ارك واح���د تقريبا م��ع 

اخ����ت����اف احل����د الأدن�������ى ل����اأج����ور يف ك��ا 

�سيكل   5300 اإىل  ي�����س��ل  فبينما  ال��ب��ل��دي��ن، 

)1558 دولرا( يف اإ�سرائيل، فاإنه يبلغ 1450 

�سيكا )425 دولرا( يف فل�سطن

راتبي  زاد  تعييني،  منذ  ع��م��ارن��ة:  وق��ال 

ت��دري��ج��ي��ا ح��ت��ى اأ���س��ب��ح ع��ل��ى م���ا ه���و عليه 

الآن، لكنه مل يعد يكفي مع ت�ساعف اأ�سعار 

جديدة  التزامات  تراكم  اإىل  اإ�سافة  ال�سلع، 

كاأق�ساط املدار�ض واجلامعات

ال�سلطة  ا���س��ط��رار  م��ع  ���س��وءا  الأم���ر  زاد 

ما  فقط،  راتب  ن�سف  ل�سرف  الفل�سطينية 

راكم علينا الديون

** الأ�سر تغرق بالديون

�سرفت  ال��ت��وايل،  على  اخلام�ض  لل�سهر 

املا�سي، ن�سف  ال�سهر  الفل�سطينية  ال�سلطة 

اأزمتي جائحة  راتب ملوظفيها، حتت �سغط 

من  املقا�سة  ع��ائ��دات  ت�سلم  وع���دم  ك��ورون��ا 

مليون   200 بنحو  ت��ق��در  وال��ت��ي  اإ���س��رائ��ي��ل، 

دولر �سهريا

ت��وق��ف  امل���ال���ي���ة،  وزاد م���ن ح����دة الأزم������ة 

املالية  التزاماتها  دف��ع  عن  العربية  ال��دول 

الفل�سطينية لل�سلطة 

العمومين  امل��وظ��ف��ن  م��ن  كثري  وي��ل��ج��اأ 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، ل��ا���س��ت��دان��ة م���ن زم���اء 

البقالة،  حم��ات  م��ن  اأو  ح��ال،  اأف�سل  لهم 

على  امل�سرفية  القرو�ض  اأق�ساط  وتاأجيل 

من  امل��ت��اأخ��رات  ���س��رف  بعد  ت�سديدها  اأم���ل 

رواتبهم

** العمل خارج الوظيفة

يف ح���ن ي��ل��ج��اأ اآخ������رون لأع���م���ال اأخ���رى 

البع�ض  اأن  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض، وح��ت��ى  ل��دى 

الإج��ازة  خ��ال  اإ�سرائيل  يف  للعمل  ي�سطر 

ترافقت  التي  الإغ��اق��ات  لكن  الأ�سبوعية، 

م��ع ان��ت�����س��ار ف��ريو���ض ك���ورون���ا، ج��ع��ل��ت ه��ذه 

اخليارات اأكرث �سيقا

اإنه ل يرتدد  وقال ماجد عبد )مدر�ض( 

اإ�سرائيل،  داخ��ل  البناء  قطاع  يف  العمل  يف 

حيث يتقا�سى يف اأربعة اأيام اأكرث من ن�سف 

ال���رات���ب ال����ذي ي��ت��ق��ا���س��اه م���ن وظ��ي��ف��ت��ه يف 

الفل�سطينية ال�سلطة 

اأدت  فقد  امل��ال��ي��ة،  وزارة  لبيانات  ووف��ق��ا 

تراجع  اإىل  كورونا  وجائحة  املقا�سة  اأزمتا 

وراف��ق  باملئة،   70 بنحو  الإي����رادات  اإج��م��ايل 

باأكرث  اخلارجية  امل�ساعدات  تراجع يف  ذلك 

من الن�سف

** تاأثريات نف�سية واجتماعية

وق�����ال امل���ر����س���د الج���ت���م���اع���ي وال��ن��ق��اب��ي 

اإن امل��وظ��ف  اأب�����و را�������ض،  ال�������س���اب���ق، ي��و���س��ف 

اإما من الأهل  اأموره عر ال�ستدانة  يتدبر 

التي  التجارية  امل��ح��ات  م��ن  اأو  والأق����ارب، 

اإىل وجود عجز  ال�سراء منها، م�سريا  اعتاد 

اأ�سا يف تغطية الراتب كاما لاحتياجات 

اليومية

ال�سمود  ع��ل��ى  امل��وظ��ف  ق���درة  واأ����س���اف: 

يف ه���ذه ال���ظ���روف، م��رت��ب��ط��ة مب���دى ق��درة 

امل��ح��ات ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ب��ال��دي��ن.. 

على  ي��ع��ت��م��دون  امل��وظ��ف��ن  اآلف  ع�����س��رات 

ال����س���ت���دان���ة م���ن امل���ح���ات ال���ت���ج���اري���ة، اأي 

العتماد الكلي على القطاع اخلا�ض

ويبلغ اإجمايل عدد املوظفن العمومين 

فاتورة  ت�سل  األفا،   136 فل�سطن حوايل  يف 

دولر،  مليون   160 اإىل  ال�سهرية  اأج��وره��م 

250 مليون دولر  اإىل نحو  الفاتورة  ترتفع 

واملخ�س�سات  املتقاعدين  روات���ب  ب��اإ���س��اف��ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ع��وائ��ل ال�����س��ه��داء والأ����س���رى 

ب�  يعرف  فيما  الفقرية،  والأ���س��ر  واجلرحى 

اأ�سباه الرواتب

** ات�ساع الفقر والبطالة

وف��ق��ا ل��ب��ي��ان��ات ن�����س��ره��ا اجل��ه��از امل��رك��زي 

مت��وز  ي��ول��ي��و/  يف  الفل�سطيني  ل��اإح�����س��اء 

يعي�سون  الأف��راد  باملئة من   29 فاإن  املا�سي، 

حتت خط الفقر

ويبلغ خط الفقر لأ�سرة معيارية مكونة 

من والدين وثاثة اأبناء حوايل 670 دولرا 

اليوم(، وفق  للفرد يف  5 دولرات  )اأق��ل من 

اآخر حتديث يف العام 2017، بينما يبلغ خط 

لاأ�سرة  دولرا   535 ح��وايل  ال�سديد  الفقر 

)3.5 دولر يف اليوم(

ول���ت���وف���ري ن�����س��ف ال����رات����ب ل��ل��م��وظ��ف��ن 

الأخ���رى،  الل��ت��زام��ات  وب��ع�����ض  العمومين 

جلاأت احلكومة الفل�سطينية اإىل القرتا�ض 

 2.2 للم�سارف  دينها  ليتجاوز  البنوك،  من 

مليار دولر

وي�ساف هذا الدين اإىل قرو�ض خارجية 

بنحو 1.3 مليار دولر، اإ�سافة اإىل متاأخرات 

مل������وردي ال�����س��ل��ع واخل����دم����ات م���ن ال��ق��ط��اع 

وم��ت��اأخ��رات  دولر،  مليار  ت��ت��ج��اوز  اخل��ا���ض 

ل�����س��ن��دوق ت��ق��اع��د امل��وظ��ف��ن ال��ع��م��وم��ي��ن 

تقرتب من ملياري دولر، ليتجاوز اإجمايل 

الدين اإىل حوايل �ستة مليارات دولر

االنباط-وكاالت

اأو������س�����ى م���اي���ك���ل اأو������س�����رته�����ومل، 

املنتخب  الأمريكي  الرئي�ض  م�ست�سار 

ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  ملكافحة  )ب���اي���دن( 

ب��اإغ��اق ال��ب��اد ل��ف��رتة م��ن 4 اإىل 6 

اأ���س��اب��ي��ع، م���ن اأج����ل ال�����س��ي��ط��رة على 

تف�سي الفريو�ض يف الباد

تو�سيته  يف  اأو���س��رته��ومل،  و���س��دد 

ع���ل���ى �����س����رورة دف�����ع الأج��������ور ط��ي��ل��ة 

لتعوي�سهم  للعاملن  ال��ف��رتة  ت��ل��ك 

اأن  اىل  م�سريا  امل��ادي��ة،  اخل�سائر  عن 

الإغاق خال تلك الفرتة �سي�ساعد 

تف�سي  على  ال�سيطرة  يف  كبري  ب�سكل 

الفريو�ض، وتعايف القت�ساد

ال���ع���امل  ي��ن��ت��ظ��ر  “بينما  وق�������ال: 

اأن يوؤدي الإغ��اق على  لقاحا، ميكن 

م�ستوى الباد اإىل تقليل عدد حالت 

اإىل  وال�ست�سفاء  اجل��دي��دة  الإ���س��اب��ة 

م�ستويات ميكن التحكم فيها”، لفتا 

اأن تقرت�ض  “احلكومة ميكن  اأن  اىل 

امل�ساعدات  ح��زم��ة  لتغطية  يكفي  م��ا 

املحلية  واحل��ك��وم��ات  ل��اأف��راد  املالية 

اأثناء الإغاق”

