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وزير الداخلية  :االردن كان وال يزال
وسيبقى دولة قانون
االنباط-عمان
تر�أ�س وزير العدل وزير الداخلية املكلف
ال��دك �ت��ور ب���س��ام ال�ت�ل�ه��وين ام ����س اجل�م�ع��ة،
اجتماعًا عن بعد مع حمافظي امليدان عرب
تقنية الإت�صال املرئي وامل�سموع.
ون��اق����ش االج�ت�م��اع ال ��ذي ح���ض��ره �أي�ضا
ام�ي�ن ع��ام وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال��دك�ت��ور خالد
ابو حمور ،اجلهود االمنية التي بذلت من
قبل كوادر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية
الجناح االنتخابات النيابية بكافة مراحلها،
وت�ق�ي�ي��م ه ��ذه اجل� �ه ��ود� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �أب ��رز
ال�ت�ح��دي��ات االم�ن�ي��ة ال�ت��ي تواجهها اململكة
وال�سبل الكفيلة مبواجهتها لإدام��ة الأمن
والأم��ان ،وب�سط اال�ستقرار يف جميع �أرجاء
الوطن.
و�أ�شاد وزير الداخلية يف بداية االجتماع،
ب��اجل �ه��ود ال �ن��وع �ي��ة ال �ت ��ي ب��ذل �ه��ا احل �ك��ام
االداري��ون وك��وادر الأجهزة االمنية الجناح
العملية االنتخابية  ،و�إجناز هذا اال�ستحقاق
الد�ستوري بحرفية ومهنية عالية ،وذلك
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن اخل ��روق ��ات وال�ت�ج�م�ع��ات
املخالفة لأوام��ر الدفاع والتي ح�صلت بعد
اجراء االنتخابات من قبل ان�صار وم�ؤيدي
ب�ع����ض امل�تر� �ش �ح�ين .و�أك � ��د ال �ت �ل �ه��وين� ،أن
االردن ك��ان وال ي��زال و�سيبقى دول��ة قانون
وم�ؤ�س�سات ،وان �سيادة القانون �ستطبق على
اجلميع دون ا�ستثناء.

التفا�صيل �ص «»2

وزير الخارجية يجري مباحثات مع
نظيره االذربيجاني
االنباط -عمان
�أج � � ��رى ن ��ائ ��ب رئ �ي �� ��س ال� � � � ��وزراء وزي� ��ر
اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي
ووزي��ر خارجية جمهورية �أذربيجان جيهون
ب �ي�رم� ��وف ام� �� ��س حم� ��ادث� ��ات ع �ب�ر ال �ه��ات��ف
رك��زت ع�ل��ى �سبل ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات الثنائية
وامل �� �س �ت �ج��دات الإق �ل �ي �م �ي��ة وال �ق �� �ض��اي��ا ذات
االهتمام امل�شرتك.

وبحث الوزيران اجلهود امل�ستهدفة �إنهاء
ال�ن��زاع ح��ول �إقليم ناغورنو ك��ارب��اخ وتو�صل
كل من �أذربيجان و�أرمينيا �إىل �إتفاق ينهي
ال�صراع امل�سلح بني البلدين حول الإقليم.
واك��د ال�صفدي� ،أهمية تثبيت وقف النار
ال ��ذي مت ال�ت��و��ص��ل ال �ي��ه و�� �ض ��رورة تكري�س
ال�سالم عرب حل �سيا�سي وفق ق��رارات الأمم
املتحدة .

التفا�صيل �ص «»3

تجارة عمان :تقدم الدول مرتبط
باحترام سيادة القانون
االنباط -عمان
عرب جمل�س �إدارة غرفة جتارة عمان عن
انزعاجه من الت�صرفات غري امل�س�ؤولة التي
��ص��درت م��ن البع�ض بعد نتائج االنتخابات
ال �ن �ي��اب �ي��ة ،م � ��ؤك � �دًا ان ه� ��ذا مي ����س امل �ك��ان��ة
احل�ضارية التي حققها الأردن على ال�صعيد
العاملي .و�شدد املجل�س يف بيان ا�صدره ام�س
اجلمعة على �ضرورة تطبيق واحرتام �سيادة

األردنيون يحيون اليوم الذكرى الـ  85لميالد
الملك الحسين بن طالل
االنباط-عمان
يُحيي الأردن �ي��ون ال�ي��وم  ،ال��راب��ع ع�شر من
ت�شرين ال �ث��اين ،ب�ك��ل �إك �ب��ار وت�ق��دي��ر ،ال��ذك��رى
ال�ـ  85مليالد جاللة املغفور له ب ��إذن اهلل ،امللك
احل�سني بن طالل ،طيب اهلل ثراه ،باين الأردن
احل��دي��ث ،و ُم��ر� �س��ي دع��ائ��م النه�ضة ال�شاملة،
بر�ؤيته الثاقبة وحنكته امل�شهودة وتفاين �شعبه
والتفافهم حوله.
ويف ه ��ذه ال��ذك��رى اخل��ال��دة خ �ل��ود ال��وط��ن،
ي�ستذكر الأردنيون م�سرية حياة حافلة بالعطاء

والإجناز على مدى �سبعة و�أربعني عاماً ،عا�شها
احل���س�ين �إىل ج��ان��ب �أب �ن��اء �شعبه ال ��ويف لبناء
الأردن احلديث ،وخدمة ق�ضايا �أمتيه العربية
والإ�سالمية ،وفق �أ�س�س را�سخة ومتينة ،جعلت
من اململكة منوذجاً يف الإجناز والبناء والعطاء،
ّ
وحمط �إعجاب وتقدير �إقليمي وعاملي.
وي�ج�دّد الأردن �ي��ون يف ه��ذه املنا�سبة العزيزة
ع�ل��ى ق�ل��وب�ه��م ،ال�ع�ه��د وال� ��والء ل� ��وارث ال�ع��ر���ش
الها�شمي ،جاللة امللك عبداهلل الثاين ،و ُكلهم
عزم وت�صميم و�إرادة على موا�صلة م�سرية اخلري
والبناء ،بكل ثقة وهمة ،لإع�لاء بنيان الوطن

ال�ق��ان��ون وان�ف��اذه بعدالة على اجلميع ومن
دون ا�ستثناء ،وفقًا لتوجيهات جاللة امللك
عبداهلل الثاين امل�ستمرة للجهات املعنية.
وط��ال��ب املجل�س مبعاقبة ك��ل م��ن خالف
القوانني والتعليمات و�أوم��ر ال��دف��اع وحظر
التجوال �أو احلظر ال�شامل ال��ذي تقرر بعد
�إغالق �صناديق االقرتاع.

التفا�صيل �ص «»3

االنباط-وكاالت
مب��ا ي���ش�ير �إىل وج� ��ود خ�ل�اف��ات ت�ع�تر���ض
طريق حتقيق امل�صاحلة ،وتنفيذ التفاهمات
ال �ت��ي ج��رت م ��ؤخ��را ب�ين ف�ت��ح وح �م��ا���س ،رغ��م
تكتمهما على تلك اخل�لاف��ات ،قالت اجلبهة
الدميقراطية لتحرير فل�سطني� ،إن عقبات
غري مقنعة لأحد ،وغري مربرة على الإطالق،
تعطل قيام القيادة الوطنية املوحدة للمقاومة
ال���ش�ع�ب�ي��ة ،وف ��ق م ��ا ج ��رى االت� �ف ��اق ع�ل�ي��ه يف
اجتماع الأم�ن��اء العامني للف�صائل يف الثالث

�أع�ل�ن��ت وزارة ال���ص�ح��ة ت�سجيل 71
ح��ال��ة وف� ��اة و� 4469إ� �ص��اب��ة ب�ف�يرو���س
كورونا امل�ستج ّد يف اململكة ام�س اجلمعة،
لريتفع ال�ع��دد الإج �م��ايل للوفيات �إىل
 ،1618والإ�صابات �إىل .136555
وت ��و ّزع ��ت الإ� �ص��اب��ات اجل��دي��دة على
 2084حالة يف حمافظة العا�صمة ع ّمان،
و 1109ح��االت يف حمافظة �إرب ��د ،منها
 319ح��ال��ة يف ال��رم �ث��ا ،و 494ح��ال��ة يف
حمافظة جر�ش ،و 224حالة يف حمافظة
املفرق ،و 142حالة يف حمافظة الزرقاء،

التفا�صيل �ص «»3

رئيس هيئة األركان يتفقد
المستشفيات الميدانية ونقاط
الغلق في إربد والزرقاء
االنباط -عمان

تفقد رئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة
ال�ل��واء ال��رك��ن يو�سف �أح�م��د احلنيطي،
ام ����س اجل �م �ع��ة ،امل�ست�شفيات امل�ي��دان�ي��ة
اجل ��دي ��دة ال �ت��ي ي �ت��م ان �� �ش��ا�ؤه��ا لتعزيز
ال �ط ��اق ��ة اال� �س �ت �ي �ع��اب �ي��ة يف م���س�ت���ش�ف��ى
الأمري را�شد بن احل�سن مبحافظة �إربد
وم�ست�شفى الأمري ها�شم بن احل�سني يف
حمافظة الزرقاء ،واملخ�ص�صة للتعامل
مع م�صابي مر�ضى كورونا.
و�أك��د رئي�س هيئة الأرك ��ان امل�شرتكة
على اال�ستمرار بدعم اخلدمات الطبية
امللكية للم�ست�شفيني ملواجهة الفريو�س،

�إذ مت تزويدهما مب�ست�شفيات ميدانية
م �ت �ح��رك��ة وب �ط��اق��ة ا� �س �ت �ي �ع��اب �ي��ة ت�صل
لنحو � 300سرير لكل م�ست�شفى ،منها
� 52سريرا (  )ICUلكل منهما ،مزود
بكافة الكوادر الطبية الالزمة وامل�ؤهلة
يف التعامل مع احلاالت املر�ضية.
وت�أتي عملية االن�شاء لتعزيز الطاقة
اال�ستيعابية لقدرات اخلدمات الطبية
امللكية مبواجهة اجلائحة ،حيث �سيكون
امل�ست�شفيان جاهزان ال�ستقبال احلاالت
املر�ضية خالل نحو �أ�سبوعني.
التفا�صيل �ص «»2

فاعليات تؤكد على احترام سيادة
القانون حفاظا على صحة المواطنين
االنباط -حمافظات
�أك � ��دت ف��اع �ل �ي��ات جم�ت�م�ع�ي��ة ون �ق��اب �ي��ة يف
ال� �ك ��رك �أه �م �ي ��ة اح �ت ��رام � �س �ي ��ادة ال �ق��ان��ون
وتطبيقه على اجلميع وع��دم اخل��روج عليه
م��ن �أج��ل حماية �صحة و��س�لام��ة املواطنني
و�أم �ن �ه��م .وق��ال��وا �إن امل �ظ��اه��ر ال �ت��ي راف�ق��ت
�إعالن نتائج الإنتخابات النيابية من جتمهر
و�إط� �ل��اق �أع �ي��رة ن ��اري ��ة ت��زام �ن �اً م ��ع ف��ر���ض

حظر التجول �شكلت خر ًقا للقانون و�أوام��ر
الدفاع و�ساهمت برتويع املواطنني الأمنيني
الذين التزموا بالتعليمات للحد من انت�شار
وب��اء كورونا وحفاظاً على �سالمة اطفالهم
وانف�سهم  .وق��ال نائب رئي�س بلدية الكرك
الكربى ب�سام اجلعافرة� ،أن ما راف��ق �إع�لان
النتائج لالنتخابات من �أح��داث وممار�سات
�سلبية .

التفا�صيل �ص «»3

االنباط -عمان

ت�ستمر القوات امل�سلحة بتعزيز تواجدها
يف ك��اف��ة �أن �ح��اء م ��دن وحم��اف �ظ��ات اململكة
مل�ساندة جهود الأجهزة الأمنية يف واجباتها،
وذل��ك بعد انت�شار بع�ض املظاهر ال�سلبية
ال �ت��ي راف� �ق ��ت �إع� �ل��ان ن �ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات
الربملانية .وعززت القوات امل�سلحة انت�شارها
على مداخل وخمارج املدن الرئي�سية.

التفا�صيل �ص «»4

التفا�صيل �ص «»2

فتح وحماس« ..عقبات غير مبررة» تعترض تنفيذ بنود اجتماع
قادة الفصائل ودعوات إلنهاء االنقسام
من �سبتمرب املا�ضي
ومل جت��د �أج��وب��ة ع�ن��د ع��دد م��ن م���س��ؤويل
ال �ف �� �ص��ائ��ل ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،ح ��ول ت ��أخ ��ر عقد
االج �ت �م��اع ال �ق �ي��ادي ال �ث��اين امل �ق��رر ل�ل�أم �ن��اء
العامني للف�صائل ،والذي اتفق على �أن يكون
ه��ذه امل��رة يف العا�صمة امل�صرية القاهرة ،من
�أجل ت�شكيل جلنة ت�ضع �آليات لإقرار خطوات
�إنهاء االنق�سام ،وفق ما اتفق عليه يف مباحثات
فتح وحما�س يف �إ�سطنبول ي��وم  24م��ن �شهر
�سبتمرب امل��ا��ض��ي ،ب�ع��د ت��واف��ق ب�ين احلركتني
على �إجراء االنتخابات ب�آلية تبد�أ بالت�شريعية

االنباط-عمان

و 121حالة يف حمافظة ال�ك��رك ،و100
حالة يف حمافظة البلقاء ،و 84حالة يف
حمافظة م�أدبا ،و 59حالة يف حمافظة
عجلون ،و 42حالة يف حمافظة الطفيلة،
و 7حاالت يف حمافظة العقبة ،و 3حاالت
يف حمافظة معان ،منها حالة واحدة يف
البرتا .و�أ�شار املوجز الإعالمي ال�صادر
عن رئا�سة الوزراء ووزارة ال�صحة �إىل �أن
عدد احلاالت التي �أُدخِ لت اليوم للعالج
يف امل�ست�شفيات املعتمدة بلغ  331حالة.

القوات المسلحة تستمر بتطبيق الحظر
الشامل في محافظات المملكة

وتعزيز مكانته و�صون منجزاته.
ُولد امللك احل�سني يف الرابع ع�شر من ت�شرين
الثاين ع��ام  1935يف عمان التي �أحبها و�أحبته
واحت�ضنته �أم�ي��راً وم�ل�ك�اً ف��وق �أر� �ض �ه��ا ثالثة
و�ستني عاماَ ،وتر ّبى يف كنف والديه طيب اهلل
ثراهما جاللة امللك طالل وجاللة امللكة زين
ال�شرف ،وجدّه املغفور له ب�إذن اهلل جاللة امللك
امل�ؤ�س�س عبداهلل بن احل�سني ،الذي ا�ستقى منه
�أنبل القيم الرفيعة واملبادئ العظيمة.

ث��م ال��رئ��ا� �س �ي��ة وامل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي ،ك�م��دخ��ل
لإنهاء االنق�سام
وكان من املفرت�ض �أن يعقد االجتماع يوم
ال�ث��ال��ث م��ن �أك �ت��وب��ر ،غ�ير �أن ��ه ت ��أخ��ر ك��ل ه��ذا
ال��وق��ت ،وق ��ال م �� �س ��ؤول يف �إح� ��دى ال�ف���ص��ائ��ل
ف�ضل عدم ذكر ا�سمه� ،إنهم بانتظار �أن يكون
ه�ن��اك ت��واف��ق ج��دي��د ب�ين ف�ت��ح وح�م��ا���س ،على
م��وع��د االج�ت�م��اع ،الف�ت��ا �إىل �أن االت �ف��اق على
االن�ت�خ��اب��ات ي�شكل �أر��ض�ي��ة ج�ي��دة لالنطالق
نحو خطوات �أخ��رى ،لكنه يف ذات الوقت قال
�إن هناك ملفات �أخ��رى يف امل�صاحلة ،مل يتم

تسجيل  71وفاة و 4469إصابة
بفيروس كورونا

التو�صل �إىل حلول ب�ش�أنها ،و�أن اجلميع كان
يطمح بحلها يف اجتماع القاهرة امل�ؤجل
ويف امل�ج��ال����س ال�سيا�سية ي�ت�ردد �أن هناك
خالفات فنية عديدة ال تزال تعرت�ض طريق
امل���ص��احل��ة ،وت�ط�ب�ي��ق ال�ت�ف��اه�م��ات ال �ت��ي ج��رت
م�ؤخرا بني فتح وحما�س ،بالرغم من جتنب
ق��ادة احلركتني احل��دي��ث ع��ن تلك اخل�لاف��ات
حتى ه��ذا ال��وق��ت ،وم��ن ب�ين اخل�لاف��ات مثال
�إداري��ة لها عالقة بتوحيد امل�ؤ�س�سات بني غزة
وال�ضفة.

التفا�صيل �ص «»6

تأخرت أسبوعًا ..الصين تهنئ بايدن
بالفوز في االنتخابات األمريكية
االنباط-وكاالت

ق��دم��ت ال���ص�ين ام����س اجل�م�ع��ة التهاين
�إىل الرئي�س الأمريكي املنتخب جو بايدن
ون��ائ�ب�ت��ه ك��ام�لا ه��اري ����س ع�ل��ى ف��وزه �م��ا يف
ان�ت�خ��اب��ات ال�ث��ال��ث م��ن ن��وف�م�بر /ت�شرين
الثاين التي يرف�ض الرئي�س دونالد ترامب
ق�ب��ول هزميته فيها بعد نحو �أ��س�ب��وع من
انت�صار ن��ائ��ب الرئي�س الأ��س�ب��ق يف والي��ات
تكفيه للفوز بالرئا�سة
وق� ��ال وان� ��غ وي ��ن ب�ي�ن امل �ت �ح��دث ب��ا��س��م
وزارة اخلارجية ال�صينية يف �إفادة يومية:
نحرتم اختيار ال�شعب الأم��ري�ك��ي ،ونهنئ
ال�سيد بايدن وال�سيدة هاري�س

و�أ� �ض��اف :ن ��درك �أن ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة � �س �ت �ت �ح��دد وف� �ق ��ا ل �ق��وان�ي�ن
و�إجراءات الواليات املتحدة
وو�� �ض ��ع ت� ��رام� ��ب ،ب��رف �� �ض��ه االع �ت��راف
ب��ال �ه��زمي��ة ،ب �ك�ين يف م��وق��ف ح� ��رج ،حيث
ال ت��رغ��ب يف ف �ع��ل � �ش��يء ي�غ���ض��ب ت��رام��ب
ال��ذي ك ّثف الطعون القانونية على نتائج
الت�صويت ،و�سيظل ي�شغل املن�صب حتى يوم
التن�صيب يف  20يناير /كانون الثاين املقبل
وو�صلت العالقات ب�ين ال�صني وال��والي��ات
امل�ت�ح��دة �إىل �أ� �س��و�أ �أو��ض��اع�ه��ا م�ن��ذ ع�ق��ود؛
ب�سبب خ�لاف��ات ت�ت�راوح ب�ين التكنولوجيا
والتجارة .
التفا�صيل �ص «»6
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وزير الداخلية  :االردن كان وال يزال وسيبقى دولة قانون
االنباط-عمان
ت��ر�أ���س وزي ��ر ال �ع��دل وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة املكلف
الدكتور ب�سام التلهوين ام�س اجلمعة ،اجتماعًا
عن بعد مع حمافظي امليدان عرب تقنية الإت�صال
املرئي وامل�سموع.
وناق�ش االج�ت�م��اع ال��ذي ح�ضره �أي�ضا امني
ع��ام وزارة الداخلية ال��دك�ت��ور خ��ال��د اب��و حمور،
اجلهود االمنية التي بذلت من قبل كوادر وزارة
الداخلية والأج�ه��زة الأمنية الجن��اح االنتخابات
النيابية بكافة مراحلها ،وتقييم ه��ذه اجلهود،
�إ�ضافة �إىل �أبرز التحديات االمنية التي تواجهها
اململكة وال�سبل الكفيلة مبواجهتها لإدامة الأمن
والأم � � ��ان ،وب���س��ط اال� �س �ت �ق��رار يف ج�م�ي��ع �أرج ��اء
الوطن.
و�أ� �ش��اد وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة يف ب��داي��ة االج�ت�م��اع،
باجلهود النوعية التي بذلها احلكام االداري��ون
وك� � � ��وادر الأج � �ه� ��زة االم �ن �ي��ة الجن � ��اح ال�ع�م�ل�ي��ة
االنتخابية  ،و إ�جن��از هذا اال�ستحقاق الد�ستوري
بحرفية ومهنية عالية ،وذل��ك على ال��رغ��م من
اخل��روق��ات والتجمعات املخالفة لأوام��ر الدفاع
وال�ت��ي ح�صلت بعد اج ��راء االنتخابات م��ن قبل
ان�صار وم�ؤيدي بع�ض املرت�شحني.
و�أك � ��د ال �ت �ل �ه��وين� ،أن االردن ك ��ان وال ي��زال
و�سيبقى دول ��ة ق��ان��ون وم��ؤ��س���س��ات ،وان �سيادة
القانون �ستطبق على اجلميع دون ا�ستثناء ،م�شريا
�إىل ان ر�سالة جاللة امللك وتوجيهاته ال�سامية
وا�ضحة و�صريحة ب�ضرورة احلفاظ على �سيادة
القانون  ،و�إنفاذ �أحكامه على اجلميع دوم حماباة
او متييز ،وان ال ا�ستثناء لأحد جتاوز القانون �أو

حاول تعكري �صفو العملية الدميوقراطية بكافة
مراحلها.
ولفت وزير الداخلية �إىل �إن العملية االنتخابية
املنوط اجرا�ؤها بالهيئة امل�ستقلة لالنتخاب كانت
ناجحة بكافة املعايري بف�ضل اجلهود التي بذلها
احل�ك��ام االداري� ��ون والأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة واجل�ه��ات
ريا
االخرى التي �شاركت ب�إجراء االنتخابات ،م�ش ً
�إىل ان ما حدث بعد االنتخابات من خروقات كان
من فئة قليلة ال متثل اال نف�سها  ،وقد مت اتخاذ
الإج ��راءات القانونية ال��رادع��ة بحقهم  ،و�سيتم
مالحقتهم ق�ضائيا واداريا وفقا للقوانني املتبعة.
ونوه الدكتور التلهوين �إىل �أن االعرتا�ض على

نتائج االنتخابات وتقدمي الطعون يتم من خالل
ق �ن��وات قانونية حم ��ددة ،ووف � ًق��ا مل��ا ن�صت عليه
الت�شريعات القانونية  ،وذل��ك من خالل تقدمي
االع�ترا��ض��ات للجهات الق�ضائية وه��ي �صاحبة
االخت�صا�ص يف البت بها.
و� �ش��دد ال��وزي��ر ع�ل��ى � �ض��رورة تطبيق �أوام ��ر
ال��دف��اع ب �ح��زم و� �ش��دة ،وم �ن��ع ال�ت�ج�م�ع��ات بكافة
ا�شكالها و�أيًا كان هدفها �أو غايتها وخا�صة يف ظل
تطورات الو�ضع الوبائي وازدياد اعداد اال�صابات
بفريو�س كورونا التي �ست�ؤدي اىل نتائج �سلبية
على �صحة امل��واط��ن و�سالمته وللحيلولة دون
انت�شار العدوى.

وج ��دد ال��وزي��ر يف ه��ذا االط� ��ار ال�ت��اك�ي��د على
� �ض��رورة تكثيف اجل �ه��ود للحد م��ن امل�م��ار��س��ات
التي ت ��ؤدي اىل انت�شار فريو�س كورونا والتقيد
باالجراءات ال�صحية والوقائية وفقا للربوتوكول
ال �� �ص �ح��ي امل �ع �ت �م��د  ،م �ن��وه��ا �إىل ان ال �ظ��روف
اال�ستثنائية تتطلب ات �خ��اذ ت��داب�ير ا�ستثنائية
للتعامل معها بحرفية وفاعلية.
واوعز التلهوين �إىل احلكام االداريني بتفعيل
اخلطط االمنية املو�ضوعة لهذه الغاية بالتعاون
والتن�سيق م��ع املجال�س االم�ن�ي��ة يف املحافظات
وتكثيف االجتماعات وق��ال “ ان دور املحافظني
واملجال�س االمنية يف املحافظات يجب ان يت�ضمن
عدة حماور ابرزها تقييم الواقع ومتابعة ق�ضايا
ال�ش�أن العام وت�شخي�ص التحديات ومن ثم و�ضع
التو�صيات واخلطط امل�ستقبلية “.
م ��ن ج��ان �ب �ه��م ق� ��دم امل �ح��اف �ظ��ون ك ��ل �ضمن
منطقته� ،شرحا عن واق��ع العمل اليومي واملهام
ال �ت��ي ي ��ؤدون �ه��ا � �س��واء املتعلقة منها ب��اجل��وان��ب
االم �ن �ي��ة واالداري � � � ��ة �أو ال �ت �ن �م��وي��ة وخ�ط�ط�ه��م
امل�ستقبلية� ،إ��ض��اف��ة اىل اجل �ه��ود ال�ت��ي بذلوها
الجن� ��اح االن �ت �خ��اب��ات  ،و�أب � ��رز ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
واجهتهم قبل واث �ن��اء وب�ع��د اج ��راء االنتخابات
والتي مت التعامل معها قانونيا من خالل احالة
ك��ل م��ن جت��اوز ال�ق��ان��ون �إىل اجل�ه��ات الق�ضائية
املخت�صة  ،وال ي��زال العمل جاريا على مالحقة
ومتابعة املخالفني.
واكدوا �أن جميع الأجهزة يف املحافظات تعمل
ب�شكل ت�شاركي وتكاملي على مدار ال�ساعة ملعاجلة
ق�ضايا املواطنني  ،وحت�سني وتطوير الأداء من
خمتلف اجلوانب.

