
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 رئيس هيئة األركان يتفقد 
المستشفيات الميدانية ونقاط 

الغلق في إربد والزرقاء

تسجيل 71 وفاة و4469 إصابة 
بفيروس كورونا 

االنباط-عمان 

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

ب��ف��رو���س  اإ����س���اب���ة  و4469  وف�����اة  ح���ال���ة 

كورونا امل�ستجّد يف اململكة ام�س اجلمعة، 

اإىل  للوفيات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لرتفع 

1618، والإ�سابات اإىل 136555.

وت���وّزع���ت الإ����س���اب���ات اجل���دي���دة على 

2084 حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 

منها  اإرب���د،  حمافظة  يف  ح��الت  و1109 

يف  ح��ال��ة  و494  ال��رم��ث��ا،  يف  ح��ال��ة   319

حمافظة جر�س، و224 حالة يف حمافظة 

املفرق، و142 حالة يف حمافظة الزرقاء، 

و100  ال��ك��رك،  حمافظة  يف  حالة  و121 

حالة يف حمافظة البلقاء، و84 حالة يف 

حمافظة  يف  حالة  و59  ماأدبا،  حمافظة 

عجلون، و42 حالة يف حمافظة الطفيلة، 

و7 حالت يف حمافظة العقبة، و3 حالت 

يف حمافظة معان، منها حالة واحدة يف 

البرتا. واأ�سار املوجز الإعالمي ال�سادر 

عن رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة اإىل اأن 

دِخلت اليوم للعالج 
ُ
اأ عدد احلالت التي 

يف امل�ست�سفيات املعتمدة بلغ 331 حالة.
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االنباط- عمان

امل�سرتكة  الأرك��ان   تفقد رئي�س هيئة 

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

امل��ي��دان��ي��ة  امل�ست�سفيات  اجل��م��ع��ة،  ام�����س 

ان�����س��اوؤه��ا لتعزيز  ي��ت��م  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 

ال���ط���اق���ة ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة يف م�����س��ت�����س��ف��ى 

الأمر را�سد بن احل�سن مبحافظة اإربد 

وم�ست�سفى الأمر ها�سم بن احل�سني يف 

للتعامل  واملخ�س�سة  الزرقاء،  حمافظة 

مع م�سابي مر�سى كورونا.

امل�سرتكة  الأرك���ان  هيئة  رئي�س  واأك���د 

الطبية  ال�ستمرار بدعم اخلدمات  على 

الفرو�س،  ملواجهة  للم�ست�سفيني  امللكية 

ميدانية  مب�ست�سفيات  تزويدهما  مت  اإذ 

ا���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ت�سل  وب���ط���اق���ة  م��ت��ح��رك��ة 

منها  م�ست�سفى،  لكل  �سرير   300 لنحو 

لكل منهما، مزود   )ICU  ( �سريرا   52

واملوؤهلة  الالزمة  الطبية  الكوادر  بكافة 

يف التعامل مع احلالت املر�سية.

وتاأتي عملية الن�ساء لتعزيز الطاقة 

الطبية  اخلدمات  لقدرات  ال�ستيعابية 

امللكية مبواجهة اجلائحة، حيث �سيكون 

احلالت  ل�ستقبال  جاهزان  امل�ست�سفيان 

املر�سية خالل نحو اأ�سبوعني.
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ال�سبت   27  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   14  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5512    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 وزير الداخلية : االردن كان وال يزال 
وسيبقى دولة قانون    

االنباط-عمان

 تراأ�س وزير العدل وزير الداخلية املكلف 

ال��دك��ت��ور ب�����س��ام ال��ت��ل��ه��وين ام�����س اجل��م��ع��ة، 

اجتماًعا عن بعد مع حمافظي امليدان عرب 

تقنية الإت�سال املرئي وامل�سموع.

ون��اق�����س الج��ت��م��اع ال���ذي ح�����س��ره اأي�سا 

ال��دك��ت��ور خالد  ال��داخ��ل��ي��ة  ام���ني ع���ام وزارة 

بذلت من  التي  المنية  اجلهود  ابو حمور، 

قبل كوادر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية 

لجناح النتخابات النيابية بكافة مراحلها، 

وت��ق��ي��ي��م ه����ذه اجل���ه���ود، اإ����س���اف���ة اإىل اأب����رز 

اململكة  تواجهها  ال��ت��ي  الم��ن��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 

الأمن  لإدام��ة  مبواجهتها  الكفيلة  وال�سبل 

اأرجاء  والأم��ان، وب�سط ال�ستقرار يف جميع 

الوطن.

واأ�ساد وزير الداخلية يف بداية الجتماع، 

ب���اجل���ه���ود ال���ن���وع���ي���ة ال���ت���ي ب���ذل���ه���ا احل���ك���ام 

الأجهزة المنية لجناح  الداري���ون وك��وادر 

العملية النتخابية ، واإجناز هذا ال�ستحقاق 

وذلك  عالية،  ومهنية  بحرفية  الد�ستوري 

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اخل���روق���ات وال��ت��ج��م��ع��ات 

بعد  ح�سلت  والتي  الدفاع  لأوام��ر  املخالفة 

اجراء النتخابات من قبل ان�سار وموؤيدي 

ب��ع�����س امل��رت���س��ح��ني. واأك�����د ال��ت��ل��ه��وين، اأن 

قانون  دول��ة  و�سيبقى  ي��زال  ك��ان ول  الردن 

وموؤ�س�سات، وان �سيادة القانون �ستطبق على 

اجلميع دون ا�ستثناء.
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االنباط-وكاالت

مب���ا ي�����س��ر اإىل وج����ود خ���الف���ات ت��ع��رت���س 

التفاهمات   وتنفيذ  امل�ساحلة،  حتقيق  طريق 

ال��ت��ي ج���رت م���وؤخ���را ب��ني ف��ت��ح وح��م��ا���س، رغ��م 

اجلبهة  قالت  اخل��الف��ات،  تلك  على  تكتمهما 

عقبات  اإن  فل�سطني،  لتحرير  الدميقراطية 

غر مقنعة لأحد، وغر مربرة على الإطالق، 

تعطل قيام القيادة الوطنية املوحدة للمقاومة 

ال�����س��ع��ب��ي��ة، وف����ق م���ا ج����رى الت���ف���اق ع��ل��ي��ه يف 

الثالث  يف  للف�سائل  العامني  الأم��ن��اء  اجتماع 

املا�سي من �سبتمرب 

ومل جت��د اأج��وب��ة ع��ن��د ع���دد م��ن م�����س��وؤويل 

ال��ف�����س��ائ��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ح����ول ت���اأخ���ر عقد 

الج���ت���م���اع ال���ق���ي���ادي ال���ث���اين امل���ق���رر ل��الأم��ن��اء 

يكون  اأن  اتفق على  والذي  للف�سائل،  العامني 

من  القاهرة،  امل�سرية  العا�سمة  يف  امل��رة  ه��ذه 

اآليات لإقرار خطوات  ت�سكيل جلنة ت�سع  اأجل 

اإنهاء النق�سام، وفق ما اتفق عليه يف مباحثات 

�سهر  م��ن   24 ي��وم  اإ�سطنبول  يف  وحما�س  فتح 

احلركتني  ب��ني  ت��واف��ق  ب��ع��د  امل��ا���س��ي،  �سبتمرب 

على اإجراء النتخابات باآلية تبداأ بالت�سريعية 

ث���م ال��رئ��ا���س��ي��ة وامل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي، ك��م��دخ��ل 

النق�سام لإنهاء 

يوم  الجتماع  يعقد  اأن  املفرت�س  من  وكان 

ال��ث��ال��ث م��ن اأك��ت��وب��ر، غ��ر اأن���ه ت��اأخ��ر ك��ل ه��ذا 

ال���وق���ت، وق����ال م�����س��وؤول يف اإح����دى ال��ف�����س��ائ��ل 

يكون  اأن  بانتظار  اإنهم  ا�سمه،  ذكر  عدم  ف�سل 

ه��ن��اك ت��واف��ق ج��دي��د ب��ني ف��ت��ح وح��م��ا���س، على 

اأن الت��ف��اق على  اإىل  م��وع��د الج��ت��م��اع، لف��ت��ا 

لالنطالق  ج��ي��دة  اأر���س��ي��ة  ي�سكل  الن��ت��خ��اب��ات 

قال  الوقت  ذات  لكنه يف  اأخ��رى،  نحو خطوات 

يتم  مل  امل�ساحلة،  يف  اأخ��رى  ملفات  هناك  اإن 

كان  اجلميع  واأن  ب�ساأنها،  حلول  اإىل  التو�سل 

يطمح بحلها يف اجتماع القاهرة املوؤجل

هناك  اأن  ي���رتدد  ال�سيا�سية  امل��ج��ال�����س  ويف 

طريق  تعرت�س  تزال  ل  عديدة  فنية  خالفات 

امل�����س��احل��ة، وت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ف��اه��م��ات ال��ت��ي ج��رت 

جتنب  من  بالرغم  وحما�س،  فتح  بني  موؤخرا 

تلك اخل��الف��ات  ع��ن  احل��دي��ث  ق��ادة احلركتني 

حتى ه��ذا ال��وق��ت، وم��ن ب��ني اخل��الف��ات مثال 

املوؤ�س�سات بني غزة  بتوحيد  لها عالقة  اإداري��ة 

وال�سفة.
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 فتح وحماس.. »عقبات غير مبررة« تعترض تنفيذ بنود اجتماع
 قادة الفصائل ودعوات إلنهاء االنقسام 

  فاعليات تؤكد على احترام سيادة 
القانون حفاظا على صحة المواطنين

 وزير الخارجية يجري مباحثات مع 
نظيره االذربيجاني

 تجارة عمان: تقدم الدول مرتبط 
باحترام سيادة القانون

 تأخرت أسبوعًا.. الصين تهنئ بايدن 
بالفوز في االنتخابات األمريكية 

االنباط- حمافظات

اأك������دت ف��اع��ل��ي��ات جم��ت��م��ع��ي��ة ون��ق��اب��ي��ة يف 

ال����ك����رك اأه���م���ي���ة اح�������رتام ����س���ي���ادة ال���ق���ان���ون 

عليه  اخل���روج  وع��دم  اجلميع  على  وتطبيقه 

املواطنني  و���س��الم��ة  �سحة  حماية  اأج���ل  م��ن 

واأم���ن���ه���م. وق���ال���وا اإن امل��ظ��اه��ر ال��ت��ي راف��ق��ت 

اإعالن نتائج الإنتخابات النيابية من جتمهر 

واإط������الق اأع������رة ن���اري���ة ت���زام���ن���اً م���ع ف��ر���س 

واأوام��ر  للقانون  خرًقا  �سكلت  التجول  حظر 

الأمنيني  املواطنني  و�ساهمت برتويع  الدفاع 

انت�سار  من  للحد  بالتعليمات  التزموا  الذين 

اطفالهم  �سالمة  على  وحفاظاً  كورونا  وب��اء 

الكرك  بلدية  رئي�س  نائب  وق��ال   . وانف�سهم 

اإع��الن  راف��ق  ما  اأن  اجلعافرة،  ب�سام  الكربى 

وممار�سات  اأح��داث  من  لالنتخابات  النتائج 

. �سلبية 
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االنباط- عمان

 اأج��������رى ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال�����������وزراء وزي����ر 

ال�سفدي  اأمين  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية 

جيهون  اأذربيجان  جمهورية  خارجية  ووزي��ر 

ب����رم����وف ام���������س حم�����ادث�����ات ع����رب ال���ه���ات���ف 

الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  �سبل  ع��ل��ى  رك���زت 

وامل�������س���ت���ج���دات الإق���ل���ي���م���ي���ة وال���ق�������س���اي���ا ذات 

امل�سرتك. الهتمام 

اإنهاء  امل�ستهدفة  اجلهود  الوزيران  وبحث 

وتو�سل  ك��ارب��اخ  ناغورنو  اإقليم  ح��ول  ال��ن��زاع 

ينهي  اإتفاق  اإىل  واأرمينيا  اأذربيجان  من  كل 

ال�سراع امل�سلح بني البلدين حول الإقليم.

النار  وقف  تثبيت  اأهمية  ال�سفدي،  واك��د 

تكري�س  و����س���رورة  ال��ي��ه  ال��ت��و���س��ل  ال����ذي مت 

الأمم  ق��رارات  وفق  �سيا�سي  ال�سالم عرب حل 

املتحدة .
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االنباط- عمان

اإدارة غرفة جتارة عمان عن  عرب جمل�س 

التي  امل�سوؤولة  غر  الت�سرفات  من  انزعاجه 

النتخابات  نتائج  بعد  البع�س  م��ن  ���س��درت 

ال���ن���ي���اب���ي���ة، م�����وؤك�����ًدا ان ه�����ذا مي�������س امل��ك��ان��ة 

ال�سعيد  على  الأردن  حققها  التي  احل�سارية 

ام�س  ا�سدره  بيان  يف  املجل�س  و�سدد  العاملي. 

�سيادة  واحرتام  تطبيق  �سرورة  على  اجلمعة 

ومن  اجلميع  على  بعدالة  وان��ف��اذه  ال��ق��ان��ون 

امللك  جاللة  لتوجيهات  وفًقا  ا�ستثناء،  دون 

عبداهلل الثاين امل�ستمرة للجهات املعنية.

خالف  م��ن  ك��ل  مبعاقبة  املجل�س  وط��ال��ب 

وحظر  ال��دف��اع  واأوم���ر  والتعليمات  القوانني 

بعد  تقرر  ال��ذي  ال�سامل  احلظر  اأو  التجوال 

اإغالق �سناديق القرتاع.
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االنباط-وكاالت

ام�����س اجل��م��ع��ة التهاين  ال�����س��ني  ق��دم��ت 

بايدن  جو  املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  اإىل 

ون��ائ��ب��ت��ه ك��ام��ال ه��اري�����س ع��ل��ى ف��وزه��م��ا يف 

ت�سرين  ن��وف��م��رب/  م��ن  ال��ث��ال��ث  ان��ت��خ��اب��ات 

الثاين التي يرف�س الرئي�س دونالد ترامب 

من  اأ���س��ب��وع  نحو  بعد  فيها  هزميته  ق��ب��ول 

ولي��ات  يف  الأ���س��ب��ق  الرئي�س  ن��ائ��ب  انت�سار 

بالرئا�سة للفوز  تكفيه 

وق�����ال وان�����غ وي����ن ب���ني امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م 

يومية:  اإفادة  يف  ال�سينية  اخلارجية  وزارة 

ونهنئ  الأم��ري��ك��ي،  ال�سعب  اختيار  نحرتم 

ال�سيد بايدن وال�سيدة هاري�س

واأ����س���اف: ن���درك اأن ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ات 

الأم����ري����ك����ي����ة ����س���ت���ت���ح���دد وف����ق����ا ل���ق���وان���ني 

واإجراءات الوليات املتحدة

وو�����س����ع ت����رام����ب، ب��رف�����س��ه الع������رتاف 

ب��ك��ني يف م���وق���ف ح�����رج، حيث  ب��ال��ه��زمي��ة، 

ل ت���رغ���ب يف ف��ع��ل ����س���يء ي��غ�����س��ب ت��رام��ب 

نتائج  على  القانونية  الطعون  كّثف  ال��ذي 

الت�سويت، و�سيظل ي�سغل املن�سب حتى يوم 

التن�سيب يف 20 يناير/ كانون الثاين املقبل 

وال��ولي��ات  ال�سني  ب��ني  العالقات  وو�سلت 

امل��ت��ح��دة اإىل اأ����س���واأ اأو���س��اع��ه��ا م��ن��ذ ع��ق��ود؛ 

التكنولوجيا  ب��ني  ت���رتاوح  خ��الف��ات  ب�سبب 

والتجارة .
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األردنيون يحيون اليوم الذكرى الـ 85 لميالد 
الملك الحسين بن طالل

 القوات المسلحة تستمر بتطبيق الحظر 
الشامل في محافظات المملكة

االنباط-عمان

ال��راب��ع ع�سر من   ، ال��ي��وم  الأردن���ي���ون  ُيحيي 

اإك��ب��ار وت��ق��دي��ر، ال��ذك��رى  ت�سرين ال��ث��اين، ب��ك��ل 

امللك  اهلل،  ب��اإذن  له  املغفور  مليالد جاللة   85 ال��� 

احل�سني بن طالل، طيب اهلل ثراه، باين الأردن 

ال�ساملة،  النه�سة  دع��ائ��م  وُم��ر���س��ي  احل���دي���ث، 

�سعبه  وتفاين  امل�سهودة  وحنكته  الثاقبة  بروؤيته 

والتفافهم حوله.

ويف ه���ذه ال���ذك���رى اخل���ال���دة خ��ل��ود ال��وط��ن، 

ي�ستذكر الأردنيون م�سرة حياة حافلة بالعطاء 

والإجناز على مدى �سبعة واأربعني عاماً، عا�سها 

لبناء  ال����ويف  �سعبه  اأب���ن���اء  ج��ان��ب  اإىل  احل�����س��ني 

العربية  اأمتيه  ق�سايا  وخدمة  احلديث،  الأردن 

را�سخة ومتينة، جعلت  اأ�س�س  والإ�سالمية، وفق 

من اململكة منوذجاً يف الإجناز والبناء والعطاء، 

وحمّط اإعجاب وتقدير اإقليمي وعاملي.

العزيزة  املنا�سبة  ه��ذه  الأردن��ي��ون يف  وي��ج��ّدد 

ع��ل��ى ق��ل��وب��ه��م، ال��ع��ه��د وال�����ولء ل����وارث ال��ع��ر���س 

وُكلهم  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  الها�سمي، 

عزم وت�سميم واإرادة على موا�سلة م�سرة اخلر 

الوطن  بنيان  لإع��الء  وهمة،  ثقة  بكل  والبناء، 

وتعزيز مكانته و�سون منجزاته.

ُولد امللك احل�سني يف الرابع ع�سر من ت�سرين 

واأحبته  اأحبها  التي  عمان  يف   1935 ع��ام  الثاين 

ثالثة  اأر���س��ه��ا  ف���وق  وم��ل��ك��اً  اأم�����راً  واحت�سنته 

اهلل  طيب  والديه  كنف  يف  وترّبى  عاماَ،  و�ستني 

زين  امللكة  وجاللة  طالل  امللك  جاللة  ثراهما 

ال�سرف، وجّده املغفور له باإذن اهلل جاللة امللك 

املوؤ�س�س عبداهلل بن احل�سني، الذي ا�ستقى منه 

اأنبل القيم الرفيعة واملبادئ العظيمة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

تواجدها  بتعزيز  امل�سلحة  القوات  ت�ستمر 

اململكة  م���دن وحم��اف��ظ��ات  اأن���ح���اء  ك��اف��ة  يف 

مل�ساندة جهود الأجهزة الأمنية يف واجباتها، 

ال�سلبية  املظاهر  بع�س  انت�سار  بعد  وذل��ك 

ال���ت���ي راف���ق���ت اإع������الن ن���ت���ائ���ج الن���ت���خ���اب���ات 

الربملانية. وعززت القوات امل�سلحة انت�سارها 

على مداخل وخمارج املدن الرئي�سية.

التفا�صيل �ص »2«
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التنمر على الدولة وقوانينها وعقدها الإجتماعي وال�سيا�سي مرفو�ض باإمتياز؛ فمخالفة قانون 

الدفاع وقرار احلظر ال�سامل والإعتداء على املمتلكات العامة واخلا�سة واإ�ستخدام الر�سا�ض احلي 

النيابية مرفو�ض قطعاً؛ ومناكفة  والكل�سينكوف وغريها يف الإحتفالت امل�ساحبة للإنتخابات 

اأجهزة الدولة كنتيجة لأوهام و�سكوك يف نتائج الإنتخابات النيابية مرفو�ض؛ والتجمعات امل�ساحبة 

ذلك  كل  ذل��ك  على  والإحتجاج  رف�سها  اأو  لذلك  والإح��ت��ف��الت  بقبولها  �سواء  الإنتخابات  لنتائج 

مرفو�ض حيث يوؤثر على الو�سع الوبائي وخمالف لقرارات قانون الدفاع؛ واخلروج على القانون 

نوع من  اأي  دع��اة  الوطن؛ وعليه وجب حما�سبة  نكراء بحق  اأخلقية  للفو�سى جرمية  والدعوة 

الفو�سى لغايات تطبيق القانون ب�سرامة وعدالة على اجلميع دومنا اأي مهادنة:

١. نقف جميعاً خلف قيادة جللة امللك حفظه اهلل وتوجيهاته املباركة باأن يكون الأردن دولة 

قانون وموؤ�س�سات وال�سرب بيد من حديد على كل م�ستهرت وداعي اأو باعث للفو�سى اأو م�سّوه ل�سورة 

الإنتخابات النيابية؛ فالفو�سى اأّنى كان نوعها مرفو�سة البّتة؛ والأردنيون ال�سرفاء دوماً يف خندق 

الثوابت الوطنية الأردنية �سوب وطن خاٍل من الفو�سى وداعم للعدالة الإجتماعية ونابذ للوا�سطة 

واملح�سوبية.

متييز؛  دون  �سوا�سية  اجلميع  على  القانون  اإنفاذ  تقت�سي  حتماً  واملوؤ�س�سات  القانون  دول��ة   .٢

امل�سوؤولة  النا�ض  اأح��د؛ وتقت�سي حماية حريات  التهاون مع  القانون وع��دم  لغة  وتقت�سي تطبيق 

ولي�ست املنفلتة على الغارب وفق الد�ستور؛ وتقت�سي م�ساءلة كل خارج على القانون ليكون الأردن 

واحة اأمن واإ�ستقرار كما اأراده جللة امللك حفظه اهلل.

٣. الأردنيون ال�سرفاء جلانب قيادتهم الها�سمية واأجهزتهم الأمنية وجي�سهم العربي امل�سطفوي 

حلماية الأردن الوطن واحلفاظ على اأمنه واإ�ستقراره؛ ولذلك املواطنون ال�سرفاء يلتزمون بتطبيق 

القانون كي ل يكونوا عالة اأو عبئاً اإ�سافياً على منظومتنا الأمنية حيث عندهم من املهام ما يكفيهم.

الع�سائر والنواب والأعيان وامل�سوؤولون كافة عليهم م�سوؤوليات  ال��راأي ووجهاء و�سيوخ  ٤. قادة 

ج�سام لغايات �سبط اإيقاع ال�سلم املجتمعي من حيث منع كل عابث اأو م�ستخدم لل�سلح اأو اأدوات 

الفو�سى؛ فهم الع�سد الرئي�ض لأجهزة الدولة؛ لغايات اأن يكون الأردن دوماً واحة اأمن واإ�ستقرار 

وفق روؤى جللة امللك.

ال�سرفاء ي�ستنكرون وي�سجبون كل مظاهر الفو�سى وبنف�ض الوقت ل يتطلعون  ٥. الأردنيون 

لفزعات لكبح جماح العابثني واملخالفني بل �سرورة اإجتثاث اأ�سباب وم�سببات الفو�سى من جذورها 

ك�سرورة معاجلة قوانني اإ�ستخدام ال�سلح وتقنينه وجمع الأ�سلحة غري املرخ�سة؛ وتطبيق واإنفاذ 

القانون على املخالفني دومنا حماباه اأو متييز؛ وب�سرامة وعدالة.

٦. نتطلع ل�سرورة تربية اجليل اجلديد وجيل ال�سباب على لغة وثقافة القانون والإلتزام ب�سيادة 

القانون لغايات اأن يكون اجليل القادم ميتلك الثقافة القانونية اللزمة ملحاربة وجترمي الفو�سى 

والتمييز والوا�سطة واملح�سوبية؛ ونتطلع لدور بارز للأ�سرة ودور التعليم من مدار�ض وجامعات 

وللمنابر الدينية و الثقافية وال�سبابية والتعليمية والإعلمية لتاأخذ دورها الطليعي يف ذلك ليكون 

�سباب الغد اأدوات تغيري و�سناع م�ستقبل كما اأرادهم �سيد البلد حفظه اهلل.

٧. نتطلع لتطبيق لغة القانون على اجلميع دومنا اإ�ستثناء وب�سرامة ونبذ الوا�سطة واملح�سوبية 

لنكون دولة قانون بحق كما هي الدول املتقدمة ونتغرّي اإجتماعياً ول ن�سمع البّتة مقولت �سبابية 

و�سبيانية مثل: ‘بتعرف مع مني بتحكي’ اأو ‘ُحط اإيدك على راأ�سك ملا بتحكي معي اأنا اإبن الع�سرية 

اإبن امل�سوؤول الفلين’ اأو غريها من العبارات التي توؤ�ّسر اإىل ف�ساد  ‘اأنا  اأو العلنية’ اأو  الفلنية 

منظومتنا الإجتماعية والأخلقية والقيمية.

٨. مطلوب من كل اأردين �سريف تطبيق مواطنته ال�ساحلة على الأر���ض من خلل �سلوكياته 

ومعاملته للآخرين واإحرتامه للقوانني؛ فاملواطنة تقت�سي احلقوق والواجبات؛ واأوىل الواجبات 

اإحرتام �سيادة القانون؛ ولذلك على املواطن اإحرتام القانون وعلى الدولة تطبيق القانون بعدالة؛ 

وبهذا نقف �سفاً واحداً داعمني لروؤى جللة امللك يف اإنفاذ لغة القانون.

ب�سراحة: �سرف للأردنيني الوقوف خلف توجيهات جللة امللك بتطبيق القانون �سوب دولة 

اإح��رتام �سيادة  اأ�سا�سه  القانون واملوؤ�س�سات؛ فالعقد الإجتماعي وال�سيا�سي بني الدولة واملواطنني 

القانون ونبذ الفو�سى ودعاتها؛ وكما على الدولة تطبيق القانون بعدالة على املواطن بذات الوقت 

اإحرتام لغة القانون وحماربة دعاة الفو�سى؛ وحفظ اهلل الوطن واحة اأمن واإ�ستقرار يف ظل جللة 

امللك املعزز حفظه اهلل ورعاه.

د.محمد طالب عبيدات

 مع الملك في ترسيخ دولة 
القانون والمؤسسات

 األمن العام: التزام كبير بأوامر الدفاع 
في العاصمة والمحافظات

 وزير المياه: االسراع بإنشاء محطة معالجة 
المياه بمجرى وادي الواله وآبار الهيدان

 مجلس محافظة الكرك يستنكر 
السلوكيات غير المسؤولة

االنباط- عمان

الثابتة واملتحركة من   وا�سلت الدوريات 

وحدات وت�سكيلت مديرية الأمن العام ام�ض 

اجلمعة جولتها يف مناطق اململكة كافة.

وتوجه امل�سلون لأداء �سلة اجلمعة اليوم 

و�سط  ال�ساأن  بهذا  ال�سادرة  للتعليمات  وفقاً 

ال��ت��زام كبري ب��اأوام��ر ال��دف��اع وه���دوء �سهدته 

العا�سمة عمان وكافة حمافظات اململكة.

ومن جانب اآخر، ا�ستمرت الفرق الأمنية 

املخت�سة بتحقيقاتها للو�سول اإىل املخالفني 

الذين مت ر�سدهم �سابقاً يف خمالفات لأوامر 

ال��دف��اع واإط���لق ال��ع��ي��ارات ال��ن��اري��ة، للقب�ض 

ما  و�سبط  ال��ع��دال��ة  ليد  وتقدميهم  عليهم 

بحوزتهم من اأ�سلحة.

االنباط-عمان

 اأكد وزير املياه والري الدكتور معت�سم �سعيدان 

اهمية �سرعة املتابعة مع اجلهات املعنية لل�سراع يف 

ان�ساء حمطة معاجلة املياه وربطها مع كافة امل�سادر 

املائية يف جمرى وادي الوالة وابار الهيدان.

وقال �سعيدان خلل تفقده �سري العمل مب�سروع 

ن�سبة الجن��از  ان  ام�ض اجلمعة،  ال��وال��ه  �سد  تعلية 

بالتعلية بلغت 9٢ باملئة، بهدف رفع طاقته التخزينه 

اىل ٢٥ مليون مرت مكعب.