اأو�سرتهومل،  �سابق حّذر  ويف وقت 

اأع�����داد الإ����س���اب���ات ب��ف��ريو���ض  م��ن اأن 

ب�سرعة، م�سريا  تتزايد  كورونا �سوف 

اإىل  الإ���س��اب��ات  ت�سل  اأن  احتمال  اإىل 

200 األف حالة يوميا

واأ����س���اف اأن���ه ل��ي�����ض م��ن امل��ف��اج��ىء 

الأ���س��اب��ي��ع  ت�����س��ه��د  اأن  ل���ه  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

القليلة املقبلة جتاوز اأعداد الإ�سابات 

اأكرث من 200 األف حالة يوميا

اأو���������س��������رته��������ومل،  ت�����ع�����ي�����ن  ومت 

ي����وم الإث����ن����ن امل���ا����س���ي، يف امل��ج��ل�����ض 

ال���س��ت�����س��اري ل��ب��اي��دن، امل��ك��ون م��ن 12 

ع�������س���وا، وامل���ع���ن���ي ب���ت���ق���دمي امل�������س���ورة 

ل���ل���ف���ري���ق الن�����ت�����ق�����ايل ح�������ول خ��ط��ة 

لل�سيطرة على جائحة كورونا

 الملك سلمان يدعو إلقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وفق القرارات الشرعية

 إسرائيل تتجه لتصعيد االستيطان بالقدس قبل تنصيب بايدن

 أنصاف الرواتب تضيق الخناق على معشية موظفي فلسطين

 مستشار بايدن لمكافحة كورونا يوصي بإغالق عام من 4 الى 6 أسابيع

الفروف: لن يكون هناك مفتشون 
أمريكيون في مصانعنا النووية

 صبيحات: 304 شهداء محتجزة جثامينهم 
لدى إسرائيل مر على بعضها أكثر من 40 عاما

 بذكرى استشهاد عرفات 00 االحتالل 
يكشف: بيغن ألغى في ١٩٨٢ عملية لتفجير 
استاد بيروت لقتل عرفات وقادة المنظمة

االنباط-وكاالت

اأك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي �سريغي 

لفروف لل�سحفين، اأنه “لن يكون هناك 

الرو�سية  امل�سانع  يف  اأمريكيون  مفت�سون 

لإنتاج ال�سحنات النووية”، كما كان احلال 

يف ت�سعينيات القرن املا�سي

موؤخرا  املتحدة  الوليات  “بداأت  وق��ال: 

بالت�سريح اأنهم م�ستعدون للتمديد، ولكن 

احلربية  ال���روؤو����ض  جميع  جتميد  ي��ل��زم  ل 

النووية فقط من خال اللتزام ال�سيا�سي، 

بل يتعن احت�ساب تلك الروؤو�ض”

وتابع: “يقولون اأنه بحاجة اإىل معرفة 

فئة هذه ال�سواريخ، وما اإذا كانت جميعها 

معرو�سة اأم ل، وكيف يتم ال�سيطرة عليها 

حيث يتم اإنتاج هذه ال�سحنات”

“كنا  الرو�سي:  اخلارجية  وزير  واأو�سح 

ب��ال��ف��ع��ل يف م��ث��ل ه���ذا امل��وق��ف ع��ن��دم��ا ك��ان 

املفت�سون الأمريكيون يجل�سون عند نقاط 

ال�سناعي  جممعنا  م�سانع  يف  التفتي�ض 

القرن  ت�سعينيات  وك��ان ذلك يف  الع�سكري، 

املن�سرم”

و�سدد لف��روف: “لن تكون هناك عودة 

ع��ل��ى طريقة  ال��ن��ظ��ام والت���ف���اق  ه���ذا  اإىل 

العمل”

رو�سيا  ودخلت معاهدة “�ستارت 3” بن 

والوليات املتحدة حيز التنفيذ يف فراير 

عام 2011، حيث ن�ست على اأن يخف�ض كل 

النووية بحيث ل يتجاوز  تر�ساناته  جانب 

ال���ع���دد الإج���م���ايل ل��اأ���س��ل��ح��ة خ���ال �سبع 

�سنوات وما بعدها 700 �ساروخ بالي�ستي عابر 

للقارات و�سواريخ بالي�ستية على الغوا�سات 

اإىل  بالإ�سافة  الثقيلة،  القنابل  وق��اذف��ات 

اإط���اق  من�سة  و800  ح��رب��ي��ا  راأ����س���ا   1550

منت�سرة وغري منت�سرة

وت��ن��ت��ه��ي امل���ع���اه���دة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن يف 5 

فراير عام 2021، يف حال مل يتم متديدها، 

العامل  يف  اتفاقيات  هناك  تكون  لن  وبهذا 

حتد من تر�سانات اأكر القوى النووية

االنباط-وكاالت

 ق����ال الأم�����ن ال���ع���ام ل��ت��ج��م��ع اأ���س��ر 

ع��دد  اإن  �سبيحات،  حم��م��د  ال�����س��ه��داء 

ال�������س���ه���داء امل��ح��ت��ج��زة ج��ث��ام��ي��ن��ه��م يف 

304 �سهداء، مّر  الأرقام” بلغ  “مقابر 
على بع�سها اأكرث من 40 عاما

“�سوت  لإذاع�����ة  ح��دي��ث  واأ����س���ار يف 

اخلمي�ض،  ي��وم  الر�سمية،  فل�سطن” 

ل��ن  الح������ت������ال  ����س���ل���ط���ات  اأن  اإىل 

�سعبنا  لأب��ن��اء  انتهاكاتها  ع��ن  تتوقف 

طاملا  بحقهم،  العن�سرية  وممار�ستها 

اأن املجتمع الدويل ل ميار�ض ال�سغط 

ع��ل��ي��ه��ا ل��ل��ك��ف ع���ن اح��ت��ج��از ج��ث��ام��ن 

ال�سهداء، والذي مل يفعله اأي احتال 

على مر التاريخ

اأن  ���س��رورة  ع��ل��ى  �سبيحات  و���س��ّدد 

ب�سكل جدي  يكون هناك حترك دويل 

وف��ع��ل��ي، م��ن اأج���ل الف����راج ع��ن امل��ئ��ات 

لدى  املحتجزة  ال�سهداء  جثامن  من 

الحتال �سلطات 

النباط-وكالت

اأح��رون��وت(  )يديعوت  �سحيفة  ك�سفت   

العرّية، اليوم اخلمي�ض، نقًا عن م�سادر 

يف الأجهزة الأمنّية الإ�سرائيلّية، ومُب�سادقٍة 

من الرقابة الع�سكرّية يف تل اأبيب، ك�سفت 

ال��ن��ق��اب ع���ن اأّن رئ��ي�����ض ال������وزراء الأ���س��ب��ق، 

مناحيم بيغن، اأمر يف اللحظة الأخرية بعدم 

تنفيذ عملية اغتيال قادة منظّمة التحرير 

ال��ع��دوان  ُق��ب��ي��ل  ب����ريوت،  يف  الفل�سطينّية 

الهمجّي ال��ذي �سّنته دول��ة الح��ت��ال �سّد 

لبنان يف حزيران )يونيو( من العام 1982

الاِفت، اأّن هذه هي لي�ست امل��ّرة الأوىل، 

فيها  تك�ِسف  ال��ت��ي  الأخ�����رية،  لي�ست  ورمّب����ا 

اإ���س��رائ��ي��ل ع��ن حُم������اولٍت لغ��ت��ي��ال ع��رف��ات 

وق����ادة اآخ��ري��ن يف امل��ن��ظ��م��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

دائ��ًم��ا  ل  ت�سِ املُ�����س��ّرب��ة  املعلومات  ف���اإّن  ذل���ك، 

ا  لل�سحايّف رونن بريغمان، الذي يعمل اأي�سً

الأمريكّية،  تاميز(  )نيويورك  �سحيفة  يف 

الإ���س��رائ��ي��ل��ّي  الن�سر  اأّن  ث��ال��ث��ة،  وُم��اح��ظ��ة 

يتزامن دائًما مع ذك��رى وف��اة عرفات، رمّبا 

الأن��ظ��ار عن  اإث���ارة القاقل و�سرف  بهدف 

امل���ج���رم احل��ق��ي��ق��ّي ال�����ذي اغ��ت��ال��ه يف ال��ع��ام 

2004، علًما اأّنه اأم�ض الأربعاء، احلادي ع�سر 

م��ن �سهر ت�سرين ال��ث��اين )ن��وف��م��ر(، حّلت 

الذكرى ال�16 لقتله وما زال الفاِعل جمهوًل

ال�سحيفة )راأي  ه��ذه  اأّن��ه يف  اإىل  ُن�سري 

اليوم(، نن�سر ما ورد يف ال�سحيفة العرّية 

قاِطًعا  اإمياًنا  نوؤمن  لأنّنا  �سديٍد،  بتحفٍظ 

ب�����اأّن ه���ذا ال��ن�����س��ر ك���غ���ريه، ي��دخ��ل يف اإط���ار 

ماكينة  مُت��اِر���س��ه��ا  ال��ت��ي  النف�سّية  احل���رب 

الإع��ام الإ�سرائيلّية بهدف تق�سيم العرب 

لعربن وا�ستدخال الهزمية واإثارة القاقل

ال��ي��وم يف  وردت  ك��م��ا  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  واإىل 

