سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود
لترى الصفحة كاملة

الأحد  28ربيع الأول  1442هـ  -املوافق  15ت�شرين الثاين  2020م  -العدد  - 5513ال�سعر  250فل�سا  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

تسجيل  86وفاة و 4750إصابة جديدة بكورونا
تلقى وولي العهد برقيات من كبار المسؤولين بذكرى ميالد المغفور له الملك الحسين

الملك :نستمد من مسيرة الحسين
العزم واإلرادة لمواصلة بناء وطننا العزيز
االنباط-عمان
قال جاللة امللك عبداهلل الثاين يف ذكرى
ميالد جاللة امللك احل�سني بن ط�لال رحمه
اهلل ،ان�ن��ا ن�ستمد م��ن م�سرية احل�سني العزم
والإرادة ملوا�صلة بناء وطننا العزيز.
وج��اء يف تغريدة جاللته «يف ذك��رى ميالد
احل�سني ،رحمه اهلل ،ال��ذي ن��ذرين ي��وم ول��دت
خل��دم��ة الأردن الأغ �ل��ى ،ن�ستذكر الإجن ��ازات
العظيمة ،وحم � ّب��ة الأردن �ي�ي�ن� ،شيبا و�شبانا،
ل�ل�ق��ائ��د ال �ب��اين .ن�ستمد م��ن م���س�يرت��ه ال�ع��زم
والإرادة لنوا�صل بناء وطننا العزيز».
و تلقى جاللة امللك عبداهلل الثاين برقيات
م��ن ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين امل��دن �ي�ين وال�ع���س�ك��ري�ين
ب��ذك��رى م�ي�لاد ج�لال��ة امل�غ�ف��ور ل��ه ،ب� ��إذن اهلل،
امللك احل�سني بن طالل ،طيب اهلل ثراه ،التي
ت�صادف ام�س ال�سبت ،ا�ستذكروا فيها م�سرية
الراحل الكبري ،يف بناء الأردن احلديث.
كما تلقى �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل
ال �ث ��اين ،ويل ال �ع �ه��د ،ب��رق �ي��ات مم��اث �ل��ة ب�ه��ذه
املنا�سبة .وا�ستذكر مر�سلو الربقيات مواقف

ال��راح��ل ال �ك �ب�ير ،ط�ي��ب اهلل ث� ��راه ،ال ��ذي ق��اد
امل�سرية على مدى �سبعة و�أربعني عاماً ،وحمل
الأردن �إىل بر الأمان وال�سالم بر�ؤيته الثاقبة
وحكمته امل���ش�ه��ودة وت�ف��اين �شعبه والتفافهم
حوله .و�أك��دوا �أننا نقف مبهابة و�إج�لال �أمام
ذك��رى ق��ائ��د عظيم ل��ن تغيب ذك ��راه �أب ��داً عن
�أف�ئ��دة الأردن�ي�ين والأم��ة وال�ع��امل ،فلقد كر�س
احل�سني ال�ب��اين ،طيب اهلل ث��راه ،حياته كلها
خل��دم��ة �شعبه و�أم �ت��ه وت ��رك �إرث � �اً خ��ال��داً من
الإجن� � ��ازات ال �ت��ي ت ��روي رح �ل��ة ع �ط��اء يف بناء
ال��دول��ة الأردن �ي��ة احل��دي�ث��ة ،و��ش��واه��د عظيمة
يف ال �ق �ي��ادة وال �ت �ف��اين وال�ت���ض�ح�ي��ة ،م �ت �ج��اوزاً
التحديات وال�صعاب بقيادته احلكيمة ،و�أر�سى
دعائم الأردن على قيم �أ�صيلة را�سخة ،وحقق
ل�ل��وط��ن م�ك��ان��ة ع��امل�ي��ة م��رم��وق��ة .وع�ب�روا عن
م�شاعر ال�ف�خ��ر والإك �ب��ار جت��اه ق �ي��ادة جاللة
امللك عبداهلل الثاين ،حفظه اهلل ،مل�سرية اخلري
والبناء و�إع�ل�اء بنيان ال��وط��ن ،وتعزيز دعائم
النه�ضة الأردن�ي��ة احلديثة ،وهو يحمل �أمانة
امل�س�ؤولية بكل اقتدار وحكمة.

االنباط -عمان
وق �ع��ت � �ش��رك��ة �أورجن الأردن ات�ف��اق�ي��ة
�شراكة مع م�سرع الأع�م��ال (ت�شينج الب�س)،
املوجه لت�سريع منو
لإدارة عمليات برناجمها ّ
الأعمال الريادية «بيج».
وبح�سب ب�ي��ان �صحايف ع��ن �أورجن ،ام�س
ال���س�ب��ت ،ت ��أت��ي االت�ف��اق�ي��ة لإث� ��راء ال�برن��ام��ج
الداعم لل�شركات الأردنية النا�شئة وتطوير

ق �ط��اع ال��ري��ادة يف امل�م�ل�ك��ة ،واال� �س �ت �ف��ادة من
�شبكة وا�سعة من الربامج الريادية املندرجة
حت��ت م�ظ�ل��ة «ت���ش�ي�ن��ج الب ����س» ،وال �ت��ي ت��رك��ز
ع�ل��ى ال���ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة يف امل��راح��ل املبكرة
ومتكينها من الو�صول �إىل جمتمع الريادة
ال� ��دويل ،ب��الإ� �ض��اف��ة ل�شبكة م��ن امل��ر��ش��دي��ن
واملدربني العامليني يف جمال ريادة الأعمال.
.
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الفايز :نستذكر مسيرة قائد عظيم
أمضى عمره خدمة لوطنه وأمته
االنباط -عمان
قال رئي�س جمل�س الأعيان في�صل الفايز:
�إننا ونحن نحيي اليوم ،ذكرى ميالد الراحل
الكبري ،املغفور ل��ه ب ��إذن اهلل ،امللك احل�سني
ب��ن ط�ل�ال ط�ي��ب اهلل ث� ��راه ،ف ��إن �ن��ا ن�ستذكر
م���س�يرة ق��ائ��د ع�ظ�ي��م� ،أم �� �ض��ى ��س�ن�ين ع�م��ره
يف خ��دم��ة وط�ن��ه ،وخ��دم��ة الأم �ت�ين العربية
والإ�سالمية ،فتحققت على ي��ده االجن��ازات

ق��ال وزي��ر ال �دّول��ة ل���ش��ؤون الإع�ل�ام الناطق
الر�سمي با�سم احلكومة علي العايد� ،إنّ اللجنة
الإطار ّية ال ُعليا للتعامل مع وباء كورونا عقدت
اجتماعاً ام�س ال�سبت برئا�سة رئي�س ال��وزراء
ال��دك �ت��ور ب���ش��ر اخل �� �ص��اون��ة ،ب �ه��دف م��راج�ع��ة
التطوّرات وامل�ستجدّات املتع ّلقة بالوباء.
وب�ي�ن ال �ع��اي��د �أنّ ال�ل�ج�ن��ة مل ت�ت�خ��ذ ق� ��راراً
بخ�صو�ص ف��ر���ض ح�ظ��ر ��ش��ام��ل ،م� ��ؤ ّك ��داً بقاء
العمل وف��ق ال�ترت�ي�ب��ات والإج � ��راءات احل��ال� ّي��ة،
التي ّ
مت الإعالن عنها �سابقاً.
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االنباط-وكاالت

ن���ش��رت �صحيفة (ه ��آرت ����س) ال�ع�بر ّي��ة،
اجل �م �ع��ة ،حت�ق�ي� ًق��ا ع��ن ظ ��روف ا��س�ت���ش�ه��اد
ال�ف�ت��ى ال�ف�ل���س�ط�ي�ن� ّ�ي ع��ام��ر ع�ب��د ال��رح�ي��م
��ص�ن��وب��ر ( 17ع��ا ًم��ا) ب��ر��ص��ا���ص االح �ت�لال
إ�سرائيليُ ،
حيث �أ ّكدت �أنّ جي�ش االحتالل
ال
ّ
ي��زع��م �أنّ ال���ش�ه�ي��د ارت �ق��ى ن�ت�ي�ج��ة وق��وع��ه
و�إ�صابته بجرا ٍح حرج ٍة �أدّت لوفاته ،وذلك
بعد �أنْ كان �أفراد اجلي�ش يُالحقونه ،فيما
�أ ّك� ��دت ال���ص�ح�ي�ف��ة ،ن �ق�ل ً
ا ع��ن ��ش�ه��ود عيان
الفل�سطيني
�د
�
ي
�
ه
�
ش
و�أف� ��راد ع��ائ�ل�ت��ه �أنّ ال���
ّ
تع ّر�ض ل�ضربٍ مُ�بر ٍح ب�أعقاب البندق ّيات
م��ن ق�ب��ل اجل �ن��ود ،ح�ت��ى ف�ق��د وع �ي��ه ،و��ش� ّل
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م �ن��دوب��ا ع ��ن ج�ل�ال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل
ال� �ث ��اين،ن� �ق ��ل رئ �ي ����س ال� ��دي� ��وان امل�ل�ك��ي
الها�شمي يو�سف ح�سن العي�سوي ،تعازي
جاللة امللك �إىل عائلة اخلطيب بوفاة
�شقيق العميد الركن يو�سف اخلطيب،

�أ��ص��در رئي�س ال ��وزراء الدكتور ب�شر
اخل���ص��اون��ة ،ام����س ال�سبت� ،أم��ر ال� ّدف��اع
رق��م ( )21ل�سنة  ،2020وذل��ك ل�ضمان
ا��س�ت�م��رار ح��قّ التقا�ضي وان�ت�ظ��ام �سري
�أع�م��ال املحاكم يف ظ� ّل تداعيات انت�شار
وباء كورونا.
ويهدف �أمر الدّفاع اجلديد �إىل وقاية
الق�ضاة واملحامني والكوادر الإدار ّي��ة يف
املحاكم ومراجعيها من خطر الإ�صابة
بفريو�س كورونا واحل ّد من انت�شاره.
ن�ص �أم��ر الدّفاع:ا�ستناداً
وفيما يلي ّ
لأحكام املادة ( )3من قانون الدفاع رقم

االنباط-عمان

ب�شكلٍ كاملٍ ومات
و��ش� ّد ّد حتقيق ال�صحيفة العرب ّية على
�أنّ تقرير العملية ال�ت��ي �أُج��ري��ت لل�شهيد
ب �ع��د وف ��ات ��ه مل ُي �ن ��� ِ�ش��ر ر� �س �م � ًي��ا م ��ن ق�ب��ل
�إ�سرائيل ،لكنّ منظ ّمة عاملية محُ ايدة ُتعنى
بحقوق الإن�سان (� )DCIأ ّك��دت �أن نتائج
الت�شريح �أظ �ه��رت ب�شكلٍ ال لب�س ف�ي��ه �أنّ
الفل�سطيني ت��و ّيف �إث��ر خنقه .وقال
ال�شاب
ّ
الوالد ( 54عامًا) لل�صحيفة العرب ّية �إ ّنه
و�صل �إىل مكان ا�ست�شهاد ابنه ،لكنّ املنطقة
كانت قد �أُغلِقت من قبل اجلنود ،و ّ
مت منعه
من االقرتاب،

االنباط-عمان

االنباط -عمان

العايد  :ال قرار بخصوص فرض حظر شامل

اإلعدام خنقا َ  ٠٠االحتالل يقتل
الفلسطيني صنوبر بأعقاب البنادق

مندوبا عن الملك ..العيسوي
يعزي عائلة الخطيب
قائد املنطقة الع�سكريةاجلنوبية.
و�أعرب العي�سوي يف ات�صال هاتفي مع
العميد اخلطيب ،ع��ن ت�ع��ازي وموا�ساة
ج�ل�ال��ة امل �ل��ك لأ�� �س ��رة ال �ف �ق �ي��د�� ،س��ائ�لا
اهلل �أن ي�ت�غ�م��دامل��رح��وم ب��وا��س��ع رحمته
ور�ضوانه ،و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان.

الخصاونة يصدر أمر الدفاع  21لحماية
القضاة والمحامين من كورونا
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اتفاقية بين أورنج وتشينج البس
لتسريع الريادة

3

الكبرية مبختلف املجاالت ،فهو امللك الباين
لنه�ضة الأردن احلديثة.
و�أ� �ض��اف ال�ف��اي��ز يف ت�صريحات �صحفية،
ام����س ال���س�ب��ت� ،أن ��ه وم�ه�م��ا م���ض��ت ال���س�ن��وات
��س�ي�ب�ق��ى الأردن � �ي� ��ون ي �ح �ي��ون ه ��ذه ال��ذك��رى
العزيزة ،بكل �إجالل و�إكبار وتقدير.
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( )13ل�سنة  ،1992وبهدف وقاية الق�ضاة
واملحامني وال�ك��وادر الإداري��ة يف املحاكم
ومراجعيها من خطر الإ�صابة بفريو�س
كورونا وللحد من انت�شاره ،وحر�صاً على
�ضمان ا�ستمرار حق التقا�ضي وانتظام
�سري �أع�م��ال امل�ح��اك��م� ،أق��رر �إ� �ص��دار �أم��ر
ال��دف��اع ال �ت��ايل�:أوال -1 :ت�ؤجل جل�سات
الدعاوى يف املحاكم النظامية التـي كانت
حم��ددة ي��وم الأرب �ع��اء امل��واف��ق /11 /11
 2020وي��وم اخلمي�س امل��واف��ق /11 /12
� 2020إىل امل��واع�ي��د التي يتم حتديدها
وفقا لأحكام الفقرة ( )5من هذا البند.
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اتفاقية لالستفادة من خدمات زين
كاش في الدفع اإللكتروني
االنباط-عمان
وقعت �شركة «زي��ن كا�ش» اتفاقية تعاون
م��ع ج��ام �ع��ة ال�ع�ق�ب��ة ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ل�ت��وف�ير
املحفظة الإلكرتونية (زي��ن كا�ش)خدماتها
امل � �ت � �ع ��ددة يف جم � ��ال ال� ��دف� ��ع الإل � �ك �ت��روين
للطالب وال�ع��ام�ل�ين يف اجل��ام�ع��ة .وبح�سب
بيان �صحايف عن «زين كا�ش» ،ام�س ال�سبت،
�سيتم ّكن ط�ل�اب اجل��ام�ع��ة وم��وظ�ف��وه��ا من

ا� �س �ت �خ��دام امل �ح �ف �ظ��ة الإل �ك�ت�رون �ي ��ة ل�ل��دف��ع
مقابل م�شرتياتهم �إلكرتونيا ،بالإ�ضافة �إىل
�إمكانية ت�سديد الأق�ساط والر�سوم اجلامعية
وع ��دد م��ن امل��زاي��ا واخل ��دم ��ات الإل �ك�ترون �ي��ة
الأخ � � ��رى .ووق � ��ع االت �ف��اق � ّي��ة ع ��ن ال �� �ش��رك��ة
مديرها العام �سلطان ك�شورة وعن اجلامعة
رئي�س هيئة مديري �شركة العقبة للتعليم.
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عاما على قانون األسلحة َ
والذخائر دون
ً 68
تعديل يعالج انتشارها بين المواطنين
االنباط -عمان

يُنهي قانون الأ�سلحة وال َّذخائر الأردين
 68عامًا دون �أن جتري عليه �أ َّي��ة تعديالت
ت�ع��ال��ج ال �ت �ط��ورات ال�ت��ي ح��دث��ت ع�ل��ى �أن ��واع
الأ�سلحة وطبيعة املجتمع ،بيد �أ َّن احلكومة
ق َدّمت منذ �أرب��ع �سنوات م�شروعًا لتعديله
وما زال يف �أروقة ال�سلطة ال َّت�شريعية.
وك��ال��ة الأن� �ب ��اء الأردن� �ي ��ة (ب�ت��را) ع��ادت
�إىل ق��ان��ون الأ� �س �ل �ح��ة وال � َّذخ ��ائ ��ر رق ��م 34
ل���س�ن��ة  ،1952وق��ارن �ت��ه ب��امل �� �ش��روع امل �ع��دل

امل �ق � َدّم م��ن احل�ك��وم��ة ع��ام  ،2016لتجد ا َّن
يرا من
م�شروع القانون اجل��دي��د يعالج ك�ث� ً
االخ �ت�ل�االت ال � ��واردة يف ال �ق��ان��ون ال �ق��دمي،
�أه �م �ه��ا ت�ق�ل�ي����ص ال �ف �ئ��ات ال �ت��ي ُي���س�م��ح لها
ب��اق�ت�ن��اء ال �� �س�لاح وت�غ�ل�ي��ظ ال �ع �ق��وب��ات على
املخالفني له.
اخل� �ب�ي�رة ال �ق��ان��ون �ي��ة ال ��دك� �ت ��ورة ن�ه�لا
امل��وم �ن��ي ق��ال��ت �إ َّن ت �ع��دي��ل ال �ق ��ان ��ون م��ن
��ش��أن��ه �أن ي�ع��ال��ج ظ��اه��رة ان�ت���ش��ار الأ��س�ل�ح��ة
بيد الأ�شخا�ص الطبيعيني وامل�سموح لهم
باقتنائه ،لكن ذل��ك يجب �أن ي�صحبه بناء

ث �ق��اف��ة ب�ي�ن ال �ف��رد وال ��دول ��ة و�أ َّن ال���س�لاح
يجب �أن يكون حم��دودًا بيد امل�ستخدمني،
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ح �ق��وق ال � َّن��ا���س وح�م��اي�ت�ه��م
وتعزيز مبد�أ �سيادة القانون.
و�أ� �ض��اف��ت �إ َّن ق��ان��ون الأ��س�ل�ح��ة ال�ن��اري��ة
وال��ذخ��ائ��ر رق��م  34ل�سنة  1952وتعديالته
ه ��و الإط� � ��ار ال �ق��ان��وين ال� � َّن ��اظ ��م وب �� �ص��ورة
رئ �ي �� �س �ي��ة وم �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ل �ع �م �ل �ي��ة ت � ��داول
الأ�سلحة وحيازتها.
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هيئة األسرى :االحتالل ال يزال يرفض تسليم جثمان
الشهيد كمال أبو وعر
االنباط-وكاالت
�أف ��ادت هيئة ��ش��ؤون الأ� �س��رى وامل�ح��رري��ن ،ال�ي��وم ال�سبت ،ب��أن
�سلطات االح�ت�لال اال�سرائيلي ،ال ت��زال ترف�ض ت�سليم جثمان
ال�شهيد كمال �أب��و وع��ر ،ال��ذي ا�ست�شهد الثالثاء املا�ضي ،نتيجة
ل�سيا�سة الإهمال الطبي املتعمد
وق��ال امل�ست�شار االع�لام��ي للهيئة ح�سن عبد رب��ه ل�ـ»وف��ا»� ،إن
�سلطات االح�ت�لال رف�ضت الطلب ال��ذي تقدم ب��ه طاقم الهيئة
القانوين نهاية الأ�سبوع املا�ضي ،وت�ستمر يف احتجاز جثمانه،
الأم ��ر ال��ذي يعترب �إم�ع��ان��ا يف اجل��رمي��ة ،لي�س ف�ق��ط م��ن خ�لال
ا�ست�شهاده ،و�إمنا يف االحتجاز

ولفت اىل �أن ال�شهيد �أب��و وع��ر هو ثامن �أ�سري يرتقي داخل
�سجون االحتالل ويتم احتجاز جثمانه ،والأ��س��رى هم �أقدمهم
�أني�س دولة ،وعزيز عوي�سات ،وب�سام ال�سائح ،وفار�س بارود ،و�سعد
الغرابلي ،وداوود اخلطيب ،ون�صار طقاطقة ،وكمال �أب��و وعر،
وجميعهم رف�ضت �سلطات االحتالل ت�سليم جثامينهم
وط ��ال ��ب ع �ب��د رب ��ه ال���ص�ل�ي��ب الأح� �م ��ر ال � ��دويل وامل ��ؤ� �س �� �س��ات
االن���س��ان�ي��ة ال��دول�ي��ة ب���ض��رورة ال�ضغط ع�ل��ى االح �ت�لال لت�سليم
جثامني الأ�سرى ال�شهداء ،ليتم ت�شييعها مبا يليق بت�ضحياتهم
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تلقى وولي العهد برقيات من كبار المسؤولين بذكرى ميالد المغفور له الملك الحسين

الملك :نستمد من مسيرة الحسين العزم واإلرادة لمواصلة بناء وطننا العزيز

بتوجيهات ملكية إرسال طائرة إخالء طبي
لنقل طفلة من محافظة معان

االنباط-عمان

ب�ت��وج�ي�ه��ات ملكية ��س��ام�ي��ة� ،أوع��ز
رئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة اللواء
ال��رك��ن ي��و��س��ف �أح �م��د احل�ن�ي�ط��ي �إىل
� �س�ل�اح اجل ��و امل �ل �ك��ي الأردين ،ام����س
ال�سبت ،ب�إر�سال طائرة مزودة بطاقم
طبي متخ�ص�ص من اخلدمات الطبية
امللكية ،لإخالء طفلة تعر�ضت عائلتها
حلادثة �سري يف حمافظة معان.
و��س�ي�ت��م ن �ق��ل ال�ط�ف�ل��ة �إىل م��دي�ن��ة

احل�سني الطبية ال�ستكمال عالجها
من خالل فريق طبي متخ�ص�ص ملثل
هذه احلاالت.
م��ن جهتهم ع�بر ذوو الطفلة عن
بالغ �شكرهم وتقديرهم جلاللة امللك
ع �ب��داهلل ال� �ث ��اين ،ع �ل��ى ه ��ذه امل�ك��رم��ة
امللكية واللفتة الإن�سانية التي طوقت
�أعناقهم ،مثمنني اجلهد الكبري الذي
تقوم به ال�ق��وات امل�سلحة الأردن�ي��ة –
اجل �ي ����ش ال �ع��رب��ي يف خ��دم��ة ال��وط��ن
واملواطن.

ارتفاع عدد األسلحة التي تم ضبطها
عقب االنتخابات إلى  98قطعة
االنباط -عمان

االنباط-عمان

ق��ال ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين يف
ذك ��رى م �ي�لاد ج�لال��ة امل �ل��ك احل���س�ين بن
طالل رحمه اهلل ،اننا ن�ستمد من م�سرية
احل �� �س�ين ال �ع��زم والإرادة مل��وا� �ص �ل��ة ب�ن��اء
وطننا العزيز.
وج ��اء يف ت �غ��ري��دة ج�لال�ت��ه “يف ذك��رى
ميالد احل�سني ،رحمه اهلل ،ال��ذي نذرين
يوم ولدت خلدمة الأردن الأغلى ،ن�ستذكر
الإجن ��ازات العظيمة ،وحم� ّب��ة الأردن �ي�ين،
�شيبا و�شبانا ،للقائد الباين .ن�ستمد من
م���س�يرت��ه ال �ع��زم والإرادة ل�ن��وا��ص��ل ب�ن��اء
وطننا العزيز”.

و ت�ل�ق��ى ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال�ث��اين
ب��رق �ي��ات م ��ن ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ي�ن امل��دن �ي�ين
وال �ع �� �س �ك��ري�ي�ن ب ��ذك ��رى م� �ي�ل�اد ج�لال��ة
امل�غ�ف��ور ل��ه ،ب� ��إذن اهلل ،امل�ل��ك احل���س�ين بن
طالل ،طيب اهلل ثراه ،التي ت�صادف ام�س
ال�سبت ،ا�ستذكروا فيها م�سرية الراحل
الكبري ،يف بناء الأردن احلديث.
ك �م��ا ت�ل�ق��ى ��س�م��و الأم�ي��ر احل �� �س�ين بن
ع� �ب ��داهلل ال� �ث ��اين ،ويل ال �ع �ه��د ،ب��رق �ي��ات
مماثلة بهذه املنا�سبة .وا�ستذكر مر�سلو
ال�برق�ي��ات م��واق��ف ال��راح��ل الكبري ،طيب
اهلل ث ��راه ،ال ��ذي ق��اد امل���س�يرة ع�ل��ى م��دى
�سبعة و�أربعني عاماً ،وحمل الأردن �إىل بر
الأم��ان وال�سالم بر�ؤيته الثاقبة وحكمته

امل�شهودة وتفاين �شعبه والتفافهم حوله.
و�أك� ��دوا �أن �ن��ا ن�ق��ف مب�ه��اب��ة و�إج �ل�ال �أم��ام
ذك��رى ق��ائ��د عظيم ل��ن تغيب ذك��راه �أب��داً
ع��ن �أف �ئ ��دة الأردن� �ي�ي�ن والأم � ��ة وال �ع��امل،
ف�ل�ق��د ك��ر���س احل���س�ين ال �ب��اين ،ط�ي��ب اهلل
ث ��راه ،ح�ي��ات��ه ك�ل�ه��ا خل��دم��ة �شعبه و�أم�ت��ه
وت ��رك �إرث � �اً خ��ال��داً م��ن الإجن � ��ازات ال�ت��ي
تروي رحلة عطاء يف بناء الدولة الأردنية
احل��دي �ث��ة ،و� �ش��واه��د ع�ظ�ي�م��ة يف ال �ق �ي��ادة
والتفاين والت�ضحية ،متجاوزاً التحديات
وال�صعاب بقيادته احلكيمة ،و�أر�سى دعائم
الأردن على قيم �أ�صيلة را��س�خ��ة ،وحقق
ل�ل��وط��ن م�ك��ان��ة ع��امل�ي��ة م��رم��وق��ة .وع�ب�روا
ع��ن م�شاعر الفخر والإك �ب��ار جت��اه قيادة

ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك ع� �ب ��داهلل ال � �ث ��اين ،ح�ف�ظ��ه
اهلل ،مل�سرية اخل�ير والبناء و�إع�لاء بنيان
الوطن ،وتعزيز دعائم النه�ضة الأردنية
احل��دي �ث��ة ،وه��و ي�ح�م��ل �أم��ان��ة امل���س��ؤول�ي��ة
ب�ك��ل اق �ت��دار وح�ك�م��ة م�ت���س�ل�ح�اً ب��الإمي��ان
ب��اهلل وث�ق��ة ال�شعب وع�ظ��م الر�سالة التي
ورثها عن الآب��اء والأج��داد من �آل ها�شم.
و�أثنى مر�سلو الربقيات على جهود جاللة
امللك عبداهلل الثاين يف النهو�ض ب��الأردن
على خمتلف ال�صعد ،وت�ع��زي��ز دوره على
ال�ساحتني العربية وال��دول�ي��ة ،وم�ساعيه
ل ��و� �ض ��ع الأردن ع �ل ��ى خ ��ري �ط ��ة ال �ع ��امل
دول� � ًة �أمن ��وذج� �اً ،وواح ��ة ل�ل�أم��ن والأم ��ان
واال�ستقرار.

األميرة غيداء تطلق جائزة الحسين ألبحاث السرطان
االنباط-عمان
�أطلقت �سمو الأم�يرة غيداء ط�لال ،رئي�سة
هيئة �أمناء م�ؤ�س�سة ومركز احل�سني لل�سرطان،
ج��ائ��زة احل���س�ين لأب �ح��اث ال �� �س��رط��ان ،تخليدا
لذكرى جاللة امللك احل�سني بن ط�لال ،طيب
اهلل ث ��راه ،ولرت�سيخ البحث العلمي يف جمال
ال�سرطان على م�ستوى الوطن العربي.

وقالت �سمو الأمرية غيداء “تت�شرف جائزة
احل�سني بحمل ا�سم احل�سني ب��ن ط�لال ال��ذي
�آم��ن ب�أهمية الأب �ح��اث ،وواج ��ه ال��� ّ�س��رط��ان ّ
بكل
�إمي��ان وع��زمي��ة ،ه��ذه اجل��ائ��زة �س ُتحدث حت� ّوال
يف م�سار الأبحاث يف املنطقة العرب ّية ،و�ستك ّر�س
جهودها من �أجل التقدّم العلمي لإنقاذ الآالف
من مر�ضى ال�سرطان”.
وت�ستهدف اجلائزة القادة والباحثني العلماء

يف الوطن العربي ،يف جماالت :املنحة البحثية،
م�شاريع الأبحاث املبتكرة� ،إجناز ال ُعمر ،والتفوق
امل�ؤ�س�سي .وي�ضم جمل�س �إدارة اجلائزة نخبة من
الباحثني والأط �ب��اء م��ن خمتلف �أن�ح��اء العامل
برئا�سة �سمو الأمرية غيداء طالل.
ولالطالع على فيديو اجلائزة الذي �أطلقته
�سمو الأم�ي�رة يف ذك��رى ميالد امللك احل�سني،
يرجى زيارة الرابط :

https://www.facebook.
com/PrincessGhidaTalal/
videos/2804915143119137 .
وب�ين امل��رك��ز يف ب�ي��ان �صحفي ان��ه مل��زي��د من
امل�ع�ل��وم��ات وال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ح ��ول اجل ��ائ ��زة ،ميكن
زي��ارة املوقع الإل�ك�تروينhttp://www.:
kinghusseincanceraward.jo/
en.