رئيس هيئة األركان يتفقد المستشفيات الميدانية ونقاط الغلق في إربد والزرقاء

االنباط -عمان
ت�ف�ق��د رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة الأرك� ��ان امل�شرتكة
ال �ل ��واء ال��رك��ن ي��و� �س��ف �أح �م��د احل�ن�ي�ط��ي،

ام �� ��س اجل �م �ع��ة ،امل �� �س �ت �� �ش �ف �ي��ات امل �ي��دان �ي��ة
اجلديدة التي يتم ان�شا�ؤها لتعزيز الطاقة
اال�ستيعابية يف م�ست�شفى الأمري را�شد بن
احل�سن مبحافظة �إربد وم�ست�شفى الأمري

ه��ا��ش��م ب��ن احل���س�ين يف حم��اف�ظ��ة ال��زرق��اء،
واملخ�ص�صة للتعامل م��ع م�صابي مر�ضى
كورونا.
و�أكد رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة على

اال�ستمرار بدعم اخلدمات الطبية امللكية
للم�ست�شفيني مل��واج�ه��ة ال �ف�يرو���س� ،إذ مت
تزويدهما مب�ست�شفيات ميدانية متحركة
وبطاقة ا�ستيعابية ت�صل لنحو � 300سرير
لكل م�ست�شفى ،منها � 52سريرا ( )ICU
لكل منهما ،م��زود بكافة ال �ك��وادر الطبية
الالزمة وامل�ؤهلة يف التعامل مع احل��االت
املر�ضية.
وت ��أت��ي عملية االن���ش��اء لتعزيز الطاقة
اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة ل �ق��درات اخل��دم��ات الطبية
امللكية مب��واج�ه��ة اجل��ائ�ح��ة ،حيث �سيكون
امل�ست�شفيان ج��اه��زان ال�ستقبال احل��االت
املر�ضية خالل نحو �أ�سبوعني.
ك �م��ا ت �ف �ق��د ال � �ل ��واء ال ��رك ��ن احل�ن�ي�ط��ي
ع��دداً م��ن نقاط الغلق امل�شرتكة املنت�شرة
يف حم��اف�ظ�ت��ي �إرب ��د وال ��زرق ��اء ،ح�ي��ث نقل
لهم حتيات جاللة القائد الأعلى للقوات
امل���س�ل�ح��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال� �ث ��اين ،م���ش�ي��داً
ب��اجل �ه��ود ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا ال �ق ��وات امل�سلحة
امل �ن �ت �� �ش��رة يف ك��اف��ة م �ن��اط��ق وحم��اف �ظ��ات
اململكة وال�ت��ي ت�ساند الأج�ه��زة الأمنية يف
واج�ب�ه��ا احل��ايل املتمثل يف املحافظة على
�سالمة و�أمن الوطن واملواطن.

إدارة األزمات تحدد المختبرات المعتمدة لفحص كورونا للقادمين من تركيا
االنباط -عمان
�أع �ل��ن امل��رك��ز ال��وط �ن��ي لل��أم��ن و�إدارة
الأزم��ات /خلية عمليات �أزم��ة كورونا ،عن
اعتماد فح�ص اخللو من فريو�س كورونا
ال���ص��ادر ع��ن خم�ت�برات حم��ددة للقادمني
من تركيا وذل��ك التفاقها مع الربتوكول
ال�صحي املعتمد يف اململكة.
و�أك � ��د امل ��رك ��ز يف ب �ي��ان ام ����س اجل �م �ع��ة،
ان ��ه ل��ن ي�ت��م ق �ب��ول �أي ف�ح����ص � �ص��ادر عن
�أي خمترب �آخ��ر مل ي��رد يف القائمة ،حيث
ي�سري بدء العمل بهذا القرار اعتباراً من
منت�صف ليلة االثنني /الثالثاء املوافق 16
و  17ت�شرين الثاين احلايل.

القانون والمؤسسات
د.محمد طالب عبيدات
التنمر على الدولة وقوانينها وعقدها الإجتماعي وال�سيا�سي مرفو�ض ب�إمتياز؛ فمخالفة قانون
الدفاع وقرار احلظر ال�شامل والإعتداء على املمتلكات العامة واخلا�صة و�إ�ستخدام الر�صا�ص احلي
والكال�شينكوف وغريها يف الإحتفاالت امل�صاحبة للإنتخابات النيابية مرفو�ض قطعاً؛ ومناكفة
�أجهزة الدولة كنتيجة لأوهام و�شكوك يف نتائج الإنتخابات النيابية مرفو�ض؛ والتجمعات امل�صاحبة
لنتائج الإنتخابات �سواء بقبولها والإح�ت�ف��االت لذلك �أو رف�ضها والإحتجاج على ذل��ك كل ذلك
مرفو�ض حيث ي�ؤثر على الو�ضع الوبائي وخمالف لقرارات قانون الدفاع؛ واخلروج على القانون
والدعوة للفو�ضى جرمية �أخالقية نكراء بحق الوطن؛ وعليه وجب حما�سبة دع��اة �أي نوع من
الفو�ضى لغايات تطبيق القانون ب�صرامة وعدالة على اجلميع دومنا �أي مهادنة:
 .١نقف جميعاً خلف قيادة جاللة امللك حفظه اهلل وتوجيهاته املباركة ب�أن يكون الأردن دولة
قانون وم�ؤ�س�سات وال�ضرب بيد من حديد على كل م�ستهرت وداعي �أو باعث للفو�ضى �أو م�شوّه ل�صورة
الإنتخابات النيابية؛ فالفو�ضى �أ ّنى كان نوعها مرفو�ضة الب ّتة؛ والأردنيون ال�شرفاء دوماً يف خندق
الثوابت الوطنية الأردنية �صوب وطن خالٍ من الفو�ضى وداعم للعدالة الإجتماعية ونابذ للوا�سطة
واملح�سوبية.
 .٢دول��ة القانون وامل�ؤ�س�سات حتماً تقت�ضي �إنفاذ القانون على اجلميع �سوا�سية دون متييز؛
وتقت�ضي تطبيق لغة القانون وع��دم التهاون مع �أح��د؛ وتقت�ضي حماية حريات النا�س امل�س�ؤولة
ولي�ست املنفلتة على الغارب وفق الد�ستور؛ وتقت�ضي م�ساءلة كل خارج على القانون ليكون الأردن
واحة �أمن و�إ�ستقرار كما �أراده جاللة امللك حفظه اهلل.
 .٣الأردنيون ال�شرفاء جلانب قيادتهم الها�شمية و�أجهزتهم الأمنية وجي�شهم العربي امل�صطفوي
حلماية الأردن الوطن واحلفاظ على �أمنه و�إ�ستقراره؛ ولذلك املواطنون ال�شرفاء يلتزمون بتطبيق
القانون كي ال يكونوا عالة �أو عبئاً �إ�ضافياً على منظومتنا الأمنية حيث عندهم من املهام ما يكفيهم.
 .٤قادة ال��ر�أي ووجهاء و�شيوخ الع�شائر والنواب والأعيان وامل�س�ؤولون كافة عليهم م�س�ؤوليات
ج�سام لغايات �ضبط �إيقاع ال�سلم املجتمعي من حيث منع كل عابث �أو م�ستخدم لل�سالح �أو �أدوات
الفو�ضى؛ فهم الع�ضد الرئي�س لأجهزة الدولة؛ لغايات �أن يكون الأردن دوماً واحة �أمن و�إ�ستقرار
وفق ر�ؤى جاللة امللك.
 .٥الأردنيون ال�شرفاء ي�ستنكرون وي�شجبون كل مظاهر الفو�ضى وبنف�س الوقت ال يتطلعون
لفزعات لكبح جماح العابثني واملخالفني بل �ضرورة �إجتثاث �أ�سباب وم�سببات الفو�ضى من جذورها
ك�ضرورة معاجلة قوانني �إ�ستخدام ال�سالح وتقنينه وجمع الأ�سلحة غري املرخ�صة؛ وتطبيق و�إنفاذ
القانون على املخالفني دومنا حماباه �أو متييز؛ وب�صرامة وعدالة.
 .٦نتطلع ل�ضرورة تربية اجليل اجلديد وجيل ال�شباب على لغة وثقافة القانون والإلتزام ب�سيادة
القانون لغايات �أن يكون اجليل القادم ميتلك الثقافة القانونية الالزمة ملحاربة وجترمي الفو�ضى
والتمييز والوا�سطة واملح�سوبية؛ ونتطلع لدور بارز للأ�سرة ودور التعليم من مدار�س وجامعات
وللمنابر الدينية و الثقافية وال�شبابية والتعليمية والإعالمية لت�أخذ دورها الطليعي يف ذلك ليكون
�شباب الغد �أدوات تغيري و�صناع م�ستقبل كما �أرادهم �سيد البالد حفظه اهلل.
 .٧نتطلع لتطبيق لغة القانون على اجلميع دومنا �إ�ستثناء وب�صرامة ونبذ الوا�سطة واملح�سوبية
لنكون دولة قانون بحق كما هي الدول املتقدمة ونتغيرّ �إجتماعياً وال ن�سمع الب ّتة مقوالت �شبابية
‘حط �إيدك على ر�أ�سك ملا بتحكي معي �أنا �إبن الع�شرية
و�صبيانية مثل‘ :بتعرف مع مني بتحكي’ �أو ُ
الفالنية �أو العالنية’ �أو ‘�أنا �إبن امل�س�ؤول الفالين’ �أو غريها من العبارات التي ت�ؤ�شّ ر �إىل ف�ساد
منظومتنا الإجتماعية والأخالقية والقيمية.
 .٨مطلوب من كل �أردين �شريف تطبيق مواطنته ال�صاحلة على الأر���ض من خالل �سلوكياته
ومعاملته للآخرين و�إحرتامه للقوانني؛ فاملواطنة تقت�ضي احلقوق والواجبات؛ و�أوىل الواجبات
�إحرتام �سيادة القانون؛ ولذلك على املواطن �إحرتام القانون وعلى الدولة تطبيق القانون بعدالة؛
وبهذا نقف �صفاً واحداً داعمني لر�ؤى جاللة امللك يف �إنفاذ لغة القانون.
ب�صراحة� :شرف للأردنيني الوقوف خلف توجيهات جاللة امللك بتطبيق القانون �صوب دولة
القانون وامل�ؤ�س�سات؛ فالعقد الإجتماعي وال�سيا�سي بني الدولة واملواطنني �أ�سا�سه �إح�ترام �سيادة
القانون ونبذ الفو�ضى ودعاتها؛ وكما على الدولة تطبيق القانون بعدالة على املواطن بذات الوقت
�إحرتام لغة القانون وحماربة دعاة الفو�ضى؛ وحفظ اهلل الوطن واحة �أمن و�إ�ستقرار يف ظل جاللة
امللك املعزز حفظه اهلل ورعاه.

األمن العام :التزام كبير بأوامر الدفاع
في العاصمة والمحافظات
االنباط -عمان

وا�صلت الدوريات الثابتة واملتحركة من
وحدات وت�شكيالت مديرية الأمن العام ام�س
اجلمعة جوالتها يف مناطق اململكة كافة.
وتوجه امل�صلون لأداء �صالة اجلمعة اليوم
وفقاً للتعليمات ال�صادرة بهذا ال�ش�أن و�سط
ال�ت��زام كبري ب ��أوام��ر ال��دف��اع وه��دوء �شهدته

العا�صمة عمان وكافة حمافظات اململكة.
ومن جانب �آخر ،ا�ستمرت الفرق الأمنية
املخت�صة بتحقيقاتها للو�صول �إىل املخالفني
الذين مت ر�صدهم �سابقاً يف خمالفات لأوامر
ال��دف��اع و�إط�ل�اق ال�ع�ي��ارات ال�ن��اري��ة ،للقب�ض
عليهم وتقدميهم ليد ال�ع��دال��ة و�ضبط ما
بحوزتهم من �أ�سلحة.

مجلس محافظة الكرك يستنكر
السلوكيات غير المسؤولة
االنباط -الكرك

القوات المسلحة تستمر بتطبيق الحظر الشامل في محافظات المملكة
االنباط -عمان

ت �� �س �ت �م��ر ال � �ق� ��وات امل �� �س �ل �ح��ة ب�ت�ع��زي��ز
تواجدها يف كافة �أنحاء مدن وحمافظات
اململكة مل�ساندة جهود الأجهزة الأمنية
يف واج�ب��ات�ه��ا ،وذل��ك بعد انت�شار بع�ض
امل �ظ��اه��ر ال���س�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي راف �ق��ت �إع�ل�ان
نتائج االنتخابات الربملانية.
وع� ��ززت ال �ق��وات امل���س�ل�ح��ة ان�ت���ش��اره��ا
ع�ل��ى م��داخ��ل وخم ��ارج امل��دن الرئي�سية
ويف الأحياء واملناطق التي �سادها بع�ض
اخلروقات والتجاوزات اخلاطئة ،والتي
م�ست �أمن الوطن واملواطن ،ومل تعك�س
ال�صورة النا�صعة واحلقيقية عن وعي
امل ��واط ��ن الأردين .وان �ت �� �ش��رت ال �ق��وات
امل���س�ل�ح��ة م�ن��ذ ب��دء اجل��ائ�ح��ة ق�ب��ل نحو
ثمانية �أ��ش�ه��ر ب�ن��ا ًء ع�ل��ى �أوام ��ر ال��دف��اع
التي ��ص��درت لتطبيق احلظر ال�شامل،
من خالل �إقامة نقاط الغلق امل�شرتكة
يف ك ��اف ��ة حم ��اف� �ظ ��ات امل �م �ل �ك��ة ب �ه��دف
احل �ف��اظ ع�ل��ى ��ص�ح��ة و��س�لام��ة ال��وط��ن
واملواطن.
ي���ش��ار �إىل �أن ق ��رار احل �ظ��ر ال�شامل

مع الملك في ترسيخ دولة

ع�بر رئ�ي����س و�أع �� �ض��اء حم��اف�ظ��ة ال�ك��رك
ع��ن ا�ستنكارهم ورف�ضهم لل�سلوكيات غري
امل�س�ؤولة من فئة قليلة من املواطنني خرقت
�أوامر الدفاع عقب انتهاء العملية االنتخابية.
واك� ��د امل�ج�ل����س ب�ت���ص��ري��ح ��ص�ح�ف��ي ام����س
اجلمعة عن وقوفهم خلف توجيهات جاللة
امللك عبداهلل الثاين ،ب�إتخاذ الإجراءات كافة
التي �أم��ر بها جاللته بفر�ض هيبة الدولة
واح �ت��رام ك��رام��ة امل ��واط ��ن و� �س�لام��ة و�أم ��ن
املجتمع .
وع�بر املجل�س ع��ن ا�ستنكاره لل�سلوكيات
اخل��اط�ئ��ة وامل �م��ار� �س��ات غ�ير امل �� �س ��ؤول��ة التي
حدثت بعد �إعالن نتائج االنتخابات النيابية

ملجل�س ال �ن��واب ال�ت��ا��س��ع ع�شر ال�ت��ي ق��ام بها
البع�ض ب�إطالق العيارات النارية التي تهدد
� �س�لام��ة امل ��واط ��ن وت �ع �ت�بر ان �ت �ه��اك��ا ل���س�ي��ادة
القانون .
واكد على وجوب احرتام الوحدة الوطنية
وحماية الن�سيج االجتماعي واالنتماء ال�صادق
ل�ل��وط��ن وع ��دم ت �ك��رار ه��ذه امل�م��ار��س��ات التي
ت�صدرت القنوات املحلية والدولية و�أعطت
� �ص��ورة غ�ي�ر حقيقية ع��ن الأردن و�سجله
احلافل باالجنازات.
ون��ا��ش��د امل�ج�ل����س امل��واط �ن�ين ال �ت �ع��اون مع
الأج �ه��زة االم�ن�ي��ة واح �ت�رام ��س�ي��ادة القانون
حفاظا على ال�صحة وال�سالمة العامة لتجاوز
حمنة جائحة وباء كورونا .

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

ب��د�أ م��ن ال�ساعة احل��ادي��ة ع�شرة م�ساء
ي��وم الثالثاء املا�ضي ،ومل��دة �أرب�ع��ة �أي��ام،

لينتهي عند ال�ساعة ال�ساد�سة من �صباح
يوم الأح��د املقبل ،وي�ستثنى الأ�شخا�ص

امل�صرح لهم من قبل احلكومة واملركز
الوطني للأمن و�إدارة االزمات.

�أكد وزير املياه والري الدكتور معت�صم �سعيدان
اهمية �سرعة املتابعة مع اجلهات املعنية لال�سراع يف
ان�شاء حمطة معاجلة املياه وربطها مع كافة امل�صادر
املائية يف جمرى وادي الوالة وابار الهيدان.
وقال �سعيدان خالل تفقده �سري العمل مب�شروع
تعلية �سد ال��وال��ه ام�س اجلمعة ،ان ن�سبة االجن��از
بالتعلية بلغت  92باملئة ،بهدف رفع طاقته التخزينه
اىل  25مليون مرت مكعب.
وا�شار اىل �أن امل�شروع ممول �ضمن برنامج �إعادة
ت�أهيل البادية /التعوي�ضات البيئية ،ال��ذي يهدف
�إىل ان�شاء واق��ام��ة م�شاريع حتقق م�صادر مائية
ا�ضافية وزراع ��ة االع�ل�اف امل�ستدامة مب�ساحة 16

الف دومن يف مناطق الواله وجنوب عمان واخلربة
ال�سمرا ،مطالبا العاملني يف امليدان باتخاذ كافة
االج��راءات التي ت�ضمن تطبيق خطط الطوارىء
بكل حرفية ومهنية عالية.
واطلع الوزير �سعيدان على مرافق �سد الوالة
واالج � ��راءات املتبعة يف ا�ستقبال امل��و��س��م امل�ط��ري،
م�شددا على اهمية اتخاذ كامل اج��راءات ال�سالمة
والطوارىء والتن�سيق مع كافة اجلهات املعنية ،كما
اطلع على جمرى وادي الواله و�آبار الهيدان .وتفقد
�سعيدان �سد املوجب البالغ كامل �سعته التخزينيه
 29مليون مرت مكعب ،واطلع على االجراءات املتبعة
و�آل�ي��ة ت��زوي��د امل�ي��اه ملحطة ال��زاره ماعني ومناطق
�شمال الكرك ،واىل ال�شركات ال�صناعية

املحلي
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تسجيل  71وفاة و 4469إصابة بفيروس كورونا

االنباط -عمان

�أعلنت وزارة ال�صحة ت�سجيل  71حالة
وف ��اة و� 4469إ� �ص��اب��ة ب �ف�يرو���س ك��ورون��ا
امل�ستج ّد يف اململكة ام�س اجلمعة ،لريتفع
ال �ع��دد الإج� �م ��ايل ل �ل��وف �ي��ات �إىل ،1618

والإ�صابات �إىل .136555
وت ��و ّزع ��ت الإ� �ص ��اب ��ات اجل ��دي ��دة على
 2084حالة يف حمافظة العا�صمة ع ّمان،
و 1109ح ��االت يف حم��اف�ظ��ة �إرب ��د ،منها
 319ح��ال��ة يف ال��رم �ث��ا ،و 494ح��ال��ة يف
حمافظة جر�ش ،و 224حالة يف حمافظة

املفرق ،و 142حالة يف حمافظة الزرقاء،
و 121ح��ال��ة يف حم��اف�ظ��ة ال �ك��رك ،و100
حالة يف حمافظة البلقاء ،و 84حالة يف
حمافظة م��أدب��ا ،و 59حالة يف حمافظة
عجلون ،و 42حالة يف حمافظة الطفيلة،
و 7حاالت يف حمافظة العقبة ،و 3حاالت

يف حمافظة معان ،منها حالة واح��دة يف
البرتا.
و�أ��ش��ار امل��وج��ز الإع�لام��ي ال�صادر عن
رئ��ا��س��ة ال� ��وزراء ووزارة ال�صحة �إىل �أن
عدد احل��االت التي �أُدخِ �ل��ت اليوم للعالج
يف امل�ست�شفيات املعتمدة بلغ  331حالة،
فيما غ��ادرت  165حالة امل�ست�شفيات بعد
�شفائها.
ول�ف��ت �إىل �أن �إج �م��ايل ع��دد احل��االت
التي تتلقّى العالج يف امل�ست�شفيات حال ّياً
بلغ  2008ح��االت ،منهم  434حالة على
�أ�س ّرة العناية احلثيثة.
كما �أ�شار املوجز الإعالمي �إىل �إجراء
 16771فح�صاً خمرب ّياً ،لي�صبح �إجمايل
ع��دد الفحو�صات التي �أج��ري��ت منذ بدء
اجلائحة وحتى الآن  2157941فح�صاً،
الفتا �إىل �أن ن�سبة الفحو�صات الإيجاب ّية
لهذا اليوم و�صلت �إىل قرابة 6ر 26باملئة.
ودعت الوزارة اجلميع يف ظ ّل ا�ستمرار
ت���س�ج�ي��ل ح � ��االت �إ� �ص ��اب ��ة حم �ل � ّي��ة� ،إىل
االل�ت��زام ب��أوام��ر ال� ّدف��اع ،وا ّت�ب��اع معايري
ال�سالمة وال��وق��اي��ة ،وارت��داء الك ّمامات،
وع ��دم �إق��ام��ة ال�ت�ج� ّم�ع��ات لأك�ث�ر م��ن 20
��ش�خ���ص�اً ،وا��س�ت�خ��دام تطبيقي “�أمان”
و”�صحتك”.

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره االذربيجاني
االنباط -عمان

�أج � � ��رى ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي
ووزير خارجية جمهورية �أذربيجان جيهون
ب�ي�رم ��وف ام �� ��س حم ��ادث ��ات ع�ب�ر ال �ه��ات��ف
رك��زت على �سبل تعزيز العالقات الثنائية
وامل �� �س �ت �ج��دات الإق �ل �ي �م �ي��ة وال �ق �� �ض��اي��ا ذات
االهتمام امل�شرتك.
وبحث الوزيران اجلهود امل�ستهدفة �إنهاء
النزاع حول �إقليم ناغورنو كارباخ وتو�صل

كل من �أذربيجان و�أرمينيا �إىل �إتفاق ينهي
ال�صراع امل�سلح بني البلدين حول الإقليم.
واكد ال�صفدي� ،أهمية تثبيت وقف النار
ال ��ذي مت ال�ت��و��ص��ل ال�ي��ه و� �ض��رورة تكري�س
ال�سالم عرب حل �سيا�سي وفق قرارات الأمم
املتحدة وال�شرعية الدولية والقانون الدويل
ومب ��ا ي���ض�م��ن الأم � ��ن واال� �س �ت �ق��رار .و�أك ��د
ال�صفدي ون�ظ�يره الأذرب�ي�ج��اين على عمق
العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني
والتي يرعاها جاللة امللك عبداهلل الثاين
و�أخوه الرئي�س �إلهام علييف.

االنباط -عمان

ع�بر جم�ل����س �إدارة غ��رف��ة جت ��ارة ع �م��ان عن
ان��زع��اج��ه م��ن ال�ت���ص��رف��ات غ�ير امل���س��ؤول��ة التي
� �ص ��درت م ��ن ال�ب�ع����ض ب �ع��د ن �ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات
النيابية ،م�ؤكدًا ان هذا مي�س املكانة احل�ضارية
التي حققها الأردن على ال�صعيد العاملي.
و�شدد املجل�س يف بيان ا�صدره ام�س اجلمعة
ع�ل��ى � �ض��رورة تطبيق واح�ت��رام ��س�ي��ادة ال�ق��ان��ون
وانفاذه بعدالة على اجلميع ومن دون ا�ستثناء،

د.مصطفى محمد عيروط
احلظر ال�شامل و�أثرها االقت�صادي واالجتماعي فهناك عمال املياومه والنقل و�سل�سلة
الغذاء وال��دواء واخلدمات والإنتاج فهناك �شركات غذائية وكيماويه ودوائيه فيها �آالف
العمال وكونها �ستحدث م�شكله وهناك متابعة اخلدمات يف امل�ؤ�س�سات والدوائر واجلامعات
وال ��وزارات وهناك الأط�ب��اء واملحامني و�شركات الت�صدير وهناك املهنيني من الكهرباء
وامل��اء وحم�لات اخل�ضار وال��زراع��ه والبقاالت وال�سوبرماركت والبنوك فاملو�ضوع لي�س
�سهال وعلينا �أن نعرتف ب�أن احلظر �سي�ؤدي �إىل تذمر �شديد والبحث عن طرق وو�سائل
لتخطيه ف%٩٥م ��ن ال�شعب ال ي�ستطيع �أن يت�سوق اليكرتونيا و%٩٥م ��ن ذوي الدخل
املتو�سط وبالتايل فان احلظر ال�شامل �سي�سبب م�شكله واحلظر ال�شامل يتنافى مع توجيه
جاللة امللك يف التوازن بني ال�صحه والعمل والإنتاج والتعليم �إذن ما احلل ؟ احلل يف ر�أيي
ان ت�صرف جهود القوات امل�سلحه والأجهزة االمنيه وامل�س�ؤ�ؤلون كل يف دائرته ويف امليدان
يف خمالفات عاليه لكل من يخالف يف لب�س الكمامه والتباعد وعدم جماملة اي ان�سان
حتى ابنه وحتى ولو كان �سائقا �أو يف ال�شارع رجال �أو ام��ر�أه �شابا او�شابه واحلل املرافق
له �ضبط مناطق ال��وب��اء وحتديدها خا�صة �أنها قد تكون يف مناطق خ��ارج تركيز املدن
الرئي�سيه وكلنا يعرف ب�أن مناطق خارج املدن كانت �أثناء احلظر يجري فيها النقل وهناك
طرق فرعيه ال ت�ستطيع تغطيتها اي قوة فهي فرعيه وتكون معروفه ولعل جتربة دول يف
فر�ض غرامات عاليه كانت ايجابيه يف خف�ض الإ�صابات التي كانت عاليه واحلل الآخر �أن
تكثف جهود وزارة ال�صحه على حلول ابتكاريه مع قرب الك�شف عن لقاح يف �أمريكا و�أملانيا
ويقال بانه هناك لقاح �صيني واماراتي �إىل جانب دعوة املتربعني للتربع عينيا ب�أجهزة
تنف�س والطلب من امل�ست�شفيات اخلا�صة ان تقوم مب�س�ؤ�ؤليه اجتماعيه وتكون املعاجله
بقيمة ال تتجاوز مائة دينار يف الليله لأن��ه ال ي�ستطيع م�صابون وبحاجة �إىل الدخول
دفع مبالغ عاليه �أو مقدما واحلل الآخر �أن ي�ساهم الإعالم يف التوعيه والتوجيه فمثلما
ي�صور البع�ض التجمعات و�إطالق النار فلماذا ال ي�صورون غري امللتزمني ويبعثوها �إىل
�أرقام خا�صه معلنه يف الأمن العام والقوات امل�سلحه ويتم خمالفتهم واعالمهم فالقب�ضه
احلديديه يف ر�أيي ميكن �أن تتم مبخالفات عاليه جدا جدا للأفراد وامل�ؤ�س�سات حمى اهلل
الوطن وال�شعب واجلي�ش والأجهزة االمنيه بقيادتنا الها�شميه التاريخيه بقيادة جاللة
امللك عبد اهلل الثاين املعظم

االمن العام :ضبط اربعة اسلحة نارية
في محافظة معان
االنباط -عمان

تجارة عمان :تقدم الدول مرتبط باحترام سيادة القانون
وف � ًق��ا لتوجيهات ج�لال��ة امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال�ث��اين
امل�ستمرة للجهات املعنية.
وط ��ال ��ب امل �ج �ل ����س مب �ع��اق �ب��ة ك ��ل م ��ن خ��ال��ف
ال �ق��وان�ين وال�ت�ع�ل�ي�م��ات و�أوم � ��ر ال ��دف ��اع وح�ظ��ر
التجوال �أو احلظر ال�شامل الذي تقرر بعد �إغالق
�صناديق االق�تراع وقاموا باالحتفال يف مقارهم
االنتخابية او من خالل مواكب ال�سيارات.
واك��د املجل�س� ،أن القطاع التجاري واخلدمي
بالعا�صمة عمان ،يقف مع اجهزة الدولة املختلفة

تجربة الحظر الشامل

حلماية اال��س�ت�ق��رار وح��ال��ة الأم ��ن ال�ت��ي نعي�شها،
مبي ًنا ان ال�صعوبات غ�ير امل�سبوقة التي تواجه
ال�ب�لاد ال�ي��وم تتطلب م��ن اجلميع ال��وق��وف �ص ًفا
واحدًا لتجاوزها وامل�ضي مب�سرية البناء واال�صالح.
و�أ� �ش��ار املجل�س �إىل �أن ت�ق��دم ال ��دول مرتبط
ب�إحرتام �سيادة القانون وتطبيقه بعدالة وم�ساواة
على �أر���ض الواقع ،م�ؤكدًا �أن ا ألم��ن واال�ستقرار
هما �أ�سا�س لقيام الأع�م��ال وا�ستقطاب وتوطني
اال�ستثمارات املحلية واالجنبية .وطالب املجل�س

ب�ضرورة �إقرار ت�شريعات ت�ضبط حاالت ا�ستخدام
ال���س�لاح م��ن قبل امل��واط�ن�ين ،م ��ؤك �دًا ان ا��ص��رار
البع�ض على اق��ام��ة التجمعات وخ��رق القانون
والتعليمات يعك�س قلة الوعي بال�سلم املجتمعي
وب�خ��ا��ص��ة يف ظ��ل تف�شي وب ��اء ف�يرو���س ك��ورون��ا
امل�ستجد .واك��د املجل�س يف بيانه ان الأردن دولة
ق��وي��ة وحتكمها امل�ؤ�س�سات وق ��ادرة على تطبيق
�سيادة القانون وفر�ض الأمن واال�ستقرار ،مبينا
�أن املواطنني �شركاء يف ذلك.