العملية  اأح���رون���وت(:  )ي��دي��ع��وت  �سحيفة 

كانت حتت ا�سم )اأوليمبيا(. الهدف: ت�سفية 

الأول يف  ف  ال�سّ وق���ادة  واأب���و جهاد  عرفات 

يف  وذل���ك  الفل�سطينّية،  التحرير  منظمة 

ال��ف��احت م��ن �سهر ك��ان��ون ال��ث��اين )ي��ن��اي��ر( 

د فيه حرب فتح  1982، وهو اليوم الذي توؤكِّ

ما  اأْو  اإ�سرائيل،  �سّد  امل�سّلحة  املقاومة  بدء 

ُيعرف بال� الطلقة الأوىل عام 1965

يف ذلك اليوم من العام 1982، وفق املزاعم 

الفل�سطينين  القادة  اجتمع  الإ�سرائيلّية، 

كبرٍي،  جمهوٍر  بح�سور  ب��ب��ريوت  اإ���س��ت��اٍد  يف 

الح��ت��ال  دول���ة  اأذرع  ب���اأّن  يعلموا  اأْن  دون 

بزنة مئات  النا�ِسفة  ال��ع��ّب��وات  ب���زرع  ق��ام��وا 

الكيلوغرامات بالقرب من املكان، بالإ�سافة 

اإىل اأّن املخطط �سمل تفجري ثاثة �سياّراٍت 

ُمفخخٍة حتمل اأكرث من ُطنْي متفجّرات

ال�سمالّية  املنطقة  يف  رفيٍع  قائٍد  ووف��ق 

اآن���ذاك بجي�ض الح��ت��ال ك��ان م��ن املتوّقع 

الكثريين  النفجار لقتل وج��رح  ي���وؤّدي  اأْن 

ُت���ع���َرف م��ن ذي ق��ب��ل، بح�سب  ب�����س��ورٍة مل 

العملية  اأّن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت  زع��م��ه، 

الإ�سرائيلّية خططت رًدا على ت�سفية عائلٍة 

القنطار  �سمري  نفّذها  نهاريا  مدينة  م��ن 

اأ�سدر  ���س��ارون  الأم���ن  وزي��ر  واأّن  ورفيقيه، 

اأّن احلديث عن  اأْي  اأوام���ره بقتل اجلميع، 

عمليٍة ثاأريٍة

اأّن��ه مّت التخطيط  واأو�سحت ال�سحيفة 

على  احل�سول  دون  ���س��ريٍّ  ب�سكٍل  للعملية 

م�سادقٍة من اجلهات ذات ال�سلة، وعلى نحٍو 

خا�ضٍّ من احلكومة الإ�سرائيلّية، التي كان 

املو�ساد  رئي�ض  واأّن  بيغن،  مناحيم  يراأ�سها 

ك��ان يف تلك الفرتة  الأ�سبق، مئري داغ���ان، 

الح��ت��ال،  بجي�ض  املُ�ستوى  رفيع  �سابًطا 

وق��اد وح��دًة �سرّيًة يف لبنان، قامت بتنفيذ 

ال��ن��ط��اق، م��ا زال��ت  اغ��ت��ي��اٍل وا�سعة  عمليات 

حتى اليوم طّي الكتمان!

ول��ك��ن، قبل ���س��اع��اٍت م��ع��دوداٍت م��ن بدء 

اإ�ستاد ب��ريوت، مّت وقف  عملية الغتيال يف 

التي  ال�سحيفة،  م��زاع��م  بح�سب  العملية، 

اأّن���ه كان  اأّن بيغن وعلى ال��رغ��م م��ن  اأّك���دت 

باإلغاء  اأم��ر  امل��ر���ض،  ب�سبب  الفرا�ض  طريح 

اأْن ُتقّدم ال�سحيفة تو�سيًحا  العملية، دون 

العملية يف  ب��وق��ف  ال���ق���رار  ات��خ��اذ  مل����اذا مّت 

الدقائق الأخرية قبل اإعطاء الأمر بتفجري 

الإ�ستاد وقتل القادة الفل�سطينين

وزع����م ُم���ّع���د ال��ت��ق��ري��ر اأّن�����ه ح�����س��ل على 

�سهادٍة من داغان، الذي مات نتيجة مر�ض 

ال�����71  وه����و يف   2017 ال���ع���ام  ال�����س��رط��ان يف 

من عمره، حيُث اأّك��د داغ��ان اأّن ق��رار بيغن 

ُفر�سًة  اإ�سرائيل  على  ف��ّوت  العملية  بوقف 

اأح��رون��وت( عنه  )يديعوت  ونقلت  ذه��ب��ّي��ًة، 

قوله: لو اأّن احلكومة �سادقت على تنفيذ 

املخطط اجلاهز، لكان جميع قادة املُنّظمة 

وكانت  ُقِتلوا،  اأْي   ، اللعبة  اأخرجوا من  قد 

اإ�سرائيل قد وفّرت على نف�سها حرب لبنان 

الأوىل عام 1982، والتي ا�ستمّرت حتى العام 

2000، على حّد زعم داغان.
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جدة – وكاالت

ي���رق���ب م�������س���وؤول���و وج���م���اه���ر �أه���ل���ي 

عمر  �ل�سوري  �لفريق،  جن��م  موقف  ج��دة 

�ل�سباب  م��ب��ار�ة  يف  �مل�ساركة  م��ن  �ل�سومة 

�ملقبلة بالدوري، بعد �لإ�سابة �لتي حلقت 

و�ل�����س��ب��اب  �لأه���ل���ي  موؤخر�. ويلتقي  ب���ه 

�ل�������س���ع���ودي  �ل��������دوري  م����ن   5 يف �جل����ول����ة 

ت�سرين  ن��وف��م��ر/   23 ي���وم  ل��ل��م��ح��رف��ن 

�لثاين �جلاري.

�لتهديف  ع��ن  �سياما  �ل�سومة   و�أنهى 

حيث  �حل���ايل،  �ملو�سم  �نطالقة  م��ع  ب���د�أه 

�ح���ت���اج 4 ج�����ولت ل��ي�����س��ت��ع��ي��د ح�����س��ا���س��ي��ت��ه 

فريق  �سباك  يف  بهاتريك  �ل�سباك،  جت��اه 

�لعن. وقالت تقارير �سحفية �إن �ل�سومة 

مع  دوري،  ط��ب��ي  لفح�ص  ح��ال��ي��ا  يخ�سع 

ت��ل��ق��ي��ه ج��ل�����س��ات ع��الج��ي��ة م��ك��ث��ف��ة، ليكون 

�سيجري  بينما  �ل�سباب،  مل��و�ج��ه��ة  ج��اه��ز� 

حل�سم  ب�ساعات  �ملبار�ة  قبل  نهائيا  فح�سا 

م�ساركته.

 وك������ان �لأه����ل����ي ق����د �أع����ل����ن ر���س��م��ي��ا يف 

وق���ت ���س��اب��ق ح��اج��ة �ل�����س��وم��ة ل��ع��الج مل��دة 

فح�ص  �ل�سوري  �لهد�ف  �أ�سبوع. و�أجرى 

�ل��ر�ع��ي  �إ���س��ر�ف  حت��ت  مغناطي�سي،  رن��ن 

�لطبي للنادي �لأهلي، بن �إ�سابته بتمزق 

يف �أربطة �لركبة.

السومة يأمل المشاركة بلقاء الشباب

ختام ورشة المنسقين التحاد 
غرب اسيا

بلماضي يشيد بمستوى
 النجم محرز

جراحة لنجمة التنس ليستسكي

االنباط – عمان

�خ���ت���ت���م���ت �أع������م������ال ور������س�����ة �ل���ع���م���ل 

�ل���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا �حت�����اد غ����رب �آ���س��ي��ا ل��ك��رة 

 �ل����ق����دم، لإع�������د�د �مل��ن�����س��ق��ن �مل��ح��ل��ي��ن،.