الخصاونة يصدر أمر الدفاع  21لحماية القضاة والمحامين من كورونا
االنباط-عمان
�أ�صدر رئي�س الوزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة،
ام�س ال�سبت� ،أمر الدّفاع رقم ( )21ل�سنة ،2020
وذلك ل�ضمان ا�ستمرار حقّ التقا�ضي وانتظام �سري
�أعمال املحاكم يف ظ ّل تداعيات انت�شار وباء كورونا.
ويهدف �أمر الدّفاع اجلديد �إىل وقاية الق�ضاة
واملحامني والكوادر الإداريّة يف املحاكم ومراجعيها
من خطر الإ�صابة بفريو�س ك��ورون��ا واحل � ّد من
انت�شاره.
ن�ص �أم��ر الدّفاع:ا�ستناداً لأحكام
وفيما يلي ّ
امل� ��ادة ( )3م��ن ق��ان��ون ال��دف��اع رق ��م ( )13ل�سنة
 ،1992وبهدف وقاية الق�ضاة واملحامني والكوادر
الإدارية يف املحاكم ومراجعيها من خطر الإ�صابة
بفريو�س كورونا وللحد من انت�شاره ،وحر�صاً على
�ضمان ا�ستمرار حق التقا�ضي وانتظام �سري �أعمال
املحاكم� ،أقرر �إ�صدار �أمر الدفاع التايل�:أوال-1 :
ت�ؤجل جل�سات الدعاوى يف املحاكم النظامية التـي
كانت حمددة يوم الأربعاء املوافق 2020 /11 /11
ويوم اخلمي�س املوافق � 2020 /11 /12إىل املواعيد
التي يتم حتديدها وفقا لأحكام الفقرة ( )5من
هذا البند.
 -2يوقف العمل يف املحاكم النظامية وت�ؤجل
جل�سات الدعاوى فيها اعتباراً من �صباح يوم الأحد
املوافق  2020 /11 /15ولغاية م�ساء يوم الثالثاء
املوافق  2020 /11 /24با�ستثناء ما يلي�:أ -حمكمة
التمييز واملكتب الفني لديها وفق الرتتيب الذي
يحدده رئي�س حمكمة التمييـز.
ب -ر�ؤ�ساء املحاكم والنواب العامني.
ج -دوائر النيابة العامة للتحقيق يف اجلرائم
التي ترتكب خ�لال م��دة الإي �ق��اف ،على �أن يقوم
ال �ن��واب ال�ع��ام��ون ب�ترت�ي��ب ج ��دول �أع �م��ال دوائ��ر
النيابة العامة باحلد الأدنى ومبا يحقق متطلبات
الأم ��ن وال�سالمة ال�ع��ام��ة وتنفيذ �أح �ك��ام �أوام��ر
الدفاع والبالغات ال�صادرة مبقت�ضاها.
د -الق�ضاة املخت�صني بنظر خمالفات �أوامــر
الدفــاع والطلبات امل�ستعجلة التـــي يقرر رئي�س
املحكمة �أنها ال حتتمل الت�أخري �أو الت�أجيل ،وعدد
من الق�ضاة يحدده رئي�س كل حمكمة.
ه -ق�ضاة حماكم اال�ستئناف املخت�صني بنظر
الطعون يف �صحة نيابة �أع�ضاء جمل�س النواب،
وعدد من الهيئات يحددها رئي�س كل حمكمة.
و -ق��ا���ض يف ك��ل دائ� ��رة تنفيذ ل�ل�ت�ع��ام��ل مع
الطلبات ال�ط��ارئ��ة �إن وج �ـ��دت -3 .ي��وق��ف خالل
ال �ف�ترة امل �ح��ددة يف ال�ف�ق��رة ( )2م��ن ه��ذا البند
�سريان جميع امل��دد وامل��واع�ي��د املن�صو�ص عليها

يف الت�شريعات النافذة �سواء �أكانت مدد تقادم �أم
�سقوط �أو ع��دم �سماع دع��وى �أو م��دداً التخاذ �أي
�إج��راء من �إج ��راءات التقا�ضي ل��دى جميع �أن��واع
املحاكم ودوائ��ر النيابة العامة ودوائ��ر التنفيذ يف
اململكة با�ستثناء املدة املقررة للطعن يف �صحة نيابة
�أع�ضاء جمل�س النواب .
 -4ي�ستكمل ��س��ري��ان امل ��دد امل��وق��وف��ة مبوجب
الفقرة ( )3من هذا البند اعتباراً من تاريخ /25
.2020 /11
 -5ي�صدر املجل�س الق�ضائي ق��راراً يحدد فيه
مواعيد اجلل�سات الواقعة يف التواريخ ال��واردة يف
الفقرتني ( )1و( )2من ه��ذا البند وتن�شر تلك
املواعيد على �أي من املواقع الإلكرتونية للمجل�س
الق�ضائي ووزارة العدل ونقابة املحامني ويعترب
�أطراف تلك الق�ضايا متبلغني لتلك املواعيد من
تاريخ ن�شرها على �أي من تلك املواقع.
ثانيا :اعتباراً من  2020/ 12/ 13ت�سري على
ال��دع��اوى احل�ق��وق�ي��ة واج��راءات �ه��ا ام ��ام املحاكم
النظامية مبختلف انواعها ودرجاتها وعلى دوائر
تنفيذ الأح �ك��ام امل��دن�ي��ة الأح �ك��ام ال�ت��ال�ي��ة� -1:أ-
يتوجب على اخل�صم �أو وكيله الذي مل ي�صرح يف
دعواه �أو يف جوابه عن عنوان بريده الإلكرتوين �أو
رقم هاتفه املتنقل تزويد املحكمة املخت�صة بذلك
قبل التاريخ املحدد يف مطلع هذا البند �إلكرتونيا
�أو قلمياً ،وفقاً للطرق التي يحددها وزير العدل،
لتلقي التبليغ بوا�سطته.
ب � -إذا تخلف اخل�صم �أو الوكيل عن تنفيذ
احكام البند (�أ) من هذه الفقرة فتقرر املحكمة
ال�سري يف �إجراءات املحاكمة وفقا للأحكام املقررة
للغياب مبقت�ضى الت�شريعات ال�ن��اف��ذة� -2أ -يتم
تبليغ الأوراق الق�ضائية وامل ��ذك ��رات والبينات
للخ�صم �أو وكيله على عنوان الربيد الإلكرتوين
�أو بر�سالة ن�صية �أو با�ستخدام تطبيق (الوات�س
�آب) ع�ل��ى ال�ه��ات��ف املتنقل امل���ص��رح ب��ه ع�ن��د قيد
الدعوى �أو �إيداع الوكالة .ب -يتم تبليغ اخلبري �أو
ال�شاهد على عنوان الربيد الإلكرتوين �أو بر�سالة
ن�صية �أو با�ستخدام تطبيق (ال��وات����س �آب) على
هاتفه املتنقل امل�صرح ب��ه .ج -اذا تعذر احل�صول
على ع�ن��وان ال�بري��د االل�ك�تروين �أو رق��م الهاتف
املتنقل لل�شاهد �أو اخل�ب�ير فيتم تبليغه وف�ق�اً
للإجراءات املقررة يف الت�شريعات النافذة.
د -يعترب التبليغ وفقا لأح�ك��ام البندين (�أ)
و(ب) من هذه الفقرة منتجاً لآثاره القانونية من
اليوم التايل لتاريخ �إر�سال الربيد االلكرتوين �أو
الر�سالة الن�صية �أو (الوات�س �آب).
� -3أُ -ت�سجل ال��دع��اوى اجل��دي��دة والطلبات

والطعون الكرتونيا �أو ب�إيداعها لدى قلم املحكمة
املخت�صة بالطريقة التي يقررها رئي�سها.
ب -ت��دف��ع ال��ر� �س��وم ع��ن ال ��دع ��اوى اجل��دي��دة
وال�ط�ل�ب��ات وال�ط�ع��ون ال�ك�ترون�ي�اً �أو ي��دوي �اً لدى
املحكمة املخت�صة -4 .تقدم الالئحة اجلوابية
والئحة ال��رد واال�ستدعاءات والطلبات والبينات
وامل ��ذك ��رات وامل��راف �ع��ات اخل�ت��ام�ي��ة وف �ق��ا للطرق
املن�صو�ص عليها يف البند(�أ) من الفقرة ( )3من
هذا البند.
 -5يعتمد التوقيع املثبت على اللوائح واملذكرات
واملرافعات املقدمة للمحكمة با�ستخدام الو�سائل
االلكرتونية ويتمتع باحلجية ذاتها التي يتمتع
بها التوقيع العادي ،ويُعطى التوقيع االلكرتوين
احلجية ذاتها اعتبارا من التاريخ ال��ذي يحدده
وزير العدل وفقا لتعليمات ي�صدرها لهذه الغاية.
 -6ت�سري الأحكام املتعلقة بالتبليغ املن�صو�ص
عليها يف الفقرة ( )2من هذا البند لغايات تبليغ
جميع ما ذكر يف الفقرات ( )3و( )4و ( )5منه.
 -7يعترب تاريخ الإر�سال �إلكرتونياً �أو الإيداع
قلمياً هو تاريخ الت�سجيل �أو التقدمي جلميع ما
ذكر يف الفقرات ( )3و( )4و( )5من هذا البند .
� -8أ -للمحكمة �إ� �ص��دار ق ��رارات �إع��دادي��ة �أو
متهيدية يف غياب اخل�صوم على �أن يتم تبليغهم
تلك القرارات فور �صدورها وفق الطرق املحددة
يف الفقرة ( )2من هذا البند.
ب� -إذا ت�ضمن القرار الإع��دادي �أو التمهيدي
ما يجيز للخ�صوم تقدمي مذكرة حوله فيجب
تقدمي املذكرة �إلكرتونياً �أو قلمياً وتتوىل املحكمة
تبليغها لباقي �أطراف الدعوى للرد عليها خالل
املدة التي حتددها لذلك.
� -9أ -للمحكمة ا�ستخدام تقنيات االت�صال
امل��رئ��ي وامل���س�م��وع يف احل� ��االت ال �ت��ال �ي��ة -1:عقد
اجلل�سات ملناق�شة اخل�براء ويف هذه احلالة تذكر
املحكمة يف حم�ضر اجلل�سة الطريقة ال�ت��ي مت
التثبت فيها من هوية اخلبري -2 .عقد �أي جل�سة
�أو اتخاذ �أي �إجراء يف غري الأمور املبينة يف البند
(ب) من هذه الفقرة.
ب -ال يجوز ا�ستخدام تقنيات االت�صال املرئي
وامل�سموع يف احلاالت التالية� -1:سماع ال�شهود �إال
�إذا اتفق الأطراف على خالف ذلك.
� -2إف �ه��ام اخل�ب�ير �أو اخل�ب�راء املهمة امل�ق��ررة
وحتليف اليمني وت�سليم امل�ستندات واالن�ت�ق��ال
للك�شف واملعاينة يف الأحوال التي يتطلب القانون
�إجراء الك�شف واخلربة فيها حتت �إ�شراف املحكمة
مبا فيها �إجراءات اال�ستكتاب.
 -3اليمني احلا�سمة �أو املتممة �أو �أي ميني

�أخ��رى مقررة مبوجب القانون من قبل اخل�صم
املوجهة اليه اليمني  -4 .ا�ستجواب اخل�صـــــوم.
 -5اجلل�سة اخلتامية لغايات �إب ��داء الأق��وال
الأخرية بخ�صو�ص املرافعات والنطق باحلكم.
ث��ال �ث��ا :ت �� �س��ري الأح � �ك ��ام امل�ت�ع�ل�ق��ة بالتبليغ
املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )2من البند (ثانيا)
م��ن �أم ��ر ال��دف��اع ه��ذا ع�ل��ى اج � ��راءات التبليغ يف
الدعاوى اجلزائية.
راب�ع��ا -1:ت�ؤجل جل�سات ال��دع��اوى يف املحاكم
ال�شرعية التـي كانت حمددة يوم االربعاء املوافق
 2020/ 11 /11وي��وم اخلمي�س امل��واف��ق /11 /12
 2020اىل املواعيد التي يتم حتديدها وفقا لأحكام
الفقرة ( )5من هذا البند .
 -2يوقف العمل يف املحاكم ال�شرعية وت�ؤجل
جل�سات ال��دع��اوى فيها اع�ت�ب��اراً م��ن �صباح يوم
االح��د امل��واف��ق  2020 /11 /15ولغاية م�ساء يوم
ال�ث�لاث��اء امل��واف��ق  2020 /11 /24وي�ستثنى من
ذل��ك�:أ -املحكمة العليا ال�شرعية واملكتب الفنــي
لديها وفق الرتتيب الذي يحدده رئي�س املحكمة
العليا ال�شرعية.
ب -ر�ؤ�ساء املحاكم ال�شرعية واملدعون العامون
ال�شرعيون.
قا�ض �أو �أكرث يحدده رئي�س املحكمة لنظر
جٍ -
الطلبات امل�ستعجلة �أو الطارئة �سواء يف حماكم
الق�ضايا �أو التوثيقات �أو الرتكات �أو التنفيذ والتي
يرى �أنها ال حتتمل الت�أخري �أو الت�أجيل.
 -3ي��وق��ف خ�ل�ال ال �ف�ترة امل �ح��ددة يف الفقرة
( )2من هذا البند �سريان جميع امل��دد واملواعيد
املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات ال�ن��اف��ذة �سواء
�أكانت مدد تقادم �أم �سقوط �أو عدم �سماع دعوى �أو
مدداً التخاذ �أي �إجراء من �إجراءات التقا�ضي لدى
جميع املحاكم ال�شرعية و النيابة العامة ال�شرعية
ومكاتب الإ�صالح والو�ساطة والتوفيق الأ�سري يف
اململكة -4 .ي�ستكمل �سريان املدد املوقوفة مبوجب
الفقرة ( )3من هذا البند اعتباراً من تاريخ /25
. 2020 /11
 -5ي�صدر املجل�س الق�ضائي ال�شرعي ق��راراً
يحدد فيه مواعيد اجلل�سات الواقعة يف التواريخ
ال� ��واردة يف الفقرتني ( )1و( )2م��ن ه��ذا البند
وت�ن���ش��ر ت�ل��ك امل��واع �ي��د ع�ل��ى امل��وق��ع االل �ك�تروين
ل ��دائ ��رة ق��ا��ض��ي ال�ق���ض��اة وي�ع�ت�بر �أط � ��راف تلك
الق�ضايا متبلغني لتلك املواعيد من تاريخ ن�شرها
على املوقع الإلكرتوين املذكور .
خام�ساً :لرئي�س ال��وزراء تعديل �أي من �أحكام
أ�م��ر ال��دف��اع ه��ذا يف �ضوء الو�ضع الوبائي وذلك
مبوجب بالغات �أو قرارات ي�صدرها لهذه الغاية.

�أع �ل �ن ��ت م ��دي ��ري ��ة الأم� � ��ن ال� �ع ��ام،
�أن ع ��دد الأ� �س �ل �ح��ة ال �ت��ي مت �ضبطها
خالل الأي��ام التي �أعقبت االنتخابات
النيابية ،ارتفع �إىل  98قطعة �سالح،
منها �أ�سلحة �أوتوماتيكية.
وق � ��ال ال �ن��اط��ق الإع �ل�ام� ��ي ب��ا��س��م
مديرية الأم��ن ال�ع��ام ،يف بيان م�ساء
ام� �� ��س ال �� �س �ب��ت� ،إن ف� ��رق ال�ت�ح�ق�ي��ق
اخلا�صة والفنية توا�صل العمل على
م �ت��اب �ع��ة ك ��ل م ��ا ج� ��رى ت� ��داول� ��ه م��ن
ف �ي��دي��وه��ات ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل

االج �ت �م��اع��ي ،ت�ظ�ه��ر ق �ي��ام �أ��ش�خ��ا���ص
ب� � ��إط �ل��اق ع� � �ي � ��ارات ن � ��اري � ��ة ،وج �م��ع
امل �ع �ل��وم��ات اال� �س �ت �خ �ب��اري��ة ح��ول �ه��ا؛
ل �� �ض �ب��ط �أول� � �ئ � ��ك الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص وم ��ا
ب �ح��وزت �ه��م م��ن �أ� �س �ل �ح��ة ل�ي�ت��م ات �خ��اذ
الإج� � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة والإداري� � � ��ة
امل�شددة بحقهم.
و�أك� � � ��دت امل ��دي ��ري ��ة �أن احل �م�ل�ات
الأمنية والتحقيقات وجمع امللعومات
م�ستمرة حتى �إلقاء القب�ض على كافة
الأ�شخا�ص املخالفني ممن ظهروا يف
ال�ف�ي��دي��وه��ات امل�ت��داول��ة ع�ل��ى خمتلف
املن�صات الإلكرتونية.

سفارات دول صديقة تستذكر
مسيرة الراحل الكبير الحسين بن طالل
االنباط -عمان

ا��س�ت��ذك��رت � �س �ف��ارات دول �صديقة
يف امل�م�ل�ك��ة ،م���س�يرة ال��راح��ل الكبري
ج�لال��ة امل�غ�ف��ور ل��ه ،ب� ��إذن اهلل ،امللك
احل�سني ب��ن ط�ل�ال ،طيب اهلل ث��راه،
يف ذك��رى ميالده التي �صادفت ام�س
ال�سبت.
و�أ�� �ش ��ارت ال �� �س �ف��ارت��ان الأم�يرك �ي��ة
والأوك��ران �ي��ة �إىل �إ��س�ه��ام��ات احل�سني
الباين ،طيب اهلل ثراه ،يف بناء الأردن
احل��دي��ث ،و�إجن ��ازات ��ه العظيمة على
خم�ت�ل��ف ال���ص�ع��د امل�ح�ل�ي��ة وال��دول �ي��ة
والتي جعلت منه قائداً عظيماً حظي
باحرتام الأمة والعامل �أجمع.
وقالت �سفارة الواليات املتحدة يف
من�شور لها “ن�ستذكر اليوم مع جميع

الأردن � �ي�ي��ن ع �ي��د م �ي�ل�اد امل �غ �ف��ور ل��ه
ج�لال��ة امل�ل��ك احل�سني ،القائد ال��ذي
حظي باحرتام وتقدير العامل �أجمع
و�أ�س�س ال�شراكة القوية مع الواليات
املتحدة التي ت�ستمر �إىل هذا اليوم”.
ويف ال� ��� �س� �ي ��اق ،ق� ��ال� ��ت ال� ��� �س� �ف ��ارة
الأوكرانية�“ ،إن جاللة امللك احل�سني
ب��ن ط�لال رح�م��ه اهلل� ،سيبقى دائ� ًم��ا
يف ق �ل��وب ��ش�ع�ب��ه ويف ذاك� ��رة املجتمع
الدويل كقائد عظيم و�أب الأمة”.
و�أ� �ض��اف��ت يف ب �ي��ان “اليوم يحيي
الأردن ال��ذك��رى ال �ـ  85مل�ي�لاد جاللة
امل�غ�ف��ور ل��ه ب� ��إذن اهلل ،امل�ل��ك احل�سني
ب��ن طالل” ،م���ش�يرة �إىل �إ��س�ه��ام��ات��ه
الكبرية يف تنمية الأردن ،ويف التعامل
م ��ع ال� �ت� �ط ��ورات يف م �ن �ط �ق��ة ال �� �ش��رق
الأو�سط.

الفايز :نستذكر مسيرة قائد عظيم
أمضى عمره خدمة لوطنه وأمته

االنباط-عمان

ق��ال رئي�س جمل�س الأع �ي��ان في�صل
الفايز� :إننا ونحن نحيي اليوم ،ذكرى
ميالد ال��راح��ل الكبري ،املغفور له ب��إذن
اهلل ،امللك احل�سني بن طالل طيب اهلل
ثراه ،ف�إننا ن�ستذكر م�سرية قائد عظيم،
�أم���ض��ى ��س�ن�ين ع �م��ره يف خ��دم��ة وط�ن��ه،
وخدمة الأم�ت�ين العربية والإ�سالمية،
فتحققت على ي��ده االجن ��ازات الكبرية
مب�خ�ت�ل��ف امل� �ج ��االت ،ف�ه��و امل �ل��ك ال�ب��اين
لنه�ضة الأردن احلديثة.
و�أ� � � �ض� � ��اف ال� �ف ��اي ��ز يف ت �� �ص��ري �ح��ات
�صحفية ،ام�س ال�سبت� ،أنه ومهما م�ضت
ال�سنوات �سيبقى الأردنيون يحيون هذه
ال��ذك��رى ال �ع��زي��زة ،ب�ك��ل �إج�ل�ال و�إك �ب��ار
وت�ق��دي��ر ،وي�ستذكرون م�سرية ال��راح��ل
الكبري يف ق�ي��ادة اململكة وال�ت��ي خاللها
جعل بلدنا منوذجاً ،يف الإجناز والنه�ضة
وم � � � ّ�ط �إع � �ج� ��اب واح� �ت��رام
وال� �ب� �ن ��اء ،حَ
املجتمع الدويل.
و�أك ��د �أن امل�غ�ف��ور ل��ه ب� ��إذن اهلل ومنذ
�أن ت�سلم ��س�ل�ط��ات��ه ال��د� �س �ت��وري��ة� ،سعى
بكل جهد ممكن خلدمة �شعبه ،ويف ذات
الوقت ا�ستمر جاللته بالعمل من �أجل
ب �ن��اء الأردن احل��دي��ث ،وار�� �س ��اء دع��ائ��م
ن�ه���ض�ت��ه ال �� �ش��ام �ل��ة يف ج�م�ي��ع امل �ج��االت
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
والعمرانية.
وخ�ل�ال �سنني ح�ك�م��ه ،ك��ان احل�سني
طيب اهلل ث��راه ،ي��ؤم��ن باملبادئ والقيم
ال �ت��ي ك��ان��ت ت��دع��و ل�ل���س�لام وال�ت���س��ام��ح

والوفاق وامل�ساواة والعدالة ،حتى متكن
من جعل الأردن منوذجا ومثال يحتذى
ب��ه ،يف الو�سطية واالع �ت��دال ،وامنوذجا
لعي�شنا امل���ش�ترك ،ب�ين جميع مكوناتنا
االجتماعية والعرقية والدينية.
وقال رئي�س جمل�س االعيان �إن عطاء
قادتنا الها�شميني ال ين�ضب ،فقد حمل
ب�ن��و ه��ا��ش��م ج�ي�لا ب�ع��د ج�ي��ل راي ��ة ال�ع��ز
وال �ك��رام��ة ل �ل ��أردن والأم �ت�ي�ن العربية
والإ�سالمية ،فبعد وف��اة جاللة املغفور
له ب�إذن ،ت�سلم الراية ن�سر من ن�سور بني
ها�شم ،حلق ب ��الأردن ل�ل�أع��ايل ،ومتكن
بحكمته وحنكته ال�سيا�سية من املحافظة
على �أم��ن الوطن وا�ستقراره ،متجاوزا
حالة الفو�ضى وال��دم��ار ملن حولنا� ،إنه
امللك املعزز عبداهلل الثاين حفظه اهلل،
ف�م�ن��ذ ت�سلم ج�لال�ت��ه ال��راي��ة ،والأردن
يكرب يوما بعد ي��وم ،ويحقق االجن��ازات
تلو االجنازات.
وق��د ب��د�أ جاللته عهده امليمون على
خطى قادتنا الها�شميني يف بناء الدولة
الع�صرية والتقدم يف جم��االت التنمية
ال���ش��ام�ل��ة وامل �� �س �ت��دام��ة و�إر� � �س ��اء �أ��س����س
ال �ع�لاق��ات امل�ت�ي�ن��ة م��ع ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة
والإ��س�لام�ي��ة وال�صديقة ودع��م وتعزيز
م�سرية ال�سالم العاملية.
وامل � �ل� ��ك ع � �ب� ��داهلل ال � �ث� ��اين ي��وا� �ص��ل
امل�سرية اليوم للحفاظ على �أمن الوطن
وا�ستقراره يف ظل �أقليم ملتهب تع�صف
به ال�صراعات والأزم��ات وتوفري احلياة
احل ��رة ال �ك��رمي��ة ل�شعبه ال ��ويف لعر�شه
الها�شمي.

املحلي
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بقاء العمل وفق الترتيبات واإلجراءات الحالية

العايد  :ال قرار بخصوص فرض حظر شامل
االنباط -عمان

ق��ال وزي ��ر ال �دّول��ة ل �� �ش ��ؤون الإع�ل�ام
ال�ن��اط��ق ال��ر��س�م��ي ب��ا��س��م احل�ك��وم��ة علي
ال �ع��اي��د� ،إنّ ال�ل�ج�ن��ة الإط� ��ار ّي� ��ة ال� ُع�ل�ي��ا
للتعامل مع وباء كورونا عقدت اجتماعاً
ام ����س ال���س�ب��ت ب��رئ��ا��س��ة رئ�ي����س ال� ��وزراء
الدكتور ب�شر اخل�صاونة ،بهدف مراجعة
التط ّورات وامل�ستجدّات املتع ّلقة بالوباء.
وبني العايد �أنّ اللجنة مل تتخذ قراراً
بخ�صو�ص فر�ض حظر �شامل ،م��ؤ ّك��داً
بقاء العمل وفق الرتتيبات والإجراءات
احلال ّية ،التي ّ
مت الإعالن عنها �سابقاً.
و�أ� �ش��ار �إىل �أنّ اللجنة ا�ستمعت �إىل
�إي �ج ��از ق � ّدم��ه وزي ��ر ال�� �ص� ّ�ح��ة ال��دك �ت��ور
نذير عبيدات حول القدرة اال�ستيعاب ّية
احل��ال � ّي��ة ل�ل�م���س�ت���ش�ف�ي��ات ،وال �ت��ي ّ
مت��ت
م�ضاعفتها خ�ل�ال ال���ش�ه��ر امل��ا��ض��ي من
خ�لال �إ��ض��اف��ة نحو � 1200سرير ونحو
� � 200س��ري��ر ع �ن��اي��ة ح�ث�ي�ث��ة ب��الإ� �ض��اف��ة
�إىل ت��وف�ير نحو �� 950س��ري��راً منها 180

��س��ري��ر ع�ن��اي��ة حثيثة ب�ع��د االن�ت�ه��اء من
�إن�شاء  3م�ست�شفيات ميدانية يف عمان

وم �ع��ان و�إرب ��د خ�ل�ال ��ش�ه��ر؛ م ��ؤ ّك��داً �أنّ
امل�ست�شفيات ما زالت قادرة على ا�ستيعاب

�أعداد احلاالت التي حتتاج �إىل العالج.
و� �ش �دّد ال�ع��اي��د ع�ل��ى �أنّ م��دى ال�ت��زام
امل��واط�ن�ين ب��ارت��داء الكمامات والتباعد
اجل�سدي والتق ّيد الكامل ب�أوامر الدفاع
العامة يف
املرتبطة بتنظيم التج ّمعات
ّ
املن�ش�آت االقت�صاد ّية واحلكوم ّية �سيم ّكن
ال �ق �ط��اع ال �� �ص� ّ�ح��ي م��ن ال���س�ي�ط��رة على
ا��س�ت�ي�ع��اب الأع � ��داد امل�ت��و ّق�ع��ة م��ن جهة،
و�سي�سهم ب�شكل كبري يف ال�سيطرة على
انت�شار الوباء مبا ي�ؤدّي �إىل جتنّب اتخاذ
ق��رارات م�شددة فيما يتعلق ب�شكل ونوع
�أيّ حظر قد تتّخذه احلكومة من جهة
�أخرى .
و�أ ّك ��د ال�ع��اي��د � �ض��رورة االل �ت��زام ال�ت��ا ّم
ب� � ��الإج� � ��راءات االح� �ت��راز ّي� � ��ة امل �ط �ل��وب��ة
حلماية �أنف�سنا و�أهلنا  ،م�ؤكدا على ان
اجلهات الرقابية �ستكثف من �إج��راءات
� �ض �ب��ط امل �خ��ال �ف��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��الأف ��راد
واملن�ش�آت يف القطاعني ال�ع��ام واخلا�ص
وف �ق �اً لأوام� � ��ر ال ��دف ��اع ال �� �ص ��ادرة ب�ه��ذا
ال�ش�أن.

