سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود
لترى الصفحة كاملة

اجلمعة  5ربيع الآخر  1442هـ  -املوافق  20ت�سرين الثاين  2020م  -العدد  - 5518ال�سعر  250فل�شا  -ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الملك
ضيف شرف قمة العشرين
االنباط -عمان

ي�سارك جالة امللك عبداهلل الثاين،
غد ال�سبت ،يف قمة ق��ادة دول جمموعة
الع�سرين ،ك�سيف �سرف ،تلبية لدعوة
من اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز اآل �سعود ،ملك
اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
وتنعقد القمة افرتا�سياً يومي -21
 22من ال�سهر احل��ايل ،يف اإط��ار اجلهود
الدوؤوبة ملجموعة الع�سرين التي تراأ�سها
اململكة العربية ال�سعودية ه��ذا ال�ع��ام،
يف حماية القت�ساد ال�ع��امل��ي ،خا�سة يف
�سوء الأو�ساع العاملية املرتبطة بجائحة
ك� ��ورون� ��ا .وت �ع ��د جم �م��وع��ة ال�ع���س��ري��ن
املنتدى الرئي�سي للتعاون القت�سادي
ال��دويل ،وت�سم قادة من جميع القارات
وميثلون دو ًل متقدمة ونامية .ومتثل
الدول الأع�ساء يف جمموعة الع�سرين،
جمتمعة ،ح��وايل  80باملئة م��ن الناجت
القت�سادي العاملي ،وثلثي �سكان العامل،
وث��اث��ة اأرب ��اع ح�ج��م ال�ت�ج��ارة العاملية.
وت�سم جمموعة الع�سرين دول اململكة
العربية ال�سعودية وال��ولي��ات املتحدة
الأم��رك �ي��ة وت��رك �ي��ا وك �ن��دا وامل�ك���س�ي��ك
وال � � ��رازي � � ��ل والأرج� � �ن� � �ت � ��ني وف��رن �� �س��ا
وب��ري�ط��ان�ي��ا واأمل��ان �ي��ا واإي�ط��ال�ي��ا وج�ن��وب
اإفريقيا .

م �ن��دوب �اً ع��ن ج��ال��ة امل �ل��ك ع�ب��داهلل
الثاين ،القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
رع ��ى رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة الأرك� � ��ان امل���س��رتك��ة
ال�ل��واء ال��رك��ن يو�سف اأح�م��د احلنيطي،
ام ����س اخل �م �ي ����س ،ح �ف��ل ت �خ��ري��ج ال �ف��وج
ال�ث��ال��ث م��ن ��س�ب��اط ف��ر��س��ان امل�ستقبل،
وكان يف ا�ستقباله قائد �ساح اجلو امللكي
وامل �� �س��اع��د ل�ل�ع�م�ل�ي��ات وال �ت��دري��ب واآم ��ر
الكلية.
وب� ��داأ الح �ت �ف��ال ب��ال���س��ام امل�ل�ك��ي ثم

اخلمي�س ،اإن امل���س��روع ي�ه��دف اإىل توزيع
كوبونات غذائية وحم��روق��ات ،بالإ�سافة
اإىل كوبونات ماب�س وبطانيات على هذه
ال�سر ت�سرف من ال�سوق املحلية بالتعاون
مع اجلمعيات اخلرية املحلية و�سندوق
املعونة الوطنية .واو�سح م�ساعد اأمني عام
الهيئة اخلرية الأردنية الها�سمية.
التفا�صيل �ص «»2

الشريك االستراتيجي الصيني SDIC
في «البوتاس العربية» يتبرع
بمستلزمات وقاية طبية
االنباط -عمان

اأع� �ل ��ن رئ �ي ����س جم �ل ����س اإدارة ��س��رك��ة
ال �ب��وت��ا���س ال �ع��رب �ي��ة ،ج �م��ال ال �� �س��راي��رة،
عن ت��رع جديد لل�سريك ال�سرتاتيجي
ال���س�ي�ن��ي ��س��رك��ة  SDICمب�ستلزمات
طبية ووقائية من ال�سوق ال�سيني بقيمة