وا�سار اىل اأن امل�سروع ممول �سمن برنامج اإعادة 

يهدف  ال��ذي  البيئية،  /التعوي�سات  البادية  تاأهيل 

مائية  م�سادر  حتقق  م�ساريع  واق��ام��ة  ان�ساء  اإىل 

 ١٦ مب�ساحة  امل�ستدامة  الع���لف  وزراع���ة  ا�سافية 

الف دومن يف مناطق الواله وجنوب عمان واخلربة 

كافة  باتخاذ  امليدان  يف  العاملني  مطالبا  ال�سمرا، 

الج���راءات التي ت�سمن تطبيق خطط الطوارىء 

بكل حرفية ومهنية عالية.

الوالة  �سد  �سعيدان على مرافق  الوزير  واطلع 

امل��ط��ري،  امل��و���س��م  ا�ستقبال  يف  املتبعة  والج������راءات 

م�سددا على اهمية اتخاذ كامل اج��راءات ال�سلمة 

والطوارىء والتن�سيق مع كافة اجلهات املعنية، كما 

اطلع على جمرى وادي الواله واآبار الهيدان. وتفقد 

�سعيدان �سد املوجب البالغ كامل �سعته التخزينيه 

٢9 مليون مرت مكعب، واطلع على الجراءات املتبعة 

واآل��ي��ة ت��زوي��د امل��ي��اه ملحطة ال���زاره ماعني ومناطق 

�سمال الكرك، واىل ال�سركات ال�سناعية

االنباط- الكرك

 ع��ر رئ��ي�����ض واأع�����س��اء حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك 

غري  لل�سلوكيات  ورف�سهم  ا�ستنكارهم  ع��ن 

امل�سوؤولة من فئة قليلة من املواطنني خرقت 

اأوامر الدفاع عقب انتهاء العملية النتخابية.

واك����د امل��ج��ل�����ض ب��ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي ام�����ض 

اجلمعة عن وقوفهم خلف توجيهات جللة 

امللك عبداهلل الثاين، باإتخاذ الإجراءات كافة 

الدولة  هيبة  بفر�ض  جللته  بها  اأم��ر  التي 

واح������رتام ك���رام���ة امل���واط���ن و���س��لم��ة واأم����ن 

املجتمع .

لل�سلوكيات  ا�ستنكاره  ع��ن  املجل�ض  وع��ر 

اخل��اط��ئ��ة وامل��م��ار���س��ات غ��ري امل�����س��وؤول��ة التي 

حدثت بعد اإعلن نتائج النتخابات النيابية 

ق���ام بها  ال��ت��ي  ال��ت��ا���س��ع ع�سر  ال��ن��واب  ملجل�ض 

البع�ض باإطلق العيارات النارية التي تهدد 

���س��لم��ة امل���واط���ن وت��ع��ت��ر ان��ت��ه��اك��ا ل�����س��ي��ادة 

القانون .

واكد على وجوب احرتام الوحدة الوطنية 

وحماية الن�سيج الجتماعي والنتماء ال�سادق 

ل��ل��وط��ن وع����دم ت��ك��رار ه���ذه امل��م��ار���س��ات التي 

واأعطت  والدولية  املحلية  القنوات  ت�سدرت 

و�سجله  الأردن  ع���ن  حقيقية  غ���ري  ����س���ورة 

احلافل بالجنازات.

ون��ا���س��د امل��ج��ل�����ض امل��واط��ن��ني ال��ت��ع��اون مع 

الأج���ه���زة الم��ن��ي��ة واح����رتام ���س��ي��ادة القانون 

حفاظا على ال�سحة وال�سلمة العامة لتجاوز 

حمنة جائحة وباء كورونا .

االنباط- عمان

امل�سرتكة  الأرك�����ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  ت��ف��ق��د   

ال���ل���واء ال���رك���ن ي��و���س��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي، 

ام�������ض اجل���م���ع���ة، امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات امل��ي��دان��ي��ة 

اجلديدة التي يتم ان�ساوؤها لتعزيز الطاقة 

بن  را�سد  الأمري  م�ست�سفى  يف  ال�ستيعابية 

الأمري  وم�ست�سفى  اإربد  مبحافظة  احل�سن 

ه��ا���س��م ب��ن احل�����س��ني يف حم��اف��ظ��ة ال��زرق��اء، 

مر�سى  م�سابي  م��ع  للتعامل  واملخ�س�سة 

كورونا.

واأكد رئي�ض هيئة الأركان امل�سرتكة على 

امللكية  الطبية  اخلدمات  بدعم  ال�ستمرار 

مت  اإذ  ال��ف��ريو���ض،  مل��واج��ه��ة  للم�ست�سفيني 

متحركة  ميدانية  مب�ست�سفيات  تزويدهما 

�سرير   ٣00 لنحو  ت�سل  ا�ستيعابية  وبطاقة 

 )ICU  ( �سريرا   ٥٢ منها  م�ست�سفى،  لكل 

الطبية  ال��ك��وادر  بكافة  م��زود  منهما،  لكل 

احل��الت  مع  التعامل  يف  واملوؤهلة  اللزمة 

املر�سية.

الطاقة  لتعزيز  الن�����س��اء  عملية  وت��اأت��ي 

الطبية  اخل���دم���ات  ل���ق���درات  ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

�سيكون  حيث  اجل��ائ��ح��ة،  مب��واج��ه��ة  امللكية 

احل��الت  ل�ستقبال  ج��اه��زان  امل�ست�سفيان 

اأ�سبوعني. املر�سية خلل نحو 

ك���م���ا ت��ف��ق��د ال����ل����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي 

املنت�سرة  امل�سرتكة  الغلق  نقاط  م��ن  ع��دداً 

يف حم��اف��ظ��ت��ي اإرب����د وال���زرق���اء، ح��ي��ث نقل 

للقوات  الأعلى  القائد  جللة  حتيات  لهم 

امل�����س��ل��ح��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، م�����س��ي��داً 

امل�سلحة  ال���ق���وات  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 

امل��ن��ت�����س��رة يف ك���اف���ة م���ن���اط���ق وحم���اف���ظ���ات 

يف  الأمنية  الأج��ه��زة  ت�ساند  وال��ت��ي  اململكة 

على  املحافظة  يف  املتمثل  احل��ايل  واج��ب��ه��ا 

�سلمة واأمن الوطن واملواطن.

االنباط- عمان

واإدارة  ل���لأم���ن  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  اأع���ل���ن   

عن  كورونا،  اأزم��ة  عمليات  خلية  الأزم��ات/ 

كورونا  فريو�ض  من  اخللو  فح�ض  اعتماد 

ال�����س��ادر ع��ن خم��ت��رات حم���ددة للقادمني 

الرتوكول  مع  لتفاقها  وذل��ك  تركيا  من 

ال�سحي املعتمد يف اململكة.

واأك������د امل���رك���ز يف ب���ي���ان ام�������ض اجل��م��ع��ة، 

ان���ه ل��ن ي��ت��م ق��ب��ول اأي ف��ح�����ض ���س��ادر عن 

حيث  القائمة،  يف  ي��رد  مل  اآخ��ر  خمتر  اأي 

من  اعتباراً  القرار  بهذا  العمل  بدء  ي�سري 

منت�سف ليلة الثنني/ الثلثاء املوافق ١٦ 

و ١٧ ت�سرين الثاين احلايل.

االنباط- عمان

ت�����س��ت��م��ر ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة ب��ت��ع��زي��ز 

تواجدها يف كافة اأنحاء مدن وحمافظات 

الأمنية  الأجهزة  جهود  مل�ساندة  اململكة 

بع�ض  انت�سار  بعد  وذل���ك  واج��ب��ات��ه��ا،  يف 

امل��ظ��اه��ر ال�����س��ل��ب��ي��ة ال��ت��ي راف��ق��ت اإع���لن 

الرملانية. النتخابات  نتائج 

وع����ززت ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ان��ت�����س��اره��ا 

الرئي�سية  امل���دن  وخم���ارج  م��داخ��ل  ع��ل��ى 

بع�ض  �سادها  التي  واملناطق  الأحياء  ويف 

والتي  اخلاطئة،  والتجاوزات  اخلروقات 

م�ست اأمن الوطن واملواطن، ومل تعك�ض 

وعي  عن  واحلقيقية  النا�سعة  ال�سورة 

ال���ق���وات  وان��ت�����س��رت  الأردين.  امل���واط���ن 

امل�����س��ل��ح��ة م��ن��ذ ب���دء اجل��ائ��ح��ة ق��ب��ل نحو 

ال��دف��اع  اأوام����ر  ب��ن��اًء ع��ل��ى  اأ���س��ه��ر  ثمانية 

ال�سامل،  احلظر  لتطبيق  ���س��درت  التي 

امل�سرتكة  الغلق  نقاط  اإقامة  خلل  من 

ب���ه���دف  امل���م���ل���ك���ة  يف ك����اف����ة حم����اف����ظ����ات 

احل��ف��اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة و���س��لم��ة ال��وط��ن 

واملواطن.

ال�سامل  احل��ظ��ر  ق���رار  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

م�ساء  ع�سرة  احل��ادي��ة  ال�ساعة  م��ن  ب���داأ 

اأي��ام،  اأرب��ع��ة  ومل��دة  املا�سي،  الثلثاء  ي��وم 

لينتهي عند ال�ساعة ال�ساد�سة من �سباح 

الأ�سخا�ض  وي�ستثنى  املقبل،  الأح��د  يوم 

واملركز  احلكومة  قبل  من  لهم  امل�سرح 

الوطني للأمن واإدارة الزمات.

 رئيس هيئة األركان يتفقد المستشفيات الميدانية ونقاط الغلق في إربد والزرقاء

 إدارة األزمات تحدد المختبرات المعتمدة لفحص كورونا للقادمين من تركيا

 القوات المسلحة تستمر بتطبيق الحظر الشامل في محافظات المملكة

االنباط-عمان

 ت��راأ���ض وزي���ر ال��ع��دل وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة املكلف 

اجتماًعا  اجلمعة،  ام�ض  التلهوين  ب�سام  الدكتور 

عن بعد مع حمافظي امليدان عر تقنية الإت�سال 

املرئي وامل�سموع.

امني  اأي�سا  ح�سره  ال���ذي  الج��ت��م��اع  وناق�ض 

حمور،  اب��و  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  الداخلية  وزارة  ع��ام 

اجلهود المنية التي بذلت من قبل كوادر وزارة 

النتخابات  الأمنية لجن��اح  والأج��ه��زة  الداخلية 

اجلهود،  ه��ذه  وتقييم  مراحلها،  بكافة  النيابية 

اإ�سافة اإىل اأبرز التحديات المنية التي تواجهها 

اململكة وال�سبل الكفيلة مبواجهتها لإدامة الأمن 

والأم�������ان، وب�����س��ط ال���س��ت��ق��رار يف ج��م��ي��ع اأرج����اء 

الوطن.

واأ����س���اد وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة يف ب��داي��ة الج��ت��م��اع، 

الداري���ون  احلكام  بذلها  التي  النوعية  باجلهود 

وك��������وادر الأج�����ه�����زة الم���ن���ي���ة لجن������اح ال��ع��م��ل��ي��ة 

، واإجن��از هذا ال�ستحقاق الد�ستوري  النتخابية 

ال��رغ��م من  على  وذل��ك  عالية،  ومهنية  بحرفية 

الدفاع  لأوام���ر  املخالفة  والتجمعات  اخل��روق��ات 

قبل  م��ن  النتخابات  اج���راء  بعد  وال��ت��ي ح�سلت 

ان�سار وموؤيدي بع�ض املرت�سحني.

ي���زال  ول  ك����ان  الردن  اأن  ال��ت��ل��ه��وين،  واأك�����د 

�سيادة  وان  وم��وؤ���س�����س��ات،  ق��ان��ون  دول����ة  و�سيبقى 

القانون �ستطبق على اجلميع دون ا�ستثناء، م�سريا 

ال�سامية  وتوجيهاته  امللك  ر�سالة جللة  ان  اإىل 

وا�سحة و�سريحة ب�سرورة احلفاظ على �سيادة 

القانون ، واإنفاذ اأحكامه على اجلميع دوم حماباة 

او متييز، وان ل ا�ستثناء لأحد جتاوز القانون اأو 

حاول تعكري �سفو العملية الدميوقراطية بكافة 

مراحلها.

ولفت وزير الداخلية اإىل اإن العملية النتخابية 

املنوط اجراوؤها بالهيئة امل�ستقلة للنتخاب كانت 

ناجحة بكافة املعايري بف�سل اجلهود التي بذلها 

احل��ك��ام الداري�����ون والأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة واجل��ه��ات 

الخرى التي �ساركت باإجراء النتخابات ،م�سرًيا 

اإىل ان ما حدث بعد النتخابات من خروقات كان 

من فئة قليلة ل متثل ال نف�سها ، وقد مت اتخاذ 

و�سيتم   ، ال��رادع��ة بحقهم  القانونية  الإج����راءات 

ملحقتهم ق�سائيا واداريا وفقا للقوانني املتبعة.

ونوه الدكتور التلهوين اإىل اأن العرتا�ض على 

نتائج النتخابات وتقدمي الطعون يتم من خلل 

مل��ا ن�ست عليه  ووف��ًق��ا  قانونية حم����ددة،  ق��ن��وات 

، وذل��ك من خلل تقدمي  الت�سريعات القانونية 

�ساحبة  وه��ي  الق�سائية  للجهات  الع��رتا���س��ات 

الخت�سا�ض يف البت بها.

و���س��دد ال���وزي���ر ع��ل��ى ����س���رورة تطبيق اأوام����ر 

ال���دف���اع ب��ح��زم و����س���دة، وم��ن��ع ال��ت��ج��م��ع��ات بكافة 

ا�سكالها واأًيا كان هدفها اأو غايتها وخا�سة يف ظل 

تطورات الو�سع الوبائي وازدياد اعداد ال�سابات 

�سلبية  نتائج  اىل  �ستوؤدي  التي  كورونا  بفريو�ض 

دون  وللحيلولة  و�سلمته  امل��واط��ن  �سحة  على 

انت�سار العدوى.

وج����دد ال���وزي���ر يف ه���ذا الط����ار ال��ت��اك��ي��د على 

امل��م��ار���س��ات  م��ن  للحد  اجل��ه��ود  تكثيف  ����س���رورة 

والتقيد  كورونا  فريو�ض  انت�سار  اىل  ت��وؤدي  التي 

بالجراءات ال�سحية والوقائية وفقا للروتوكول 

ال���ظ���روف  ان  اإىل  م��ن��وه��ا   ، امل��ع��ت��م��د  ال�����س��ح��ي 

ا�ستثنائية  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  تتطلب  ال�ستثنائية 

للتعامل معها بحرفية وفاعلية.

واوعز التلهوين اإىل احلكام الداريني بتفعيل 

اخلطط المنية املو�سوعة لهذه الغاية بالتعاون 

املحافظات  يف  الم��ن��ي��ة  املجال�ض  م��ع  والتن�سيق 

“ ان دور املحافظني  وتكثيف الجتماعات وق��ال 

واملجال�ض المنية يف املحافظات يجب ان يت�سمن 

عدة حماور ابرزها تقييم الواقع ومتابعة ق�سايا 

ال�ساأن العام وت�سخي�ض التحديات ومن ثم و�سع 

التو�سيات واخلطط امل�ستقبلية “.

م����ن ج��ان��ب��ه��م ق�����دم امل���ح���اف���ظ���ون ك����ل �سمن 

منطقته، �سرحا عن واق��ع العمل اليومي واملهام 

ب��اجل��وان��ب  منها  املتعلقة  ���س��واء  ي��وؤدون��ه��ا  ال��ت��ي 

ال��ت��ن��م��وي��ة وخ��ط��ط��ه��م  اأو  الم���ن���ي���ة والداري����������ة 

بذلوها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اىل  اإ���س��اف��ة  امل�ستقبلية، 

لجن����اح الن��ت��خ��اب��ات ، واأب������رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

النتخابات  اج���راء  وب��ع��د  واث��ن��اء  قبل  واجهتهم 

والتي مت التعامل معها قانونيا من خلل احالة 

ك��ل م��ن جت���اوز ال��ق��ان��ون اإىل اجل��ه��ات الق�سائية 

العمل جاريا على ملحقة  ي��زال  ، ول  املخت�سة 

ومتابعة املخالفني.

واكدوا اأن جميع الأجهزة يف املحافظات تعمل 

ب�سكل ت�ساركي وتكاملي على مدار ال�ساعة ملعاجلة 

الأداء من  وتطوير  ، وحت�سني  املواطنني  ق�سايا 

خمتلف اجلوانب.
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 وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره االذربيجاني

 تجارة عمان: تقدم الدول مرتبط باحترام سيادة القانون

 فاعليات تؤكد على احترام سيادة القانون حفاظا على صحة المواطنين

االمن العام: ضبط اربعة اسلحة نارية 
في محافظة معان

 القبض على الشخص الذي يقوم 
بتمويه وتعديل المركبات

مستقلة اإلنتخاب تحيل ملف فيديو 
اربد للقضاء

االنباط- عمان 

ق������ال ال����ن����اط����ق االع�����ام�����ي ب��ا���س��م 

مديرية االمن العام، ان فرق التحقيق 

اخل���ا����س���ة يف م��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و ال��ت��ي 

املا�سية  االي���ام  ت��داول��ه��ا خ��ال  ج��رى 

الفيديوهات  الك��ر  متابعتها  وخ��ال 

ت��������داواًل وال�������ذي ت���ب���ن ان�����ه ����س���ور يف 

متكنت  ال����ب����راء،   / م���ع���ان  حم��اف��ظ��ة 

الذين  اال�سخا�ص  معظم  حتديد  من 

واال�سلحة  الفيديوهات  خال  ظهروا 

التي كانت بحوزتهم.

وا�����س����اف ال���ن���اط���ق االع����ام����ي ان���ه 

التي  م��ن  ا�سلحة  ارب��ع��ة  �سبط  ج��رى 

ا���س��ت��خ��دم��ه��ا اال���س��خ��ا���ص ال��ظ��اه��رون 

ب��ال��ف��ي��دي��و ف��ي��م��ا ج���رى ال��ت��ع��م��ي��م على 

اال����س���خ���ا����ص وج�����رى ���س��ب��ط اح��ده��م 

والبحث جاٍر عن الباقن .

االنباط- عمان 

 ق�����ال ال���ن���اط���ق االإع�����ام�����ي ب��ا���س��م 

االأج���ه���زة  اأن  ال���ع���ام  االأم������ن  م���دي���ري���ة 

ال�سخ�ص  على  القب�ص  القت  االأمنية 

املركبات  وتعديل  بتمويه  يقوم  ال��ذي 

والتي  ارقامها  واخفاء  معاملها  واخفاء 

التي  الفيديوهات  من  عدد  يف  ظهرت 

جرى تداولها.

وا����س���اف ان���ه مت حت��دي��د ع���دد تلك 

على  جاٍر  والعمل  وا�سحابها  املركبات 

�سبطها.

االنباط- عمان

ق������رر جم���ل�������ص م���ف���و����س���ي ال��ه��ي��ئ��ة 

اإحالة ملف فيديو  امل�ستقلة لاإنتخاب 

ارب�����د اىل ال��ق�����س��اء، ل��ت�����س��ب��ب��ه ب���اث���ارة 

ب�سحة  ال��ت�����س��ك��ي��ك  وحم���اول���ة  ال��ل��غ��ط 

الهيئة. اإجراءات وتعليمات 

وك����ان����ت و����س���ائ���ل اإع������ام وت���وا����س���ل 

اإج��ت��م��اع��ي، ت���داول���ت ف��ي��دي��و ظ��ه��ر به 

اأوراق  وب���ح���وزت���ه  االأ����س���خ���ا����ص  اح�����د 

اق�����راع ت��خ�����ص ال���دائ���رة االن��ت��خ��اب��ي��ة 

توجه  حيث  ارب��د،  حمافظة  يف  االوىل 

لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  من  فريق 

�سحة  من  ف��ورا  للتحقق  اليوم  �سباح 

م�����س��م��ون ال���ف���ي���دي���و، وق������ام ال��ف��ري��ق 

فيهم  مبن  العاقة  ا�سحاب  مبقابلة 

الفيديو. نا�سر 

واك������د جم���ل�������ص م���ف���و����س���ي ال��ه��ي��ئ��ة 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��اإن��ت��خ��اب ث��ق��ت��ه ال��ك��ام��ل��ة 

ب�������س���ام���ة ك���اف���ة اج���������راءات ال��ع��م��ل��ي��ة 

االإن����ت����خ����اب����ي����ة وب�������س���م���ن���ه���ا ع��م��ل��ي��ات 

االق����راع وال��ف��رز و���س��واًل اىل اع��ان 

والنهائية. االولية  النتائج 

تسجيل 71 وفاة و4469 إصابة بفيروس كورونا 

احلظر ال�سامل واأثرها االقت�سادي واالجتماعي فهناك عمال املياومه والنقل و�سل�سلة 

اآالف  الغذاء وال��دواء واخلدمات واالإنتاج فهناك �سركات غذائية وكيماويه ودوائيه فيها 

العمال وكونها �ستحدث م�سكله وهناك متابعة اخلدمات يف املوؤ�س�سات والدوائر واجلامعات 

الكهرباء  من  املهنين  وهناك  الت�سدير  و�سركات  واملحامن  االأط��ب��اء  وهناك  وال���وزارات 

لي�ص  فاملو�سوع  والبنوك  وال�سوبرماركت  والبقاالت  وال��زراع��ه  اخل�سار  وحم��ات  وامل��اء 

�سها وعلينا اأن نعرف باأن احلظر �سيوؤدي اإىل تذمر �سديد والبحث عن طرق وو�سائل 

الدخل  ذوي  و٩٥%م���ن  اليكرونيا  يت�سوق  اأن  ي�ستطيع  ال  ال�سعب  ف٩٥%م���ن  لتخطيه 

املتو�سط وبالتايل فان احلظر ال�سامل �سي�سبب م�سكله واحلظر ال�سامل يتنافى مع توجيه 

جالة امللك يف التوازن بن ال�سحه والعمل واالإنتاج والتعليم اإذن ما احلل ؟ احلل يف راأيي 

ان ت�سرف جهود القوات امل�سلحه واالأجهزة االمنيه وامل�سوؤوؤلون كل يف دائرته ويف امليدان 

ان�سان  يف خمالفات عاليه لكل من يخالف يف لب�ص الكمامه والتباعد وعدم جماملة اي 

ام��راأه �سابا او�سابه واحلل املرافق  اأو  ال�سارع رجا  اأو يف  ابنه وحتى ولو كان �سائقا  حتى 

املدن  تركيز  خ��ارج  مناطق  يف  تكون  قد  اأنها  خا�سة  وحتديدها  ال��وب��اء  مناطق  �سبط  له 

الرئي�سيه وكلنا يعرف باأن مناطق خارج املدن كانت اأثناء احلظر يجري فيها النقل وهناك 

طرق فرعيه ال ت�ستطيع تغطيتها اي قوة فهي فرعيه وتكون معروفه ولعل جتربة دول يف 

فر�ص غرامات عاليه كانت ايجابيه يف خف�ص االإ�سابات التي كانت عاليه واحلل االآخر اأن 

تكثف جهود وزارة ال�سحه على حلول ابتكاريه مع قرب الك�سف عن لقاح يف اأمريكا واأملانيا 

اإىل جانب دعوة املتربعن للتربع عينيا باأجهزة  ويقال بانه هناك لقاح �سيني واماراتي 

املعاجله  وتكون  اجتماعيه  مب�سوؤوؤليه  تقوم  ان  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  من  والطلب  تنف�ص 

الدخول  اإىل  وبحاجة  م�سابون  ي�ستطيع  ال  الأن��ه  الليله  يف  دينار  مائة  تتجاوز  ال  بقيمة 

دفع مبالغ عاليه اأو مقدما واحلل االآخر اأن ي�ساهم االإعام يف التوعيه والتوجيه فمثلما 

اإىل  امللتزمن ويبعثوها  النار فلماذا ال ي�سورون غري  التجمعات واإطاق  البع�ص  ي�سور 

اأرقام خا�سه معلنه يف االأمن العام والقوات امل�سلحه ويتم خمالفتهم واعامهم فالقب�سه 

احلديديه يف راأيي ميكن اأن تتم مبخالفات عاليه جدا جدا لاأفراد واملوؤ�س�سات حمى اهلل 

الوطن وال�سعب واجلي�ص واالأجهزة االمنيه بقيادتنا الها�سميه التاريخيه بقيادة جالة 

امللك عبد اهلل الثاين املعظم 

د.مصطفى محمد عيروط

 تجربة الحظر الشامل

االنباط- عمان

 اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 71 حالة 

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  اإ���س��اب��ة  و446٩  وف����اة 

امل�ستجّد يف اململكة ام�ص اجلمعة، لريتفع 

 ،1618 اإىل  ل��ل��وف��ي��ات  االإج���م���ايل  ال���ع���دد 

واالإ�سابات اإىل 136٥٥٥.

وت����وّزع����ت االإ����س���اب���ات اجل���دي���دة على 

العا�سمة عّمان،  2084 حالة يف حمافظة 

منها  اإرب����د،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���االت  و110٩ 

يف  ح���ال���ة  و4٩4  ال���رم���ث���ا،  يف  ح���ال���ة   31٩

حمافظة جر�ص، و224 حالة يف حمافظة 

الزرقاء،  املفرق، و142 حالة يف حمافظة 

و100  ال��ك��رك،  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  و121 

يف  حالة  و84  البلقاء،  حمافظة  يف  حالة 

حمافظة  يف  حالة  و٥٩  م��اأدب��ا،  حمافظة 

عجلون، و42 حالة يف حمافظة الطفيلة، 

و7 حاالت يف حمافظة العقبة، و3 حاالت 

واح��دة يف  يف حمافظة معان، منها حالة 

البرا.

ال�سادر عن  االإع��ام��ي  امل��وج��ز  واأ���س��ار 

اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال����وزراء  رئ��ا���س��ة 

للعاج  اليوم  دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  احل��االت  عدد 

حالة،   331 بلغ  املعتمدة  امل�ست�سفيات  يف 

بعد  امل�ست�سفيات  حالة   16٥ غ��ادرت  فيما 

�سفائها.

اإج��م��ايل ع��دد احل��االت  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

حالّياً  امل�ست�سفيات  يف  العاج  تتلّقى  التي 

على  حالة   434 منهم  ح��االت،   2008 بلغ 

العناية احلثيثة. اأ�سّرة 

اإجراء  اإىل  االإعامي  املوجز  اأ�سار  كما 

اإجمايل  لي�سبح  خمربّياً،  فح�ساً   16771

بدء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�سات  ع��دد 

فح�ساً،   21٥7٩41 االآن  وحتى  اجلائحة 

الفتا اإىل اأن ن�سبة الفحو�سات االإيجابّية 

لهذا اليوم و�سلت اإىل قرابة 6ر26 باملئة.

ودعت الوزارة اجلميع يف ظّل ا�ستمرار 

ت�����س��ج��ي��ل ح�����االت اإ����س���اب���ة حم���ل���ّي���ة، اإىل 

االل��ت��زام ب��اأوام��ر ال��ّدف��اع، واّت��ب��اع معايري 

الكّمامات،  وارت���داء  وال��وق��اي��ة،  ال�سامة 

وع���دم اإق��ام��ة ال��ت��ج��ّم��ع��ات الأك���ر م��ن 20 

“اأمان”  تطبيقي  وا���س��ت��خ��دام  ���س��خ�����س��اً، 

و”�سحتك”.

االنباط- عمان

 اأج�������رى ن���ائ���ب رئ���ي�������ص ال����������وزراء وزي����ر 

اخلارجية و�سوؤون املغربن اأمين ال�سفدي 

ووزير خارجية جمهورية اأذربيجان جيهون 

ب����ريم����وف ام�������ص حم����ادث����ات ع����رب ال��ه��ات��ف 

الثنائية  العاقات  تعزيز  �سبل  على  رك��زت 

وامل�����س��ت��ج��دات االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ق�����س��اي��ا ذات 

االهتمام امل�سرك.

وبحث الوزيران اجلهود امل�ستهدفة اإنهاء 

وتو�سل  كارباخ  ناغورنو  اإقليم  حول  النزاع 

ينهي  اإتفاق  اإىل  واأرمينيا  اأذربيجان  كل من 

ال�سراع امل�سلح بن البلدين حول االإقليم.