ق � ��ال ال� �ن ��اط ��ق االع �ل��ام � ��ي ب��ا� �س��م
مديرية االمن العام ،ان فرق التحقيق
اخل��ا� �ص��ة يف م �ق��اط��ع ال �ف �ي��دي��و ال�ت��ي
ج��رى ت��داول�ه��ا خ�لال االي ��ام املا�ضية
وخ�لال متابعتها الك�ثر الفيديوهات
ت� � � ��داو ًال وال � � ��ذي ت �ب�ي�ن ان � ��ه �� �ص ��ور يف
حم��اف �ظ��ة م �ع��ان  /ال� �ب�ت�راء ،متكنت

من حتديد معظم اال�شخا�ص الذين
ظهروا خالل الفيديوهات واال�سلحة
التي كانت بحوزتهم.
وا� � �ض ��اف ال �ن��اط��ق االع �ل�ام ��ي ان��ه
ج��رى �ضبط ارب�ع��ة ا�سلحة م��ن التي
ا��س�ت�خ��دم�ه��ا اال� �ش �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� �ش �خ��ا���ص وج � ��رى � �ض �ب��ط اح��ده��م
والبحث جا ٍر عن الباقني .

القبض على الشخص الذي يقوم
بتمويه وتعديل المركبات

فاعليات تؤكد على احترام سيادة القانون حفاظا على صحة المواطنين
االنباط -حمافظات

�أك ��دت فاعليات جمتمعية ونقابية يف الكرك
�أه�م�ي��ة اح �ت�رام ��س�ي��ادة ال �ق��ان��ون وتطبيقه على
اجلميع وعدم اخلروج عليه من �أجل حماية �صحة
و�سالمة املواطنني و�أمنهم.
وق��ال��وا �إن املظاهر التي راف�ق��ت �إع�ل�ان نتائج
الإنتخابات النيابية من جتمهر و�إط�ل�اق �أع�يرة
نارية تزامناً مع فر�ض حظر التجول �شكلت خر ًقا
للقانون و�أوامر الدفاع و�ساهمت برتويع املواطنني
الأمنيني ال��ذي��ن التزموا بالتعليمات للحد من
انت�شار وباء كورونا وحفاظاً على �سالمة اطفالهم
وانف�سهم .
وقال نائب رئي�س بلدية الكرك الكربى ب�سام
اجلعافرة� ،أن ما رافق �إعالن النتائج لالنتخابات
م��ن �أح ��داث ومم��ار��س��ات �سلبية م��ن قبل البع�ض
ال��ذي لي�س لديه �أدن��ى ح�س بامل�س�ؤولية الوطنية
جت��اه وط�ن��ه و�أه �ل��ه �أم��ر م��رف��و���ض وغ�ير مقبول
بكل االجتاهات خا�صة بعد �أن انتهى اال�ستحقاق
الد�ستوري ب�إنتخاب جمل�س النواب بكل حرفية
و�إقتدار من قبل جميع اجلهات املعنية ،م�ؤكداً على
الوقوف خلف القيادة الها�شمية واالجهزة الأمنية
ملنع �أي ممار�سات ت�ؤدي اىل حدوث �إ�ضطرابات يف
املجتمع �أو خمالفة القانون.
و�أع �ل��ن النائب ال��دك�ت��ور غ��ازى الذنيبات عن
رف�ضه ا�ستقبال املهنئني ل��ه ب�ف��وزه باالنتخابات
طيلة اي��ام احل�ظ��ر اح�ترام �اً للقانون وتعليمات
�أوامر الدفاع حفاظاً على �صحة املواطنني ،م�ؤكداً
ع�ل��ى ع��دم ا�ستقبال �أي �شخ�ص ي�سهم ب��إط�لاق
الأع�ي�رة النارية �أو التجمهر ام��ام منزله ،داعياً
اجلميع اىل احرتام �سيادة القانون ،ومثمناً الدور
الكبري الذى ا�ضطلعت به الأجهزة الأمنية طيلة
�أيام العملية االنتخابية .وبني النا�شط االجتماعي
م�صطفى املواجده� ،أن خرق القانون و�أومر الدفاع
م��ن ق�ب��ل ��ش��ري�ح��ة غ�ير م���س��ؤول��ة تلحق � �ض��راراً
كبرياً باملجتمع يف ظل احلملة الر�سمية للحكومة
مبحا�صرة انت�شار الوباء واحلد منه ،م�ؤكداً �أهمية
احلزم بتطبيق القانون �ضد اخلارجني عليه وعدم
ال�سماح لهم بالعبث ب�أمن الوطن واملواطنني.
وق ��ال العقيد امل�ت�ق��اع��د خ��ال��د ال�ب�ن��وى“ ،اننا
جميعا ن�ق��ف خ�ل��ف ق�ي��ادت�ن��ا ال�ه��ا��ش�م�ي��ة ودوره ��ا
الوطني وتركيزها ال��دائ��م على ان��ه ال اح��د فوق
القانون وال ا�ستثناء لأي كان ملرتكبي املخالفات من

تطبيقه عليهم بحزم ،الفتاً �إىل �أن هيبة الدولة من
هيبة واحرتام القانون وعدم اخلروج عليه ،داعياً
�إىل تكاتف جهود جميع ال�شرفاء بالوطن ملحا�صرة
الفئة القليلة من املواطنني الذين يفتقدون حل�س
امل�س�ؤولية واالنتماء للوطن للحفاظ على املواطن
و�سالمته النه اغلى ما منلك.
وا�� �ض ��اف رئ�ي����س ج�م�ع�ي��ة م� �ب ��ادرون اخل�يري��ة
املهند�س قدر العمرو � ،أن ظاهرة اطالق العيارات
النارية يف جمتمعنا تعد م��ن الظواهر ال�سلبية
اخلطرية كونها ت�شكل تهديدا حلياة الأبرياء دون
تفكري وع��دم م��راع��اة ح�ي��اة امل��واط��ن و�سالمتهم
و�أم �ن �ه��م ،و�أع �ل��ن ع��ن ت ��أي��ده جلميع الإج � ��راءات
الأمنية ال�صارمة التي اتخذت من قبل االجهزة
االم �ن �ي��ة ل �ف��ر���ض 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
ال��دمي�ق��راط��ي ال��ذى جت�سد ب ��إج��راء االنتخابات
ال �ن �ي��اب �ي��ة � �ض �م��ن امل �ع��اي�ي�ر ال ��دول� �ي ��ة ب��ال �ن��زاه��ة
وال���ش�ف��اف�ي��ة وال �ت��زام �ه��ا ب� ��االج� ��راءات ال�صحية
وال�سالمة العامة يف جميع مراكز االق�ت�راع من
خالل توفريها كل م�ستلزمات الوقاية من تباعد
وك�م��ام��ات ومعقمات وق �ف��ازات ول��وح��ات ار�شادية
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 �إرب��د ان اخل��روق��ات التي
مار�سها البع�ض تعبرياً عن الفرح او االحتجاج
خارجة عن منظومة القيم االخالقية التي متيز
املجتمع االردين بجميع مكوناته وت�شكل م�صدر
فخر واعتزاز للجميع.
و�شددت ان ما حدث من جت��اوزات وخمالفات
خارجة على القانون والقيم مرفو�ضة �شعبيا قبل
ان تكون مرفو�ضة قانونيا الن تعري�ض �سالمة
و�صحة االخ��ري��ن للخطر ال ميكن قبولها حتت
اي مربر او ذريعة ف�سالمة املواطنني خط احمر
ي�ت�ق��دم ع�ل��ى ك��ل � �ش��يء ودع ��ت اىل ا� �س �ن��اد �شعبي
لفر�ض القانون وهيبة الدولة وعربت عن دعمها
ل�ل�اج ��راءات ال���ص��ارم��ة واحل��ازم��ة ال�ت��ي تنفذها
اجهزة الدولة و�سلطاتها امل�س�ؤولة.
وقالوا ،ان ما حدث من جت��اوزات وان كانت ال
متثل االغلبية اال ان خطرها ميتد للجميع ويهدد
امن و�سالمة و�صحة املجتمع ما ي�ستدعي التعامل
معها بحزم وانفاذ القانون على اجلميع واعترب ان
هذه املمار�سات جرمية بحق الوطن الذي يدخل

بجميع م�ؤ�س�ساته حتديا كبريا مع جائحة كورونا
يف ظ��ل ظ��روف ا�ستثنائية تتطلب احل��ر���ص من
اجلميع وع��دم ال�سماح لنفر قليل ان يعكر �صفو
و�أمن و�سالمة املجتمع بهذه الطريقة املرفو�ضة
رف�ضا قاطعا.
وا�ضافوا ،ان انفاذ القانون هو مطلب �شعبي
ولي�س م��وج��ه �ضد اح��د ب�ق��در م��ا ه��و ي�ه��دف اىل
احل �ف��اظ ع�ل��ى ��س�لام��ة امل�ج�ت�م��ع و�أم �ن ��ه و�صحة
اف ��راده ،م�ؤكدين ان الع�شائر االردن�ي��ة يف جميع
مناطق اململكة حم��ط فخر واع �ت��زاز ل��دوره��ا يف
تعزيز املنظومة االمنية واالخ�لاق�ي��ة والقيمية
وان اي اج ��راء يف مالحقة اخل��ارج�ين على هذه
املنظومة لي�س موجها �ضد الع�شائر وامنا ي�صب يف
تعميق دورها واهميتها برف�ض كل ما هو خارج عن
العرف والقيم والقانون.
واك � ��دوا ،ان تطبيق ال �ق��ان��ون وان �ف ��اذه بحزم
ب��ات ��ض��رورة وطنية يف ظ��ل ممار�سات وخ��روق��ات
وجتاوزات غري واعية من قبل البع�ض من �شانها
تعري�ض �صحة و�سالمة املجتمع للخطر ،داعني
اىل وق �ف��ة وط�ن�ي��ة ��ش��ام�ل��ة ب��وج��ه ه ��ذه امل�ظ��اه��ر
اخل ��راج ��ة ع �ل��ى ال �ق��ان��ون وامل � ��أل� ��وف ع ��ن قيمنا
ومنظومتنا املجتمعية واالخ�لاق�ي��ة ال�ت��ي ت�ضع
�سالمة االخرين ك�أولوية.
وق��ال��وا� ،أن ما ح��دث على �أر���ض ال��واق��ع ي�شكل
تهديدا ل�سالمة املواطنني وامنهم من قبل فئة
غ�ير م���س��ؤول��ة ال متثل اال نف�سها وال تعرب عن
ا�صالة االردنيني وقيمهم املجتمعية واالخالقية
بدرء اخلطر عن بع�ضهم ،الفتني اىل انه يجب ان
ينظر اىل ان ما تقوم به ال�سلطات واالجهزة املعنية
ه��و اج��راء بحق خمالفني ه��ددوا ام��ن املواطنني
وعر�ضوا �صحتهم و�سالمتهم للخطر مل تردعهم
اجراءات احلظر ملنع انت�شار وباء كورونا.
وث�م�ن��ت ف�ع��ال�ي��ات ر��س�م�ي��ة و��ش�ع�ب�ي��ة وح��زب�ي��ة
ونقابية و�أك��ادمي �ي��ة ووج �ه��اء مبحافظة عجلون
توجيهات جاللة امللك ع�ب��داهلل ال�ث��اين بتطبيق
�سيادة القوانني وان��ه ال ا�ستثناء الح��د والت�أكيد
على الإلتزام ب�أوامر الدفاع من اجل احلفاظ على
�صحة املواطنني ج��راء تداعيات جائحة فريو�س
كورونا .
وع�برت عن رف�ضها لكل املظاهر التي �أعقبت
ظ�ه��ور ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات وال �ت��ي ت�شكل جت ��اوزاً
على القانون ،وال ميثل فئة �أو ع�شرية �أو منطقة

وال�ت��اك�ي��د ب ��أن ال�ق��ان��ون �سيطبق على املخالفني
الذين ميثلون �أنف�سهم ،مطالبة ب�ضرورة اتخاذ
املزيد من الإجراءات احلكومية ال�صارمة لفر�ض
�سيادة القانون مبا يكفل ا�ستمرار احلفاظ على
هيبة الدولة ويعزز امل�سرية الوطنية الدميقراطية
احلقيقية التي تلبي تطلعات ال�شعب االردين .
وق��ال��وا ،ان جالله امللك دائ�م�اً يتلم�س هموم
امل ��واط� �ن�ي�ن وي �� �س �ب��ق اجل �م �ي��ع ل��و� �ض��ع اخل �ط��ط
والتوجيهات والتعليمات وتطبيق �سيادة القانون
على اجلميع وفر�ض هيبة الدولة وخا�صة يف ظل
الظروف ال�صحية ال�صعبة 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 ت�أييدهم لالجراءات التي �شدد جاللة
امل�ل��ك عليها وال �ت��ي رك ��زت ع�ل��ى � �ض��رورة تو�سيع
االن�ت���ش��ار االم�ن��ي وع��دم ال�سماح للخارجني عن
القانون بالعبث �أو اطالق العيارات النارية خالل
احلظر وت��روي��ع امل��واط�ن�ين ومنع التجمعات من
قبل ع��دد من املرت�شحني الفائزين باالنتخابات
النيابية وان�صارهم القامة االحتفاالت وا�ستقبال
املهنئني ال�ت��ي ت�شكل خ�ط��را على ح�ي��اة و�سالمة
املواطنني .
و�أ�� �ش ��اروا اىل ان ال �ت��واج��د االم �ن��ي مبختلف
امل�ح��اف�ظ��ات خ �ط��وة يف االجت� ��اه ال���ص�ح��ي لإن �ف��اذ
القانون واي�ق��اف كل من ت�سول له نف�سه تهديد
�أم��ن املواطنني وتعري�ض �صحتهم للخطر رغم
�إجراءات احلظر ملنع انت�شار وباء كورنا االمر الذي
قد ي�ؤثر على الو�ضع الوبائي يف الأردن.
وا�ستنكروا املمار�سات ال�سلبيات وكافة االعمال
الدخيلة على بلدنا احلبيب وال�ت��ي ال تنم على
اخالق ابناء االردن امل�شهود لهم باالنتماء والوالء
للقيادة الها�شمية ،مثمنني جهود كافة اجلهات
امل�ع�ن�ي��ة وخ��ا� �ص��ة احل��اك�م�ي��ة االداري � ��ة واالج �ه��زة
االمنية ال�ساهرين على راح��ة املواطنني وحماية
حقوقهم و�صون كرامتهم واحلفاظ على حياتهم.
وع�بروا عن ت�أييده ودعمه جلميع الإج��راءات
التي ات�خ��ذت م��ن قبل الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة لفر�ض
�سيادة القانون وتطبيقه يف كافة املناطق وعلى
ك��اف��ة الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن جت ��اوزوا على الأنظمة
والقوانني وذلك حماية للإجنازات الوطنية و�أمن
املواطنني يف كافة �أنحاء �أردننا املفدى.

االنباط -عمان

ق � ��ال ال� �ن ��اط ��ق الإع �ل��ام � ��ي ب��ا� �س��م
م��دي��ري��ة الأم � ��ن ال �ع ��ام �أن الأج �ه ��زة
الأمنية القت القب�ض على ال�شخ�ص
ال��ذي يقوم بتمويه وتعديل املركبات

واخفاء معاملها واخفاء ارقامها والتي
ظهرت يف عدد من الفيديوهات التي
جرى تداولها.
وا� �ض��اف ان ��ه مت حت��دي��د ع ��دد تلك
املركبات وا�صحابها والعمل جا ٍر على
�ضبطها.

مستقلة اإلنتخاب تحيل ملف فيديو
اربد للقضاء

االنباط -عمان

ق� � ��رر جم �ل ����س م �ف ��و� �ض ��ي ال �ه �ي �ئ��ة
امل�ستقلة للإنتخاب �إحالة ملف فيديو
ارب� ��د اىل ال �ق �� �ض��اء ،ل�ت���س�ب�ب��ه ب��اث��ارة
ال �ل �غ��ط وحم ��اول ��ة ال�ت���ش�ك�ي��ك ب�صحة
�إجراءات وتعليمات الهيئة.
وك ��ان ��ت و� �س��ائ��ل �إع� �ل��ام وت��وا� �ص��ل
�إج �ت �م��اع��ي ،ت��داول��ت ف�ي��دي��و ظ�ه��ر به
اح� ��د الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص وب� �ح ��وزت ��ه �أوراق
اق�ت��راع ت�خ����ص ال ��دائ ��رة االن�ت�خ��اب�ي��ة
االوىل يف حمافظة ارب��د ،حيث توجه

فريق من الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب
�صباح اليوم للتحقق ف��ورا من �صحة
م �� �ض �م��ون ال �ف �ي ��دي ��و ،وق � ��ام ال �ف��ري��ق
مبقابلة ا�صحاب العالقة مبن فيهم
نا�شر الفيديو.
واك� � ��د جم �ل ����س م �ف��و� �ض��ي ال �ه �ي �ئ��ة
امل���س�ت�ق�ل��ة ل�ل�إن �ت �خ��اب ث�ق�ت��ه ال�ك��ام�ل��ة
ب �� �س�ل�ام��ة ك ��اف ��ة اج � � � ��راءات ال�ع�م�ل�ي��ة
الإن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة وب �� �ض �م �ن �ه��ا ع �م �ل �ي��ات
االق �ت�راع وال �ف��رز و� �ص �ولاً اىل اع�لان
النتائج االولية والنهائية.

املحلي
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األردنيون يحيون اليوم الذكرى الـ  85لميالد
الملك الحسين بن طالل

االنباط-عمان
يُحيي الأردنيون اليوم  ،الرابع ع�شر من ت�شرين الثاين ،بكل �إكبار
وتقدير ،الذكرى الـ  85مليالد جاللة املغفور له ب�إذن اهلل ،امللك احل�سني
بن طالل ،طيب اهلل ثراه ،باين الأردن احلديث ،ومُر�سي دعائم النه�ضة
ال�شاملة ،بر�ؤيته الثاقبة وحنكته امل�شهودة وتفاين �شعبه والتفافهم
حوله.
ويف هذه الذكرى اخلالدة خلود الوطن ،ي�ستذكر الأردنيون م�سرية
حياة حافلة بالعطاء والإجن��از على مدى �سبعة و�أربعني عاماً ،عا�شها
احل�سني �إىل جانب �أب��ن��اء �شعبه ال��ويف لبناء الأردن احل��دي��ث ،وخدمة
ق�ضايا �أمتيه العربية والإ�سالمية ،وفق �أ�س�س را�سخة ومتينة ،جعلت
ّ
وحمط �إعجاب وتقدير
من اململكة منوذجاً يف الإجناز والبناء والعطاء،
�إقليمي وعاملي.
وي��ج��دّد الأردن���ي���ون يف ه��ذه املنا�سبة ال��ع��زي��زة على قلوبهم ،العهد
وال��والء ل��وارث العر�ش الها�شمي ،جاللة امللك عبداهلل الثاين ،و ُكلهم
ع��زم وت�صميم و�إرادة على موا�صلة م�سرية اخل�ير وال��ب��ن��اء ،بكل ثقة
وهمة ،لإعالء بنيان الوطن وتعزيز مكانته و�صون منجزاته.
وُلد امللك احل�سني يف الرابع ع�شر من ت�شرين الثاين عام  1935يف
عمان التي �أحبها و�أحبته واحت�ضنته �أم�يراً وملكاً فوق �أر�ضها ثالثة
و�ستني ع��ام��اَ ،وت��ر ّب��ى يف كنف وال��دي��ه طيب اهلل ثراهما جاللة امللك
ط�لال وجاللة امللكة زي��ن ال�شرف ،وج��دّه املغفور له ب���إذن اهلل جاللة
امل��ل��ك امل���ؤ���س�����س ع��ب��داهلل ب��ن احل�����س�ين ،ال���ذي ا�ستقى م��ن��ه �أن��ب��ل القيم
الرفيعة واملبادئ العظيمة.
ّ
و”احل�سني” هو احلفيد الأرب��ع��ون للنبي حممد � -صل اهلل عليه
و�سلم -و�سليل �أ�سرة عربية ها�شمية امتدت ت�ضحياتها عرب القرون،
ون�شرت ر�سالة احلق ودين الهدى ،وا�ستمدت من الإ�سالم احلنيف املُثل
العليا واملبادئ ال�سامية وتعاليمه ال�سمحة ملا فيه خري الب�شرية جمعاء.
و�أكمل امللك احل�سني تعليمه االبتدائي يف الكلية العلمية الإ�سالمية
يف عمان ،ثم التحق بكلية فكتوريا يف الإ�سكندرية ،ويف العام  1951التحق
بكلية هارو ب�إجنلرتا ،ثم تلقى بعد ذلك تعليمه الع�سكري يف الأكادميية
امللكية الع�سكرية يف �ساند هري�ست يف اجنلرتا وتخرج منها العام .1953
ويف احلادي ع�شر من �شهر �آب العام  1952نودي بـ “احل�سني” ،طيب
اهلل ثراه ،ملكاً للمملكة الأردنية الها�شمية وت�سلم �سلطاته الد�ستورية
يوم الثاين من �أيار العام .1953
وللمغفور له امللك احل�سني ،خم�سة ابناء و�ست بنات ،هم جاللة امللك
عبداهلل الثاين ،و�أ�صحاب ال�سمو الأمراء في�صل وعلي وحمزة وها�شم،
والأمريات عالية وزين وعائ�شة وهيا و�إميان وراية.
تربى �أبناء احل�سني يف كنفه ،فا�ستقوا منه حمبة النا�س والتوا�ضع
لهم وح�سن معاملتهم والأخ�لاق النبيلة امل�ستندة �إىل تقوى اهلل ،عز
وجل ،و�إىل تعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف واخللق الها�شمي ومبادئ
الثورة العربية الكربى.
وحر�ص الراحل الكبري على �أن يكون لكل من �أبنائه� ،ش�أن يف �ش�ؤون
احلياة اليومية للمواطن مب�شاركته �أفراحه و�آالم��ه� ،إذ قدم كل منهم
وما يزال ما و�سعه من العطاء ،وعملوا مع �أ�سرتهم الأردنية مندجمني
فيها ومتعاي�شني معها.
ويف ال�����س��اد���س وال��ع�����ش��ري��ن م���ن ك���ان���ون ال���ث���اين ع����ام  ،1999وجّ ���ه
“احل�سني” ر�سالة �إىل جاللة امللك عبد اهلل الثاين يوم اختاره ولياً
لعهد اململكة ،خاطبه فيها قائال�“ :إنني لأتو�سم فيك كل اخلري وقد
تتلمذت على يدي وعرفتَ �أن الأردن العزيز وارث مبادئ الثورة العربية
الكربى ور�سالتها العظيمة ،وانه جزء ال يتجز�أ من �أمته العربية و�أن
ال�شعب الأردين ال بد و�أن يكون كما كان على الدوام يف طليعة �أبناء �أمته
يف الدفاع عن ق�ضاياهم وم�ستقبل �أجيالهم.”...
وج��اء يف الر�سالة “ �أن ه��ذا ال�شعب العظيم ق��د ق��دم ع�بر العقود
املا�ضية كل الت�ضحيات اجلليلة يف �سبيل هذه املبادئ والقيم النبيلة
ال�سامية ،وان��ه حتمل يف �سبيل كل ذل��ك ما تنوء بحمله اجل��ب��ال ،و�أن
الن�شامى والن�شميات من ابناء �أ�سرتنا الأردنية الواحدة من �شتى املنابت
والأ���ص��ول ،م��ا ت��وان��وا ي��وم��اً ع��ن �أداء ال��واج��ب وال خ��ذل��وا قيادتهم وال
�أمتهم و�أنهم كانوا على الدوام رفاق الدرب وامل�سرية الأوفياء واملنتمني