تسجيل  86وفاة و 4750إصابة جديدة بكورونا
االنباط -عمان

�أعلنت وزارة ال�صحة ت�سجيل  86حالة
وف� ��اة و� 4750إ� �ص��اب��ة ب �ف�ي�رو���س ك��ورون��ا
امل�ستج ّد يف اململكة ام�س ال�سبت ،لريتفع
ال� �ع ��دد الإج � �م ��ايل ل �ل��وف �ي��ات �إىل ،1704
والإ�صابات �إىل .141305
وتوزّعت الإ�صابات اجلديدة على 2102
حالة يف حمافظة العا�صمة 1133 ،حالة يف
حمافظة �إرب��د ،منها  33حالة يف الرمثا،

 348ح��ال��ة يف حم��اف �ظ��ة ال� ��زرق� ��اء237 ،
ح��ال��ة يف حمافظة عجلون 220 ،ح��ال��ة يف
حمافظة الطفيلة 174 ،حالة يف حمافظة
امل �ف��رق 167 ،ح��ال��ة يف حم��اف�ظ��ة ال�ب�ل�ق��اء،
 139حالة يف حمافظة جر�ش 129 ،حالة
يف حمافظة الكرك 40 ،حالة يف حمافظة
م �ع��ان ،م�ن�ه��ا  24يف ال �ب�ت�را 32 ،ح��ال��ة يف
حم��اف�ظ��ة ال�ع�ق�ب��ة 29 ،ح��ال��ة يف حمافظة
م�أدبا.
و�أ� �ش��ار امل��وج��ز الإع�ل�ام��ي ال���ص��ادر عن

رئ��ا� �س��ة ال � ��وزراء ووزارة ال���ص�ح��ة �إىل �أن
عدد احلاالت التي �أُدخِ لت اليوم للعالج يف
امل�ست�شفيات املعتمدة بلغ  233حالة ،فيما
غادرت  150حالة امل�ست�شفيات بعد �شفائها.
ولفت �إىل �أن �إجمايل عدد احلاالت التي
تتلقّى ال�ع�لاج يف امل�ست�شفيات ح��ال� ّي�اً بلغ
 2113ح��ال��ة ،منهم  455ح��ال��ة على �أ��س� ّرة
العناية احلثيثة.
ك �م��ا �أ� �ش ��ار امل��وج��ز �إىل �إج � ��راء 16502
ف�ح���ص�اً خم�ب�ر ّي� �اً ،ل�ي���ص�ب��ح �إج �م��ايل ع��دد

الفحو�صات التي �أجريت منذ بدء الوباء
وحتى الآن  2174443فح�صاً ،الفتا �إىل �أن
ن�سبة الفحو�صات الإيجاب ّية لهذا اليوم
و�صلت �إىل قرابة 8ر 28باملئة.
ودعت ال��وزارة اجلميع يف ّ
ظل ا�ستمرار
ت�سجيل حاالت �إ�صابة حمل ّية� ،إىل االلتزام
ب��أوام��ر ال � ّدف��اع ،وا ّت�ب��اع معايري ال�سالمة
وال ��وق ��اي ��ة ،وارت � � ��داء ال �ك � ّم ��ام ��ات ،وع ��دم
�إق��ام��ة التج ّمعات لأك�ثر م��ن � 20شخ�صاً،
وا�ستخدام تطبيقي “�أمان” و”�صحتك”.

الصحة توقع اتفاقيات مع  30مستشفى خاصا للتعامل مع كورونا
االنباط-عمان

اعلنت وزارة ال�صحة توقيع اتفاقيات
ال� �س �ت �خ��دام ا� �س��رة ع�ن��اي��ة ح�ث�ي�ث��ة م��ع 30
م�ست�شفى خ��ا��ص��ا للتعامل م��ع احل��االت
امل�صابة بفريو�س كورونا قريبا وا�ستئجار
م���س�ت���ش�ف��ى خ��ا���ص ب��ال �ك��ام��ل ال��س�ت�ق�ب��ال
م�صابي كورونا.
وق��ال م�ساعد الأم�ي�ن ال �ع��ام للرعاية
ال�صحية الأولية الدكتور غ��ازي �شرك�س
يف بيان �صحفي ام�س ال�سبت� ،إن ن�سبة
الإ� �ش �غ��ال يف امل�ست�شفيات احل�ك��وم�ي��ة ما

زال��ت مقبولة �إىل ح��د م��ا ،اذ و��ص�ل��ت يف
الغرف العادية �أك�ثر قليلاً من  40باملئة
وال �ع �ن��اي��ة احل�ث�ي�ث��ة  55ب��امل �ئ��ة ،و�أج �ه��زة
ال�ت�ن�ف����س  30ب��امل �ئ��ة ،ل �ك��ن امل �ع �ي��ار ال ��ذي
يحدد و�صلونا املرحلة اخلطرة هي عند
جتاوز ن�سبة �إ�شغال الأ�سرة وخا�صة �أ�سرة
وحدات العناية احلثيثة  80باملئة .و�أو�ضح
ان الوزارة عززت اعداد الأ�سرة املخ�ص�صة
مل�صابي كورونا بواقع �ألف �سرير ،ومئتي
�سرير يف وحدات العناية احلثيثة ،م�شريا
�إىل �أن الوزارة �شرعت ب�إن�شاء م�ست�شفيات
م�ي��دان�ي��ة للتعامل م��ع م�صابي ك��ورون��ا،

و��س�ت�ك��ون ج��اه��زة خ�ل�ال ��ش�ه��ر .و�أك ��د �أن
ال��وزارة تعاقدت مع �شركات طبية عاملية
حلجز لقاح ك��ورون��ا بن�سبة  15باملئة من
الفئات امل�ستهدفة من املواطنني ،متوقعا
توفر اللقاح خالل ال�شهرين الأولني من
العام املقبل .وق��ال �إن ال��وزارة �ستخاطب
اجل�ه��ات املعنية ل�شراء خ��دم��ات ع��دد من
الأطباء االخ�صائيني من القطاع اخلا�ص
ن� �ظ ��را ل �ن �ق ����ص �أع� � � ��داد االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات
يف م���س�ت���ش�ف�ي��ات وزارة ال���ص�ح��ة ال�سيما
اخ �ت �� �ص��ا� �ص �ي��ي الأم� � ��را�� � ��ض ال �� �ص��دري��ة
وال �ع �ن��اي��ة احل �ث �ي �ث��ة .و�أك � ��د �أن ال � ��وزارة

تنظر بقلق �إىل ما جرى بعد االنتخابات
ال�ن�ي��اب�ي��ة م��ن اح �ت �ف��االت ،اخ �ت �ل��ط فيها
املحتفلون بكثافة ،ما قد ي�شي باحتمال
ازدي ��اد ع��دد احل ��االت ب�ع��د � 5إىل � 7أي��ام.
و�أ�شار �إىل �أن الوزارة تعمل على �أن تتمكن
من ا�ستيعاب حاالت الإ�صابة التي �سيزيد
عددها ،مطال ًبا الأردنيني بتوخي احلذر
خ�لال الأي��ام املقبلة وت�ف��ادي االختالط،
و�أن م��ن ت�ظ�ه��ر ع�ل�ي��ه �أي �أع��را���ض عليه
ال�ف�ح����ص ب���س��رع��ة ،وال �ع��زل امل �ن��زيل� ،إال
�إن ك��ان��ت الأع� ��را�� ��ض ت���س�ت��دع��ي دخ��ول��ه
امل�ست�شفى.

وزير األشغال :االنتهاء من مشروع الباص السريع نهاية العام المقبل
االنباط-عمان

توقع وزي��ر الأ��ش�غ��ال العامة والإ�سكان
امل �ه �ن��د���س ي �ح �ي��ى ال �ك �� �س �ب��ي االن� �ت� �ه ��اء م��ن
م �� �ش��روع ال �ب��ا���ص ��س��ري��ع ال�ت��ردد “عمان-
الزرقاء” والبالغة ن�سبة �إجن��ازه  30باملئة،
نهاية العام .2021
ودعا الوزير الك�سبي خالل جولة تفقدية
لأعمال امل�شروع ،اليوم ال�سبت ،للإ�سراع يف
�إنهاء �أعمال امل�شروع واالل�ت��زام بالربنامج
الزمني له ،لأهميته التنموية واالقت�صادية
و�أثره الكبري يف احلد من الأزمات املرورية
بني العا�صمة عمان ومدينة الزرقاء.
وب�ين الك�سبي� ،أن كلفة امل���ش��روع املمول
م ��ن � �ص �ن��دوق ا� �س �ت �ث �م��ار �أم� � ��وال ال���ض�م��ان

مق�سم
ت�صل �إىل  140م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،وه��و ّ
ع �ل��ى  4م��راح��ل ب �ط��ول �إج� �م ��ايل  20كيلو
مرتا ،وت�شمل الأعمال الرتابية والأر�صفة
الإن�شائية ،وتو�سيع ط��ري��ق الأوت��و��س�تراد،
وب �ن��اء جميع الأع �م��ال املتعلقة باملحطات
وهدم اجل�سور القائمة وبناء ج�سور جديدة
ومتديد الأنفاق املوجودة،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ب �ن��اء ال �ت �ح��وي�لات امل��ؤق�ت��ة
ح�سبما تقت�ضي احل��اج��ة ،وب�ن��اء اجل��دران
اال� �س �ت �ن��ادي��ة وم �ن �� �ش ��آت ال �� �ص��رف ال���ص�ح��ي
وج �� �س��ور امل �� �ش��اة و�أع � �م� ��ال الإن� ��ارة.و� � �ش� ��دد
الك�سبي خالل اجلولة على �ضرورة اعتماد
نظام ال��وردي��ات على م��دار ال�ساعة لإكمال
امل�شروع و�إتباع جميع الإج��راءات الوقائية
وتعزيز عنا�صر ال�سالمة العامة.

االنباط -عمان

دع��ا املجل�س الأعلى لل�سكان �إىل انتهاج
�سيا�سات متكاملة لتقليل عدد امل�صابني بداء
ال�سكري وم�ضاعفاته يف الأردن ،يف بلد تقول
�أرقامه �أن ن�سبة الأف��راد امل�شخ�صني بالداء
للفئة العمرية � 60سنة ف�أكرث ،بلغت 9ر31
باملئة ( 3ر 29باملئة ذكور ،و6ر 34باملئة �إناث)،
وفقا لبيانات دائرة الإح�صاءات العامة.
وب�ّي�نّ امل�ج�ل����س ،يف ب�ي��ان مبنا�سبة ال�ي��وم
العاملي ل��داء ال�سكري ال��ذي ي�صادف اليوم
ال�سبت� ،أن ه��ذه ال�سيا�سات املتكاملة يجب
�أن ت�شمل حمالت رفع الوعي ال�صحي العام
ب�ين �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى تطوير
جودة اخلدمات ال�صحية املقدمة للمر�ضى،
وتطوير ب��رام��ج حديثة للك�شف ع��ن ال��داء
ومت � ّك�ي�ن م��ر� �ض��ى ال �� �س �ك��ري و�أ� �س��ره��م من
امل�ساهمة يف التح ّكم يف ال��داء وم�ضاعفاته،
�إىل جانب �أهمية حت�سني �أنظمة املعلومات
و�إدارت� �ه ��ا ،و�إج � ��راء ال�ب�ح��وث وب �ن��اء ق��درات

جواد الخضري
العنوان اقتبا�س من تغريدة جاللة امللك حفظه اهلل التي عرب فيها جاللته عن ا�ستياءه من
املظاهر ال�سلبية واهمها اطالق االعرية النارية ابتهاجا وفرحا من القواعد االنتخابية للمرت�شحني
الذين فازوا بانتخابات املجل�س التا�سع ع�شر ظنا منهم بانه الفرح متنا�سني ان هذا الفعل ال يبعث على
االبتهاج والذي هو يف حقيقة االمر يبعث على قتل ارواح بريئة او ا�صابتهم بعاهات م�ستدامة ال �سمح
اهلل والت�سبب بخ�سائر مادية جراء االفعال ال�سلبية وخرق للقانون الذي مينع اطالق االعرية النارية
حتت �أي ظرف من الظروف  ،ا�ضافة خلرق احلظر اال�ستثنائي الذي جاء ب�أوامر الدفاع ال�صادرة عن
ادارة االزمات ب�سبب جائحة الكورونا التي تهدف اىل احلفاظ على �صحة وحياة املواطنني للخروج
من �أزمة جائحة كورونا التي ع�صفت بالعامل اجمع  ،مع ت�أكيد جاللته على ان القانون فوق اجلميع
وال ا�ستثناء لأحد وهذا البعد االول .
على كل حال جرت العملية االنتخابة بكل �سال�سة و�سالمة وهدوء تام  ،ا�ضافة لدور جلان االنتخاب
الفاعل والتزام املواطنني مبا هو مطلوب منهم مع تواجد رجال االمن العام الوطني الذين كانوا على
م�ستوى عال يف املحافظة على �سالمة اجلميع ومنع �أية خمالفات بالن�سبة لتوفري النظام وتنظيم
عملية دخول املقرتعني ،وهذا ما متت متابعته مبدينة معان حتديدا  .لكن ما جرى من �سلبيات بعد
االنتهاء من العر�س الدميقراطي الذي �شهده االردن �أكدت على وجود خلل وا�ضح بالرتتيبات التي مت
و�ضعها لت�سيري العملية االنتخابية ح�سب القوانني الناظمة  ،من الواجب ان تتحمل اجلهات امل�س�ؤولة
والقائمة على حفظ الو�ضع �أمنيا من اجراءات تطبيق احلظر ومنع التجمعات وعدم ال�سماح باطالق
االعرية النارية والت�شديد على عدم اظهار مظاهر الفرح من من خالل توقيع املر�شحني قبل اجراء
االقرتاع على تعهدات للقيام بدورهم حال انتهت عملية االقرتاع وبعد ظهور النتائج .
لكن الت�ساهل وقلة اع��داد رج��ال االم��ن العام الوطني �سواء ام��ام مراكز االق�تراع او داخ��ل املدن
اقولها بكل �صراحة  ،اعطى للمر�شحني الفائزين وم�ؤازريهم القيام بت�سيري امل�سريات واطالق العنان
لزوامري مركباتهم واطالق االعرية النارية من املركبات وب�أماكن املقرات التي جتمعوا بها باملئات
وبع�ض مناطق اخرى على م�ستوى اململكة مدن وقرى وبادية جتمعوا باالالف مع اطالق االعرية
النارية من خمتلف اال�سلحة الغري م�سموح برتخي�صها  ،واالعمال ال�سلبية من تخريب وتدمري
وحرق واطالق الر�صا�ص احلي جتاه رجال االمن العام الوطني والذين هم ابناء الوطن اوال والعني
ال�ساهرة من قبل منا�صرين وم�ؤيدين ملر�شحني مل يحالفهم النجاح ببع�ض املناطق التي �صمت
فيها املر�شحني وكبار الع�شائر بعدم تدخلهم ملنع ابناءهم وم�ؤازريهم من القيام بهذه االفعال ،
ولوال تغريدة جاللة امللك حفظه اهلل التي و�ضعت النقاط على احلروف لو�صلت االمور اىل ابعد
ما �شاهدناه .
�أما البعد الثاين وهو دور الكثري من املواقع االخبارية والف�ضائيات داخليا وخارجيا بنقل ال�صورة
ال�سلبية عما جرى ا�ضافة ملواقع التوا�صل االجتماعي ومنها �صفحات داخلية وخارجية اي�ضا .
لقد ت�سابق الكثري منهم بالن�شر وال�صاق ما يتم ن�شره ملنطقة حمددة دون �سابق معرفة وجهل
با�سماء املحافظات وامل��دن والقرى من حيث التحديد والتو�ضيح  ،مما يدلل على ان هناك اعالم
و�صحافة دخيلة همها التك�سب والبحث عن ال�شهرة ولو على ح�ساب الوطن واملواطن .
االمر م�ضى بلطف اهلل عز وجل  ،تبقى احلاجة االن للتغيري بال�سيا�سات املختلفة حتى ال تتكرر
االخطاء وبالتايل قد يح�صل ما ال يحمد عقباه ال �سمح اهلل .

الخارجية تدين استمرار االنتهاكات
االسرائيلية في المسجد األقصى

االنباط-عمان

دان� � ��ت وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة و�� �ش� ��ؤون
امل �غ�ت�رب�ي�ن االن �ت �ه��اك��ات الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة
يف امل���س�ج��د الأق �� �ص��ى امل �ب��ارك  /احل��رم
ال�ق��د��س��ي ال���ش��ري��ف و�آخ ��ره ��ا ا��س�ت�م��رار
ال�سماح باقتحامات املتطرفني للم�سجد
واطالة الفرتة الزمنية القتحاماتهم.
و�أك��د الناطق با�سم ال ��وزارة ال�سفري
��ض�ي��ف اهلل ع�ل��ي ال �ف��اي��ز ام ����س ال�سبت،
�أن اق�ت�ح��ام��ات املتطرفني حت��ت حماية
ال �� �ش��رط��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ت �ع��د ان �ت �ه��اك �اً
ل�ل��و��ض��ع ال �ق��ائ��م ال �ق��ان��وين وال�ت��اري�خ��ي
ول �ل �ق��ان��ون ال � ��دويل ،و�إن مت��دي��د ف�ترة
االق �ت �ح��ام��ات امل��رف��و� �ض��ة �أ� �ص�ل�ا يعترب
�إمعانا يف انتهاك الو�ضع القائم .و�شدد
ال �ف��اي��ز �أن امل���س�ج��د الأق �� �ص��ى امل �ب��ارك/

احلرم القد�سي ال�شريف بكامل م�ساحته
ال �ب��ال �غ��ة  144دومن� ��ا ه ��و م �ك��ان ع �ب��ادة
خ��ال����ص للم�سلمني ،و�أن �إدارة �أوق ��اف
القد�س و�ش�ؤون امل�سجد الأق�صى املبارك
الأردن �ي��ة ه��ي اجلهة القانونية �صاحبة
االخ �ت �� �ص��ا���ص احل �� �ص��ري ب� � � ��إدارة ك��اف��ة
� �ش ��ؤون احل ��رم وتنظيم ال��دخ��ول �إل�ي��ه.
وط��ال��ب الفايز ال�سلطات الإ�سرائيلية
بالكف ع��ن االنتهاكات واح�ت�رام حرمة
امل�سجد واحرتام الو�ضع القائم القانوين
والتاريخي واحرتام �سلطة �إدارة �أوقاف
ال �ق��د���س ،حم � ��ذراً م��ن م�غ�ب��ة ا��س�ت�م��رار
ه��ذه االن �ت �ه��اك��ات .ك�م��ا ط��ال��ب املجتمع
ال ��دويل بتحمل م���س��ؤول�ي��ات��ه لل�ضغط
على �إ�سرائيل لوقف االنتهاكات امل�ستمرة
احلرم ال�شريف.

مديرية األمن العام تدعو لتوخي
الحيطة والحذر خالل المنخفض الجوي
االنباط -عمان

األعلى للسكان يدعو لسياسات مؤثرة لتقليل عدد مرضى السكري
الكوادر الب�شرية يف املجال.
وقالت الأمينة العامة للمجل�س الدكتورة
عبلة عماوي� ،إن الأردن احتل املرتبة  26من
�أ�صل  195دولة بن�سبة انت�شار مر�ض ال�سكري
�ضمن الفئة العمرية ( )79-20عاما ،بح�سب
بيانات االحت��اد ال��دويل لل�سكري ،الفتة اىل
�أن هذه الأرقام مر�شحة لالرتفاع يف العقود
الأخرية.
و�أ� �ض��اف��ت ع �م��اوي ،ب�ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة التي
ت ��أت��ي ه ��ذا ال �ع��ام حت��ت ��ش�ع��ار “التمري�ض
وداء ال�سكري”� ،أن ��ه م��ع ال��زي��ادة العالية
ل�ل�إ��ص��اب��ة بال�سكري ،واحل��اج��ة �إىل عناية
م�ستمرة لإدارة امل��ر���ض وم�ن��ع ح�صول �أي��ة
م�ضاعفات خ�ط��رة ،ف ��إن احل��اج��ة ملزيد من
املمر�ضني باتت ملحة ،الفتة �إىل ما �أ�شارت
�إليه منظمة ال�صحة العاملية يف تقرير حالة
التمري�ض ع��ام  ،2020ب�ضرورة زي��ادة عدد
املمر�ضني مب�ق��دار  8باملئة �سنويا للتغ ّلب
على �أوج��ه الق�صور املقلقة يف املهنة بحلول
عام .2030

القانون يطبق على
الجميع وال استثناء ألحد

وذك � ��رت ع� �م ��اوي� ،أن ه ��ذا ال� �ي ��وم ي ��أت��ي
ب��ال �ت��زام��ن م��ع ج��ائ�ح��ة ك��وف �ي��د ،19-حيث
ت�شري ال��درا� �س��ات احل��دي�ث��ة �إىل �أن مر�ضى
ال�سكري هم الأكرث عر�ضة للإ�صابة بعدوى
الفريو�س؛ ب�سبب �ضعف جهازهم املناعي،
كما �أنهم �أكرث عر�ضة لتفاقم خطر الإ�صابة
والوفاة بالتهابات اجلهاز التنف�سي ،والتي
قد ت�ؤدي �إىل الوفاة.
وفيما يتعلق ب��أن��واع داء ال�سكري ،ب ّينت
عماوي وجود عدة أ�ن��واع :االول وي�صاب به
ع��ادة الأط�ف��ال ويحتاجون حلقن ان�سولني
لعالجه� ،أ ّم��ا الثاين ،فهو الأك�ثر �شيوعاً يف
الأردن والعامل ،حيث ت�صاحب ال�سمنة عادة
هذا النوع ،ويوجد نوع خا�ص بالإناث ي�سمى
ب�سكري احل�م��ل تتعر�ض ل��ه الإن ��اث خالل
فرتة احلمل.
ّ
وب �� �ش ��أن ال �ن��وع اخل��ا���ص ب ��الإن ��اث� ،أك ��دت
عماوي �أن املركز الوطني لل�سكري والغدد
ال�صم والوراثة ين�صح ب�إجراء فح�ص حت ّمل
ال�سكر الفموي للمر�أة احلامل التي لديها

م ��ؤ� �ش��رات ق��وي��ة الح�ت�م��ال الإ� �ص��اب��ة ب�سكر
احلمل؛ لذلك ميكن �أن ي�ش ّكل داء ال�سكري
خطراً �أك�بر على الإن��اث ،فهو �أي�ضاً يخفف
م��ن ال �ت ��أث�ير ال��وق��ائ��ي ل �ه��رم��ون��ات الأن �ث��ى
وي�ج�ع�ل�ه��ا �أك �ث�ر ع��ر� �ض��ة لأم ��را� ��ض ال�ق�ل��ب
واالعتالل الكلوي.
و�أ�شارت �إىل �أن هناك  55مليون �شخ�ص
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا
�أعمارهم ما بني ( )79-20عاما يُعانون من
داء ال�سكري ،وبن�سبة ُت�ق��ارب  13باملئة من
�سكان املنطقة؛ ما يخلق عبئا على القطاع
ال�صحي ،ومن املتوقع �أن تزيد هذه الن�سبة
�إىل  39باملئة بحلول .2030
�أمّا على ال�صعيد العاملي ،ت�شري اح�صائيات
منظمة ال�صحة العاملية �إىل �أن هناك حوايل
 463م �ل �ي��ون ��ش�خ����ص م �� �ص��اب ب��ال���س�ك��ري،
غالبيتهم يعي�شون يف البلدان ذات الدخل
املنخف�ض واملتو�سط ،ونتج عنها حوايل 2ر4
مليون وفاة عام  2019على امل�ستوى العاملي؛
ما يجعله �أحد الأ�سباب الرئي�سية للوفاة.

دعت مديرية الأمن العام ،املواطنني
�إىل �� �ض ��رورة ت��وخ��ي احل �ي �ط��ة واحل ��ذر
خالل احلالة اجلوية املتوقعة.
ون��ا��ش��دت امل��دي��ري��ة امل��واط�ن�ين توخي
احليطة واحل��ذر �أث�ن��اء القيادة وخا�صة
ع�ل��ى ال �ط��رق��ات اخل��ارج �ي��ة يف خمتلف
�أن� �ح ��اء امل�م�ل�ك��ة واالب �ت �ع��اد ع��ن ج��وان��ب
الأَودي � � � � ��ة و�أَم � ��اك � ��ن ت �� �ش �ك��ل ال �� �س �ي��ول،
واالن�ت�ق��ال م��ن الأم��اك��ن املنخف�ضة �إىل
�أماكن مرتفعة و�أكرث �أماناً وبخا�صة ملن
يقطنون يف ال��وح��دات ال�سكنية املتنقلة

مثل اخليام و بيوت ال�شعر.
ودع ��ت امل��دي��ري��ة �إىل تفقد و�صيانة
�شبكات وقنوات ت�صريف املياه والعبارات،
الأم��ر ال��ذي يحد �إىل درج��ة كبرية من
ارت �ف��اع م�ن���س��وب امل �ي��اه ،وع ��دم امل�غ��ام��رة
بقطع جم��رى ال�سيول ��س��وا ًء باملركبات
�أو � �س�ي�راً ع�ل��ى الأق � ��دام �إذا ك ��ان ه�ن��اك
ارتفاع يف من�سوب املياه ،وتثبيت الأج�سام
ال �ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ط��اي��ر وب �خ��ا� �ص��ة م��ن على
�أ�سطح امل�ب��اين ،وع��دم ال�تردد باالت�صال
على ه��ات��ف ط ��وارئ ال��دف��اع امل��دين رقم
(� )911إذا دعت احلاجة لذلك.

أيلة العقبة تطلق حملة توعية لمنع انتشار كورونا
االنباط -العقبة

�أطلقت �شركة �أيلة للتطوير يف العقبة
حملة توعية ملنع انت�شار فريو�س كورونا
با�ستخدام و�سائل �إعالنية موجهة لأبناء
املجتمع املحلي؛ ال�ت��زام��ا ب��دع��م اجلهود
الوطنية الحتواء اجلائحة.
وبني املدير التنفيذي لل�شركة املهند�س
�سهل دودي ��ن يف ت�صريح ��ص�ح��ايف ،ام�س
ال�سبت� ،أن ال�شركة ن�شرت فيديو توعويا
م�صمما ليحاكي طبيعة املدينة و�سهولة
تلقي الإر� �ش��اد م��ن اجلمهور ع��ن و�سائل
الوقاية من ال�ع��دوى عرب �شا�شة رئي�سة
و�سط مدينة العقبة.
وت �� �ض �م �ن��ت احل �م �ل��ة ر� �س��ائ��ل خ��ا��ص��ة
ل�ل�ال �ت ��زام ب� ��ارت� ��داء ال �ك �م��ام��ة ب��ا��س�ل��وب
مبتكر ي�ستهدف خمتلف الأع �م��ار من
خالل ت�صميم كمامة خا�صة باحلافالت
واملركبات لن�شر التوعية يف خمتلف �أنحاء

العقبة والتوعية امل�ستمرة ب�أهمية و�سائل
الوقاية ال�شخ�صية واملمار�سات ال�صحية
للحد من تف�شي العدوى.
وا�شار �إىل �أن ال�شركة تنفذ فحو�صات
“بي �سي ار” دورية وع�شوائية ملوظفيها
ا�سبوعيا ل�ضمان �أعلى ق��در من الوقاية
ال�صحية للعاملني والزوار مع ا�ستمرارها
ب �ح �م�ل�ات ال �ت �ع �ق �ي��م ال �� �ش��ام �ل��ة جل�م�ي��ع
مرافقها ومركباتها دوريا ،وتقدمي الدعم
وامل���س��ان��دة ل�برن��ام��ج ت��وزي��ع م�ستلزمات
الوقاية لعدد من امل�ؤ�س�سات الوطنية ذات
التوا�صل الدائم واملبا�شر مع اجلمهور يف
منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة.
واو�ضح �أن �أيلة �أطلقت برنامج تعقيم
لعدد من امل��دار���س احلكومية يف العقبة،
ووا�صلت تقدمي الدعم ل�صندوق التكافل
ملت�ضرري جائحة ك��ورون��ا من املتعطلني
عن العمل الذي اطلقته ال�سلطة.

املحلي
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الخارجية تؤكد وقوف االردن مع المغرب
لحماية مصالحه ووحدة اراضيه

االنباط-عمان

االنتخابات االمريكية
واللقاح المضاد لـ كوفيد 19
اللواء المتقاعد مروان العمد

�أكدت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني ،ام�س ال�سبت،
وق��وف الأردن الكامل مع اململكة املغربية ال�شقيقة يف كل
ما تتخذه من خطوات حلماية م�صاحلها الوطنية ووحدة
�أرا�ضيها و�أمنها.
و�أك� ��دت ال � ��وزارة يف ب �ي��ان ،دع�م�ه��ا ل�ل�خ�ط��وات ال �ت��ي �أم��ر
ب�ه��ا ج�لال��ة امل�ل��ك حم�م��د ال���س��اد���س لإع ��ادة الأم ��ن والأم ��ان
يف امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��ازل��ة ل �ل �ك��رك��رات ع�ل��ى احل� ��دود ب�ين امل�غ��رب
وم��وري�ت��ان�ي��ا ول���ض�م��ان �أم ��ن امل��واط �ن�ين وان���س�ي��اب احل��رك��ة
امل��روري��ة والتجارية .ودان الناطق الر�سمي با�سم ال��وزارة
ال �� �س �ف�ير ��ض�ي��ف اهلل ال �ف��اي��ز ،ال �ت��وغ��ل ال�لا� �ش��رع��ي داخ ��ل
الكركرات وال��ذي ي�شكل خرقا لالتفاقيات املوقعة ويدفع
باجتاه تهديد الأمن واال�ستقرار ،م�شددا على موقف ا ْالردن
الوا�ضح والثابت يف دعم الوحدة الرتابية للمملكة املغربية
و�سيادتها على �أرا��ض�ي�ه��ا ك��اف��ة ودع��م ج�ه��ود التو�صل حلل
�سيا�سي مل�شكلة ال�صحراء املغربية وف��ق ق��رارات ال�شرعية
ال��دول �ي��ة وم �ب ��ادرة احل �ك��م ال��ذات��ي ال �ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا اململكة
املغربية.