النار  تثبيت وقف  اأهمية  ال�سفدي،  واكد 

ال���ذي مت ال��ت��و���س��ل ال��ي��ه و����س���رورة تكري�ص 

ال�سام عرب حل �سيا�سي وفق قرارات االأمم 

املتحدة وال�سرعية الدولية والقانون الدويل 

ومب����ا ي�����س��م��ن االأم�����ن واال����س���ت���ق���رار. واأك����د 

على عمق  االأذرب��ي��ج��اين  ون��ظ��ريه  ال�سفدي 

ال�سقيقن  البلدين  بن  االأخوية  العاقات 

الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  يرعاها  والتي 

واأخوه الرئي�ص اإلهام علييف.

االنباط- عمان

اإدارة غ��رف��ة جت����ارة ع��م��ان عن  ع��رب جم��ل�����ص 

ان��زع��اج��ه م��ن ال��ت�����س��رف��ات غ��ري امل�����س��وؤول��ة التي 

����س���درت م���ن ال��ب��ع�����ص ب��ع��د ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات 

املكانة احل�سارية  ان هذا مي�ص  موؤكًدا  النيابية، 

التي حققها االأردن على ال�سعيد العاملي.

اجلمعة  ام�ص  ا�سدره  بيان  يف  املجل�ص  و�سدد 

ع��ل��ى ���س��رورة تطبيق واح�����رام ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون 

ا�ستثناء،  دون  ومن  اجلميع  على  بعدالة  وانفاذه 

وف��ًق��ا لتوجيهات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

امل�ستمرة للجهات املعنية.

وط���ال���ب امل��ج��ل�����ص مب��ع��اق��ب��ة ك���ل م���ن خ��ال��ف 

ال��ق��وان��ن وال��ت��ع��ل��ي��م��ات واأوم������ر ال���دف���اع وح��ظ��ر 

التجوال اأو احلظر ال�سامل الذي تقرر بعد اإغاق 

�سناديق االق��راع وقاموا باالحتفال يف مقارهم 

االنتخابية او من خال مواكب ال�سيارات.

واخلدمي  التجاري  القطاع  اأن  املجل�ص،  واك��د 

بالعا�سمة عمان، يقف مع اجهزة الدولة املختلفة 

حلماية اال���س��ت��ق��رار وح��ال��ة االأم���ن ال��ت��ي نعي�سها، 

تواجه  التي  امل�سبوقة  غ��ري  ال�سعوبات  ان  مبيًنا 

ال��ب��اد ال��ي��وم تتطلب م��ن اجلميع ال��وق��وف �سًفا 

واحًدا لتجاوزها وامل�سي مب�سرية البناء واال�ساح.

ال���دول مرتبط  ت��ق��دم  اأن  اإىل  املجل�ص  واأ���س��ار 

باإحرام �سيادة القانون وتطبيقه بعدالة وم�ساواة 

االأم��ن واال�ستقرار  اأن  الواقع، موؤكًدا  اأر���ص  على 

وتوطن  وا�ستقطاب  االأع��م��ال  لقيام  اأ�سا�ص  هما 

اال�ستثمارات املحلية واالجنبية. وطالب املجل�ص 

ب�سرورة اإقرار ت�سريعات ت�سبط حاالت ا�ستخدام 

ال�����س��اح م��ن قبل امل��واط��ن��ن، م��وؤك��ًدا ان ا���س��رار 

القانون  وخ���رق  التجمعات  اق��ام��ة  على  البع�ص 

املجتمعي  بال�سلم  الوعي  قلة  يعك�ص  والتعليمات 

وب��خ��ا���س��ة يف ظ��ل تف�سي وب����اء ف��ريو���ص ك��ورون��ا 

دولة  االأردن  ان  بيانه  املجل�ص يف  واك��د  امل�ستجد. 

تطبيق  على  وق����ادرة  املوؤ�س�سات  وحتكمها  ق��وي��ة 

�سيادة القانون وفر�ص االأمن واال�ستقرار، مبينا 

اأن املواطنن �سركاء يف ذلك.

االنباط- حمافظات

الكرك  يف  ونقابية  جمتمعية  فاعليات  اأك���دت 

ال��ق��ان��ون وتطبيقه على  ���س��ي��ادة  اح����رام  اأه��م��ي��ة 

اجلميع وعدم اخلروج عليه من اأجل حماية �سحة 

و�سامة املواطنن واأمنهم.

نتائج  اإع���ان  راف��ق��ت  التي  املظاهر  اإن  وق��ال��وا 

اأع��رية  واإط���اق  جتمهر  من  النيابية  االإنتخابات 

نارية تزامناً مع فر�ص حظر التجول �سكلت خرًقا 

للقانون واأوامر الدفاع و�ساهمت برويع املواطنن 

من  للحد  بالتعليمات  التزموا  ال��ذي��ن  االأمنين 

انت�سار وباء كورونا وحفاظاً على �سامة اطفالهم 

وانف�سهم .

وقال نائب رئي�ص بلدية الكرك الكربى ب�سام 

اجلعافرة، اأن ما رافق اإعان النتائج لانتخابات 

م��ن اأح���داث ومم��ار���س��ات �سلبية م��ن قبل البع�ص 

الوطنية  بامل�سوؤولية  اأدن��ى ح�ص  ال��ذي لي�ص لديه 

جت��اه وط��ن��ه واأه��ل��ه اأم���ر م��رف��و���ص وغ��ري مقبول 

انتهى اال�ستحقاق  اأن  بعد  بكل االجتاهات خا�سة 

حرفية  بكل  النواب  جمل�ص  باإنتخاب  الد�ستوري 

واإقتدار من قبل جميع اجلهات املعنية، موؤكداً على 

الوقوف خلف القيادة الها�سمية واالجهزة االأمنية 

ملنع اأي ممار�سات توؤدي اىل حدوث اإ�سطرابات يف 

املجتمع اأو خمالفة القانون.

عن  الذنيبات  غ���ازى  ال��دك��ت��ور  النائب  واأع��ل��ن 

باالنتخابات  ب��ف��وزه  ل��ه  املهنئن  ا�ستقبال  رف�سه 

وتعليمات  للقانون  اح��رام��اً  احل��ظ��ر  اي���ام  طيلة 

اأوامر الدفاع حفاظاً على �سحة املواطنن، موؤكداً 

ب��اإط��اق  ي�سهم  �سخ�ص  اأي  ا�ستقبال  ع���دم  ع��ل��ى 

داعياً  منزله،  ام��ام  التجمهر  اأو  النارية  االأع���رية 

اجلميع اىل احرام �سيادة القانون، ومثمناً الدور 

الكبري الذى ا�سطلعت به االأجهزة االأمنية طيلة 

اأيام العملية االنتخابية. وبن النا�سط االجتماعي 

م�سطفى املواجده، اأن خرق القانون واأومر الدفاع 

م��ن ق��ب��ل ���س��ري��ح��ة غ��ري م�����س��وؤول��ة تلحق ���س��راراً 

كبرياً باملجتمع يف ظل احلملة الر�سمية للحكومة 

مبحا�سرة انت�سار الوباء واحلد منه، موؤكداً اأهمية 

احلزم بتطبيق القانون �سد اخلارجن عليه وعدم 

ال�سماح لهم بالعبث باأمن الوطن واملواطنن.

“اننا  ال��ب��ن��وى،  امل��ت��ق��اع��د خ��ال��د  العقيد  وق���ال 

جميعا ن��ق��ف خ��ل��ف ق��ي��ادت��ن��ا ال��ه��ا���س��م��ي��ة ودوره����ا 

اح��د فوق  ان��ه ال  ال��دائ��م على  وتركيزها  الوطني 

القانون وال ا�ستثناء الأي كان ملرتكبي املخالفات من 

تطبيقه عليهم بحزم، الفتاً اإىل اأن هيبة الدولة من 

هيبة واحرام القانون وعدم اخلروج عليه، داعياً 

اإىل تكاتف جهود جميع ال�سرفاء بالوطن ملحا�سرة 

الفئة القليلة من املواطنن الذين يفتقدون حل�ص 

امل�سوؤولية واالنتماء للوطن للحفاظ على املواطن 

و�سامته النه اغلى ما منلك.

وا����س���اف رئ��ي�����ص ج��م��ع��ي��ة م����ب����ادرون اخل��ريي��ة 

املهند�ص قدر العمرو ، اأن ظاهرة اطاق العيارات 

ال�سلبية  الظواهر  م��ن  تعد  جمتمعنا  يف  النارية 

اخلطرية كونها ت�سكل تهديدا حلياة االأبرياء دون 

امل��واط��ن و�سامتهم  تفكري وع���دم م��راع��اة ح��ي��اة 

واأم��ن��ه��م، واأع���ل���ن ع��ن ت���اأي���ده جلميع االإج�����راءات 

اتخذت من قبل االجهزة  التي  ال�سارمة  االأمنية 

االم���ن���ي���ة ل��ف��ر���ص وت��ط��ب��ي��ق ����س���ي���ادة ال���ق���ان���ون يف 

ك��اف��ة م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ح��م��اي��ة للمنجز ال��وط��ن��ي 

االنتخابات  ب��اإج��راء  ال���ذى جت�سد  ال��دمي��ق��راط��ي 

ال��ن��ي��اب��ي��ة ���س��م��ن امل���ع���اي���ري ال���دول���ي���ة ب��ال��ن��زاه��ة 

ال�سحية  ب����االج����راءات  وال��ت��زام��ه��ا  وال�����س��ف��اف��ي��ة 

االق���راع من  العامة يف جميع مراكز  وال�سامة 

خال توفريها كل م�ستلزمات الوقاية من تباعد 

ار�سادية  ول��وح��ات  وق��ف��ازات  ومعقمات  وك��م��ام��ات 

وتوعوية

=واك����������دت ف���اع���ل���ي���ات جم��ت��م��ع��ي��ة وق���ان���ون���ي���ة 

واك��ادمي��ي��ة يف حمافظة اإرب���د ان اخل��روق��ات التي 

االحتجاج  او  الفرح  عن  تعبرياً  البع�ص  مار�سها 

خارجة عن منظومة القيم االخاقية التي متيز 

م�سدر  وت�سكل  مكوناته  بجميع  االردين  املجتمع 

فخر واعتزاز للجميع.

و�سددت ان ما حدث من جت��اوزات وخمالفات 

خارجة على القانون والقيم مرفو�سة �سعبيا قبل 

�سامة  تعري�ص  الن  قانونيا  مرفو�سة  تكون  ان 

حتت  قبولها  ميكن  ال  للخطر  االخ��ري��ن  و�سحة 

اي مربر او ذريعة ف�سامة املواطنن خط احمر 

ي��ت��ق��دم ع��ل��ى ك���ل ���س��يء ودع����ت اىل ا���س��ن��اد �سعبي 

لفر�ص القانون وهيبة الدولة وعربت عن دعمها 

ل���اج���راءات ال�����س��ارم��ة واحل���ازم���ة ال��ت��ي تنفذها 

اجهزة الدولة و�سلطاتها امل�سوؤولة.

وقالوا، ان ما حدث من جت��اوزات وان كانت ال 

متثل االغلبية اال ان خطرها ميتد للجميع ويهدد 

امن و�سامة و�سحة املجتمع ما ي�ستدعي التعامل 

معها بحزم وانفاذ القانون على اجلميع واعترب ان 

هذه املمار�سات جرمية بحق الوطن الذي يدخل 

بجميع موؤ�س�ساته حتديا كبريا مع جائحة كورونا 

من  احل��ر���ص  تتطلب  ا�ستثنائية  ظ���روف  ظ��ل  يف 

يعكر �سفو  ان  لنفر قليل  ال�سماح  وع��دم  اجلميع 

واأمن و�سامة املجتمع بهذه الطريقة املرفو�سة 

رف�سا قاطعا.

�سعبي  مطلب  هو  القانون  انفاذ  ان  وا�سافوا، 

ولي�ص م��وج��ه �سد اح��د ب��ق��در م��ا ه��و ي��ه��دف اىل 

احل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��ام��ة امل��ج��ت��م��ع واأم���ن���ه و�سحة 

االردن��ي��ة يف جميع  الع�سائر  ان  موؤكدين  اف���راده، 

ل��دوره��ا يف  واع��ت��زاز  اململكة حم��ط فخر  مناطق 

والقيمية  واالخ��اق��ي��ة  االمنية  املنظومة  تعزيز 

اخل��ارج��ن على هذه  اج���راء يف ماحقة  اي  وان 

املنظومة لي�ص موجها �سد الع�سائر وامنا ي�سب يف 

تعميق دورها واهميتها برف�ص كل ما هو خارج عن 

العرف والقيم والقانون.

بحزم  وان���ف���اذه  ال��ق��ان��ون  تطبيق  ان  واك������دوا، 

ب��ات ���س��رورة وطنية يف ظ��ل ممار�سات وخ��روق��ات 

وجتاوزات غري واعية من قبل البع�ص من �سانها 

داعن  للخطر،  املجتمع  و�سامة  تعري�ص �سحة 

اىل وق��ف��ة وط��ن��ي��ة ���س��ام��ل��ة ب��وج��ه ه����ذه امل��ظ��اه��ر 

اخل����راج����ة ع��ل��ى ال���ق���ان���ون وامل�����األ�����وف ع���ن قيمنا 

ت�سع  ال��ت��ي  واالخ��اق��ي��ة  املجتمعية  ومنظومتنا 

�سامة االخرين كاأولوية.

وق��ال��وا، اأن ما ح��دث على اأر���ص ال��واق��ع ي�سكل 

فئة  قبل  من  وامنهم  املواطنن  ل�سامة  تهديدا 

عن  تعرب  وال  نف�سها  اال  متثل  ال  م�����س��وؤول��ة  غ��ري 

واالخاقية  املجتمعية  وقيمهم  االردنين  ا�سالة 

بدرء اخلطر عن بع�سهم، الفتن اىل انه يجب ان 

ينظر اىل ان ما تقوم به ال�سلطات واالجهزة املعنية 

ه��و اج���راء بحق خمالفن ه���ددوا ام��ن املواطنن 

وعر�سوا �سحتهم و�سامتهم للخطر مل تردعهم 

اجراءات احلظر ملنع انت�سار وباء كورونا.

وث��م��ن��ت ف��ع��ال��ي��ات ر���س��م��ي��ة و���س��ع��ب��ي��ة وح��زب��ي��ة 

عجلون  مبحافظة  ووج��ه��اء  واأك��ادمي��ي��ة  ونقابية 

بتطبيق  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  توجيهات 

والتاأكيد  الح��د  ا�ستثناء  ال  وان��ه  القوانن  �سيادة 

على االإلتزام باأوامر الدفاع من اجل احلفاظ على 

فريو�ص  جائحة  تداعيات  ج��راء  املواطنن  �سحة 

كورونا .

اأعقبت  التي  وع��ربت عن رف�سها لكل املظاهر 

ظ��ه��ور ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات وال��ت��ي ت�سكل جت����اوزاً 

على القانون، وال ميثل فئة اأو ع�سرية اأو منطقة 

املخالفن  على  �سيطبق  ال��ق��ان��ون  ب���اأن  وال��ت��اك��ي��د 

اتخاذ  ب�سرورة  مطالبة  اأنف�سهم،  ميثلون  الذين 

املزيد من االإجراءات احلكومية ال�سارمة لفر�ص 

على  احلفاظ  ا�ستمرار  يكفل  مبا  القانون  �سيادة 

هيبة الدولة ويعزز امل�سرية الوطنية الدميقراطية 

احلقيقية التي تلبي تطلعات ال�سعب االردين .

هموم  يتلم�ص  دائ��م��اً  امللك  جاله  ان  وق��ال��وا، 

امل���واط���ن���ن وي�����س��ب��ق اجل���م���ي���ع ل���و����س���ع اخل��ط��ط 

القانون  �سيادة  وتطبيق  والتعليمات  والتوجيهات 

على اجلميع وفر�ص هيبة الدولة وخا�سة يف ظل 

الظروف ال�سحية ال�سعبة التي متر بها املنطقة 

وال���ع���امل ج���راء ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وال��ت��ي 

تتطلب املزيد من تكاتف جهود اجلميع للحفاظ 

على الوطن وحماية املواطن.

واكدوا تاأييدهم لاجراءات التي �سدد جالة 

امل��ل��ك عليها وال��ت��ي رك����زت ع��ل��ى ����س���رورة تو�سيع 

عن  للخارجن  ال�سماح  وع���دم  االم��ن��ي  االن��ت�����س��ار 

القانون بالعبث اأو اطاق العيارات النارية خال 

من  التجمعات  ومنع  امل��واط��ن��ن  وت��روي��ع  احلظر 

باالنتخابات  الفائزين  املر�سحن  من  ع��دد  قبل 

النيابية وان�سارهم القامة االحتفاالت وا�ستقبال 

و�سامة  ح��ي��اة  على  خ��ط��را  ت�سكل  ال��ت��ي  املهنئن 

املواطنن .

االم��ن��ي مبختلف  ال��ت��واج��د  ان  اىل  واأ�����س����اروا 

امل��ح��اف��ظ��ات خ��ط��وة يف االجت�����اه ال�����س��ح��ي الإن��ف��اذ 

تهديد  نف�سه  له  ت�سول  من  كل  واي��ق��اف  القانون 

رغم  للخطر  �سحتهم  وتعري�ص  املواطنن  اأم��ن 

اإجراءات احلظر ملنع انت�سار وباء كورنا االمر الذي 

قد يوؤثر على الو�سع الوبائي يف االأردن.

وا�ستنكروا املمار�سات ال�سلبيات وكافة االعمال 

على  تنم  ال  وال��ت��ي  احلبيب  بلدنا  على  الدخيلة 

اخاق ابناء االردن امل�سهود لهم باالنتماء والوالء 

اجلهات  كافة  جهود  مثمنن  الها�سمية،  للقيادة 

امل��ع��ن��ي��ة وخ��ا���س��ة احل��اك��م��ي��ة االداري������ة واالج���ه���زة 

املواطنن وحماية  راح��ة  ال�ساهرين على  االمنية 

حقوقهم و�سون كرامتهم واحلفاظ على حياتهم.

وع��ربوا عن تاأييده ودعمه جلميع االإج��راءات 

التي ات��خ��ذت م��ن قبل االأج��ه��زة االأم��ن��ي��ة لفر�ص 

وعلى  املناطق  كافة  يف  وتطبيقه  القانون  �سيادة 

ك��اف��ة االأ���س��خ��ا���ص ال��ذي��ن جت����اوزوا على االأنظمة 

والقوانن وذلك حماية لاإجنازات الوطنية واأمن 

املواطنن يف كافة اأنحاء اأردننا املفدى.

ال�سبت    14  /  11  / 2020



االنباط-عمان

ُيحيي �لأردنيون �ليوم ، �لر�بع ع�شر من ت�شرين �لثاين، بكل �إكبار 

وتقدير، �لذكرى �لـ 85 مليالد جاللة �ملغفور له باإذن �هلل، �مللك �حل�شني 

بن طالل، طيب �هلل ثر�ه، باين �لأردن �حلديث، وُمر�شي دعائم �لنه�شة 

و�لتفافهم  �شعبه  وتفاين  �مل�شهودة  وحنكته  �لثاقبة  بروؤيته  �ل�شاملة، 

حوله.

ويف هذه �لذكرى �خلالدة خلود �لوطن، ي�شتذكر �لأردنيون م�شرية 

و�أربعني عاماً، عا�شها  بالعطاء و�لإجنــاز على مدى �شبعة  حياة حافلة 

�حلــديــث، وخدمة  �لأردن  لبناء  �لــويف  �شعبه  �أبــنــاء  �إىل جانب  �حل�شني 

جعلت  ومتينة،  ر��شخة  �أ�ش�س  وفق  و�لإ�شالمية،  �لعربية  �أمتيه  ق�شايا 

من �ململكة منوذجاً يف �لإجناز و�لبناء و�لعطاء، وحمّط �إعجاب وتقدير 

�إقليمي وعاملي.

�لعهد  قلوبهم،  على  �لــعــزيــزة  �ملنا�شبة  هــذه  يف  �لأردنـــيـــون  ويــجــّدد 

وُكلهم  �لثاين،  �مللك عبد�هلل  �لها�شمي، جاللة  �لعر�س  لــو�رث  و�لــولء 

ثقة  بكل  و�لــبــنــاء،  �خلــري  م�شرية  مو��شلة  على  و�إر�دة  وت�شميم  عــزم 

وهمة، لإعالء بنيان �لوطن وتعزيز مكانته و�شون منجز�ته.

1935 يف  ُولد �مللك �حل�شني يف �لر�بع ع�شر من ت�شرين �لثاين عام 

ثالثة  �أر�شها  فوق  وملكاً  �أمــري�ً  و�حت�شنته  و�أحبته  �أحبها  �لتي  عمان 

�مللك  ثر�هما جاللة  �هلل  و�لــديــه طيب  كنف  وتــرّبــى يف  عــامــاَ،  و�شتني 

بــاإذن �هلل جاللة  �ملغفور له  �ل�شرف، وجــّده  �مللكة زيــن  طــالل وجاللة 

�ملــلــك �ملــوؤ�ــشــ�ــس عــبــد�هلل بــن �حلــ�ــشــني، �لـــذي ��شتقى مــنــه �أنــبــل �لقيم 

�لرفيعة و�ملبادئ �لعظيمة.

عليه  �هلل  �شّل   - للنبي حممد  �لأربــعــون  �حلفيد  و”�حل�شني” هو 

�لقرون،  عرب  ت�شحياتها  �متدت  ها�شمية  عربية  �أ�شرة  و�شليل  و�شلم- 

ون�شرت ر�شالة �حلق ودين �لهدى، و��شتمدت من �لإ�شالم �حلنيف �ملُثل 

�لعليا و�ملبادئ �ل�شامية وتعاليمه �ل�شمحة ملا فيه خري �لب�شرية جمعاء.

و�أكمل �مللك �حل�شني تعليمه �لبتد�ئي يف �لكلية �لعلمية �لإ�شالمية 

يف عمان، ثم �لتحق بكلية فكتوريا يف �لإ�شكندرية، ويف �لعام 1951 �لتحق 

بكلية هارو باإجنلرت�، ثم تلقى بعد ذلك تعليمه �لع�شكري يف �لأكادميية 

�مللكية �لع�شكرية يف �شاند هري�شت يف �جنلرت� وتخرج منها �لعام 1953.

ويف �حلادي ع�شر من �شهر �آب �لعام 1952 نودي بـ “�حل�شني”، طيب 

�هلل ثر�ه، ملكاً للمملكة �لأردنية �لها�شمية وت�شلم �شلطاته �لد�شتورية 

يوم �لثاين من �أيار �لعام 1953.

وللمغفور له �مللك �حل�شني، خم�شة �بناء و�شت بنات، هم جاللة �مللك 

عبد�هلل �لثاين، و�أ�شحاب �ل�شمو �لأمر�ء في�شل وعلي وحمزة وها�شم، 

و�لأمري�ت عالية وزين وعائ�شة وهيا و�إميان ور�ية.

تربى �أبناء �حل�شني يف كنفه، فا�شتقو� منه حمبة �لنا�س و�لتو��شع 

عز  �هلل،  تقوى  �إىل  �مل�شتندة  �لنبيلة  و�لأخــالق  معاملتهم  وح�شن  لهم 

وجل، و�إىل تعاليم �لدين �لإ�شالمي �حلنيف و�خللق �لها�شمي ومبادئ 

�لثورة �لعربية �لكربى.

وحر�س �لر�حل �لكبري على �أن يكون لكل من �أبنائه، �شاأن يف �شوؤون 

�إذ قدم كل منهم  �أفر�حه و�آلمــه،  �ليومية للمو�طن مب�شاركته  �حلياة 

وما يز�ل ما و�شعه من �لعطاء، وعملو� مع �أ�شرتهم �لأردنية مندجمني 

فيها ومتعاي�شني معها.

1999، وّجـــه  عــــام  �لـــثـــاين  كـــانـــون  �لــ�ــشــاد�ــس و�لــعــ�ــشــريــن مـــن  ويف 

ولياً  �ختاره  يوم  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  جاللة  �إىل  “�حل�شني” ر�شالة 
“�إنني لأتو�شم فيك كل �خلري وقد  لعهد �ململكة، خاطبه فيها قائال: 

تتلمذت على يدي وعرفَت �أن �لأردن �لعزيز و�رث مبادئ �لثورة �لعربية 

�أمته �لعربية و�أن  �لكربى ور�شالتها �لعظيمة، و�نه جزء ل يتجز�أ من 

�ل�شعب �لأردين ل بد و�أن يكون كما كان على �لدو�م يف طليعة �أبناء �أمته 

يف �لدفاع عن ق�شاياهم وم�شتقبل �أجيالهم...”.

�لعقود  قــدم عــرب  قــد  �لعظيم  �ل�شعب  هــذ�  “ �أن  �لر�شالة  وجــاء يف 

�لنبيلة  و�لقيم  �ملبادئ  هذه  �شبيل  يف  �جلليلة  �لت�شحيات  كل  �ملا�شية 

و�أن  �جلــبــال،  بحمله  تنوء  ما  ذلــك  كل  �شبيل  و�نــه حتمل يف  �ل�شامية، 

�لن�شامى و�لن�شميات من �بناء �أ�شرتنا �لأردنية �لو�حدة من �شتى �ملنابت 

و�لأ�ــشــول، مــا تــو�نــو� يــومــاً عــن �أد�ء �لــو�جــب ول خــذلــو� قيادتهم ول 

�أمتهم و�أنهم كانو� على �لدو�م رفاق �لدرب و�مل�شرية �لأوفياء و�ملنتمني 

لوطنهم و�أمتهم �لقادرين على مو�جهة �ل�شعاب و�لتحديات بعز�ئم ل 

تلني وبنفو�س �شمحة كرمية معطاءة..”.

و�أ�شاف جاللته يف �لر�شالة “ و�أن من حقهم على قيادتهم �أن تعمل 

لهم  تت�شنى  �ل�شاملة حتى  نه�شتهم  ولتحقيق  حلا�شرهم وم�شتقبلهم 

تبقى  و�أن  �لد�شتور  لهم  كفلها  �لتي  حقوقهم  وت�شان  �لكرمية  �حلياة 

جباههم مرفوعة ل تنحني �ل هلل �أو لتقبيل ثرى �لوطن �لعزيز”.

و�ن�شباط،  وو�جـــب  �شرف  �جلندية  بــاأن  �لكبري  �لــر�حــل  �آمــن  لقد 

�مللك  �لأكـــرب جــاللــة  ت�شجيع جنله  على  عــرب حر�شه  �إميــانــه  ومتــّثــل 

يف  في�شحبه  �لع�شكرية،  �حلــيــاة  يف  �لنـــخـــر�ط  عــلــى  �لــثــاين  عــبــد�هلل 

فاأن�شاأه  طــفــاًل،  كــان  منذ  �لع�شكرية  و�لــوحــد�ت  �لألــويــة  �إىل  جــولتــه 

نال خاللها  �لتي  �لع�شكرية  وتــدّرج يف �خلدمة  ها�شمياً،  عربياً  جندياً 

عدة �أو�شمة و�شار�ت ملكية، تقدير�ً من �ملغفور له باإذن �هلل جاللة �مللك 

�حل�شني، جلاللته على جهوده �ملخل�شة وتفانيه يف �لعمل �لع�شكري .

�لد�شتورية،  �شلطاته  ثر�ه  �هلل  طيب  �حل�شني  �مللك  ت�شّلم  �أن  ومنذ 

و�إعــالء  �لــوطــن  مكانة  ورفــع  �لأردين  �ل�شعب  خدمة  �إىل  يتطلع  وهــو 

�ــشــاأنــه، جــاهــد�ً يف بــنــاء �لــدولــة �لأردنــيــة يف ظــل �لعديد مــن �لــظــروف 

�إىل  �إ�شافة  �ملحيطة،  و�لأحـــد�ث  �لأو�ــشــاع  ب�شبب  �ل�شعبة  و�لتحديات 

�أجهزة  �لقيادة �لأجنبية يف  �ملعاهدة �لأردنية �لربيطانية ووجود  قيود 

�لدولة، فبد�أ بخطو�ت جريئة و�شجاعة ��شتهلها بتعريب قيادة �جلي�س 

�لعربي �لأردين يف �لأول من �آذ�ر �لعام 1956 وت�شليم قيادته لل�شباط 

�لأردنيني �لأكفياء، ومن ثم �إلغاء �ملعاهدة �لأردنية �لربيطانية يف �آذ�ر 

.1957

لتطويرها  �خلــا�ــس  �لهــتــمــام  �مل�شلحة  �لــقــو�ت  جاللته  �أوىل  كما 

و�لن�شباطية  بــالحــرت�ف  تتميز  قــو�ت  لتكون  �لبدء،  منذ  وحتديثها 

حتى غدت قو�ت عاملية، ُتطلب لال�شرت�ك مبهام حفظ �ل�شالم �لدولية 

يف خمتلف مناطق �لنز�ع يف �لعامل.