لوطنهم و�أمتهم القادرين على مواجهة ال�صعاب والتحديات بعزائم ال
تلني وبنفو�س �سمحة كرمية معطاءة.”..
و�أ�ضاف جاللته يف الر�سالة “ و�أن من حقهم على قيادتهم �أن تعمل
حلا�ضرهم وم�ستقبلهم ولتحقيق نه�ضتهم ال�شاملة حتى تت�سنى لهم
احلياة الكرمية وت�صان حقوقهم التي كفلها لهم الد�ستور و�أن تبقى
جباههم مرفوعة ال تنحني اال هلل �أو لتقبيل ثرى الوطن العزيز”.
لقد �آم��ن ال��راح��ل الكبري ب���أن اجلندية �شرف وواج���ب وان�ضباط،
ومت�� ّث��ل �إمي��ان��ه ع�بر حر�صه على ت�شجيع جنله الأك�ب�ر ج�لال��ة امللك
ع��ب��داهلل ال��ث��اين ع��ل��ى االن���خ���راط يف احل��ي��اة الع�سكرية ،في�صحبه يف
ج��والت��ه �إىل الأل��وي��ة وال��وح��دات الع�سكرية منذ ك��ان ط��ف ً
�لا ،ف�أن�ش�أه
جندياً عربياً ها�شمياً ،وت��درّج يف اخلدمة الع�سكرية التي نال خاللها
عدة �أو�سمة و�شارات ملكية ،تقديراً من املغفور له ب�إذن اهلل جاللة امللك
احل�سني ،جلاللته على جهوده املخل�صة وتفانيه يف العمل الع�سكري .
ومنذ �أن ت�س ّلم امللك احل�سني طيب اهلل ثراه �سلطاته الد�ستورية،
وه��و يتطلع �إىل خدمة ال�شعب الأردين ورف��ع مكانة ال��وط��ن و�إع�لاء
���ش���أن��ه ،ج��اه��داً يف ب��ن��اء ال��دول��ة الأردن��ي��ة يف ظ��ل العديد م��ن ال��ظ��روف
والتحديات ال�صعبة ب�سبب الأو���ض��اع والأح���داث املحيطة� ،إ�ضافة �إىل
قيود املعاهدة الأردنية الربيطانية ووجود القيادة الأجنبية يف �أجهزة
الدولة ،فبد�أ بخطوات جريئة و�شجاعة ا�ستهلها بتعريب قيادة اجلي�ش
العربي الأردين يف الأول من �آذار العام  1956وت�سليم قيادته لل�ضباط
الأردنيني الأكفياء ،ومن ثم �إلغاء املعاهدة الأردنية الربيطانية يف �آذار
.1957
كما �أوىل جاللته ال��ق��وات امل�سلحة االه��ت��م��ام اخل��ا���ص لتطويرها
وحتديثها منذ البدء ،لتكون ق��وات تتميز ب��االح�تراف واالن�ضباطية
حتى غدت قوات عامليةُ ،تطلب لال�شرتاك مبهام حفظ ال�سالم الدولية
يف خمتلف مناطق النزاع يف العامل.
وك��ان هاج�س الراحل الكبري ،بناء الأردن احلديث و�إر���س��اء دعائم
نه�ضته ال�شاملة يف جميع املناحي االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
والعمرانية ،لذلك �أوىل جاللته جُ �� ّل اهتمامه لتحديث الت�شريعات
والقوانني وتر�سيخ قيم الدميقراطية.
ويف عهد احل�سني� ،شهدت اململكة حياة برملانية م�ستمرة با�ستثناء
�سنوات قليلة� ،أعقبت ح��رب ح��زي��ران ال��ع��ام  1967وا�ستمرت خاللها
ممار�سة الدميقراطية عن طريق �إن�شاء املجل�س الوطني اال�ست�شاري،
ح��ت��ى ت��ه��ي���أت ال���ظ���روف يف ال��ع��ام  1989ال���س��ت��ئ��ن��اف احل��ي��اة ال�برمل��ان��ي��ة
بانتخابات �أ�سفرت عن ت�شكيل جمل�س النواب احل��ادي ع�شر مب�شاركة
�شعبية وا�سعة من خمتلف القطاعات و�ألوان الطيف ال�سيا�سي.
وبا�ستئناف احلياة الربملانية كانت العودة �إىل احلياة احلزبية وزيادة
تفعيل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين كالنقابات املهنية والعمالية التي ت�سهم
ب�شكل فاعل يف تطوير املجتمع وتن�شيط فعالياته.
ويف جم��ال حقوق الإن�سان ،عمل الراحل الكبري على �صيانة هذه
احل��ق��وق ،حيث غ��دا الأردن من��وذج��اً يحتذى ب��ه على ه��ذا ال�صعيد،
كما حر�ص على �إن�شاء مركز درا�سات احلرية والدميقراطية وحقوق
الإن�����س��ان للمزاوجة ب�ين النظرية والتطبيق يف جم��ال رع��اي��ة حقوق
الإن�سان.
وتو�سعت قاعدة التعليم الإلزامي يف عهد جاللة امللك احل�سني -
رحمه اهلل � ،-إذ انت�شرت املدار�س يف جميع مدن اململكة وقراها وبواديها
و�أريافها ،و�أ�صبح الأردن يف طليعة ال��دول العربية على �صعيد ارتفاع
ن�سبة املتعلمني ومكافحة الأم��ي��ة ،وتزامن ذل��ك مع �إن�شاء اجلامعات
وكليات املجتمع احلكومية واخل��ا���ص��ة ،حتى �أ�ضحى الأردن مق�صداً
لطلبة العلم واملعرفة ،و�شملت نه�ضة الأردن يف عهد الراحل الكبري
جميع املجاالت ال�صحية واخلدمات العامة والبنية التحتية والطرق
واالت�صاالت والزراعة وال�صناعة.
ويف ال�ش�أن القومي ،كان ح�ضور جاللته يف خمتلف القمم العربية
والعاملية ح�ضوراً متميزاً ،وي�سجل جلاللته �أنه �أول قائد لبى �أول نداء
لعقد �أول قمة عربية ال��ع��ام  ،1964وي�سجّ ل ل�ل��أردن ع��دم تخلفه عن
ح�ضور �أي م�ؤمتر قمة عربي منذ ذلك احلني ،وم�شاركته يف اجتماعات
جامعة الدول العربية بالكامل ،ويف اللقاءات واالجتماعات وامل�ؤمترات
العربية على خمتلف امل�ستويات.
وواج��ه الأردن ،بقيادة جاللته احلكيمة ،التحديات التي �أفرزتها

نكبة العام  1948وجل��وء مئات الآالف من الأ�شقاء الفل�سطينيني �إىل
الأردن وحماية حدوده �ضد �أي اعتداءات �إ�سرائيلية ،فكان تعزيز اجلي�ش
وت�سليحه بالأ�سلحة احلديثة وتدريبه ورفده بال�شباب امل�ؤهل وتنويع
م�صادر ال�سالح �أوىل الأولويات.
ونا�ضل احل�سني – طيب اهلل ثراه -من �أجل الق�ضية الفل�سطينية
يف زم��ن احل��رب ويف زم��ن ال�سالم ،ال�سالم العادل وال�شامل ال��ذي ظل
يدعو �إليه ط��وال �سني عمره وك��ان ي��راه ال�سبيل الأوح��د ّ
لف�ض النزاع
يف ال�شرق الأو�سط.
وكان جلاللة الراحل الكبري بعد حرب عام  1967الدور الأ�سا�سي يف
�صياغة قرار جمل�س الأمن رقم  242الذي دعا �إ�سرائيل �إىل االن�سحاب
م��ن جميع الأرا���ض��ي العربية ال��ت��ي احتلت ع��ام  1967مقابل ال�سالم
والأمن واالعرتاف ،وظل هذا القرار منطلق جميع مفاو�ضات ال�سالم
التي تلته.
ويف  26حزيران عام  1967كان جاللة احل�سني طيب اهلل ثراه �أول
زعيم يخاطب العامل بعد حرب حزيران ،يوم قال يف الأمم املتحدة يف
نيويورك “ لن �أحت��دث �إليكم عن ال�سالم فح�سب ،فال�شرط امل�سبق
لتحقيق ال�سالم هو العدالة ،وعندما نحقق العدالة �سيتحقق ال�سالم يف
ال�شرق الأو�سط ،لقد قيل الكثري من هذا املنرب عن ال�سال،م وكان هناك
القليل مما قيل عن العدالة ،وما يريده الأردن والعرب هو ال�سالم مع
العدالة”.
ويف احل��ادي والع�شرين من �آذار العام  1968خا�ض اجلي�ش العربي
الأردين ،بقيادة امللك احل�سني ،معركة الكرامة ،ومتكن من دحر القوات
الإ�سرائيلية ال��غ��ازي��ة ،وحقق اجلي�ش العربي الأردين ن�صراً وا�ضحاً
بف�ضل ق��ي��ادة جاللته و�صمود اجل��ن��ود الأردن��ي�ين ،حيث و�صفت تلك
املعركة ب�أنها �أعادت للأمة العربية كرامتها.
ويف م�ؤمتر القمة العربي الذي عقد يف الرباط يف املغرب عام 1974
واف���ق امل��ل��ك احل�سني  -رح��م��ه اهلل  -م��ع ال��ق��ادة ال��ع��رب على الإع�ل�ان
ال�صادر عن القمة باالعرتاف مبنظمة التحرير الفل�سطينية باعتبارها
املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني ،ونتيجة لذلك نقلت
م�س�ؤولية التفاو�ض على ا�ستعادة الأرا���ض��ي الفل�سطينية �إىل منظمة
التحرير الفل�سطينية.
وق���ام ال��راح��ل الكبري يف ال��ع��ام  1991ب���دور رئي�س يف عقد م�ؤمتر
م��دري��د ل��ل�����س�لام م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير مظلة للفل�سطينيني للتفاو�ض
ح���ول م�ستقبلهم م��ن خ�ل�ال وف���د �أردين فل�سطيني م�����ش�ترك ،وبعد
ح����وايل ع��ام�ين ويف ال��ث��ال��ث ع�����ش��ر م���ن �أي���ل���ول  1993وق��ع��ت منظمة
التحرير الفل�سطينية و�إ�سرائيل �إعالن مبادئ (�أو�سلو  )1حددتا فيه
�أط��ر التفاو�ض معا ،ومهد ذلك الطريق �أم��ام الأردن لل�سري يف م�سار
التفاو�ض اخلا�ص به مع �إ�سرائيل ،وقد مت توقيع �إع�لان وا�شنطن يف
اخلام�س والع�شرين من متوز  1994الذي �أنهى ر�سمياً حالة احلرب بني
الأردن و�إ�سرائيل والتي ا�ستمرت زهاء  46عاماً.
ومت ّكن الأردن يف عهد امللك احل�سني ،من �إقامة �شبكة من العالقات
الدولية القائمة على االح�ت�رام املتبادل وامل�صالح امل�شرتكة مع عدد
كبري من دول العامل و�شعوبه بف�ضل �سيا�سة الراحل احلكيمة وقدرته
على خماطبة الر�أي العام العاملي والتعامل مع القادة والر�ؤ�ساء خا�صة
قادة الدول �صاحبة �صنع القرار.
ويف عهد الراحل الكبري ،تبو�أت اململكة مكانة متميزة على خارطة
ال��ع��امل ،ك��دول��ة تت�سم ب�سيا�سة االت����زان وال��واق��ع��ي��ة ،وت���ؤم��ن بال�سالم
والعي�ش امل�شرتك ،و�صدر جلاللة امللك احل�سني كتابان هما؛ “حربنا
مع �إ�سرائيل” و”مهنتي كملك”.
وك��ان احل�سني ،طيب اهلل ث��راه ،ط��وال �سني حكمه ي�ؤمن باملبادئ
وال��ق��ي��م ال��ت��ي ك��ان��ت ت��دع��و �إىل ال�����س�لام والت�سامح وال��وف��اق وامل�����س��اواة
وال��ع��دال��ة حتى متكن م��ن جعل الأردن من��وذج��اً وم��ث ً
�لا يحتذى ب��ه يف
الو�سطية واالعتدال.
ويف ال�سابع من �شباط عام  1999كان الأردن  -الأر�ض والإن�سان  -يف
وداع احل�سني و�سط ح�شد من قادة العامل يف جنازة و�صفت ب�أنها “جنازة
الع�صر” ،وكان ذلك احل�ضور دلي ً
ال على مكانة احل�سني بني دول العامل
كافة ،ومكانة الأردن واحرتام ال�شعوب والقادة له ولقائده.
ومنذ �أن ت�سلم جاللة امللك عبد اهلل الثاين ال��راي��ة ،وه��و يوا�صل
امل�سرية بكل حكمة واق��ت��دار ،حيث ا�ستطاع بف�ضل �سعة افقه وحنكته
ودراي��ت��ه التعامل م��ع الأح����داث الإقليمية وال��دول��ي��ة خ�لال ال�سنوات
املا�ضية بكل حكمة وع���زم وح���زم ،حتى �أ���ص��ب��ح الأردن حم ّ��ط �إع��ج��اب
وتقدير دول العامل نظراً لإ�صراره على الإجناز وتوفري احلياة الكرمية
لأب��ن��ائ��ه ،كما ي�شهد الأردن نقلة نوعية يف خمتلف جم��االت التنمية
ال�شاملة.،
ويحر�ص جاللة امللك على التوا�صل مع �أبناء �شعبه ،ويطلق على
ال��دوام مبادرات تنموية ت�ستهدف دفع العملية التنموية نحو الأم��ام،
ف�ض ً
ال ع��ن الرتكيز على م�شاركة جميع القطاعات خا�صة ال�شباب
واملر�أة يف جماالت التخطيط والتنفيذ ،كما �أر�سى جاللته عالقات قوية
ومتينة مع دول العامل ،انعك�ست على متانة االقت�صاد الأردين و�سمعة
اململكة دول��ي��اً ،وليبقى الأردن كما �أرادت���ه قيادته الها�شمية احلكيمة،
منارة حق وهداية وعطاء.
وال��ي��وم ،والأردن��ي��ون يحيون ذك��رى ميالد ال��راح��ل الكبري ،ف�إنهم
يوا�صلون م�سرية البناء والتنمية والتحديث والإجن���از التي يقودها
جاللة امللك عبد اهلل الثاين ،لتحقيق خمتلف الطموحات والأه��داف
التي ترتقي بالوطن واملواطن ،رغم ما يحيط بهم من �أزمات وحتديات،
لإميانهم العميق بقدرتهم على حتويل ه��ذه التحديات �إىل فر�ص،
وامل�ضي قدماً نحو م�ستقبل م�شرق.

مجلس العاصمة يؤكد الوقوف خلف توجيهات جاللة الملك

االنباط -عمان

ا�ستنكر رئي�س جمل�س حمافظة العا�صمة املهند�س
اح���م���د ال���ع���ب���دال�ل�ات ام�������س اجل���م���ع���ة ،امل���م���ار����س���ات غري
امل�����س���ؤول��ة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ا���ش��خ��ا���ص ع��ق��ب اع�ل�ان نتائج
االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ،م����ؤك���داً وق����وف امل��ج��ل�����س خلف
ت��وج��ي��ه��ات ج�لال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ،مب��ح��ا���س��ب��ة
اخلارجني عن القانون.
وثمن العبدالالت يف بيان �صحفي ملجل�س حمافظة
ال��ع��ا���ص��م��ة ،ال�����دور ال��ك��ب�ير ال�����ذي ق���ام���ت ب���ه االج���ه���زة
االمنية للحفاظ على �سري االج��راءات االنتخابية بكل
ي�سر و�سهولة ،م�ؤكداً �أن ممار�سات البع�ض تنافت مع
القيم االخالقية االردن��ي��ة اال�صيلة التي ن�ش�أنا عليها
باملحافظة على االمن وال�سلم املجتمعيني.
وا�ضاف العبدالالت� ،أن اج��راء االنتخابات النيابية
ا�ستحقاق د�ستوري ،وحق من حقوق املواطنني االردنيني،
م�شيداً باجلهود الكبرية التي بذلتها الهيئة امل�ستقلة
لالنتخابات ،ل�ضمان �إج��راء انتخابات املجل�س التا�سع
ع�شر ب�أعلى درجات النزاهة وال�صدقية وال�شفافية.

كما هن�أ العبدالالت نواب حمافظة العا�صمة اجلدد،
داع���ي���اً اىل ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ة ال��ت�����ش��ارك��ي��ة ب�ي�ن جم��ال�����س

امل��ح��اف��ظ��ات وجم��ل�����س ال���ن���واب ،للعمل ج��ن��ب��اً اىل جنب
خدمة للوطن واملواطنني يف �شتى املجاالت امل�شرتكة.

المسؤولية السياسية
وتعزيز الثقة العامة
د .طالل طلب الشرفات
ال��ر�ؤى امللكية ال�سامية وا�ضحة ورا�سخة يف االنحياز مل�صالح الوطن العليا و�سيادة
القانون و�صحة املجتمع ،وتوجيهات جاللة امللك الوا�ضحة ا�ستدعت التقاطة �سريعة
من احلكومة �أثمرت عن حملة نوع ّية يف تتبع املخالفني و�إلقاء القب�ض عليهم و�إحالتهم
للمراجع الق�ضائية املخت�صة ،والقيادة والق�ضاء هما الثوابت الوطنية التي ال ميكن
االختالف حولها؛ فجاللة امللك هو ر�أ�س الدولة ،وحامي الد�ستور وتوجيهاته و�أوامره
ال�سامية ي�صدع لها اجلميع دون ا�ستثناء ،والق�ضاء هو عنوان احلقيقة ،ور�أ�س الرمح يف
ّ
تكري�س �سيادة القانون ،وهو مو�ضع ثقة القائد �س ّيما و�أن الأحكام الق�ضائية ت�صدر با�سم
جاللة امللك.
يف خطوة ذكية و�أ�صيلة يف �إدارة ال�ش�أن العام �أقدمت احلكومة على تقرير م�س�ؤوليتها
ال�سيا�سية والأدب��ي��ة بو�صفة م��زدوج��ة تعرب عن ر�صانة رج��االت احلكم ،و�سلوك رجال
الدولة من خالل ا�ستقالة وزير الداخلية اخللوق ،واعتذار احلكومة للملتزمني ب�أوامر
الدفاع عن اخلرق امل�ؤمل واملُ��دان لبع�ض اخلارجني عن القانون يف هذا الظرف الوبائي
والوطني ال�صعب ،واحلقيقة �أن ا�ستقالة وزير الداخلية �سلوك رفيع ،والتن�سيب بها من
رئي�س الوزراء �إدراك ح�صيف حلدود امل�س�ؤولية التي ال حتتمل املجاملة �أو الت�أجيل.
االعتذار امل�س�ؤول؛ �سلوك يُعرب عن احرتام قواعد الدميقراطية ،وروافع �سيادة القانون
و�إدراك عميق للحدود الفا�صلة بني امل�س�ؤولية وامل�ساءلة والوا�صلة بني �أخالقيات احلكم،
وث��واب��ت النزاهة وت��ر ّف��ع راقٍ ع��ن خم��اوف االع�ت�راف بامل�س�ؤولية ،و�ضغوط املجامالت
االجتماعية والوظيفية ،واالعتذار �أي�ضاً �سلوك يعرب عن نقلة نوعية يف �أ�سلوب احلكم،
واقرتاب ر�شيد من احرتام ثقة ال�شعب وخماوفه امل�شروعة ومطالبه العادلة ،واالعتذار
ي�ستوجب �إدراك الفرق الدقيق واملهم بني االعتذار ال�سيا�سي النا�شئ عن امل�س�ؤولية الأدبية
القائم على املبادرة واالعتذار الناجم عن الر�ضوخ بطريقة ال تليق بالدولة وهيبتها.
ال�سلوك امل�شني يف �إطالق العيارات ،والتجمعات املق�صودة يف معظمها والتي تعرب عن
تطاول فا�ضح ومُدان على �سيادة القانون مما ي�ستوجب احلزم يف تطبيق القانون و�أوامر
الدفاع من جهة ،والعمل على تعديل الت�شريعات الناظمة للأ�سلحة والذخائر ،و�إطالق
ال��ع��ي��ارات ال��ن��اري��ة ،وتغليظ العقوبات وو���ض��ع ت��داب�ير اح�ترازي��ة للمكررين وه��ذا ي�ضع
م�س�ؤولية م�شرتكة على ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية للتوافق على م�ضامني الهدف
الوطني يف ترخي�ص الأ�سلحة والعقوبات النا�شئة عن خمالفة القانون ،وي�ستوجب على
جمل�س الأمة �إدراك م�ضامني امل�صلحة الوطنية العليا يف هذا ال�ش�أن.
نقف بحزم م��ع التوجيهات امللكية ،واجل��ه��ود الر�سمية يف �ضبط و�إح��ال��ة املخالفني
للقانون �إىل املراجع الق�ضائية املخت�صة ولي�س االداري��ة لأن يف االخرية ت�شويه لعالقة
تعاون ن�سعى اىل ت�أطريها وتفعليها بني ال�سلطتني ،وبذات الوقت �أ�ضحى من الواجب
على كل امل�س�ؤولني ورج��ال الدولة االنحياز الكامل ملبادئ النزاهة وال�شفافية و�سيادة
القانون.

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

االنباط -عمان

ال��ق��ت الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة القب�ض على
اربعة ا�شخا�ص ممن ظهروا وهم يطلقون
النار يف الفيديوهات التي ج��رى تداولها
يف حمافظات م��ادب��ا وج��ر���ش وارب���د ول��واء
الرمثا .
وقال الناطق االعالمي با�سم مديرية
االم����ن ال���ع���ام ان ف���رق���اً حت��ق��ي��ق��ي��ة وف��ن��ي��ة
خ��ا���ص��ة م��ا زال���ت ت��وا���ص��ل عملها للتحقق
من كافة الفيديوهات التي جرى تداولها

ور����ص���ده���ا واال����ش���خ���ا����ص ال���ذي���ن ظ��ه��روا
خاللها وهم يطلقون عيارات نارية.
وا��������ض�������اف ال�����ن�����اط�����ق االع���ل���ام�������ي ان
التحقيقات يف ارب��ع��ة فيديوهات مكنتهم
من حتديد هوية اربعة ا�شخا�ص اخرين
حيث تبني انها �صورت يف حمافظات مادبا
وج��ر���ش وارب���د ول���واء ال��رم��ث��ا حيث جرت
مداهمتهم جميعاً والقاء القب�ض عليهم ،
و�ضبط اال�سلحة االربعة التي ا�ستخدمت
و���س��ي��ت��م ات����خ����اذ االج����������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة
واالدارية بحقهم.

اتحاد العمال يثمن التوجيهات الملكية
للتصدي لمظاهر الخروج على القانون
االنط -عمان

ع�ّب�رّ االحت�����اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات ع��م��ال
الأردن ع���ن ا���س��ت��ي��ائ��ه ال�����ش��دي��د ملظاهر
االح���ت���ف���ال واالح����ت����ج����اج ،ال���ت���ي راف��ق��ت
�إعالن نتائج االنتخابات النيابية ملجل�س
النواب التا�سع ع�شر ،معترباً �أنها خرق
وا���ض��ح ل�����س��ي��ادة ال��ق��ان��ون ،وت��ن��م��ر ���ص��ارخ
على الدولة و�أجهزتها ،وجت��اوز لأوام��ر
الدفاع والقرارات التي �صدرت مبوجبه،
وا���س��ت��ه��ان��ة ك��ب�يرة بال�صحة وال�سالمة
العامة.
وثمن االحت��اد العام ،يف بيان �صحايف
ام�������س ،ال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة،
املتمثلة بتغريدة جاللة امللك عبداهلل
الثاين  ،ب�أن القانون يطبق على اجلميع
وال ا�ستثناء لأحد ،و�أن “ املظاهر امل�ؤ�سفة
التي �شهدناها من البع�ض بعد العملية
االنتخابية ،خرق وا�ضح للقانون”.
و�أك�����د االحت�����اد ال���ع���ام يف ب��ي��ان��ه�“ ،أن
ه�����ذه امل���ظ���اه���ر خ�������روج ع���ل���ى ال���ق���ان���ون
وت���ع���ري�������ض لأم������ن و����س�ل�ام���ة امل��ج��ت��م��ع
للخطر ،ومرفو�ضة ب�شكل قاطع ملا لها
م��ن ت��ه��دي��د ل�ل�أم��ن امل��ج��ت��م��ع��ي و�صحة
و����س�ل�ام���ة امل����واط����ن ،م���ع���رب���اً يف ال��وق��ت
ذات���ه ،ع��ن ت���أي��ي��ده املطلق للحملة التي
�أط��ل��ق��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع مثل
الأح������داث وامل���ظ���اه���ر ،وم��ث��م��ن��اً اجل��ه��ود

ال��ك��ب�يرة ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة الأردن����ي����ة -
اجلي�ش العربي ،و�سائر الأجهزة الأمنية،
ل�ضبط هذه الت�صرفات التي تعبث ب�أمن
وا�ستقرار ال��وط��ن ،والتعامل بحزم مع
اخل��ارج�ين على ال��ق��ان��ون ،وم��ن يعر�ض
�سالمة املواطنني للخطر”.
وج��اء يف البيان�“ :إن ه��ذه الأح��داث
وما �صاحبها من �أعمال �شغب و�إط�لاق
ل��ل��ع��ي��ارات ال��ن��اري��ة ،م��ظ��اه��ر م��ن �ش�أنها
�إف���������س����اد ف���رح���ة ال����وط����ن والأردن������ي���ي��ن،
ب���إجن��از اال�ستحقاق الد�ستوري و�إج��راء
االن��ت��ح��اب��ات النيابية مب��وع��ده��ا امل��ق��رر،
الأمر الذي يعك�س �صورة الأردن كدولة
تعلي م��ن قيم ال��دمي��ق��راط��ي��ة ومت�ضي
قدماً بتعزيز م�سرية اال�صالح ال�سيا�سي،
ول��دي��ه��ا ال��ق��درة على جت���اوز التحديات
والظروف اال�ستثنائية� ،سيما املرتبطة
ب��ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا وت�����ط�����ورات ال��و���ض��ع
الوبائي ”.و�أ���ش��ار البيان �إىل “ان هذه
الأح��داث الغريبة ،التي قام بها البع�ض
ال تعك�س ���ص��ورة امل��ج��ت��م��ع الأردين وال
تعرب عن �أخالقه وقيمه التي ي�ؤمن بها،
و�إن االحتاد العام ي�ؤكد �أن عمال الأردن
كافة ،ي�سريون خلف قيادتهم الها�شمية،
وي�����ش��دّون على �أي���دي الأج��ه��زة الأمنية،
ل�ضبط جميع امل��م��ار���س��ات والت�صرفات
التي من �ش�أنها الإ���س��اءة ل�صورة الأردن
والنيل من �أمنه وا�ستقراره”.