اتفاقية بين أورنج وتشينج البس لتسريع الريادة
االنباط-عمان

وق�ع��ت �شركة �أورجن الأردن اتفاقية
� �ش��راك��ة م ��ع م �� �س��رع الأع� �م ��ال (ت���ش�ي�ن��ج
املوجه
الب�س) ،لإدارة عمليات برناجمها ّ
لت�سريع منو الأعمال الريادية “بيج”.
وب �ح �� �س��ب ب �ي��ان � �ص �ح��ايف ع ��ن �أورجن،
ام ����س ال���س�ب��ت ،ت ��أت��ي االت �ف��اق �ي��ة لإث ��راء
ال�برن��ام��ج ال��داع��م ل�ل���ش��رك��ات الأردن �ي��ة
ال �ن��ا� �ش �ئ��ة وت �ط ��وي ��ر ق� �ط ��اع ال� ��ري� ��ادة يف
امل�م�ل�ك��ة ،واال� �س �ت �ف��ادة م��ن �شبكة وا��س�ع��ة
م��ن ال�ب�رام��ج ال��ري��ادي��ة امل �ن��درج��ة حتت
م�ظ�ل��ة “ت�شينج الب�س” ،وال �ت��ي ت��رك��ز

على ال�شركات النا�شئة يف املراحل املبكرة
ومت �ك �ي �ن �ه��ا م ��ن ال ��و� �ص ��ول �إىل جم�ت�م��ع
ال��ري��ادة ال ��دويل ،ب��الإ��ض��اف��ة ل�شبكة من
املر�شدين وامل��درب�ين العامليني يف جمال
ريادة الأعمال.
و أ�ك��دت �أورجن الأردن �أن هذه ال�شراكة
جت�سد التزامها بتطوير برنامج “بيج”
ّ
�أح��د م�ب��ادرات�ه��ا ال�سنوية ل��دع��م ال��ري��ادة
التي متثل حموراً رئي�ساً يف ا�سرتاتيجيتها
للم�س�ؤولية االج�ت�م��اع�ي��ة ،الف�ت��ة �إىل �أن
“ت�شينج الب�س” ��س�ت�ق� ّدم ق�ي�م��ة نوعية
لهذا الربنامج ،ما ينعك�س �إيجابياً على
التنمية االقت�صادية واملجتمعية.

اتفاقية لالستفادة من خدمات زين كاش في الدفع اإللكتروني
االنباط-عمان

وقعت �شركة “زين كا�ش” اتفاقية تعاون
م��ع ج��ام�ع��ة العقبة للتكنولوجيا لتوفري
املحفظة الإلكرتونية (زين كا�ش)خدماتها
امل� �ت� �ع ��ددة يف جم� ��ال ال ��دف ��ع الإل � �ك �ت�روين
للطالب والعاملني يف اجلامعة.
وبح�سب بيان �صحايف عن “زين كا�ش”،
ام ����س ال���س�ب��ت� ،سيتم ّكن ط�ل�اب اجل��ام�ع��ة
وم ��وظ� �ف ��وه ��ا م� ��ن ا�� �س� �ت� �خ ��دام امل �ح �ف �ظ��ة
الإل �ك�ترون �ي��ة ل�ل��دف��ع م�ق��اب��ل م�شرتياتهم
�إلكرتونيا ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية ت�سديد
الأق �� �س��اط وال��ر� �س��وم اجل��ام�ع�ي��ة وع ��دد من
امل��زاي��ا واخل��دم��ات الإل�ك�ترون�ي��ة الأخ ��رى.
ووقع االتفاق ّية عن ال�شركة مديرها العام

�سلطان ك�شورة وعن اجلامعة رئي�س هيئة
م��دي��ري ��ش��رك��ة ال�ع�ق�ب��ة للتعليم ال��دك�ت��ور
�أ�سامة ما�ضي .وق��ال ك�شورة �إن االتفاقية
ت �ه��دف �إىل ت��وف�ير خم�ت�ل��ف امل �ي ��زات ال�ت��ي
ت�سهّل على امل�شرتكني معامالتهم اليومية،
وت � ��أم �ي�ن ط��ري �ق��ة دف� ��ع ت � ّت �� �س��م ب��ال���س��رع��ة
والأم � � � ��ان .و�أو� � �ض� ��ح م��ا� �ض��ي� ،أن �إط�ل��اق
خ��دم��ة “زين كا�ش” يف اجل��ام �ع��ة ي ��أت��ي
م��واك �ب��ة مل �ف��اه �ي��م وم �ت �ط �ل �ب��ات االق �ت �� �ص��اد
الرقمي لتقّدم اجلامعة لطلبتها تطبيقات
اخل��دم��ات امل��ال�ي��ة الإل�ك�ترون�ي��ة،و�أ��س��رع�ه��ا
وقتاً و�أكرثها �أمناً .يذكر �أن حمفظة “زين
كا�ش” ت�سمح ب�إجراء احلركات الإلكرتونية
امل��ال�ي��ة ب�سال�سة و��س� ّر ّي��ة مطلقة ،وتوفري
الوقت وتكاليف التنقل للم�شرتكني.

 68عا ًما على قانون األسلحة وال َذخائر دون تعديل يعالج انتشارها بين المواطنين

عمان
االنباطَّ -

يُنهي قانون الأ�سلحة وال َّذخائر الأردين
 68عامًا دون �أن جتري عليه �أ َّية تعديالت
تعالج ال�ت�ط��ورات ال�ت��ي ح��دث��ت على �أن��واع
الأ�سلحة وطبيعة املجتمع ،بيد �أ َّن احلكومة
ق َدّمت منذ �أربع �سنوات م�شروعًا لتعديله
وما زال يف �أروقة ال�سلطة ال َّت�شريعية.
وك��ال��ة الأن �ب��اء الأردن �ي ��ة (ب �ت�را) ع��ادت
�إىل ق��ان��ون الأ��س�ل�ح��ة وال � َّذخ��ائ��ر رق��م 34
ل���س�ن��ة  ،1952وق��ارن �ت��ه ب��امل �� �ش��روع امل �ع��دل
امل�ق� َدّم م��ن احلكومة ع��ام  ،2016لتجد ا َّن
ريا من
م�شروع القانون اجلديد يعالج كث ً
االخ �ت�لاالت ال ��واردة يف ال�ق��ان��ون ال�ق��دمي،
�أه�م�ه��ا تقلي�ص ال�ف�ئ��ات ال �ت��ي ُي���س�م��ح لها
ب��اق�ت�ن��اء ال���س�لاح وتغليظ ال�ع�ق��وب��ات على
املخالفني له.
اخل� �ب�ي�رة ال �ق��ان��ون �ي��ة ال ��دك� �ت ��ورة نهال
امل��وم �ن��ي ق��ال��ت �إ َّن ت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون من
��ش��أن��ه �أن يعالج ظ��اه��رة انت�شار الأ�سلحة
بيد الأ�شخا�ص الطبيعيني وامل�سموح لهم
باقتنائه ،لكن ذلك يجب �أن ي�صحبه بناء
ث�ق��اف��ة ب�ين ال �ف��رد وال��دول��ة و�أ َّن ال�سالح
يجب �أن يكون حم��دودًا بيد امل�ستخدمني،
للحفاظ ع�ل��ى ح�ق��وق ال � َّن��ا���س وحمايتهم
وتعزيز مبد�أ �سيادة القانون.
و�أ� �ض��اف��ت �إ َّن ق��ان��ون الأ��س�ل�ح��ة ال�ن��اري��ة
والذخائر رقم  34ل�سنة  1952وتعديالته
ه��و الإط � ��ار ال �ق��ان��وين ال � َّن��اظ��م وب �� �ص��ورة
رئ �ي �� �س �ي��ة وم �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ل �ع �م �ل �ي��ة ت� ��داول
الأ��س�ل�ح��ة وح�ي��ازت�ه��ا ،م�شرية �إىل ان��ه من
خ�لال درا��س� ًة مت�أنية لهذا القانون يظهر
ق���ص��ور ت���ش��ري�ع��ي ب��ه و�� �ض ��رورة ت�ستدعي
معاجلة االختالالت الواردة فيه.
و�أ�� �ش ��ارت �إىل �أن ِق ��دم ال�ت���ش��ري��ع ��ش� َّك��ل
عام ً
ال �أ�سا�سياً يف ق�صور القانون احلايل
عن الإحاطة بالأنواع امل�ستحدثة للأ�سلحة،

حيث يعد القانون من الت�شريعات َّ
ال�ضاربة
يف ال � � ِق� ��دم ،وال� �ت ��ي خ �� �ض �ع��ت ل �ت �ع��دي�لات
جم � �ت� ��ز�أة ،مل ت � ��راع ال� �ت� �ط ��ورات ال�ت�ق�ن�ي��ة
احل��دي�ث��ة ال�ط��ارئ��ة على املجتمع الأردين
خ�صو�صا والعامل �أجمع .ولفتت �إىل ات�ساع
ً
النطاق ال�شخ�صي ل�ل�أف��راد امل�سموح لهم
بحمل ال�سالح ،حيث مينح القانون احلايل
��ص�لاح�ي��ات ت�ق��دي��ري��ة وا� �س �ع��ة لرتخي�ص
الأ��س�ل�ح��ة ب��دون �إخ���ض��اع ه��ذه ال�صالحية
ل�ضوابط معيارية ومو�ضوعية و��ش��روط
ت�ضمن بقاء هذا اال�ستثناء يف �أ�ضيق نطاق،
وب���ص��ورة ت�ضمن ع��دم خمالفة خ�صائ�ص
القاعدة القانونية النابعة من مبد�أ امل�ساواة
املتمثلة يف التجرد والعمومية .و�أك��دت �أنّ
ال�سالح على
القانون �أبقى ج��وازي��ة حمل ِّ
ال� ُّرغ��م من تغري املن�صب الوظيفي ،حيث
يجيز القانون ل�ل��وزراء �سواء احلاليني او
ال�سابقني ،ولأع���ض��اء جمل�س الأم��ة �سواء
احل��ال�ي�ين او ال���س��اب�ق�ين اق�ت�ن��اء الأ��س�ل�ح��ة
وك��ذل��ك للحكام الإداري� �ي��ن .و�أك� ��دت ع��دم
الإحاطة بجميع ال�صور اجلرمية النا�شئة
عن التعامل يف اال�سلحة ،ومرد ذلك ب�صورة
�أ�سا�سية �إىل عدم و�ضوح املدلول القانوين
مل�صطلح التعامل يف القانون احلايل ،وعدم
كفاية العقوبات املتعلقة ببع�ض اجلرائم
الواردة يف القانون؛ لتحقيق مفهوم الردع
ال� �ع ��ام واخل� ��ا�� ��ص ،م �ث��ل ج ��رمي ��ة اط�ل�اق
العيارات النارية دون دا ٍع �أو ا�ستعمال مادة
مفرقعة دون م��واف�ق��ة وغ�ير ذل��ك ،وع��دم
وجود �ضوابط ال�ستخدام اال�سباب املخففة
التقديرية يف �ضوء خطورة االفعال املتعلقة
بالتعامل بالأ�سلحة.
وبينت �أ َّن جمل�س ال ّنواب الـ  18وبتاريخ
 25من �شهر ني�سان عام  ،2016ق� َّرر �إحالة
م�شروع ق��ان��ون الأ�سلحة وال��ذخ��ائ��ر ل�سنة
2016م �إىل جلنته ال�ق��ان��ون� ّي��ة؛ لدرا�سته
و�إب� ��داء م�ق�ترح��اتٍ ع�ل��ى م��ا ج��اء ب�ف�ح��واه،

وح �� �س �ن �اً ف �ع �ل��ت احل �ك��وم��ة ب �ت �ق��دمي ه��ذا
امل�شروع اجل��دي��د وال��ذي يت�ض ّمن �أحكاماً
م�ستحدثة يُلغى مبوجبها القانون الناظم
للتعامل بالأ�سلحة النار ّية والذخائر رقم
( )34ل�سنة 1952م.
و�أ�شارت �إىل �أ َّن م�شروع القانون ت�ضمن
العديد م��ن االي�ج��اب�ي��ات �أب��رزه��ا ،التو�سع
يف تعريف الأ�سلحة ل�ل�إح��اط��ة ب��الأمن��اط
ال�سالح ب�صورة
امل�ستحدثة منها ،وتعريف ِّ
تو�سعت يف �أ�شكاله و�أنواعه؛ لت�شمل �أي�ضا
ن�صت االتفاقيات الدول ّية
�أي��ة �آل��ة �أو �أداة ّ
ال�سالح
على اعتبارها �سالحاً ،كما ع � َّرف ِّ
االوتوماتيكي وال َّذخائر وبندقية ال�صيد،
يف الوقت ال��ذي يقت�صر القانون ب�صورته
احل��ال�ي��ة ع�ل��ى ت�ع��ري��ف ال ��� ِّ�س�لاح وال ��� ِّ�س�لاح
االوتوماتيكي فقط.
و�أ� �ض��اف��ت ا َّن امل �� �ش��رع و�� َّ�س��ع م��ن ن�ط��اق
مفهوم التعامل بالأ�سلحة لت�شمل اقتناء
�أو حيازة �أو حمل اال�سلحة او الذخائر او
ا�ستريادها او ت�صديرها او نقلها �أو تخزينها
�أو فح�صها �أو �صيانتها �أو ت�صليحها �أو
االجتار بها �أو الت�صرف بها ب�أي �صورة من
ال�صور ،يف الوقت الذي يخلو فيه القانون
احل� ��ايل م��ن ت �ع��ري��ف ج��ام��ع م��ان��ع ��ش��ام��ل
ملفهوم التعامل؛ ليتمكن الأفراد من �ضبط
��س�ل��وك��ه وف � ًق��ا للفعل اجل��رم��ي وليتحقق
لديهم العلم اليقيني والفعلي بالقانون.
وق��ال��ت �إ َّن م���ش��روع ال�ق��ان��ون �ضيق من
ف �ئ��ة اال� �ش �خ��ا���ص امل �� �س �م��وح ل �ه��م ب��اق�ت�ن��اء
الأ�سلحة ،حيث اقت�صر ذل��ك على ال��وزراء
و�أع �� �ض��اء جمل�س الأم ��ة احل��ال�ي�ين فقط،
كما حظر ت��داول ا�سلحة معينة م��ن قِبل
اال� �ش �خ��ا���ص ال�ط�ب�ي�ع�ي�ين ويف م�ق��دم�ت�ه��ا
اال��س�ل�ح��ة االوت��وم��ات�ي�ك�ي��ة وب �ن��ادق ال�صيد
االوتوماتيكية.
ولفتت �إىل �أ َّن م�شروع القانون اعترب
�أن رخ ����ص اق �ت �ن��اء وح �م��ل ه ��ذا ال �ن��وع من

ال�سالح ملغاة حكما من تاريخ نفاذ القانون
ووج � ��وب ان ي �ق��وم م ��ن ي�ق�ت�ن��ي الأ��س�ل�ح��ة
بت�سليمها اىل اقرب مركز امني ،و�سي�ؤدي
ه ��ذا ال �ت �ع��دي��ل ح �ت � ًم��ا اىل ت�ق�ل�ي��ل ان�ت���ش��ار
الأ��س�ل�ح��ة ب�ين الأف� ��راد ب���ص��ورة ملحوظة،
ح�ي��ث راع� ��ى امل �� �ش��رع يف اط� ��ار ه ��ذا الن�ص
مبادئ العدالة واالن�صاف من خالل الزام
ال���س�ل�ط��ات ب�ت�ع��وي����ض اال� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن
ي�سلمون ا�سلحتهم تعوي�ضا اً
عادل.
و�أك � � ��دت ا َّن امل� ��� �ش� � ِّرع غ �ل��ظ ال �ع �ق��وب��ات
ع �ل��ى خم��ال �ف��ي اح� �ك ��ام ق ��ان ��ون اال� �س �ل �ح��ة
وال ��ذخ ��ائ ��ر؛ ح �ي��ث مت رف ��ع احل ��د الأدن� ��ى
لعقوبة احلب�س ،ون����ص على ان��ه ال يجوز
للمحكمة عند �أخ��ذه��ا بالأ�سباب املخففة
ال�ت�ق��دي��ري��ة يف ح��ال��ة اط�ل�اق اع�ي�رة ن��اري��ة
دون داع او ا�ستعمال م ��ادة مفرقعة دون
موافقة تخفي�ض عقوبة احلب�س عن اربعة
ا�شهر وال�غ��رام��ة ع��ن ال�ف��ي دي �ن��ار ،واعترب
م�شروع القانون ا�ستخدام هذه اال�سلحة يف
اجلرائم الواقعة على �أمن الدولة الداخلي
واخلارجي ظر ًفا م�شددًا.
ومت �ن��ت �أن ي �ت�لاف��ى م �� �ش��روع ال �ق��ان��ون
بع�ض اال�شكاليات ال ��واردة فيه وال�ت��ي قد
ت��ؤث��ر على م��ا ت�سعى ل��ه ال�سلطات جمي ًعا
الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية من
و�ضع ح ّد لأي جتاوزات ال�ستخدام الأ�سلحة
�أو التعامل بها ،خا�صة ما يتعلق بعدم كفاية
ال���ض��واب��ط ال�ق��ان��ون� ّي��ة امل �ق � ّررة لرتخي�ص
م �ه �ن��ة االجت � � ��ار ب��الأ� �س �ل �ح��ة وال ��ذخ ��ائ ��ر،
خا�صة،
و�صيانتها ،و�إن���ش��اء �أن��دي��ة رم��اي��ة ّ
اخلا�صة؛ حيث
وكذلك احلماية واحلرا�سة
ّ
ع ّلقت امل��ادة (/6ب) م��ن م�شروع القانون
مم��ار� �س��ة ه ��ذه امل �ه��ن ع �ل��ى م��واف �ق��ة وزي��ر
الداخل ّية ،وكان �أحرى بامل�ش ّرع �أ ّال يقت�صر
هذا الأمر على �إراد ٍة منفردة ،بل �إناطة هذا
االخت�صا�ص بلجنة م��ؤل�ف��ة ل�ه��ذه الغاية
على �سبيل املثال.

حت��دث��ت يف م�ق��االت �سابقة ع��ن االوراق ال�ت��ي ك��ان الرئي�س دون��ال��د
ترامب يلعب بها من اجل �ضمان اعادة انتخابه لدورة ر�آ�سية ثانية .
وبالرغم من ان نتائج االنتخابات التي جرت بتاريخ الثالث من هذ
ال�شهر اعطت التفوق ملناف�سه الدميقراطي جو بايدن  ،اال ان ترامب
يرف�ض ان يعترب ان املعركة االنتخابية قد انتهت  .بل ال يزال يرى ان
كل االحتماالت واردة وانه ال يزال ان يف جعبته املزيد من االوراق التي
ميكن ان يلعب بها والتي لن تنتهي ب�أعادة فرز اال�صوات التي طالب
باعادة فرزها يف والية جورجيا وكما يطالب ان يح�صل يف العديد من
الواليات االخرى مثل والية بن�سلفانيا والتي رفعت ادارته دعوى على
�سكرترية االنتخابات فيها تطلب منعها من اعالن نتيجة االنتخابات
حتى يتم البت بالق�ضايا االخرى التي رفعها لالعرتا�ض على نتيجة
االنتخابات فيها  ،مما حدى ب�سكرترية الوالية ان تتقدم بطلب من
قا�ضي فدرايل لرف�ض دعوى حملة ترامب هذه .
وحتى لو خ�سر ترامب هذه الورقة فهو �سينتظر نتيجة الق�ضايا
امل�ت�ع��ددة ال�ت��ي اق��ام�ه��ا يف ال�ع��دي��د م��ن ال��والي��ات م�ط��ال�ب�اً ب��اع��ادة ف��رز
اال��ص��وات وع��دم اع�لان نتائجها التي ت�شري لفوز ب��اي��دن  .وحتى لو
خ�سر ورق��ة ه��ذه الق�ضايا ف�سوف يبقى ب�ي��ده ورق��ة املحكمة العليا
االم��ري�ك�ي��ة وال �ت��ي رمب��ا يعتقد ت��رام��ب ان�ه��ا �ستقف اىل ج ��واره وان��ه
�سيكون قرارها ل�صاحله  .وحتى لو خ�سر هذه الورقة ف�أنه ال ي�ستبعد
منه القيام بخلق ت�صادم ع�سكري مع ال�صني او ايران لي�ستطيع مبا
ل��دي��ه م��ن �صالحيات ان يعلن ح��ال��ة ال �ط��وارئ ال�ت��ي تعطيه �سلطات
ا�ستثنائية  .وال ادل على نيته هذه من اقالته لوزير دفاعه جيم�س
ماتي�س علماً انه �ساد�س وزير دفاع امريكي يقيله خالل االربع �سنوات
امل��ا��ض�ي��ة وق�ي��ام��ه بتعني كري�ستوفر ميلر ك��وزي��ر ل�ل��دف��اع ب��ال��وك��ال��ة ،
وما تبع ذلك من ا�ستقالة مدير مكتب وزي��ر الدفاع ووكيل ال��وزارة
ل �� �ش ��ؤون اال� �س �ت �خ �ب��ارات ون��ائ��ب وك �ي��ل ال �� �ش ��ؤون ال���س�ي��ا��س�ي��ة ب��االن��اب��ة
باال�ضافة اىل اقالة او طلب ا�ستقالة العديد من كبار م�س�ؤويل وزارة
ال��دف��اع واالج �ه��زة وال��وك��االت االم�ن�ي��ة املختلفة االخ��رى  .كما ي�شاع
ان��ه �سيقيل م��دي��رة وك��ال��ة امل�خ��اب��رات امل��رك��زي��ة جينا هال�سبل ومدير
مكتب التحقيقات الفدرايل كري�ستوفر راي  .مما ي�شري اىل ان هناك
خ�لاف��ات ب�ين ه��ذه االط� ��راف االم �ن �ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة و ت��رام��ب  .وان��ه
ي�سعى لتنفيذ عمل ما ال توافق عليه هذه القيادات  .لذا فهو يقوم
بالتخل�ص منها وتعني قيادات موالية له لتنفيذ ما يخطط له والذي
ال ع�سكرياً �ضد اي��ران ب��اال��ش�تراك م��ع ا�سرائيل
يرجح ان يكون عم ً
الدخ��ال املنطقه يف حالة من الفو�ضى يورثها للقيادة الدميقراطية
اذا وجد انه ال بديل له من فعل ذلك .
و�سوف احتدث االآن عن ورقة وباء كوفيد  19وايجاد لقاح له التي
لعب عليها ترامب  .فهو من البداية تعامل مع هذا الوباء با�ستخفاف
�شديد ورف�ض �سيا�سة فر�ض االغالقات وا�ستخدام الكمامات ودخل
يف حرب كالمية مع حكام الواليات الذين فر�ضوا ذلك على والياتهم
 ،مم��ا جعل خ�صومه يتهمونه ب��أن��ه م���س��ؤول ع��ن م�لاي�ين اال��ص��اب��ات
التي تعر�ض لها االمريكيون بهذا الوباء واكرث من مائة الف حالة
وف��اة ب��ه  .اال ان��ه ا�ستمر يف ا�ستخفافه يف ه��ذا ال��وب��اء وان��ه لي�س اال
انفلونزا عادية بل اق��ل خطر منها ووع��د ال�شعب االمريكي ان يجد
لقاح لهذا الوباء وان يقدمه لل�شعب االمريكي والعامل قبل ا�سابيع
م��ن االن �ت �خ��اب��ات االم��ري �ك �ي��ة  .ول �ه��ذه ال �غ��اي��ة ح ��اول ف��ر���ض �سيطرة
امريكا على كل �شركة تعمل على انتاج هذا اللقاح يف العامل  .وعندما
اقرتبت االنتخابات االمريكية اعلن ترامب ان ال�شركة التي تعمل
على ايجاد اللقاح متاطل يف االعالن عنه بحجة انه يحتاج اىل املزيد
من الوقت واملزيد من االختبارات والتجارب  .وحتى يقدم لل�شعب
ال عن ه��ذا اللقاح فقد اعلن عن ا�صابته بهذا الوباء
االمريكي بدي ً
ودخ��ل امل�ست�شفى ملدة اربعة اي��ام واعلن انه تلقى عالجات من ادوية
ال زالت حتت التجربة ومل يتم اجازتها بعد  ،وانه �شفي منه �شفاءاً
تاماً  .و�سارع بالطلب من منظمة الغذاء والدواء االمريكية العتماد
هذا الدواء خالل يومني وقدمه لل�شعب االمريكي كبديل للقاح الذي
كان قد وعدهم به  .وقبل االنتخابات بايام عاد ليكرر ا�ستخفافه بهذا
ال��وب��اء ق��ال ان ه��ذا ال��وب��اء �سوف ينتهي يف ال��راب��ع م��ن �شهر نوفمرب
وه��و ال�ي��وم ال�ت��ايل لالنتخابات يف ا��ش��ارة ان ه��ذا ال��وب��اء ا�ستخدم يف
احلرب �ضده ومن اجل ا�سقاطه يف االنتخابات وانه يف حال فوزه فيها
كما ك��ان ي�ؤكد دائماً ف�سوف يختفي ه��ذا الوباء وكذلك يف ح��ال فوز
خ�صمه .
وما ان ا�سفرت االنتخابات عن تقدم املر�شح الدميقراطي جو بايدن
عليه وان �ك��اره ل�ه��ذا ال �ف��وز وط�ع�ن��ه ب��ه واع�لان��ه ف��وزه يف االن�ت�خ��اب��ات
وبطريقة الدراماتيكية وقبل م�ضي ا�سبوع على االنتخابات اعلنت
�شركتي فايزر االمريكية و�شركة بيونتبك االملانية اىل تو�صلهما اىل
ل�ق��اح م�ضاد ل�ف�يرو���س ك��ورون��ا ف�ع��ال بن�سبة  % 90وان�ه�م��ا �سيقدمان
طلباً ط��ارئ�اً لرتخي�ص ا�ستخدام ه��ذا اللقاح يف نهاية �شهر نوفمرب
احل��ايل  .وق��د تفاعل ال�ع��امل كله م��ع ه��ذا االع�لان وا�صبح يحدوهم
االم��ل بالق�ضاء عليه م��ع ب��داي��ات ال�ع��ام ال�ق��ادم و�شهد ��س��وق اال�سهم
بعد ه��ذا االع�ل�ان ارت�ف��اع��ات ك�ب�يرة  .واين ارى م��ن ذل��ك ان احل��زب
الدميقراطي قد لعب هو اي�ضاً بهذه الورقة  ،وانه ا�ستطاع ان ي�ؤثر
على �شركة فايزر االمريكية لت�أخري اعالنها عن التو�صل اىل اللقاح
اىل ما بعد االنتخابات االمريكية حتى ال ي�ستفيد ترامب من ذلك
 .وان��ه مت االع�لان عنه بعد ظهور م�ؤ�شرات على ف��وز الدميقراطني
باغلبية ا� �ص��وات امل�ج�م��ع االن�ت�خ��اب��ي وال ��ذي ب�ن��ى حملته االنتخابية
على وج��ود خطة ل��ه مل�ح��ارب��ة ه��ذا ال��وب��اء وال�ق���ض��اء عليه على عك�س
م��ا ك��ان يفعل ت��رام��ب  .وذل��ك ليكون ه��ذا ال�ل�ق��اح ��س�لاح�اً اىل جانب
احلزب الدميقراطي يف النزاع الذي ن�شب مع احلزب اجلمهوري على
اال��ص��وات يف بع�ض ال��والي��ات  .وه��ذا ي��دل على ان ه��ذا اللقاح وال��ذي
يعطي مناعة من الوباء كان �سالحاً انتخابياً بني احلزبني اجلمهوري
والدميقراطي على من�صب الر�آ�سة االمريكية .
ك�م��ا ان ت��رام��ب وح�ت��ى ال�ل�ح�ظ��ات االخ�ي�رة ال ي��زال ي �ح��اول حتويل
ا ان م��ا اعلنته
ورق��ة اللقاح اىل �صاحله حيث �صرح يف االم����س ق��ائ�ل ً
�شركة ف��اي��زر ب�ش�أن اللقاح ف��اق جميع التوقعات وان��ه تلقي التهاين
من خمتلف انحاء العامل على هذا االجناز  .واعاد ف�ضل ايجاد هذا
اللقاح اىل ادارته  .وقال �ستقوم ادارتي بالتن�سيق لتوزيع اللقاح وان
هناك لقاحات اخرى �سيعلن عنها خالل اال�سابيع القادمة  .وقال ان
ماليني اجلرعات �ستوزع يف كل انحاء البالد عدى والي��ة كالفورنيا
الن حاكمها مل يوافق على اللقاح  .كما ا�ضاف ان ادارت��ه ا�ستثمرت
يف ادوية جديدة لعالج كورونا وان هذه االدوية قد حدت من حاالت
ال��وف��اة بهذا ال��وب��اء  .وك��ان يتحدث وكله ثقة ان ادارت��ه باقية الربع
�سنوات قادمة ورغم خ�سارته العديد من الق�ضايا التي رفعتها ادارته
للطعن يف نتائج االنتخابات  .وبالرغم من ان االح�صاءات الآن ت�شري
اىل تقدم بايدن بح�صوله على � 306صوتاً يف املجمع االنتخابي مقابل
 232له اال انه ال يزال هو وادارته يتحدثون وبثقة عن بقائه يف البيت
االبي�ض لفرتة ر�آ�سية �أخرى  .فهل ال يزال ميلك اوراقا اخرى يعتمد
عليها يف ذل��ك ؟ هل �سي�شعل حرباً اهلية يف امريكا من خ�لال دعوة
ان���ص��اره ل�ل�ن��زول لل�شارع ؟ وه��ل �سيقود ال�ع��امل اىل ح��رب م��دم��رة يف
�سبيل احتفاظه مبن�صبه ؟ ام هي نرج�سيته التي متنعه من الت�سليم
بالواقع والتح�ضري لنقل االدارة للفائز باالنتخابات جو بايدن .