دعائم  و�إر�ــشــاء  �حلديث  �لأردن  بناء  �لكبري،  �لر�حل  هاج�س    وكــان 

نه�شته �ل�شاملة يف جميع �ملناحي �لقت�شادية و�ل�شيا�شية و�لجتماعية 

�لت�شريعات  لتحديث  �هتمامه  ُجــّل  جاللته  �أوىل  لذلك  و�لعمر�نية، 

و�لقو�نني وتر�شيخ قيم �لدميقر�طية.

با�شتثناء  م�شتمرة  برملانية  حياة  �ململكة  �شهدت  �حل�شني،  عهد  ويف 

خاللها  و��شتمرت   1967 �لــعــام  حــزيــر�ن  حــرب  �أعقبت  قليلة،  �شنو�ت 

�ل�شت�شاري،  �لوطني  �ملجل�س  �إن�شاء  �لدميقر�طية عن طريق  ممار�شة 

حــتــى تــهــيــاأت �لـــظـــروف يف �لــعــام 1989 ل�ــشــتــئــنــاف �حلــيــاة �لــربملــانــيــة 

مب�شاركة  ع�شر  �حلــادي  �لنو�ب  جمل�س  ت�شكيل  عن  �أ�شفرت  بانتخابات 

�شعبية و��شعة من خمتلف �لقطاعات و�ألو�ن �لطيف �ل�شيا�شي.

وبا�شتئناف �حلياة �لربملانية كانت �لعودة �إىل �حلياة �حلزبية وزيادة 

تفعيل موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين كالنقابات �ملهنية و�لعمالية �لتي ت�شهم 

ب�شكل فاعل يف تطوير �ملجتمع وتن�شيط فعالياته.

هذه  �شيانة  على  �لكبري  �لر�حل  عمل  �لإن�شان،  حقوق  جمــال  ويف 

�ل�شعيد،  هــذ�  على  بــه  يحتذى  منــوذجــاً  �لأردن  غــد�  حيث  �حلــقــوق، 

وحقوق  و�لدميقر�طية  �حلرية  در��شات  مركز  �إن�شاء  على  حر�س  كما 

حقوق  رعــايــة  جمــال  يف  و�لتطبيق  �لنظرية  بــني  للمز�وجة  �لإنــ�ــشــان 

�لإن�شان.

 - �حل�شني  �مللك  �لإلز�مي يف عهد جاللة  �لتعليم  قاعدة  وتو�شعت 

رحمه �هلل -، �إذ �نت�شرت �ملد�ر�س يف جميع مدن �ململكة وقر�ها وبو�ديها 

�رتفاع  �شعيد  على  �لعربية  �لــدول  طليعة  يف  �لأردن  و�أ�شبح  و�أريافها، 

�جلامعات  �إن�شاء  مع  ذلــك  وتز�من  �لأمــيــة،  ومكافحة  �ملتعلمني  ن�شبة 

مق�شد�ً  �لأردن  �أ�شحى  حتى  و�خلــا�ــشــة،  �حلكومية  �ملجتمع  وكليات 

�لكبري  �لر�حل  عهد  يف  �لأردن  نه�شة  و�شملت  و�ملعرفة،  �لعلم  لطلبة 

و�لطرق  �لتحتية  و�لبنية  �لعامة  و�خلدمات  �ل�شحية  �ملجالت  جميع 

و�لت�شالت و�لزر�عة و�ل�شناعة.

ويف �ل�شاأن �لقومي، كان ح�شور جاللته يف خمتلف �لقمم �لعربية 

و�لعاملية ح�شور�ً متميز�ً، وي�شجل جلاللته �أنه �أول قائد لبى �أول ند�ء 

عن  تخلفه  عــدم  لـــالأردن  وي�شّجل   ،1964 �لــعــام  عربية  قمة  �أول  لعقد 

ح�شور �أي موؤمتر قمة عربي منذ ذلك �حلني، وم�شاركته يف �جتماعات 

جامعة �لدول �لعربية بالكامل، ويف �للقاء�ت و�لجتماعات و�ملوؤمتر�ت 

�لعربية على خمتلف �مل�شتويات.

�أفرزتها  �لتي  �لتحديات  �حلكيمة،  جاللته  بقيادة  �لأردن،  وو�جــه 

�إىل  �لفل�شطينيني  �لأ�شقاء  من  �لآلف  مئات  وجلــوء   1948 �لعام  نكبة 

�لأردن وحماية حدوده �شد �أي �عتد�ء�ت �إ�شر�ئيلية، فكان تعزيز �جلي�س 

وتنويع  �ملوؤهل  بال�شباب  ورفده  وتدريبه  �حلديثة  بالأ�شلحة  وت�شليحه 

م�شادر �ل�شالح �أوىل �لأولويات.

ونا�شل �حل�شني – طيب �هلل ثر�ه- من �أجل �لق�شية �لفل�شطينية 

�لــذي ظل  �لعادل و�ل�شامل  �ل�شالم  �ل�شالم،  يف زمــن �حلــرب ويف زمــن 

�إليه طــو�ل �شني عمره وكــان يــر�ه �ل�شبيل �لأوحــد لف�ّس �لنز�ع  يدعو 

يف �ل�شرق �لأو�شط.

وكان جلاللة �لر�حل �لكبري بعد حرب عام 1967 �لدور �لأ�شا�شي يف 

�شياغة قر�ر جمل�س �لأمن رقم 242 �لذي دعا �إ�شر�ئيل �إىل �لن�شحاب 

�ل�شالم  مقابل   1967 عــام  �حتلت  �لــتــي  �لعربية  �لأر��ــشــي  جميع  مــن 

و�لأمن و�لعرت�ف، وظل هذ� �لقر�ر منطلق جميع مفاو�شات �ل�شالم 

�لتي تلته.

�أول  1967 كان جاللة �حل�شني طيب �هلل ثر�ه  26 حزير�ن عام  ويف 

زعيم يخاطب �لعامل بعد حرب حزير�ن، يوم قال يف �لأمم �ملتحدة يف 

�مل�شبق  فال�شرط  فح�شب،  �ل�شالم  عن  �إليكم  �أحتــدث  لن   “ نيويورك 

لتحقيق �ل�شالم هو �لعد�لة، وعندما نحقق �لعد�لة �شيتحقق �ل�شالم يف 

�ل�شرق �لأو�شط، لقد قيل �لكثري من هذ� �ملنرب عن �ل�شال،م وكان هناك 

�لقليل مما قيل عن �لعد�لة، وما يريده �لأردن و�لعرب هو �ل�شالم مع 

�لعد�لة”.

�لعربي  1968 خا�س �جلي�س  �لعام  �آذ�ر  ويف �حلــادي و�لع�شرين من 

�لأردين، بقيادة �مللك �حل�شني، معركة �لكر�مة، ومتكن من دحر �لقو�ت 

و��شحاً  ن�شر�ً  �لأردين  �لعربي  �جلي�س  وحقق  �لــغــازيــة،  �لإ�شر�ئيلية 

تلك  و�شفت  حيث  �لأردنــيــني،  �جلــنــود  و�شمود  جاللته  قــيــادة  بف�شل 

�ملعركة باأنها �أعادت لالأمة �لعربية كر�متها.

ويف موؤمتر �لقمة �لعربي �لذي عقد يف �لرباط يف �ملغرب عام 1974 

و�فـــق �ملــلــك �حل�شني - رحــمــه �هلل - مــع �لــقــادة �لــعــرب على �لإعـــالن 

�ل�شادر عن �لقمة بالعرت�ف مبنظمة �لتحرير �لفل�شطينية باعتبارها 

نقلت  لذلك  ونتيجة  �لفل�شطيني،  لل�شعب  و�لوحيد  �ل�شرعي  �ملمثل 

منظمة  �إىل  �لفل�شطينية  �لأر��ــشــي  ��شتعادة  على  �لتفاو�س  م�شوؤولية 

�لتحرير �لفل�شطينية.

موؤمتر  عقد  يف  رئي�س  بـــدور   1991 �لــعــام  يف  �لكبري  �لــر�حــل  وقـــام 

للتفاو�س  للفل�شطينيني  مظلة  تــوفــري  خـــالل  مــن  لــلــ�ــشــالم  مــدريــد 

وبعد  مــ�ــشــرتك،  فل�شطيني  �أردين  وفـــد  خـــالل  مــن  م�شتقبلهم  حـــول 

وقــعــت منظمة   1993 �أيـــلـــول  مـــن  عــ�ــشــر  �لــثــالــث  عــامــني ويف  حــــو�يل 

فيه  حددتا   )1 )�أو�شلو  مبادئ  �إعالن  و�إ�شر�ئيل  �لفل�شطينية  �لتحرير 

م�شار  لل�شري يف  �لأردن  �أمــام  �لطريق  ذلك  ومهد  معا،  �لتفاو�س  �أطــر 

�إعــالن و��شنطن يف  �إ�شر�ئيل، وقد مت توقيع  به مع  �لتفاو�س �خلا�س 

�خلام�س و�لع�شرين من متوز 1994 �لذي �أنهى ر�شمياً حالة �حلرب بني 

�لأردن و�إ�شر�ئيل و�لتي ��شتمرت زهاء 46 عاماً.

ومتّكن �لأردن يف عهد �مللك �حل�شني، من �إقامة �شبكة من �لعالقات 

عدد  مع  �مل�شرتكة  و�مل�شالح  �ملتبادل  �لحـــرت�م  على  �لقائمة  �لدولية 

كبري من دول �لعامل و�شعوبه بف�شل �شيا�شة �لر�حل �حلكيمة وقدرته 

على خماطبة �لر�أي �لعام �لعاملي و�لتعامل مع �لقادة و�لروؤ�شاء خا�شة 

قادة �لدول �شاحبة �شنع �لقر�ر.

�ململكة مكانة متميزة على خارطة  ويف عهد �لر�حل �لكبري، تبو�أت 

بال�شالم  وتــوؤمــن  و�لــو�قــعــيــة،  �لتــــز�ن  ب�شيا�شة  تت�شم  كــدولــة  �لــعــامل، 

“حربنا  �مللك �حل�شني كتابان هما؛  �مل�شرتك، و�شدر جلاللة  و�لعي�س 

مع �إ�شر�ئيل” و”مهنتي كملك”.

باملبادئ  يوؤمن  حكمه  �شني  طــو�ل  ثــر�ه،  �هلل  طيب  �حل�شني،  وكــان 

�لــتــي كــانــت تــدعــو �إىل �لــ�ــشــالم و�لت�شامح و�لــوفــاق و�ملــ�ــشــاو�ة  و�لــقــيــم 

و�لــعــد�لــة حتى متكن مــن جعل �لأردن منــوذجــاً ومــثــاًل يحتذى بــه يف 

�لو�شطية و�لعتد�ل.

ويف �ل�شابع من �شباط عام 1999 كان �لأردن - �لأر�س و�لإن�شان - يف 

ود�ع �حل�شني و�شط ح�شد من قادة �لعامل يف جنازة و�شفت باأنها “جنازة 

�لع�شر”، وكان ذلك �حل�شور دلياًل على مكانة �حل�شني بني دول �لعامل 

كافة، ومكانة �لأردن و�حرت�م �ل�شعوب و�لقادة له ولقائده.

يو��شل  وهــو  �لــر�يــة،  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  جاللة  ت�شلم  �أن  ومنذ 

وحنكته  �فقه  �شعة  بف�شل  ��شتطاع  حيث  و�قــتــد�ر،  حكمة  بكل  �مل�شرية 

�ل�شنو�ت  خــالل  و�لــدولــيــة  �لإقليمية  �لأحــــد�ث  مــع  �لتعامل  ودر�يــتــه 

�إعــجــاب  حمــّط  �لأردن  �أ�ــشــبــح  حتى  وحـــزم،  وعـــزم  حكمة  بكل  �ملا�شية 

وتقدير دول �لعامل نظر�ً لإ�شر�ره على �لإجناز وتوفري �حلياة �لكرمية 

�لتنمية  جمــالت  خمتلف  يف  نوعية  نقلة  �لأردن  ي�شهد  كما  لأبــنــائــه، 

�ل�شاملة،.

على  ويطلق  �شعبه،  �أبناء  مع  �لتو��شل  على  �مللك  ويحر�س جاللة 

�لأمــام،  نحو  �لتنموية  �لعملية  دفع  ت�شتهدف  تنموية  مبادر�ت  �لــدو�م 

�ل�شباب  خا�شة  �لقطاعات  جميع  م�شاركة  على  �لرتكيز  عــن  ف�شاًل 

و�ملر�أة يف جمالت �لتخطيط و�لتنفيذ، كما �أر�شى جاللته عالقات قوية 

ومتينة مع دول �لعامل، �نعك�شت على متانة �لقت�شاد �لأردين و�شمعة 

�حلكيمة،  �لها�شمية  قيادته  �أر�دتـــه  كما  �لأردن  وليبقى  دولــيــاً،  �ململكة 

منارة حق وهد�ية وعطاء.

فاإنهم  �لكبري،  �لــر�حــل  ذكــرى ميالد  و�لأردنــيــون يحيون  و�لــيــوم، 

يقودها  �لتي  و�لإجنـــاز  و�لتحديث  و�لتنمية  �لبناء  م�شرية  يو��شلون 

�لثاين، لتحقيق خمتلف �لطموحات و�لأهــد�ف  �مللك عبد �هلل  جاللة 

�لتي ترتقي بالوطن و�ملو�طن، رغم ما يحيط بهم من �أزمات وحتديات، 

فر�س،  �إىل  �لتحديات  هــذه  حتويل  على  بقدرتهم  �لعميق  لإميانهم 

و�مل�شي قدماً نحو م�شتقبل م�شرق.
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و�شيادة  �لعليا  �لوطن  مل�شالح  �لنحياز  يف  ور��شخة  و��شحة  �ل�شامية  �مللكية  �لــروؤى 

�شريعة  �لتقاطة  ��شتدعت  �لو��شحة  �مللك  جاللة  وتوجيهات  �ملجتمع،  و�شحة  �لقانون 

من �حلكومة �أثمرت عن حملة نوعّية يف تتبع �ملخالفني و�إلقاء �لقب�س عليهم و�إحالتهم 

ميكن  ل  �لتي  �لوطنية  �لثو�بت  هما  و�لق�شاء  و�لقيادة  �ملخت�شة،  �لق�شائية  للمر�جع 

�لختالف حولها؛ فجاللة �مللك هو ر�أ�س �لدولة، وحامي �لد�شتور وتوجيهاته و�أو�مره 

�ل�ّشامية ي�شدع لها �جلميع دون ��شتثناء، و�لق�شاء هو عنو�ن �حلقيقة، ور�أ�س �لرمح يف 

تكري�س �شيادة �لقانون، وهو مو�شع ثقة �لقائد �شّيما و�أن �لأحكام �لق�شائية ت�شدر با�شم 

جاللة �مللك.

يف خطوة ذكية و�أ�شيلة يف �إد�رة �ل�شاأن �لعام �أقدمت �حلكومة على تقرير م�شوؤوليتها 

رجال  و�شلوك  �حلكم،  رجــالت  ر�شانة  عن  تعرب  مــزدوجــة  بو�شفة  و�لأدبــيــة  �ل�شيا�شية 

�لدولة من خالل ��شتقالة وزير �لد�خلية �خللوق، و�عتذ�ر �حلكومة للملتزمني باأو�مر 

�لدفاع عن �خلرق �ملوؤمل و�ملـُـد�ن لبع�س �خلارجني عن �لقانون يف هذ� �لظرف �لوبائي 

و�لوطني �ل�شعب، و�حلقيقة �أن ��شتقالة وزير �لد�خلية �شلوك رفيع، و�لتن�شيب بها من 

رئي�س �لوزر�ء �إدر�ك ح�شيف حلدود �مل�شوؤولية �لتي ل حتتمل �ملجاملة �أو �لتاأجيل.

�لعتذ�ر �مل�شوؤول؛ �شلوك ُيعرب عن �حرت�م قو�عد �لدميقر�طية، ورو�فع �شيادة �لقانون 

و�إدر�ك عميق للحدود �لفا�شلة بني �مل�شوؤولية و�مل�شاءلة و�لو��شلة بني �أخالقيات �حلكم، 

�ملجامالت  و�شغوط  بامل�شوؤولية،  �لعـــرت�ف  خمــاوف  عــن  ر�ٍق  وتــرّفــع  �لنز�هة  وثــو�بــت 

�لجتماعية و�لوظيفية، و�لعتذ�ر �أي�شاً �شلوك يعرب عن نقلة نوعية يف �أ�شلوب �حلكم، 

و�قرت�ب ر�شيد من �حرت�م ثقة �ل�شعب وخماوفه �مل�شروعة ومطالبه �لعادلة، و�لعتذ�ر 

ي�شتوجب �إدر�ك �لفرق �لدقيق و�ملهم بني �لعتذ�ر �ل�شيا�شي �لنا�شئ عن �مل�شوؤولية �لأدبية 

�لقائم على �ملبادرة و�لعتذ�ر �لناجم عن �لر�شوخ بطريقة ل تليق بالدولة وهيبتها.

�ل�شلوك �مل�شني يف �إطالق �لعيار�ت، و�لتجمعات �ملق�شودة يف معظمها و�لتي تعرب عن 

تطاول فا�شح وُمد�ن على �شيادة �لقانون مما ي�شتوجب �حلزم يف تطبيق �لقانون و�أو�مر 

�لدفاع من جهة، و�لعمل على تعديل �لت�شريعات �لناظمة لالأ�شلحة و�لذخائر، و�إطالق 

للمكررين وهــذ� ي�شع  �حــرت�زيــة  تــد�بــري  �لعقوبات وو�ــشــع  �لــنــاريــة، وتغليظ  �لــعــيــار�ت 

م�شوؤولية م�شرتكة على �ل�شلطتني �لت�شريعية و�لتنفيذية للتو�فق على م�شامني �لهدف 

�لوطني يف ترخي�س �لأ�شلحة و�لعقوبات �لنا�شئة عن خمالفة �لقانون، وي�شتوجب على 

جمل�س �لأمة �إدر�ك م�شامني �مل�شلحة �لوطنية �لعليا يف هذ� �ل�شاأن.

�ملخالفني  و�إحــالــة  �شبط  يف  �لر�شمية  و�جلــهــود  �مللكية،  �لتوجيهات  مــع  بحزم  نقف 

�إىل �ملر�جع �لق�شائية �ملخت�شة ولي�س �لد�ريــة لأن يف �لخرية ت�شويه لعالقة  للقانون 

�لو�جب  �أ�شحى من  �لوقت  �ل�شلطتني، وبذ�ت  تاأطريها وتفعليها بني  تعاون ن�شعى �ىل 

و�شيادة  و�ل�شفافية  �لنز�هة  ملبادئ  �لكامل  �لنحياز  �لدولة  ورجــال  �مل�شوؤولني  كل  على 

�لقانون.

د. طالل طلب الشرفات

 المسؤولية السياسية 
وتعزيز الثقة العامة

 ضبط 4 أشخاص من مطلقي العيارات 
النارية في مادبا وجرش واربد والرمثا

 اتحاد العمال يثمن التوجيهات الملكية 
للتصدي لمظاهر الخروج على القانون

االنباط- عمان

على  �لقب�س  �لأمــنــيــة  �لأجـــهـــزة  �لــقــت 

�ربعة ��شخا�س ممن ظهرو� وهم يطلقون 

تد�ولها  جــرى  �لتي  �لفيديوهات  يف  �لنار 

يف حمافظات مــادبــا وجــر�ــس و�ربـــد ولــو�ء 

�لرمثا .

مديرية  با�شم  �لعالمي  �لناطق  وقال 

�لمــــن �لـــعـــام �ن فـــرقـــاً حتــقــيــقــيــة وفــنــيــة 

للتحقق  تــو��ــشــل عملها  ز�لـــت  مــا  خــا�ــشــة 

من كافة �لفيديوهات �لتي جرى تد�ولها 

ور�ـــشـــدهـــا و�ل�ـــشـــخـــا�ـــس �لـــذيـــن ظــهــرو� 

خاللها وهم يطلقون عيار�ت نارية.

و��ـــــــشـــــــاف �لـــــنـــــاطـــــق �لعـــــــالمـــــــي �ن 

مكنتهم  فيديوهات  �ربــعــة  يف  �لتحقيقات 

�خرين  ��شخا�س  �ربعة  هوية  حتديد  من 

حيث تبني �نها �شورت يف حمافظات مادبا 

وجــر�ــس و�ربـــد ولـــو�ء �لــرمــثــا حيث جرت 

مد�همتهم جميعاً و�لقاء �لقب�س عليهم ، 

��شتخدمت  �لتي  �لربعة  �ل�شلحة  و�شبط 

و�ــشــيــتــم �تــــخــــاذ �لجــــــــــر�ء�ت �لــقــانــونــيــة 

و�لد�رية بحقهم.

االنط- عمان

عـــرّب �لحتـــــاد �لـــعـــام لــنــقــابــات عــمــال 

ملظاهر  �لــ�ــشــديــد  ��ــشــتــيــائــه  عـــن  �لأردن 

�لحـــتـــفـــال و�لحــــتــــجــــاج، �لـــتـــي ر�فــقــت 

�إعالن نتائج �لنتخابات �لنيابية ملجل�س 

خرق  �أنها  معترب�ً  ع�شر،  �لتا�شع  �لنو�ب 

و��ــشــح لــ�ــشــيــادة �لــقــانــون، وتــنــمــر �ــشــارخ 

لأو�مــر  وجتــاوز  و�أجهزتها،  �لدولة  على 

�لدفاع و�لقر�ر�ت �لتي �شدرت مبوجبه، 

و�ل�شالمة  بال�شحة  كــبــرية  و��ــشــتــهــانــة 

�لعامة.

وثمن �لحتــاد �لعام، يف بيان �شحايف 

�مـــ�ـــس، �لــتــوجــيــهــات �ملــلــكــيــة �لــ�ــشــامــيــة، 

عبد�هلل  �مللك  جاللة  بتغريدة  �ملتمثلة 

�لثاين ، باأن �لقانون يطبق على �جلميع 

ول ��شتثناء لأحد، و�أن “ �ملظاهر �ملوؤ�شفة 

�لعملية  �لتي �شهدناها من �لبع�س بعد 

�لنتخابية، خرق و��شح للقانون”.

و�أكـــــد �لحتـــــاد �لـــعـــام يف بــيــانــه، “�أن 

هـــــذه �ملـــظـــاهـــر خـــــــروج عـــلـــى �لـــقـــانـــون 

وتـــعـــريـــ�ـــس لأمــــــن و�ـــشـــالمـــة �ملــجــتــمــع 

لها  ملا  قاطع  ب�شكل  ومرفو�شة  للخطر، 

مــن تــهــديــد لــالأمــن �ملــجــتــمــعــي و�شحة 

و�ـــشـــالمـــة �ملــــو�طــــن، مـــعـــربـــاً يف �لــوقــت 

�لتي  للحملة  �ملطلق  تــاأيــيــده  عــن  ذ�تـــه، 

�أطــلــقــتــهــا �حلــكــومــة لــلــتــعــامــل مـــع مثل 

�لأحــــــد�ث و�ملـــظـــاهـــر، ومــثــمــنــاً �جلــهــود 

�لــكــبــرية لــلــقــو�ت �ملــ�ــشــلــحــة �لأردنــــيــــة - 

�جلي�س �لعربي، و�شائر �لأجهزة �لأمنية، 

ل�شبط هذه �لت�شرفات �لتي تعبث باأمن 

مع  بحزم  و�لتعامل  �لــوطــن،  و��شتقر�ر 

�لــقــانــون، ومــن يعر�س  �خلــارجــني على 

�شالمة �ملو�طنني للخطر”.

“�إن هــذه �لأحــد�ث  �لبيان:  وجــاء يف 

و�إطــالق  �شغب  �أعمال  من  �شاحبها  وما 

�لــنــاريــة، مــظــاهــر مــن �شاأنها  لــلــعــيــار�ت 

�إفــــ�ــــشــــاد فـــرحـــة �لــــوطــــن و�لأردنــــــيــــــني، 

و�إجــر�ء  �لد�شتوري  �ل�شتحقاق  بــاإجنــاز 

�ملــقــرر،  مبــوعــدهــا  �لنيابية  �لنــتــحــابــات 

�لأمر �لذي يعك�س �شورة �لأردن كدولة 

ومت�شي  �لــدميــقــر�طــيــة  قيم  مــن  تعلي 

قدماً بتعزيز م�شرية �ل�شالح �ل�شيا�شي، 

�لتحديات  جتـــاوز  على  �لــقــدرة  ولــديــهــا 

�ملرتبطة  �شيما  �ل�شتثنائية،  و�لظروف 

بــجــائــحــة كــــورونــــا وتـــــطـــــور�ت �لــو�ــشــع 

هذه  “�ن  �إىل  �لبيان  و�أ�ــشــار  �لوبائي.” 

�لأحــد�ث �لغريبة، �لتي قام بها �لبع�س 

ول  �لأردين  �ملــجــتــمــع  �ــشــورة  تعك�س  ل 

تعرب عن �أخالقه وقيمه �لتي يوؤمن بها، 

و�إن �لحتاد �لعام يوؤكد �أن عمال �لأردن 

كافة، ي�شريون خلف قيادتهم �لها�شمية، 

�لأمنية،  �لأجــهــزة  �أيـــدي  ويــ�ــشــّدون على 

و�لت�شرفات  �ملــمــار�ــشــات  جميع  ل�شبط 

�لأردن  ل�شورة  �لإ�ــشــاءة  �شاأنها  من  �لتي 

و�لنيل من �أمنه و��شتقر�ره”.

األردنيون يحيون اليوم الذكرى الـ 85 لميالد 
الملك الحسين بن طالل

االنباط- عمان

�ملهند�س  �لعا�شمة  حمافظة  جمل�س  رئي�س  ��شتنكر   

�حـــمـــد �لـــعـــبـــد�لـــالت �مـــ�ـــس �جلـــمـــعـــة، �ملـــمـــار�ـــشـــات غري 

�ملــ�ــشــوؤولــة �لــتــي قـــام بــهــا ��ــشــخــا�ــس عــقــب �عـــالن نتائج 

�لنــتــخــابــات �لــنــيــابــيــة، مـــوؤكـــد�ً وقــــوف �ملــجــلــ�ــس خلف 

تــوجــيــهــات جــاللــة �ملــلــك عـــبـــد�هلل �لـــثـــاين، مبــحــا�ــشــبــة 

�خلارجني عن �لقانون.

حمافظة  ملجل�س  �شحفي  بيان  يف  �لعبد�لالت  وثمن 

�لــعــا�ــشــمــة، �لـــــدور �لــكــبــري �لـــــذي قـــامـــت بـــه �لجـــهـــزة 

بكل  �لنتخابية  �لجــر�ء�ت  �شري  على  للحفاظ  �لمنية 

مع  تنافت  �لبع�س  ممار�شات  �أن  موؤكد�ً  و�شهولة،  ي�شر 

عليها  ن�شاأنا  �لتي  �ل�شيلة  �لردنــيــة  �لخالقية  �لقيم 

باملحافظة على �لمن و�ل�شلم �ملجتمعيني.

�لنيابية  �لنتخابات  �جــر�ء  �أن  �لعبد�لالت،  و��شاف 

��شتحقاق د�شتوري، وحق من حقوق �ملو�طنني �لردنيني، 

�مل�شتقلة  �لهيئة  بذلتها  �لتي  �لكبرية  باجلهود  م�شيد�ً 

�لتا�شع  �ملجل�س  �نتخابات  �إجــر�ء  ل�شمان  لالنتخابات، 

ع�شر باأعلى درجات �لنز�هة و�ل�شدقية و�ل�شفافية.