االقت�صادي
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إغالق االقتصاد ليس ح ًال ..باحثون يفكون لغز انتشار الوباء
العربية-وكاالت

ي �ن �ت �� �ش��ر ف �ي�رو�� ��س ك� ��ورون� ��ا اجل ��دي ��د
مب � �ع� ��دالت ت� �ن ��ذر ب ��اخل� �ط ��ر يف ك� ��ل م��ن
الواليات املتحدة و�أوروبا ،حيث �إن موجة
ال�شتاء اجل��دي��دة ال ت�شبه �أي م��وج��ة مت
اختبارها حتى الآن يف هذه املناطق.
وت�ستمر ال��والي��ات املتحدة يف حتطيم
الأرق��ام القيا�سية اليومية ،حيث �سجلت
ح�صيلة جت ��اوزت � 150.000إ��ص��اب��ة.
و�أب �ل �غ��ت ال �ع��دي��د م��ن ال� ��دول الأوروب �ي ��ة
ع ��ن �أرق� � ��ام ق�ي��ا��س�ي��ة �أي �� �ض �اً ،م ��ع ف��ر���ض
بع�ضها قيوداً جديدة واملزيد من عمليات
الإغ�ل�اق اجل��زئ��ي التي تهدف �إىل احلد
من معدل الإ�صابة.
منذ �أواخر �أكتوبر ،بد�أ العامل ي�سجل
يف املتو�سط �أكرث من ن�صف مليون حالة
ج��دي��دة م��ن  COVID-19ي��وم�ي�اً،
حيث ارتفع �إىل ما يقرب من � 650ألف
ح��ال��ة يف ال���س��اد���س م��ن ن��وف�م�بر اجل��اري
بح�سب بيانات «ج��ون��ز هوبكنز» .ومهما
كانت الإجراءات التي يتم اتخاذها حملياً
لتطويق ال��وب��اء ،فلن تظهر نتائجها �إال
بعد �أ�سابيع ،غري �أن نتائج درا�سة جديدة
الثنتني من �أعرق جامعات �أمريكا ك�شفت
�أن �إغالق االقت�صاد «لي�س ح ً
ال».
ب��اح �ث��ون م ��ن ج��ام �ع �ت��ي «� �س �ت��ان �ف��ورد»
و»ن � � ��ورث و�� �س�ت�رن» �� �ش ��ارك ��وا يف درا� �س ��ة
ن�شرتها جملة  ،Natureو�ضعت مناذج
لأم��اك��ن م��ن امل��رج��ح �أن �ه��ا ب� ��ؤر التف�شي
ال �� �س��ري��ع ل� �ع ��دوى .COVID-19
اال��س�ت�ن�ت��اج��ات مل ت�ك��ن م�ف��اج�ئ��ة ،لكنها
تزود خرباء ال�صحة العامة وال�سيا�سيني
والأ� � �ش � �خ� ��ا�� ��ص ال � �ع� ��ادي �ي�ن مب ��زي ��د م��ن
املعلومات حول ما يجب القيام به لتقليل
االن �ت �� �ش��ار ووق� ��ف ه ��ذه امل ��وج ��ة وك��ذل��ك
تخفيف الأث ��ر ال�ك��ارث��ي على اقت�صادات
بلدانهم.
وا��س�ت�خ��دم ال�ب��اح�ث��ون ب�ي��ان��ات ه��وات��ف
خلوية جمهولة امل�صدر لر�سم خريطة
لتحركات  98مليون �شخ�ص .وبا�ستخدام

ت �ل��ك امل �ع �ل��وم��ات ،در� �س ��وا  10م��ن �أك�ب�ر
املناطق احل�ضرية يف ال��والي��ات املتحدة:
�أت�لان �ت��ا و��ش�ي�ك��اغ��و وداال� � ��س وه�ي��و��س�تن
ول ��و� ��س �أجن �ل��و���س وم �ي��ام��ي ون �ي��وي��ورك
وفيالدلفيا و�سان فران�سي�سكو ووا�شنطن
العا�صمة ،م�ستندين �إىل البيانات التي
قدمتها ��ش��رك��ة  ،SafeGraphوه��ي
�شركة جتمع معلومات امل��وق��ع جمهولة
امل���ص��در م��ن تطبيقات ال�ه��ات��ف املحمول
ل�ت�ت�ب��ع الأم ��اك ��ن ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ي��زوره��ا
الأ�شخا�ص كل ي��وم وم��دة بقائهم هناك،
مت ت�سجيل امل�ساحة ب��ال�ق��دم امل��رب�ع��ة من
�أجل حتديد كثافة الإ�شغال يف ال�ساعة.
وح�ي�ن ت��اب��ع ال�ب��اح�ث��ون ح ��االت تف�شي
 COVID-19يف ت� �ل ��ك امل �ن ��اط ��ق
ورب �ط��وه��ا ب ��أمن��اط احل��رك��ة ،وج ��دوا �أن
 COVID-19ي�ن�ت���ش��ر ب���س�ه��ول��ة يف
الأماكن التي طالها ال�شك بالفعل ،حيث
�أظ �ه��رت ال���س�ي�ن��اري��وه��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة التي
مت��ت حم��اك��ات�ه��ا ب��وا��س�ط��ة ال �ن �م��وذج ،مبا
يف ذلك �إعادة فتح بع�ض �أن�شطة الأعمال
دون غ�ي�ره ��ا� ،أن ف �ت��ح امل �ط��اع��م ب�ك��ام��ل
طاقتها �أدى �إىل �أكرب زيادة يف الإ�صابات.

وج� ��اءت ال� �ن ��وادي ال��ري��ا��ض�ي��ة يف امل��رت�ب��ة
ال�ث��ان�ي��ة ،تليها امل�ق��اه��ي وال �ف �ن��ادق .وف�ق�اً
لأحد ال�سيناريوهات� ،إذا اقت�صرت ال�سعة
ع�ل��ى  20%يف ج�م�ي��ع ت�ل��ك الأم��اك��ن،
�سيتم تقليل الإ��ص��اب��ات اجل��دي��دة ب�أكرث
من .80%
«حت ��دث ال �ع��دوى ب�شكل غ�ير مت�سا ٍو
للغاية  -حيث يوجد حوايل  10%من
ن�ق��اط االه�ت�م��ام ال�ت��ي حت��دث فيها �أك�ثر
من  80%من جميع الإ�صابات ،وهذه
�أم ��اك ��ن �أ� �ص �غ��ر ح �ج �م �اً و�أك �ث��ر ازدح ��ام� �اً
وميكث فيها النا�س لفرتة �أط ��ول» ،هذا
ما قاله �أ�ستاذ علوم الكمبيوتر امل�شارك
يف جامعة �ستانفورد جوري لي�سكوفيت�ش.
ب���ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن حت��دي��د الأم��اك��ن
الأك�ثر احتما ًال التي ت�شكل بيئة خ�صبة
النت�شار فريو�س كورونا ،وجد الباحثون
�أي���ض�اً دل�ي�ل ً
ا يف�سر �سبب ارت �ف��اع ح��االت
الإ� �ص��اب��ة ل ��دى الأ� �ش �خ��ا���ص يف الأح �ي��اء
منخف�ضة الدخل حتديداً.
يقول لي�سكوفيت�ش« :يتنب�أ منوذجنا
ب � ��أن زي � ��ارة واح � ��دة مل �ت �ج��ر ب �ق��ال��ة ت�ك��ون
�أك�ث�ر خ �ط��ورة مب��رت�ين ب��ال�ن���س�ب��ة للفرد

ذي ال��دخ��ل امل�ن�خ�ف����ض م �ق��ارن��ة ب��ال�ف��رد
ذي ال��دخ��ل امل��رت�ف��ع» .وي���ض�ي��ف« :ي��رج��ع
ذلك �إىل �أن متاجر البقالة التي يزورها
الأف � � ��راد ذوو ال ��دخ ��ل امل �ن �خ �ف ����ض ت��زي��د
فيها ن�سبة االكتظاظ بـ  ،60%كما �أن
ال��زوار ميكثون هناك مل��دة �أط��ول بن�سبة
.»17%
ويعتقد العلماء �أن منوذجهم يقرتح
ح ً
ال ب�سيطاً لتقليل انتقال العدوى دون
ال�ل�ج��وء ب��ال���ض��رورة لإغ�ل�اق االق�ت���ص��اد،
ح �ي��ث مي �ك��ن �أن ي �� �س��اع��د ت �ق �ل �ي��ل احل��د
الأق �� �ص��ى ل�ل�إ� �ش �غ��ال يف الأم ��اك ��ن ع��ال�ي��ة
اخل �ط��ورة يف احل��د م��ن خم��اط��ر ان�ت�ق��ال
العدوى.
«يتوقع منوذجنا �أن و�ضع حد �أق�صى
للإ�شغال يف ن�ق��اط االه�ت�م��ام عند 20٪
مي�ك��ن �أن يقلل م��ن ال �ع��دوى ب ��أك�ثر من
 ،80%حينها �سنفقد ح��وايل 40%
فقط من الزيارات عند مقارنتها ب�إعادة
الفتح الكامل م��ع احل��د الأق���ص��ى املعتاد
م��ن الإ� �ش �غ��ال» .ي���ض�ي��ف لي�سكوفيت�ش:
«ي�ب�رز عملنا �أن ��ه ال ي�ج��ب �أن ي �ك��ون كل
�شيء �أو ال �شيء».

المستثمرون يشترون سندات خردة بـ 3مليارات
دوالر في أسبوع
العربية-وكاالت
ب�ع��د �أ��ش�ه��ر ط��وي�ل��ة م��ن تخلف امل�ستثمرين
عن النظر �إليها ،عادت �سندات اخلردة لتجتذب
االهتمام جم��دداً بعد الإع�ل�ان ع��ن لقاح فعال
ملواجهة ك��ورون��ا� ،إذ دف��ع ه��ذا الأم��ر ال�صناديق
اال�ستثمارية نحو الإقبال على املخاطرة ب�ضخ
ال�سيولة يف تلك ال�صناديق التي تقدم عوائد
مرتفعة للغاية.
و� �س �ن��دات اخل � ��ردة ه ��ي � �س �ن��دات ال �� �ش��رك��ات
امل�صنفة من قبل وك��االت الت�صنيف االئتماين
ع�ن��د �أق ��ل ال��درج��ات اال��س�ت�ث�م��اري��ة م��ع ارت �ف��اع
احتمالية تعرث تلك ال�شركات عن �سداد قيمة
ال�سند وال�ع��ائ��د عليه �إىل امل�ستثمرين ولكنها
تقدم واحدة من �أف�ضل العوائد يف بيئة بالكاد
تكون �صفرية لأ�سعار الفائدة.
وي�شري تقرير ل�صحيفة «فاينن�شال تاميز»
الربيطانية �إىل �أن ال�صناديق التي ت�ستثمر يف
��س�ن��دات اخل ��ردة لل�شركات الأم�يرك�ي��ة ا�شرتت
�سندات بقيمة  3.3مليار دوالر يف �أ�سبوع حتى
 11ن��وف�م�بر ت�شرين ال �ث��اين اجل ��اري بح�سب
مزود البيانات  EPFR Globalوهو �أعلى
م�ستوى للم�شرتيات يف نحو �شهر.
و�إب��ان االنتخابات الأم�يرك�ي��ة� ،سحبت تلك
ال�صناديق من �سندات تلك ال�شركات ما يعادل
قيمته �أي�ضا نحو  3مليارات دوالر ولكن الآمال
املتعلقة بتعايف تلك ال�شركات بعد الإعالن عن
لقاح كورونا دفع امل�ستثمرون نحو العودة �إليها
رغم خطورة اال�ستثمارات فيها.
ويوم االثنني املا�ضي� ،أعلنت �شركة «فايزر»

و»بيونتيك» �أن فعالية لقاح كورونا الذي تعمل
عليه ال�شركتان ت�صل �إىل نحو  90%ما دفع
ال �ع��وائ��د ع �ل��ى � �س �ن��دات اخل � ��ردة �إىل م���س�ت��وى
ق�ي��ا��س��ي ج��دي��د منخف�ض ح ��ول  4.82%يف
عالمة على �إقبال امل�ستثمرين عليها .والعالقة
عك�سية بني العائد على ال�سند والطلب عليه
فارتفاع الطلب يدفع العوائد نحو االنخفا�ض
والعك�س بالعك�س.
وت��راج��ع هام�ش ��س�ن��دات اخل ��ردة لل�شركات
الأمريكية ،وهي عالوة تكاليف االقرتا�ض التي
يطلبها امل�ستثمر لالحتفاظ ب�أ�صل ما بدال من
�سندات اخلزينة الأمريكية� ،إىل  5.05%يف
ال��وق��ت احل��ايل م��ن م�ستوى قيا�سي ب�ل��غ نحو

 5.75%يف نهاية �شهر �أكتوبر املا�ضي.
وارت � �ف � �ع � ��ت �أ� � �س � �ع � ��ار � � �س � �ن� ��دات Royal
 Caribbeanللرحالت ال�سياحية والتي
ت���س�ت�ح��ق يف  2028ع �ن��د ال�ت���س�ل�ي��م يف خ�ت��ام
ت �ع��ام�لات اخل�م�ي����س �إىل م���س�ت��وى � 81سنتا
لل�سند م�ق��ارن��ة م��ع � 74سنتا لل�سند يف ختام
ت�ع��ام�لات اجل�م�ع��ة امل��ا��ض�ي��ة و��س��ط �إق �ب��ال ق��وي
م��ن امل�ستثمرين ع�ل��ى ��س�ن��دات ال���ش��رك��ات التي
ت�ضررت ب�شدة يف خ�ضم اجلائحة.
وق ��ال م��دي��ر جت ��ارة االئ �ت �م��ان ل ��دى ��ش��رك��ة
�إدارة الأ� �ص��ول  TCWلل�صحيفة «ل�ق��د كان
�شيئا الفتا لالنتباه حقا ،لقد كان هناك اندفاع
حقيقي نحو املخاطرة الأ��س�ب��وع اجل��اري ،لقد

دف��ع ه��ذا عوائد ال�سندات عالية املخاطر نحو
الرتاجع بعد ثباتها لفرتة طويلة لتهبط �إىل
 3.5%ومتحو تقريبا كافة خ�سائرها التي
تكبدتها منذ بدء اجلائحة مبا يف ذلك موجة
ال�ب�ي��ع العنيفة ال�ت��ي ه��زت الأ� �س��واق يف م��ار���س
املا�ضي».
وي ��أم��ل امل���س�ت�ث�م��رون امل�ت�ع�ط���ش��ون ل�ل�ع��وائ��د
املرتفعة ،مبا يف ذلك م�ستثمرو �سندات اخلزانة
الأم�يرك �ي��ة ال �ت��ي ت�ع��د م�ل�اذا �آم �ن��ا ،يف حتقيق
امل��زي��د م��ن امل�ك��ا��س��ب خ�ل�ال الأ� �س��اب �ي��ع القليلة
امل�ق�ب�ل��ة م��ع ت��وق �ع��ات مب��وا� �ص �ل��ة الإق� �ب ��ال على
�سندات اخل��ردة وارت�ف��اع معنويات امل�ستثمرين
الباحثني عن املخاطرة.

األمير محمد بن سلمان:
حملة مكافحة الفساد بلغت  247مليار
ريال خالل  3سنوات

الريا�ض -العربية

قال ويل العهد ال�سعودي ،الأمري حممد
ب��ن ��س�ل�م��ان �إن ال�ف���س��اد ك ��ان ق��د ان�ت���ش��ر يف
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة خ�ل�ال ال�ع�ق��ود
املا�ضية مثل ال�سرطان ،و�أ�صبح ي�ستهلك %5
�إىل  %15من ميزانية الدولة .ما يعني �أداء
� %5إىل � %15أ�سو�أ على �أقل تقدير يف م�ستوى
اخلدمات وامل�شاريع وعدد الوظائف وما �إىل
ذل ��ك .ل�ي����س ف�ق��ط ل���س�ن��ة �أو ��س�ن�ت�ين ،ول�ك��ن
تراكمياً على مدى ثالثني �سنة.
و�أ�ضاف ويل العهد «�إنني ب�صدق �أعترب
هذه الآفة العدو الأول للتنمية واالزده��ار
و�سبب �ضياع العديد من الفر�ص الكبرية
يف اململكة العربية ال�سعودية .هذا ال�شيء
�أ��ص�ب��ح م��ن امل��ا��ض��ي ول��ن يتكرر بعد اليوم

 63مليار دوالر إجمالي المطلوبات على
«مؤسسة البترول الكويتية»
الكويت-العربية

حلت الكويت يف املركز الثاين عاملياً من
حيث ن�سبة دي��ون �شركات النفط الوطنية
�إىل �إج � �م ��ايل ال� �ن ��اجت امل �ح �ل��ي الإج� �م ��ايل
ل �ل��دول��ة ب�ن���س�ب��ة ت��زي��د ع �ل��ى  ،%35وذل ��ك
بح�سب البنك الأوروبي للإن�شاء والتعمري
�ضمن ر�صده لدور �شركات النفط الوطنية
يف اقت�صادات ال��دول الأوروب �ي��ة ونظرائها
من الدول النفطية ،والتي متتلك �شركات
نفطية عمالقة مملوكة للدولة يف تقريره
ال���ص��ادر ح��دي�ث�اً ع��ن االن�ت�ق��ال للعام 2021
بعدما �شهدته االقت�صاديات خ�لال العام
احلايل من ظروف ا�ستثنائية.
وج ��اءت ال �ك��وي��ت يف امل��رك��ز ال �ث��اين بعد
�أذربيجان التي و�صلت ديون �شركات النفط
الوطنية لديها �إىل نحو  %50م��ن الناجت
امل�ح�ل��ي الإج �م��ايل ،فيما ج ��اءت ال���ش��رك��ات
اجلزائرية يف املركز الثالث بنحو  %27من
ال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل ،وت��راوح��ت باقي
دول املقارنة يف تقرير البنك الأوروبي بني
 5و ،%15وفقا ملا نقلته «الأنباء».
وك ��ان ��ت م ��ؤ� �س �� �س��ة ال� �ب�ت�رول ال�ك��وي�ت�ي��ة
ق��د وق �ع��ت ق �ب��ل �أ� �س��اب �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة مت��وي��ل
الق�ت�را���ض  3.3م�ل�ي��ار دوالر م��ن  8بنوك
حم �ل �ي��ة ،م ��ا مي �ث��ل �أك �ب��ر � �ص �ف �ق��ة مت��وي��ل
للبنوك الكويتية يف  2020يف ظل تداعيات
�أزمة كورونا ،فيما ي�صل �إجمايل املطلوبات
على امل�ؤ�س�سة نحو  63مليار دوالر بنهاية
العام املايل .2020/2019
وت �ت �م �ث��ل غ��ال �ب �ي��ة ه� ��ذه امل �ط �ل��وب��ات يف

�سكاي نيوز عربية � -أبوظبي

�أع �ل �ن ��ت � �ش��رك��ة «ري � �ن� ��و» ل �ل �� �س �ي��ارات،
ت�صنيع م��رك�ب��ات «�إك���س�بري����س» مب�صنع
طنجة املتو�سط ،وذلك ملواجهة املناف�سة
يف الأ� �س��واق ع�بر ت�ق��دمي ��س�ي��ارات ب�سعر
اقت�صادي.
وك��ان��ت ال�شركة الفرن�سية ق��د ق��ررت
�شهر مايو املا�ضي تعليق م�شاريع زي��ادة
ق��درت �ه��ا الإن �ت��اج �ي��ة يف امل� �غ ��رب ،ب�سبب
تداعيات �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد.
ووف � ��ق م ��ا ذك� ��ر م ��وق ��ع «ه �� �س�بري ����س»
امل �غ ��رب ��ي ،ف� � ��إن «ري� �ن ��و» ت �� �س �ع��ى ل�ت�ع��زي��ز
موقعها يف �سوق ال�سيارات لال�ستخدام
التجاري ،من خالل �إعادة �إنتاج �سيارات
«�إك �� �س�بري ����س» ،ال�ت��ي ��س��اع��دت املجموعة
الفرن�سية يف ال�سيطرة على هذا ال�سوق
يف ثمانينيات القرن املا�ضي.

و�أطلقت «ري�ن��و» ه��ذه ال�سنة ال�سيارة
ذات� �ه ��ا ب �ت �ح �� �س �ي �ن��ات ت �� �ش �م��ل ال�ت���ص�م�ي��م
واخل�صائ�ص امليكانيكية والتكنولوجية،
ت�ت�م��ا��ش��ى م��ع م�ت�ط�ل�ب��ات امل���س�ت�ه�ل�ك�ين يف
القرن .21
وت��وف��ر املن�صتان ال�صناعيتان يف كل
م ��ن ط �ن �ج��ة وال� � ��دار ال �ب �ي �� �ض��اء ب��امل �غ��رب
لـ»رينو» ميزة اال�ستفادة من كلفة الإنتاج
االقت�صادية� ،سعيا منها لتقوية مركزها
وتناف�سيتها ب ��أ� �س��واق �أف��ري�ق�ي��ا و�أوروب� ��ا
وال�ت��ي ت�شهد انخفا�ضا يف الطلب على
ال�سيارات مرتفعة التكلفة.
وك��ان��ت «ري�ن��و» ق��د �أعلنت يف �سبتمرب
املا�ضي �شروعها بت�صنيع اجليل اجلديد
م��ن � �س �ي��ارات «� �س��ان��دي��رو» و»� �س��ان��دي��رو
�ستيبواي»� ،إ�ضافة �إىل �سيارة «لوغان»،
مب�صنع الدار البي�ضاء.
جدير بالذكر �أن املجموعة الفرن�سية

متكنت العام املا�ضي من �إنتاج � 394ألفا
و�� 902س�ي��ارة ،منها � 303آالف و 558مت
�إنتاجها مب�صنع «رينو» بطنجة ،و� 91ألفا
و� 344سيارة مب�صنع «�صوماكا» بالدار
البي�ضاء.
ويف �إط� � � ��ار � �س �ع �ي �ه��ا ل �ل �ح �ف��اظ ع�ل��ى
اال�� �س� �ت� �م ��راري ��ة ك �م �ج �م��وع��ة م �� �ص �ن �ع��ة
لل�سيارات� ،أعلنت �شركات «رينو» و»ني�سان
موتور» و»ميت�سوبي�شي موتورز» ،يف مايو
امل��ا� �ض��ي ،ت�ف��ا��ص�ي��ل خ �ط��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة
جديدة تعهدت فيها بتعميق التعاون يف
تطوير و�إنتاج ال�سيارات.
وت� ��واج� ��ه ال� ��� �ش ��رك ��ات ال � �ث �ل�اث �أزم � ��ة
بفعل جائحة ك��ورون��ا ،التي ج��اءت بينما
ي� �ح ��اول ��ون �إع � � ��ادة � �ص �ي��اغ��ة � �ش��راك��ات �ه��م
ب�ع��د ال�ق�ب����ض ع�ل��ى رئ�ي����س جمل�س �إدارة
املجموعة كارلو�س غ�صن يف  2018وعزله
من من�صبه.

و�سريكز التحالف ال��ذي ج��رت �إع��ادة
�صياغته على قطاعات �أكرث منهجية يف
العمل ،حيث �سين�صب تركيز واحدة من
ال�شركات على ن��وع معني م��ن ال�سيارات
وال� �ن� �ط ��اق اجل� � �غ � ��رايف ،ف �ي �م��ا � �س �ت �ح��ذو
ال�شركتان الأخريان حذوها.
وك � ��ان ال� �ه ��دف �إن� ��� �ش ��اء �أك �ب��ر � �ش��رك��ة
ل �� �ص �ن��اع��ة ال� ��� �س� �ي ��ارات ب �ح �ل ��ول ،2022
عندما �أعلنت «ري�ن��و» و»ني�سان م��وت��ور»
و»م �ي �ت �� �س��وب �ي �� �ش��ي» �أح� � � ��دث خ �ط �ط �ه��م
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل�ل�ت�ح��ال��ف يف �سبتمرب
.2017
وق �ب �ي��ل الإع� �ل ��ان ع ��ن اخل� �ط ��ة ،ق��ال
م�صدر مطلع ا��ش�ترط ع��دم ن�شر ا�سمه
لـ»رويرتز»�« :ستكون هناك �إعادة هيكلة،
و�ستكون هناك تخفي�ضات يف التكاليف
ال �ث��اب �ت��ة ،و� �س �ي �ج��ري ت�ق�ل�ي����ص ع ��دد من
امل�شروعات».

ق��رو���ض ق���ص�يرة وط��وي�ل��ة الآج ��ل ،ومبالغ
م���س�ت�ح�ق��ة ل � � ��وزارة ال �ن �ف��ط ن �ظ�ي�ر � �ش��راء
امل ��ؤ� �س �� �س��ة م �ن �ه��ا ال �ن �ف��ط اخل� � ��ام وال� �غ ��از
ال �ط �ب �ي �ع��ي ،وم �ب��ال��غ م���س�ت�ح�ق��ة ل�ل�خ��زي�ن��ة
ال �ع��ام��ة ع��ن �أرب� ��اح ��س��اب�ق��ة مل ت��رح��ل ل�ه��ا،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م�ستحقات تخ�ص �أط��راف��ا
خارجية من بينهم مقاولون ،ومزايا نهاية
اخلدمة للموظفني.
ويف املقابل� ،أ�شار تقرير البنك الأوروبي
ل�ل�إن���ش��اء وال�ت�ع�م�ير �إىل دور وم�ساهمات
تلك ال�شركات النفطية الكبري يف �إي��رادات
ال ��دول خ��ا��ص��ة ال ��دول ال�ن�ف�ط�ي��ة ،واح�ت�ل��ت
الكويت املركز الثاين �أي�ضا بعد ال�سعودية،
ح �ي��ث �أ�� �ش ��ار ال �ت �ق��ري��ر �إىل �أن حت��وي�لات
ال���ش��رك��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة يف ال�ك��وي��ت
للحكومة ت�سهم بنحو  %53م��ن �إج�م��ايل
ايرادات الدولة ال�سنوية.
ي��ذك��ر �أن الإي � � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة ت �ع��ادل
ن�ح��و  %90م��ن �إج �م��ايل �إي� � ��رادات ال��دول��ة
ح�ي��ث و��ص�ل��ت خ�ل�ال ال �ع��ام امل ��ايل اجل��اري
وبح�سب امل��وازن��ة التقديرية للعام /2020
� 2021إىل  12.9م �ل �ي��ار دي �ن ��ار ،ف�ي�م��ا بلغ
�إج� �م ��ايل الإي � � � ��رادات  14.8م �ل �ي��ار دي �ن��ار
وبلغت الإي��رادات غري النفطية  1.9مليار
دينار ،وذلك وفقا للتقديرات الأولية التي
انخف�ضت كثريا بعد جائحة كورونا.
وت�ب�ل��غ �أ� �ص��ول م��ؤ��س���س��ة ال �ب�ت�رول 148
م �ل �ي��ار دوالر ب�ح���س��ب احل �� �س��اب اخل�ت��ام��ي
للعام املايل  2020/2019فيما بلغت �أرباحها
عن نف�س العام  1.3مليار دوالر حولت %90
منها خلزانة الدولة.