ون���ق���ل �ل�����س��ي��د خ��ل��ي��ل �ل�������س���امل �لأم����ن 

�لحتاد  تقدير  �آ�سيا،  غرب  لحتاد  �لعام 

ومر�قب  و�لآ���س��ي��وي  �ل��دويل  للمحا�سر 

فل�سطن،  م���ن  ج��ري��ل  ع��ل��ي  �مل���ب���اري���ات 

لإ�سر�فه على �لور�سة و�ملعلومات �لقيمة 

ح�سور  ثمن  خاللها. كما  قدمها  �لتي 

�مل�ساركن وتفاعلهم مع فعالياتها ومتنى 

�أن  معتر�  منها،  لال�ستفادة  حتقيقهم 

�لن�ساطات  �سل�سلة  �سمن  جاءت  �لور�سة 

�آ�سيا  غرب  �حتاد  يحر�ص  �لتي  �لإد�ري��ة 

�أن  �ل�����س��امل  خ��ل��ي��ل  عقدها. و�أكد  ع��ل��ى 

�لحت�����اد ي��رك��ز ع��ل��ى �ل��ت��ن��وي��ع ب��ال��ور���ص 

بحيث ت�سمل كافة مكونات �للعبة ولكال 

م�سوؤوليته  ���س��ي��اق  يف  وذل���ك  �جل��ن�����س��ن، 

�ل���ق���دم. ك����رة  خل���دم���ة  �ل����ري����ادي   ودوره 

�ل�سوؤون  مديرة  �حل�سيني  عروبة  وكانت 

�ل��ور���س��ة  ��ستهلت  �لحت����اد،  يف  �لإد�ري�����ة 

�مل�ساركن  وكافة  باملحا�سر،  بالرحيب 

75 م�����س��ارك��اً  �ل���ذي���ن ب��ل��غ ع���دده���م ن��ح��و 

من  �لعظمى  �لغالبية  مثلو�  وم�ساركة، 

�ملن�سوية حتت مظلة  �لحتاد�ت �لأهلية 

�حتاد غرب �آ�سيا.وبدوره تناول �ملحا�سر 

�لتي  �مل��ح��اور  م��ن  �لعديد  ج��ري��ل،  علي 

�ملحلي،  �مل��ب��اري��ات  من�سق  بعمل  ترتبط 

وو�جباته  مهامه  ��ستعر��ص  خ��الل  من 

ق��ب��ل �مل���ب���ار�ة وخ��الل��ه��ا وب��ع��د �لن��ت��ه��اء 

و�سرح  �مل��ب��ار�ة  مب��ر�ق��ب  وعالقته  منها، 

م����ا ي���ج���ب ع��ل��ي��ه وحت�������س���ره و�إع��������د�ده 

للمر�قب.ومت ��ستعر��ص و�جبات �ملن�سق 

و�للو�زم  �لتنازيل  �لعد  و�آلية  بالتف�سيل 

و�ل���ت���ج���ه���ي���ز�ت �ل����و�ج����ب ع���ل���ى �مل��ن�����س��ق 

�إع��د�د  وكيفية  منها،  و�ل��ت��اأك��د  �إع��د�ده��ا 

برنامج �ملبار�ة �لدولية.

اجلزائر – وكاالت

ك�سف جمال بلما�سي، مدرب منتخب 

ق��ائ��د  حم������رز،  ري����ا�����ص  �أن  �جل�����ز�ئ�����ري 

»�خل�������س���ر« �أ����س���ي���ب ب��خ��ي��ب��ة �أم�����ل ل��ع��دم 

م�����س��ارك��ت��ه يف �مل���ب���ار�ة �ل��ت��ي ت��ع��ادل فيها 

�أم����ام �سيفه  ���س��ي��ت��ي  ف��ري��ق��ه م��ان�����س�����س��ر 

�سمن  �ملا�سي،  �لأح��د   ،)1/1( ليفربول 

�لإجنليزي  �لدوري  �لثامنة من  �جلولة 

ت�سريحات  يف  بلما�سي،  �ملمتاز. وقال 

موقعه  على  �جل��ز�ئ��ري  �لحت��اد  ن�سرها 

�لر�سمي �خلمي�ص: »و�سعية حمرز )مع 

بتاتا،  مقلقة  لي�ست  �سيتي(  مان�س�سر 

ه��و ���س��ارك يف ع���دد ك��ب��ر م��ن �مل��ب��اري��ات 

ب����ل ل���ع���ب ك��ل��ه��ا ت���ق���ري���ب���ا. ���س��ح��ي��ح ك��ن��ا 

كبرين  فريقن  بن  مبار�ة  يف  ننتظره 

ه��ذه  م��ث��ل  يف  ي���ت���األ���ق  و�أن  �إجن����ل����ر�  يف 

نوع  »لالأ�سف، هذ�  �ملو�جهات«. و�أ�ساف: 

م��ن ب��ع�����ص �ل�����س��ع��وب��ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة مبهنة 

�ل��الع��ب، ل ب��د م��ن م��و�ج��ه��ة م��ث��ل ه��ذه 

ت�سخيم  يجب  ل  قويا.  و�لبقاء  �ملو�قف 

�لقدم  كرة  ريا�ص يحب  �أن  رغم  �لأم��ور 

�سعيد  حم��رز  �أن  بلما�سي  كثر�«. و�أكد 

و�أن  �جل��ز�ئ��ري،  للمنتخب  بعودته  ج��د� 

يلتقي  �لتي  �ملبار�ة  على  من�سب  تركيزه 

ف��ي��ه��ا »�خل�����س��ر« م��ع زمي��ب��اب��وي، �سمن 

�ملوؤهلة  �لت�سفيات  م��ن  �لثالثة  �جل��ول��ة 

�أفريقيا. و�ختتم  �أمم  ك��اأ���ص  لنهائيات 

ب��ل��م��ا���س��ي ت�����س��ري��ح��ات��ه ق���ائ���ال: »حم���رز 

يركز  ه��و  نف�سيا  ق��وي��ة،  �سخ�سية  ل��دي��ه 

ح��ال��ي��ا م���ع �مل��ن��ت��خ��ب �جل���ز�ئ���ري ول��دي��ه 

هناك  لي�ص  �لأف�سل،  تقدمي  يف  �لرغبة 

زمالئه  ولبقية  ل��ه  و�أمت��ن��ى  م�سكلة  �أي 

و�لنجاح«. �لتوفيق 

برلني – وكاالت

لي�ست�سكي  ���س��اب��ي��ن��ه  �لأمل��ان��ي��ة  ت��و�ج��ه 

و���س��ي��ف��ة ب��ط��ل��ة ومي���ب���ل���دون �ل�����س��اب��ق��ة، 

�ل���غ���ي���اب ل���ف���رة ط��وي��ل��ة ب��ع��د �خل�����س��وع 

تعر�ست  �إ�سابة  بعد  �لركبة  يف  جلر�حة 

لينت�ص  ب��ط��ول��ة  يف  �لأ����س���ب���وع  ه����ذ�  ل��ه��ا 

�لنم�سا. للتن�ص يف 

�أمام  خ�سرت  �لتي  لي�ست�سكي،   وعادت 

م��اري��ون ب��ارت��ويل يف ن��ه��ائ��ي ومي��ب��ل��دون 

�آب  �أغ�سط�ص/  يف  �ملناف�سات  �إىل   ،2013

بعد غياب لنحو عام ب�سبب معاناتها من 

12 عامليا  �مل�سنفة  �لغدية.وعانت  �حلمى 

و�لكاحل  �لكتف  يف  �إ���س��اب��ات  م��ن  �سابقا 

يف �ل�����س��ن��و�ت �لأخ������رة ح��ي��ث ت��ر�ج��ع��ت 

ع��امل��ي��ا.وت��ع��ر���س��ت   690 �ل��ت�����س��ن��ي��ف  �إىل 

لإ�سابة  عاما   31 عمرها  �لبالغ  �لالعبة 

�لثنن  ي��وم  �لي�سرى  �لركبة  �أرب��ط��ة  يف 

لينت�ص حيث  �ل��زوج��ي يف  م��ب��ار�ة  خ��الل 

�ملجموعة  6-5 يف  �ن�سحبت رغم تقدمها 

�لأوىل. وك���ت���ب���ت ل��ي�����س��ت�����س��ك��ي يف م��و�ق��ع 

�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي م��ع ن�سر ���س��ورة 

جلر�حة  »خ�سعت  ب��ع��ك��از�ت  ت�سر  وه��ي 

ب��و����س��ط��ة  �مل�����س��ك��ل��ة  ب��ال��ف��ع��ل ومت ع����الج 

�أف�����س��ل �لأط���ب���اء«. و�أ����س���اف���ت »�لأم�����ور 

���س��ت��ك��ون ���س��ع��ب��ة ج����د� وط���ري���ق �ل���ع���ودة 

�أن��ا  �حل���ظ  حل�سن  ل��ك��ن  ط��وي��ال  �سيكون 

حماطة باأف�سل فريق طبي«.

االنباط – عمان 

مع  �لقدم  لكرة  �لوطني  منتخبنا  تعادل 

�مل��ن��ت��خ��ب �ل��ع��ر�ق��ي ب���دون �ه����د�ف يف �ل��ل��ق��اء 

�خلمي�ص  م�ساء  �ق��ي��م  �ل���ذي  �ل���ودي  �ل���دويل 

و�ل�����ذي  دب�����ي  يف  "�سيفينث"  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى 