االقت�صادي
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صندوق النقد يحذر من التسرع بسحب سياسات الدعم المالي

نشاط السفر بالسيارات في أميركا
يهبط  %8.6خالل سبتمبر
وا�شنطن  -رويرتز

العربية -رويرتز

ق��ال��ت كري�ستالينا جورجييفا ،مدير
ع��ام �صندوق النقد ال��دويل� ،أم�س االول
� ،إن طريق االقت�صاد العاملي �إىل التعايف
يجب �أن يكون مدعوماً ب�سيا�سات قوية
وم���س�ت�م��رة ،و�إن ال��دع��م امل ��ايل وال�ن�ق��دي
يجب �أال ي�سحب قبل الأوان.
وج��اءت ت�صريحات جورجييفا خالل
ر� �س��ال��ة ب��ال�ف�ي��دي��و �إىل ق�م��ة ك��اي���ش�ين يف
بكني ،بح�سب «رويرتز».
وحول بيان جمموعة الع�شرين ،قالت
جورجيفا �إن �إطار العمل امل�شرتك ب�ش�أن
الديون ال��ذي تبنته جمموعة الع�شرين
«خ�ط��وة ��ش��دي��دة الأه�م�ي��ة» ن�ح��و حت�سني
بنية ال��دي��ون العاملية ،لكن بع�ض ال��دول
�إىل جانب الدول الأ�شد فقراً يف العلم قد
تواجه ديونا ال ميكن حتملها و�إن الأزمة
«مل تنت ِه بعد».
وق ��ال ��ت ج ��ورج� �ي� �ف ��ا ،يف ت �� �ص��ري �ح��ات
مل���س��ؤول�ين م��ن جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن� ،إن
�إط��ار العمل امل�شرتك �سريفع احتماالت
م�شاركة القطاع اخلا�ص.
�إىل ذل ��ك ،ذك ��رت ك��ري���س�ت�ين الغ ��ارد،
رئ �ي �� �س��ة ال� �ب� �ن ��ك امل � ��رك � ��زي الأوروب � � � � ��ي،
ق �ب ��ل ي� ��وم �ي�ن� ،أن � �ص��ان �ع��ي ال �� �س �ي��ا� �س��ة
� �س�ي�رك ��زون ع �ل��ى م �� �ش�تري��ات ال �� �س �ن��دات
ال �ط��ارئ��ة وال �ق��رو���ض ط��وي �ل��ة الأج� ��ل يف
احلزمة التالية من التحفيز ،وا�ستبعاد
ت�خ�ف�ي���ض��ات �أ� �س �ع��ار ال �ف��ائ��دة ك�ط��ري�ق��ة
مل�ساعدة االقت�صاد.

ان �خ �ف ����ض ع ��دد الأم� �ي ��ال ال �ت��ي قطعها
ق��ائ��دو ال �� �س �ي��ارات الأم�ي�رك �ي ��ون  %8.6يف
�سبتمرب ،وه��و م��ا ميثل �أق��ل ن��زول �شهري
م �ن��ذ �أن دف �ع��ت ج��ائ �ح��ة ف�ي�رو���س ك��ورون��ا
م�لاي�ين الأم�يرك�ي�ين للبدء يف العمل من
املنازل يف مار�س.
وق� ��ال� ��ت الإدارة االحت � ��ادي � ��ة ل �ل �ط��رق
ال�سريعة� ،إن ع��دد الأم �ي��ال ال�ت��ي قطعتها

«روسنفت» تتكبد خسائر بـ 2.1مليار
دوالر في  9أشهر
العربية -رويرتز

ون�ق�ل��ت وك��ال��ة «ب �ل��وم �ب�يرغ» ل�ل�أن �ب��اء،
ع��ن الغ� ��ارد ق��ول �ه��ا« ،يف ح�ي�ن �أن جميع
اخليارات مطروحة على الطاولة� ،أثبت
برنامج ال�شراء الطارئ ملواجهة تداعيات
جائحة كورونا ،وعمليات �إع��ادة التمويل
املوجهة طويلة الأجل فاعليتها ..ولذلك
فمن امل��رج��ح �أن تظل الأدوات الرئي�سة
لتعديل �سيا�ستنا النقدية».
وك��ان��ت الآف � ��اق االق �ت �� �ص��ادي��ة ملنطقة
اليورو قامتة بدرجة كبرية يف الأ�سابيع
الأخ�ي�رة ،حيث �أج�ب�رت ح��االت الإ��ص��اب��ة
القيا�سية اجل��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا يف

ج�م�ي��ع �أن �ح��اء امل�ن�ط�ق��ة ،احل �ك��وم��ات على
�إعادة فر�ض قيود على الأن�شطة.
وت���س�ب��ب ان�ت�ع��ا���ش �أق� ��وى م��ن امل�ت��وق��ع
خ�ل�ال �أ� �ش �ه��ر ال���ص�ي��ف يف ك �� �س��اد م ��زدوج
حم �ت �م��ل ،وح� � ��ذرت الغ� � ��ارد م ��ن �أن �أي
انتعا�ش يف امل�ستقبل من املرجح �أن يكون
غري م�ستقر.
و�أن �ه ��ت وزارة اخل ��زان ��ة الأم�ي�رك �ي��ة ،
��س�ل���س�ل��ة م � ��زادات ل�ب�ي��ع � �س �ن��دات ط��وي�ل��ة
الأج��ل ،حيث باعت �سندات �أجل  30عاما
بقيمة  27م�ل�ي��ار دوالر ،وج��اء االك�ت�ت��اب
فيها �أقل من املتو�سط.
وي �ب �ل��غ � �س �ع��ر ال �ع��ائ��د ع �ل��ى ال �� �س �ن��دات

الثالثينية  %1.680من قيمتها اال�سمية،
ومبعدل تغطية للطرح بلغ  2.29مرة.
وب ��اع ��ت وزارة اخل ��زان ��ة الأم�ي�رك �ي��ة
ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي � �س �ن��دات �أج ��ل  30ع��ام��ا،
بقيمة  23مليار دوالر ،وبلغ العائد عليها
 ،%1.578ومعدل التغطية  2.29مرة من
قيمة الطرح.
ومعدل التغطية ،هو مقيا�س للطلب
ع�ل��ى ال �� �س �ن��دات ،ح�ي��ث ي���ش�ير �إىل حجم
االكتتاب مقارنة بحجم الطرح.
وبلغ متو�سط معدل التغطية يف �آخر
ع�شرة طروحات لل�سندات فئة  30عاما،
 2.35مرة.

رغم أزمة كورونا ..شركات بورصة مصر أضافت مبالغ
ضخمة في 2020
القاهرة -العربية
ك �� �ش��ف ال �ت �ق��ري��ر الأ�� �س� �ب ��وع ��ي ل �ل �ب��ور� �ص��ة
امل �� �ص��ري��ة� ،أن ال �� �ش��رك��ات امل��درج��ة مت�ك�ن��ت من
زي��ادة ر�ؤو���س �أموالها منذ بداية العام احلايل
وحتى نهاية تعامالت الأ��س�ب��وع املا�ضي بنحو
 8.2م�ل�ي��ار ج�ن�ي��ه ،م�ت�ج��اه�ل��ة ب��ذل��ك امل�خ��اط��ر
وال �ت ��داع �ي ��ات ال �ت��ي خ�ل�ف�ه��ا ف�ي�رو� ��س ك��ورون��ا
امل�ستجد على جميع �أ�سواق وبور�صات العامل.
و�أ��ش��ار التقرير �إىل �أن �شهر يناير املا�ضي
�شهد زي��ادة يف ر�ؤو���س �أم��وال ال�شركات املدرجة
بنحو  86مليون جنيه ،وارتفع هذا الرقم �إىل
نحو  3.62مليار جنيه يف �شهر فرباير املا�ضي.
كما بلغت الزيادة يف ر�ؤو�س �أموال ال�شركات
املدرجة نحو  247مليون جنيه يف �شهر مار�س
املا�ضي ،و 558مليون جنيه خالل �شهر �أبريل،
و 1.6مليار جنيه خالل �شهر يونيو ،و 1.1مليار
جنيه خ�لال �شهر ي��ول�ي��و ،و 100مليون جنيه
خالل �شهر �أغ�سط�س ،و 149مليون جنيه خالل
�سبتمرب ،و 209ماليني يف �شهر �أكتوبر ،و506
ماليني جنيه خالل �شهر نوفمرب احلايل.
وخ�لال تعامالت الأ��س�ب��وع املا�ضي ،متكنت
ال� �ب ��ور�� �ص ��ة امل �� �ص ��ري ��ة م� ��ن حت �ق �ي��ق م �ك��ا� �س��ب
�أ��س�ب��وع�ي��ة ق��وي��ة م��ع ارت �ف��اع ج�م�ي��ع امل ��ؤ� �ش��رات
بن�سب قيا�سية ،وذلك بدعم امل�شرتيات القوية
من قبل امل�ستثمرين الأجانب.
ح �ي��ث ارت �ف��ع ر�أ�� ��س امل� ��ال ال �� �س��وق��ي لأ��س�ه��م
ال���ش��رك��ات امل��درج��ة بن�سبة  %3.16راب �ح �اً نحو

ال�سيارات على الطرق يف البالد انخف�ض
 23.4م�ل�ي��ار م�ي��ل يف ��س�ب�ت�م�بر ،ل�ك�ن��ه ك��ان
مرتفعا  %2.8يف �أغ�سط�س.
وه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل ال�ت��ي ي�ق��ل فيها
مقدار الرتاجع يف ن�شاط ال�سفر بال�سيارات
عن  %10منذ فرباير.
ويف ال�شهور الت�سعة الأوىل م��ن ،2020
ق � ��اد الأم �ي�رك � �ي� ��ون  355.5م �ل �ي��ار م �ي��ل،
بانخفا�ض  ،%14.5وه��و �أدن��ى م�ستوى يف
مثل هذه الفرتة منذ عام .2000

�أعلنت �شركة النفط الرو�سية العمالقة
اململوكة للدولة «رو�سنفت» ،عن �صايف خ�سارة
بـ 2.1مليار دوالر للأ�شهر الت�سعة الأوىل من
العام اجلاري.
وت� �ع� �ت�ب�ر «رو� � �س � �ن � �ف� ��ت» م� ��ن ب�ي��ن ك�ب�رى
ال�شركات ال��رو��س�ي��ة ،ويعك�س �أدا�ؤه ��ا ال�سيئ
ال�صعوبات التي يواجهها االقت�صاد الرو�سي
امل�ع�ت�م��د ع�ل��ى ال�ن�ف��ط و� �س��ط ت��راج��ع جت��اري
ع��امل��ي ال �ع��ام اجل ��اري ج��راء ج��ائ�ح��ة ف�يرو���س
«كورونا».
وقالت ال�شركة« :يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل
من  2020بلغ �صايف اخل�سارة  177مليار روبل،
وك��ان الرتاجع ال��ذي متت مقارنته بالأ�شهر
الت�سعة الأوىل م��ن  ،2019نتيجة للت�أثري
ال���س�ل�ب��ي ل�ت�ق�ل�ب��ات الأ� �س �ع ��ار ج� ��راء ج��ائ�ح��ة
(ك��وف �ي��د –  )19وك��ذل��ك ال �ت ��أث�ي�ر ال���س�ل�ب��ي
لعوامل غري نقدية» ،وفقا لوكالة «رويرتز».
م��ن ج �ه��ة �أخ � ��رى ،ق��ال��ت «رو� �س �ن �ف��ت» �إن
�إنتاجها من الهيدروكربون ا�ستقر عند 4.9

 GFHتقرر إلغاء إدراج أسهمها في
الكويت ..واألرباح تهبط
العربية-املنامة

 19.3م �ل �ي��ار ج�ن�ي��ه وذل� ��ك ب �ع��دم��ا ارت �ف��ع من
 609.6مليار جنيه يف �إغالق تعامالت الأ�سبوع
املا�ضي �إىل نحو  628.9مليار جنيه يف �إغالق
تعامالت اخلمي�س املا�ضي.
وارت�ف��ع امل�ؤ�شر الرئي�سي «�إي�ج��ي �إك����س »30
بن�سبة  .%3.65كما �صعد م�ؤ�شر «�إيجي �إك�س
 »50بن�سبة  .%7وقفز م�ؤ�شر «�إي�ج��ي �إك����س 30
حمدد الأوزان بن�سبة  .%4.25كما �صعد م�ؤ�شر
«�إي�ج��ي �إك����س  30للعائد الكلي» بن�سبة .%3.9
وارتفع م�ؤ�شر ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
«�إي �ج ��ي �إك ����س  70م �ت �� �س��اوي الأوزان» بن�سبة

 .%7.3و�صعد م�ؤ�شر «�إيجي �إك�س  100مت�ساوي
الأوزان بن�سبة .%7.2
و�سجل امل�ستثمرون الأج��ان��ب ��ص��ايف �شراء
بقيمة  183.7م�ل�ي��ون ج�ن�ي��ه خ�ل�ال ت�ع��ام�لات
الأ�سبوع املا�ضي ،وذلك بعد ا�ستبعاد ال�صفقات،
ك�م��ا ��س�ج��ل ال �ع��رب � �ص��ايف � �ش��راء ب�ق�ي�م��ة 54.8
مليون جنيه.
وا�ستحوذت تعامالت امل�ستثمرين امل�صريني
على نحو  %81.3من �إجمايل التعامالت على
الأ� �س �ه��م امل �ق �ي��دة ،ب�ي�ن�م��ا ا��س�ت�ح��وذت ت�ع��ام�لات
امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن الأج ��ان ��ب ع �ل��ى ن���س�ب��ة ،%12.6

وا�ستحوذت تعامالت امل�ستثمرين العرب على
 ،%6.2وذلك بعد ا�ستبعاد ال�صفقات.
وم �ن ��ذ ب ��داي ��ة ال� �ع ��ام احل� � ��ايل ،ا� �س �ت �ح��وذت
ت �ع��ام�لات امل���س�ت�ث�م��ري��ن امل �� �ص��ري�ين ع �ل��ى نحو
 %75.8م��ن ق�ي�م��ة ال �ت��داول ل�ل�أ��س�ه��م امل�ق�ي��دة،
بينما �سجل الأج��ان��ب  ،%17.7و�سجل العرب
 .%6.6و�سجل الأجانب �صايف بيع بنحو 13.6
م�ل�ي��ار ج�ن�ي��ه ،و��س�ج��ل ال�ع��رب ��ص��ايف ب�ي��ع بنحو
 1.04مليار جنيه ،وذل��ك على الأ�سهم املقيدة
ب �ع��د ا� �س �ت �ب �ع��اد ال �� �ص �ف �ق��ات م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال �ع��ام
احلايل.

مليون برميل من املكافئ النفطي يومياً يف
الربع الثالث .و�أ�ضافت �أن متو�سط �إنتاجها
من ال�سوائل يومياً يف الربع الثالث انخف�ض
 %3.2ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ف���ص�ل��ي �إىل  3.9مليون
برميل.
وخف�ضت رو�سيا �إنتاج النفط العام اجلاري
مبوجب اتفاقية مع منظمة ال��دول امل�صدّرة
للنفط لدعم �أ�سعار النفط .وك��ان االقت�صاد
الرو�سي يكافح بالفعل يف ال�سنوات الأخ�يرة
و��س��ط ع�ق��وب��ات غ��رب�ي��ة م�ع��وق��ة ُف��ر��ض��ت منذ
 2014ع�ن��دم��ا ��ض�م��ت رو��س�ي��ا م�ن�ط�ق��ة ال�ق��رم
الأوكرانية املجاورة.
وخ�سر الروبل الرو�سي ربع قيمته مقابل
ال��دوالر ال�ع��ام اجل��اري ،حيث ت��راج��ع م��ن 61
روب ً
ال مقابل الدوالر يف بداية يناير (كانون
ال �ث��اين)� ،إىل  77.66روب ��ل م�ق��اب��ل ال ��دوالر
يف تعامالت �أم����س االول ،مقرتباً م��ن �أ��س��و�أ
م�ستوياته منذ عام  2015حني �سجل 82.28
روب� ��ل ل� �ل ��دوالر ،وال� ��ذي اق �ت�رب م �ن��ه ب���ش��دة
يف  2نوفمرب اجل ��اري م�سج ً
ال  80.90روب��ل
للدوالر.

�سجلت جمموعة جي �إف �إت�ش املالية ربحاً
��ص��اف�ي�اً ي � ��ؤول �إىل امل���س��اه�م�ين ب�ق�ي�م��ة 8.11
م�ل�ي��ون دوالر خ�لال ال��رب��ع ال�ث��ال��ث ،مقارنة
مبا مقداره  19.84مليون دوالر خالل الربع
ال �ث��ال��ث م��ن ع ��ام  ،2019ب��ان�خ�ف��ا���ض بن�سبة
.%59.1
ويعزى هذا االنخفا�ض ب�شكل �أ�سا�سي �إىل
تف�شي وباء «كوفيد ،»19الذي �أثر على كافة
خطوط �أعمال املجموعة .وبلغت قيمة الربح
لل�سهم ما م�ق��داره � 0.24سنت ،وبلغت قيمة
ال��رب��ح ال���ص��ايف امل��وح��د  9.92م�ل�ي��ون دوالر،
بانخفا�ض بن�سبة .%42.4
وب �ل �غ��ت ق �ي �م��ة �إج� �م ��ايل ال ��دخ ��ل امل�ح�ق��ق
 214.10مليون دوالر ،وبالرغم من انخفا�ض
ال��دخ��ل بن�سبة  ،%12.6فقد �ساهمت جميع
خطوط الأع�م��ال يف حتقيق الدخل ،بالرغم

من �أو�ضاع ال�سوق ال�صعبة التي �سادت خالل
عام  .2020بلغت قيمة �إجمايل الدخل املحقق
خ�ل�ال ال��رب��ع ال �ث��ال��ث  67.58م�ل�ي��ون دوالر
بانخفا�ض بن�سبة .%21.3
�إىل ذل ��ك ،اع�ت�م��د جم�ل����س �إدارة ال�شركة
ق��رار �إلغاء �إدراج �أ�سهم املجموعة يف بور�صة
ال� �ك ��وي ��ت وحت ��وي ��ل الأ�� �س� �ه ��م �إىل ب��ور� �ص��ة
البحرين.
وقال جا�سم ال�صديقي ،رئي�س جمل�س �إدارة
املجموعة« :بالن�سبة للت�سعة �أ�شهر الأوىل
مل ن�ت��أث��ر ك�ث�يراً بالنظر �إىل طبيعة من��وذج
�أعمال املجموعة املت�سم بالتنوع والقدرة على
املقاومة خالل فرتات الرتاجع .وبينما ت�أثر
الربح ال�صايف خالل الفرتة جراء تف�شي وباء
«كوفيد ،»19ف�إن قدرة املجموعة على حتقيق
دخ��ل جيد ون�ت��ائ��ج طيبة يعد م��ؤ��ش��راً مهماً
على قوة ا�سرتاتيجيتنا وما نحققه من تقدم
دائم عرب كل خط من خطوط �أعمالنا».

محكمة يابانية تنظر في دعوى
«نيسان» ضد كارلوس غصن

المركزي األوروبي يبحث هدفًا جديدًا للتضخم
العربية -رويرتز
ق��ال �أويل ري ��ن ،حم��اف��ظ ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
ال�ف�ن�ل�ن��دي� ،إن امل��رك��زي الأوروب� � ��ي �سيبحث
ت�ع��دي�لات حمتملة ع�ل��ى ه��دف��ه للت�ضخم يف
ن��دوة الأ��س�ب��وع املقبل ،مم��ا يعزز توقعات ب��أن
الهدف رمب��ا يتم االنتهاء منه قبل مراجعة
ا�سرتاتيجية تنتهي يف منت�صف .2021
وق � ��ال ري� ��ن ل �ل �� �ص �ح��اف �ي�ين« :ع� �ل ��ى م��دى
اخلريف ،ت�سارعت وترية عملنا اال�سرتاتيجي.
الأ��س�ب��وع املقبل� ،سرنكز على ه��دف ا�ستقرار
الأ�سعار ،وهو �صميم ال�سيا�سة النقدية».
وم��ن املتوقع �أن ي�ستهدف البنك املركزي
الأوروبي الذي ي�ستهدف حالياً ت�ضخماً «قرب
 ،%2لكن �أق��ل من ذل��ك» ،يف امل�ستقبل  ،%2مع
االل �ت��زام بالتناظر ال���ص��ري��ح ،مم��ا ي�شري �إىل
�أنه �سيكافح االرتفاع عن الهدف ،واالنخفا�ض
دونه بالقوة نف�سها ،وفقا ملا نقلته «رويرتز».
وق��د يعني ذل��ك �أن��ه بعد ف�ترة من و�صول
ال �ت �� �ض �خ��م مل �� �س �ت��وى �أق� � ��ل م� ��ن امل �� �س �ت �ه��دف،
ف � ��إن ال �ب �ن��ك ��س�ي���س�م��ح ل ��ه ب �ت �ج��اوز امل���س�ت��وى
امل�ستهدف لبع�ض الوقت .و�ست�ستمر املراجعة
اال�سرتاتيجية التي يقوم بها البنك املركزي
الأوروب � ��ي ح�ت��ى منت�صف  ،2021ل�ك��ن بع�ض
�صانعي ال�سيا�سات يقولون يف �أحاديث خا�صة
�إن مكون هدف الت�ضخم قد يتم االنتهاء منه
يف وق��ت �أق ��رب ،رمب��ا ح�ت��ى يف ي�ن��اي��ر (ك��ان��ون
ال �ث ��اين) ،و�إن اجل ��زء ال�لاح��ق م��ن امل��راج�ع��ة
�سريكز على �أهداف ثانوية.
وي � ��أت� ��ي ذل � ��ك ف �ي �م��ا ك �� �ش��ف ت �ق ��دي ��ر ث� ��انٍ

م ��ن م �ك �ت��ب �إح� ��� �ص ��اءات االحت� � ��اد الأوروب � � ��ي
(ي��ورو� �س �ت��ات) ،اجل�م�ع��ة� ،أن اق�ت���ص��اد منطقة
ال من املُعلن �سابقاً
اليورو قفز بوترية �أقل قلي ً
يف ال��رب��ع ال�ث��ال��ث ،يف مقابل الأ��ش�ه��ر الثالثة
ال�سابقة ،مما متخ�ض عنه انكما�ش �أكرب على
نحو طفيف على �أ�سا�س �سنوي.
وق��ال «ي��ورو��س�ت��ات» �إن ال�ن��اجت االقت�صادي
لدول منطقة اليورو ،البالغ عددها  19دولة،
ارتفع  %12.6على �أ�سا�س ف�صلي يف الفرتة من
يوليو �إىل �سبتمرب ،يف مراجعة نزولية من
قفزة � %12.7أُعلنت يف � 30أكتوبر املا�ضي.
وي �ع �ن��ي ذل� ��ك �أن � ��ه ع �ل��ى �أ�� �س ��ا� ��س � �س �ن��وي،
ان�خ�ف����ض ال �ن��اجت امل �ح �ل��ي الإج� �م ��ايل ملنطقة
اليورو  %4.4يف الربع الثالث ،بد ًال من %4.3
يف الإعالن ال�سابق.
ورغ ��م ذل ��ك ،ت�ت��وق��ع ��ش��رك��ة اال��س�ت���ش��ارات

الإدارية «براي�س ووترهاو�س كوبرز» ا�ستمرار
ال��رك��ود ،وتقييد ال�سلوك اال�ستهالكي على
م��دى طويل يف �أوروب ��ا .و�أعلنت ال�شركة �أن��ه
ع �ق��ب ت ��راج ��ع يف ال� �ن ��اجت امل �ح �ل��ي الإج� �م ��ايل
لأوروب ��ا بن�سبة  9يف امل��ائ��ة ال�ع��ام احل��ايل ،من
امل��رج��ح �أن يرتفع ال�ن��اجت االقت�صادي بن�سبة
 %5.5العام املقبل.
وتتوقع ال�شركة �أن تبلغ ن�سبة االنكما�ش
االق �ت �� �ص��ادي يف �أمل��ان �ي��ا ه��ذا ال �ع��ام  ،%7بينما
�سريتفع الأداء االقت�صادي ال�ع��ام املقبل �إىل
 %98.5م��ن ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي الإج� �م ��ايل ال��ذي
و�صلت �إليه البالد قبل �أزمة جائحة كورونا.
وبح�سب التقرير ،ت�ضرر قطاع ال�صناعة
ب�شدة من الأزم��ة ،حيث تراجعت ا�ستثمارات
ال�شركات .وتتوقع ال�شركة �أن ت�شهد �صناعة
ال�سيارات انتعا�شاً بطيئاً� ،أو يف �أ�سو�أ الأحوال

عدم انتعا�ش على الإطالق على مدار ال�سنوات
الثالث املقبلة ،و�أن تظل القيمة امل�ضافة دون
م�ستويات ما قبل الأزمة لفرتة طويلة .وترى
ال�شركة �أن ارت�ف��اع دي��ون ال��دول��ة وال�شركات
خالل �أزمة كورونا يلقي بثقله على التعايف.
وق ��ال رئ�ي����س اال� �س �ت �� �ش��ارات الأوروب� �ي ��ة يف
ال�شركة ،يواخيم �إن�غ�ل��رت« :لقد عانت كثري
م��ن من ��اذج الأع �م��ال احل��ال�ي��ة ب��ال�ف�ع��ل ب�شكل
كبري م��ن �آث ��ار امل��وج��ة الأوىل م��ن اجلائحة.
ومن املحتمل �أن ت�ؤدي عواقب املوجة الثانية
�إىل تفاقم هذا التطور».
وبح�سب ال�ب�ي��ان��ات ،ال ي��زال ق�ط��اع ال�سفر
وال���س�ي��اح��ة وق �ط��اع ال�ترف�ي��ه ي�ك��اف��ح مل�ق��اوم��ة
ت��داع �ي��ات �إج � � ��راءات اح� �ت ��واء ك ��ورون ��ا ،وم��ن
امل��رج��ح �أن تنهار املبيعات يف قطاع اخلدمات
الأمل��ان �ي��ة ب��وج��ه ع��ام بن�سبة  %10ه��ذا ال�ع��ام.
ك�م��ا م��ن امل��رج��ح �أن ت�تراج��ع م�ب�ي�ع��ات ق�ط��اع
التكنولوجيا الطبية و�صناعة الأدوي��ة بنحو
 %6يف ال �ع��ام احل ��ايل ،و�أن تنمو بن�سبة  3يف
املائة يف عام .2021
وت �ع ��د جت � ��ارة ال �ت �ج��زئ��ة يف جم� ��ال امل� ��واد
ال�غ��ذائ�ي��ة م�ستقرة ت�ق��ري�ب�اً ،وم��ن امل��رج��ح �أن
ت �ك��ون واح� ��دة م��ن ال���ص�ن��اع��ات ال�ق�ل�ي�ل��ة ال�ت��ي
��س�ت�ح�ق��ق ق�ي�م��ة رب �ح �ي��ة �أك�ب��ر يف ن �ه��اي��ة ع��ام
 ،2021يف مقابل نهاية عام  .2019ويعد البيع
بالتجزئة عرب الإن�ترن��ت ف��ائ��زاً وا�ضحاً .كما
�أظهر قطاع االت�صاالت �أي�ضاً مقاومة للأزمة،
ح �ي��ث ت��وق �ع��ت درا� �س ��ة «ب��راي ����س ووت��ره��او���س
كوبرز» �أن ينمو هذا القطاع عام  2020بن�سبة
 ،%1و %2العام املقبل.