جيروم باول :من المبكر تقييم التأثيرات
الخاصة بأخبار اللقاح على االقتصاد
العربية-وكاالت

«رينو» تلجأ لمصانع المغرب لتخفيض كلفة إنتاج سياراتها

على �أي نطاق كان دون ح�ساب قوي وم�ؤمل
ملن ت�سول له نف�سه ،كبرياً �أو �صغرياً.
«ن �ت��ائ��ج ح�م�ل��ة م�ك��اف�ح��ة ال �ف �� �س��اد ك��ان��ت
وا�� �ض� �ح ��ة ل �ل �ج �م �ي��ع ،ح �ي ��ث ب �ل ��غ جم �م��وع
متح�صالت ت�سويات مكافحة الف�ساد 247
مليار ريال يف الثالث �سنوات املا�ضية متثل
 %20من �إجمايل الإي��رادات غري النفطية،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �أ�� �ص ��ول �أخ � ��رى ب�ع���ش��رات
املليارات مت نقلها لوزارة املالية ،و�ست�سجل
يف الإي��رادات عندما يتم ت�سييلها مبا فيها
من عقارات و�أ�سهم».
جاءت كلمة الأمري حممد بن �سلمان بن
عبد العزيز خ�لال �شكره خل��ادم احلرمني
ال���ش��ري�ف�ين امل�ل��ك �سلمان ب��ن ع�ب��د العزيز
�آل �سعود مل��ا ت�ضمنته كلمته ال�ضافية يف
جمل�س ال�شورى.

ق� ��ال رئ �ي ����س االح �ت �ي��اط��ي ال �ف �ي ��درايل
الأم�ي��رك� ��ي ج �ي��روم ب � � ��اول� ،إن � ��ه ال ي ��زال
م��ن ال�سابق لأوان ��ه تقييم ت��داع�ي��ات لقاح
كوفيد 19-الذي يُرتقب احل�صول عليه يف
 ،2021على الن�شاط االقت�صادي.
وق��ال ب��اول خ�لال جل�سة نقا�ش عقدت
يف ختام منتدى افرتا�ضي للبنك املركزي
الأوروبي ب�ش�أن النظام امل�صريف املركزي� ،إن
التعايف االقت�صادي الأمريكي �أ�صبح �أ�سرع
م��ن امل�ت��وق��ع لكن اخل�ط��ر الرئي�سي يكمن
يف ا�ستمرار انت�شار ال��وب��اء وارت�ف��اع حاالت
الإ�صابات بفريو�س كورونا.
و�أ�ضاف باول «التو�صل للقاح خرب جيد
بالت�أكيد على امل��دى املتو�سط ولكن يف ما
يتعلق باللقاح ال تزال هناك حتديات كبرية
و�شكوك ب�ش�أن التوقيت والإنتاج والتوزيع
والفعالية بالن�سبة �إىل جمموعات خمتلفة
من الأ�شخا�ص ،وم��ن املبكر للغاية تقييم
ال �ت ��أث�ي�رات اخل��ا� �ص��ة ب ��أخ �ب��ار ال �ل �ق��اح على
االقت�صاد خ�صو�صاً على الأمد الق�صري».
و�أ�ضاف �أن الفريو�س �سيوا�صل االنت�شار
خالل الأ�شهر املقبلة التي �ستكون «�صعبة».

م� ��ن ج �ه �ت �ه ��ا ،ق ��ال ��ت رئ �ي �� �س ��ة ال �ب �ن��ك
املركزي الأوروب��ي كري�ستني الغ��ارد خالل
النقا�ش� ،إن��ه ينبغي ع��دم ال�شعور بحما�س
زائ��د حيال اللقاح املنتظر ،م�شددة �أي�ضاً
على التحديات املتعلقة بتوزيع اجلرعات
املتاحة و�سبل نقلها.
�أم � � ��ا حم ��اف ��ظ ب� �ن ��ك �إجن� � �ل �ت��را ان � ��درو
بيلي ف�ق��ال �إن ال�ت�ق�دّم احل��ا��ص��ل يف جمال
احل �� �ص��ول ع�ل��ى ل �ق��اح ��س� ُي�ق� ّل��ل يف ال�ن�ه��اي��ة
م��ن ع��دم اليقني ،لكن «مل ن�صل �إىل هذه
املرحلة بعد».
و�أ� �ض��اف �أن ه��ذا �سيكون مهماً لوجهة
ال�سيا�سة النقدية يف امل�ستقبل.
وك ��ان ��ت الغ � ��ارد ح � ��ذرت خ �ل�ال اف �ت �ت��اح
املنتدى الأرب �ع��اء ،م��ن �أن��ه حتى م��ع وج��ود
لقاح �ضد كوفيد ،19ف�إن التعايف االقت�صادي
يف منطقة اليورو قد يكون «غري م�ستقر»،
ح�سب وترية ن�شر العالجات الوقائية.
و�أ�شارت �إىل �أن البنك املركزي الأوروبي
ي �� �س �ت �ع � ّد ب� �ح� �ل ��ول دي �� �س �م�ب�ر ال� �س �ت �ج��اب��ة
«م �ت��وا� �ص �ل��ة وق��وي��ة وم��وج �ه��ة» م��ن حيث
ال��دع��م ال �ن �ق��دي ،م�ع�ت�برة �أن ه ��ذا ال��دع��م
ي�ب�ق��ى � �ض��روري �اً «ع�ل��ى الأق ��ل ح�ت��ى تنتهي
حالة الطوارئ ال�صحية».
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تأخرت أسبوعًا ..الصين تهنئ بايدن بالفوز في
االنتخابات األمريكية

االنباط-وكاالت

ق��دم��ت ال �� �ص�ين ام ����س اجل �م �ع��ة ال �ت �ه��اين �إىل ال��رئ�ي����س

الأم��ري�ك��ي املنتخب ج��و ب��اي��دن ونائبته كامال هاري�س على
فوزهما يف انتخابات الثالث م��ن نوفمرب /ت�شرين الثاين
ال�ت��ي يرف�ض الرئي�س دون��ال��د ت��رام��ب ق�ب��ول هزميته فيها

بعد نحو �أ�سبوع من انت�صار نائب الرئي�س الأ�سبق يف واليات
تكفيه للفوز بالرئا�سة
وق ��ال وان ��غ وي ��ن ب�ي�ن امل �ت �ح��دث ب��ا��س��م وزارة اخل��ارج�ي��ة
ال�صينية يف �إفادة يومية :نحرتم اختيار ال�شعب الأمريكي،
ونهنئ ال�سيد بايدن وال�سيدة هاري�س
و�أ�ضاف :ندرك �أن نتائج االنتخابات الأمريكية �ستتحدد
وفقا لقوانني و�إجراءات الواليات املتحدة
وو� �ض��ع ت��رام��ب ،برف�ضه االع�ت�راف ب��ال�ه��زمي��ة ،ب�ك�ين يف
م��وق��ف ح��رج ،حيث ال ت��رغ��ب يف فعل ��ش��يء يغ�ضب ترامب
الذي ك ّثف الطعون القانونية على نتائج الت�صويت ،و�سيظل
ي�شغل املن�صب حتى يوم التن�صيب يف  20يناير /كانون الثاين
املقبل
وو��ص�ل��ت ال�ع�لاق��ات ب�ين ال���ص�ين وال��والي��ات امل�ت�ح��دة �إىل
�أ� �س��و�أ �أو� �ض��اع �ه��ا م�ن��ذ ع �ق��ود؛ ب�سبب خ�لاف��ات ت�ت�راوح بني
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال �ت �ج��ارة وه��ون��غ ك��ون��غ وف�ي�رو���س ك��ورون��ا،
و�أمطرت �إدارة ترامب بكني بوابل من العقوبات
وبعد قليل من فوز بايدن �إثر عملية فرز للأ�صوات على
مدى �أي��ام يف ب�ضع والي��ات مت�أرجحة ،ق�دّم كثري من حلفاء
الواليات املتحدة التهاين ،فيما كان زعيما ال�صني ورو�سيا
من بني �أبرز من �أحجموا عن ذلك
ويف ع��ام � 2016أر� �س��ل ال��رئ�ي����س ال�صيني ��ش��ي ج�ين بينغ
التهاين لرتامب يف التا�سع من نوفمرب /ت�شرين الثاين بعد
يوم واحد فقط من االنتخابات

على يد المقاومة الفلسطينية ..إسرائيل تنشر تفاصيل مقتل أهم ضابط في تاريخ وحدة تجنيد العمالء
االنباط-وكاالت

ن� ��� �ش ��رت � �ص �ح �ي �ف��ة �إ�� �س ��رائ� �ي ��ل ال� �ي ��وم
العربية ،اجلمعة ،تفا�صيل تك�شف للمرة
الأوىل ع��ن مت�ك��ن امل �ق��اوم��ة الفل�سطينية
م ��ن ت���ص�ف�ي��ة ي� �ه ��ودا �إدري ،ال �� �ض��اب��ط يف
ال��وح��دة  504التابعة ال��س�ت�خ�ب��ارات جي�ش
االح�ت�لال ،وامل�س�ؤولة عن جتنيد العمالء
الفل�سطينيني والعرب
وفق التفا�صيل ،كان ال�شهيد ح�سن �أبو
��ش�ع�يرة ع�ل��ى ع�لاق��ة م��ع ال���ض��اب��ط �إدري،
وطلب منه الأخري معلومات حول ن�شطاء
امل �ق��اوم��ة يف ب�ي��ت حل ��م ،وع�م�ل�ي��ات �إط�ل�اق
النار على حي جيلو ،ونية الف�صائل تنفيذ
عمليات ا�ست�شهادية
وب �ح �� �س��ب م ��ا ن �� �ش��رت ال �� �ص �ح �ي �ف��ة ،ف ��إن
ال���ش�ه�ي��د �أب ��و � �ش �ع�يرة�� ،ص��اح��ب م�ل��ف رق��م
 225524ل��دى اال�ستخبارات الإ�سرائيلية،
وا��س�م��ه ال��رم��زي م�صيدة الع�سل  ،ق��د مت
جتنيده على يد ال�ضابط �أدري يف نوفمرب

ع��ام  ،2000وق��د ع�ق��د الأخ�ي�ر م�ع��ه ت�سعة
اجتماعات
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن امللف 225524
يحتوي معلومات عن ت�سل�سل االجتماعات

بالتف�صيل ،مبا يف ذلك املبالغ املدفوعة من
قبل ال�ضابط �إدري وال�شكوك التي راودته
ب�أن �أبو �شعرية كان يخفي معلومات عنه
وق ��ال ال�ع�ق�ي��د (ر) ق��ائ��د ال��وح��دة ،504

وال��ذي كان م�س�ؤوال مبا�شرا عن �إدري� ،إن
الأخري كانت لديه �شكوك حول �أبو �شعرية
وكتب ذلك يف تقاريره ب�شكل مف�صل
و�أ� �ض��اف��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة :م��ع ت��زاي��د ه��ذه
ال�شكوك ،ق��رر �إدري �إخ���ض��اع ال�شهيد �أب��و
��ش�ع�يرة جل�ه��از ك���ش��ف ال �ك��ذب ،وق��د ح�ضر
بالفعل لإج ��راء ال�ف�ح����ص ،ول�ك�ن��ه وب�شكل
مفاجئ �سحب م�سد�سا كان يخفيه و�أطلق
النار باجتاه ال�ضابط �إدري وقتله و�أ�صاب
ح ��ار� ��س �أم� ��ن وا� �س �ت �� �ش �ه��د ب��ر� �ص��ا���ص �أح ��د
احلرا�س املتواجدين يف املكان
وك � � � ��ان �إدري �أح � � � ��د �أجن � � � ��ح � �ض �ب ��اط
اال�ستخبارات الع�سكرية يف تاريخ الوحدة
 ،504ك�م��ا ي ��ؤك��د ق��ائ��ده ال���س��اب��ق ،امليجور
ج�نرال (اح�ت�ي��اط) ي��و�آف م��ردخ��اي ،قائال
�إن لكل �ضابط مميزاته اخلا�صة وتفرده
و�أجرت �صحيفة �إ�سرائيل اليوم مقابلة
م ��ع جن ��ل �إدري ،ال ��رائ ��د (�أ) يف ال��وح��دة
 ،504ال��ذي ق��رر العمل يف جتنيد العمالء
وت�شغيلهم يف الوحدة

مفوضة حقوق اإلنسان :الصراع في تيغراي قد يخرج عن السيطرة
االنباط-وكاالت

ع�ب�رت مفو�ضة الأمم امل�ت�ح��دة ال�سامية
حل �ق��وق الإن �� �س��امن �ف��و� �ض��ة الأمم امل �ت �ح��دة
ال�سامية حلقوق الإن�سان مي�شيل با�شيليت
اليوم اجلمعة عن قلق متزايد �إزاء العنف يف
�إقليم تيغراي الإثيوبي ،وقالت �إن ما تردد عن
ارتكاب �إبادة هناك قد يبلغ حد جرائم احلرب
وق ��ال ��ت يف ب �ي��ان �أل� �ق ��اه امل �ت �ح��دث ب��ا��س��م

املفو�ضية روب ��رت كولفيل يف جنيف هناك
احتمال ب�خ��روج ه��ذا الو�ضع ع��ن ال�سيطرة
متاما مما ي ��ؤدي خل�سائر فادحة يف الأرواح
ودمار ف�ضال عن نزوح جماعي داخل �إثيوبيا
نف�سها وعرب احلدود
وق��ال��ت منظمة العفو ال��دول�ي��ة نقال عن
�شهود �إن الع�شرات ورمبا املئات من املدنيني
�أ�صيبوا �أو ُقتلوا طعنا يف املنطقة يف التا�سع
من نوفمرب ت�شرين الثاين

وورد يف البيان �إذا ت�أكد �أن �أحد طريف القتال
الدائر ارتكب هذا عن عمد ،ف�إن جرائم قتل
املدنيني هذه تبلغ حد جرائم احلرب ويتعني
�إج��راء حتقيق م�ستقل وحما�سبة كاملة عما
حدث
و�أ�ضاف كولفيل �أن هناك خماوف من �أن
تكون جرائم القتل التي و�صفها ب�أنها مروعة
جدا جدا قد حدثت على �أ�س�س عرقية ،لكنه
قال �إن من ال�سابق لأوانه القطع بهذا

وق��ال املتحدث با�سم املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني بابار بالو�ش
�إن عدد الالجئني الفارين �إىل ال�سودان يزيد
�سريعا و�إن ما يربو على �أربعة �آالف �شخ�ص
احلدود خالل يوم واحد
و�أ� �ض��اف �أن ه�ن��اك خم��اوف �أي�ضا م��ن �أن
ي� ��ؤدي ال�ع�ن��ف �إىل ت�شريد �آالف الالجئني
الإريرتيني يف خميم ب�إثيوبيا ،م�شريا �إىل �أن
منظمات الإغاثة تواجه �ضغطا �شديدا

فتح وحماس»..عقبات غير مبررة» تعترض تنفيذ
بنود اجتماع قادة الفصائل ودعوات إلنهاء االنقسام
االنباط-وكاالت

مبا ي�شري �إىل وجود خالفات تعرت�ض طريق
حتقيق امل�صاحلة ،وتنفيذ التفاهمات التي جرت
م��ؤخ��را بني فتح وحما�س ،رغ��م تكتمهما على
تلك اخل�لاف��ات ،قالت اجلبهة الدميقراطية
لتحرير فل�سطني� ،إن عقبات غري مقنعة لأحد،
وغري مربرة على الإطالق ،تعطل قيام القيادة
الوطنية امل��وح��دة للمقاومة ال�شعبية ،وف��ق ما
جرى االتفاق عليه يف اجتماع الأمناء العامني
للف�صائل يف الثالث من �سبتمرب املا�ضي
ومل جت��د �أج��وب��ة ع�ن��د ع ��دد م��ن م���س��ؤويل
ال �ف �� �ص��ائ��ل ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،ح� ��ول ت� ��أخ ��ر عقد
االجتماع القيادي الثاين املقرر للأمناء العامني
للف�صائل ،والذي اتفق على �أن يكون هذه املرة
يف العا�صمة امل�صرية القاهرة ،من �أجل ت�شكيل
جلنة ت�ضع �آليات لإقرار خطوات �إنهاء االنق�سام،
وفق ما اتفق عليه يف مباحثات فتح وحما�س يف
�إ�سطنبول يوم  24من �شهر �سبتمرب املا�ضي ،بعد
توافق بني احلركتني على �إج ��راء االنتخابات
ب�آلية تبد�أ بالت�شريعية ثم الرئا�سية واملجل�س
الوطني ،كمدخل لإنهاء االنق�سام
وك� ��ان م ��ن امل �ف�تر���ض �أن ي�ع�ق��د االج �ت �م��اع
يوم الثالث من �أكتوبر ،غري �أن��ه ت�أخر كل هذا
الوقت ،وقال م�س�ؤول يف �إحدى الف�صائل ف�ضل
ع��دم ذك��ر ا�سمه� ،إنهم بانتظار �أن يكون هناك
ت��واف��ق ج��دي��د ب�ين ف�ت��ح وح�م��ا���س ،ع�ل��ى موعد
االجتماع ،الفتا �إىل �أن االتفاق على االنتخابات
ي�شكل �أر�ضية جيدة لالنطالق نحو خطوات
�أخرى ،لكنه يف ذات الوقت قال �إن هناك ملفات
�أخرى يف امل�صاحلة ،مل يتم التو�صل �إىل حلول
ب�ش�أنها ،و�أن اجلميع كان يطمح بحلها يف اجتماع
القاهرة امل�ؤجل
ويف امل�ج��ال����س ال�سيا�سية ي�ت�ردد �أن هناك

خالفات فنية عديدة ال ت��زال تعرت�ض طريق
امل �� �ص��احل��ة ،وت�ط�ب�ي��ق ال�ت�ف��اه�م��ات ال �ت��ي ج��رت
م��ؤخ��را بني فتح وحما�س ،بالرغم من جتنب
ق ��ادة احل��رك�ت�ين احل��دي��ث ع��ن تلك اخل�لاف��ات
ح�ت��ى ه��ذا ال��وق��ت ،وم��ن ب�ين اخل�لاف��ات مثال
�إداري � � ��ة ل �ه��ا ع�لاق��ة ب�ت��وح�ي��د امل ��ؤ� �س �� �س��ات بني
غ ��زة وال���ض�ف��ة وامل��وظ �ف�ين ،وت�شكيل حمكمة
االنتخابات ،وغريها من الأمور
وم� ��ع ت� ��أخ ��ر اخل � �ط� ��وات ال �ع �م �ل �ي��ة لإجن� ��از
امل� ��� �ص ��احل ��ة� �� ،ش ��دد ق � �ي ��ادة ال � �ق ��وى ال��وط �ن �ي��ة
والإ� �س�لام �ي��ة ع�ل��ى � �ض��رورة �إن �ه��اء االن�ق���س��ام،
وا�ستعادة الوحدة الوطنية ملواجهة كافة اجراءات
االحتالل وممار�ساته بحق ال�شعب الفل�سطيني،
ع�بر وح ��دة ��ص��ف وط �ن��ي ي�ضم اجل�م�ي��ع حتت
مظلة منظمة التحرير الفل�سطينية املمثل
ال�شرعي والوحيد للفل�سطينيني يف كافة �أماكن
تواجده
�أم� ��ا اجل�ب�ه��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة ف�ق��د دع ��ت يف
ب�ي��ان ل�ه��ا �أ� �ص��درت��ه م ��ؤخ��را ،ك��ل م��ن ال�سلطة
الفل�سطينية ،واللجنة التنفيذية ،وحركتي
فتح وحما�س ،ب�شكل خا�ص� ،إىل االنتقال فوراً
من �سيا�سة االنتظار وامل�شاورات التي قالت �إنها
طالت �أك�ثر مما ينبغي ،نحو اخلطوة العملية
التي يرتقبها �شعبنا يف الوطن وال�شتات
وق��ال��ت �إن ه��ذه اخل �ط��وة ت�ك��ون م��ن خ�لال
الإعالن عن القيادة الوطنية املوحدة ،و�إطالق
برناجمها يف مقاومة االح�ت�لال واال�ستيطان
وخطوات ال�ضم الزاحف وال�ضم بالأمر الواقع،
م��ا ي�ج�ع��ل م��ن ك��ل � �ش�بر يف ال �� �ض �ف��ة ،م �ي��دان �اً
للمقاومة ال�شاملة ،وما يعيد االعتبار للق�ضية
الوطنية باعتبارها ق�ضية حترر وطني ل�شعب
حت ��ت االح � �ت �ل�ال ،ي�ن��ا��ض��ل م ��ن �أج� ��ل ح�ق��وق��ه
الوطنية امل�شروعة ،التي �أع��ادت الأمم املتحدة،

منذ �أي� ��ام ،ال�ت��أك�ي��د عليها ،يف تقرير امل�صري،
واال�ستقالل والعودة
جدير ذكره انه جرى الإع�لان بعد اجتماع
الأمناء العامني للف�صائل الفل�سطينية برئا�سة
الرئي�س حممود عبا�س يوم الثالث من �سبتمرب
ما بني رام اهلل وبريوت ،عن عدة نقاط توافقية،
منها ت�شكيل القيادة املوحدة للمقاومة ال�شعبية،
وهو �إطار مل ي�صدر عنه �سوى بيان جماهريي
دعا لفعاليات �شعبية منددة بالتطبيع ،لكن دون
الإع �ل�ان ع��ن ق�ي��ادة ه��ذا الإط� ��ار امل�ف�تر���ض �أن
يالقي دعما من منظمة التحرير
كما ج��رى االت�ف��اق على ت�شكيل جلنة تقوم
بو�ضع �آل�ي��ة لتجاوز االنق�سام ،يف م��دة خم�سة
�أ�سابيع ،لكن حتى اللحظة مل يجري ت�شكيل
ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة ،ك�م��ا مل ي �ج��ري تنفيذ �أي من
التفاهمات اخلا�صة باالنتخابات العامة ،التي
ج��رت ب�ين وف��دي��ن ق�ي��ادي�ين م��ن فتح وحما�س
نهايات ال�شهر قبل املا�ضي يف مدينة ا�سطنبول
الرتكية
وقد توافق الفريقان على عقد االنتخابات
ب�أن تبد�أ بالت�شريعية ومن ثم الرئا�سية واملجل�س
الوطني ،يف مدة �أق�صاها � 6أ�شهر ،وتكون وفق
التمثيل الن�سبي ال�ك��ام��ل ،حيث �أج ��رت قيادة
احلركتني عدة لقاءات مع ف�صائل فل�سطينية
و�أطراف عربية لدعم تلك التوافقات ،التي مل
جتد لها تطبيقا عمليات حتى اللحظة ،خا�صة
و�أن ��ه مل ي���ص��در م��ر��س��وم االن�ت�خ��اب��ات ،ك�م��ا مل
يجري عقد االجتماع القيادي الثاين لإق��رار
خطوات �إنهاء االنق�سام
وكان �إ�سماعيل هنية رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حل��رك��ة ح �م��ا���س ،دع ��ا �إىل ا��س�ت�ك�م��ال خ�ط��وات
حتقيق امل�صاحلة وب �ن��اء ال���ش��راك��ة الكاملة يف
املقاومة ال�شعبية وامل��وح��دة ،و�إن �ه��اء االنق�سام

وت�شكيل ح�ك��وم��ة ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وجمل�س
وطني فل�سطيني ،و�إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة
التحرير لت�ضم كل الف�صائل والقوى وت�شكل
مظلة ل�شعبنا يف الداخل واخلارج
و�أك ��د �أن حركة حما�س متم�سكة بالوحدة
الوطنية وحتقيق امل�صاحلة ،وقال لن ترتاجع
عن التفاهمات التي تو�صلت �إليها مع حركة
فتح والف�صائل الفل�سطينية ،داعياً �إىل ا�ستكمال
ما تبقى لإجناز اتفاق فل�سطيني يرقى مل�ستوى
املرحلة
و�أ�شار �إىل �أن الفل�سطينيني �أم��ام متغريات
ا�سرتاتيجية يف ال��واق��ع ال�ع��رب��ي والإ��س�لام��ي
والفل�سطيني ،و�إع��ادة ت�شكيل للمنطقة ،وقال
ف�ل�ا ي �ج��ب �أن ن�ك�ت�ف��ي ب� ��ردة ال �ف �ع��ل واجل ��ري
وراء الأح� ��داث ،ب��ل يجب �أن ن�ك��ون م�ستعدين
المتالك زمام املبادرة ،و�أن ن�صنع احلدث ،و�أن
ن�ضع �أجنداتنا ،وهذا ال يت�أتى �إال بامتالك قوة
الوحدة واالعت�صام بحبل اهلل
و�أ� �ض��اف ال يهمنا كفل�سطينيني م��ن يكون
يف البيت الأب�ي����ض ،م��ا يهمنا ه��و �سيا�سة هذه
الإدارة ،ول�ل�أ��س��ف الإدارات املتعاقبة جميعها
كانت منحازة  ،و�شدد على �ضرورة عدم الوقوع
جم��ددا يف فخ الوهم ال�سيا�سي املتعلق بالعودة
للمفاو�ضات ،وق��ال ه��ذا امل���س��ار انتهى وو�صل
�إىل ط��ري��ق م���س��دود  ،م�شريا �إىل �أن الق�ضية
الفل�سطينية واج �ه��ت مثلث ال���ش��ر ال�سيا�سي
خ�لال ال�سنوات املا�ضية وال��ذي متثل ب�صفقة
القرن وخطة ال�ضم و�سيا�سة التطبيع
وتابع قطعنا �شوطا جيدا على هذا الطريق،
وتو�صلنا ملفاهيم قائمة على �ضرورة �إعادة بناء
ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي الفل�سطيني وتفعيل مبد�أ
ال�شراكة يف امل �ي��دان وال�سلطة و�إط ��ار منظمة
التحرير ،وبتنا على �أعتاب �إجناز هذا الطريق