للمنتخب  �ل��ت��دري��ب��ي  �مل��ع�����س��ك��ر  ���س��م��ن  ي��اأت��ي 

17 �جل�����اري،  دب�����ي، و�ل������ذي مي��ت��د ح��ت��ى  يف 

�لث��ن��ن  ودي���اً  ���س��وري��ا  ل��ق��اء  �أي�����س��اً  ويت�سمن 

�ل���ق���ادم. �مل���ب���ار�ة �ل��ت��ي ق��اده��ا ط��اق��م حتكيم 

�ملهمة  �لتجربة  مبثابة  جاءت  �إمار�تي  دويل 

فكانت  �ل�ستعد�د  م�سو�ر  بد�ية  يف  ملنتخبنا 

ف��ر���س��ة ل�����س����ر�ك �ل����وج����وه �جل����دي����دة �ل��ت��ي 

منتخبنا  وق����دم  م���وؤخ���ر�  ف��ي��ت��ال  ����س��ت��دع��اه��ا 

�لثاين  �ل�سوط  يف  وخ�سو�سا  مقبول  �د�ء� 

�ل����ذي �ه����در ف��ي��ه �ك���ر م���ن ف��ر���س��ة �ب��رزه��ا 

م����ن ب���ه���اء ف��ي�����س��ل �ل������ذي ت���رك���ت���ه مت���ري���رة 

�حلار�ص  ويت�سدى  �ملرمى  يو�جه  �لتعمري 

�ل���ق���وي���ة �ىل ج��ان��ب  ل��ت�����س��دي��دت��ه  �ل���ع���ر�ق���ي 

�سكلت  �مل��ق��اب��ل  �لخ����رى يف  �ل��ف��ر���ص  ب��ع�����ص 

حت��رك��ات �مل��ن��ت��خ��ب �ل��ع��ر�ق��ي �خل��ط��ورة على 

هو  ت�سدى  �ل��ذي  �لفاخوري  حار�سنا  مرمى 

�لخر لكر من هجمة عر�قية على �ملرمى 

�لإم��ار�ت،  يف  �لن�سامى  مع�سكر  ويقام  ..ه��ذ� 

و����س���ط ت��ط��ب��ي��ق ب���روت���وك���ول ���س��ح��ي م�����س��دد 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �ل�����س��الم��ة �ل��ع��ام��ة، وي��ه��دف 

ل�ستكمال  ت��اأه��ب��اً  �لإع������د�د،  م�����س��ت��وى  ل��رف��ع 

�لعامل  لكاأ�ص  و�ملوؤهلة  �مل�سركة  �لت�سفيات 

�أن  ي���ذك���ر   .2023 �آ����س���ي���ا  ون���ه���ائ���ي���ات   ،2022

�لكويت  م��و�ج��ه��ة  ينتظر  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب 

�لثانية،  �ملجموعة  �سمن  و�أ�سر�ليا  ونيبال 

ل���س��ت��ك��م��ال م�������س���و�ره يف �ل�����دور �ل���ث���اين من 

�مل�سركة. �لت�سفيات 

 وي�����س��ت��ق��ر �مل��ن��ت��خ��ب �ل���وط���ن���ي يف �مل��رك��ز 

�ل���ث���اين ���س��م��ن جم��م��وع��ت��ه، ب��ال�����س��ر�ك��ة مع 

بقاء  �لر�سيد )10 نقاط(، مع  �لكويت بذ�ت 

�أ�سر�ليا بال�سد�رة )12(، ونيبال ر�بعاً )3(، 

و�خر�ً تايبيه �ل�سينية دون �أي نقطة.

الربتغال – وكاالت

مت���ك���ن ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون�����ال�����دو، جن����م ي��وف��ن��ت��و���ص 

وم���ن���ت���خ���ب �ل����رت����غ����ال، م����ن م���ع���ادل���ة رق�����م �مل���ج���ري 

�لقدم  ك��رة  ه��د�يف  ر�ب��ع  لي�سبح  بو�سكا�ص،  فرينت�ص 

عر �لتاريخ.

�أندور�،   و�سجل رونالدو �لهدف �ل�ساد�ص يف �سباك 

خالل مبار�ة منتخب بالده �لودية، �لتي �نتهت بفوز 

�لرتغال بنتيجة )0-7(.

�لو�سول  �أندور�، من  بهدفه يف  ومتكن كري�ستيانو 

�لأن��دي��ة  م��ع  �ل��ك��روي��ة  746 يف م�سرته  رق��م  ل��ل��ه��دف 

ري��ال  �أ���س��ط��ورة  بو�سكا�ص،  �مل��ج��ري  ليعادل  و�ملنتخب، 

تهديًفا  �لالعبن  �أكر  ر�بع  وي�سبح  �ل�سابق،  مدريد 

عر �لتاريخ. وو��سل �لدون زحفه بقوة نحو �لإجناز 

�لتاريخي باأن ي�سبح �أكر �لالعبن تهديًفا بالتاريخ، 

حيث ي�سبقه ثالثة لعبن فقط وهم، جوزيف بيكان 

مهاجم �سالفيا بر�ج �ل�سابق، و�لذي �أحرز 805 هدًفا.

�لثاين  باملركز  روم��اري��و  �لر�زيلي  يتو�جد   فيما 

�سجل  �ل��ذي  بيليه  �لأ�سطورة  ثم  هدًفا،   772 بر�سيد 

767 هدًفا. 

ب��الده  منتخب  م��ع  للم�ساركة  رون���ال���دو  وي�ستعد 

دوري  مبناف�سات  وك��رو�ت��ي��ا،  فرن�سا  �أم���ام  �ل��رت��غ��ايل 

�لأمم �لأوروبية.

منتخبنا الوطني يتعادل مع العراق وديا 

رونالدو يقترب من الرقم التاريخي

تكريم مستحق للنجم صالح
القاهرة – وكاالت

وج�����ه حم���م���د �����س����الح جن����م ل��ي��ف��رب��ول 

�لإجن����ل����ي����زي، ر����س���ال���ة جل���م���اه���ر �لأه���ل���ي 

ن��ه��ائ��ي دوري  و�ل���زم���ال���ك ق��ب��ل م���و�ج���ه���ة 

ت�سرين   27 يوم  لها  �ملقرر  �أفريقيا،  �أبطال 

�جلاري. �لثانى/نوفمر 

 وق������ال ����س���الح يف ك��ل��م��ت��ه خ�����الل ح��ف��ل 

ت��ك��رمي��ه ب��اأح��د ف��ن��ادق �ل��ق��اه��رة �ل��ك��رى: 

»ر���س��ال��ت��ي جل��م��اه��ر �لأه����ل����ي و�ل���زم���ال���ك 

تنجرفو�  ول  باملبار�ة  ت�ستمعو�  �أن  عليكم 

�ل��ق��دم، متتعو�  ب���اأي �سئ خ���ارج ح���دود ك��رة 

باللعبة لي�ص �أكر من ذلك«.

 و�أ����س���اف: »ب��ال��ط��ب��ع �أن����ا ���س��ع��ي��د ب��ت��اأه��ل 

�لأبطال،  دوري  لنهائي  و�لزمالك  �لأهلي 

و�أي�����������س�����اً و������س�����ول ب�����ر�م�����ي�����دز ل���ن���ه���ائ���ي 

�لإجناز  هذ�  �خل�سارة،  رغم  �لكونفيدر�لية 

�ملرحلة  يف  م�سر  منتخب  ع��ل��ى  �سينعك�ص 

حالياً  م�سر  منتخب  �أن  �لقادمة«. و�أكد 

تتويج  مير مبرحلة جتديد للدماء متمنياً 

�ل��ق��ادم��ة  �لأف���ري���ق���ي���ة  �لأمم  ك���اأ����ص  ب��ل��ق��ب 

بقيادة  �جل��دي��د  �لفني  �جل��ه��از  م��ع  خا�سة 

ح�سام �لبدري. ووجه حممد �سالح �ل�سكر 

تكرميه  على  �لقدم  لكرة  �مل�سري  لالحتاد 

�لإجنليزي،  �ل��دوري  بلقب  ف��وزه  مبنا�سبة 

ب���اأن �ل��ت��ك��رمي ي��اأت��ي من  �أن���ه �سعيد  م��وؤك��د�ً 

بلده �لتي بد�أ فيها حلمه.

يقفو�  �أل  و�أم  �أب  ك��ل  »�أن�����س��ح   وو��سل: 

�إىل ق�ستي  �أبنائهم، �نظرو�  �أحالم  يف وجه 

�سغرة  قرية  يف  فجر�  ��ستيقظ  كنت  فاأنا 

�لكيلومر�ت  مئات  و�أ�سافر  �لقاهرة  خارج 

تدريباتي«. خلو�ص 

��ستمر  �أل  تريد  كانت  و�لدتي   وتابع:« 

يف �مل��الع��ب خ��وف��اً م��ن ت��ع��ر���س��ي ل��الإ���س��اب��ة 

ول���ك���ن و�ل������دي ����س���ان���دين و���س��ج��ع��ن��ي ع��ل��ى 

�ل�ستمر�ر«.

ع��ام��ا:   28 �ل������ ���س��اح��ب  ���س��الح   و�ختتم 

»�أ���س��رت��ي ���س��ان��دت��ن��ي ول����ول ه���ذ� �ل��دع��م ملا 

و�سلت لأي �سئ يف كرة �لقدم  �أ�سكر جميع 

من �ساندين ووقف بجو�ري«.
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دبي-العربية

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  �شاهني،  اأوغ��ور  الدكتور  ق��ال 

م�شارك،  األف   40 �شملت  ال�شريرية  التجارب  اإن  »بيونتيك« 

كورونا  للقاح  اليومني  تتعدى  ال  حمدودة  جانبية  اأثارًا  وراأينا 

حتى االآن.

ال�شركة  اأن  »العربية«  مع  لقاء  خالل  �شاهني  د.  واأ�شاف 

�شت�شتمر بجمع البيانات عن اللقاح ملدة العامني املقبلني، واأن 

اللقاح �شيكون عرب جرعتني يف اليوم االأول واليوم 22.