االرصاد :تأخر بداية الهطول المطري ليس
مؤشرًا على اداء الموسم
االنباط-عمان
ق��ال مدير ادارة الر��س��اد اجلوية بالوكالة
الدكتور عبد املنعم القرالة ،اإن معظم المطار
ال�ت��ي ت�سهدها اململكة ع ��اد ًة يف ف�سل اخلريف
وخا�سة املناطق ال�سرقية واجلنوبية هي امطار
ناجتة عن ح��الت من ع��دم ال�ستقرار اجل��وي،
وال ��ذي ت�سكل جم�م��وع ام �ط��اره خ��ال ال�سهر
ايلول ،ت�سرين الول ،وت�سرين الثاين ،ما ن�سبته
 16-12باملئة من املعدل املطري املو�سمي العام يف

مناطق اململكة.
واأ� �س��اف ال�ق��رال��ة يف ت�سريح �سحفي ام�س
اخل�م�ي����س ،اإن� ��ه وب��ال��رغ��م م��ن ت �اأخ��ر ال�ه�ط��ول
املطري خال هذا املو�سم والذي يبداأ عاد ًة من
منت�سف �سهر ايلول ،فاإن تاأخر الهطول املطري
مل��و� �س��م  2020ل�ي����س ب �ج��دي��د ول ي�ع�ت��ر ح��دث��ا
ا�ستثنائيا ،كما ان تاأخر بداية الهطول املطري
خال املو�سم املطري ل يعتر موؤ�سراً على اداء
املو�سم .وا�سار اىل اأن ن�سبة ما يحققه جمموع
امطار �سهري ايلول وت�سرين الول من املعدل

بعد فشل إنعاشها« ..المبادرة
الفرنسية» تحتضر في لبنان
االنباط-وكاالت
�سحيح اأن اأبرز القادة ال�سيا�سيني يف لبنان
اأع�ل�ن��وا م �وؤخ��را مت�سكهم ب � امل �ب��ادرة الفرن�سية
ملعاجلة الأزم �ت��ني القت�سادية وال�سيا�سية يف
بلدهم ،لكن يبدو اأن��ه مكتوب لها الف�سل مرة
اأخ� ��رى ،ع�ل��ى وق��ع خ��اف��ات داخ�ل�ي��ة وع�ق��وب��ات
وم�ستجدات اأمريكية
ت�ل��ك امل �ب��ادرة اأط�ل�ق�ه��ا ال��رئ�ي����س ال�ف��رن���س��ي،
اإميانويل م��اك��رون ،من ب��روت ،عقب اأي��ام من
النفجار الكارثي مبرفاأ العا�سمة اللبنانية ،يف
 4اأغ�سط�س /اآب املا�سي
وتن�س املبادرة على ت�سكيل حكومة جديدة
من م�ستقلني (غر تابعني لأح��زاب) ،على اأن

اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل  84حالة
وف ��اة و 5470اإ� �س��اب��ة ب�ف��رو���س ك��ورون��ا
امل �� �س �ت �ج � ّد يف امل�م�ل�ك��ة ام ����س اخل�م�ي����س،
لرتفع ال�ع��دد الإج �م��ايل للوفيات اإىل
 ،2053والإ�سابات اإىل .169395
وت ��و ّزع ��ت الإ� �س��اب��ات اجل��دي��دة على
 2378حالة يف حمافظة العا�سمة ع ّمان،
و 670حالة يف حمافظة اإرب��د ،منها 41
حالة يف الرمثا ،و 495حالة يف حمافظة
البلقاء ،و 372حالة يف حمافظة عجلون،
و 353حالة يف حمافظة ال��زرق��اء ،و332