بايدن يفكر في تعيين كلينتون كسفيرة
لدى األمم المتحدة

االنباط-وكاالت

�أف � ��ادت ت �ق��اري��ر �أن ال �ف��ري��ق االن�ت�ق��ايل
للرئي�س الأم��ري�ك��ي املنتخب ،ج��و ب��اي��دن،
يفكر يف تعيني وزي��رة اخلارجية ال�سابقة
ه�ي�لاري كلينتون ك�سفرية لأم��ري�ك��ا لدى
هيئة الأمم املتحدة
وذكرت �صحيفة “وا�شنطن بو�ست”� ،أن
�شخ�صا مطلعا على امللف ،ك�شف �أنه جتري
درا�سة تر�شيح كلينتون كخيار لتويل هذا

املن�صب ،لأن ذلك “�سيزيد من هيبة ومكانة
الواليات املتحدة بعد فرتة الرئي�س دونالد
ترامب”
وج� ��اءت �أخ �ب��ار ت��ر��ش�ي��ح كلينتون لهذا
املن�صب ،يف الوقت ال��ذي ح��اول فيه بايدن
تغيري ت�صورات ق��ادة العامل عن الواليات
امل�ت�ح��دة يف ال �ع�لاق��ات اخل��ارج �ي��ة .وق ��ال:
“�أعلمهم �أن �أم��ري�ك��ا ع ��ادت� .سنعود �إىل
اللعبة”

عمران خان :دول صديقة ضغطت
علينا من أجل التطبيع
االنباط-وكاالت

ك�شف رئي�س الوزراء الباك�ستاين عمران
خ��ان� ،أن دوال �صديقة �ضغطت بقوة على
�إ� �س�ل�ام �آب� ��اد م��ن �أج ��ل دف�ع�ه��ا �إىل تطبيع
العالقات مع االحتالل الإ�سرائيليً ،
راف�ضا
الك�شف عنها

وب�ح���س��ب وك��ال��ة ع��رب �ي��ة ،ف �ق��د �أو� �ض��ح
خ��ان �أن باك�ستان ل��ن ت�ع�ترف باالحتالل
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ،ق�ب��ل ال�ت��و��ص��ل �إىل ت�سوية
تر�ضيالفل�سطينيني
و�أ� �ض��اف“ :هناك �أم ��ور تتعلق ب��ال��دول
التي اعرتفت ب�إ�سرائيل لن نتناولها لأنها
�صديقة ،وال نريد الإ�ساءة لها”

جاسوس أمريكي وراء قتل عشرات
الفلسطينيين والتونسيين
االنباط-وكاالت

ك���ش�ف��ت وث��ائ��ق ل��وك��ال��ة اال��س�ت�خ�ب��ارات
امل��رك��زي��ة الأم��ري �ك �ي��ة ع��ن ال � ��دور ال �ب��ارز
ال��ذي �أداه اجلا�سو�س الأمريكي اليهودي
ج ��ون ��اث ��ان ب � � ��والرد ،يف ت���ص�ف�ي��ة ع �� �ش��رات
الفل�سطينيني
و�أكدت وثائق وكالة اال�ستخبارات “�سي
�آي ايه” ،التي “رفعت عنها ال�سرية عام
� ،2012أن ال �غ��ارة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة على مقر
منظمة التحرير الفل�سطينية يف تون�س
عام  ،1985التي �أدت �إىل مقتل � 60شخ�صا،
مت التخطيط لها باال�ستناد �إىل معلومات
ق��دم�ه��ا اجل��ا� �س��و���س الأم��ري �ك��ي ج��ون��اث��ان
بوالرد” ،بح�سب م��ا �أورده موقع “”i24
الإ�سرائيلي
و�أط �ل ��ق � �س��راح اجل��ا� �س��و���س الأم��ري �ك��ي
ب� � ��والرد ،ال� ��ذي ات �ه��م “بالتج�س�س على
ال��والي��ات املتحدة وا�ستغالل من�صبه (يف

ال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة الأم��ري �ك �ي��ة) لت�سريب
م�ع�ل��وم��ات ل���ص��ال��ح �إ� �س��رائ �ي��ل ،يف ت�شرين
الثاين /نوفمرب عام  2015بعد ق�ضاء حكم
بال�سجن ملدة  30عاما “لتمريره معلومات
�أم �ن �ي��ة ح���س��ا��س��ة �إىل �إ� �س��رائ �ي��ل يف �أث �ن��اء
عمله كمحلل لدى ا�ستخبارات البحرية،
ومبوجب �شروط �إطالق �سراحه ،ال ميكن
ل �ب ��والرد م �غ ��ادرة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة مل��دة
خم�س �سنوات”
ي�شار �إىل �أن عملية “ال�ساق اخل�شبية”،
هو اال�سم احلركي الذي اعتمده االحتالل
لغارة ال�سالح اجلو الإ�سرائيلي ،التي نفذت
يف الأول من ت�شرين الأول� /أكتوبر ،1985
�ضد مقر القيادة العامة ملنظمة التحرير
الفل�سطينية ال��واق��ع يف م��دي�ن��ة “حمام
ال�شط” التون�سية ،التي تقع يف ال�ضاحية
اجلنوبية للعا�صمة على بعد ح��وايل 22
ك�ي�ل��وم�ترا ،وت�سببت ال �غ��ارة بقتل وج��رح
الع�شرات من التون�سيني والفل�سطينيني

الجزائر تلوح بعودة «اإلعدام» بعد  25عاما من التجميد
االنباط-وكاالت

ل � ّوح ��ت اجل ��زائ ��ر ،ب �ع ��ودة ت�ط�ب�ي��ق ع�ق��وب��ة
الإعدام لردع مرتكبي بع�ض اجلرائم ،بعد �أكرث
من  25عاما على جتميد العمل بها.
جاء ذلك يف حديث وزي��ر العدل اجلزائري
بلقا�سم زغماتي ،م�ساء اخلمي�س ،خالل جل�سة
برملانية ملناق�شة م�شروع قانون ملكافحة جرائم
اختطاف الأطفال ،وفق بيان املجل�س ال�شعبي
الوطني (الغرفة الأوىل للربملان).
وم� ��ؤخ ��را�� ،ش�ه��دت اجل��زائ��ر ت�ن��ام��ي وق��ائ��ع
اختطاف وقتل �أط�ف��ال وفتيات ق�صر ،ما دفع
ال�سلطات �إىل �سن ت�شريع جديد لردع مرتكبي
تلك اجلرائم.
وق ��ال زغ �م��ات��ي“ :ن�ش ّرع بعقوبة الإع� ��دام
(م��وج��ودة يف ال�ق��ان��ون) وال تتفاج�أوا يف حالة
تطبيق ه��ذه العقوبة يف امل�ستقبل �إذا اقت�ضى
الأمر”.و�أ�ضاف“ :هناك نقا�ش على امل�ستويني
الوطني والدويل بني فريقي الت�أييد والرف�ض

لعودة تطبيق عقوبة الإعدام”.
وت��اب��ع“ :اجلزائر دول ��ة ذات ��س�ي��ادة وح��رة
يف تطبيق عقوبة الإع ��دام وال يوجد �أي مانع
حملي �أو عاملي يف ذلك” .يف �إ� �ش��ارة ل�ضغوط
منظمات حقوقية دولية ب�إلغاء عقوبة الإعدام
باعتبارها عقوبة �سالبة حلق الإن�سان يف احلياة.
و�أو� �ض��ح زغ�م��ات��ي“ :اجلزائر مل ت��وق��ع �أو
ت�صادق على �أي��ة اتفاقية دولية متنع اللجوء
�إىل تطبيق عقوبة الإع ��دام �إذا اقت�ضى الأم��ر
�سيتم تطبيق ع�ق��وب��ة الإعدام” .وم �ن��ذ ع��ام
 ،1993جمدت اجلزائر تطبيق عقوبة الإع��دام
ب�سبب اتهامات حملية ودولية لل�سلطات �آنذاك
باالنتقام من املعار�ضني ب�إ�صدار �أكرث من 1000
حكم بالإعدام .وعقوبة الإع��دام ،عادة ما تثري
ج��دال وا�سعا يف املجتمعات العربية باعتبارها
�أق�صى عقوبة �سالبة حلق الإن�سان يف احلياة،
�إذ يعتربها امل��ؤي��دون ردع��ا قويا ملرتكبي بع�ض
اجلرائم ،فيما يدعو الراف�ضون �إىل ا�ستبدالها
بال�سجن مدى احلياة.

جيفري يكشف ألول مرة :كنا نمارس لعبة
المغامرة وخدعنا قادتنا حول عدد جنودنا في
سوريا وال يوجد قرار بسحب القوات األمريكية
االنباط -وكاالت

ن �ف��ى امل �ب �ع��وث الأم�ي��رك� ��ي امل���س�ت�ق�ي��ل
ل �� �س��وري��ا ،ج�ي�م����س ج �ي �ف��ري ،وج� ��ود ق��رار
ب��االن �� �س �ح��اب م ��ن �� �س ��وري ��ا ع �ل��ى ج ��دول
الأعمال ،وقال مت�سائ ً
ال� :أي ان�سحاب من
�سوريا؟ مل يكن هناك نية باالن�سحاب من
�سوريا �أبداً
و�أو�ضح يف مقابلة مع �صحيفة ديفين�س
وان املتخ�ص�صة يف ال���ش��ؤون الع�سكرية:
كنا منار�س لعبة املغامرة بعدم الإف�صاح
ال���ص��ري��ح ل�ق��ادت�ن��ا ح ��ول ع ��دد ال �ق��وات يف
� �س��وري��ا ،وال��رق��م احل�ق�ي�ق��ي ي �ف��وق ال�ع��دد

املعلن عدة مرات
و�أ� �ض��اف �أن ��ه ب��ال�ت��زام��ن م��ع ك��ل �إع�ل�ان
ل �ل��رئ �ي ����س ت ��رام ��ب ع ��ن �إحل� � ��اق ال �ه��زمي��ة
بتنظيم داع ����ش يف ��ش�م��ال � �س��وري��ا ،ق��ررن��ا
ا�ستنباط �أف�ضل  5خ�ي��ارات لتعزيز مربر
بقائنا هناك ،وجنحنا يف كال احلالتني .
الفتاً �إىل �أن الرئي�س تراجع يف كل مرة،
ليزداد اقتناعاً ب�ضرورة الإبقاء على قوات
حمدودة هناك وا�ستمرار القتال
وقال جيفري :قرار االن�سحاب املت�س ّرع
�ش ّكل احلدث الأكرث جد ًال يل خالل عملي
املهني يف احلكومة املمتد على نحو  50عاماً

الريا�ضي
ال�سبت
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منتخبنا الوطني يبدأ االستعداد لمواجهة سوريا

شفيع يدخل قائمة الالعبين
االكثر مشاركة

االنباط – عمان

ب ��د�أ امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي ل �ك��رة ال �ق��دم،
حت���ض�يرات��ه ا� �س �ت �ع��داداً مل��واج�ه��ة نظريه
ال �� �س��وري ودي� � �اً ع �ن��د اخل��ام �� �س��ة م���س��اء
االث � �ن �ي�ن -ب �ت��وق �ي��ت الأردن�� ،-ض�م��ن
امل� �ع� ��� �س� �ك ��ر ال � �ت ��دري � �ب ��ي ال� � � ��ذي ي �ق �ي �م��ه
الن�شامى حالياً يف دبي ،ت�أهباً ال�ستكمال
ال�ت���ص�ف�ي��ات امل �� �ش�ترك��ة يف �آذار ال �ق��ادم.
و�أج��رى الن�شامى تدريباً م�ساء اجلمعة
بقيادة امل��درب فيتال بوركلمانز ا�شتمل
ع �ل��ى ال� �ع ��دي ��د م� ��ن اجل� ��وان� ��ب ال �ف �ن �ي��ة
وال �ب��دن �ي��ة ،ت ��أه �ب �اً ل�ل�ق��اء ال ��ودي ال�ث��اين
والأخ �ي�ر �ضمن امل�ع���س�ك��ر ،ب�ع��د ال�ت�ع��ادل
مع العراق دون �أهداف .من جانبه ،عرب
مدرب الن�شامى عن قناعته بالأداء الذي
ظهر به املنتخب الوطني �أم��ام العراق،
ب �ع��د ن �ح��و ع ��ام ك��ام��ل م ��ن ال �غ �ي��اب عن
التدريبات وامل�ب��اري��ات ،يف ظ��ل الظروف
ال�صعبة التي فر�ضتها جائحة كورونا.
وقال فيتال� :أظهر الالعبون ان�سجاماً
ج �ي��داً وان���ض�ب��اط�اً تكتيكياً ع��ال�ي�اً ،وكنا
الأق� � ��رب ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ف ��وز ب �ع��د ��ص�ن��اع��ة
العديد من الفر�ص املحققة يف ال�شوط

االنباط – عمان

ال�ث��اين ،لكننا حققنا ال�ف��ائ��دة املطلوبة
من هذا اللقاء.
ويقام مع�سكر الن�شامى يف الإم��ارات،
و�سط تطبيق ب��روت��وك��ول �صحي م�شدد
للحفاظ على ال�سالمة العامة ،ويهدف
لرفع م�ستوى الإعداد ،ت�أهباً ال�ستكمال

ال�ت���ص�ف�ي��ات امل���ش�ترك��ة وامل ��ؤه �ل��ة ل�ك��أ���س
ال �ع��امل  ،2022ون �ه��ائ �ي��ات �آ� �س �ي��ا .2023
ي ��ذك ��ر �أن امل �ن �ت �خ��ب ال ��وط� �ن ��ي ي�ن�ت�ظ��ر
مواجهة الكويت �أواخر �آذار القادم ،2021
قبل لقاء نيبال و�أ�سرتاليا يف حزيران،
�ضمن املجموعة الثانية من الت�صفيات.

وي �� �س �ت �ق��ر امل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي يف امل��رك��ز
الثاين �ضمن جمموعته ،بال�شراكة مع
الكويت ب��ذات الر�صيد ( 10نقاط) ،مع
بقاء �أ�سرتاليا بال�صدارة ( ،)12ونيبال
رابعاً ( ،)3واخ�يراً تايبيه ال�صينية دون
�أي نقطة.

خبرات اردنية الدارة الدوري النسوي السعودي
االنباط – عمان

اخ �ت��ار االحت ��اد ال���س�ع��ودي ل�ك��رة ال�ق��دم،
ط ��واق ��م �إداري� � � ��ة وف �ن �ي��ة �أردن � �ي � ��ة ،لإدارة
م �ب��اري��ات «ال � ��دوري امل�ج�ت�م�ع��ي ال�ن���س��وي»،
ال ��ذي ي �ق��ام لأول م ��رة ب��ال �� �س �ع��ودي��ة .ومت
اال�ستعانة بكفاءات �أردنية ممثلة مبراقبة
امل� �ب ��اري ��ات ن �� �س��ري��ن اخل ��زاع� �ل ��ة ،واحل �ك��ام
�إ�سراء مبي�ضني� ،صابرين العبادي� ،إ�سالم
ال �ع �ب��ادي ،ح�ن�ين م ��راد ،ه�ي��ا امل �ج��ايل ،زي��ن
ف ��واز ،ب �ي��ان ب �ك�ي�رات� ،إىل ج��ان��ب امل��درب��ات
� �ش��روق ال �� �ش��اذيل ،ن��ور ال �ه��دى �أب��و �صبيح،
ودال�ي��ا العتوم .و�أُ��س�ن��دت املهمة للخزاعلة
بالإ�شراف على مراقبات املباريات ،و�إعطاء
حم ��ا�� �ض ��رات خ��ا� �ص��ة ب �ت �ن �ظ �ي��م ال �ل �ق ��اءات
واملراقبة عليها ،بالإ�ضافة �إىل �آلية عمل
التقارير.
وجت�سد ه��ذه اخلطوة ،حجم الكفاءات
ال�ن���س��وي��ة الأردن� �ي ��ة ومب�خ�ت�ل��ف امل �ج��االت،
الإداري � � ��ة وال �ف �ن �ي��ة وال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ،وال �ت��ي
��ش�ه��دت ت �ط��ورا م�ل�ح��وظ��ا خ�ل�ال ال���س�ن��وات
الأخ � �ي ��رة ،م ��ع ا� �س �ت �� �ض��اف��ة ك� ��أ� ��س ال �ع��امل
ل�ل���ش��اب��ات ،ون�ه��ائ�ي��ات �آ��س�ي��ا ل�ل���س�ي��دات� ،إىل

الحكم يثير غضب ميسي

ج��ان��ب ال�ع��دي��د م��ن ال �ب�ط��والت الإقليمية
واملحلية للكرة الن�سوية.

وتقام مناف�سات البطولة بالفرتة من
 17ت�شرين الثاين اجلاري ،لغاية  18كانون

الأول ،ب��ال��ري��ا���ض وج� ��دة وال ��دم ��ام ،على
مالعب ت�ساعية.

منتخب مصر يبحث عن الفوز امام توجو
القاهرة – وكاالت

يدخل منتخب م�صر اختبا ًرا حمفو ًفا
ب��امل �خ��اط��ر يف م ��واج� �ه ��ة � �ض �ي �ف��ه ت��وج��و،
ال�سبت ،ب�ستاد القاهرة الدويل ،يف اجلولة
الثالثة للمجموعة ال�سابعة بالت�صفيات
امل�ؤهلة لبطولة ك�أ�س الأمم الأفريقية.
ويبحث الفراعنة عن ت�صحيح امل�سار
م �ب �ك � ًرا وح���ص��د �أول ان�ت���ص��ار م��ع امل��دي��ر
الفني اجلديد ح�سام البدري ،بعد بداية
متوا�ضعة يف م�شوار الت�صفيات� ،شهدت
ال �ت �ع��ادل م��ع ك�ي�ن�ي��ا ب �ه��دف ل �ك��ل منهما
ب�ستاد ب��رج ال�ع��رب ،ث��م ال�ت�ع��ادل م��ع جزر
ال�ق�م��ر ب��اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة خ ��ارج ال��دي��ار.
وع��ان��ى منتخب م�صر م��ن ت��راج��ع كبري
يف ال�ف�ترة الأخ�ي�رة منذ ت�أهله ملونديال
 ،2018ف��ال �ف��راع �ن��ة ودع� � ��وا امل ��ون ��دي ��ال
م� �ب� �ك� � ًرا م� ��ن م��رح �ل��ة امل� �ج� �م ��وع ��ات ،ث��م
رح��ل الأرج�ن�ت�ي�ن��ي هيكتور ك��وب��ر وت��وىل
املك�سيكي خ��اف�ي�ير �أج�ي�ري امل�ه�م��ة وودع
ك�أ�س الأمم الأفريقية  2019على �أر�ضه
من دور الـ  16على يد جنوب �أفريقيا.
ت �ع��ود ال �ق��وة ال���ض��ارب��ة مل�ن�ت�خ��ب م�صر
ل �ل �م��رة الأوىل يف ع �ه��د ال� �ب ��دري ،وع�ل��ى
ر�أ�سها جنم ال�شباك حممد �صالح �أيقونة
ال�ف��راع�ن��ة وجن��م ل�ي�ف��رب��ول ،وال ��ذي غاب
عن �أول جولتني يف الت�صفيات للإ�صابة،

دخل حار�س مرمى منتخبنا الوطني
ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم ال �ك��اب�ت�ن ع ��ام ��ر ��ش�ف�ي��ع،
التاريخ عندما خا�ض مباراته الدولية
رق ��م  170وذل ��ك ع�ن��دم��ا � �ش��ارك م���س��اء
اخلمي�س يف مباراة العراق التي �أقيمت
على هام�ش املع�سكر التدريبي يف دبي،
وانتهت بالتعادل ال�سلبي .وكتب عامر
�شفيع عرب ح�سابه اخلا�ص على موقع
في�س ب��وك ،بعد نهاية امل�ب��اراة مبا�شرة
« 170م�ب��اراة دول�ي��ة ،اللهم ق��وة» .وك��ان
م� � ��درب م �ن �ت �خ �ب �ن��ا ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي ف �ي �ت��ال

بوركلمانز ،قد قام بالدفع بعامر �شفيع
ق�ب��ل ن�ه��اي��ة امل �ب��اراة ب�ع��دة دق��ائ��ق ،حتى
يت�سنى له رفع عدد مبارياته الدولية.
وكان عامر �شفيع قد دخل قائمة �أكرث
ال�لاع�ب�ين خ��و� ً��ض��ا ل�ل�م�ب��اري��ات ال��دول�ي��ة
على م�ستوى العامل ،عرب تاريخ اللعبة،
ح�ي��ث ا��س�ت�ق��ر حينها يف امل��رك��ز التا�سع
عامل ًيا.
ويقوم االحت��اد الأردين لكرة القدم،
بجهود كبرية يف خماطبة الفيفا بهدف
احت�ساب امل��زي��د م��ن امل�ب��اري��ات الدولية،
التي خا�ضها �شفيع ،ومل تعتمد �ضمن
ر�صيده.

االرجنتني – وكاالت

دخ��ل ليونيل مي�سي جن��م بر�شلونة
يف � �ص��راع ح ��اد م��ع احل �ك��م ال�برازي �ل��ي
راف��ائ �ي��ل ك�ل�او� ��س ال� ��ذي �أدار م �ب��اراة
منتخبي الأرجنتني وب��اراج��واي ،فجر
اجل �م �ع��ة� � ،ض �م��ن ال �ت �� �ص �ف �ي��ات امل ��ؤه �ل��ة
ل �ك ��أ���س ال �ع��امل  .2022ن�ق�ل��ت �صحيفة
�أول�ي��ه الأرجنتينية �أن مي�سي ا�صطدم
ب�ك�لاو���س  3م��رات �أث�ن��اء امل �ب��اراة� ،أول�ه��ا
اع�ت�را� ��ض (ل �ي��و) ع �ل��ى ع ��دم اح�ت���س��اب
خم��ال�ف��ة ل��ه .و�أ� �ض��اف��ت �أن ��ه ب�ع��د م��رور

 4دق ��ائ ��ق ،ث ��ار م�ي���س��ي يف وج ��ه احل�ك��م
ال�برازي�ل��ي معرت�ضا على ركلة اجل��زاء
ال �ت��ي ت �ق��دم ب �ه��ا م�ن�ت�خ��ب ب ��اراج ��واي.
وبلغ ال�صدام �أ�شده عندما �ألغى احلكم
هدفا �سجله ليونيل بعد اللجوء لتقنية
ال�ف�ي��دي��و ال �ت��ي �أث �ب �ت��ت وج ��ود خمالفة
ل�صالح الع��ب ب��اراج��واي قبل  27ثانية
م� ��ن ه� ��ز ق ��ائ ��د م �ن �ت �خ��ب الأرج� �ن� �ت�ي�ن
ال�شباك ،لتبقى النتيجة  .1-1وترجمت
�أول �ي��ه م��ا ت �ف��وه ب��ه م�ي���س��ي ال ��ذي ق��ال
للحكم «ل�ق��د �أزع�ج�ت�ن��ا م��رت�ين ...لقد
خدعتنا مرتني».

كورونا تنال من النجم صالح

كما �أن احت��اد ال�ك��رة ب��د�أ �صفحة جديدة
مع �صالح و�أقام حفلاً لتكرميه مبنا�سبة
تتويجه بلقب الربميريليج .وعاد � ً
أي�ضا
الع�ب��و ب�يرام�ي��دز ب�ع��د �أزم ��ة ا�ستبعادهم
خلالف بني اجلهاز الفني و�إدارة ناديهم
يف �أول جولتني ،بجانب العبي املنتخب
الأومل �ب��ي ال��ذي��ن غ��اب��وا ع��ن �أول جولتني
خل��و���ض ب�ط��ول��ة ك ��أ���س الأمم الأف��ري�ق�ي��ة

حتت  23عا ًما .ورغم ذلك يفتقد منتخب
م�صر ج�ه��ود بع�ض العبيه على ر�أ�سهم
ح���س�ين ال���ش�ح��ات وط��اه��ر حم�م��د ط��اه��ر
ثنائي الأه �ل��ي ،وحم�م��د ح�م��دي وحممد
ف��اروق ثنائي برياميدز ب�سبب الإ�صابة،
بينما ا�ستبعد ال�ب��دري ثنائي برياميدز
م �ه��دي ��س�ل�ي�م��ان ح��ار���س امل��رم��ى و�أح �م��د
�أمي��ن من�صور بجانب �أك��رم توفيق العب

الأه � �ل� ��ي وامل �ن �ت �خ��ب الأومل � �ب ��ي.وي ��راه ��ن
ال� �ب ��دري ع �ل��ى ق � ��درات ث�ل�اث��ي ال � ��دوري
الإجنليزي املت�ألق ،وعلى ر�أ�سهم حممد
� �ص�لاح وحم �م��د ال �ن �ن��ي وحم �م��ود ح�سن
ت��ري��زي �ج �ي��ه ،م ��ن �أج� ��ل ت���ص�ح�ي��ح م���س��ار
امل�ن�ت�خ��ب ب�ج��ان��ب ق ��درات الع �ب��ي الأه �ل��ي
وال��زم��ال��ك ب�ع��د ت��أه�ل�ه��م ل�ن�ه��ائ��ي دوري
�أبطال �أفريقيا.