مناعة  اإىل  ت�شري  االأول��ي��ة  البيانات  »اأن  �شاهني  د.  وتابع 

املناعة  حيال  البيانات  وننتظر  االأق��ل،  على  اأ�شهر   3 مدتها 

املناعة  ا�شتمرار  نتوقع  ع��ام.  اإىل  اأ�شهر   6 بني  ت��راوح  ملدة 

من اللقاح ملدة عام وبداأنا بتطعيم جمموعة من االأطفال بني 

لتطعيم جمموعة من  16 عامًا، وهناك خطط حاليًا  اإىل   12

االأطفال دون �شن 12 عامًا.

موافقة  ت��اأم��ني  عملية  اإق�����ش��اء  اأه��م��ي��ة  �شاهني  د.  واأك���د 

على  يعتمد  التوزيع  واأن  ال�شيا�شة  عن  ال�شحية  ال�شلطات 

»اجلميع  ح��دة.  على  دول��ة  لكل  التنظيمية  اجلهات  موافقة 

تاأمني  نحاول  وقتًا.  تتطلب  اجلودة  لكن  ق�شوى  بطاقة  يعمل 

االأوروبي  االحتاد  مع  نتعاون  املقبل.  العام  جرعة  مليار   1.5

ببيع  وناأمل  اقت�شاديًا،  االأ�شعف  للدول  اللقاح  و�شول  لتمكني 

مليارات اجلرعات يف 2021 لي�شمل التوزيع كافة دول العامل«.

ون�شح د. �شاهني الدول بالقيام بطلب اللقاح ب�شكل مبكر 

لتاأمني �شال�شل االإمداد. »يتم نقل اللقاح عند درجة 70 حتت 

ال�شفر، وبعد نقل اللقاح البد من تخزينة يف برادات خا�شة 

بامل�شت�شفيات«. متوفرة 

االأ�شبوع  فايزر  االأمريكية  االأدوي��ة  �شناعة  �شركة  وقالت 

فعال  كوفيد-19  مر�س  لعالج  التجريبي  لقاحها  اإن  املا�شي 

انت�شارًا كبريًا يف املعركة �شد  90%، وهو ما ميثل  باأكرث من 

ودم��ر  �شخ�س،  مليون  م��ن  اأك��رث  بحياة  اأودى  ال��ذي  ال��وب��اء 

على  راأ�شا  اليومية  احلياة  اأمن��اط  وقلب  العاملي  االقت�شاد 

عقب.

احليوية  التكنولوجيا  �شركة  و�شريكتها،  فايزر  �شركة  وتعد 

بيانات  تن�شر  التي  االأدوي��ة  �شركات  اأول  بيونتيك،  االأملانية 

لفريو�س  للقاح  النطاق  وا�شعة  �شريرية  جتربة  من  ناجحة 

كورونا.

»العربية. عليها  اطلعت  تقارير  بح�شب  املنظمون،  وقال 

 - فقط   %50 بن�شبة  فعال  لقاح  على  �شيوافقون  اإنهم  ن��ت«، 

يحمي ن�شف اأولئك الذين يح�شلون عليه. وتقول ال�شركة اإنه 

مل تكن هناك اآثار جانبية خطرية.

منعها  مت  قد  االإ�شابات  من   %90 اأن  اكت�شاف  يثري  وق��د 

بوا�شطة لقاح فايزر، ال�شيا�شيني وقادة ال�شحة العامة وي�شع 

للوباء. نهاية حمتملة 

 43000 اأك���رث م��ن  و���ش��ارك يف جت���ارب امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة 

�شخ�س.

اأن االأ�شخا�س من ذوي اخللفيات  اإنه يبدو  ال�شركة  وتقول 

اأي  مثل  جيدة  بحماية  يتمتعون  واالأقليات  ال�شمراء  العرقية 

اآخر. �شخ�س 

وذكرت فايزر اأن جمع بيانات ال�شالمة املطلوبة �شت�شتغرق 

اإىل  امللف  تقدمي  يتم  ثم  نوفمرب،  من  الثالث  االأ�شبوع  حتى 

عليه. للموافقة  املنظمني 

اإع��ط��اء  ال�شريع  الرخي�س  يعني  ق��د  ال�شركة؛  بح�شب 

ال�شحية بحلول  الرعاية  للعاملني يف جمال  االأوىل  اجلرعات 

العام. نهاية 

رو�سيا اليوم- بزن�س اإن�سايدر

مر�شى،  يجعلنا  ال  وحده  البارد  الطق�س 

لكن الطريقة التي تت�شرف بها الفريو�شات 

والب�شر يف اأ�شهر ال�شتاء هي التي تت�شبب يف 

تدفق اأمرا�س مثل االإنفلونزا.

ويف الواقع، ميكن للهواء البارد اأن ي�شهل 

مغطاة  معظمها  الأن  الفريو�شات،  انت�شار 

بكب�شولة واقية تذوب يف احلرارة.

الهواء البارد ال يقتل اجلراثيم

يقتل  ال  البارد  الهواء  فاإن  ل�شوء احلظ،   

خ�شائ�س  الفريو�شات  ومتتلك  اجلراثيم. 

كائنات  تعد  ع���ام،  ب�شكل  ول��ك��ن  خمتلفة، 

للغاية ميكنها حتمل درجات احلرارة  متينة 

بيل�شكي،  اإدوارد  للدكتور  وفقا  املتجمدة، 

با�شيفيك  جامعة  يف  اأكادميي  ورئي�س  وكيل 

نورث وي�شت للعلوم ال�شحية.

وتتكاثر العديد من الفريو�شات يف الهواء 

االأنف  وفريو�شات  االإنفلونزا  وتعد  البارد. 

)�شبب نزالت الربد ال�شائعة( من بني اأنواع 

البارد،  الطق�س  يف  تنت�شر  التي  الفريو�شات 

لذلك فال عجب اأن اأ�شهر ال�شتاء هي مو�شم 

اأمرا�س الزكام واالإنفلونزا.

التكاثر  على  ق��ادرة  الفريو�شات  وبع�س 

اجلافة  احل��رارة  درج��ات  يف  اأف�شل  ب�شكل 

والباردة. ووجدت درا�شة ن�شرت عام 2016 

درجة  يف  االنخفا�س  اأن   Viruses يف 

خطر  زي��ادة  يف  ت�شبب  والرطوبة  احل��رارة 

ما  الب�شري،  االأن��ف��ي  بالفريو�س  االإ���ش��اب��ة 

ي�شبب نزالت الربد.

ب��ال��ه��واء  بالفعل  حممية  وال��ف��ريو���ش��ات 

لل�شحة،  الوطنية  للمعاهد  ووفقا  ال��ب��ارد. 

للطبقة  ال��ب��اردة  احل���رارة  درج���ات  ت�شمح 

اخل���ارج���ي���ة ل���ل���ف���ريو����س، وه����ي غ��الف��ه��ا، 

بالت�شلب اإىل »هالم مطاطي«. وهذا يحمي 

االنت�شار  اأو  باالنتقال  له  وي�شمح  الفريو�س، 

اأف�شل. ب�شكل 

ال���ب���اردة  ال���ظ���روف  ت�����وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 

انت�شار اجلراثيم.  اإىل زيادة  اأي�شا  واجلافة 

اجلاف  الهواء  ي�شمح  »قد  بيل�شكي:  ويقول 

لفرة  ال��ه��واء  يف  بالبقاء  للفريو�س  اأي�شا 

ب�شخ�س  االت�شال  فر�شة  من  ويزيد  اأطول 

اآخر من خالل اال�شتن�شاق«. وهذا له عالقة 

ويف  التنف�شي.  اجلهاز  قطريات  بتكوينات 

الهواء اجلاف، تظل القطرات اأ�شغر حجما 

اأكرث.  باالنت�شار  لها  ي�شمح  ما  وزنا،  واأخف 

ومع ذلك، يف الظروف االأكرث رطوبة، ميكن 

يجعلها  ما  واأثقل،  اأكرب  القطرات  تكون  اأن 

ت�شقط على االأر�س ب�شكل اأ�شرع.

وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، م���ن امل���رج���ح اأن 

اجلراثيم  املرتفعة  احل��رارة  درج��ات  تقتل 

ال��ف��ريو���ش��ي��ة. وب����دال م���ن ت�����ش��ل��ب غ��الف 

ي�شلح  وال  ي����ذوب،  اأن  مي��ك��ن  ال��ف��ريو���س، 

لالنتقال. بالتايل 

وي���ق���ول دان���ي���ال غ��ري��ف��ني، اأخ�����ش��ائ��ي 

االأمرا�س املعدية املعتمد من جمل�س االإدارة 

»عندما  امل�شيخي:  نيويورك  م�شت�شفى  يف 

يكون لديك حرارة، فاإنه توجد طاقة، وهذا 

ي�شمح باالنروبيا )الق�شور احلراري(.

عندما  تنهار  االأ�شياء  اأ�شا�شي،  وب�شكل 

يف  ومي��ك��ن  معينة،  ح���رارة  درج���ة  ت��ت��ج��اوز 

املوجودة  الربوتينات  طبيعة  تغيري  الواقع 

�شكلها  الربوتينات  تفقد  اأو  الفريو�س،  يف 

بع�س  اأن  ي��ع��ن��ي  ال  ه���ذا  ل��ك��ن  ال��وظ��ي��ف��ي«. 

درج��ات  يف  لتعي�س  تتكيف  ال  ال��ف��ريو���ش��ات 

احلرارة االأكرث دفئا.