االنباط -عمان

الهيئة الخيرية األردنية وقطر الخيرية
تنفذان حملة الشتاء الدافئ
ب� � � ��داأت ال �ه �ي �ئ��ة اخل� ��ري� ��ة الأردن � �ي � ��ة
ال �ه��ا� �س �م �ي��ة وج �م �ع �ي��ة ق �ط ��ر اخل ��ري ��ة
تنفيذ حملة ال�ستاء ال��داف��ئ يف خمتلف
اأن �ح��اء اململكة ل�اأ��س��ر الأردن �ي��ة العفيفة
والاجئني ال�سوريني بح�سور الرئي�س
التنفيذي للجمعية �سالح املري.
وق ��ال ب �ي��ان � �س��در ع��ن ال�ه�ي�ئ��ة ،ام����س

االنباط -عمان

حالة يف حمافظة الكرك ،و 223حالة يف
حمافظة جر�س ،و 169حالة يف حمافظة
امل�ف��رق ،و 167حالة يف حمافظة معان،
منها  72حالة يف البرتا ،و 163حالة يف
حمافظة العقبة ،و 96حالة يف حمافظة
الطفيلة ،و 52حالة يف حمافظة ماأدبا.
واأ��س��ار املوجز الإع��ام��ي ال�سادر عن
رئ��ا��س��ة ال ��وزراء ووزارة ال�سحة اإىل اأن
عدد احل��الت الن�سطة حال ّياً ارتفع اإىل
 67062ح��ال��ة ،ف�ي�م��ا ب�ل��غ ع��دد احل��الت
التي اأُدخِ لت اليوم للعاج يف امل�ست�سفيات
املعتمدة.
التفا�صيل �ص «»3

مندوبًا عن الملك ..رئيس هيئة
األركان يرعى حفل تخريج ضباط
فرسان المستقبل

التفا�صيل �ص «»2

االنباط -عمان

 84وفاة و  5470إصابة
بفيروس كورونا

يتبع ذلك اإ�ساحات اإدارية وم�سرفية
وي �ع ��اين ل �ب �ن��ان ،م �ن��ذ � �س �ه��ور ،اأ�� �س ��واأ اأزم ��ة
اقت�سادية منذ انتهاء احلرب الأهلية (:1975
 ،)1990وا��س�ت�ق�ط��اب��ا �سيا�سيا ح ��ادا ،يف م�سهد
تت�سارع فيه م�سالح دول اإقليمية وغربية
لكن امل�ب��ادرة ،التي اأطلقها م��اك��رون بلهجة
ال�ت�ه��دي��د واإع �ط��اء التعليمات وح��دده��ا مبهلة
زم �ن �ي��ة  15ي ��وم ��ا ،ت �ل �ق��ت ��س�ف�ع��ة اأوىل يف 26
�سبتمر /اأي�ل��ول املا�سي ،عندما اعتذر رئي�س
الوزراء املكلف اآنذاك ،م�سطفى اأديب ،عن عدم
ت�سكيل احلكومة اإل اأنه يف اليوم التايل ،اأعلن
ماكرون منح مهلة ثانية .

التفا�صيل �ص «»5

امل��و��س�م��ي امل �ط��ري ح ��وايل 5ر 2ب��امل�ئ��ة يف اغلب
م�ن��اط��ق امل�م�ل�ك��ة ،فيما ي�سكل امل�ج�م��وع امل�ط��ري
العام يف اململكة حتى ه��ذا التاريخ ما ن�سبته 1
باملئة من املعدل املو�سمي املطري العام.
واو�� �س ��ح ال �ق��رال��ة اأن ال ��درا�� �س ��ات امل�ن��اخ�ي��ة
للهطول امل�ط��ري وامل��وا��س��م املطرية م��ن خال
ال���س�ج��ات امل�ن��اخ�ي��ة يف ادارة الر� �س��اد اجل��وي��ة
ت���س��ر اىل اأن ال�ع��ا��س�م��ة ع �م��ان ��س�ه��دت خ��ال
�سجلها املناخي .