رونالدو في طريق العودة للشياطين
لندن – وكاالت

�أك��دت تقارير �صحفية �أن مان�ش�سرت
ي��ون��اي�ت��د ي �غ��ري ك��ري���س�ت�ي��ان��و رون��ال��دو،
جنم يوفنتو�س ،للعودة �إىل قلعة �أول��د
ت� ��راف� ��ورد يف امل��و� �س��م امل �ق �ب��ل .وزع �م��ت
ت�ق��اري��ر �صحفية �سابقة �أن يوفنتو�س
�سيعر�ض رون��ال��دو للبيع ،ك��ي يتخل�ص
م��ن رات�ب��ه امل��رت�ف��ع ( 31م�ل�ي��ون ي��ورو).
ووفقًا ل�صحيفة «ري�ك��ورد» الربتغالية،
ف � ��إن م��ان���ش���س�تر ي��ون��اي �ت��د ق ��دم ع��ر� ً��ض��ا

ر� �س �م � ًي��ا �إىل خ ��ورخ ��ي م �ي �ن��دي��ز ،وك�ي��ل
رون � ��ال � ��دو ،لإع � � ��ادة ال� � ��دون �إىل �أول� ��د
ت � ��راف � ��ورد .و�أ�� � �ش � ��ارت �إىل �أن ع��ر���ض
ال���ش�ي��اط�ين احل �م��ر ل ��رون ��ال ��دو� ،ضخم
ع�ل��ى امل���س�ت��وى امل ��ايل ،و� �ص��اروخ م��ادي��را
ي ��در� ��س الأم � � ��ر .والأم � � ��ر ذات � ��ه ق��ال �ت��ه
�صحيفة «م��ارك��ا» ن�ق� اًًلا ع��ن كري�ستيان
م ��ارت ��ن�� ،ص�ح�ف��ي يف ��ش�ب�ك��ة ،ESPN
�أنه «وفقًا مل�صادر يف مان�ش�سرت وبورتو،
ف� ��إن ي��ون��اي�ت��د �أغ� ��رى رون ��ال ��دو ل�ل�ع��ودة
�إىل ال�ن��ادي يف امل��و��س��م امل�ق�ب��ل».و�أ��ش��ارت

امل �� �ص��ادر �إىل �أن رون ��ال ��دو ي��در���س ه��ذا
ال �ع��ر���ض ح��ال � ًي��ا ،وي��وف �ن �ت��و���س م�ستعد
للتفاو�ض على رح�ي��ل ��ص��اروخ م��ادي��را،
�إذا ط�ل��ب ال�لاع��ب امل �غ��ادرة .و�أو��ض�ح��ت
ال�صحيفة �أن كري�ستيانو لديه عقد مع
يوفنتو�س حتى �صيف  ،2022وكان ُينظر
�إل �ي��ه ك�صفقة مهمة لنقل ال �ن��ادي �إىل
م�ستوى �آخ��ر ،لكن الت�أثري االقت�صادي
لأزمة كورونا ،جعلت راتبه عبئًا ثقيلاً
على ال�سيدة العجوز.
وق��ال��ت «م ��ارك ��ا» �إن ع� ��ودة رون��ال��دو

ملان�ش�سرت مب�ث��اب��ة ال��وف��اء ب�ع�ه��د ق��دمي
عندما �صرح يف �« 2014أحب مان�ش�سرت.
اجلميع ي�ع��رف ه��ذا ،وامل��ان يونايتد يف
قلبي وجماهريه رائعة ب�شكل ال ي�صدق،
�أود ال�ع��ودة هناك يو ًما م��ا» .وذك��رت �أن
ك��ري���س�ت�ي��ان��و ق���ض��ى � � 6س �ن��وات يف �أول ��د
ترافورد بني عامي  2003و ،2009وحقق
ل �ق��ب ال�ب�رمي�ي�رل �ي��ج  3م � ��رات ودوري
�أبطال �أوروب��ا م��رة وحيدة ،و�أح��رز 118
ه��د ًف��ا يف  292م� �ب ��اراة ،ق �ب��ل االن �ت �ق��ال
لريال مدريد مقابل  96مليون يورو.

القاهرة – وكاالت

�أع �ل��ن اجل �ه��از ال�ف�ن��ي ملنتخب م�صر
ب� �ق� �ي ��ادة ح� ��� �س ��ام ال � � �ب � ��دري ،اجل �م �ع��ة،
�إ� �ص��اب��ة حم�م��د � �ص�لاح جن��م ل�ي�ف��رب��ول
الإجن �ل �ي ��زي ،ب �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا.وق ��ال
اجلهاز الفني يف بيان ر�سمي� ،إن امل�سحة
ال�ط�ب�ي��ة ال�ت��ي �أج��ري��ت لبعثة املنتخب
�أثبتت �إ�صابة �صالح بفريو�س كورونا.
و�أو�ضح اجلهاز الفني� ،أن جنم ليفربول

ال يعاين من �أي �أع��را���ض ،بينما جاءت
م�سحة ب��اق��ي �أع���ض��اء ال�ف��ري��ق �سلبية.
وخ �� �ض��ع حم �م��د � �ص�لاح � �ص��اح��ب ال� �ـ28
عاما ،للربتوكول الطبي ،بعد تن�سيق
ط�ب�ي��ب امل�ن�ت�خ��ب حم �م��د �أب��وال �ع�ل�ا مع
ن ��ادي ��ه الإجن� �ل� �ي ��زي .ومت ع ��زل ��ص�لاح
داخ� ��ل غ��رف �ت��ه ،ع�ل��اوة ع �ل��ى ع ��زل ك��ل
املخالطني ،علما ب�أنه �سيخ�ضع للمزيد
م� ��ن ال� �ف� �ح ��و�� �ص ��ات خ �ل��ال ال �� �س��اع��ات
القادمة.
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كورونا تقضي على «سفاح يوركشاير» الذي أرعب
فتيات بريطانيا

�سكاي نيوز عربية � -أبوظبي

ل �ق��ي �أح� ��د �أب � ��رز امل �ج��رم�ين يف ت��اري��خ
بريطانيا ،حتفه ام�س اجلمعة ،بعد رف�ضه
تلقي العالج من الإ�صابة بفريو�س كورونا

وا�شتهر �سوتكليف يف نهاية ال�سبعينات،
عندما �أرعب بريطانيا ،بعد قيامه ب�سل�سلة
م��ن ج��رائ��م ال�ق�ت��ل� ،أودت بحياة  13فتاة
�شمايل �إجنلرتا ،بينما �أ�صيبت � 9أخريات،
يف الفرتة بني عامي  1975و.1980

امل�ستجد.
وتويف القاتل املت�سل�سل ،بيرت �سوتكليف،
امللقب بـ»�سفاح يورك�شاير» ،يف ال�سجن يوم
اجل�م�ع��ة ،ع��ن عمر يناهز  74ع��ام��ا ،بعد
�إ�صابته بفريو�س كورونا.

وك��ان «��س�ف��اح ي��ورك���ش��اي��ر» يق�ضي مدة
ع�ق��وب�ت��ه ب��ال���س�ج��ن امل� ��ؤب ��د ،ع �ن��دم��ا ت��ويف
يف م�ست�شفى ج��ام�ع��ة ن ��ورث دوره� ��ام بعد
م�ضاعفات �إ�صابته بفريو�س كورونا.
ووف� �ق ��ا مل��وق��ع «� �س �ك��اي ن� �ي ��وز» ،رف ����ض
�سوتكليف تلقي العالج بعد �إ�صابته بفريو�س
ك��ورون��ا ،وذل��ك بعد �أ�سبوعني من �إ�صابته
بنوبة قلبية.
وك��ان القاتل ال�سابق يعاين من م�شاكل
��ص�ح�ي��ة ع���دة ،م�ن�ه��ا ال �� �س �ك��ري و�أم��را���ض
بالقلب.
وب �ع��د زواج� ��ه يف ع ��ام � ،1974أ��ص�ب��ح
�سوتكليف مهوو�سا ببائعات الهوى ال�شابات
يف منطقة يورك�شاير ،حيث �أثار الذعر بعد
�سل�سلة من جرائم القتل الغام�ضة.
وجن��ح �سوتكليف بالتالعب بال�شرطة
الربيطانية ،التي عممت تنبيها للفتيات
بعدم اخلروج لوحدهم م�ساء ،حتى جنحت
ال�سلطات بالقب�ض عليه عام .1981
ويف ال �ع��ام � ،1981أُدي � ��ن �ساتكليف.
و�أم�ضى بع�ض الوقت يف م�ست�شفى برودمور
يف بريك�شاير قبل نقله �إىل �سجن فرانكالند
يف عام  2016بعد �أن اعتربت حالته م�ستقرة
مبا يكفي ليق�ضي فرتة عقوبته يف ال�سجن.

خرافة الجمعة  .. 13لماذا يوصف هذا التاريخ باليوم المشؤوم؟

�ؤو�سيا اليوم� -إك�سرب�س

و ُم � �ن� ��ح اخل � � ��وف غ�ي��ر امل� �ن� �ط� �ق ��ي م��ن
ال� ��رق� ��م  13ا�� �س� �م ��ا ع��ل��م��ي��ا ي � �ع� ��رف ب �ـ
 ، triskaidekaphobiaواخل��وف
من اجلمعة  13له ا�سمه اخلا�ص املعروف بـ
،paraskevidekatriaphobia
امل �� �س �ت��وح��ى م ��ن ال �ي��ون��ان �ي��ة ،ح �ي��ث تعني
ك �ل �م��ة  Paraskevíاجل �م �ع��ة وت�ع�ن��ي
 dekatreísالرقم .13
ويتجنب بع�ض النا�س الزواج يوم اجلمعة
 ،13والبع�ض الآخ��ر ي��أخ��ذ ي��وم �إج��ازة من
العمل �أو يرف�ض ال�سفر يف هذا التاريخ.
ملاذا اجلمعة � 13سيء احلظ؟

ي�ع��د «اجل�م�ع��ة  »13ال �ي��وم الأ���س��و�أ حظا
ع�ل��ى الإط �ل�اق 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�ير من
الروايات ب�سوء الطالع والق�ص�ص املرعبة.
ويحدث هذا التاريخ من مرة واح��دة يف
ال�ع��ام �إىل ث�لاث م��رات .وت�شري املعتقدات
القدمية �أن يوم اجلمعة �سيء احلظ يف حد
ذات��ه ،ما يجعل اقرتانه بالرقم  13مزعجا
ب�شكل م�ضاعف ،ك��ون ه��ذا الرقم م�صدرا
للت�شا�ؤم لدى الكثريين حول العامل.

هناك العديد من النظريات واخلرافات
والأ�ساطري ح��ول �سبب اعتبار ي��وم اجلمعة
الثالث ع�شر يوما �سيئ احلظ.
وت��رك��ز ه��ذه النظريات يف الغالب على
الرقم  13نف�سه ،مع ارتباطه ب�سوء احلظ
املفرت�ض ليوم اجلمعة على نطاق وا�سع من
خالل الأفالم والكتب والربامج التلفزيونية.
وي �ق��ال �إن ال�ع���ش��اء الأخ�ي�ر والأ� �س��اط�ير
الإ�سكندنافية �ساهمت يف اخلوف من الرقم
.13
و�أ� �ش��ار م� ��ؤرخ الفولكلور دون��ال��د دو�سي
�سابقا �إىل �أن الت�شا�ؤم من الرقم  13جاء

�أوال من �أ�سطورة ا�سكندنافية.
وك��ان ه��ذا من بني � 12إلها �أق��ام��وا حفل
ع�شاء يف فالهاال ،عندما و�صل الإله املخادع
لوكي ،الذي مل تتم دعوته ،ك�ضيف رقم .13
وق�ي��ل �إن ل��وك��ي رت��ب جل�ع��ل الإل ��ه ه��ودر
(الإله الأعمى يف الأ�ساطري اال�سكندنافية)
يطلق �سهما على �أخيه بالدر م�صنوعا من
نبات الدبق ،وقتله.
و�أ� �ض��اف دو� �س��ي« :م��ات ب��ال��در ،وحزنت
الأر�ض كلها .كان يوما م�ش�ؤوما �سيئ احلظ».
وهناك نظرية �أخ��رى ح��ول اجلمعة ،13
ت�أتي من الع�صور الو�سطى وق�صة الع�شاء
الأخري و�صلب ي�سوع يف يوم اجلمعة العظيمة،
ن�سبة �إىل بع�ض الروايات الدينية امل�سيحية.
ومن بني �أحد الأ�سباب التاريخية الأخرى
للخوف من هذا التاريخ� ،أنه يف يوم اجلمعة
� 13أكتوبر  ،1307قام امللك الفرن�سي فيليب
الرابع باعتقال املئات من �أع�ضاء فر�سان
املعبد ،ما �أثار غ�ضبا خارقا للطبيعة (كما
هو م�سجل يف العديد من الق�ص�ص اخليالية
مبا يف ذلك  The Iron Kingللكاتب
موري�س دريون يف عام .)1955
كما �أن هناك نظريات �أخرى حول �سبب
ك��ون اجلمعة  13يجلب ��س��وء احل��ظ ،مثل
وق��وع العديد من الأح��داث ال�سيئة املتعلقة
بهذا التاريخ وم��وت ع��دد من ال�شخ�صيات
ال�شهرية.
وعندما يقرتب ي��وم اجلمعة  ،13يخاف
الكثريون من هذا التاريخ ويعزون الأحداث
غري املحظوظة �أو حدوث �أي خط�أ فيها �إىل
�سوء احلظ املتعلق به.

خطر يالحق طبيب فرنسا المشاكس ..فهل يحرم من مهنته؟

العربية-وكاالت
مرة جديدة عاد طبيب فرن�سا امل�شاك�س ،الذي
يعترب �أحد �أهم املنظرين ال�ستخدام «الكلوروكني»
لعالج فريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد� ،إىل ال�ساحة من
جديد .لكن هذه املرة ال�ستجوابه يف ق�ضايا عدة.
و�سيكون على الربوف�سور ديدييه راوول ،الطبيب
املتخ�ص�ص يف الأحياء الدقيقة والأمرا�ض ال�سارية،
�أن يقف �أم��ام جلنة االن�ضباط يف نقابة الأطباء،

ال�ستجوابه يف اتهامات عدة موجهة له ،منها �إ�شاعة
معلومات خاطئة ،وتعري�ض حياة املر�ضى خلطر
غري مربر� ،إ�ضافة �إىل االحتيال والن�صب عليهم.
وكان مئات من زمالء الطبيب الذي يعمل يف املعهد
الطبي اجلامعي يف مر�سيليا ،جنوب فرن�سا ،قد
تقدموا ب�شكاوى �ضده لأنه �أوه��م ال��ر�أي العام ب�أن
عقار «الكلوروكني» عالج فعال للم�صابني بكوفيد-
 ،19وفق «ال�شرق الأو�سط».
ديدييه راوول ،ال��ذي ك��ان طبيب ًا مغمور ًا قبل

تصدر عن شركة
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اجلائحة� ،سرعان ما ظهر للعموم ليب�شر بحل �آمن
ومتوفر ورخي�ص للوباء .وبني ليلة و�ضحاها انت�شرت
�صورته يف ال�صحف وال�شا�شات ب�شعره الأ�شقر
امل�سرت�سل الطويل.
ي�شار �إىل �أنه رغم حتفظ اجلهات ال�صحية العليا
على مزاعم راوول ،ف�إن جهات �أخرى اعتربته من
�أهم الباحثني يف فرن�سا ،ومرجع ًا عاملي ًا يف جمال
الأمرا�ض املعدية .ونتيجة للجدل الذي أ�ث��اره بادر
الرئي�س الفرن�سي� ،إميانويل ماكرون� ،إىل زيارته يف

مر�سيليا ،وحتاور معه حول العالج املقرتح.
جتربة على � 24شخ�ص ًا م�صابني بكورونا
�إىل ذل��ك ق��ام فريق راوول عند ظهور الوباء
ب�ت�ج��رب��ة ع �ل��ى �� 24ش�خ���ص� ًا م���ص��اب�ين ب �ك��ورون��ا،
م�ستخدم ًا ع�لاج «ال �ك �ل��وروك�ين» .وك��ان��ت النتائج
�إي�ج��اب�ي��ة بن�سبة  %75ح�ي��ث ت�ع��اف��ى ث�لاث��ة �أرب ��اع
امل�شاركني يف التجربة مت��ام� ًا ،بعد �ستة �أي��ام من
خ�ضوعهم للعالج.
غري �أن تلك التجارب مل َ
تلق قبو ًال يف الأو�ساط
الطبية والعلمية .وج��رى اتهام راوول ب�أنه يتوىل
املبالغ فيه لعقار معني ،ومبخالفة ت�سع م��واد من
�أخ�لاق�ي��ات امل�ه�ن��ة .وت�ق��دم��ت اجلمعية الفرن�سية
للأطباء املتخ�ص�صني يف الأمرا�ض املعدية بدعوى
ق�ضائية يف يوليو املا�ضي �أمام املجل�س املحلي لنقابة
�أطباء «بو�ش دي رون» ،جنوب �شرقي فرن�سا� ،ضد
مدير املعهد الطبي اجلامعي مبر�سيليا الربوف�سور
دي��دي�ي��ه راوول ،ب��ات�ه��ام��ات ق��د ت��وق��ع عليه عقوبة
ت�ت�راوح ب�ين التوبيخ وب�ين احل��رم��ان النهائي من
ممار�سة الطب.
من جهته ،مل يلتفت راوول لالتهامات ،ووا�صل
�إعطاء عقار «الكلوروكني» ملر�ضى كورونا .و�أم��ام
هذا الإ�صرار ،كرر زمال�ؤه دعواهم �ضده ،م�ستندين
�إىل �أن الأخالقيات الطبية متنع �أي طبيب من �أن
ي�سوق لدواء ما على �أنه «منقذ للحياة» �أو «ال ي�شكل
خ �ط��ر ًا ع�ل��ى ال��ذي��ن ي�ت�ن��اول��ون��ه م��ا دام مل يخ�ضع
لتجارب علمية وطبية معمقة».
من جانبها ،اعتربت وزارة ال�صحة الفرن�سية �أن
التجربة التي قام بها راوول �صغرية وحمدودة ،وال
ميكن االعتماد عليها للبدء يف و�صف العالج.

الناشر

المدير العام ورئيس هيئة التحرير

رئيس التحرير المسؤول

الدكتور رياض الحروب

حسين الجغبير

فارس شرعان

أهم الفيتامينات في فصل الشتاء

رو�سيا اليوم  -نوفو�ستي

ك���ش�ف��ت ال��دك��ت��ورة م��اري �ن��ا م��اك�ي���ش��ا،
�أخ �� �ص��ائ �ي��ة ال �ت �غ��ذي��ة ال��رو���س��ي��ة� ،أه ��م
الفيتامينات ال�ت��ي يحتاجها اجل�سم يف
ف�صل ال�شتاء.
وقالت مو�ضحة ،تعترب الفواكه واخل�ضار
وال �ث �م��ار ال �ط��ازج��ة وامل �ج �م��دة امل���ص��در
الرئي�سي للفيتامينات وم�ضادات الأك�سدة،
لأنها تقوي منظومة مناعة اجل�سم وتعزز
مقاومته للأمرا�ض الفريو�سية.
و�أ� �ض��اف��ت ،مي�ك��ن ا��س�ت�ب��دال�ه��ا مبخلل
امللفوف الذي يحتوي على ن�سبة عالية من
فيتامني  Cوبكترييا مفيدة للأمعاء.

و�أ��ش��ارت اخلبرية� ،إىل �أهمية فيتامني
 ،Dال��ذي يعاين اجل�سم م��ن نق�صه يف
ف�صل ال�شتاء ع ��ادة ،ب�سبب ق�صر فرتة
ال �ن �ه��ار .ومي �ك��ن �أن ي�� ��ؤدي ن�ق����ص ه��ذا
الفيتامني �إىل ا�ضطراب النوم والك�آبة.
ويف هذه احلالة قد يحتاج اجلهاز الع�صبي
�إىل «مكمل تقليدي» املغني�سيوم مع فيتامني
. B6
وت �ن �� �ص��ح الأخ� ��� �ص ��ائ� �ي ��ة ،ب�����ض��رورة
اح�ت��واء النظام الغذائي على م��واد غنية
ب��ال�بروت �ي �ن��ات م �ث��ل ال �ل �ح��وم والأ� �س �م��اك
والبي�ض واحلليب ومنتجات الأل�ب��ان .لأن
انخفا�ض م�ستوى الربوتينات يف اجل�سم
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل انخفا�ض املناعة.

إنستغرام يعلن عن مفاجأة..
تعرف عليها!
العربية-وكاالت

يف خطوة مفاجئة ،قرر تطبيق ال�صور
الأ�شهر يف العامل �إطالق ت�صميم جديد له.
ف �ق��د ك �� �ش��ف �إن �� �س �ت �غ��رام ع ��ن �إط�ل�اق
ت�صميم جديد للتطبيق ،بعد مرور �سنوات
دون �إج���راء حت��دي��ث ي��ذك��ر على �صفحته
الرئي�سية.
وي�سعى التطبيق خللق جتربة جديدة
ب�إبراز رمز خا�صية « »Reelsيف املقدمة
والو�سط.
كما تعترب  Reelsمن خدمات الفيديو
اجل��دي��دة التي يقدمها �إن�ستغرام ،والتي
ي�سعى م��ن خاللها ملناف�سة تطبيق «تيك
توك» ال�صيني.

وقال �إن�ستغرام ،يف تغريدة ن�شرها على
تويرت« ،بع�ض التغيريات قادمة».
هذا ويظهر رمز  Reelsيف مكان رمز
( )+الذي كان م�ستخدما لإن�شاء من�شورات
جديدة ،والذي مت نقله �إىل اجلزء العلوي
الأمين من ال�صفحة الرئي�سية للتطبيق.
و�إىل جانبه يظهر رمز خلدمة «الت�سوق»،
يف مكان ظهور رم��ز القلب �سابقا ،الذي
�أ�صبح يف �أعلى ال�شا�شة.
ك �م��ا ي�ت�ي��ح ال���ض�غ��ط ع �ل��ى رم ��ز القلب
االط �ل��اع ع �ل��ى الإع� �ج ��اب ��ات وامل �ت��اب �ع��ات
اجلديدة التي يتلقاها امل�ستخدم.
يذكر �أن �إن�ستغرام طرح م�ؤخرا خا�صية
ريلز ،التي ت�ضاعف طول مقاطع الفيديو،
من  15ثانية �إىل  30ثانية.

التطبيق المشاكس ينتصر ..تأجيل قرار
حظر تيك توك بأميركا
العربية-وكاالت

يف خطوة مفاجئة ،قررت وزارة التجارة
الأم�يرك�ي��ة ت�أجيل تنفيذ ق��راره��ا اخلا�ص
بحظر تطبيق تيك توك اململوك لل�صني ،يف
الواليات املتحدة.
يف ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ،ب ��ررت وزارة ال�ت�ج��ارة
الأم�يرك �ي��ة ت��أج�ي��ل تنفيذ ال��ق��رار ،بحكم
حمكمة فيدرالية يف فيالدلفيا ،ج��اء بعد
دعوى رفعها  3من جنوم التطبيق ال�صيني
ه��م املمثل الكوميدي دوغ�لا���س م��ارالن��د،
وخبرية الأزي��اء كوزيت ريناب ،واملو�سيقي
�أليك�س ت�شامربز ،وذلك بح�سب ما �أفادت به
�صحيفة وول �سرتيت جورنال يف تقرير لها.
وق��ال البيان� ،إن �أم��ر احلظر لن يدخل
حيز التنفيذ «يف انتظار املزيد من التطورات
القانونية» ،حيث ميكن مبوجب القرار �أن
يتم ت�أجيل تنفيذ الئحة ،التي كان من املقرر
�أن تدخل حيز التنفيذ اخلمي�س.

وك��ان��ت � �ش��رك��ة «ب��اي��ت دان�����س» امل��ال�ك��ة
لتطبيق م�شاركة الفيديو «تيك ت��وك» ،قد
تقدمت ال �ث�لاث��اء ،بالتما�س ل��دى حمكمة
اال�ستئناف الأمريكية ،للمطالبة بوقف قرار
احلظر.
يذكر �أن الرئي�س املنتهية واليته دونالد
ترمب ،كان �أ�صدر �أمرا ،يف � 14أغ�سط�س/
�أب ،ط�ل��ب ف�ي��ه احل��د م��ن ملكية ال�شركة
ال�صينية للتطبيق خالل  90يوما.
ومل ي�صدر م��ن البيت الأب�ي����ض ووزارة
اخل��زان��ة الأم�يرك �ي��ة �أي تعليق ب�ع��د على
القرار.
ويحظى التطبيق ب�أكرث من  100مليون
م �� �س �ت �خ��دم يف ال� ��والي� ��ات امل� �ت� �ح ��دة ،وق��د
�أ� �ص��درت الإدارة الأم�يرك �ي��ة ق��رار حظره
ب���س�ب��ب خم� ��اوف ت�ت�ع�ل��ق ب ��الأم ��ن ال�ق��وم��ي
وبحماية بيانات امل�ستخدمني الأمريكيني
م��ن احتمالية ا�ستغاللها م��ن قبل احل��زب
ال�شيوعي احلاكم يف ال�صني.

تركيا ..العثور على لوحة جدارية قديمة
تشبه لوحة «الموناليزا»

رو�سيا اليوم -نوفو�ستي

�أعلنت �صحيفة Hurriyet Daily
 Newsالرتكية� ،أن علماء الآثار عرثوا
خ�لال عمليات احلفر اجل��اري��ة يف منطقة
ق��ادريل الواقعة جنوب حمافظة عثمانية،
على ف�سيف�ساء قدمية عليها �صورة امر�أة.
وت�شري ال�صحيفة� ،إىل �أن العلماء �أطلقوا
ع�ل��ى ه ��ذه ال�ف���س�ي�ف���س��اء ا� �س��م «م��ون��ال�ي��زا
ق ��ادريل» ،لأن امل��ر�أة املر�سومة فيها ت�شبه
ك�ث�يرا ل��وح��ة « امل��ون��ال�ي��زا» ال���ش�ه�يرة ،التي

ر�سمها ليوناردو دافين�شي.
ويعتقد اخل�ب�راء� ،أن ه��ذه الف�سيف�ساء
ك��ان��ت ت��زي��ن فيال بنيت يف ال�ق��رن�ين الأول
والثاين ميالدي .وال ي�ستبعد علماء الآثار �أن
تكون هذه ال�صورة ل�صاحب املنزل.
ويقول عامل الآث��ار �أوميت كاي�ش �أوغلو،
«هذه الف�سيف�ساء هي الوحيدة يف حمافظة
عثمانية عليها �صورة �إن�سان».
وق� ��د ب � ��د�أ اخل� �ب��راء يف درا� � �س� ��ة ه��ذه
الف�سيف�ساء لتحديد تاريخها واحل�صول على
معلومات �إ�ضافية عنها.
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