كما هناأ �لعبد�لالت نو�ب حمافظة �لعا�شمة �جلدد، 

د�عـــيـــاً �ىل تــعــزيــز �لــعــالقــة �لــتــ�ــشــاركــيــة بـــني جمــالــ�ــس 

جنب  �ىل  جــنــبــاً  للعمل  �لـــنـــو�ب،  وجمــلــ�ــس  �ملــحــافــظــات 

خدمة للوطن و�ملو�طنني يف �شتى �ملجالت �مل�شرتكة.
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العربية-وكاالت

ي��ن��ت�����ش��ر ف����رو�����س ك�����ورون�����ا اجل���دي���د 

مب�����ع�����دالت ت����ن����ذر ب���اخل���ط���ر يف ك�����ل م��ن 

�لواليات �ملتحدة و�أوروبا، حيث �إن موجة 

مت  م��وج��ة  �أي  ت�شبه  ال  �جل��دي��دة  �ل�شتاء 

�ختبارها حتى �الآن يف هذه �ملناطق.

حتطيم  يف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  وت�شتمر 

�شجلت  حيث  �ليومية،  �لقيا�شية  �الأرق��ام 

�إ���ش��اب��ة.   150.000 جت����اوزت  ح�شيلة 

و�أب��ل��غ��ت �ل��ع��دي��د م���ن �ل����دول �الأوروب���ي���ة 

ع���ن �أرق������ام ق��ي��ا���ش��ي��ة �أي�������ش���اً، م���ع ف��ر���ض 

بع�شها قيود�ً جديدة و�ملزيد من عمليات 

�حلد  �إىل  تهدف  �لتي  �جل��زئ��ي  �الإغ���اق 

من معدل �الإ�شابة.

ي�شجل  �لعامل  بد�أ  �أكتوبر،  �أو�خر  منذ 

مليون حالة  ن�شف  �أكرث من  �ملتو�شط  يف 

ي��وم��ي��اً،   COVID-19 م��ن  ج��دي��دة 

�ألف   650 حيث �رتفع �إىل ما يقرب من 

ح��ال��ة يف �ل�����ش��اد���ض م��ن ن��وف��م��ر �جل���اري 

ومهما  هوبكنز«.  »ج��ون��ز  بيانات  بح�شب 

كانت �الإجر�ء�ت �لتي يتم �تخاذها حملياً 

�إال  نتائجها  تظهر  فلن  �ل��وب��اء،  لتطويق 

بعد �أ�شابيع، غري �أن نتائج در��شة جديدة 

الثنتني من �أعرق جامعات �أمريكا ك�شفت 

�أن �إغاق �القت�شاد »لي�ض حًا«.

ب��اح��ث��ون م���ن ج��ام��ع��ت��ي »���ش��ت��ان��ف��ورد« 

و«ن�������ورث و�����ش����رن« ����ش���ارك���و� يف در�����ش���ة 

ن�شرتها جملة Nature، و�شعت مناذج 

�لتف�شي  ب����وؤر  �أن���ه���ا  �مل���رج���ح  م���ن  الأم���اك���ن 

 .COVID-19 ل����ع����دوى  �ل�������ش���ري���ع 

لكنها  م��ف��اج��ئ��ة،  ت��ك��ن  مل  �ال���ش��ت��ن��ت��اج��ات 

و�ل�شيا�شيني  �لعامة  �ل�شحة  خر�ء  تزود 

و�الأ�����ش����خ����ا�����ض �ل����ع����ادي����ني مب����زي����د م��ن 

�ملعلومات حول ما يجب �لقيام به لتقليل 

�الن���ت�������ش���ار ووق�����ف ه����ذه �مل���وج���ة وك��ذل��ك 

�قت�شاد�ت  على  �ل��ك��ارث��ي  �الأث���ر  تخفيف 

بلد�نهم.

و����ش��ت��خ��دم �ل��ب��اح��ث��ون ب��ي��ان��ات ه��و�ت��ف 

خريطة  لر�شم  �مل�شدر  جمهولة  خلوية 

لتحركات 98 مليون �شخ�ض. وبا�شتخد�م 

10 م���ن �أك���ر  ت��ل��ك �مل��ع��ل��وم��ات، در����ش���و� 

�ملتحدة:  �ل��والي��ات  يف  �حل�شرية  �ملناطق 

�أت��ان��ت��ا و���ش��ي��ك��اغ��و ود�ال������ض وه��ي��و���ش��ن 

ول���و����ض �أجن���ل���و����ض وم���ي���ام���ي ون���ي���وي���ورك 

وو��شنطن  و�شان فر�ن�شي�شكو  وفيادلفيا 

�لتي  �لبيانات  �إىل  م�شتندين  �لعا�شمة، 

وه��ي   ،SafeGraph ���ش��رك��ة  قدمتها 

جمهولة  �مل��وق��ع  معلومات  جتمع  �شركة 

�ملحمول  �ل��ه��ات��ف  تطبيقات  م��ن  �مل�����ش��در 

ل��ت��ت��ب��ع �الأم����اك����ن �ل���ع���ام���ة �ل���ت���ي ي���زوره���ا 

هناك،  بقائهم  وم��دة  ي��وم  كل  �الأ�شخا�ض 

من  �مل��رب��ع��ة  ب��ال��ق��دم  �مل�شاحة  ت�شجيل  مت 

�أجل حتديد كثافة �الإ�شغال يف �ل�شاعة.

�ل��ب��اح��ث��ون ح���االت تف�شي  ت��اب��ع  وح���ني 

�مل���ن���اط���ق  ت����ل����ك  يف   COVID-19
ورب��ط��وه��ا ب���اأمن���اط �حل���رك���ة، وج����دو� �أن 

يف  ب�����ش��ه��ول��ة  ي��ن��ت�����ش��ر   COVID-19
�الأماكن �لتي طالها �ل�شك بالفعل، حيث 

�مل��خ��ت��ل��ف��ة �لتي  �ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات  �أظ���ه���رت 

مت��ت حم��اك��ات��ه��ا ب��و����ش��ط��ة �ل��ن��م��وذج، مبا 

�أن�شطة �الأعمال  �إعادة فتح بع�ض  يف ذلك 

ب��ك��ام��ل  �مل���ط���اع���م  ف��ت��ح  �أن  غ���ريه���ا،  دون 

طاقتها �أدى �إىل �أكر زيادة يف �الإ�شابات. 

وج����اءت �ل���ن���و�دي �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف �مل��رت��ب��ة 

�مل��ق��اه��ي و�ل��ف��ن��ادق. وف��ق��اً  �ل��ث��ان��ي��ة، تليها 

�ل�شعة  �قت�شرت  �إذ�  �ل�شيناريوهات،  الأحد 

�الأم���اك���ن،  ت��ل��ك  ج��م��ي��ع  يف   20% ع��ل��ى 

باأكرث  �جل��دي��دة  �الإ���ش��اب��ات  تقليل  �شيتم 

من 80%.

مت�شاٍو  غ��ري  ب�شكل  �ل���ع���دوى  »حت���دث 

من   10% - حيث يوجد حو�يل  للغاية 

ن��ق��اط �اله��ت��م��ام �ل��ت��ي حت��دث فيها �أك��رث 

وهذه  �الإ�شابات،  جميع  من   80% من 

�أم���اك���ن �أ���ش��غ��ر ح��ج��م��اً و�أك�����رث �زدح���ام���اً 

هذ�  �أط���ول«،  لفرة  �لنا�ض  فيها  وميكث 

�مل�شارك  �لكمبيوتر  علوم  �أ�شتاذ  قاله  ما 

يف جامعة �شتانفورد جوري لي�شكوفيت�ض.

ب�����ش��رف �ل��ن��ظ��ر ع��ن حت��دي��د �الأم��اك��ن 

خ�شبة  بيئة  ت�شكل  �لتي  �حتمااًل  �الأك��رث 

�لباحثون  وجد  كورونا،  فريو�ض  النت�شار 

ح��االت  �رت��ف��اع  �شبب  يف�شر  دل��ي��ًا  �أي�����ش��اً 

�الإ����ش���اب���ة ل���دى �الأ���ش��خ��ا���ض يف �الأح���ي���اء 

�لدخل حتديد�ً. منخف�شة 

منوذجنا  »يتنباأ  لي�شكوفيت�ض:  يقول 

ب�����اأن زي������ارة و�ح������دة مل��ت��ج��ر ب��ق��ال��ة ت��ك��ون 

ب��ال��ن�����ش��ب��ة للفرد  �أك����رث خ���ط���ورة مب��رت��ني 

ذي �ل���دخ���ل �مل��ن��خ��ف�����ض م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رد 

ذي �ل��دخ��ل �مل��رت��ف��ع«. وي�����ش��ي��ف: »ي��رج��ع 

يزورها  �لتي  �لبقالة  �أن متاجر  �إىل  ذلك 

ت��زي��د  �مل��ن��خ��ف�����ض  �ل���دخ���ل  ذوو  �الأف��������ر�د 

�أن  كما   ،60% ب�  �الكتظاظ  ن�شبة  فيها 

بن�شبة  �أط���ول  مل��دة  هناك  ميكثون  �ل���زو�ر 

.»17%
يقرح  منوذجهم  �أن  �لعلماء  ويعتقد 

دون  �لعدوى  �نتقال  لتقليل  ب�شيطاً  حًا 

�ل��ل��ج��وء ب��ال�����ش��رورة الإغ����اق �الق��ت�����ش��اد، 

ت��ق��ل��ي��ل �حل���د  ي�����ش��اع��د  �أن  ح���ي���ث مي���ك���ن 

�الأق�����ش��ى ل��اإ���ش��غ��ال يف �الأم���اك���ن ع��ال��ي��ة 

�خل���ط���ورة يف �حل���د م��ن خم��اط��ر �ن��ت��ق��ال 

�لعدوى.

�أق�شى  حد  و�شع  �أن  منوذجنا  »يتوقع 

 20٪ عند  �اله��ت��م��ام  ن��ق��اط  يف  لاإ�شغال 

ب��اأك��رث من  �ل��ع��دوى  م��ن  يقلل  �أن  مي��ك��ن 

 40% ح���و�يل  �شنفقد  حينها   ،80%
باإعادة  مقارنتها  عند  �لزيار�ت  من  فقط 

�ملعتاد  �الأق�����ش��ى  �حل��د  م��ع  �لكامل  �لفتح 

لي�شكوفيت�ض:  ي�����ش��ي��ف  �الإ����ش���غ���ال«.  م��ن 

كل  ي��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  ال  �أن���ه  عملنا  »ي���رز 

�شيء �أو ال �شيء«.

العربية-وكاالت

�مل�شتثمرين  تخلف  م��ن  ط��وي��ل��ة  �أ���ش��ه��ر  ب��ع��د 

عن �لنظر �إليها، عادت �شند�ت �خلردة لتجتذب 

فعال  لقاح  ع��ن  �الإع���ان  بعد  جم��دد�ً  �الهتمام 

�ل�شناديق  �الأم��ر  ه��ذ�  دف��ع  �إذ  ك��ورون��ا،  ملو�جهة 

ب�شخ  �ملخاطرة  على  �الإقبال  نحو  �ال�شتثمارية 

عو�ئد  تقدم  �لتي  �ل�شناديق  تلك  يف  �ل�شيولة 

للغاية. مرتفعة 

و����ش���ن���د�ت �خل������ردة ه���ي ����ش���ن���د�ت �ل�����ش��رك��ات 

�الئتماين  �لت�شنيف  وك��االت  قبل  من  �مل�شنفة 

ع��ن��د �أق����ل �ل���درج���ات �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة م��ع �رت��ف��اع 

قيمة  �شد�د  عن  �ل�شركات  تلك  تعرث  �حتمالية 

ولكنها  �مل�شتثمرين  �إىل  عليه  و�ل��ع��ائ��د  �ل�شند 

بالكاد  بيئة  �لعو�ئد يف  �أف�شل  و�حدة من  تقدم 

تكون �شفرية الأ�شعار �لفائدة.

تاميز«  »فاينن�شال  ل�شحيفة  تقرير  وي�شري 

يف  ت�شتثمر  �لتي  �ل�شناديق  �أن  �إىل  �لريطانية 

��شرت  �الأم��ريك��ي��ة  لل�شركات  �خل���ردة  ���ش��ن��د�ت 

�أ�شبوع حتى  3.3 مليار دوالر يف  �شند�ت بقيمة 

بح�شب  �جل����اري  �ل��ث��اين  ت�شرين  ن��وف��م��ر   11
�أعلى  EPFR Global وهو  �لبيانات  مزود 

م�شتوى للم�شريات يف نحو �شهر.

تلك  �شحبت  �الأم��ريك��ي��ة،  �النتخابات  و�إب���ان 

يعادل  ما  �ل�شركات  تلك  �شند�ت  من  �ل�شناديق 

قيمته �أي�شا نحو 3 مليار�ت دوالر ولكن �الآمال 

عن  �الإعان  بعد  �ل�شركات  تلك  بتعايف  �ملتعلقة 

�إليها  �لعودة  �مل�شتثمرون نحو  لقاح كورونا دفع 

رغم خطورة �ال�شتثمار�ت فيها.

»فايزر«  �شركة  �أعلنت  �ملا�شي،  �الثنني  ويوم 

و«بيونتيك« �أن فعالية لقاح كورونا �لذي تعمل 

دفع  ما   90% �إىل نحو  �ل�شركتان ت�شل  عليه 

�ل���ع���و�ئ���د ع��ل��ى ���ش��ن��د�ت �خل�����ردة �إىل م�����ش��ت��وى 

يف   4.82% ح���ول  منخف�ض  ج��دي��د  ق��ي��ا���ش��ي 

عامة على �إقبال �مل�شتثمرين عليها. و�لعاقة 

عليه  و�لطلب  �ل�شند  على  �لعائد  بني  عك�شية 

�النخفا�ض  نحو  �لعو�ئد  يدفع  �لطلب  فارتفاع 

بالعك�ض. و�لعك�ض 

لل�شركات  �خل���ردة  ���ش��ن��د�ت  هام�ض  وت��ر�ج��ع 

�الأمريكية، وهي عاوة تكاليف �القر��ض �لتي 

يطلبها �مل�شتثمر لاحتفاظ باأ�شل ما بدال من 

يف   5.05% �إىل  �الأمريكية،  �خلزينة  �شند�ت 

نحو  ب��ل��غ  قيا�شي  م�شتوى  م��ن  �حل���ايل  �ل��وق��ت 

�ملا�شي. �أكتوبر  �شهر  نهاية  يف   5.75%
 Royal ������ش�����ن�����د�ت  �أ������ش�����ع�����ار  و�رت�����ف�����ع�����ت 

و�لتي  �ل�شياحية  للرحات   Caribbean
خ��ت��ام  يف  �ل��ت�����ش��ل��ي��م  ع��ن��د   2028 يف  ت�����ش��ت��ح��ق 

�شنتا   81 م�����ش��ت��وى  �إىل  �خل��م��ي�����ض  ت��ع��ام��ات 

ختام  يف  لل�شند  �شنتا   74 م��ع  م��ق��ارن��ة  لل�شند 

ت��ع��ام��ات �جل��م��ع��ة �مل��ا���ش��ي��ة و���ش��ط �إق��ب��ال ق��وي 

�لتي  �ل�����ش��رك��ات  ���ش��ن��د�ت  ع��ل��ى  �مل�شتثمرين  م��ن 

ت�شررت ب�شدة يف خ�شم �جلائحة.

وق����ال م��دي��ر جت����ارة �الئ��ت��م��ان ل���دى ���ش��رك��ة 

كان  »ل��ق��د  لل�شحيفة   TCW �الأ���ش��ول  �إد�رة 

�شيئا الفتا لانتباه حقا، لقد كان هناك �ندفاع 

لقد  �جل���اري،  �الأ���ش��ب��وع  �ملخاطرة  نحو  حقيقي 

نحو  �ملخاطر  عالية  �ل�شند�ت  عو�ئد  ه��ذ�  دف��ع 

�إىل  لتهبط  طويلة  لفرة  ثباتها  بعد  �لر�جع 

�لتي  خ�شائرها  كافة  تقريبا  ومتحو   3.5%
موجة  ذلك  يف  مبا  �جلائحة  بدء  منذ  تكبدتها 

م��ار���ض  �الأ����ش���و�ق يف  ه��زت  �ل��ت��ي  �لعنيفة  �ل��ب��ي��ع 

�ملا�شي«.

وي���اأم���ل �مل�����ش��ت��ث��م��رون �مل��ت��ع��ط�����ش��ون ل��ل��ع��و�ئ��د 

�ملرتفعة، مبا يف ذلك م�شتثمرو �شند�ت �خلز�نة 

�الأم��ريك��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��د م���اذ� �آم���ن���ا، يف حتقيق 

�لقليلة  �الأ���ش��اب��ي��ع  �مل��ك��ا���ش��ب خ���ال  �مل��زي��د م��ن 

�مل��ق��ب��ل��ة م���ع ت��وق��ع��ات مب��و����ش��ل��ة �الإق���ب���ال على 

�مل�شتثمرين  معنويات  و�رت��ف��اع  �خل��ردة  �شند�ت 

�لباحثني عن �ملخاطرة.

إغالق االقتصاد ليس حاًل.. باحثون يفكون لغز انتشار الوباء

المستثمرون يشترون سندات خردة بـ3 مليارات
 دوالر في أسبوع 

األمير محمد بن سلمان: 
حملة مكافحة الفساد بلغت 247 مليار 

ريال خالل 3 سنوات

63 مليار دوالر إجمالي المطلوبات على 
»مؤسسة البترول الكويتية«

جيروم باول: من المبكر تقييم التأثيرات 
الخاصة بأخبار اللقاح على االقتصاد

العربية الريا�ض- 

�الأمري حممد  �ل�شعودي،  �لعهد  قال ويل 

ب���ن ���ش��ل��م��ان �إن �ل��ف�����ش��اد ك���ان ق���د �ن��ت�����ش��ر يف 

�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة خ���ال �ل��ع��ق��ود 

 ٪5 �ملا�شية مثل �ل�شرطان، و�أ�شبح ي�شتهلك 

�أد�ء  يعني  ما  �لدولة.  15% من ميز�نية  �إىل 

5% �إىل 15% �أ�شو�أ على �أقل تقدير يف م�شتوى 

�خلدمات و�مل�شاريع وعدد �لوظائف وما �إىل 

ذل���ك. ل��ي�����ض ف��ق��ط ل�����ش��ن��ة �أو ���ش��ن��ت��ني، ول��ك��ن 

تر�كمياً على مدى ثاثني �شنة.

�أعتر  ب�شدق  »�إنني  �لعهد  ويل  و�أ�شاف 

و�الزده��ار  للتنمية  �الأول  �لعدو  �الآفة  هذه 

�لكبرية  �لفر�ض  من  �لعديد  �شياع  و�شبب 

�ل�شيء  هذ�  �ل�شعودية.  �لعربية  �ململكة  يف 

�ليوم  بعد  يتكرر  ول��ن  �مل��ا���ش��ي  م��ن  �أ���ش��ب��ح 

على �أي نطاق كان دون ح�شاب قوي وموؤمل 

ملن ت�شول له نف�شه، كبري�ً �أو �شغري�ً.

»ن��ت��ائ��ج ح��م��ل��ة م��ك��اف��ح��ة �ل��ف�����ش��اد ك��ان��ت 

و�����ش���ح���ة ل���ل���ج���م���ي���ع، ح���ي���ث ب���ل���غ جم��م��وع 

 247 �لف�شاد  مكافحة  ت�شويات  متح�شات 

مليار ريال يف �لثاث �شنو�ت �ملا�شية متثل 

�لنفطية،  �الإي��ر�د�ت غري  �إجمايل  20% من 

ب��ع�����ش��ر�ت  �أخ�����رى  �أ����ش���ول  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

و�شت�شجل  �ملالية،  لوز�رة  نقلها  �ملليار�ت مت 

فيها  ت�شييلها مبا  يتم  �الإي��ر�د�ت عندما  يف 

من عقار�ت و�أ�شهم«.

جاءت كلمة �الأمري حممد بن �شلمان بن 

�حلرمني  خل��ادم  �شكره  خ��ال  �لعزيز  عبد 

�لعزيز  ع��ب��د  ب��ن  �شلمان  �مل��ل��ك  �ل�����ش��ري��ف��ني 

يف  �ل�شافية  كلمته  ت�شمنته  مل��ا  �شعود  �آل 

�ل�شورى. جمل�ض 

الكويت-العربية

�لثاين عاملياً من  �ملركز  �لكويت يف  حلت 

�لوطنية  �لنفط  �شركات  دي��ون  ن�شبة  حيث 

�الإج����م����ايل  �مل���ح���ل���ي  �ل����ن����اجت  �إج����م����ايل  �إىل 

35%، وذل���ك  ع��ل��ى  ت���زي���د  ب��ن�����ش��ب��ة  ل���ل���دول���ة 

�الأوروبي لاإن�شاء و�لتعمري  �لبنك  بح�شب 

�شمن ر�شده لدور �شركات �لنفط �لوطنية 

ونظر�ئها  �الأوروب��ي��ة  �ل��دول  �قت�شاد�ت  يف 

�شركات  و�لتي متتلك  �لنفطية،  �لدول  من 

نفطية عماقة مملوكة للدولة يف تقريره 

 2021 �الن��ت��ق��ال للعام  ع��ن  �ل�����ش��ادر ح��دي��ث��اً 

�لعام  خ��ال  �القت�شاديات  �شهدته  بعدما 

�حلايل من ظروف ��شتثنائية.

وج����اءت �ل��ك��وي��ت يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين بعد 

�أذربيجان �لتي و�شلت ديون �شركات �لنفط 

�لناجت  م��ن   %50 نحو  �إىل  لديها  �لوطنية 

�ل�����ش��رك��ات  �مل��ح��ل��ي �الإج���م���ايل، فيما ج���اءت 

27٪ من  �لثالث بنحو  �جلز�ئرية يف �ملركز 

باقي  وت��ر�وح��ت  �الإج��م��ايل،  �ملحلي  �ل��ن��اجت 

دول �ملقارنة يف تقرير �لبنك �الأوروبي بني 

5 و15%، وفقا ملا نقلته »�الأنباء«.

وك���ان���ت م��وؤ���ش�����ش��ة �ل����ب����رول �ل��ك��وي��ت��ي��ة 

ق���د وق��ع��ت ق��ب��ل �أ���ش��اب��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة مت��وي��ل 

بنوك   8 م��ن  دوالر  م��ل��ي��ار   3.3 الق���ر�����ض 

حم���ل���ي���ة، م����ا مي���ث���ل �أك������ر ���ش��ف��ق��ة مت��وي��ل 

2020 يف ظل تد�عيات  �لكويتية يف  للبنوك 

�أزمة كورونا، فيما ي�شل �إجمايل �ملطلوبات 

بنهاية  دوالر  مليار   63 نحو  �ملوؤ�ش�شة  على 

�لعام �ملايل 2020/2019.

وت��ت��م��ث��ل غ��ال��ب��ي��ة ه�����ذه �مل���ط���ل���وب���ات يف 

ق��رو���ض ق�����ش��رية وط��وي��ل��ة �الآج����ل، ومبالغ 

م�����ش��ت��ح��ق��ة ل��������وز�رة �ل���ن���ف���ط ن���ظ���ري ����ش���ر�ء 

�مل���وؤ����ش�������ش���ة م���ن���ه���ا �ل���ن���ف���ط �خل������ام و�ل����غ����از 

�ل��ط��ب��ي��ع��ي، وم���ب���ال���غ م�����ش��ت��ح��ق��ة ل��ل��خ��زي��ن��ة 

�ل��ع��ام��ة ع��ن �أرب�����اح ���ش��اب��ق��ة مل ت��رح��ل ل��ه��ا، 

�أط��ر�ف��ا  تخ�ض  م�شتحقات  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

خارجية من بينهم مقاولون، ومز�يا نهاية 

للموظفني. �خلدمة 

ويف �ملقابل، �أ�شار تقرير �لبنك �الأوروبي 

وم�شاهمات  دور  �إىل  و�ل��ت��ع��م��ري  ل��اإن�����ش��اء 

�إي��ر�د�ت  يف  �لكبري  �لنفطية  �ل�شركات  تلك 

�ل����دول خ��ا���ش��ة �ل����دول �ل��ن��ف��ط��ي��ة، و�ح��ت��ل��ت 

�ل�شعودية،  �أي�شا بعد  �لثاين  �ملركز  �لكويت 

حت��وي��ات  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  �أ�����ش����ار  ح��ي��ث 

�ل�����ش��رك��ات �ل��ن��ف��ط��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف �ل��ك��وي��ت 

�إج��م��ايل  م��ن   %53 بنحو  ت�شهم  للحكومة 

�ير�د�ت �لدولة �ل�شنوية.

ت��ع��ادل  �ل��ن��ف��ط��ي��ة  �أن �الإي��������ر�د�ت  ي���ذك���ر 

�إي�������ر�د�ت �ل��دول��ة  90% م���ن �إج���م���ايل  ن��ح��و 

ح��ي��ث و���ش��ل��ت خ���ال �ل��ع��ام �مل���ايل �جل���اري 

 /2020 للعام  �لتقديرية  �مل��و�زن��ة  وبح�شب 

بلغ  ف��ي��م��ا  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ار   12.9 �إىل   2021

دي���ن���ار  م���ل���ي���ار   14.8 �الإي����������ر�د�ت  �إج����م����ايل 

مليار   1.9 �لنفطية  غري  �الإي��ر�د�ت  وبلغت 

�لتي  دينار، وذلك وفقا للتقدير�ت �الأولية 

�نخف�شت كثري� بعد جائحة كورونا.

وت��ب��ل��غ �أ����ش���ول م��وؤ���ش�����ش��ة �ل���ب���رول 148 

ب��ح�����ش��ب �حل�����ش��اب �خل��ت��ام��ي  م��ل��ي��ار دوالر 

للعام �ملايل 2020/2019 فيما بلغت �أرباحها 

عن نف�ض �لعام 1.3 مليار دوالر حولت ٪90 

منها خلز�نة �لدولة.

العربية-وكاالت

ق�����ال رئ���ي�������ض �الح���ت���ي���اط���ي �ل���ف���ي���در�يل 

�الأم�����ريك�����ي ج������ريوم ب�������اول، �إن������ه ال ي����ز�ل 

لقاح  ت��د�ع��ي��ات  تقييم  الأو�ن����ه  �ل�شابق  م��ن 

ُيرتقب �حل�شول عليه يف  �لذي  كوفيد-19 

2021، على �لن�شاط �القت�شادي.

عقدت  نقا�ض  جل�شة  خ��ال  ب���اول  وق���ال 

�ملركزي  للبنك  �فر��شي  منتدى  ختام  يف 

�الأوروبي ب�شاأن �لنظام �مل�شريف �ملركزي، �إن 

�أ�شرع  �أ�شبح  �الأمريكي  �القت�شادي  �لتعايف 

يكمن  �لرئي�شي  �خل��ط��ر  لكن  �مل��ت��وق��ع  م��ن 

حاالت  و�رت��ف��اع  �ل��وب��اء  �نت�شار  ��شتمر�ر  يف 

�الإ�شابات بفريو�ض كورونا.

للقاح خر جيد  »�لتو�شل  باول  و�أ�شاف 

ما  يف  ولكن  �ملتو�شط  �مل��دى  على  بالتاأكيد 

يتعلق باللقاح ال تز�ل هناك حتديات كبرية 

و�لتوزيع  و�الإنتاج  �لتوقيت  ب�شاأن  و�شكوك 

�إىل جمموعات خمتلفة  و�لفعالية بالن�شبة 

تقييم  للغاية  �ملبكر  وم��ن  �الأ�شخا�ض،  من 

�ل���ت���اأث���ري�ت �خل��ا���ش��ة ب��اأخ��ب��ار �ل��ل��ق��اح على 

�القت�شاد خ�شو�شاً على �الأمد �لق�شري«.

و�أ�شاف �أن �لفريو�ض �شيو��شل �النت�شار 

خال �الأ�شهر �ملقبلة �لتي �شتكون »�شعبة«.

م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، ق����ال����ت رئ���ي�������ش���ة �ل��ب��ن��ك 

خال  الغ��ارد  كري�شتني  �الأوروب��ي  �ملركزي 

بحما�ض  �ل�شعور  ع��دم  ينبغي  �إن��ه  �لنقا�ض، 

�أي�شاً  م�شددة  �ملنتظر،  �للقاح  حيال  ز�ئ��د 

�جلرعات  بتوزيع  �ملتعلقة  �لتحديات  على 

�ملتاحة و�شبل نقلها.