التفا�صيل �ص «»3

 100األ��ف دي�ن��ار للمجتمعات املحيطة يف
م�سنع ال�سركة يف غور ال�سايف.
وب�ح���س��ب ال �� �س��راي��رة ،ا��س�ت�م�ل��ت ه��ذه
امل�ستلزمات التي و�سلت اإىل اأرا�سي اململكة
ام�س اخلمي�س على؛  20مولد اأك�سجني.
التفا�صيل �ص «»4

األ �ق��ى م�ف�ت��ي ال �ق��وات امل���س�ل�ح��ة العميد
الدكتور ماجد الدراو�سة كلمة قال فيها:
«لقد اأثبتت التجارب اأن��ه كلما ا�ستدت
الوطاأة على الوطن احلبيب ،ونزلت به
املحن ،قام لها رجال اأ�سداء ،وقادة عقاء
يذللون املحن ،ويبثون الأمل ،ويجمعون
القلوب على الت�سحية م��ن اأج��ل رفعة
الوطن وا�ستقراره ،وما قوافل ال�سهداء
الذين ارتقت اأرواحهم اإىل العا .
التفا�صيل �ص «»2

الوزني 75 :فرصة استثمارية في األردن
بحجم  4.5مليار دوالر
االنباط -عمان
دعا رئي�س هيئة ال�ستثمار ،الدكتور خالد
الوزين ،ام�س اخلمي�س ،ال�سركات الأوكرانية
لتوجيه ا�ستثماراتها اإىل الأردن ،ن�ظ��راً ملا
تتمتع به اململكة من بيئة وفر�س ا�ستثمارية
واعدة وجمدية للم�ستثمرين.
ج � ��اء ذل � ��ك خ � ��ال ل� �ق ��اء ن �ظ �م �ت��ه ه�ي�ئ��ة
ال�ستثمار و�سفارة دولة اأوكرانيا لدى الأردن

ع��ن ب�ع��د ام����س م��ع جم�م��وع��ة م��ن ال���س��رك��ات
الأوك��ران �ي��ة املهتمة ب��ال��س�ت�ث�م��ار يف الأردن،
ب�ح���س��ور ��س�ف��رة ج�م�ه��وري��ة اأوك��ران �ي��ا ل��دى
امل�م�ل�ك��ة م��رو��س��اف��ا ��س��رب��ات�ي��وك وممثلني
م��ن م�ك�ت��ب ال��س�ت�ث�م��ار الأج �ن �ب��ي الأوك� ��راين
ومن وزارة اخلارجية الأوكرانية واأمني عام
هيئة ال�ستثمار فريدون حرتوقه.

التفا�صيل �ص «»4

المعايطة يؤكد أهمية تضافر الجهود
لمواجهة تداعيات جائحة كورونا محليا وعالميا
االنباط -عمان
اأك��د وزي��ر ال���س�وؤون ال�سيا�سية والرملانية،
املهند�س مو�سى املعايطة ،اأهمية ت�سافر اجلهود
كافة ملواجهة تداعيات جائحة كورونا يف الأردن،
ودول ال �ع ��امل ،ب �ه��دف ح�م��اي��ة ال �ف �ئ��ات الأك ��ر
ه�سا�سة وتعر�سا للخطر.
جاء ذلك خال رعايته ام�س اخلمي�س لقاء
«تعزيز حملية العمل الإن�ساين يف الأردن ودور
التحالف الوطني يف ال�ستجابة لاأزمات» ،الذي

نفذته منظمة النه�سة العربية للدميقراطية
والتنمية .وقال اإن العمل اجلماعي والت�ساركي
هو الو�سيلة الأجن��ع ملواجهة ال�ك��وارث وحماية
املجتمعات ،داعيا املجتمع امل��دين لتفعيل دوره
كو�سيط بني املجتمع واحلكومة باعتباره �سريكا
رئي�سيا يف معرفة احتياجات واأولويات املواطن،
م��ع � �س��رورة ال��رتك�ي��ز على الأن�سطة التنموية
داخل املحافظات و�سمان ا�ستدامتها.
واعتر املعايطة اأن العمل مع املجتمع املدين
اأول��وي��ة لتحقيق الأه ��داف الوطنية وال��رام��ج