العربية-وكاالت

ب� � ��د�أت حم �ك �م��ة ب��ال �ق��رب م ��ن ط��وك�ي��و
اجل� �م� �ع ��ة ،ال� �ن� �ظ ��ر يف دع � � ��وى ق �� �ض��ائ �ي��ة
مدنية �أقامتها �شركة «ني�سان» ل�صناعة
ال� ��� �س� �ي ��ارات ،مل �ط��ال �ب��ة رئ �ي �� �س �ه��ا ال �� �س��اب��ق
ك��ارل��و���س غ���ص��ن ،بتعوي�ض ق ��دره ع�شرة
مليارات ين ،ما يعادل  95مليون دوالر.
و ُع� �ق ��دت اجل�ل���س��ة الأوىل ق�ب�ي��ل ظهر
�أم � ��� ��س االول ،يف حم �ك �م��ة ي ��وك ��وه ��ام ��ا
االبتدائية (غرب طوكيو) ،حيث يقع املقر
الرئي�سي ل�شركة «ني�سان» العاملية ،وفقاً ملا
نقلته «فران�س بر�س».
وف� � ّر غ���ص��ن ،امل�ت�ه��م مب�خ��ال�ف��ات مالية
ع��دي��دة� ،إىل لبنان يف نهاية  ،2019هرباً
من ا إلج��راءات اجلزائية التي تنتظره يف
اليابان .وه��و ي�ؤكد براءته منذ البداية.
ويف ف�ب�راي ��ر امل ��ا� �ض ��ي ،ق��دم��ت «ن �ي �� �س��ان»
��ش�ك��وى يف ال�ي��اب��ان ��ض��د غ�صن ال�ستعادة
«ج� ��زء ك �ب�ي�ر» م��ن ال �� �ض��رر ال� ��ذي ت�سبب
ف�ي��ه رئي�سها ال���س��اب��ق ،ح���س��ب امل�ج�م��وع��ة،
خ�لال �سنوات من «�سلوك �سيئ و�أن�شطة
احتيالية».
وتهدف هذه الدعوى �إىل «التو�صل �إىل
اع�ت�راف مب�س�ؤولية غ�صن ع��ن الأ��ض��رار

واخل�سائر املالية التي تكبدتها ال�شركة»،
ح�سبما ذكرت «ني�سان» يف بيان ُن�شر �أم�س
االول على موقعها الإلكرتوين.
وتطالب «ني�سان» بع�شرة مليارات ين
ل�ل�ت�ع��وي����ض ع��ن ن�ف�ق��ات ت �ق��ول امل�ج�م��وع��ة
�إنها تك ّبدتها ب�سبب «املمار�سات الفا�سدة»
ل��رئ �ي �� �س �ه��ا ال� ��� �س ��اب ��ق ،م �ث��ل ا� �س �ت �خ��دام��ه
م�ساكن يف اخل ��ارج م��ن دون دف��ع �إي �ج��ار،
�أو ا��س�ت�خ��دام��ه ال�شخ�صي ط��ائ��رات على
نفقة ال�شركة �أو حتى مدفوعات ل�شقيقته
الكربى مقابل خدمات ا�ست�شارية وهمية.
وي �� �ش �م��ل ه� ��ذا امل �ب �ل��غ �أي� ��� �ض� �اً ت�ك��ال�ي��ف
التحقيق الداخلي ال�شامل ال��ذي �أجرته
«ن�ي���س��ان» ��ض��د غ���ص��ن ون �ف �ق��ات �إج� ��راءات
للمجموعة يف ه��ذه الق�ضية يف ال�ي��اب��ان
والواليات املتحدة وهولندا .وق��ال غ�صن
يف بيان �أم����س� ،إن��ه «م�ت��أك��د» م��ن �أن «�أدل��ة
ال �ب ��راءة» ل��دف��اع��ه ��س�ت�ث�ب��ت �أن ات �ه��ام��ات
«ني�سان» له «ال �أ�سا�س لها على الإطالق».
ومنذ توقيفه يف نهاية  2018يف اليابان،
يتحدث غ�صن ع��ن م��ؤام��رة �ضده د ّبرها
بع�ض مديري «ني�سان» التنفيذيني الذين
يخيفهم م�شروع اندماج مع �شركة «رينو»،
وذلك «بالتواط�ؤ» مع مكتب املدعي العام
يف طوكيو.

الدويل

06

االحد 2020 / 11 / 15

اإلعدام خنقاَ  ٠٠االحتالل يقتل الفلسطيني صنوبر بأعقاب البنادق

االنباط-وكاالت

ن�شرت �صحيفة (ه�آرت�س) العرب ّية ،اجلمعة ،حتقيقًا عن
الفل�سطيني عامر عبد الرحيم �صنوبر
ظروف ا�ست�شهاد الفتى
ّ
( 17ع��ا ًم��ا) ب��ر��ص��ا���ص االح �ت�لال الإ� �س��رائ �ي �ل� ّ�ي ،ح�ي� ُ�ث �أ ّك ��دت
�أنّ جي�ش االح�ت�لال يزعم �أنّ ال�شهيد ارت�ق��ى نتيجة وقوعه
و�إ�صابته بجرا ٍح حرج ٍة �أدّت لوفاته ،وذلك بعد �أنْ كان �أفراد
اجلي�ش يُالحقونه ،فيما �أ ّك��دت ال�صحيفة ،نق ً
ال ع��ن �شهود
�ض
ر
عيان و�أف��راد عائلته �أنّ ال�شهيد
الفل�سطيني تع ّ ل�ضربٍ
ّ
مُ�بر ٍح ب�أعقاب البندق ّيات من قبل اجلنود ،حتى فقد وعيه،
و�ش ّل ب�شكلٍ كاملٍ ومات
و�ش ّد ّد حتقيق ال�صحيفة العرب ّية على �أنّ تقرير العملية
التي �أُج��ري��ت لل�شهيد بعد وف��ات��ه مل يُن�شِ ر ر�سم ًيا م��ن قبل
�إ�سرائيل ،لكنّ منظ ّمة عاملية محُ ايدة ُتعنى بحقوق الإن�سان

(� )DCIأ ّك ��دت �أن نتائج الت�شريح �أظ�ه��رت ب�شكلٍ ال لب�س
الفل�سطيني تو ّيف �إثر خنقه .وقال الوالد (54
فيه �أنّ ال�شاب
ّ
عامًا) لل�صحيفة العرب ّية �إ ّنه و�صل �إىل مكان ا�ست�شهاد ابنه،
لكنّ املنطقة كانت قد �أُغلِقت من قبل اجلنود ،و ّ
مت منعه من
االقرتاب ،كما قال
ويف التفا�صيل ف�إ ّنه قبيل انت�صاف الليل ،الـ 24من ت�شرين
الأ ّول (�أكتوبر) املا�ضي يف هدوء خريفي يخيم على قرية يتما
التي تبعد  20كم �إىل اجلنوب من نابل�س ،بال�ض ّفة الغرب ّية
املُحت ّلة توقفت فج�أة مركبة �سوداء �آتية من بعيد تعود لل�شاب
�صخر جن��ار بعد خلل ح��دث فيها فال وق��ود واملركبة مل تعد
ت�ع�م��ل .ال���ش��اب �صخر جن��ار ك��ان ع��ائ �دًا �إىل م�ن��زل��ه يف قرية
يتما لكن خل ً
ال ما حدث يف املركبة التي تعطلت قرب مفرق
ترم�سعيا ليطلب امل�ساعدة م��ن �صديقه عامر عبد الرحيم
�صنوبر لإ�صالحها الذي قدم مل�ساعدته

يُ�شار �إىل �أنّ عامر و�صخر وقد �أرهقتهما حماولة �إ�صالح
املركبة التي ب��اءت بالف�شل ،ه ّبوا �إىل �شحن املركبة املعطلة
من خالل مركبة خا�صة �أو�صلتهم �إىل كراج لت�صليح املركبات
يعرفونه يف بلدة ترم�سعيا والتي تقع يف املنت�صف بني حمافظة
رام اهلل وحمافظة نابل�س ،غري �آبهني ب�إجراءات االحتالل على
طول ال�شارع الوا�صل بني طريق رام اهلل نابل�س .ما �إن و�صلنا
مفرتق ترم�سعيا حتى حا�صرنا عنا�صر م��ن وح��دات جي�ش
االح�ت�لال الإ�سرائيلي يف مركبة م��ن ن��وع جيم�س م�سلحني
بالع�صي والهراوات ،هرعوا �إلينا م�سرعني  ،قال �صخر لوكالة
(وفا)
ويتابع ال�شاهد على جرمية االحتالل ال�شاب �صخر :هناك،
وبينما حا�صرنا جنود االحتالل ،تخفيت بني جمموعة من
الأ��ش�ج��ار ،لأجن��و م��ن م��وت حمقق على ي��د جنود االح�ت�لال،
فيما انق�ض اجلنود على �صديقي عامر بال�ضرب املربح وغري
ريا
امل�برر بالع�صي وال �ه��راوات على كافة �أن�ح��اء ج�سده ،مُ�ش ً
�إىل �أنّ جنود االحتالل الذي كانوا خم�سة انهال بع�ضهم على
عامر بال�ضرب ،بينما �أم�سكه جندي �آخر من عنقه يف حماولة
خلنقه حتى فارق احلياة
وق��ال��ت ال�صحيفة ال�ع�بر ّي��ة �أي��ً��ض��ا �إنّ االح �ت�لال ق��ام بعد
جرميته الب�شعة ب��إل�غ��اء ت�صريح عمل وال��د ال�شهيد داخ��ل
مناطق الـ 48دون �سببٍ  ،اللهم لأنّ ابنه ُقتِل من قبل اجلنود،
مُ�ضيف ًة �أنّ احل��دي��ث يجري ع��ن �سيا�س ٍة منهج ّي ٍة يقوم بها
ج�ه��از الأم ��ن ال � ّع��ام (ال���ش��اب��اك الإ��س��رائ�ي�ل� ّ�ي) ب�ح��قّ العائالت
الفل�سطين ّية الثكلى زاعِ ًما �أنّ �أبناء هذه العائالت قد يدخلون
�إىل الدولة العرب ّية ويقومون بتنفيذ عملياتٍ انتقام ّيةٍ ،كما
�أ ّكدت ال�صحيفة
ون��ددت الف�صائل بجرمية �إع��دام قوات االحتالل ،ال�شهيد
�صنوبر ،م�شرية �إىل �أ ّن�ه��ا تك�شف جان ًبا ج��دي�دًا م��ن جوانب
الإره� ��اب ال ��ذي مي��ار���س ب�ح��ق ال�شعب الفل�سطيني ،م�شددة
على ��ض��رورة تفعيل امل�ق��اوم��ة ال�شعبية للت�صدي لالحتالل
وم�ستوطنيه .وطالبت وزارة اخلارجية واملغرتبني ،املجتمع
ال ��دويل وامل�ن�ظ�م��ات الأمم �ي��ة واحل�ق��وق�ي��ة امل�خ�ت���ص��ة ،ب ��إدان��ة
جرمية �إع ��دام ال�شاب �صنوبر وت�شكيل جلنة حتقيق دولية
للوقوف على تفا�صيلها الوح�شية وحما�سبة مرتكبيها

« »40دقيقة ليلة ُتفرح المتطرفين و ُتغضب المقدسيين والمفتي يدعو للتحرك سياسياُ وقانونيًا
االنباط-وكاالت
�أك� ��د ال �� �ش �ي��خ حم �م��د ح���س�ين م�ف�ت��ي ال�ق��د���س
وال��دي��ار الفل�سطينية  ،ان االحتالل يتمادي يف
طريقة تعامله مع امل�سجد االق�صى  ،مو�ضحاً ان
ما يتم تنفيذه خطري ج��داً وخا�صة بعد متديد
فرتات االقتحامات الليلة لـ 40دقيقة جديدة مل
تكن قائمة منذ 1967
وب�ي�ن ح�سني خ�ل�ال ت���ص��ري�ح��ات اذاع �ي��ة ان
االحتالل ي�سعى لرفع يد االوق��اف اال�سالمية
عن امل�سجد االق�صى  ،ليحلو للم�ستوطنني فعل
ما يريد  ،وتنفيذ خمططاته بال�سيطرة على
امل�سجد االق�صى
وط��ال��ب ح�سن احل�ك��وم��ة الأردن �ي��ة �صاحبة
ال��والي��ة على امل�سجد االق�صى ملنع التجاوزات
م ��ن االح � �ت �ل�ال  ،وك �� �س��ر �إح� �ت� �ك ��ار االح� �ت�ل�ال

للم�سجد االق�صى  ،مطالباً ب���ض��رورة تكثيف
��ش��د ال��رح��ال للم�سجد االق �� �ص��ى  ،وال �ت��واج��د
وحت � ��دي ك��اف��ة م �ع��وق��ات االح� �ت�ل�ال وخ��ا� �ص��ة
املزاعم اجلديدة مبنع الدخول ب�سبب كورونا
وب�ين ان ه�ن��اك ا��س�ت�ه��داف ت�ه��وي��دي لل�سيطرة
على امل�سجد االق�صى وه��و مرفو�ض  ،م�شدداً
ع �ل��ى �� �ض ��رورة ال �ت �ح��رك م��ن ن��اح �ي��ة امل���س�ت��وى
ال�سيا�سي وتفعيل ك��اف��ة امل�ستويات القانونية
وك��ان��ت دائ� ��رة الأوق� � ��اف الإ� �س�لام �ي��ة و� �ش ��ؤون
امل�سجد الأق�صى ن��ددت بقرار متديد ال�شرطة
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ف�ت�رة االق �ت �ح��ام��ات  40دق�ي�ق��ة
�إ��ض��اف�ي��ة يف ال�ف�ترة امل�سائية يف م�س وانتهاك
وا�ضح للو�ضع القائم يف امل�سجد الأق�صى منذ
احتالل القد�س عام 1967
ودع��ت الأوق ��اف اىل وق��ف ه��ذه االنتهاكات
واالق �ت �ح��ام��ات وك ��ررت مطالبتها وق��ف كافة

اق �ت �ح��ام��ات امل���س�ت��وط�ن�ين وج �م��اع��ات ال�ه�ي�ك��ل
املزعوم ،وطالبت با�ستعادة برنامج زيارة ال�سياح
والأج��ان��ب وغ�ير امل�سلمني للم�سجد الأق�صى
دون تدخل من ال�سلطات الإ�سرائيلية .و�شددت
على ان دور ال�شرطة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة يف حماية
امل�سجد من امل�ستوطنني واالقتحامات من خارج
�أبواب امل�سجد الأق�صى ولي�س من داخله
وطالبت باحرتام الو�ضع القائم ال��ذي كان
� �س��ائ��داً ق�ب��ل ال �ع��ام  ،2000م�ع�برة ع��ن رف�ضها
مت��دي��د ف�ت�رت االق �ت �ح��ام��ات م� ��ؤك ��دة ان ه��ذه
االق �ت �ح��ام��ات ك��ان��ت و� �س �ت �ب �ق��ى غ�ي�ر م�ق�ب��ول��ة
ويجب وقفها ،ووق��ف ك��ل تدخل �إ�سرائيلي يف
�ش�ؤون امل�سجد الأق�صى الذي هو �ضمن الوالية
وال��رع��اي��ة الأردن �ي��ة الها�شمية على املقد�سات
واالوقاف الإ�سالمية يف القد�س
قرار متديد االقتحامات تفاخر به ن�شطاء

ال�ي�م�ين وامل���س�ت��وط�ن�ين  ،وق ��ال ن��ا��ش��ط اليمني
املتطرف �أليك�س هوبرمان خ�لال بثه املبا�شر
الق�ت�ح��ام امل�سجد الأق���ص��ى ”:اليوم جميل يف
ب��اح��ة “الهيكل” اخ�ت�رت �أن �أجت�م��ع يف “جبل
البيت” وه �ن��اك ب�ع����ض الأخ� �ب ��ار اجل �ي��دة! مت
متديد �أوق��ات ال��زي��ارة يف احل��رم القد�سي بعد
ال�ظ�ه��ر مب�ق��دار ن�صف ��س��اع��ة! وق��د ي�ب��دو ه��ذا
وك�أنه �شيء تافه
ب�ع��د ك��ل � �ش��يء ،م��ا ه��ي ن���ص��ف ��س��اع��ة؟ لكن
ال �ك �ف ��اح م ��ن �أج � ��ل مت ��دي ��د � �س ��اع ��ات ال ��زي ��ارة
ال���س�خ�ي�ف��ة م �� �س �ت �م��ر ،ن �ح��ن ن �ع �م��ل ع �ل��ى ذل��ك
منذ �سنوات .متديد ال��زي��ارة ك��ان يقابل دوم�اً
بالرف�ض م��ن الأوق ��اف الإ�سالمية .وال �سيما
اليهود الذين مل يُ�سمح لهم بدون �إ�شراف من
ال�شرطة دخ��ول البيت ومت رف�ضهم با�ستمرار
ب�سبب و�صولهم يف غري �أوقات الزيارة

مخطط «اسرائيلي» لتهويد اسم شارع صالح الدين بالقدس المحتلة
االنباط-وكاالت
تخطط ح�ك��وم��ة االح �ت�لال لتحويل ��ش��ارع
� �ص�لاح ال��دي��ن يف م��دي �ن��ة ال �ق��د���س �إىل � �ش��ارع
خم�ص�ص للم�شاة فقط دون �إي �ج��اد �أي بديل
لل�سكان
وبح�سب خمت�صون يف ال�ش�أن املقد�سي ف�إن
النوايا احلقيقية لالحتالل تخفي من ورائها
م�شاريع ا�ستيطانية ،ور�سائل �سيا�سية
وي��رى مهند ج�ب��ارة امل�ح��ام��ي املقد�سي ب��أن
ا� �س �ت �ه��داف � �ش��ارع � �ص�لاح ال��دي��ن ي ��أت��ي �ضمن
م���ش��روع ك�ب�ير ي�ه��دف �إىل ت�ف��ري��غ ال�ق��د���س من
�أه �ل �ه��ا واحل� ��د م��ن ال �ت �ك��اث��ر ال ��دمي ��وغ ��رايف يف
املدينة املقد�سة

ب � � ��دوره ي �� �ش�ير رئ �ي ����س ال �ه �ي �ئ��ة امل �ق��د� �س �ي��ة
مل �ن��اه �� �ض��ة ال �ت �ه �ج�ير ن��ا� �ص��ر ال �ه��دم��ي اىل �أن
االح �ت�ل�ال ق��د ع�بر يف �أك�ث�ر م��ن م�ن��ا��س�ب��ة عن
نيته وخططه لتغيري مالمح مدينة القد�س
ومرافقها لت�صبح معربة عن ح�ضارته وثقافته
الغربية بعيدا عن تاريخ وجذور مدينة القد�س
الإ�سالمية
�أم� ��ا ال �ك��ات��ب وال �� �ص �ح �ف��ي امل �ق��د� �س��ي را� �س��م
عبيدات ف�أكد �أن ا�ستهداف حكومة االحتالل
وبلديته يف القد�س ل�شارع �صالح الدين يحمل
م �غ��زى وم�ع�ن��ى ��س�ي��ا��س��ي ي�ت�م�ث��ل ب�ط�م����س ا��س��م
�صالح الدين الأيوبي الذي كان �سببا يف حترير
مدينة القد�س
ويقول عبيدات �إن االحتالل يريد �أن يطلق

ع�ل��ى � �ش��ارع � �ص�لاح ال��دي��ن ا� �س��م � �ش��ارع ت��رام��ب
كمكافئة لتطرفه املتمثل بدعم دولة االحتالل
ونقل �سفارة الواليات املتحدة ملدينة القد�س
ولل�شارع امل�ستهدف مكانة اقت�صادية فهو
م��ن �أه ��م ال �ط��رق احل �ي��وي��ة ال �ت��ي حت ��وي على
جنبتاها ال�ع���ش��رات م��ن امل�ح��ال ال�ت�ج��اري التي
حتارب من قبل بلدية القد�س من خالل فر�ض
ال�ضرائب الباهظة بحق �أ�صحابها لإرغامهم
على �إغالقها وبالتايل بيعها للم�ستوطنني
وكان �شارع �صالح الدين ال�شريان احليوي
ال �ت �ج��اري يف م��دي�ن��ة ال�ق��د���س لكنه حت� �وّل �إىل
��س��وق �شعبي ب�سبب اب�ت��زاز �سلطات ال�ضرائب
الإ�سرائيلية بفر�ض �ضريبة ت�صل �إىل  %60من
جممل مبيعات التاجر

وك�أحد �أ�شكال الت�ضييق على �أهايل القد�س
ال�ق��اط�ن�ين يف ه��ذا ال �� �ش��ارع �أو مي�ل�ك��ون حم��ال
جت��اري��ة ف �ي��ه ف��ان��ه ومب��وج��ب ق � ��رارات ب�ل��دي��ة
االح �ت�لال وم��ن ورائ �ه��ا احل�ك��وم��ة االحتاللية
مينع جتديد البناء و�إعادة ت�أهيل املحال هناك
ويقع �شارع �صالح الدين يف اجل��زء ال�شرقي
م��ن م��دي�ن��ة ال �ق��د���س ،ومي �ت��د ق��راب��ة  760م�ترا
ابتداء من التقائه مع �شارع ال�سلطان �سليمان
املحاذي للأ�سوار ال�شمالية للبلدة القدمية عند
باب ال�ساهرة وينتهي بالتقائه مع طريق نابل�س
ويعود �سبب ت�سمية هذا ال�شارع با�سم �صالح
الدين ن�سبة �إىل القائد الإ�سالمي �صلح الدين
الأيوبي الذي �سلكه �أثناء توجهه لفتح مدينة
القد�س وحتريرها من ال�صليبيني

هيئة األسرى :االحتالل ال يزال يرفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر
االنباط-وكاالت

�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين،
ال �ي ��وم ال �� �س �ب��ت ،ب � ��أن ��س�ل�ط��ات االح �ت�ل�ال
اال�سرائيلي ،ال تزال ترف�ض ت�سليم جثمان
ال�شهيد ك�م��ال �أب ��و وع ��ر ،ال ��ذي ا�ست�شهد
الثالثاء املا�ضي ،نتيجة ل�سيا�سة الإهمال
الطبي املتعمد
وقال امل�ست�شار االعالمي للهيئة ح�سن
عبد رب��ه لـ”وفا”� ،إن �سلطات االحتالل
رف�ضت الطلب الذي تقدم به طاقم الهيئة
القانوين نهاية الأ�سبوع املا�ضي ،وت�ستمر
يف اح�ت�ج��از ج�ث�م��ان��ه ،الأم ��ر ال ��ذي يعترب
�إمعانا يف اجلرمية ،لي�س فقط من خالل
ا�ست�شهاده ،و�إمنا يف االحتجاز
ولفت اىل �أن ال�شهيد �أبو وعر هو ثامن
�أ�سري يرتقي داخل �سجون االحتالل ويتم
احتجاز جثمانه ،والأ� �س��رى ه��م �أقدمهم
�أن �ي ����س دول � ��ة ،وع ��زي ��ز ع��وي �� �س��ات ،وب���س��ام
ال�سائح ،وف��ار���س ب ��ارود ،و�سعد الغرابلي،
وداوود اخلطيب ،ون�صار طقاطقة ،وكمال
�أب � ��و وع � ��ر ،وج �م �ي �ع �ه��م رف �� �ض��ت ��س�ل�ط��ات
االحتالل ت�سليم جثامينهم
وط ��ال ��ب ع �ب��د رب ��ه ال���ص�ل�ي��ب الأح �م��ر
ال ��دويل وامل��ؤ��س���س��ات االن���س��ان�ي��ة ال��دول�ي��ة
ب�ضرورة ال�ضغط على االحتالل لت�سليم
جثامني الأ�سرى ال�شهداء ،ليتم ت�شييعها

مبا يليق بت�ضحياتهم
وك ��ان ق��د �أع �ل��ن ع��ن ا�ست�شهاد الأ��س�ير
كمال �أبو وعر الثالثاء املا�ضي مب�ست�شفى
“�أ�ساف هروفيه” ،ب �ع��د م �ع��ان��ات��ه مع
م��ر���ض ��س��رط��ان احل�ن�ج��رة واحل�ل��ق نهاية
العام املا�ضي ،وق��د خ�ضع لعالج �إ�شعاعي
ب�ع��د �إه �م��ال ط�ب��ي متعمد م��ن ق�ب��ل �إدارة
ال�سجون ،وم��ن ثم تدهورت حالته ب�شكل
��س��ري��ع ،ف�ت��م حت��وي�ل��ه لإج� ��راء عملية زرع
�أنبوب بال�ستيكي مل�ساعدته على التنف�س
ويف ال�ي��وم ال �ت��ايل ،نقلت �إدارة �سجون

االح �ت�لال الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،ج�ث�م��ان ال�شهيد
�أبو وعر �إىل معهد الطب العديل يف “�أبو
كبري” ،لإجراء معاينة خارجية ،وفح�ص
ظاهري للجثمان ،واجراء �صورة مقطعية
له
ول��د ال�شهيد �أب��و وع��ر بتاريخ ال �ـ 25من
متوز /يوليو عام  1974يف الكويت ،و�سبق
ع��ائ�ل�ت��ه ب��ال �ع��ودة �إىل ف�ل���س�ط�ين بخم�س
�سنوات ،وه��و االب��ن ال�ث��اين لعائلة مكونة
م��ن �ستة �أف ��راد ،تقيم يف بلدة قباطية يف
جنني

�أكمل �أبو وعر الثانوية العامة ،والتحق
بقوات الـ ،17وا�ستمر االحتالل مبطاردته
ل �ث�ل�اث � �س �ن��وات ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة م�ق��اوم�ت��ه
ل�ل�اح� �ت�ل�ال ق �ب��ل اع �ت �ق��ال��ه ع � ��ام ،2003
وت�ع��ر���ض لتحقيق ق��ا�� ٍ�س ا�ستمر  100يوم
بال�سجن امل�ؤبد 6
ب�شكل متتال ،وحكم عليه ّ
مرات ،و( )50عاما
ح��رم االحتالل عائلته من زيارته ملدة
ثالث �سنوات متتالية بعد اعتقاله ،وقبل
نحو عام فقط ُ�سمح لأ�شقائه بزيارته
� � �ش� ��ارك الأ�� � �س �ي��ر �أب � � ��و وع � ��ر يف ك��اف��ة
الإ� �ض��راب��ات املفتوحة ع��ن ال�ط�ع��ام ومنها
الإ�سنادية ،وكان �آخرها �إ�ضراب عام 2017
عانى �أبو وعر من م�شاكل �صحية �سابقة
يف ال��دم خ�لال ف�ترة اعتقاله ،ومتكن من
عالجها� ،إال �أن��ه ويف نهاية العام املا�ضي،
ب ��د�أ و��ض�ع��ه ال���ص�ح��ي ي �ت��ده��ور ت��دري�ج�ي��ا،
�إىل �أن ثبتت �إ�صابته ب�سرطان احلنجرة،
وبد�أت مواجهته يف ظروف اعتقالية �صعبة
وقا�سية ،كما �أ�صيب بفريو�س “كورونا”
خ�لال مت��وز املا�ضي ،وذل��ك بعد نقله من
معتقل “جلبوع” ال ��ذي ك ��ان ي�ق�ب��ع فيه
حينها �إىل �إحدى امل�ست�شفيات الإ�سرائيلية،
وخ �ل�ال ال���ش�ه��ور امل��ا��ض�ي��ة ت�ف��اق��م و�ضعه
ال���ص�ح��ي ب�شكل م�ت���س��ارع� ،إىل �أن �أرت �ق��ى
��ش�ه�ي��دا يف  10ت���ش��ري��ن ال �ث��اين /نوفمرب
اجلاري