وب�������ش���رف ال���ن���ظ���ر ع����ن خ�����ش��ائ�����س 

الكثري  انت�شار  ف���اإن  نف�شها،  ال��ف��ريو���ش��ات 

الباردة  احل��رارة  درج��ات  يف  اجلراثيم  من 

يرتبط ب�شلوك االإن�شان يف ال�شتاء.

وي��ق��ول غ��ري��ف��ني: »ع��ن��دم��ا ي��ك��ون اجل��و 

يف  البقاء  اإىل  منيل  فاإننا  ب��اخل��ارج،  ب��اردا 

م��ع��ا ومل�س  م�����ش��اح��ات ���ش��غ��رية  ال��داخ��ل يف 

نف�س االأ�شياء، ولذا تطورت مع مرور الوقت 

املعدية املختلفة«. والعوامل  الفريو�شات 

اجل��ف��اف  ���ش��دي��دة  ال��غ��رف  تت�شبب  وق��د 

جفاف  يف  ج��دا  جافة  اأماكن  يف  العي�س  اأو 

اأغ�شيتنا  ك��ان��ت  واإذا  االأن��ف��ي��ة.  امل���م���رات 

امل��خ��اط��ي��ة ج��اف��ة، ف���اإن خ��ط دف��اع��ن��ا �شد 

وي��ق��رح غريفني  ق��وي��ا.  ل��ي�����س  اجل��راث��ي��م 

ذل��ك.  ملكافحة  ترطيب  ج��ه��از  ا���ش��ت��خ��دام 

احل�شول  يف  الرطوبة  »ت�شاعدك  وي��ق��ول: 

على حواجز رطبة و�شحية وقائية«.

كل  لي�شت  اأن���ه  اأي�شا  نتذكر  اأن  وي��ج��ب 

اأن  وميكن  الهواء،  عرب  تنتقل  الفريو�شات 

بخالف  اأخ��رى  بطرق  بالفريو�شات  ت�شاب 

الفريو�س. ا�شتن�شاق جزيئات 

اجل�شدي  االت�شال  اأن  غريفني  ويو�شح 

�شواء  الفريو�شات  النت�شار  كبري  �شبب  هو 

ت���ك���ون عليه  اآخ�����ر رمب����ا  ���ش��خ�����س  ب��ل��م�����س 

اجلراثيم، اأو مل�س �شطح به جزيئات معدية، 

تاأكل،  اأو  اأظافرك  تق�شم  اأو  مل�س وجهك  ثم 

للخطر. نف�شك  فتعر�س 

حتدث،  اأن  ميكن  اأخ��رى  م�شكلة  وهناك 

 ،D وه���ي ان��خ��ف��ا���س م�����ش��ت��وي��ات ف��ي��ت��ام��ني

ال�شم�س خالل  الأ�شعة  التعر�س  ب�شبب نق�س 

���ش��روري  فيتامني  وه��و  ال���ب���اردة،  االأ���ش��ه��ر 

املناعة. لتقوية 

اأو  ب��اردا،  اأو  �شاخنا  الهواء  ك��ان  و�شواء 

فريو�شات  هناك  ف�شتظل  رط��ب��ا،  اأو  جافا 

وبكترييا يف مكان ما. لذلك، تاأكد دائًما من 

اغ�شل  لليدين:  اجليدة  النظافة  ممار�شة 

يديك جيدا ملدة 20 ثانية على االأقل.

رئيس »بيونتيك« يكشف موعد توزيع
 جرعات لقاح كورونا

هل الهواء البارد يقتل الفيروسات أم يساعدها على االنتشار؟

متحف »اإلرميتاج« يعرض في قازان أول 
ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة الروسية

أول السياح إلى المحطة الفضائية 
الدولية يوقعون العقد

اكتشاف واحدة من أكبر الماسات في 
التاريخ وزنها 998 قيراطا في بوتسوانا

وؤو�سيا اليوم- تا�س

ق��ازان  مدينة  يف  املا�شي  اال���ش��ب��وع  افتتح 

الكربى،  يكاترينا   « بعنوان  معر�س  الرو�شية 

يف  الرو�شية«  لالإمرباطورية  الذهبي  الع�شر 

اإطار مهرجان اأيام »االإرميتاج« هناك.

وحت���ك���ي امل���ع���رو����ش���ات ع����ن ���ش��خ�����ش��ي��ة 

 -  1762( ال��ث��ان��ي��ة  ي��ك��ات��ري��ن��ا  االإم����رباط����ورة 

العظمى  ل��ل��دول��ة  ح��اك��م��ة  ب�شفتها   )1796

العائلية. وحياتها  وبالطها 

ميخائيل  »االإرم��ي��ت��اج«  متحف  مدير  وق��ال 

موؤمتر  ع��رب  اأر�شلها  حتية  يف  بيوتروف�شكي، 

الفيديو اىل مرا�شم افتتاح املعر�س اإن »اإقامة 

بيننا  تربط  التي  ال�شداقة  رمز  هي  املعر�س 

يقطعها  اأن  ميكن  ال  وال��ت��ي  ق���ازان  وم��ت��اح��ف 

تتار�شتان  عا�شمة  اإىل  اأح�شرنا  قد  وب��اء.  اأي 

ال��ك��ث��ري م���ن ال��ت��ح��ف وال����ن����وادر وال��ع��ج��ائ��ب 

االإمرباطورة  جتمعها  كانت  التي  واملجوهرات 

طيلة عمرها«.

ق���ازان«  »ك��رم��ل��ني  متحف  م��دي��ر  ق��ال  فيما 

اإن  �شيباغاتولني،  اأيرات   ، املعماري  التاريخي 

فيها  مبا  ن��ادر،  معرو�س   500 يقدم  املعر�س 

تلك التي ميكن اأن تلفت اأنظار اجلمهور املحلي 

ترجمة  الأول  فريدة  ن�شخة  االأوىل  وبالدرجة 

باأمر  عملت  الرو�شية  اللغة  اإىل  الكرمي  للقراآن 

التاريخية  وال��وث��ائ��ق  ال��ك��ربى  ي��ك��ات��ري��ن��ا  م��ن 

مييليان  بقيادة،  الفالحني  بانتفا�شة  واملتعلقة 

�شارك  وال��ت��ي   )1775  -1773( بوغات�شوف 

الوثائق  وكذلك  تتار�شتان  منطقة  فالحو  فيها 

واالأمتعة  واالأزي��اء  الفنية  واللوحات  التاريخية 

ال�شخ�شية التي ت�شلط ال�شوء على زيارة قامت 

1767 يكاترينا الثانية ملدينة قازان. بها عام 

اليوم نوفو�ستي-رو�سيا 

 Axiom Space ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 

�شياح  جمموعة  اأول  توقيع  عن  االأمريكية، 

 2021 عام  الدولية  الف�شائية  املحطة  اإىل 

 Crew Dragon مركبة  م��ن  على 

عقودا بهذا ال�شاأن.

املن�شور  اإع��الن��ه��ا  يف  ال�شركة  وذك���رت 

على موقعها يف »توير«، »وقع طاقم متعدد 

اجلن�شيات متكون من ثالثة اأ�شخا�س بينهم 

�شابق( ف�شاء  )رائد  األفرييا  لوبيز  مايكل 

ر�شميا على عقد مع �شركة اأك�شيوم«.

  Axiom Space �شركة  اأن  ويذكر 

الإن�شاء  خطتها  عن   2020 يناير  يف  اأعلنت 

الف�شائية  للمحطة  جت��اري��ة  وح��دات  اأرب��ع 

الدولية، على اأن يتم اإطالق اأول وحدة منها 

مهمة  انتهاء  بعد  وم�شتقبال   .  2024 ع��ام 

عنها  تنف�شل  الدولية  الف�شائية  املحطة 

ف�شائية  حم��ط��ة  وت�شبح  ال��وح��دات  ه��ذه 

خا�شة ويتم جتهيزها مبن�شة طاقة كبرية.

 2009-2001 اأع���وام  خ��الل  اأن��ه  ويذكر 

ح��م��ل��ت م��رك��ب��ات »����ش���وي���وز« ال��ف�����ش��ائ��ي��ة 

 Space ���ش��رك��ة  ب��االت��ف��اق م��ع  ال��رو���ش��ي��ة 

�شياح  �شبعة  االأمريكية   Adventures
اإىل املحطة الف�شائية الدولية.

»�شويوز  املركبة  حتمل  اأن  امل��ق��رر   وم��ن 

اإم اإ�س -20« يف دي�شمرب 2021 اإىل املحطة 

ال��ف�����ش��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة رائ���د ف�����ش��اء رو���ش��ي 

و���ش��ائ��ح��ني. وي��خ��ط��ط ل��رح��ل��ة اأخ����رى ع��ام 

اأح��ده��م��ا  ي��خ��رج  2023 م��ع ���ش��ائ��ح��ني، ق��د 

ف�شاء  رائد  ب�شحبة  املك�شوف  الف�شاء  اإىل 

رو�شي.

رو�سيا اليوم- فورب�س

الكندية  امل��ا���س  تعدين  �شركة  اأع��ل��ن��ت 

من  واح��دة  اكت�شاف  عن  دياموند،  لوكارا 

تزن  التاريخ احلديث،  املا�س يف  قطع  اأكرب 

988 قرياطا داخل منجم يف بوت�شوانا.