امل �� �س �ت��دام��ة ،م��ع ال��رتك �ي��ز ع �ل��ى رف ��ع م���س�ت��وى
املوؤ�س�سات املانحة املوجه ملوؤ�س�سات املجتمع املدين
واملوؤ�س�سات احلكومية ،موؤكدا يف ذات الوقت على
��س��رورة بناء التحالفات والعمل اجلماعي من
قبل املجتمع املدين ،لتنفيذ الرامج وامل�ساريع
املمولة �سمن معاير النزاهة وال�سفافية وجودة
ع��ال�ي��ة ب��ال���س��راك��ة م��ع احل �ك��وم��ة .و� �س��دد على
�سرورة وجود منهجية وطنية وا�سحة .

التفا�صيل �ص «»2

 700مليون دوالر منح أمريكية لفلسطين جمدها ترامب
االنباط-وكاالت
يف م ��ار� ��س /اآذار  ،2017ع � ّل��ق ال��رئ�ي����س
الأمريكي دونالد ترامب م�ساعداته املقدمة
ملوازنة فل�سطني ،واملقدرة ب� 100مليون دولر،
وو�سلت يف �سنوات �سابقة اإىل  380مليونا
ال�ي��وم ،وم��ع ف��وز الدميقراطيني يف �سباق
الرئا�سة الأمريكية وعودتهم جم��ددا للبيت
الأب �ي �� ��س ،ي �اأم ��ل ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون ا��س�ت�ئ�ن��اف
املنح املالية للموازنة ،ووك��ال��ة غ��وث وت�سغيل
الاجئني اون��روا  ،وموؤ�س�سات املجتمع املدين
ع��ر ال��وك��ال��ة الأم��ري �ك �ي��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال��دول�ي��ة
()USAID

بح�سب ب�ي��ان��ات حكومية واأم��ري�ك�ي��ة ،يبلغ
اإج �م��ايل ال��دع��م الأم��ري�ك��ي للقنوات ال�ث��اث،
ن�ح��و  700م�ل�ي��ون دولر ��س�ن��وي��ا ،وجت ��اوزت يف
بع�س ال�سنوات  800مليونا
اإل اأن ه� ��ذه امل �ب��ال��غ مل ت �ع��د امل �وؤ� �س �� �س��ات
الفل�سطينية تتلقاها يف عهد الرئي�س دونالد
ترامب ،والتي بداأها بتعليق الدعم للموازنة
املحلية ،واأتبعها بتعليق دعم موؤ�س�سات املجتمع
املدين عر ( ،)USAIDثم الأونروا
تظهر بيانات الأون ��روا املالية اأن متو�سط
الدعم الأمريكي ال�سنوي ،قبل تعليقه.

التفا�صيل �ص «»5

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى االأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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الملك يشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين كضيف شرف
االنباط-عمان

ي���س��ارك ج��ال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل ال�ث��اين،
غ��د ال���س�ب��ت ،يف ق�م��ة ق ��ادة دول جمموعة
ال�ع���س��ري��ن ،ك���س�ي��ف � �س��رف ،ت�ل�ب�ي��ة ل��دع��وة
من اأخيه خ��ادم احلرمني ال�سريفني امللك
��س�ل�م��ان ب��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز اآل � �س �ع��ود ،ملك
اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
وت�ن�ع�ق��د ال�ق�م��ة اف��رتا� �س �ي �اً ي��وم��ي -21
 22م��ن ال���س�ه��ر احل ��ايل ،يف اإط ��ار اجل�ه��ود
ال��دوؤوب��ة ملجموعة الع�سرين التي تراأ�سها
اململكة العربية ال�سعودية ه��ذا ال �ع��ام ،يف
حماية االقت�ساد العاملي ،خا�سة يف �سوء
االأو�ساع العاملية املرتبطة بجائحة كورونا.