�أم�������ا حم����اف����ظ ب���ن���ك �إجن�����ل�����ر� �ن������درو 

�حل��ا���ش��ل يف جمال  �ل��ت��ق��ّدم  �إن  ف��ق��ال  بيلي 

�حل�����ش��ول ع��ل��ى ل��ق��اح ���ش��ُي��ق��ّل��ل يف �ل��ن��ه��اي��ة 

هذه  �إىل  ن�شل  »مل  لكن  �ليقني،  ع��دم  م��ن 

�ملرحلة بعد«.

لوجهة  مهماً  �شيكون  ه��ذ�  �أن  و�أ���ش��اف 

�مل�شتقبل. �لنقدية يف  �ل�شيا�شة 

وك���ان���ت الغ������ارد ح�����ذرت خ����ال �ف��ت��ت��اح 

�أن��ه حتى م��ع وج��ود  �الأرب��ع��اء، م��ن  �ملنتدى 

لقاح �شد كوفيد19، فاإن �لتعايف �القت�شادي 

يف منطقة �ليورو قد يكون »غري م�شتقر«، 

ح�شب وترية ن�شر �لعاجات �لوقائية.

و�أ�شارت �إىل �أن �لبنك �ملركزي �الأوروبي 

ي�������ش���ت���ع���ّد ب���ح���ل���ول دي�������ش���م���ر ال���ش��ت��ج��اب��ة 

»م��ت��و����ش��ل��ة وق���وي���ة وم���وج���ه���ة« م���ن حيث 

�ل��دع��م �ل��ن��ق��دي، م��ع��ت��رة �أن ه���ذ� �ل��دع��م 

ي��ب��ق��ى ���ش��روري��اً »ع��ل��ى �الأق����ل ح��ت��ى تنتهي 

حالة �لطو�رئ �ل�شحية«.

»رينو« تلجأ لمصانع المغرب لتخفيض كلفة إنتاج سياراتها
�سكاي نيوز عربية - اأبوظبي

�أع���ل���ن���ت ����ش���رك���ة »ري����ن����و« ل��ل�����ش��ي��ار�ت، 

مب�شنع  »�إك�����ش��ري�����ض«  م��رك��ب��ات  ت�شنيع 

�ملناف�شة  ملو�جهة  وذلك  �ملتو�شط،  طنجة 

يف �الأ����ش���و�ق ع��ر ت��ق��دمي ���ش��ي��ار�ت ب�شعر 

�قت�شادي.

ق��ررت  ق��د  �لفرن�شية  �ل�شركة  وك��ان��ت 

زي��ادة  م�شاريع  تعليق  �ملا�شي  مايو  �شهر 

ب�شبب  �مل���غ���رب،  يف  �الإن���ت���اج���ي���ة  ق��درت��ه��ا 

تد�عيات �أزمة فريو�ض كورونا �مل�شتجد.

ووف�����ق م����ا ذك�����ر م���وق���ع »ه�����ش��ري�����ض« 

�مل���غ���رب���ي، ف�����اإن »ري����ن����و« ت�����ش��ع��ى ل��ت��ع��زي��ز 

لا�شتخد�م  �ل�شيار�ت  �شوق  يف  موقعها 

�شيار�ت  �إنتاج  �إعادة  خال  من  �لتجاري، 

�ملجموعة  ���ش��اع��دت  �ل��ت��ي  »�إك�����ش��ري�����ض«، 

�ل�شوق  هذ�  على  �ل�شيطرة  يف  �لفرن�شية 

يف ثمانينيات �لقرن �ملا�شي.

�ل�شيارة  �ل�شنة  ه��ذه  »ري��ن��و«  و�أطلقت 

ذ�ت����ه����ا ب��ت��ح�����ش��ي��ن��ات ت�����ش��م��ل �ل��ت�����ش��م��ي��م 

و�لتكنولوجية،  �مليكانيكية  و�خل�شائ�ض 

ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني يف 

�لقرن 21.

كل  يف  �ل�شناعيتان  �ملن�شتان  وت��وف��ر 

م���ن ط��ن��ج��ة و�ل������د�ر �ل��ب��ي�����ش��اء ب��امل��غ��رب 

ل�«رينو« ميزة �ال�شتفادة من كلفة �الإنتاج 

مركزها  لتقوية  منها  �شعيا  �القت�شادية، 

و�أوروب����ا  �أف��ري��ق��ي��ا  ب��اأ���ش��و�ق  وتناف�شيتها 

على  �لطلب  يف  �نخفا�شا  ت�شهد  و�ل��ت��ي 

�لتكلفة. �ل�شيار�ت مرتفعة 

�شبتمر  يف  �أعلنت  ق��د  »ري��ن��و«  وك��ان��ت 

�جلديد  �جليل  بت�شنيع  �شروعها  �ملا�شي 

م���ن ����ش���ي���ار�ت »����ش���ان���دي���رو« و«���ش��ان��دي��رو 

»لوغان«،  �شيارة  �إىل  �إ�شافة  �شتيبو�ي«، 

�لبي�شاء. �لد�ر  مب�شنع 

�لفرن�شية  �ملجموعة  �أن  بالذكر  جدير 

�ألفا   394 �إنتاج  من  �ملا�شي  �لعام  متكنت 

مت  و558  �آالف   303 منها  ���ش��ي��ارة،  و902 

�إنتاجها مب�شنع »رينو« بطنجة، و91 �ألفا 

بالد�ر  »�شوماكا«  مب�شنع  �شيارة  و344 

�لبي�شاء.

ع��ل��ى  ل���ل���ح���ف���اظ  ����ش���ع���ي���ه���ا  �إط���������ار  ويف 

�ال�����ش����ت����م����ر�ري����ة ك���م���ج���م���وع���ة م�����ش��ن��ع��ة 

لل�شيار�ت، �أعلنت �شركات »رينو« و«ني�شان 

موتور« و«ميت�شوبي�شي موتورز«، يف مايو 

�مل��ا���ش��ي، ت��ف��ا���ش��ي��ل خ��ط��ة ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

يف  �لتعاون  بتعميق  فيها  تعهدت  جديدة 

�ل�شيار�ت. تطوير و�إنتاج 

وت�����و�ج�����ه �ل�������ش���رك���ات �ل����ث����اث �أزم�����ة 

بينما  ج��اءت  �لتي  ك��ورون��ا،  جائحة  بفعل 

ي���ح���اول���ون �إع�������ادة ���ش��ي��اغ��ة ���ش��ر�ك��ات��ه��م 

�إد�رة  رئ��ي�����ض جمل�ض  ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����ض  ب��ع��د 

�ملجموعة كارلو�ض غ�شن يف 2018 وعزله 

من من�شبه.

�إع��ادة  ج��رت  �ل��ذي  �لتحالف  و�شريكز 

يف  منهجية  �أكرث  قطاعات  على  �شياغته 

من  و�حدة  تركيز  �شين�شب  حيث  �لعمل، 

�ل�شيار�ت  م��ن  معني  ن��وع  على  �ل�شركات 

و�ل����ن����ط����اق �جل������غ������ر�يف، ف���ي���م���ا ���ش��ت��ح��ذو 

�ل�شركتان �الأخريان حذوها.

وك������ان �ل����ه����دف �إن�������ش���اء �أك������ر ���ش��رك��ة 

 ،2022 ب���ح���ل���ول  �ل���������ش����ي����ار�ت  ل�������ش���ن���اع���ة 

م��وت��ور«  و«ني�شان  »ري��ن��و«  �أعلنت  عندما 

و«م���ي���ت�������ش���وب���ي�������ش���ي« �أح���������دث خ��ط��ط��ه��م 

�شبتمر  يف  ل��ل��ت��ح��ال��ف  �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

.2017

وق���ب���ي���ل �الإع��������ان ع����ن �خل����ط����ة، ق���ال 

��شمه  ن�شر  ع��دم  ����ش��رط  مطلع  م�شدر 

هيكلة،  �إعادة  هناك  »�شتكون  ل�«رويرز«: 

�لتكاليف  يف  تخفي�شات  هناك  و�شتكون 

�ل��ث��اب��ت��ة، و���ش��ي��ج��ري ت��ق��ل��ي�����ض ع����دد من 

�مل�شروعات«.
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االنباط-وكاالت

ق���دم���ت ال�����ص��ن ام�������س اجل��م��ع��ة ال���ت���ه���اين اإىل ال��رئ��ي�����س 

على  هاري�س  كامال  ونائبته  ب��اي��دن  ج��و  املنتخب  الأم��ري��ك��ي 

الثاين  ت�صرين  نوفمرب/  م��ن  الثالث  انتخابات  يف  فوزهما 

فيها  هزميته  ق��ب��ول  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س  يرف�س  ال��ت��ي 

بعد نحو اأ�صبوع من انت�صار نائب الرئي�س الأ�صبق يف وليات 

بالرئا�صة للفوز  تكفيه 

وق����ال وان����غ وي���ن ب���ن امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م وزارة اخل��ارج��ي��ة 

الأمريكي،  ال�صعب  اختيار  نحرتم  يومية:  اإفادة  يف  ال�صينية 

ونهنئ ال�صيد بايدن وال�صيدة هاري�س

�صتتحدد  الأمريكية  النتخابات  نتائج  اأن  ندرك  واأ�صاف: 

وفقا لقوانن واإجراءات الوليات املتحدة

ب��ك��ن يف  ب��ال��ه��زمي��ة،  وو���ص��ع ت��رام��ب، برف�صه الع����رتاف 

ترامب  يغ�صب  ���ص��يء  فعل  يف  ت��رغ��ب  ل  حيث  ح���رج،  م��وق��ف 

الذي كّثف الطعون القانونية على نتائج الت�صويت، و�صيظل 

ي�صغل املن�صب حتى يوم التن�صيب يف 20 يناير/ كانون الثاين 

املقبل

وو���ص��ل��ت ال��ع��الق��ات ب��ن ال�����ص��ن وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اإىل 

ت����رتاوح بن  اأو���ص��اع��ه��ا م��ن��ذ ع��ق��ود؛ ب�صبب خ��الف��ات  اأ����ص���واأ 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ت���ج���ارة وه���ون���غ ك��ون��غ وف���رو����س ك���ورون���ا، 

واأمطرت اإدارة ترامب بكن بوابل من العقوبات

اإثر عملية فرز لالأ�صوات على  وبعد قليل من فوز بايدن 

ق��ّدم كثر من حلفاء  اأي��ام يف ب�صع ولي��ات متاأرجحة،  مدى 

ورو�صيا  ال�صن  زعيما  كان  فيما  التهاين،  املتحدة  الوليات 

من بن اأبرز من اأحجموا عن ذلك

بينغ  ج��ن  ���ص��ي  ال�صيني  ال��رئ��ي�����س  اأر���ص��ل   2016 ع���ام  ويف 

التهاين لرتامب يف التا�صع من نوفمرب/ ت�صرين الثاين بعد 

يوم واحد فقط من النتخابات

االنباط-وكاالت

 ن�������ص���رت ���ص��ح��ي��ف��ة اإ�����ص����رائ����ي����ل ال���ي���وم 

للمرة  تك�صف  تفا�صيل  اجلمعة،  العربية، 

الفل�صطينية  امل��ق��اوم��ة  مت��ك��ن  ع��ن  الأوىل 

يف  ال�����ص��اب��ط  اإدري،  ي���ه���ودا  ت�����ص��ف��ي��ة  م���ن 

جي�س  ل���ص��ت��خ��ب��ارات  التابعة   504 ال��وح��دة 

العمالء  جتنيد  عن  وامل�صوؤولة  الح��ت��الل، 

والعرب الفل�صطينين 

اأبو  ح�صن  ال�صهيد  كان  التفا�صيل،  وفق 

اإدري،  ���ص��ع��رة ع��ل��ى ع��الق��ة م��ع ال�����ص��اب��ط 

ن�صطاء  حول  معلومات  الأخر  منه  وطلب 

امل��ق��اوم��ة يف ب��ي��ت حل���م، وع��م��ل��ي��ات اإط���الق 

الف�صائل تنفيذ  النار على حي جيلو، ونية 

ا�صت�صهادية عمليات 

وب��ح�����ص��ب م���ا ن�����ص��رت ال�����ص��ح��ي��ف��ة، ف���اإن 

ال�����ص��ه��ي��د اأب����و ���ص��ع��رة، ���ص��اح��ب م��ل��ف رق��م 

الإ�صرائيلية،  ال�صتخبارات  ل��دى   225524

مت  ق��د   ، الع�صل  م�صيدة  ال��رم��زي  وا���ص��م��ه 

نوفمرب  اأدري يف  ال�صابط  يد  جتنيده على 

ت�صعة  م��ع��ه  الأخ����ر  ع��ق��د  وق���د   ،2000 ع���ام 

اجتماعات

 225524 واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن امللف 

الجتماعات  ت�صل�صل  عن  معلومات  يحتوي 

بالتف�صيل، مبا يف ذلك املبالغ املدفوعة من 

راودته  التي  وال�صكوك  اإدري  ال�صابط  قبل 

باأن اأبو �صعرة كان يخفي معلومات عنه

 ،504 ال��وح��دة  ق��ائ��د  ال��ع��ق��ي��د )ر(  وق���ال 

اإن  اإدري،  عن  مبا�صرا  م�صوؤول  كان  وال��ذي 

اأبو �صعرة  الأخر كانت لديه �صكوك حول 

وكتب ذلك يف تقاريره ب�صكل مف�صل

واأ���ص��اف��ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة: م��ع ت��زاي��د ه��ذه 

اأب��و  ال�صهيد  اإخ�����ص��اع  اإدري  ق��رر  ال�صكوك، 

���ص��ع��رة جل��ه��از ك�����ص��ف ال��ك��ذب، وق���د ح�صر 

وب�صكل  ول��ك��ن��ه  ال��ف��ح�����س،  لإج����راء  بالفعل 

واأطلق  يخفيه  كان  م�صد�صا  �صحب  مفاجئ 

واأ�صاب  وقتله  اإدري  ال�صابط  باجتاه  النار 

ح���ار����س اأم�����ن وا���ص��ت�����ص��ه��د ب��ر���ص��ا���س اأح���د 

احلرا�س املتواجدين يف املكان

����ص���ب���اط  اأجن����������ح  اأح����������د  اإدري  وك����������ان 

الوحدة  تاريخ  يف  الع�صكرية  ال�صتخبارات 

امليجور  ال�����ص��اب��ق،  ق��ائ��ده  ي��وؤك��د   ك��م��ا   ،504

ج��رال )اح��ت��ي��اط( ي��واآف م��ردخ��اي، قائال 

اإن لكل �صابط مميزاته اخلا�صة وتفرده

مقابلة  اليوم  اإ�صرائيل  �صحيفة  واأجرت 

ال���وح���دة  يف  )اأ(  ال���رائ���د  اإدري،  جن���ل  م���ع 

العمالء  جتنيد  يف  العمل  ق��رر  ال��ذي   ،504

وت�صغيلهم يف الوحدة

االنباط-وكاالت

ال�صامية  امل��ت��ح��دة  الأمم  مفو�صة  ع���ربت 

امل��ت��ح��دة  الأمم  الإن�����ص��امن��ف��و���ص��ة  حل���ق���وق 

با�صيليت  مي�صيل  الإن�صان  حلقوق  ال�صامية 

اليوم اجلمعة عن قلق متزايد اإزاء العنف يف 

اإقليم تيغراي الإثيوبي، وقالت اإن ما تردد عن 

ارتكاب اإبادة هناك قد يبلغ حد جرائم احلرب

وق���ال���ت يف ب���ي���ان األ����ق����اه امل���ت���ح���دث ب��ا���ص��م 

هناك  جنيف  يف  كولفيل  روب����رت  املفو�صية 

ال�صيطرة  ع��ن  الو�صع  ه��ذا  ب��خ��روج  احتمال 

الأرواح  فادحة يف  ي��وؤدي خل�صائر  متاما مما 

ودمار ف�صال عن نزوح جماعي داخل اإثيوبيا 

نف�صها وعرب احلدود

ال��دول��ي��ة نقال عن  العفو  وق��ال��ت منظمة 

اإن الع�صرات ورمبا املئات من املدنين  �صهود 

التا�صع  املنطقة يف  ُقتلوا طعنا يف  اأو  اأ�صيبوا 

من نوفمرب ت�صرين الثاين

وورد يف البيان اإذا تاأكد اأن اأحد طريف القتال 

الدائر ارتكب هذا عن عمد، فاإن جرائم قتل 

املدنين هذه تبلغ حد جرائم احلرب ويتعن 

اإج��راء حتقيق م�صتقل وحما�صبة كاملة عما 

حدث

واأ�صاف كولفيل اأن هناك خماوف من اأن 

تكون جرائم القتل التي و�صفها باأنها مروعة 

جدا جدا قد حدثت على اأ�ص�س عرقية، لكنه 

قال اإن من ال�صابق لأوانه القطع بهذا

ال�صامية  املفو�صية  با�صم  املتحدث  وق���ال 

لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئن بابار بالو�س 

اإن عدد الالجئن الفارين اإىل ال�صودان يزيد 

�صريعا واإن ما يربو على اأربعة اآلف �صخ�س 

احلدود خالل يوم واحد

واأ���ص��اف اأن ه��ن��اك خم���اوف اأي�صا م��ن اأن 

الالجئن  اآلف  ت�صريد  اإىل  ال��ع��ن��ف  ي����وؤدي 

الإريرتين يف خميم باإثيوبيا، م�صرا اإىل اأن 

منظمات الإغاثة تواجه �صغطا �صديدا

 تأخرت أسبوعًا.. الصين تهنئ بايدن بالفوز في 
االنتخابات األمريكية 

 على يد المقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تنشر تفاصيل مقتل أهم ضابط في تاريخ وحدة تجنيد العمالء

 مفوضة حقوق اإلنسان: الصراع في تيغراي قد يخرج عن السيطرة

االنباط-وكاالت

مبا ي�صر اإىل وجود خالفات تعرت�س طريق 

حتقيق امل�صاحلة، وتنفيذ التفاهمات  التي جرت 

تكتمهما على  رغ��م  م��وؤخ��را بن فتح وحما�س، 

الدميقراطية  اجلبهة  قالت  اخل��الف��ات،  تلك 

لتحرير فل�صطن، اإن عقبات غر مقنعة لأحد، 

وغر مربرة على الإطالق، تعطل قيام القيادة 

ما  وف��ق  ال�صعبية،  للمقاومة  امل��وح��دة  الوطنية 

جرى التفاق عليه يف اجتماع الأمناء العامن 

للف�صائل يف الثالث من �صبتمرب املا�صي

ومل جت��د اأج���وب���ة ع��ن��د ع���دد م��ن م�����ص��وؤويل 

ال��ف�����ص��ائ��ل ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، ح����ول ت���اأخ���ر عقد 

الجتماع القيادي الثاين املقرر لالأمناء العامن 

للف�صائل، والذي اتفق على اأن يكون هذه املرة 

يف العا�صمة امل�صرية القاهرة، من اأجل ت�صكيل 

جلنة ت�صع اآليات لإقرار خطوات اإنهاء النق�صام، 

وفق ما اتفق عليه يف مباحثات فتح وحما�س يف 

اإ�صطنبول يوم 24 من �صهر �صبتمرب املا�صي، بعد 

النتخابات  اإج���راء  على  احلركتن  بن  توافق 

واملجل�س  الرئا�صية  ثم  بالت�صريعية  تبداأ  باآلية 

الوطني، كمدخل لإنهاء النق�صام

وك�����ان م���ن امل��ف��رت���س اأن ي��ع��ق��د الج��ت��م��اع 

يوم الثالث من اأكتوبر، غر اأن��ه تاأخر كل هذا 

الوقت، وقال م�صوؤول يف اإحدى الف�صائل ف�صل 

هناك  يكون  اأن  بانتظار  اإنهم  ا�صمه،  ذك��ر  ع��دم 

ت��واف��ق ج��دي��د ب��ن ف��ت��ح وح��م��ا���س، ع��ل��ى موعد 

الجتماع، لفتا اإىل اأن التفاق على النتخابات 

خطوات  نحو  لالنطالق  جيدة  اأر�صية  ي�صكل 

اأخرى، لكنه يف ذات الوقت قال اإن هناك ملفات 

اأخرى يف امل�صاحلة، مل يتم التو�صل اإىل حلول 

ب�صاأنها، واأن اجلميع كان يطمح بحلها يف اجتماع 

القاهرة املوؤجل

هناك  اأن  ي����رتدد  ال�صيا�صية  امل��ج��ال�����س  ويف 

ت��زال تعرت�س طريق  فنية عديدة ل  خالفات 

امل�����ص��احل��ة، وت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ف��اه��م��ات ال��ت��ي ج��رت 

بالرغم من جتنب  وحما�س،  فتح  بن  م��وؤخ��را 

ق���ادة احل��رك��ت��ن احل��دي��ث ع��ن تلك اخل��الف��ات 

ح��ت��ى ه���ذا ال��وق��ت، وم���ن ب��ن اخل��الف��ات مثال 

اإداري�������ة ل��ه��ا ع��الق��ة ب��ت��وح��ي��د امل��وؤ���ص�����ص��ات بن 

حمكمة  وت�صكيل  وامل��وظ��ف��ن،  وال�����ص��ف��ة  غ���زة 

النتخابات، وغرها من الأمور

وم�����ع ت����اأخ����ر اخل����ط����وات ال��ع��م��ل��ي��ة لإجن�����از 

امل�������ص���احل���ة، ����ص���دد ق����ي����ادة ال����ق����وى ال��وط��ن��ي��ة 

والإ���ص��الم��ي��ة ع��ل��ى ����ص���رورة اإن���ه���اء الن��ق�����ص��ام، 

وا�صتعادة الوحدة الوطنية ملواجهة كافة اجراءات 

الحتالل وممار�صاته بحق ال�صعب الفل�صطيني، 

ع��رب وح����دة ���ص��ف وط��ن��ي ي�صم اجل��م��ي��ع حتت 

املمثل  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  مظلة 

ال�صرعي والوحيد للفل�صطينين يف كافة اأماكن 

تواجده

اأم����ا اجل��ب��ه��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ف��ق��د دع���ت يف 

ب��ي��ان ل��ه��ا اأ���ص��درت��ه م���وؤخ���را، ك��ل م��ن ال�صلطة 

وحركتي  التنفيذية،  واللجنة  الفل�صطينية، 

النتقال فوراً  اإىل  ب�صكل خا�س،  فتح وحما�س، 

من �صيا�صة النتظار وامل�صاورات التي قالت اإنها 

اأك��ر مما ينبغي، نحو اخلطوة العملية  طالت 

التي يرتقبها �صعبنا يف الوطن وال�صتات

وق��ال��ت اإن ه���ذه اخل��ط��وة ت��ك��ون م��ن خ��الل 

الإعالن عن القيادة الوطنية املوحدة، واإطالق 

وال�صتيطان  الح��ت��الل  مقاومة  يف  برناجمها 

وخطوات ال�صم الزاحف وال�صم بالأمر الواقع، 

م���ا ي��ج��ع��ل م���ن ك���ل ���ص��رب يف ال�����ص��ف��ة، م��ي��دان��اً 

للمقاومة ال�صاملة، وما يعيد العتبار للق�صية 

الوطنية باعتبارها ق�صية حترر وطني ل�صعب 

حت���ت الح����ت����الل، ي��ن��ا���ص��ل م���ن اأج�����ل ح��ق��وق��ه 

اأع��ادت الأمم املتحدة،  الوطنية امل�صروعة، التي 

امل�صر،  تقرير  يف  عليها،  ال��ت��اأك��ي��د  اأي����ام،  منذ 

وال�صتقالل والعودة

جدير ذكره انه جرى الإع��الن بعد اجتماع 

الأمناء العامن للف�صائل الفل�صطينية برئا�صة 

الرئي�س حممود عبا�س يوم الثالث من �صبتمرب 

ما بن رام اهلل وبروت، عن عدة نقاط توافقية، 

منها ت�صكيل القيادة املوحدة للمقاومة ال�صعبية، 

وهو اإطار مل ي�صدر عنه �صوى بيان جماهري 

دعا لفعاليات �صعبية منددة بالتطبيع، لكن دون 

الإع����الن ع��ن ق��ي��ادة ه���ذا الإط����ار امل��ف��رت���س اأن 

يالقي دعما من منظمة التحرير

كما ج��رى الت��ف��اق على ت�صكيل جلنة تقوم 

خم�صة  م��دة  يف  النق�صام،  لتجاوز  اآل��ي��ة  بو�صع 

ت�صكيل  يجري  مل  اللحظة  حتى  لكن  اأ�صابيع، 

اأي من  تنفيذ  ي��ج��ري  ك��م��ا مل  ال��ل��ج��ن��ة،  ه���ذه 

التي  العامة،  بالنتخابات  اخلا�صة  التفاهمات 

ج��رت ب��ن وف��دي��ن ق��ي��ادي��ن م��ن فتح وحما�س 

نهايات ال�صهر قبل املا�صي يف مدينة ا�صطنبول 

الرتكية

الفريقان على عقد النتخابات  وقد توافق 

باأن تبداأ بالت�صريعية ومن ثم الرئا�صية واملجل�س 

اأ�صهر، وتكون وفق   6 اأق�صاها  الوطني، يف مدة 

قيادة  اأج����رت  حيث  ال��ك��ام��ل،  الن�صبي  التمثيل 

لقاءات مع ف�صائل فل�صطينية  احلركتن عدة 

واأطراف عربية لدعم تلك التوافقات، التي مل 

جتد لها تطبيقا عمليات حتى اللحظة، خا�صة 

واأن����ه مل ي�����ص��در م��ر���ص��وم الن��ت��خ��اب��ات، ك��م��ا مل 

لإق��رار  الثاين  القيادي  الجتماع  عقد  يجري 

خطوات اإنهاء النق�صام

وكان اإ�صماعيل هنية رئي�س املكتب ال�صيا�صي 

حل��رك��ة ح��م��ا���س، دع���ا اإىل ا���ص��ت��ك��م��ال خ��ط��وات 

يف  الكاملة  ال�����ص��راك��ة  وب��ن��اء  امل�صاحلة  حتقيق 

النق�صام  واإن��ه��اء  وامل��وح��دة،  ال�صعبية  املقاومة 

وجمل�س  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وح��دة  ح��ك��وم��ة  وت�صكيل 

وطني فل�صطيني، واإعادة بناء موؤ�ص�صات منظمة 

وت�صكل  والقوى  الف�صائل  كل  لت�صم  التحرير 

مظلة ل�صعبنا يف الداخل واخلارج

بالوحدة  متم�صكة  حما�س  حركة  اأن  واأك���د 

الوطنية وحتقيق امل�صاحلة، وقال لن ترتاجع 

حركة  مع  اإليها  تو�صلت  التي  التفاهمات  عن 

فتح والف�صائل الفل�صطينية، داعياً اإىل ا�صتكمال 

ما تبقى لإجناز اتفاق فل�صطيني يرقى مل�صتوى 

املرحلة

اأم��ام متغرات  الفل�صطينين  اأن  اإىل  واأ�صار 

والإ���ص��الم��ي  ال��ع��رب��ي  ال��واق��ع  يف  ا�صرتاتيجية 

وقال  للمنطقة،  ت�صكيل  واإع���ادة  والفل�صطيني، 

ف���ال ي��ج��ب اأن ن��ك��ت��ف��ي ب�����ردة ال��ف��ع��ل واجل����ري 

م�صتعدين  ن��ك��ون  اأن  ب��ل يجب  الأح�����داث،  وراء 

لمتالك زمام املبادرة، واأن ن�صنع احلدث، واأن 

ن�صع اأجنداتنا، وهذا ل يتاأتى اإل بامتالك قوة 

الوحدة والعت�صام بحبل اهلل

يكون  م��ن  كفل�صطينين  يهمنا  ل  واأ���ص��اف 

�صيا�صة هذه  ه��و  م��ا يهمنا  الأب��ي�����س،  البيت  يف 

جميعها  املتعاقبة  الإدارات  ول��الأ���ص��ف  الإدارة، 

كانت منحازة ، و�صدد على �صرورة عدم الوقوع 

املتعلق بالعودة  ال�صيا�صي  جم��ددا يف فخ الوهم 

وو�صل  انتهى  امل�����ص��ار  ه��ذا  وق���ال  للمفاو�صات، 

الق�صية  اأن  اإىل  م�صرا   ، م�����ص��دود  ط��ري��ق  اإىل 

ال�صيا�صي  ال�����ص��ر  مثلث  واج��ه��ت  الفل�صطينية 

ب�صفقة  متثل  وال���ذي  املا�صية  ال�صنوات  خ��الل 

القرن وخطة ال�صم و�صيا�صة التطبيع

وتابع قطعنا �صوطا جيدا على هذا الطريق، 

وتو�صلنا ملفاهيم قائمة على �صرورة اإعادة بناء 

مبداأ  وتفعيل  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  ال��ن��ظ��ام 

منظمة  واإط����ار  وال�صلطة  امل��ي��دان  يف  ال�صراكة 

التحرير، وبتنا على اأعتاب اإجناز هذا الطريق

 فتح وحماس..«عقبات غير مبررة« تعترض تنفيذ 
بنود اجتماع قادة الفصائل ودعوات إلنهاء االنقسام 

 بايدن يفكر في تعيين كلينتون كسفيرة 
لدى األمم المتحدة

 عمران خان: دول صديقة ضغطت 
علينا من أجل التطبيع

الجزائر تلوح بعودة »اإلعدام« بعد 25 عاما من التجميد

 جيفري يكشف ألول مرة: كنا نمارس لعبة 
المغامرة وخدعنا قادتنا حول عدد جنودنا في 

سوريا وال يوجد قرار بسحب القوات األمريكية

 جاسوس أمريكي وراء قتل عشرات 
الفلسطينيين والتونسيين

االنباط-وكاالت

اأف������ادت ت��ق��اري��ر اأن ال��ف��ري��ق الن��ت��ق��ايل 

ب��اي��دن،  ج��و  املنتخب،  الأم��ري��ك��ي  للرئي�س 

ال�صابقة  اخلارجية  وزي���رة  تعين  يف  يفكر 

لدى  لأم��ري��ك��ا  ك�صفرة  كلينتون  ه��ي��الري 

هيئة الأمم املتحدة

وذكرت �صحيفة “وا�صنطن بو�صت”، اأن 

�صخ�صا مطلعا على امللف، ك�صف اأنه جتري 

هذا  لتويل  كخيار  كلينتون  تر�صيح  درا�صة 

املن�صب، لأن ذلك “�صيزيد من هيبة ومكانة 

الوليات املتحدة بعد فرتة الرئي�س دونالد 

ترامب”

لهذا  كلينتون  ت��ر���ص��ي��ح  اأخ���ب���ار  وج����اءت 

املن�صب، يف الوقت ال��ذي ح��اول فيه بايدن 

الوليات  عن  العامل  ق��ادة  ت�صورات  تغير 

امل��ت��ح��دة يف ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة. وق���ال: 

اإىل  �صنعود  ع���ادت.  اأم��ري��ك��ا  اأن  “اأعلمهم 
اللعبة”

االنباط-وكاالت

ك�صف رئي�س الوزراء الباك�صتاين عمران 

على  بقوة  �صغطت  �صديقة  دول  اأن  خ��ان، 

اإ����ص���الم اآب����اد م��ن اأج����ل دف��ع��ه��ا اإىل تطبيع 

ا  العالقات مع الحتالل الإ�صرائيلي، راف�صً

الك�صف عنها

وب��ح�����ص��ب وك���ال���ة ع��رب��ي��ة، ف��ق��د اأو����ص���ح 

بالحتالل  ت��ع��رتف  ل��ن  باك�صتان  اأن  خ��ان 

ت�صوية  اإىل  ال��ت��و���ص��ل  ق��ب��ل  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 

تر�صي الفل�صطينين

ب��ال��دول  تتعلق  اأم���ور  “هناك  واأ����ص���اف: 

التي اعرتفت باإ�صرائيل لن نتناولها لأنها 

�صديقة، ول نريد الإ�صاءة لها”

االنباط-وكاالت

ل���ّوح���ت اجل����زائ����ر، ب���ع���ودة ت��ط��ب��ي��ق ع��ق��وب��ة 

الإعدام لردع مرتكبي بع�س اجلرائم، بعد اأكر 

من 25 عاما على جتميد العمل بها.