الديكور رقم  19و مشاركة
اليساريين واإلسالميين!
د.عبداهلل الطوالبة
توقفت ن�سبة الإق�تراع يف دائ��رة عمان الثالثة عند الرقم  ،%11,66مقابل  %65,74يف دائرة
البادية اجلنوبية .نختار ن�سبتي امل�شاركة هاتني ،كمدخل ينطوي على م�ؤ�شرات مهمة ملعاينة
نتائج انتخابات جمل�س النواب التا�سع ع�شر.
الن�سبة الأوىل ،هي الأقل على امل�ستوى الوطني فيما يُعرف بدائرة احليتان ،ويتناف�س فيها
عادة مرت�شحون من خلفيات براجمية وحزبية ،و�آخرون “�أيديهم مفتوحة” ب�سخاء يف الإنفاق
على حمالتهم الإنتخابية� .أما الن�سبة الثانية ،فتخ�ص منطقة ع�شائرية ،اعتدنا يف الإنتخابات
ال�سابقة �أن ت�تراوح ن�سبة امل�شاركة فيها بني � %90-80إن مل يكن �أك�ثر .اذن ،نحن �أم��ام تراجع
�شعبي غري م�سبوق يف امل�شاركة ،حتى يف مناطق الع�شائر .وهذا ما ت�ؤكده �أي�ضاً ن�سبة الإقرتاع
العام بواقع  ،%29,9كما �أعلنتها اجلهات الر�سمية .وهي الن�سبة الأدنى يف تاريخ احلياة النيابية
الأردنية ،على الرغم من التمديد ل�ساعتني واالت�صال مبن مل يذهبوا �إىل مراكز الإقرتاع وحثهم
على امل�شاركة ب�إحلاح� ”:أنتم مل تنتخبوا بعد ،هيا اىل ال�صناديق.”...
�سنفرت�ص ان ن�سبة الإق�تراع العام املوم�أ �إليها فوق �صحيحة ،و�سنتغا�ضى عن مرت�شحني
ظهروا �صوتاً و�صورة يف فيديوهات مت تداولها عرب و�سائل التوا�صل الإجتماعي ،وقالوا كالماً
ير�سم عالمات ا�ستفهام بخ�صو�ص نزاهة الإنتخابات .لكن �أهم ما ميكن التقاطه من تدين ن�سبة
امل�شاركة ،هو فقدان الأمل يف العملية الإنتخابية ويف خمرجاتها .وك�أن الأغلبية تو�صل ر�سالة
ال حتتاج �إىل عبقرية لفك �شيفراتها ،فحواها �أن ال ثقة مبجال�س النواب وال ب�إمكانية حدوث
�إ�صالح حقيقي .هنا ،نعتقد ان على عقل الدولة �أن يت�أمل الر�سالة ب�إمعان� ،أو ًال ،ويقر�أها بدل املرة
مرتني ،ثانياً .فال�سيا�سة الذكية ،يُفرت�ص �أن تتحا�شى �إي�صال �شعبها �إىل فقدان الأمل ،و�إال ف�إنها
حتكم على نف�سها �إما بالو�صول �إىل طريق م�سدود او بالإخفاق يف �سلوك طريق ينا�سب املرحلة
وي��واك��ب م�ستجداتها .وم��ن �أب��رز ه��ذه امل�ستجدات� ،أن النا�س تغريت وتتغري يف ع�صر الف�ضاء
املفتوح وتدفق املعلومات.
على �صعيد النتائج ،نرى ان الفائز الأول كان املقاطعة ال�شعبية للإنتخابات ،بناء على ن�سب
امل�شاركة التي ذكرنا وما يتعلق بها من تفا�صيل� .أما امل�ستفيد الثاين ،فهو الع�شائرية ،و�إن بن�سب
�أقل مقارنة باالنتخابات ال�سابقة ،كما �سبق �أن قلنا.
ولنا يف الع�شائرية قول ،مبناه �أننا ن�ستغرب ممن ي�أخذون على جمتمعنا ت�أثري الع�شائرية فيه،
وبخا�صة يف الإنتخابات .فما درى ه�ؤالء ب�أنهم يقدمون �أنف�سهم كم�ست�شرقني غرباء عن املجتمع
الذي �إليه ينتمون وفيه يعي�شون.
الع�شرية فرع القبيلة ،والإثنتان ُم َكوِّن �أ�سا�س يف البنى املجتمعية العربية .من هنا ،تبلور دور
القبيلة كمحدد رئي�س للعقل ال�سيا�سي العربي ،منذ مئات ال�سنني وما يزال .ال بل �إن دورها يف
هذا ال�سياق ،اكرث ت�أثرياً و�أبعد �أثراً من دور العقيدة.
لقد تكر�س دور القبيلة يف تكوين العقل ال�سيا�سي العربي ،منذ �أن رف�ضت قري�ش يف اجتماع
�سقيفة بني �ساعدة الختيار خليفة النبي ،مبد�أ ت��داول ال�سلطة ال�سيا�سية(اخلالفة �آن��ذاك) �أو
حتى امل�شاركة فيها .فقد ح�سم ابو بكر املوقف يف رده على الأن�صار املطالبني باخلالفة بالقول
�”:إن العرب ال تدين �إال لهذا احلي من قري�ش”  ٠وعندما رفع الأن�صار غري القر�شيني مطلب “
منا �أمري ومنكم �أمري” (الحظ منا ومنكم) ،يرد عمر بن اخلطاب بلهجة �أقرب اىل التهديد ”:
هيهات هيهات ،ال يجتمع �سيفان يف غمد واحد .”...ويغيب عن �أذهان الكثريين �أن اخللفاء كلهم،
يف مراحل اخلالفة العربية الإ�سالمية كافة ،بدءاً ب�أبي بكر وحتى �آخر خليفة عبا�سي ُقتِل خالل
اجتياح املغول لبغداد عام 1258م ،ينتمون �إىل فرع عبد مناف القر�شي ،الذي ينتمي اليه النبي.
ويف احلا�ضر �أي�ضاً ،ما تزال القبيلة حمدداً رئي�ساً للعقل ال�سيا�سي العربي ،يف واقع ي�سيطر
فيه منط الدولة الريعية والأ�شكال التقليدية ما قبل الر�أ�سمالية يف تنظيم احلياة االقت�صادية.
فمن طبيعي �أمره� ،أن يحتفظ واقع كهذا مبا يُعرف ب”اخلاليا الأولية” ،بتعبري الدكتور توفيق
�سلوم .وتتمثل هذه اخلاليا ،بالبطون والع�شائر وما يت�صل بذلك من �شيوع النزعة الأبوية يف
معاملة اجلماعات والأفراد .ين�سحب ذلك على املجتمعات العربية كافة ،و�إن بن�سب متفاوتة.
�أما وقد ذكرنا الفائزين يف هذه االنتخابات ،فحري بنا ان نتطرق �إىل اخلا�سرين ،وبخا�صة
ال�ي���س��اري��ون والإ� �س�لام �ي��ون .ال ي�ت��وف��ر ل��دي م�ع�ل��وم��ات ع��ن �أ��س�ب��اب م���ش��ارك��ة ال�ي���س��اري�ين ،لكن
مرجعيتهم املعرفية املتميزة بالقراءة العلمية للأحداث واملعززة بتجربة ن�ضالية تاريخية تعمدت
بالت�ضحيات ،رمبا مل ت�سعفهم باتخاذ املوقف الأن�سب لهم .غاب عن بالهم ان املرحلة لي�ست
مرحلتهم� .إنها لي�ست مرحلة املد الي�ساري القومي ،عندما جنح الأردين امل�سيحي ال�شيوعي ابن
قرية ال�سماكية يف الكرك ،يعقوب زيادين ،يف الإنتخابات النيابية عام  1956عن حمافظة القد�س.
نحن يف مرحلة ،الفاعل الرئي�س فيها خالل االنتخابات هو “البزن�س ال�سيا�سي” املتحالف مع
الربجوازية الطفيلية الالوطنية .مرحلة املال الأ�سود وا�ستغالل الفقر والفاقة ل�شراء الذمم،
يف واقع ما يزال دور الع�شائر فيه �أكرب من دور الأحزاب والربامج ،يُ�ضاف �إىل ذلك تف�شي التدين
املتحجر.
ال�شعبي الأبله وانت�شار الفكر ال�سلفي
ِّ
على �صعيد الإ�سالميني� ،أظ��ن ان م�شاركتهم قوبلت بالرف�ض ال�شعبي وع��دم الإ�ستح�سان
حتى داخل �صفوفهم .نقطة �ضعف الإ�سالميني الرئي�سة ،التلويح لهم ب�شيء من كعكة النفوذ
واغرائهم بكرا�سي ال�سلطة تنفيذية كانت �أم ت�شريعية .هذا الإغراء ،من �ش�أنه �أن يعمي �أب�صارهم
وي�شل ب�صائرهم .ولنا يف جتربتهم مع املجل�س الع�سكري يف م�صر ،بعد الإطاحة بح�سني مبارك،
يف �شباط عام  ،2011مثال فاقع .فقد ا�ستثمر اجلرناالت يف نقطة �ضعفهم تلك و�أجل�سوهم على
كر�سي احلكم ملدة عام ،وما �أن تهي�أت الظروف حتى قلبوا لهم ظهر امل َِجن وتخل�صوا من حكمهم،
والتفا�صيل معروفة .يتغا�ضى الإ�سالميون من �أجل حتقيق منافع �سيا�سية عن حقيقة �أن الدين
الذي ب�إ�سمه ميار�سون ال�سيا�سة ،تقت�ضي �أالعيب هذه الأخرية �أحياناً توظيفه ل�شرعنة قرارات
معينة وتوجهات ما.
ويظل اخلا�سر الأول يف هذه الإنتخابات ،الأردن .فماذا يُتوقع من جمل�س ،اخلربات ال�سيا�سية
لدى �أع�ضائه املئة اجلدد يف حدودها الدنيا ،وال يكاد يُلحظ فيه لأهل الفكر واملثقفني وجود ،يف
مرحلة ُتنذر بتحديات �سيا�سية م�صريية؟! وعلى �سرية الأع�ضاء اجلدد ،كيف ميكن تفهُّم تغيري
وجوه بهذا العدد فج�أة؟!
�إن القراءة الأولية املت�أنية لرتكيبة هذا املجل�س ،ال بد �ستلحظ �أنه �أعجز من القيام ب�أي دور
يبث الأم��ل يف النفو�س على �صعيد الإ�صالح ال�سيا�سي ،و�أ�ضعف من �أن يرفع بطاقة حمراء يف
وجه الف�ساد.
كما �أن جمل�ساً برتكيبته هذه ،لن يجر�ؤ على قول ال لنهب مقدرات الدولة ،ونعم لإ�ستعادة
�أ�صولها املبيعة .وكيف ملجل�س كهذا �إذن� ،أن يجرتح حلو ًال مل�شكلتي الفقر والبطالة ويبدع �إجراءات
لوقف تراجع اهم قطاعني بالن�سبة للأردن ،هما التعليم وال�صحة؟!
�أخرياً ،نعتقد �أن من �سيقر�أ �سطورنا ،لرمبا تقدح يف ر�أ�سه قولة ”:نحن � -أي النواب  -جمرد
ديكور” ،خا�صة و�أن القائل نائب خم�ضرم ما يزال يحتفظ مبقعده حتت القبة منذ عام ،1989
وكان ذات فرتة رئي�س جمل�س نيابي .الفرق فقط� ،أن الديكور اجلديد يحمل الرقم .19
ونختم برتك ف�سحة للإحتماالت ،من منطلق ن�سبية الأم��ور .وعليه ،نت�ساءل� :إىل �أي ح ٍّد
�سيكون املجل�س اجلديد هكذا بالفعل ،وما ن�سبة االحتمال ب�أن يقلب التوقعات؟
ال�شهور املقبلة �سرتوي.

إعالن رسمي مخيف بشأن تفشي
كورونا في فلسطين..
االنباط-وكاالت

ح ��ذرت وزي ��رة ال�صحة الفل�سطينية ،مي
الكيلة ،ام�س ال�سبت ،من �أن “عدد الإ�صابات
الفعلية بفريو�س كورونا يف البالد ،هو ثالثة
�أ�ضعاف الأرقام التي يتم الإعالن عنها”
وق��ال��ت ،يف حديث لإذاع��ة �صوت فل�سطني،
�إن “العدوى منت�شرة وع��ال�ي��ة يف فل�سطني،
خ�صو�صا يف ن��اب�ل����س و��س�ل�ف�ي��ت ،ب�سبب حالة
عدم االلتزام ب��الإج��راءات الوقائية ،وا�ستمرار
�إق��ام��ة املنا�سبات والأعرا�س” ،حم��ذرة من �أن
“فل�سطني مقبلة على مرحلة لي�ست هينة ،يف
حال ا�ستمر الو�ضع على ما هو عليه”
و�أ��ض��اف��ت الكيلة �أن “وزارة ال�صحة تعمل
على �إيجاد حلول لكل امل�شاكل امل��وج��ودة ،حيث

يوجد �سبعة مراكز عالجية يف الوطن ،ي�ضاف
�إليها م�ست�شفى الهالل يف �شمال ال�ضفة ،الذي
�سيحول �إىل م�ست�شفى عالج كورونا ،وهو جمهز
بخم�سني �سريرا” ،م�ؤكدة �أن��ه جرى توظيف
�سبعني كادرا يف الأ�سبوعني املا�ضيني ،وي�ضاف
�إليهم �أرب �ع��ون خ�لال الأ��س�ب��وع املقبل ،و�سيتم
تدريبهم وت�أهيلهم ملتابعة �أو�ضاع امل�صابني
ولفتت �إىل �أن البالد “�ستح�صل على اللقاح
عرب م�ؤ�س�سة كوفاك ،املهتمة بتوفري اللقاحات
للدول ذات الدخل املحدود ،وفل�سطني ع�ضو يف
هذه امل�ؤ�س�سة ولها ممثل فيها”
كما ق��ال��ت ال��وزي��رة �إن �سبب ت��أخ��ر و�صول
لقاح االنفلونزا املو�سمية �إىل فل�سطني ،يعود
�إىل طلب من ال�شركة امل�صنعة بوقف ا�ستخدام
اللقاح ،ب�سبب م�شاكل ت�صنيعيه ،بعد و�صوله
مركز التوزيع الإقليمي

الريا�ضي
الأحد
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النشامى يرفع وتيرة االستعداد للقاء سوريا

تعادل الصريح والرمثا وديا

االنباط – عمان

رفع املنتخب الوطني لكرة القدم ،وترية
حت �� �ض�يرات��ه ال�ف�ن�ي��ة وال �ب��دن �ي��ة ،ا� �س �ت �ع��داداً
مل��واج �ه��ة ن �ظ�يره ال �� �س��وري ودي � �اً م �� �س��اء غ��دٍ
االث �ن�ين ع�ل��ى ��س�ت��اد ن ��ادي ال���ض�ب��اط يف دب��ي،
� �ض �م��ن امل �ع �� �س �ك��ر ال �ت��دري �ب��ي ال � ��ذي ي�ق�ي�م��ه
الن�شامى حالياً يف الإمارات ،ت�أهباً ال�ستكمال
الت�صفيات امل�شرتكة يف �آذار القادم .و�أج��رى
الن�شامى تدريباً م�ساء ال�سبت على مالعب
االحت� ��اد الإم� ��ارات� ��ي ،ب �ق �ي��ادة امل� ��درب ف�ي�ت��ال
ب��ورك�ل�م��ان��ز تخلله تطبيق ع��دد م��ن اجلمل
التكتيكية ،ت�أهباً للقاء الودي الثاين والأخري
��ض�م��ن امل�ع���س�ك��ر ،ح�ي��ث ك ��ان امل�ن�ت�خ��ب ت�ع��ادل
اخل�م�ي����س امل��ا��ض��ي م��ع ال �ع��راق دون �أه ��داف،
يف امل�ب��اراة الإع��دادي��ة الأوىل �ضمن املع�سكر.
ويقام مع�سكر الن�شامى يف الإم ��ارات ،و�سط
تطبيق ب��روت��وك��ول ��ص�ح��ي م���ش��دد للحفاظ
على ال�سالمة العامة ،ويهدف لرفع م�ستوى
الإعداد ،ت�أهباً ال�ستكمال الت�صفيات امل�شرتكة
وامل�ؤهلة لك�أ�س العامل  ،2022ونهائيات �آ�سيا

االنباط – عمان

 .2023ي��ذك��ر �أن املنتخب ال��وط�ن��ي �سيواجه
الكويت �أواخ��ر �آذار ال�ق��ادم  ،2021قبل لقاء
نيبال و�أ�سرتاليا يف حزيران� ،ضمن املجموعة

ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال�ت���ص�ف�ي��ات .وي�ستقر املنتخب
الوطني يف امل��رك��ز ال�ث��اين �ضمن جمموعته،
ب��ال���ش��راك��ة م��ع ال�ك��وي��ت ب ��ذات ال��ر��ص�ي��د (10

نقاط) ،مع بقاء �أ�سرتاليا بال�صدارة (،)12
ونيبال راب�ع�اً ( ،)3واخ�ي�راً تايبيه ال�صينية
دون �أي نقطة.

منتخب سوريا يستعد لمواجهة النشامى

دبي – وكاالت

ال �ت��زم الع�ب��و امل�ن�ت�خ��ب ال �� �س��وري ال�سبت،
ب��ال�ت��دري�ب��ات اجل�م��اع�ي��ة ،ا��س�ت�ع��دادا ملواجهة
منتخبنا الوطني ودي��ا ،الإث�ن�ين وغ��اب عدد

م��ن الع �ب��ي امل�ن�ت�خ��ب ال �� �س��وري ع��ن احل�صة
التدريبية اجلمعة؛ ب�سبب االج�ه��اد الكبري
م��ن م��واج�ه��ة �أوزب�ك���س�ت��ان ال��ودي��ة ،اخلمي�س
امل��ا��ض��ي ،وال�ت��ي انتهت ب�ف��وز ن�سور قا�سيون
بهدف وحيد �سجله حممود املوا�س .التون�سي

نبيل معلول ،املدير الفني للمنتخب ال�سوري،
�أكد يف ت�صريحات �سابقة� ،أن فريقه �سيخو�ض
م��واج �ه �ت��ي �أوزب �ك �� �س �ت��ان والأردن ،ك��أن�ه�م��ا
م�ب��اري��ات ر�سمية .وم��ن املنتظر �أن يخو�ض
معلول مباراة الأردن ،بت�شكيلة خمتلفة عن

مواجهة �أوزبك�ستان ،حيث �سيمنح الفر�صة
لالعبني جدد ،مع املحافظة على رباعي خط
ال��دف��اع ،ال��ذي ق��دم �أداء كبريا .ي�شار �إىل �أن
املنتخب الأردين ،تعادل مع نظريه العراقي،
اخلمي�س املا�ضي ،دون �أهداف.

الريال يريد راموس لالعتزال

ختام مبادرة قصي للمعالجين الرياضيين

االنباط – عمان

اخ �ت �ت �م��ت دورة «م� � �ب � ��ادرة ق �� �ص��ي»
للمعاجلني الريا�ضيني ،التي �أقامها
احتاد كرة القدم عرب اللجنة الطبية،
وب� ��إ�� �ش ��راف حم��ا� �ض��ري��ن م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
االومل �ب �ي��ة .و�أق �ي �م��ت ال � ��دورة مل�ع��اجل��ي
�أن��دي��ة املحرتفني والأوىل وال�سيدات
خ�ل�ال ال� �ف�ت�رة م ��ن � 30 – 21أي �ل��ول
امل��ا��ض��ي ،ح�ي��ث �سيتم ت�سليم بطاقات

مدريد – وكاالت

يف احل��ال��ة البدنية ل��رام��و���س ،بينما يتوقع
امل �ع �ظ��م ق ��درت ��ه ع �ل��ى حت �م��ل ال �ل �ع��ب ل�ع��دة
موا�سم �أخ��رى .و�أ��ض��اف��ت �أن رغبة جمل�س

ب�يري��ز ب��ال�ك��ام��ل ه��ي ال�ت�ج��دي��د ل��رام��و���س،
لكن م��ع احل�ف��اظ على �سيا�سة ال�ن��ادي ب��أن
من تخطى  30عامًا يجدد له مو�س ًما بعد

االع �ت �م��اد م ��ن ق �ب��ل «م � �ب ��ادرة ق���ص��ي»
باللجنة االوملبية ،اعتبارا من الأحد.
وتاليا �أ�سماء املعاجلني الذين اجتازوا
ال � � � ��دورة :ع �ب��د ال ��رح� �م ��ن ال �ت �م �ي �م��ي،
عبداهلل نا�صر� ،أحمد اجلياتنة ،ميان
ال� �ع ��زي ،حم �م��د �أب� ��و ال �� �ش �ع��ر ،حم�م��د
العالونة ،عبداهلل علي ،عي�سى القا�سم،
�إب��راه �ي��م ا� �س �م��ران ،ف�ل�اح ال���س��رح��ان،
�أح �م��د اخل�لاي �ل��ة� ،أ� �س��ام��ة الك�سا�سبة،
م�صعب الدراب�سة.

مدريد تمنح نادال اعلى وسام

مدريد – وكاالت

ك �� �ش��ف ت �ق��ري��ر ��ص�ح�ف��ي �إ�� �س� �ب ��اين ،ع�م��ا
� �س �ي �ح��دث يف اج �ت �م��اع ف �ل��ورن �ت �ي �ن��و ب�يري��ز
رئي�س ري��ال مدريد ،مع �سريجيو رامو�س،
ق��ائ��د امل�ي�رجن ��ي ،الإث� �ن�ي�ن .وك� ��ان ب��رن��ام��ج
«ال �� �ش�يرجن �ي �ت��و» الإ� �س �ب��اين ،ق ��ال ب��الأم ����س
�إن ه�ن��اك اجتماعًا ب�ين ال�ط��رف�ين ،الإث�ن�ين
امل�ق�ب��ل ،ك�م��ا �سيتحدث ب�يري��ز ورام��و���س يف
الإع�ل�ام .وينتهي عقد رام��و���س م��ع النادي
امللكي يف املو�سم احلايل ،ومل ي�صل الطرفان
�إىل اتفاق ب�ش�أن التجديد حتى الآن .ووف ًقا
ل�شبكة «ديفن�سا �سنرتال» الإ�سبانية ،ف��إن
رغ �ب��ة �إدارة ري ��ال م��دري��د � �ص��وب رام��و���س
مل ت�ت�غ�ير ،ح�ي��ث �إن �ه��م ي ��أم �ل��ون �أن يعتزل
ال�لاع��ب يف ال�ن��ادي امللكي .و�أ� �ش��ارت �إىل �أن
برييز ورام��و���س �سيظهران ي��وم الإث�ن�ين يف
ب��رن��ام��ج « »El Largueroع�ل��ى �إذاع ��ة
«كادينا �سري» ،حيث �سيتواجد الرئي�س يف
مكتبه بفالديبيبا�س ،بينما �سيظهر قائد
امل�يرجن��ي م��ن غ��رف��ة ال�صحافة يف مع�سكر
منتخب �إ�سبانيا و�أو�ضحت �أن برييز �سيقدم
كل التف�سريات التي يراها منا�سبة لو�ضع
ال�لاع��ب ،ولت�أكيد �أن ري��ال مدريد ال يفكر
يف رحيل رامو�س .وقالت ال�شبكة الإ�سبانية،
�إن القليل فقط يف ريال مدريد من ي�شككون

ت �ع��ادل ال���ص��ري��ح م��ع ال��رم �ث��ا ،دون
�أه � � ��داف ،يف امل ��واج� �ه ��ة ال ��ودي ��ة ال �ت��ي
جمعتهما ال�سبت ،على ملعب الأم�ير
ها�شم ،يف �إطار ا�ستعداداتهما للجولة
 13ب ��دوري امل�ح�ترف�ين .و�أه ��در الع��ب
ال�صريح جم��دي ال�ع�ط��ار ،ركلة ج��زاء
خ�لال امل �ب��اراة ،ال�ت��ي �شهدت م�شاركة
ع��دد م��ن ال�لاع �ب�ين ،ب �ه��دف ال��وق��وف

ع�ل��ى م�ستوياتهم ال�ف�ن�ي��ة وال�ب��دن�ي��ة.
وي�ل�ت�ق��ي ال���ص��ري��ح م��ع احل���س�ين �إرب ��د
اخل�م�ي����س امل�ق�ب��ل ،ع�ل��ى ��س�ت��اد احل�سن
يف اجل��ول��ة  13ب��ال��دوري ،بينمايلتقي
ال��رم�ث��ا يف ال �ي��وم ال �ت��ايل م��ع الأه �ل��ي،
ع �ل��ى � �س �ت��اد امل� �ل ��ك ع �ب��د اهلل ال �ث��اين
بالقوي�سمة .وي�ستقر ال�صريح باملركز
الثامن بر�صيد  14نقطة ،فيما يحتل
ال��رم �ث��ا امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث ب��ر� �ص �ي��د 19
نقطة.

الآخر .وذكرت �أن امل�شكلة هي عناد رامو�س
ورف���ض��ه ه��ذا الأم ��ر ،ح�ي��ث يطلب ال�لاع��ب
ا�ستثناء ب�سبب ما قدمه للنادي.

�أع�ل�ن��ت احل�ك��وم��ة املحلية يف منطقة
مدريد� ،أن العب التن�س رافائيل نادال
�سيح�صل على و�سام «الثاين من مايو»
رت �ب ��ة ال �� �ص �ل �ي��ب الأك� �ب ��ر� ،أع� �ل ��ى و� �س��ام
ت �ق��دم��ه ،ع��رف��ان��ا م�ن�ه��ا ب�ـ»ال���س�ل��وك�ي��ات
ال �ن �م��وذج �ي��ة ال �ت��ي مت �ي��ز ب �ه��ا يف خ��دم��ة
امل��واط �ن�ي�ن» .و��س�ت�ق��دم رئ�ي���س��ة ح�ك��وم��ة
م��دري��د� ،إي��زاب �ي��ل دي ��از �أي��و� �س��و ،تقريرا
�إىل جم�ل����س ح�ك��وم��ة امل�ن�ط�ق��ة مل�ن��ح ه��ذا
التقدير الفخري لالعب التن�س ،الذي
مت �ت �ل��ئ م �� �س�ي�رت��ه ب �ـ»ال �ق �ي ��م واجل� �ه ��ود

ال�ت��ي نحتاج جميعا �إىل ت��ذك��ره��ا كثريا
الآن يف ه��ذا ال��و��ض��ع ال���ص�ع��ب» الناجم
ع��ن ت�ف���ش��ي ال��وب��اء ،ب�ح���س��ب امل���س��ؤول��ة.
و�سيتم امل��واف�ق��ة على منح �أع�ل��ى تكرمي
تقدمه مدريد �سنويا ،يف ه��ذه الن�سخة
لنادال ،خالل االجتماع القادم حلكومة
املنطقة املرتقب الأربعاء .وفاز نادال يف
 20بطولة ك�برى «ج��ران��د ��س�لام» ،وهو
الع��ب التن�س الوحيد يف التاريخ ال��ذي
رفع ك�أ�س روالن جارو�س  13م��رة ،وفقا
لرئي�سة ح�ك��وم��ة م��دري��د ال�ت��ي تعتربه
«م��ن �أف�ضل الريا�ضيني يف التاريخ� ،إن
مل يكن الأف�ضل بالفعل حتى الآن».

ايطاليا وال بديل عن الفوز امام بولندا
روما – وكاالت
بعد �أن حقق املنتخب الإي�ط��ايل انت�صارا
وح�ي��دا خ�لال �أول  4م�ب��اري��ات ل��ه باملجموعة
الأوىل يف دوري �أمم �أوروب� ��ا ،مل يعد أ�م��ام��ه
ب ��دي �ل�ا ع� ��ن حت �ق �ي��ق ن �ت �ي �ج��ة �إي� �ج ��اب� �ي ��ة يف
م �ب��ارات��ه امل��رت�ق�ب��ة �أم� ��ام ن �ظ�يره ال�ب��ول�ن��دي،
الأح� ��د ،ك��ي ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى �أم��ال��ه يف ال�ت��أه��ل
ل�ن�ه��ائ�ي��ات ال�ب�ط��ول��ة يف ال �ع��ام امل �ق �ب��ل .وق�ب��ل
م�ب��اراة ال�ي��وم امل�ق��ررة مبدينة ري��دج��و �إميليا
الإي �ط��ال �ي��ة ،ت �ب��دو امل�ن��اف���س��ة م�ف�ت��وح��ة ب�شكل
ك �ب�ير يف امل �ج �م��وع��ة ،ح �ي��ث ي �ح �ت��ل امل�ن�ت�خ��ب
ال�ب��ول�ن��دي ال �� �ص��دارة بر�صيد  7ن �ق��اط ،يليه
املنتخب الإيطايل بر�صيد  6نقاط ،واملنتخب
ال �ه��ول �ن��دي ب��ر� �ص �ي��د  5ن �ق ��اط ،ب�ي�ن�م��ا يقبع
منتخب البو�سنة والهر�سك يف املركز الأخري
بر�صيد نقطتني .ومل يتلق املنتخب الإيطايل

�أي ه��زمي��ة خ�ل�ال  20م �ب��اراة متتالية وق��دم
م�ستويات جيدة يف دوري الأمم لكنه �سقط
يف فخ التعادل  3مرات وحقق انت�صارا وحيدا
ك ��ان ع �ل��ى ح �� �س��اب ن �ظ�ي�ره ال �ه��ول �ن��دي ،0-1
وب��دا �سجله التهديفي متوا�ضعا حيث �سجل
�إج �م��ايل � 3أه� ��داف واه �ت��زت ��ش�ب��اك��ه بهدفني
خالل مبارياته الأربع املا�ضية يف املجموعة.
ورمب ��ا ي�ستمد امل�ن�ت�خ��ب الإي �ط��ايل الثقة
وامل �ع �ن��وي��ات ال�ع��ال�ي��ة م��ن ف ��وزه ع�ل��ى ن�ظ�يره
الإ�ستوين  0-4يف املباراة الودية التي جمعت
ب�ي�ن�ه�م��ا الأرب � �ع� ��اء امل ��ا� �ض ��ي ،ل �ك �ن��ه � �س �ي��واج��ه
بالت�أكيد مهمة �أك�ثر �صعوبة �أم��ام املنتخب
ال� �ب ��ول� �ن ��دي ال � � ��ذي ي �� �ض��م ال� �ن� �ج ��م روب � ��رت
ليفاندوف�سكي ال��ذي �سجل ه��دف�ين ملنتخب
بالده يف البطولة ،كما �سجل  13هدفا لبايرن
م�ي��ون��خ الأمل ��اين خ�ل�ال امل��و��س��م اجل ��اري حتى
الآن .وق ��د ي�ت��اب��ع روب��رت��و م��ان���ش�ي�ن��ي امل��دي��ر

ال �ف �ن��ي ل�ل�م�ن�ت�خ��ب الإي � �ط� ��ايل� ،أداء الع�ب�ي��ه
جم � ��ددًا م ��ن م �ن��زل��ه ،ح �ي��ث ي�خ���ض��ع ل�ل�ع��زل
ال��ذات��ي ،ب�ع��د �أن ك�شفت ال�ف�ح��و���ص �إ��ص��اب�ت��ه
بعدوى فريو�س كورونا امل�ستجد ،رغم �أنه مل
تظهر عليه �أع��را���ض .وق��ال �أل�بري�ك��و �إيفاين
امل ��درب امل���س��اع��د باملنتخب� ،إن��ه يتمنى ع��ودة
مان�شيني ال��ذي ينتظر ظ�ه��ور نتائج �سلبية
ل�ف�ح��و���ص ك��ورون��ا اخل��ا� �ص��ة ب��ه ق�ب��ل ال �ع��ودة
�إىل ال�ف��ري��ق .ل�ك��ن �إي �ف��اين �أو� �ض��ح يف ال��وق��ت
ن�ف���س��ه� ،أن مان�شيني ك��ان ع�ل��ى ات���ص��ال دائ��م
باملنتخب على هام�ش مباراته �أمام �إ�ستونيا.
وقال �إيفاين «هي مباراة �صعبة لأن املنتخب
البولندي يحتل �صدارة املجموعة وهو خ�صم
ق��وي ي�ضم الع�ب�ين مم�ي��زي��ن ،وع�ل��ى ر�أ��س�ه��م
ليفاندوف�سكي» .ويتوقع �أن يخو�ض فيدريكو
بريناردي�سكي ،مباراة الغد مبعنويات عالية
بعد �أن �سجل يف �شباك �إ�ستونيا .كذلك يتمتع

حار�س املرمى املخ�ضرم �سالفاتوري �سرييجو،
الذي ارت��دى �شارة القيادة يف املباراة الودية،
بثقة عالية ،وقد حتدث عن التعادل ال�سلبي
مع املنتخب البولندي يف ت�شرين �أول�/أكتوبر
امل��ا� �ض��ي .وق ��ال ��س�يري�ج��و «ك ��ان ت �ع��ادال ،لكن

كان ب�إمكاننا الت�سجيل �إذا حتلينا باملزيد من
الدقة �أمام املرمى» .وينتظر عودة جيانلويجي
دون� ��اروم� ��ا ،ك �م��ا ي�ن�ت�ظ��ر م �� �ش��ارك��ة امل�خ���ض��رم
ليوناردو بونوت�شي يف الدفاع ،الذي ميكن �أن
ي�شهد عودة فران�شي�سكو �أت�شريبي من جديد

بعد �أن �أنهى فرتة العزل ال�صحي مع الت�سيو.
وتختتم مناف�سات املجموعة الأوىل الأربعاء
املقبل ،بلقاء املنتخب الإي�ط��ايل مع منتخب
البو�سنة والهر�سك ،ولقاء املنتخب البولندي
مع نظريه الهولندي.
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القول الفصل

البشر على موعد مع «رقصة الكواكب حول الشمس»

ترجمات � -أبوظبي

�سيكون الب�شر ه��ذا الأ�سبوع على موعد
مع حدث فريد� ،إذ �سيكون ب�إمكانهم ر�ؤية

 7كواكب يف ال�سماء خالل �أوق��ات خمتلفة،
يف ظاهرة �أطلق عليها ع��امل فلك «رق�صة
الكواكب حول ال�شم�س».
و�سيكون كوكبا الزهرة وعطارد �ساطعني

مب ��ا ي �ك �ف��ي ل�ت���ص�ب��ح ر�ؤي �ت �ه �م��ا مم �ك �ن��ة يف
ال���ص�ب��اح ،بينما �سيكون م��ن ال�سهل ر�ؤي��ة
املريخ وامل�شرتي ونبتون وزحل يف الليل ،وفق
ما ذكر موقع «�سي �إن �إن» الأمريكي.