وتعد جمموعة الع�سرين املنتدى الرئي�سي
ل �ل �ت �ع��اون االق �ت �� �س ��ادي ال � � ��دويل ،وت���س��م
ق ��ادة م��ن ج�م�ي��ع ال� �ق ��ارات ومي �ث �ل��ون دو ًال
متقدمة ونامية .ومتثل الدول االأع�ساء يف
جمموعة الع�سرين ،جمتمعة ،ح��وايل 80
باملئة من الناجت االقت�سادي العاملي ،وثلثي
�سكان العامل ،وثاثة اأرب��اع حجم التجارة
العاملية .وت�سم جمموعة الع�سرين دول
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة وال ��والي ��ات
املتحدة االأمريكية وتركيا وكندا واملك�سيك
والربازيل واالأرجنتني وفرن�سا وبريطانيا
واأملانيا واإيطاليا وجنوب اإفريقيا ورو�سيا
وال�سني واليابان وكوريا اجلنوبية والهند
واإندوني�سيا واأ�سرتاليا واالحتاد االأوروبي.

مندوبًا عن الملك ..رئيس هيئة األركان يرعى حفل تخريج ضباط فرسان المستقبل

االنباط -عمان

مندوباً ع��ن جالة امللك ع�ب��داهلل الثاين،
القائد االأع �ل��ى للقوات امل�سلحة ،رع��ى رئي�س
هيئة االأرك ��ان امل�سرتكة ال�ل��واء ال��رك��ن يو�سف
اأحمد احلنيطي ،ام�س اخلمي�س ،حفل تخريج
الفوج الثالث من �سباط فر�سان امل�ستقبل ،وكان
يف ا�ستقباله قائد �ساح اجلو امللكي وامل�ساعد
للعمليات والتدريب واآمر الكلية.
وب� ��داأ االح �ت �ف��ال ب��ال���س��ام امل�ل�ك��ي ث��م األ�ق��ى
مفتي القوات امل�سلحة العميد الدكتور ماجد
الدراو�سة كلمة قال فيها“ :لقد اأثبتت التجارب
اأن��ه كلما ا�ستدت الوطاأة على الوطن احلبيب،
ونزلت به املحن ،ق��ام لها رج��ال اأ��س��داء ،وق��ادة
عقاء يذللون املحن ،ويبثون االأمل ،ويجمعون
القلوب على الت�سحية من اأج��ل رفعة الوطن
وا�ستقراره ،وما قوافل ال�سهداء الذين ارتقت
اأرواحهم اإىل العا من جميع االأجهزة االأمنية
والطبية اإال دليل �سدق على ذل��ك ،وم��ا نظن
اخل��ري �ج��ني اإال م��ن ه ��ذا ال�ن�ف��ر ال��رف �ي��ع من
الرجال ،فهم قادة الغد ورواد امل�ستقبل ،نذروا
اأن�ف���س�ه��م خل��دم��ة دي�ن�ه��م ووط�ن�ه��م وجي�سهم
ومليكهم”.
من جهته ،ق��ال اآم��ر الكلية العميد الركن
با�سل املحا�سنة“ :اإن الكلية الع�سكرية امللكية،
غ��ر��س��ة ه��ا��س�م�ي� ٌة م �ب��ارك��ة ،را��س�خ��ة االأ� �س��ول،
عريقة التاريخ عظيمة الر�سالة ،تزف للوطن يف
هذا اليوم املبارك ،كوكبة من ال�سباط بعد اأن
اأم�سوا عاماً كام ً
ا يف هذا املعهد العريق ،مت فيه
تنمية مواهبهم القيادية والفكرية ،وت�سليحهم
باملعرفة واملهارات الع�سكرية االأ�سا�سية ،وتطوير

ق��درات�ه��م اجل�سدية ولياقتهم ال�ب��دن�ي��ة ،وقد
ت�سربوا خالها اجلندية ونوامي�سها الدقيقة
وتن�سموا مبادئ الثورة العربية الكربى ،وهاهم
يتحفزون اليوم للحاق برفاق ال�ساح يف ميادين
ال���س��رف وال��رج��ول��ة هاماتهم ع��ال�ي��ة ،قلوبهم
واع �ي��ة ،نفو�سهم واف � ��رة ،اأخ��اق �ه��م را��س�خ��ة،
يرتدون ثوب الوفاء والوالء والعز واالنتماء”.
و��س� ّل��م م�ن��دوب ج��ال��ة امل�ل��ك ال �ل��واء الركن