جاء ذلك يف حديث وزي��ر العدل اجلزائري 

بلقا�صم زغماتي، م�صاء اخلمي�س، خالل جل�صة 

برملانية ملناق�صة م�صروع قانون ملكافحة جرائم 

ال�صعبي  املجل�س  بيان  وفق  الأطفال،  اختطاف 

الوطني )الغرفة الأوىل للربملان(.

وم���وؤخ���را، ���ص��ه��دت اجل���زائ���ر ت��ن��ام��ي وق��ائ��ع 

دفع  ما  ق�صر،  وفتيات  اأط��ف��ال  وقتل  اختطاف 

ال�صلطات اإىل �صن ت�صريع جديد لردع مرتكبي 

تلك اجلرائم.

الإع����دام  بعقوبة  “ن�صّرع  زغ��م��ات��ي:  وق����ال 

ال��ق��ان��ون( ول تتفاجاأوا يف حالة  )م��وج��ودة يف 

اقت�صى  اإذا  امل�صتقبل  يف  العقوبة  ه��ذه  تطبيق 

الأمر”.واأ�صاف: “هناك نقا�س على امل�صتوين 

الوطني والدويل بن فريقي التاأييد والرف�س 

لعودة تطبيق عقوبة الإعدام”.

���ص��ي��ادة وح��رة  ذات  دول���ة  “اجلزائر  وت��اب��ع: 

اأي مانع  الإع���دام ول يوجد  يف تطبيق عقوبة 

ل�صغوط  اإ���ص��ارة  يف  ذلك”.  يف  عاملي  اأو  حملي 

منظمات حقوقية دولية باإلغاء عقوبة الإعدام 

باعتبارها عقوبة �صالبة حلق الإن�صان يف احلياة.

اأو  ت��وق��ع  “اجلزائر مل  زغ��م��ات��ي:  واأو����ص���ح 

اللجوء  متنع  دولية  اتفاقية  اأي��ة  على  ت�صادق 

الأم��ر  اقت�صى  اإذا  الإع���دام  تطبيق عقوبة  اإىل 

ع��ام  وم��ن��ذ  الإعدام”.  ع��ق��وب��ة  تطبيق  �صيتم 

1993، جمدت اجلزائر تطبيق عقوبة الإع��دام 

ب�صبب اتهامات حملية ودولية لل�صلطات اآنذاك 

بالنتقام من املعار�صن باإ�صدار اأكر من 1000 

حكم بالإعدام. وعقوبة الإع��دام، عادة ما تثر 

باعتبارها  العربية  املجتمعات  يف  وا�صعا  ج��دل 

احلياة،  يف  الإن�صان  حلق  �صالبة  عقوبة  اأق�صى 

اإذ يعتربها امل��وؤي��دون ردع��ا قويا ملرتكبي بع�س 

اجلرائم، فيما يدعو الراف�صون اإىل ا�صتبدالها 

بال�صجن مدى احلياة.

االنباط- وكاالت

 ن��ف��ى امل���ب���ع���وث الأم�����رك�����ي امل�����ص��ت��ق��ي��ل 

ل�����ص��وري��ا، ج��ي��م�����س ج��ي��ف��ري، وج����ود ق���رار 

ب���الن�������ص���ح���اب م����ن ����ص���وري���ا ع���ل���ى ج����دول 

الأعمال، وقال مت�صائاًل: اأي ان�صحاب من 

�صوريا؟ مل يكن هناك نية بالن�صحاب من 

�صوريا اأبداً

واأو�صح يف مقابلة مع �صحيفة ديفين�س 

الع�صكرية:  ال�����ص��وؤون  يف  املتخ�ص�صة  وان 

الإف�صاح  بعدم  املغامرة  لعبة  منار�س  كنا 

ال�����ص��ري��ح ل��ق��ادت��ن��ا ح���ول ع���دد ال���ق���وات يف 

���ص��وري��ا، وال���رق���م احل��ق��ي��ق��ي ي��ف��وق ال��ع��دد 

املعلن عدة مرات

واأ����ص���اف اأن���ه ب��ال��ت��زام��ن م��ع ك��ل اإع���الن 

ل��ل��رئ��ي�����س ت���رام���ب ع���ن اإحل������اق ال��ه��زمي��ة 

ق��ررن��ا  ���ص��وري��ا،  ���ص��م��ال  داع�����س يف  بتنظيم 

مربر  لتعزيز  خ��ي��ارات   5 اأف�صل  ا�صتنباط 

 . احلالتن  كال  يف  وجنحنا  هناك،  بقائنا 

مرة،  كل  يف  تراجع  الرئي�س  اأن  اإىل  لفتاً 

ليزداد اقتناعاً ب�صرورة الإبقاء على قوات 

حمدودة هناك وا�صتمرار القتال

وقال جيفري: قرار الن�صحاب املت�صّرع 

�صّكل احلدث الأكر جدًل يل خالل عملي 

املهني يف احلكومة املمتد على نحو 50 عاماً

االنباط-وكاالت

ك�����ص��ف��ت وث���ائ���ق ل��وك��ال��ة ال���ص��ت��خ��ب��ارات 

امل���رك���زي���ة الأم���ري���ك���ي���ة ع���ن ال�����دور ال���ب���ارز 

اليهودي  الأمريكي  اجلا�صو�س  اأداه  ال��ذي 

ج���ون���اث���ان ب�������ولرد، يف ت�����ص��ف��ي��ة ع�����ص��رات 

الفل�صطينين

واأكدت وثائق وكالة ال�صتخبارات “�صي 

عام  ال�صرية  عنها  “رفعت  التي  ايه”،  اآي 

مقر  على  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��غ��ارة  اأن   ،2012

تون�س  يف  الفل�صطينية  التحرير  منظمة 

عام 1985، التي اأدت اإىل مقتل 60 �صخ�صا، 

مت التخطيط لها بال�صتناد اإىل معلومات 

ق��دم��ه��ا اجل��ا���ص��و���س الأم���ري���ك���ي ج��ون��اث��ان 

 ”i24“ موقع  اأورده  م��ا  بح�صب  بولرد”، 

الإ�صرائيلي

واأط���ل���ق ����ص���راح اجل��ا���ص��و���س الأم��ري��ك��ي 

على  “بالتج�ص�س  ات���ه���م  ال�����ذي  ب�������ولرد، 

)يف  من�صبه  وا�صتغالل  املتحدة  ال��ولي��ات 

لت�صريب  الأم��ري��ك��ي��ة(  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ق���وات 

اإ���ص��رائ��ي��ل، يف ت�صرين  ل�����ص��ال��ح  م��ع��ل��وم��ات 

الثاين/ نوفمرب عام 2015 بعد ق�صاء حكم 

بال�صجن ملدة 30 عاما “لتمريره معلومات 

اأث��ن��اء  اإ���ص��رائ��ي��ل يف  اإىل  اأم��ن��ي��ة ح�����ص��ا���ص��ة 

البحرية،  ا�صتخبارات  لدى  كمحلل  عمله 

ومبوجب �صروط اإطالق �صراحه، ل ميكن 

ل���ب���ولرد م���غ���ادرة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة مل��دة 

خم�س �صنوات”

ي�صار اإىل اأن عملية “ال�صاق اخل�صبية”، 

هو ال�صم احلركي الذي اعتمده الحتالل 

لغارة ال�صالح اجلو الإ�صرائيلي، التي نفذت 

يف الأول من ت�صرين الأول/ اأكتوبر 1985، 

التحرير  ملنظمة  العامة  القيادة  �صد مقر 

“حمام  م��دي��ن��ة  يف  ال���واق���ع  الفل�صطينية 

ال�صاحية  التي تقع يف  ال�صط” التون�صية، 

 22 ح���وايل  بعد  على  للعا�صمة  اجلنوبية 

وج��رح  بقتل  ال��غ��ارة  وت�صببت  ك��ي��ل��وم��رتا، 

الع�صرات من التون�صين والفل�صطينين
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لندن – وكاالت

مان�س�سرت  �أن  �سحفية  تقارير  �أك��دت 

ي��ون��اي��ت��د ي��غ��ري ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو، 

�أول��د  قلعة  �إىل  للعودة  يوفنتو�س،  جنم 

ت����ر�ف����ورد يف �مل���و����س���م �مل���ق���ب���ل. وزع��م��ت 

يوفنتو�س  �أن  �سابقة  �سحفية  ت��ق��اري��ر 

يتخل�س  ك��ي  للبيع،  رون��ال��دو  �سيعر�س 

م��ن ر�ت��ب��ه �مل��رت��ف��ع )31 م��ل��ي��ون ي���ورو(. 

�لربتغالية،  »ري��ك��ورد«  ل�سحيفة  ووفًقا 

��ا  ف����اإن م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د ق���دم ع��ر���سً

م��ي��ن��دي��ز، وك��ي��ل  �إىل خ���ورخ���ي  ر���س��م��ًي��ا 

�أول�����د  �إىل  �ل�������دون  لإع��������ادة  رون�����ال�����دو، 

ع��ر���س  �أن  �إىل  و�أ�������س������ارت  ت������ر�ف������ورد. 

ل���رون���ال���دو، �سخم  �ل�����س��ي��اط��ن �حل��م��ر 

ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �مل���ايل، و����س���اروخ م��ادي��ر� 

ي����در�����س �لأم��������ر. و�لأم��������ر ذ�ت������ه ق��ال��ت��ه 

كري�ستيان  ع��ن  ن��ق��ًا  »م��ارك��ا«  �سحيفة 

 ،ESPN ���س��ب��ك��ة  يف  ���س��ح��ف��ي  م���ارت���ن، 

وبورتو،  مان�س�سرت  يف  مل�سادر  »وفًقا  �أنه 

ف����اإن ي��ون��اي��ت��د �أغ����رى رون���ال���دو ل��ل��ع��ودة 

�إىل �ل��ن��ادي يف �مل��و���س��م �مل��ق��ب��ل«.و�أ���س��ارت 

ه��ذ�  ي���در����س  رون���ال���دو  �أن  �إىل  �مل�����س��ادر 

م�ستعد  وي��وف��ن��ت��و���س  ح���ال���ًي���ا،  �ل��ع��ر���س 

م��ادي��ر�،  ���س��اروخ  رح��ي��ل  على  للتفاو�س 

�إذ� ط��ل��ب �ل��اع��ب �مل���غ���ادرة. و�أو���س��ح��ت 

مع  عقد  لديه  كري�ستيانو  �أن  �ل�سحيفة 

يوفنتو�س حتى �سيف 2022، وكان ُينظر 

�إىل  �ل��ن��ادي  لنقل  مهمة  ك�سفقة  �إل��ي��ه 

�لقت�سادي  �لتاأثري  لكن  �آخ��ر،  م�ستوى 

ثقيًا  عبًئا  ر�تبه  جعلت  كورونا،  لأزمة 

�ل�سيدة �لعجوز.  على 

�إن ع����ودة رون���ال���دو  وق���ال���ت »م���ارك���ا« 

ق��دمي  ب��ع��ه��د  �ل��وف��اء  مب��ث��اب��ة  ملان�س�سرت 

»�أحب مان�س�سرت.   2014 عندما �سرح يف 

يف  يونايتد  و�مل���ان  ه���ذ�،  ي��ع��رف  �جلميع 

قلبي وجماهريه ر�ئعة ب�سكل ل ي�سدق، 

�أن  م��ا«. وذك��رت  يوًما  �ل��ع��ودة هناك  �أود 

6 ���س��ن��و�ت يف �أول���د  ك��ري�����س��ت��ي��ان��و ق�����س��ى 

تر�فورد بن عامي 2003 و2009، وحقق 

ودوري  م�����ر�ت   3 �ل���ربمي���ريل���ي���ج  ل���ق���ب 

 118 و�أح��رز  �أوروب��ا م��رة وحيدة،  �أبطال 

�لن��ت��ق��ال  ق��ب��ل  م����ب����ار�ة،   292 ه���دًف���ا يف 

لريال مدريد مقابل 96 مليون يورو.

رونالدو في طريق العودة للشياطين

شفيع يدخل قائمة الالعبين 
االكثر مشاركة

الحكم يثير غضب ميسي

كورونا تنال من النجم صالح

االنباط – عمان

دخل حار�س مرمى منتخبنا �لوطني 

ل���ك���رة �ل����ق����دم �ل���ك���اب���ن ع���ام���ر ���س��ف��ي��ع، 

�لدولية  مبار�ته  خا�س  عندما  �لتاريخ 

170 وذل����ك ع��ن��دم��ا ����س���ارك م�����س��اء  رق���م 

�أقيمت  �لتي  �لعر�ق  مبار�ة  يف  �خلمي�س 

دبي،  يف  �لتدريبي  �ملع�سكر  هام�س  على 

عامر  وكتب  �ل�سلبي.  بالتعادل  و�نتهت 

موقع  على  �خلا�س  ح�سابه  عرب  �سفيع 

مبا�سرة  �مل��ب��ار�ة  نهاية  بعد  ب��وك،  في�س 

ق��وة«. وك��ان  �للهم  »170 م��ب��ار�ة دول��ي��ة، 

م������درب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي ف��ي��ت��ال 

بوركلمانز، قد قام بالدفع بعامر �سفيع 

ق��ب��ل ن��ه��اي��ة �مل���ب���ار�ة ب��ع��دة دق��ائ��ق، حتى 

�لدولية.  مبارياته  عدد  رفع  له  يت�سنى 

�أكرث  قائمة  دخل  قد  �سفيع  عامر  وكان 

��ا ل��ل��م��ب��اري��ات �ل��دول��ي��ة  �ل��اع��ب��ن خ��و���سً

على م�ستوى �لعامل، عرب تاريخ �للعبة، 

�لتا�سع  �مل��رك��ز  يف  حينها  ����س��ت��ق��ر  ح��ي��ث 

عاملًيا.

�لقدم،  لكرة  �لأردين  �لحت��اد  ويقوم 

بجهود كبرية يف خماطبة �لفيفا بهدف 

�لدولية،  �مل��ب��اري��ات  م��ن  �مل��زي��د  �حت�ساب 

�سمن  تعتمد  ومل  �سفيع،  خا�سها  �لتي 

ر�سيده.

االرجنتني – وكاالت

بر�سلونة  جن��م  مي�سي  ليونيل  دخ��ل 

يف ����س���ر�ع ح����اد م���ع �حل��ك��م �ل��رب�زي��ل��ي 

م���ب���ار�ة  �أد�ر  �ل�����ذي  ك���او����س  ر�ف���ائ���ي���ل 

فجر  وب��ار�ج��و�ي،  �لأرجنتن  منتخبي 

�جل���م���ع���ة، ���س��م��ن �ل��ت�����س��ف��ي��ات �مل��وؤه��ل��ة 

�سحيفة  ن��ق��ل��ت   .2022 �ل���ع���امل  ل��ك��اأ���س 

��سطدم  مي�سي  �أن  �لأرجنتينية  �أول��ي��ه 

ب��ك��او���س 3 م��ر�ت �أث��ن��اء �مل��ب��ار�ة، �أول��ه��ا 

�ع���رت�����س )ل���ي���و( ع��ل��ى ع����دم �ح��ت�����س��اب 

خم��ال��ف��ة ل���ه. و�أ���س��اف��ت �أن���ه ب��ع��د م��رور 

4 دق���ائ���ق، ث����ار م��ي�����س��ي يف وج����ه �حل��ك��م 

�جل��ز�ء  ركلة  على  معرت�سا  �ل��رب�زي��ل��ي 

�ل���ت���ي ت���ق���دم ب��ه��ا م��ن��ت��خ��ب ب����ار�ج����و�ي. 

�حلكم  �ألغى  عندما  �أ�سده  �ل�سد�م  وبلغ 

هدفا �سجله ليونيل بعد �للجوء لتقنية 

�أث��ب��ت��ت وج����ود خمالفة  �ل��ت��ي  �ل��ف��ي��دي��و 

ثانية   27 قبل  ب��ار�ج��و�ي  ل�سالح لع��ب 

م����ن ه����ز ق����ائ����د م���ن���ت���خ���ب �لأرج����ن����ت����ن 

�ل�سباك، لتبقى �لنتيجة 1-1. وترجمت 

�أول���ي���ه م���ا ت��ف��وه ب���ه م��ي�����س��ي �ل����ذي ق��ال 

لقد  م��رت��ن...  �أزع��ج��ت��ن��ا  »ل��ق��د  للحكم 

خدعتنا مرتن«.

القاهرة – وكاالت

م�سر  ملنتخب  �ل��ف��ن��ي  �جل��ه��از  �أع��ل��ن 

ب����ق����ي����ادة ح�������س���ام �ل������ب������دري، �جل���م���ع���ة، 

�إ���س��اب��ة حم��م��د ���س��اح جن���م ل��ي��ف��رب��ول 

�لإجن���ل���ي���زي، ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا.وق���ال 

�جلهاز �لفني يف بيان ر�سمي، �إن �مل�سحة 

�ملنتخب  لبعثة  �أج��ري��ت  �ل��ت��ي  �ل��ط��ب��ي��ة 

كورونا.  بفريو�س  �ساح  �إ�سابة  �أثبتت 

و�أو�سح �جلهاز �لفني، �أن جنم ليفربول 

بينما جاءت  �أع��ر����س،  �أي  يعاين من  ل 

�سلبية.  �ل��ف��ري��ق  �أع�����س��اء  ب��اق��ي  م�سحة 

 28 وخ�����س��ع حم��م��د ���س��اح ���س��اح��ب �ل����

تن�سيق  بعد  �لطبي،  للربتوكول  عاما، 

ط��ب��ي��ب �مل��ن��ت��خ��ب حم��م��د �أب���و�ل���ع���ا مع 

ن���ادي���ه �لإجن���ل���ي���زي. ومت ع����زل ���س��اح 

د�خ�����ل غ���رف���ت���ه، ع�����اوة ع��ل��ى ع����زل ك��ل 

للمزيد  �سيخ�سع  باأنه  �ملخالطن، علما 

م�����ن �ل���ف���ح���و����س���ات خ������ال �ل�������س���اع���ات 

�لقادمة.

االنباط – عمان

ب����د�أ �مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي ل��ك��رة �ل��ق��دم، 

مل��و�ج��ه��ة نظريه  حت�����س��ري�ت��ه ����س��ت��ع��د�د�ً 

�ل�������س���وري ودي������اً ع��ن��د �خل��ام�����س��ة م�����س��اء 

���س��م��ن  �لأردن-،  -ب���ت���وق���ي���ت  �لث����ن����ن 

�مل���ع�������س���ك���ر �ل����ت����دري����ب����ي �ل��������ذي ي��ق��ي��م��ه 

تاأهباً ل�ستكمال  �لن�سامى حالياً يف دبي، 

�ل���ق���ادم.  �آذ�ر  يف  �مل�����س��رتك��ة  �ل��ت�����س��ف��ي��ات 

�جلمعة   م�ساء  تدريباً  �لن�سامى  و�أج��رى 

��ستمل  بوركلمانز  فيتال  �مل��درب  بقيادة 

ع���ل���ى �ل���ع���دي���د م����ن �جل�����و�ن�����ب �ل��ف��ن��ي��ة 

و�ل��ب��دن��ي��ة، ت��اأه��ب��اً ل��ل��ق��اء �ل����ودي �ل��ث��اين 

�ل��ت��ع��ادل  ب��ع��د  �مل��ع�����س��ك��ر،  و�لأخ����ري �سمن 

مع �لعر�ق دون �أهد�ف. من جانبه، عرب 

مدرب �لن�سامى عن قناعته بالأد�ء �لذي 

�لعر�ق،  �أم��ام  �لوطني  �ملنتخب  به  ظهر 

ب��ع��د ن��ح��و ع����ام ك���ام���ل م���ن �ل���غ���ي���اب عن 

�لظروف  ظ��ل  يف  و�مل��ب��اري��ات،  �لتدريبات 

كورونا.  جائحة  فر�ستها  �لتي  �ل�سعبة 

�ن�سجاماً  �لاعبون  �أظهر  فيتال:  وقال 

وكنا  ع��ال��ي��اً،  تكتيكياً  و�ن�����س��ب��اط��اً  ج��ي��د�ً 

�لأق������رب ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل���ف���وز ب��ع��د ���س��ن��اع��ة 

�ل�سوط  يف  �ملحققة  �لفر�س  من  �لعديد 

�ملطلوبة  �ل��ف��ائ��دة  حققنا  لكننا  �ل��ث��اين، 

من هذ� �للقاء.

�لإم��ار�ت،  يف  �لن�سامى  مع�سكر  ويقام 

م�سدد  �سحي  ب��روت��وك��ول  تطبيق  و�سط 

ويهدف  �لعامة،  �ل�سامة  على  للحفاظ 

ل�ستكمال  تاأهباً  �لإعد�د،  م�ستوى  لرفع 

�ل��ت�����س��ف��ي��ات �مل�����س��رتك��ة و�مل���وؤه���ل���ة ل��ك��اأ���س 

  .2023 �آ���س��ي��ا  ون��ه��ائ��ي��ات   ،2022 �ل���ع���امل 

ي��ن��ت��ظ��ر  �ل���وط���ن���ي  �مل���ن���ت���خ���ب  �أن  ي���ذك���ر 

مو�جهة �لكويت �أو�خر �آذ�ر �لقادم 2021، 

حزير�ن،  يف  و�أ�سرت�ليا  نيبال  لقاء  قبل 

�لت�سفيات. من  �لثانية  �ملجموعة  �سمن 

وي�����س��ت��ق��ر �مل��ن��ت��خ��ب �ل���وط���ن���ي يف �مل��رك��ز 

مع  بال�سر�كة  جمموعته،  �سمن  �لثاين 

مع  نقاط(،   10( �لر�سيد  ب��ذ�ت  �لكويت 

ونيبال   ،)12( بال�سد�رة  �أ�سرت�ليا  بقاء 

دون  �ل�سينية  تايبيه  و�خ��ري�ً   ،)3( ر�بعاً 

�أي نقطة.

القاهرة – وكاالت

حمفوًفا  �ختباًر�  م�سر  منتخب  يدخل 

ب���امل���خ���اط���ر يف م���و�ج���ه���ة ���س��ي��ف��ه ت���وج���و، 

�ل�سبت، ب�ستاد �لقاهرة �لدويل، يف �جلولة 

بالت�سفيات  �ل�سابعة  للمجموعة  �لثالثة 

�ملوؤهلة لبطولة كاأ�س �لأمم �لأفريقية.

�مل�سار  ت�سحيح  عن  �لفر�عنة  ويبحث 

م��ب��ك��ًر� وح�����س��د �أول �ن��ت�����س��ار م��ع �مل��دي��ر 

بد�ية  بعد  �لبدري،  �لفني �جلديد ح�سام 

�سهدت  �لت�سفيات،  م�سو�ر  يف  متو��سعة 

ل��ك��ل منهما  ب���ه���دف  ك��ي��ن��ي��ا  �ل���ت���ع���ادل م���ع 

ب�ستاد ب��رج �ل��ع��رب، ث��م �ل��ت��ع��ادل م��ع جزر 

�ل��ق��م��ر ب��اجل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة خ����ارج �ل��دي��ار.

كبري  ت��ر�ج��ع  م��ن  م�سر  منتخب  وع��ان��ى 

ملونديال  تاأهله  منذ  �لأخ���رية  �ل��ف��رتة  يف 

�مل���ون���دي���ال  ودع�������و�  ف���ال���ف���ر�ع���ن���ة   ،2018

م���ب���ك���ًر� م����ن م���رح���ل���ة �مل����ج����م����وع����ات، ث��م 

وت��وىل  ك��وب��ر  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي هيكتور  رح���ل 

وودع  �مل��ه��م��ة  �أج����ريي  خ��اف��ي��ري  �ملك�سيكي 

�أر�سه  على   2019 �لأفريقية  �لأمم  كاأ�س 

من دور �ل� 16 على يد جنوب �أفريقيا.