واكت�شفت املا�شة اخلام يف منجم كاروي 

لوكارا  �شركة  وت�شغله  متلكه  الذي  للما�س 

داميوند، وهي �شركة تعدين متخ�ش�شة يف 

تكون  اأن  وميكن  الكبري.  االأملا�س  ا�شتخراج 

عالية  ما�شات ذات جودة  اأكرب خم�س  رابع 

يتم اكت�شافها على االإطالق.

قيا�شها  يبلغ  التي  املا�شة،  وا�شتخرجت 

التفريز  عملية  يف  ملم،   45  ×  49  ×  67

املبا�شر للخام من منطقة يف منجم مفتوح 

من  جمموعة  اكت�شافات  اإىل  موؤخرا  اأدى 

و69  و73  و83  و105   273 ت���زن  امل��ا���س 

قرياطا.

االكت�شاف  عن  ل��وك��ارا  �شركة   واأعلنت 

10 نوفمرب. اجلديد ليلة الثالثاء 

وكاثرين  توما�س  اإي��را  من  كل  وا�شتثمر 

ماكليود �شيلتزر اللذان اأ�ش�شا �شركة لوكارا 

دي��ام��ون��د،  يف م��ع��دات وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا غري 

خ�شي�شا  امل�شمم  ك��اروي  ملنجم  خمتربة 

ا�شتثنائي. الكت�شاف ما�شات كبرية ب�شكل 

ومت��ث��ل امل��ا���ش��ة ال��ت��ي ي��ب��ل��غ وزن��ه��ا 998 

وزنها  يزيد  التي  الثانية  املا�شة  ق��رياط��ا 

ا�شتخراجها من  والتي مت  500 قرياط  عن 

املنجم يف عام 2020. وهاتان املا�شتان من 

بني 31 ما�شة يزيد وزنها عن 100 قرياط، 

وزنها  يزيد  التي  املا�شات  تلك  من   10 مع 

عن 200 قرياط، اأنتجها املنجم هذا العام.

التي  »�شيثونيا«  هما  جمموعتني  واأك��رب 

بوزن  اكت�شاف  واأح��دث  قرياطا،   549 تزن 

998 قرياطا، والتي مل يتم ت�شميتها بعد.

 HB مع  دياموند  لوكارا  �شركة  وتعمل 

Antwerp، املتخ�ش�شة عالية اجلودة 
اخلطوات  لتقييم  االأملا�س،  وتلميع  ق�س  يف 

الكبرية  االأح��ج��ار  قيمة  تعظيم  يف  التالية 

النادرة.

نظام كيتو الغذائي يساعدك 
على حرق دهون البطن!

رو�سيا اليوم- اإك�سربي�س

�شديدة  احل�شوية  الدهون  تكون  اأن  ميكن 

خ��رباء  يتفق  حيث  ال�شحة،  على  اخل��ط��ورة 

لديك  يكون  اأن  اجليد  من  اأن��ه  على  ال�شحة 

ال��ده��ون  ول��ك��ن  اجل�����ش��م،  ال��ده��ون يف  بع�س 

خماطر  ي�شكل  قد  ال��ذي  النوع  هي  احل�شوية 

�شحية.

وت��وج��د ال��ده��ون احل�����ش��وي��ة ب��ال��ق��رب من 

ذلك  يف  مبا  احليوية،  االأع�شاء  من  العديد 

الكبد واملعدة واالأمعاء.

طبيب  اإدواردز،  ديفيد  الدكتور  وحت��دث 

مع  ح�شريا   Feel Alive وم�شت�شار  عام 

حول  روؤيته  لتقدمي   ،Express.co.uk
ي�شاعدك  اأن  الغذائي  كيتو  لنظام  كيف ميكن 

يف التخل�س من الدهون احل�شوية.

الغذائي رمبا  كيتو  نظام  اإن  اإدواردز  وقال 

ما يزال االأكرث �شيوعا من بني جميع االأنظمة 

لنظام  يكون  وقد  الوقت احلايل،  الغذائية يف 

ال�شكري  مر�س  �شد  اإ�شافية  فوائد  الكيتو 

والزهامير.

اأن  ميكن  التي  الكيفية  عن  �شوؤاله  وعند 

ال�شخ�س  هذا،  الغذائي  النظام  بها  ي�شاعد 

على فقدان الدهون احل�شوية، اأجاب اإدواردز: 

الكربوهيدرات  الغذائي منخف�س  »نظام كيتو 

ما  كبري،  ب�شكل  ال�شكر  انخفا�س  يعني  م��ا 

املكان  وه��و   ،ketosis اإىل  اجل�شم  يدفع 

الدهون  تك�شري  على  اجل�شم  فيه  يجرب  الذي 

ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ال���وق���ود. وت��ظ��ه��ر ال��ده��ون 

تخزينها  ولكن  املعدة،  منطقة  حول  احل�شوية 

الكبد  مثل  القريبة  االأع�شاء  يف  يتم  اأي�شا 

اأنها  الوا�شح  وم��ن  واالأم��ع��اء،  والبنكريا�س 

الكربوهيدرات  وحتفز  �شحية.  حالة  لي�شت 

تناولها  عند  ال�شكريات(  جميع  ت�شمل  )التي 

على  لتخزينها  االأن�����ش��ول��ني  زائ���دة،  بكميات 

حول  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  وتظهر  ده���ون،  �شكل 

الو�شط«.

ع��م��ل  ك��ي��ف��ي��ة  ح����ول  �����ش����وؤال  ع��ل��ى  وردا 

اإدواردز:  ق��ال  بال�شبط،  ال��غ��ذائ��ي  النظام 

غ��رام��ا من   20 م��ن  اأك����رث  ت��ن��اول  ي��ج��ب  »ال 

االأوىل  املراحل  يف  وبالتاأكيد  الكربوهيدرات، 

م��ن ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي، وب��ال��ت��ايل مي��ك��ن اأن 

وتكون  و�شريعا.  كبريا  ال���وزن  ف��ق��دان  يكون 

االحتفاظ  يتيح  ما  عالية،  الربوتني  م�شتويات 

التمثيل  ك��ف��اءة  على  ويحافظ  بالع�شالت، 

ال��غ��ذائ��ي يف اجل�����ش��م، وي��ح��رق امل��زي��د من 

ال�شعرات احلرارية اأثناء الراحة«.

الوطنية  املعاهد  مع  اأج��ري��ت  درا���ش��ة  ويف 

ل��ل�����ش��ح��ة يف امل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة 

منخف�س  الكيتو  نظام  اآث��ار  حتليل  مت  للطب، 

الكربوهيدرات.

الذين  املر�شى  اأن  اإىل  الدرا�شة  وخل�شت 

يف  كبريا  حت�شنا  �شهدوا  الكيتو،  حمية  اتبعوا 

فقدان الدهون.

النظام  يف  بها  امل�شموح  االأطعمة  وت�شمل 

البحرية  واملاأكوالت  االأ�شماك  هذا،  الغذائي 

ال��ك��رب��وه��ي��درات  منخف�شة  واخل�������ش���روات 

واجل����ن واالأف�����وك�����ادو وال����دج����اج وال��ب��ي�����س 

القري�س  واجل��ن  واللن  والبذور  واملك�شرات 

وال���ت���وت وال���ق���ه���وة وال�������ش���اي غ���ري امل��ح��ل��ى، 

الداكنة. وال�شوكوالتة 

تقييدها،  ي��ج��ب  ال��ت��ي  االأط��ع��م��ة  وت�شمل 

وال��ف��واك��ه  الن�شوية  واخل�����ش��روات  احل��ب��وب 

وال�شراب  والع�شل  والع�شائر  ال�شكر  عالية 

والرقائق  االأ���ش��ك��ال،  من  �شكل  ب��اأي  وال�شكر 

واملخبوزات واملقرم�شات 

واإىل جانب اإجراء تغيريات على ما تاأكله، 

يف  اأي�شا  املنتظمة  التمارين  ت�شاعد  اأن  ميكن 

ممار�شة  مع  احل�شوية،  الدهون  من  التخل�س 

التمارين الهوائية االأكرث فعالية.

الهوائية  التمارين  اأن  الدرا�شات  واأظهرت 

ف��ق��دان  ع��ل��ى  االأ���ش��خ��ا���س  ت�شاعد  اأن  مي��ك��ن 

نظام  ات��ب��اع  ب��دون  حتى  احل�شوية،  ال��ده��ون 

غذائي..

هناك  يكون  عندما  اأن��ه  بالذكر  اجل��دي��ر 

�شيكون  االأط��ع��م��ة،  جم��م��وع��ات  ع��ل��ى  ق��ي��ود 

الغذائية،  العنا�شر  لن�شوب  احتمال  هناك 

عدم  اإىل  و�شوال  الكال�شيوم،  احلالة  هذه  يف 

وباالإ�شافة  اخلطة.  يف  األبان  منتجات  وجود 

يف  حمتمل  نق�س  هناك  �شيكون  ذل��ك،  اإىل 

B الغنية يف احلبوب الكاملة. فيتامينات 