احل �ن �ي �ط��ي اجل � ��وائ � ��ز ال �ت �ق ��دي ��ري ��ة الأوائ � � ��ل
اخلريجني.
وح�سر مرا�سم التخريج قائد قوات الدرك،
وك �ب ��ار � �س �ب��اط ال� �ق ��وات امل���س�ل�ح��ة واالأج� �ه ��زة
االأم�ن�ي��ة ،و�سفري مملكة البحرين وع��دد من
امللحقني الع�سكريني يف اململكة.
وا�ستكما ًال ملرا�سم التخريج ،و ّزع امل�ساعد
ل � � �اإدارة وال �ق ��وى ال�ب���س��ري��ة ال �� �س �ه��ادات على

اخلريجني من بينهم �سباط من دول��ة قطر
ومملكة البحرين واجلمهورية العربية الليبية
واجلمهورية العربية اليمنية.
ي�سار اإىل اأن الكلية الع�سكرية امللكية ومنذ
تاأ�سي�سها ع��ام  1950ت��رف��د ال �ق��وات امل�سلحة
االأردن �ي��ة  -اجلي�س العربي وال�ق��وات امل�سلحة
يف ال��دول ال�سقيقة بال�سباط املوؤهلني علمياً
وتدريبياً ع�سكرياً احرتافياً.

بتنفيذ عدد كبري من امل�ساريع يف خمتلف الظروف
وا�ستهداف االأ��س��ر املحتاجة م��ن االأ��س��ر العفيفة
وال��اج �ئ��ني ،ومت اإط� ��اق ه��ذه احل�م�ل��ة ام �ت��دادا
حلملة ال�ستاء الدافئ يف العام املا�سي للتخفيف
من اأثر واأعباء ف�سل ال�ستاء على االأ�سر املحتاجة

وال ��ذي ي�ت��زام��ن ه��ذا ال�ع��ام م��ع ا��س�ت�م��رار جائحة
كورونا واآثارها”.
واأو��س��ح مدير ممثلية جمعية قطر اخلريية
يف االردن ،الدكتور منذر احلاج ح�سن ،اأن احلملة
ال�ت��ي مت تد�سينها ه��ذا ال �ي��وم ت�ستهدف توفري

احتياجات ال�ستاء ال�سرورية يف خم�سة جماالت
رئي�سة هي :الغذاء وا إالي ��واء ،وال�سحة ،والتعليم
واملواد غري الغذائية من خال عدد من املنتجات
التي حتتاجها الفئات امل�ستهدفة وه��ي :ال�سال
الغذائية ،املاب�س ال�ستوية ،البطانيات ،املدافئ،
وقود التدفئة ،ف�سا عن توفري االأدوي��ة الازمة
وامل�ستلزمات الطبية ،يف ذروة انت�سار االأم��را���س
امل��و� �س �م �ي��ة اىل ج��ان��ب ت��وف��ري و� �س��ائ��ل ال��وق��اي��ة
والتعقيم �سد فريو�س كورونا.
و اأ�� �س ��اد احل� ��اج ح���س��ن ب��ال �ت �ع��اون وال �� �س��راك��ة
اال��س��رتات�ي�ج�ي��ة م��ع ال�ه�ي�ئ��ة اخل��ريي��ة االأردن �ي ��ة
الها�سمية التي تقدم كافة الدعم وامل�ساندة جلهود
قطر اخلريية يف املجاالت االإن�سانية املتعددة التي
تطلع بها ممثلية قطر اخل��ريي��ة يف االأردن ويف
ت�سهيل ا إالج��راءات للو�سول اىل امل�ستحقني ب�سكل
مبا�سر.