ت��ع��ود �ل��ق��وة �ل�����س��ارب��ة مل��ن��ت��خ��ب م�سر 

وع��ل��ى  �ل����ب����دري،  ع��ه��د  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة 

ر�أ�سها جنم �ل�سباك حممد �ساح �أيقونة 

�ل��ف��ر�ع��ن��ة وجن��م ل��ي��ف��رب��ول، و�ل���ذي غاب 

�لت�سفيات لاإ�سابة،  �أول جولتن يف  عن 

جديدة  �سفحة  ب��د�أ  �ل��ك��رة  �حت��اد  �أن  كما 

مع �ساح و�أقام حفًا لتكرميه مبنا�سبة 

ا  �أي�سً وعاد  �لربميريليج.  بلقب  تتويجه 

��ستبعادهم  �أزم���ة  ب��ع��د  ب��ري�م��ي��دز  لع��ب��و 

ناديهم  و�إد�رة  �لفني  �جلهاز  بن  خلاف 

�ملنتخب  لعبي  بجانب  جولتن،  �أول  يف 

�أول جولتن  ع��ن  غ��اب��و�  �ل��ذي��ن  �لأومل��ب��ي 

خل��و���س ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �لأمم �لأف��ري��ق��ي��ة 

حتت 23 عاًما. ورغم ذلك يفتقد منتخب 

ر�أ�سهم  على  لعبيه  بع�س  ج��ه��ود  م�سر 

ح�����س��ن �ل�����س��ح��ات وط��اه��ر حم��م��د ط��اه��ر 

ح��م��دي وحممد  �لأه��ل��ي، وحم��م��د  ثنائي 

�لإ�سابة،  ب�سبب  بري�ميدز  ثنائي  ف��اروق 

بري�ميدز  ثنائي  �ل��ب��دري  ��ستبعد  بينما 

م��ه��دي ���س��ل��ي��م��ان ح��ار���س �مل��رم��ى و�أح��م��د 

لعب  توفيق  �أك��رم  بجانب  من�سور  �أمي��ن 

�لأه����ل����ي و�مل���ن���ت���خ���ب �لأومل����ب����ي.وي����ر�ه����ن 

�ل����ب����دري ع��ل��ى ق������در�ت ث���اث���ي �ل�����دوري 

حممد  ر�أ�سهم  وعلى  �ملتاألق،  �لإجنليزي 

�ل��ن��ن��ي وحم���م���ود ح�سن  ���س��اح وحم��م��د 

ت��ري��زي��ج��ي��ه، م���ن �أج�����ل ت�����س��ح��ي��ح م�����س��ار 

�مل��ن��ت��خ��ب ب��ج��ان��ب ق����در�ت لع��ب��ي �لأه��ل��ي 

و�ل���زم���ال���ك ب��ع��د ت��اأه��ل��ه��م ل��ن��ه��ائ��ي دوري 

�أفريقيا. �أبطال 

منتخبنا الوطني يبدأ االستعداد لمواجهة سوريا

منتخب مصر يبحث عن الفوز امام توجو

خبرات اردنية الدارة الدوري النسوي السعودي
االنباط – عمان

�خ��ت��ار �لحت����اد �ل�����س��ع��ودي ل��ك��رة �ل��ق��دم، 

لإد�رة  �أردن�����ي�����ة،  وف���ن���ي���ة  �إد�ري��������ة  ط����و�ق����م 

م��ب��اري��ات »�ل������دوري �مل��ج��ت��م��ع��ي �ل��ن�����س��وي«، 

ب��ال�����س��ع��ودي��ة. ومت  م���رة  ي��ق��ام لأول  �ل����ذي 

مبر�قبة  ممثلة  �أردنية  بكفاء�ت  �ل�ستعانة 

�مل���ب���اري���ات ن�����س��ري��ن �خل���ز�ع���ل���ة، و�حل���ك���ام 

�إ�سام  �لعبادي،  �سابرين  مبي�سن،  �إ�سر�ء 

�ل��ع��ب��ادي، ح��ن��ن م����ر�د، ه��ي��ا �مل��ج��ايل، زي��ن 

ف����و�ز، ب��ي��ان ب���ك���ري�ت، �إىل ج��ان��ب �مل��درب��ات 

�أب���و �سبيح،  ���س��روق �ل�����س��اذيل، ن��ور �ل��ه��دى 

للخز�علة  �ملهمة  ���س��ن��دت 
ُ
و�أ �لعتوم.  ود�ل��ي��ا 

بالإ�سر�ف على مر�قبات �ملباريات، و�إعطاء 

حم���ا����س���ر�ت خ���ا����س���ة ب��ت��ن��ظ��ي��م �ل���ل���ق���اء�ت 

عمل  �آلية  �إىل  بالإ�سافة  عليها،  و�ملر�قبة 

�لتقارير.

�لكفاء�ت  حجم  �خلطوة،  ه��ذه  وجت�سد   

�ل��ن�����س��وي��ة �لأردن����ي����ة ومب��خ��ت��ل��ف �مل���ج���الت، 

�لإد�ري��������ة و�ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، و�ل��ت��ي 

���س��ه��دت ت��ط��ور� م��ل��ح��وظ��ا خ���ال �ل�����س��ن��و�ت 

�لأخ��������رية، م����ع ����س��ت�����س��اف��ة ك����اأ�����س �ل���ع���امل 

ل��ل�����س��اب��ات، ون��ه��ائ��ي��ات �آ���س��ي��ا ل��ل�����س��ي��د�ت، �إىل 

�لإقليمية  �ل��ب��ط��ولت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ج��ان��ب 

�لن�سوية. للكرة  و�ملحلية 

من  بالفرتة  �لبطولة  مناف�سات  وتقام   

17 ت�سرين �لثاين �جلاري، لغاية 18 كانون 

على  و�ل����دم����ام،  وج����دة  ب��ال��ري��ا���س  �لأول، 

ت�ساعية. ماعب 
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ل��ق��ي اأح����د اأب�����رز امل��ج��رم��ن يف ت��اري��خ 

رف�ضه  بعد  اجلمعة،  ام�س  حتفه  بريطانيا، 

كورونا  بفريو�س  الإ�صابة  من  العالج  تلقي 

امل�ضتجد.

�صوتكليف،  بيرت  املت�صل�صل،  القاتل  وتويف 

يوم  ال�صجن  يف  يورك�صاير«،  ب�«�صفاح  امللقب 

بعد  ع��ام��ا،   74 يناهز  عمر  ع��ن  اجل��م��ع��ة، 

اإ�ضابته بفريو�س كورونا.

ال�صبعينات،  نهاية  يف  �صوتكليف  وا�صتهر 

ب�صل�صلة  قيامه  بعد  بريطانيا،  اأرعب  عندما 

فتاة   13 بحياة  اأودت  ال��ق��ت��ل،  ج��رائ��م  م��ن 

اأخريات،   9 اأ�صيبت  بينما  اإجنلرتا،  �صمايل 

يف الفرتة بن عامي 1975 و1980.

مدة  يق�صي  ي��ورك�����ص��اي��ر«  »���ص��ف��اح  وك���ان 

ع��ق��وب��ت��ه ب��ال�����ص��ج��ن امل���وؤب���د، ع��ن��دم��ا ت��ويف 

بعد  دوره����ام  ن���ورث  ج��ام��ع��ة  م�صت�صفى  يف 

اإ�ضابته بفريو�س كورونا. م�ضاعفات 

ووف���ق���ا مل���وق���ع »����ص���ك���اي ن���ي���وز«، رف�����س 

اإ�صابته بفريو�س  بعد  العالج  تلقي  �صوتكليف 

اإ�صابته  من  اأ�صبوعن  بعد  وذل��ك  ك��ورون��ا، 

قلبية. بنوبة 

م�صاكل  من  يعاين  ال�صابق  القاتل  وك��ان 

���ص��ح��ي��ة ع����دة، م��ن��ه��ا ال�����ص��ك��ري واأم���را����س 

بالقلب.

اأ���ض��ب��ح   ،1974 ع���ام  يف  زواج�����ه  وب��ع��د 

ال�صابات  الهوى  ببائعات  مهوو�صا  �صوتكليف 

بعد  الذعر  اأثار  حيث  يورك�صاير،  منطقة  يف 

�صل�صلة من جرائم القتل الغام�صة.

بال�صرطة  بالتالعب  �صوتكليف  وجن��ح 

للفتيات  تنبيها  عممت  التي  الربيطانية، 

م�صاء، حتى جنحت  لوحدهم  اخلروج  بعدم 

.1981 ال�صلطات بالقب�س عليه عام 

�صاتكليف.  دي�����ن 
ُ
اأ  ،1981 ال���ع���ام  ويف 

برودمور  م�صت�صفى  يف  الوقت  بع�س  واأم�صى 

يف بريك�صاير قبل نقله اإىل �صجن فرانكالند 

يف عام 2016 بعد اأن اعتربت حالته م�صتقرة 

مبا يكفي ليق�صي فرتة عقوبته يف ال�صجن.

وؤو�سيا �ليوم- �إك�سرب�س

الأ����ص���واأ حظا  ال��ي��وم   »13 »اجل��م��ع��ة  ي��ع��د 

ع��ل��ى الإط����الق يف ال��ع��دي��د م��ن اخل��راف��ات 

وامل��ع��ت��ق��دات، ح��ي��ث ي��رت��ب��ط يف ال��ك��ث��ري من 

الروايات ب�صوء الطالع والق�ص�س املرعبة.

يف  واح��دة  مرة  من  التاريخ  هذا  ويحدث 

املعتقدات  وت�صري  م���رات.  ث��الث  اإىل  ال��ع��ام 

القدمية اأن يوم اجلمعة �صيء احلظ  يف حد 

مزعجا   13 بالرقم  اقرتانه  يجعل  ما  ذات��ه، 

م�صدرا  الرقم  ه��ذا  ك��ون  م�صاعف،  ب�صكل 

للت�صاوؤم لدى الكثريين حول العامل.

وُم�����ن�����ح اخل�������وف غ�����ري امل���ن���ط���ق���ي م��ن 

ب���  ي����ع����رف  ع���ل���م���ي���ا  ا����ص���م���ا   13 ال�����رق�����م 

واخل��وف   ،  triskaidekaphobia
ب�  املعروف  ا�صمه اخلا�س  له  من اجلمعة 13 

 ،paraskevidekatriaphobia
تعني  ح��ي��ث  ال��ي��ون��ان��ي��ة،  م���ن  امل�����ص��ت��وح��ى 

وت��ع��ن��ي  اجل��م��ع��ة   Paraskeví ك��ل��م��ة 

.13 الرقم   dekatreís
يوم اجلمعة  الزواج  النا�س  بع�س  ويتجنب 

من  اإج���ازة  ي��وم  ي��اأخ��ذ  الآخ��ر  والبع�س   ،13

العمل اأو يرف�س ال�صفر يف هذا التاريخ.

ملاذا اجلمعة 13 �صيء احلظ؟

واخلرافات  النظريات  من  العديد  هناك 

اجلمعة  ي��وم  اعتبار  �صبب  ح��ول  والأ�صاطري 

الثالث ع�صر يوما �صيئ احلظ.

على  الغالب  يف  النظريات  ه��ذه  وت��رك��ز 

احلظ  ب�صوء  ارتباطه  مع  نف�صه،   13 الرقم 

من  وا�صع  نطاق  على  اجلمعة  ليوم  املفرت�س 

خالل الأفالم والكتب والربامج التلفزيونية.

ال��ع�����ص��اء الأخ����ري والأ���ص��اط��ري  اإن  وي��ق��ال 

الرقم  الإ�صكندنافية �صاهمت يف اخلوف من 

.13

دو�صي  دون��ال��د  الفولكلور  م���وؤرخ  واأ���ص��ار 

جاء   13 الرقم  من  الت�صاوؤم   اأن  اإىل  �صابقا 

اأول من اأ�صطورة ا�صكندنافية.

اأق��ام��وا حفل  اإلها   12 بن  من  ه��ذا  وك��ان 

املخادع  الإله  فالهال، عندما و�صل  ع�صاء يف 

لوكي، الذي مل تتم دعوته، ك�صيف رقم 13.

وق��ي��ل اإن ل��وك��ي رت��ب جل��ع��ل الإل���ه ه��ودر 

ال�صكندنافية(  الأ�صاطري  يف  الأعمى  )الإله 

من  م�صنوعا  بالدر   اأخيه  على  �صهما  يطلق 

نبات الدبق، وقتله.

واأ���ص��اف دو���ص��ي: »م��ات ب��ال��در، وحزنت 

الأر�س كلها. كان يوما م�صوؤوما �صيئ احلظ«.

  ،13 اجلمعة  ح��ول  اأخ��رى  نظرية  وهناك 

الع�صاء  وق�صة  الو�صطى  الع�صور  من  تاأتي 

الأخري و�صلب ي�صوع يف يوم اجلمعة العظيمة، 

ن�صبة اإىل بع�س الروايات الدينية امل�صيحية.

ومن بن اأحد الأ�صباب التاريخية الأخرى 

اأنه يف يوم اجلمعة  للخوف من هذا التاريخ، 

اأكتوبر 1307، قام امللك الفرن�صي فيليب   13

فر�صان  اأع�صاء  من  املئات  باعتقال  الرابع 

)كما  للطبيعة  خارقا  غ�صبا  اأثار  ما  املعبد، 

هو م�صجل يف العديد من الق�ص�س اخليالية 

للكاتب   The Iron King  مبا يف ذلك

موري�س دريون يف عام 1955(.

�صبب  حول  اأخرى  نظريات  هناك  اأن  كما 

مثل  احل���ظ،  ���ص��وء  يجلب   13 اجلمعة  ك��ون 

املتعلقة  ال�صيئة  الأح��داث  من  العديد  وق��وع 

ال�صخ�صيات  من  ع��دد  وم��وت  التاريخ  بهذا 

ال�صهرية.

يخاف   ،13 اجلمعة  ي��وم  يقرتب  وعندما 

الأحداث  ويعزون  التاريخ  هذا  من  الكثريون 

اإىل  فيها  خطاأ  اأي  حدوث  اأو  املحظوظة  غري 

�صوء احلظ املتعلق به.

كورونا تقضي على »سفاح يوركشاير« الذي أرعب 
فتيات بريطانيا

خرافة الجمعة 13 .. لماذا يوصف هذا التاريخ باليوم المشؤوم؟

أهم الفيتامينات في فصل الشتاء

إنستغرام يعلن عن مفاجأة.. 
تعرف عليها!

التطبيق المشاكس ينتصر.. تأجيل قرار 
حظر تيك توك بأميركا

تركيا.. العثور على لوحة جدارية قديمة 
تشبه لوحة »الموناليزا«

رو�سيا �ليوم - نوفو�ستي

ك�����ص��ف��ت ال���دك���ت���ورة م��اري��ن��ا م��اك��ي�����ص��ا، 

اأخ�����ص��ائ��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة ال���رو����ص���ي���ة، اأه���م 

يف  اجل�صم  يحتاجها  ال��ت��ي  الفيتامينات 

ال�صتاء. ف�صل 

وقالت مو�صحة، تعترب الفواكه واخل�صار 

وال��ث��م��ار ال��ط��ازج��ة وامل��ج��م��دة امل�����ص��در 

الأك�صدة،  وم�صادات  للفيتامينات  الرئي�صي 

وتعزز  اجل�صم  مناعة  منظومة  تقوي  لأنها 

الفريو�صية. لالأمرا�س  مقاومته 

ا���ص��ت��ب��دال��ه��ا مبخلل  واأ���ص��اف��ت، مي��ك��ن 

من  عالية  ن�صبة  على  يحتوي  الذي  امللفوف 

C وبكترييا مفيدة لالأمعاء. فيتامني 

فيتامن  اأهمية  اإىل  اخلبرية،  واأ���ص��ارت 

يف  نق�صه  م��ن  اجل�صم  يعاين  ال��ذي   ،D
فرتة  ق�صر  ب�صبب  ع���ادة،  ال�صتاء  ف�صل 

ن��ق�����س ه��ذا  ي�����وؤدي  اأن  ال��ن��ه��ار. ومي��ك��ن 

والكاآبة.  النوم  ا�صطراب  اإىل  الفيتامن 

ويف هذه احلالة قد يحتاج اجلهاز الع�صبي 

اإىل »مكمل تقليدي« املغني�صيوم مع فيتامن 

.  B6

وت��ن�����ص��ح الأخ�������ص���ائ���ي���ة، ب�������ص���رورة 

غنية  م��واد  على  الغذائي  النظام  اح��ت��واء 

ب��ال��ربوت��ي��ن��ات م��ث��ل ال��ل��ح��وم والأ���ص��م��اك 

لأن  الأل��ب��ان.  ومنتجات  واحلليب  والبي�س 

اجل�صم  يف  الربوتينات  م�صتوى  انخفا�س 

ميكن اأن يوؤدي اإىل انخفا�س املناعة.

�لعربية-وكاالت

ال�صور  تطبيق  قرر  مفاجئة،  خطوة  يف 

الأ�صهر يف العامل اإطالق ت�صميم جديد له.

ف��ق��د ك�����ص��ف اإن�����ص��ت��غ��رام ع���ن اإط����الق 

�صنوات  مرور  بعد  للتطبيق،  جديد  ت�صميم 

�صفحته  على  ي��ذك��ر  حت��دي��ث  اإج����راء  دون 

الرئي�صية.

جديدة  جتربة  خللق  التطبيق  وي�صعى 

املقدمة  يف   »Reels« خا�صية  رمز  باإبراز 

والو�صط.

الفيديو  Reels من خدمات  كما تعترب 

والتي  اإن�صتغرام،  يقدمها  التي  اجل��دي��دة 

»تيك  تطبيق  ملناف�صة  خاللها  م��ن  ي�صعى 

ال�صيني. توك« 

على  ن�صرها  تغريدة  يف  اإن�صتغرام،  وقال 

تويرت، »بع�س التغيريات قادمة«.

Reels يف مكان رمز  هذا ويظهر رمز 

)+( الذي كان م�صتخدما لإن�صاء من�صورات 

العلوي  اجلزء  اإىل  نقله  مت  والذي  جديدة، 

للتطبيق. الرئي�صية  الأمين من ال�صفحة 

واإىل جانبه يظهر رمز خلدمة »الت�صوق«، 

الذي  �صابقا،  القلب  رم��ز  ظهور  مكان  يف 

اأ�صبح يف اأعلى ال�صا�صة.

القلب  رم���ز  ع��ل��ى  ال�����ص��غ��ط  ي��ت��ي��ح  ك��م��ا 

الط�����الع ع��ل��ى الإع���ج���اب���ات وامل��ت��اب��ع��ات 

يتلقاها امل�صتخدم. التي  اجلديدة 

اإن�صتغرام طرح موؤخرا خا�صية  اأن  يذكر 

الفيديو،  مقاطع  طول  ت�صاعف  التي  ريلز، 

من 15 ثانية اإىل 30 ثانية.

�لعربية-وكاالت

التجارة  وزارة  قررت  مفاجئة،  خطوة  يف 

اخلا�س  ق��راره��ا  تنفيذ  تاأجيل  الأم��ريك��ي��ة 

لل�صن، يف  اململوك  توك  تيك  تطبيق  بحظر 

املتحدة. الوليات 

ال��ت��ج��ارة  وزارة  ب���ررت  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل،  يف 

بحكم  ال���ق���رار،  تنفيذ  ت��اأج��ي��ل  الأم��ريك��ي��ة 

بعد  ج��اء  فيالدلفيا،  يف  فيدرالية  حمكمة 

ال�صيني  التطبيق  جنوم  من   3 رفعها  دعوى 

م��ارلن��د،  دوغ��ال���س  الكوميدي  املمثل  ه��م 

واملو�صيقي  ريناب،  كوزيت  الأزي��اء  وخبرية 

األيك�س ت�صامربز، وذلك بح�صب ما اأفادت به 

�صحيفة وول �صرتيت جورنال يف تقرير لها.

يدخل  لن  احلظر  اأم��ر  اإن  البيان،  وق��ال 

حيز التنفيذ »يف انتظار املزيد من التطورات 

اأن  القرار  مبوجب  ميكن  حيث  القانونية«، 

يتم تاأجيل تنفيذ لئحة، التي كان من املقرر 

اأن تدخل حيز التنفيذ اخلمي�س.

وك��ان��ت ���ص��رك��ة »ب��اي��ت دان�������س« امل��ال��ك��ة 

قد  ت��وك«،  »تيك  الفيديو  م�صاركة  لتطبيق 

حمكمة  ل��دى  بالتما�س  ال��ث��الث��اء،  تقدمت 

قرار  بوقف  للمطالبة  الأمريكية،  ال�صتئناف 

احلظر.

دونالد  وليته  املنتهية  الرئي�س  اأن  يذكر 

اأغ�صط�س/  14 يف  اأمرا،  اأ�صدر  كان  ترمب، 

ال�صركة  ملكية  م��ن  احل���د  ف��ي��ه  ط��ل��ب  اأب، 

90 يوما. ال�صينية للتطبيق خالل 

ووزارة  الأب��ي�����س  البيت  م��ن  ي�صدر  ومل 

على  ب��ع��د  تعليق  اأي  الأم��ريك��ي��ة  اخل���زان���ة 

القرار.

مليون   100 من  باأكرث  التطبيق  ويحظى 

ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، وق��د  م�����ص��ت��خ��دم يف 

حظره  ق���رار  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  اأ���ص��درت 

ب�����ص��ب��ب خم����اوف ت��ت��ع��ل��ق ب���الأم���ن ال��ق��وم��ي 

الأمريكيني  امل�ضتخدمني  بيانات  وبحماية 

احل��زب  قبل  م��ن  ا�صتغاللها  احتمالية  م��ن 

ال�صيوعي احلاكم يف ال�صن.

رو�سيا �ليوم- نوفو�ستي

 Hurriyet Daily �صحيفة  اأعلنت 

عرثوا  الآثار  علماء  اأن  الرتكية،   News
منطقة  يف  اجل��اري��ة  احلفر  عمليات  خ��الل 

عثمانية،  حمافظة  جنوب  الواقعة  ق��ادريل 

على ف�صيف�صاء قدمية عليها �صورة امراأة.

اأطلقوا  العلماء  اأن  اإىل  ال�صحيفة،  وت�صري 

ع��ل��ى ه���ذه ال��ف�����ص��ي��ف�����ص��اء ا���ص��م »م��ون��ال��ي��زا 

ت�صبه  فيها  املر�صومة  امل���راأة  لأن  ق���ادريل«، 

ال�����ص��ه��رية، التي  ل��وح��ة » امل��ون��ال��ي��زا«  ك��ث��ريا 

دافين�صي. ليوناردو  ر�صمها 

الف�صيف�صاء  ه��ذه  اأن  اخل���رباء،  ويعتقد 

الأول  ال��ق��رن��ن  يف  بنيت  فيال  ت��زي��ن  ك��ان��ت 

والثاين ميالدي. ول ي�صتبعد علماء الآثار اأن 

تكون هذه ال�صورة ل�صاحب املنزل.

اأوغلو،  كاي�س  اأوميت  الآث��ار  عامل  ويقول 

حمافظة  يف  الوحيدة  هي  الف�صيف�صاء  »هذه 

اإن�صان«. عثمانية عليها �صورة 

وق����د ب�����داأ اخل������رباء يف درا�����ص����ة ه���ذه 

الف�صيف�صاء لتحديد تاريخها واحل�صول على 

اإ�صافية عنها. معلومات 

خطر يالحق طبيب فرنسا المشاكس.. فهل يحرم من مهنته؟

�لعربية-وكاالت

الذي  امل�صاك�س،  فرن�صا  طبيب  عاد  جديدة  مرة 

»الكلوروكن«  ل�صتخدام  املنظرين  اأهم  اأحد  يعترب 

من  ال�صاحة  اإىل  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  فريو�س  لعالج 

جديد. لكن هذه املرة ل�صتجوابه يف ق�صايا عدة.

و�صيكون على الربوف�صور ديدييه راوول، الطبيب 

املتخ�ص�س يف الأحياء الدقيقة والأمرا�س ال�صارية، 

الأطباء،  نقابة  يف  الن�صباط  جلنة  اأم��ام  يقف  اأن 

ل�صتجوابه يف اتهامات عدة موجهة له، منها اإ�صاعة 

خلطر  املر�صى  حياة  وتعري�س  خاطئة،  معلومات 

عليهم.  والن�صب  الحتيال  اإىل  اإ�صافة  مربر،  غري 

وكان مئات من زمالء الطبيب الذي يعمل يف املعهد 

قد  فرن�صا،  جنوب  مر�صيليا،  يف  اجلامعي  الطبي 

باأن  العام  ال��راأي  اأوه��م  لأنه  �صده  ب�صكاوى  تقدموا 

بكوفيد-  للم�صابن  فعال  عالج  »الكلوروكن«  عقار 

19، وفق »ال�صرق الأو�صط«.

قبل  مغمورًا  طبيبًا  ك��ان  ال��ذي  راوول،  ديدييه 

اآمن  بحل  ليب�صر  للعموم  ما ظهر  �صرعان  اجلائحة، 

ومتوفر ورخي�س للوباء. وبن ليلة و�صحاها انت�صرت 

الأ�صقر  ب�صعره  وال�صا�صات  ال�صحف  يف  �صورته 

الطويل. امل�صرت�صل 

ي�صار اإىل اأنه رغم حتفظ اجلهات ال�صحية العليا 

من  اعتربته  اأخرى  جهات  فاإن  راوول،  مزاعم  على 

جمال  يف  عامليًا  ومرجعًا  فرن�صا،  يف  الباحثن  اأهم 

بادر  اأث��اره  الذي  للجدل  ونتيجة  املعدية.  الأمرا�س 

الرئي�س الفرن�صي، اإميانويل ماكرون، اإىل زيارته يف 

مر�صيليا، وحتاور معه حول العالج املقرتح.

24 �صخ�صًا م�صابن بكورونا جتربة على 

الوباء  ظهور  عند  راوول  فريق  ق��ام  ذل��ك  اإىل 

24 ���ص��خ�����ص��ًا م�����ص��اب��ن ب��ك��ورون��ا،  ب��ت��ج��رب��ة ع��ل��ى 

النتائج  وك��ان��ت  »ال��ك��ل��وروك��ن«.  ع��الج  م�صتخدمًا 

اأرب���اع  ث��الث��ة  ت��ع��اف��ى  ح��ي��ث   %75 بن�ضبة  اإي��ج��اب��ي��ة 

من  اأي��ام  �صتة  بعد  مت��ام��ًا،  التجربة  يف  امل�صاركن 

للعالج. خ�صوعهم 

الأو�صاط  يف  قبوًل  تلَق  مل  التجارب  تلك  اأن  غري 

يتوىل  باأنه  راوول  اتهام  وج��رى  والعلمية.  الطبية 

من  م��واد  ت�صع  ومبخالفة  معن،  لعقار  فيه  املبالغ 

الفرن�صية  اجلمعية  وت��ق��دم��ت  امل��ه��ن��ة.  اأخ��الق��ي��ات 

بدعوى  املعدية  الأمرا�س  يف  املتخ�ص�صن  لالأطباء 

ق�صائية يف يوليو املا�صي اأمام املجل�س املحلي لنقابة 

�صد  فرن�صا،  �صرقي  جنوب  رون«،  دي  »بو�س  اأطباء 

الربوف�صور  مبر�صيليا  اجلامعي  الطبي  املعهد  مدير 

عقوبة  عليه  ت��وق��ع  ق��د  ب��ات��ه��ام��ات  راوول،  دي��دي��ي��ه 

من  النهائي  احل��رم��ان  وب��ن  التوبيخ  ب��ن  ت���رتاوح 

ممار�صة الطب.

ووا�صل  لالتهامات،  راوول  يلتفت  مل  جهته،  من 

واأم��ام  كورونا.  ملر�صى  »الكلوروكن«  عقار  اإعطاء 

هذا الإ�صرار، كرر زمالوؤه دعواهم �صده، م�صتندين 

اأن  من  طبيب  اأي  متنع  الطبية  الأخالقيات  اأن  اإىل 

اأو »ل ي�صكل  اأنه »منقذ للحياة«  ي�صوق لدواء ما على 

يخ�صع  دام مل  م��ا  ي��ت��ن��اول��ون��ه  ال��ذي��ن  ع��ل��ى  خ��ط��رًا 

لتجارب علمية وطبية معمقة«.

من جانبها، اعتربت وزارة ال�صحة الفرن�صية اأن 

ول  وحمدودة،  �صغرية  راوول  بها  قام  التي  التجربة 

ميكن العتماد عليها للبدء يف و�صف العالج.