إلى متى؟

وقال عامل الفلك جو غوزمان� ،إنه عندما
تغرب ال�شم�س الليلة (ال�سبت)� ،سيكون من
املمكن ر�ؤي��ة امل�شرتي وزح��ل ،وا�صفا هذه
الظاهرة بـ»رق�صة الكواكب حول ال�شم�س».
و�أ��ض��اف�« :إنها ظاهرة طبيعية وحتدث
من حني لآخر� .إنها لي�ست نادرة لكنها قليلة
احلدوث� .ستظل الكواكب على هذا اجلانب
م��ن ال�شم�س ،ل�ك��ن ه��ذه ال �ك��واك��ب �ستبد�أ
بالتفرق مرة �أخرى قريبا».
ودع���ا ع ��امل ال�ف�ل��ك ال �ن��ا���س ل�ل�ج��وء �إىل
ال�ت�ل���س�ك��وب مل���ش��اه��دة ال �ك��واك��ب ب��و��ض��وح.
يذكر �أن مبيعات التل�سكوبات قد ارتفعت
بالفعل م�ن��ذ تف�شي ف�يرو���س ك��ورون��ا ح��ول
العامل وتطبيق �أوامر الإغالق ،حيث �شهدت
ال�شركات «زيادة يف الأعمال التجارية بن�سبة
ترتاوح بني � 60إىل  400باملئة مقارنة بالعام
ال�سابق.
وق ��ال غ��وزم��ان �إن «م��راق �ب��ي ال���س�م��اء»
املبتدئني وال �ه��واة �سيكونون ق��ادري��ن على
ر�ؤية التفا�صيل اخلا�صة بالكواكب من خالل
التل�سكوب ،الفتا �إىل �أن حلقات كوكب زحل،
املف�ضل لديه� ،ستكون وا�ضحة ،معتربا �أن
الأمر «ي�ستحق امل�شاهدة».

تصريح لوزير لبناني عن «طبخ النسوان» ..يفجر عاصفة

بريوت-العربية

مرة جديدة ،فجر وزير الداخلية اللبناين
حممد فهمي ،عا�صفة جدل ع�شية تنفيذ قرار
الإقفال العام ب�سبب ارتفاع �أعداد الإ�صابات
بفريو�س كورونا يف البالد.
فخالل ال�ساعات املا�ضية ،انت�شر ا�سمه
وفيديو له بني اللبنانيني على مواقع التوا�صل،
م��رف �ق��ا ب�ت�ع�ل�ي�ق��ات ت�ن�ت�ق��د «ت �ن �م �ي��ط امل� ��ر�أة
والذكورية» يف جمتمع لبناين يو�صف مبعظمه
باملنفتح.
�أم��ا الفتيل ال��ذي �أ�شعل ن��ار الغ�ضب هذا
ف�ك��ان ردا للوزير على � �س ��ؤال خ�لال مقابلة
تلفزيونية حول منع التج ّول التام يوم الأحد،

مب��ا يف ذل��ك خ��دم��ات ت��و��ص�ي��ل ال �ط �ع��ام �إىل
امل �ن��ازل «ال��دي�ل�ي�ف��ري» ،فما ك��ان منه �إال �أن
رد �ساخر ًا «هيدا مفيد لل�صحة ،وبي�ضعف
الواحد ..و�شغلة ثانية فيه املمثل جورج خباز
بيقول «ك��ل ي��وم دي�ل�ي�ف��ري» ..يطبخوا �شوي
الن�سوان».
�إال �أن العبارة الأخ�يرة عن طبخ الن�ساء،
فتحت عليه باب انتقاد وا�سع من قبل نا�شطني
ع �ل��ى م��واق��ع ال �ت��وا� �ص��ل وج �م �ع �ي��ات ن�سائية
�أي�ضا ،انتقدت ت�سطيح عمل املر�أة وتنميطه،
وت�أطريها �ضمن الأعمال املنزلية واملطبخ!
يذكر �أن فهمي كان �أثار جد ًال وا�سعا �أي�ضا
قبل �أ��ش�ه��ر ح�ين �أق��ر بقتل �شخ�صني خالل
احلرب.

معدالت قيا�سية لال�صابات
وب��د�أت يف لبنان فجر ال�سبت� ،إج��راءات
�إقفال عام جديد ملواجهة ارتفاع الإ�صابات
بالفريو�س امل�ستجد ،ولرفع جاهزية القطاع
ال�صحي بعدما بلغت امل�ست�شفيات طاقتها
الق�صوى.
ونا�شد رئي�س حكومة ت�صريف الأع�م��ال
ح���س��ان دي� ��اب ،م���س��اء اجل �م �ع��ة ،امل��واط�ن�ين
االلتزام ب�إجراءات الإقفال ومعايري الوقاية
بعدما كانت احلكومة جنحت عرب �إغالق عام
مبكر يف احتواء املوجة الأوىل� ،إال �أن البالد
ت�سجل يف ال �ف�ترة الأخ�ي�رة م �ع��دالت �إ�صابة
ّ
قيا�سية رغم عزل ع�شرات البلدات والقرى.
فقد تخطى عدد الإ�صابات عتبة مئة �ألف

�إ�صابة ،وبلغ  102607حالة بينها  796وفاة.
ي�سجل
وبح�سب اح�صاءات وزارة ال�صحةّ ،
لبنان الذي يبلغ عدد �سكانه نحو �ستة ماليني،
نحو � 11ألف �إ�صابة يف معدل �أ�سبوعي.
و�سي�ستمر الإقفال العام حتى نهاية ال�شهر
احلايل مع �إمكانية متديده يف حال ال�ضرورة.
كما �سيرتافق مع حظر جتول من اخلام�سة
م�ساء حتى اخلام�سة ف �ج��ر ًا ،على �أن مينع
التجول باملطلق الأحد.
وال ي�شمل قرار الإقفال مطار بريوت ،كما
يت�ضمن ا�ستثناءات لقطاعات �صحية وحيوية.
انهيار املنظومة ال�صحية
ت ��أت��ي ت �ل��ك الإج� � ��راءات يف وق ��ت يخ�شى
امل�س�ؤولون انهيار املنظومة ال�صحية خ�صو�ص ًا
م��ع ارت �ف��اع الإ� �ص��اب��ات يف �صفوف الطواقم
الطبية وع��دم قدرتها على ا�ستقبال مر�ضى
ج��دد خ���ص��و��ص� ًا م��ع ام �ت�لاء �أ� �س��رة العناية
الفائقة.
وح��ذر طبيب ال��رئ��ة والعناية الفائقة يف
م�ست�شفى رف�ي��ق احل��ري��ري احلكومي �سعيد
الأ�سمر من خطورة الو�ضع ال�صحي .وقال
لوكالة فران�س بر�س «نحن يف الذروة .الو�ضع
ح��رج ويتجه نحو الأ� �س��و�أ» .و�أ� �ض��اف «هناك
ازدياد يف عدد امل�صابني يف ظل نق�ص الأ�سرة
وثمة مر�ضى يحتاجون عناية فائقة ن�ضطر
ل�ترك�ه��م يف ق���س��م ال� �ط ��وارئ» ،م��و��ض�ح� ًا �أن
«الإغ�ل�اق العام رغ��م ال�ظ��روف االقت�صادية
ال�صعبة ،ي�ساعدنا وي��ري��ح ال�ق�ط��اع الطبي
ويعطيه القليل من الوقت لنجهز �أكرث».
وي�ت�راف ��ق ك��ل ذل ��ك م��ع �أ�� �س ��و�أ الأزم � ��ات
االقت�صادية التي �ضاعفت م�ع��دالت الفقر،
ما دفع جهات اقت�صادية �إىل االعرتا�ض على
قيود الإغالق.

فيسبوك تنافس «سناب شات» ..وتطلق هذه الميزة!

دبي  -البوابة العربية للأخبار التقنية

ب��د�أت �شركة «في�سبوك» ب��إط�لاق �أح��دث
م �ي��زة م�ن��اف���س��ة خل��دم��ة ،Snapchat
�إىل خ��دم��ة ال�ترا� �س��ل ال��ف��وري (م�سنجر)
 Messengerوخ� ��دم� ��ة م �� �ش��ارك��ة
ال �� �ص��ور وال �ف �ي��دي��و ال�ق���ص�ير (�إن���س�ت�غ��رام(
 ،Instagramوه ��ي م �ي��زة ال��ر��س��ائ��ل
ال�سريعة املُختفية.
وك��ان��ت عمالقة التوا�صل االجتماعي قد
�أعلنت عن امليزة امل�سماة (و�ضع التال�شي(
 Vanish Modeنهاية �شهر �أيلول/
�سبتمرب املا�ضي يف �إطار دمج خدمة الرتا�سل

اخلا�صة بتطبيق م�سنجر يف �إن�ستغرام.
تختفي على الفور
ك�م��ا تتيح م �ي��زة Vanish Mode
مل �� �س �ت �خ��دم��ي ك ��ل م ��ن خ��دم �ت��ي م���س�ن�ج��ر،
و�إن���س�ت�غ��رام �إر� �س��ال الن�صو�ص ،وال���ص��ور،
وال��ر��س��ائ��ل ال�صوتية ،وال��رم��وز التعبريية،
واملل�صقات التي تختفي على الفور مبجرد �أن
ي�شاهدها الطرف الآخر.
ورمب��ا الح��ظ بع�ض امل�ستخدمني بالفعل
و��ض��ع  Vanish Modeيف �إع���دادات
ال��درد� �ش��ة يف م�سنجر� ،إذ ك��ان��ت في�سبوك
ت �ط��رح��ه ب �ب��طء ل�ب�ع����ض امل���س�ت�خ��دم�ين منذ
الإع�لان عن �إع��ادة الت�صميم قبل �شهرين.

تصدر عن شركة
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ويف تطبيق �إن�ستجرام ،تعد بع�ض عنا�صر
 Vanish Modeبالفعل ج ��ز ًءا من
جمموعة ميزات املرا�سلة املبا�شرة الأ�سا�سية،
وي�شمل ذلك اختفاء ال�صور ومقاطع الفيديو
مبجرد م�شاهدتها.
وي�ت���ش��اب��ه و� �ض��ع Vanish Mode
يف طريقة عمله مع و�ضع املحادثة ال�سرية
املوجود يف م�سنجر ،والذي يتيح الدخول �إىل
حمادثة م�شفرة من طرف �إىل طرف تحُ فظ
فقط على اجل �ه��از ،وم��ع ذل��ك ف���إن الو�ضع
اجلديد م�صمم حلذف �أي �شيء ُير�سل �إىل
الأبد مبجرد م�شاهدته.
وبالن�سبة �إىل في�سبوك ،ال تزال الر�سائل

ال �� �س��ري �ع��ة ال � � ��زوال مت �ث��ل و� �س �ي �ل��ة جل��ذب
م�ستخدمي ال�ه��وات��ف الذكية الأ��ص�غ��ر �س ًنا
ال��ذي��ن ت��واف��دوا ع�ل��ى تطبيقات ومن�صات
الدرد�شة حيث ال يتعني عليهم الن�شر عل ًنا
وال يريدون �أن ُي�س�ألوا عن من�شورات و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف وقت الحق.
وبينما ��ش��اع��ت خ��دم��ة ��س�ن��اب ��ش��ات من
خ�لال ميزة الر�سائل ال�سريعة ال��زوال بني
املراهقني الأمريكيني ،بالإ�ضافة �إىل ميزة
الق�ص�ص ،وت�صميم الر�سائل اخلا�ص بها،
تبنت في�سبوك منذئذ ال�ع��دي��د م��ن ميزات
مناف�سته ،ونفذها عرب تطبيقاته املختلفة،
م �ث��ل :م���س�ن�ج��ر ،ووات� ��� �س ��اب ،و�إن �� �س �ت �غ��رام
للم�ستخدمني من جميع الفئات العمرية يف
جميع �أنحاء العامل.
وي�ع��د � Vanish Modeأح ��دث ما
اتخذته في�سبوك يف ه��ذا االجت��اه ،و�إ�ضافة
ملحوظة بالنظر �إىل �أن الرئي�س التنفيذي
(م��ارك زوك��رب�يرغ) �أعلن العام املا�ضي �أن
�شركته �ستتحول بعيدً ا عن املن�شورات العامة
نحو الر�سائل واملجموعات اخلا�صة.
ه��ذا؛ و�سيظهر  Vanish Modeيف
ك�لا التطبيقني كخيار مميز ميكن ت�شغيله
و�إي �ق��اف ت�شغيله يف �إع� ��دادات �أي درد��ش��ة
معينة .وميكن � ً
أي�ضا الدخول �إىل الو�ضع عن
طريق التمرير لأعلى يف نافذة الدرد�شات
الفردية ،ولي�س اجلماعية.
وتقول في�سبوك «�إن الو�ضع �سيكون خيار ًيا،
مما يعني �أنه يجب على امل�ستخدم املوافقة على
الدخول �إىل  Vanish Modeمبجرد �أن
يُف ِّعله الطرف الآخ��ر يف ال��درد��ش��ة .و�سري�سل
م�سنجر و�إن���س�ت�ج��رام �إ� �ش �ع��ا ًرا ع�ن��دم��ا ي��أخ��ذ
الطرف الآخر لقطة لل�شا�شة �أثناء الدرد�شة».

الناشر

المدير العام ورئيس هيئة التحرير

رئيس التحرير المسؤول

الدكتور رياض الحروب

حسين الجغبير

فارس شرعان

حسين الجغبير
غ��ري��ب �أم��ر ال���ش��ارع الأردين ،وب���ص��ورة ادق ميكن ال�ق��ول �أن�ن��ا نكت�شف طباع
و�صفات و�سلوكيات لي�ست هي تلك التي اعتدنا �أن ن�شاهدها يف هذا املجتمع،
فحجم التنمر الذي نلم�سه يف حديث ه�ؤالء وت�صرفاتهم غري مقبول وال ميكن
ت�صديقه .مواقع التوا�صل االجتماعي وم��ن خ�لال �صفحات �أغلب املواطنني
تنبعث منها رائحة غري زكية ،رائحة ال متت لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا ب�شيء.
من انتخب النواب؟ ،بالت�أكيد لي�سوا مواطني �أمريكا �أو تنزانيا �أو ال�صني،
�إن�ه��م ن�ح��ن ،الأردن �ي��ون مم��ن م��ار��س��وا حقهم ال��د��س�ت��وري ب��اخ�ت�ي��ار ممثليهم يف
جمل�س النواب ،اختيار يفرت�ض �أن يكون الهدف منه انتخاب ال�صالح من �أجل
ال�صالح العام .توجهنا ل�صناديق االقرتاع من �أجل ذلك ،لكن �سرعان ما �أطلقنا
ال�ع�ن��ان مبكرا ملكنوناتنا ال��داخ�ل�ي��ة وبتنا ننتقد ه��ذا ،ون�ه��اج��م ذاك ،ونرف�ض
ونحتج ،ونخمن ،ونف�سر ونحلل.
ا�ستبقنا كل �شيء وحكمنا على املجل�س ب�أنه فا�شل ،ون�سينا �أننا عندما كنا
نهاجم النواب كنا نفعل ذلك ل�سببني لأن الوجوه التي تفوز هي ذاتها ،ولأنها
مل تفعل �شيء يذكر خدمة للوطن واملواطنني� ،أما اليوم فنحن �أمام نحو 100
نائب جديد ،من �أ�صل  130نائبا منتخبا من قبل �سكان هذه الدولة.
�سيدة �أردنية هي اال�صغر �سنا من بني النواب املنتخبني ،رمبا عندما كنا يف
عمرها كنا نعي�ش فراغا ،بينما هي خا�ضت حربا �ضرو�سا مع �شخ�صيات كبرية
للفوز مبقعد نيابي ،وجنحت بذلك وحققت �أ�صواتا انتخابية كبرية ،ومع ذلك
مل ت�سلم من �أل�سنتنا ،فخط�أ ب�سيط منها على �شا�شة تلفاز ،ميكن �أن ي�صيبنا
جميعنا ،كان علكة يف �أل�سن رواد مواقع التوا�صل االجتماعي ،مل يحرموها ومل
يرحموا �أنف�سهم .كما قلت �سابقا �إنها رائحة نتنة ن�شتمها من فو�ضى الفي�س
بوك وتوتري.
و��س��ارع�ن��ا للتقليل م��ن منجز ال�ف��ائ��زي��ن لأن م��ن ن��دع��م م��ن �أب�ن��اء ع�شريتنا
�أو �أن�سبائنا� ،أو ا�صدقائنا مل يحالفه احل��ظ ور��س��ب .قتلنا ف��رح��ة ه ��ؤالء مبا
حققوه ،وحرمناهم اال�ستمتاع بالن�صر ،وكنا كما "كورونا" ويل عليهم وطامة
كربى .مواقع التوا�صل االجتماعي حتولت �إىل �ساحات اغتيال واحباط وكره
غري م�سبوقة.
اليوم الدولة متر يف �أ�صعب ظروفها ،ورغم كل التحديات جنحت يف جتاوز
ا�ستحقاق د�ستوري مت�سكت به كر�سالة للعامل ،وا�ستخ�سرنا �أن نتغنى بذلك،
ومل نتوان عن اخل��روج �إىل ال�شوارع حاملني على �أكتافنا بنادقنا و�أ�سلحتنا،
لنطلق ال��ر��ص��ا���ص يف اح�ت�ف��االت وه�م�ي��ة زائ �ف��ة ،ه��ددت ح�ي��اة ال�ن��ا���س ،وا�شغلت
الدولة بكافة �أجهزتها يف البحث والتحري عن ه�ؤالء اخلارجني عن القانون.
ك ��ورون ��ا ت ��أخ��ذ م��ن ح �ي��ات �ن��ا ال �ك �ث�ير ال �ك �ث�ير ،وال��و� �ض��ع االق �ت �� �ص��ادي ي� ��ؤرق
م�ضاجعنا ،والنا�س يف فقر وع��وز غري م�سبوق ،واملجتمع منق�سم على نف�سه،
وم��ع ذل��ك مل ن�ع��د م��درك�ين خل �ط��ورة م��ا من��ر ب��ه .ا��س�ت�ه�ت��ار وا��س�ت�ه��زاء م��ن كل
النواحي ،واحلكومة للأ�سف غري موجودة ،ال �أثر لها ،وال فعل نلم�سه .الو�ضع
ال يطاق �أبدا.
ع�ل��ى اجل�م�ي��ع �إع ��ادة التمو�ضع م��ن ج��دي��د ،ل�ن�ك��ون م���س��ؤول�ين �أم��ام �أنف�سنا،
و�أمام الواجبات التي علينا ،كما الدولة م�س�ؤولة ل�ضمان توفري حقوقنا ،لكن
ذلك لن يحدث �إن وا�صلنا حب�س �أنف�سنا مبن�شور على الفي�س بوك� ،أو ب�صورة
مزيفة� ،أو بفيديو ين�شر ويتم تناقله ب�صورة غري م�س�ؤولة .الو�ضع ال يحتمل
املزيد من التدهور .الأمر يحتاج �إىل التفافة حقيقية ،فهل نفعل؟.
info@alanbatnews.net

لهذا السبب ..إرجاء إقالع مركبة
سبايس إكس إلى اليوم
العربية.نت

�أع �ل �ن��ت وك��ال��ة ال�ف���ض��اء الأم�يرك �ي��ة
(ن��ا��س��ا)� ،إرج ��اء مهمة م�أهولة ملركبة
«كرو دراغون» من �صنع «�سباي�س �إك�س»
�إىل حمطة الف�ضاء الدولية كانت مقررة
ام�س ال�سبت� ،إىل اليوم التايل ب�سبب
الأحوال اجلوية.
و�أو�� � �ض � ��ح رئ� �ي� �� ��س «ن���ا�� �س���ا» ج�ي��م
برايند�ستاين «ب�سبب ال��ري��اح القوية،
قررت نا�سا و�سباي�س �إك�س �إطالق مهمة
كرو  1التي تنقل رواد ف�ضاء �إىل حمطة
الف�ضاء الدولية اليوم الأحد».
وت�شكل رح�ل��ة الأح ��د ب��داي��ة مهمات
روت�ي�ن�ي��ة ل�شركة «�سباي�س �إك ����س» بعد
جتربة ناجحة يف نهاية الربيع ،وفقا ملا
نقلته «فران�س بر�س».
ويت�أ ّلف طاقم املهمة من الأمريكيني

مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر و�شانون
ووكر والياباين �سوي�شي نوغو�شي.
وم ��ن امل �ف�تر���ض �أن تلتحم امل��رك�ب��ة
باملحطة ب�ع��د ث �م��اين ��س��اع��ات ون�صف
ال�ساعة.
وت�صبح مركبات «دراغ���ون» بف�ضل
هذه الرحلة و�سيلة النقل ّ
املف�ضلة لـ»نا�سا»
بانتظار �إجن��از مركبة «�ستاراليرن» من
�صنع «ب��وي�ن��غ» ال�ت��ي واج �ه��ت م�شكالت
كبرية خالل التجارب والتي ال يتو ّقع �أن
تكون جاهزة قبل العام املقبل.
ويتعزّز مع هذه املهمة دور «�سباي�س
اك ����س» ك ��أح��د �أه ��م م���زودي اخل��دم��ات
لوكالة الف�ضاء الأمريكية.
وت�ش ّغل «�سباي�س اك����س» منذ العام
 2012رحالت لتزويد املحطة الف�ضائية
الإم�� ��دادات م��ع ن�سخة م��ن «دراغ� ��ون»
خم�ص�صة لنقل امل�ؤن والأجهزة.

مفاجأة طبية ..أشخاص يمتلكون
مناعة ضد كورونا رغم عدم إصابتهم
ترجمات � -أبوظبي
م��ا نعرفه حتى الآن ه��و �أن اكت�ساب
امل�ن��اع��ة �ضد وب��اء «ك��وف�ي��د  ،»19يتطلب
وج ��ود �أج �� �س��ام م���ض��ادة يف اجل���س��م� ،أي
�أن ي�ك��ون ال�شخ�ص ق��د �أ��ص�ي��ب بفريو�س
كورونا ثم تعافى منه� ،أو �أنه �أخذ لقاحا،
لكن اخل�براء ي�شريون �إىل مناعة �أخ��رى
«تلقائية» لدى البع�ض.
ويرجح باحثون من معهد «فران�سي�س
كريك» وكلية لندن اجلامعية� ،أنهم وجدوا
ت�ف���س�يرا ل �ق��درة ب�ع����ض الأ� �ش �خ��ا���ص على
الت�صدي ل�ع��دوى ف�يرو���س ك��ورون��ا ب�شكل
�أف�ضل من غريهم.
وق��ام الباحثون ،بح�سب درا�سة طبية
ن�شرت م�ؤخرا يف جملة «�ساين�س» العلمية
املرموقة ،يف البداية بتطوير فح�ص ذي
ح�سا�سية ع��ال�ي��ة لأج ��ل ر� �ص��د الأج���س��ام
امل�ضادة لفريو�س كورونا امل�ستجد وا�سمه
العلمي «�سارز كوف .»2
وي�ستخدم العلماء هذا الفح�ص لأجل
معرفة ما �إذا كان ال�شخ�ص الذي �أ�صيب
بفريو�س كورونا ،امل�سبب لوباء كوفيد،19-
ثم تعافى منه قد اكت�سب �أج�ساما م�ضادة.
وي�سعى الباحثون ملعرفة املدة التي يظل
فيها ال�شخ�ص حم�صنا �ضد العدوى بعد
التعايف من فريو�س كورونا.

ويف �إط� ��ار ه ��ذه ال �ت �ج��رب��ة ،ا�ستخدم
الباحثون عينات م�صلية مت ا�ستخال�صها
من �أ�شخا�ص مل ي�صابوا بفريو�س كورونا
امل�ستجد.
ويف نتيجة م��ده���ش��ة ،ر� �ص��د العلماء
�أج���س��ام��ا م���ض��ادة ل�ف�يرو���س ك��ورون��ا لدى
�أ� �ش �خ��ا���ص مل ي���س�ب��ق ل �ه��م �أن �أ� �ص �ي �ب��وا
بالعدوى.
ويف ت �ف �� �س�يره��م ل��ه��ذا الأم� � ��ر ،ق��ال
الباحثون �إن اجل�ه��از املناعي للإن�ساين
ي �ن�بري �إىل اال��س�ت�ج��اب��ة ع�ن��دم��ا ير�صد
�أي �إ� �ص��اب��ة ب �ف�يرو���س م��ن ال �ف�يرو� �س��ات
التي تنتمي �إىل عائلة «ك��ورون��ا» وت�سبب
ا�ضطرابات �صحية مثل االنفلونزا العادية.
وي �ط �ل��ق ال �ع �ل �م��اء ع �ل��ى ه���ذه امل �ن��اع��ة
«التفاعلية املت�صالبة» وي�ق���ص��دون بها
ا��س�ت�ج��اب��ة اجل �ه��از امل �ن��اع��ي ع �ن��د ر��ص��د
عدوى ت�صيب اجل�سم يف حاالت كثري من
الأمرا�ض.
وت��وج��د  4ف�يرو��س��ات مو�سمية �أخ��رى
�شائعة من عائلة «كورونا» ،لكنها ال ت�ؤدي
�إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض خطرية ،وغالبا ما
تكون �أعرا�ضها خفيفة وغري �شديدة.
وي�ق��ول العلماء �إن �أج�سامنا ال تطور
مناعة طويلة الأمد جتاه هذه الفريو�سات،
ول�ه��ذا ال�سبب ف ��إن ال�شخ�ص ق��د ي�صاب
بالعدوى �أكرث من مرة.

�ص .ب - 962556 .الـرمـز الربيـدي  - 11196هاتف - 0791111551 - 065200100 :فاك�س االعالن - 0791111551 :فرعي 305

التوزيع :شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة
www.alanbatnews.net - info@alanbatnews.net