المعايطة يؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة تداعيات جائحة كورونا محليا وعالميا
اأك ��د وزي ��ر ال �� �س �وؤون ال�سيا�سية وال��ربمل��ان�ي��ة،
املهند�س مو�سى املعايطة ،اأهمية ت�سافر اجلهود
كافة ملواجهة تداعيات جائحة كورونا يف االأردن،
ودول العامل ،بهدف حماية الفئات االأكرث ه�سا�سة
وتعر�سا للخطر.
ج��اء ذل��ك خ��ال رعايته ام�س اخلمي�س لقاء
“تعزيز حملية العمل االإن�ساين يف االأردن ودور
التحالف الوطني يف اال�ستجابة لاأزمات” ،الذي
نفذته منظمة النه�سة العربية للدميقراطية
والتنمية .وق��ال اإن العمل اجلماعي والت�ساركي
ه��و الو�سيلة االأجن ��ع مل��واج�ه��ة ال �ك��وارث وحماية
املجتمعات ،داع�ي��ا املجتمع امل ��دين لتفعيل دوره
كو�سيط بني املجتمع واحلكومة باعتباره �سريكا
رئي�سيا يف معرفة احتياجات واأول��وي��ات املواطن،
مع �سرورة الرتكيز على االأن�سطة التنموية داخل
املحافظات و�سمان ا�ستدامتها.
واعترب املعايطة اأن العمل مع املجتمع املدين
اأول��وي��ة لتحقيق االأه � ��داف ال��وط�ن�ي��ة وال��ربام��ج
امل�ستدامة ،مع الرتكيز على رفع م�ستوى املوؤ�س�سات
املانحة املوجه ملوؤ�س�سات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات
احلكومية ،موؤكدا يف ذات الوقت على �سرورة بناء
التحالفات وال�ع�م��ل اجل�م��اع��ي م��ن قبل املجتمع
امل��دين ،لتنفيذ الربامج وامل�ساريع املمولة �سمن
معايري النزاهة وال�سفافية وجودة عالية بال�سراكة
مع احلكومة.
و� �س��دد ع�ل��ى � �س��رورة وج ��ود منهجية وطنية
وا�سحة لر�سد وتقييم م�ساريع وبرامج املوؤ�س�سات
املانحة وماأ�س�سة عملها ،عرب موؤ�سرات اأداء وحتديد

بعث ج��ال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل ال�ث��اين برقية
تهنئة اإىل اأخيه رئي�س اجلمهورية اللبنانية
ال�سقيقة العماد مي�سال عون ،مبنا�سبة عيد
ا�ستقال باده.

االوقاف :صالة الجمعة من
الساعة  11.15ولغاية  12.15ظهرا
االنباط-عمان

اأعلن وزير االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات
االإ� �س��ام �ي��ة ال��دك �ت��ور حم�م��د اخل��اي �ل��ة ،اأن
فرتة رفع احلظر الأداء �ساة اجلمعة اليوم
��س�ت�ب��داأ م��ن ال���س��اع��ة  11.15ول�غ��اي��ة ال�ساعة
 12.15ظهرا ،بحيث يكون الذهاب للم�سجد
�سرياً على االقدام فقط .

االنباط -العقبة

االنباط-عمان

االنباط -عمان

االنباط-عمان

واأعرب جالته ،يف الربقية ،با�سمه وبا�سم
�سعب اململكة االأردنية الها�سمية وحكومتها،
عن اأحر التهاين بهذه املنا�سبة� ،سائ ً
ا اهلل عز
وج��ل اأن يعيدها على الرئي�س ع��ون مبوفور
ال���س�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة ،وع�ل��ى ال���س�ع��ب اللبناين
ال�سقيق باملزيد من التقدم واالزدهار.

واأك ��د اخل��اي�ل��ة يف ب�ي��ان ام����س اخلمي�س،
ع�ل��ى � �س��رورة االل �ت��زام ب � إاج ��راءات ال�سامة
العامة املتعلقة بالتباعد اجل�سدي واإح�سار
�سجادة ال�ساة وارتداء الكمامة.
ُي ��ذك ��ر ان اأم � ��ر ال ��دف ��اع رق� ��م  19ف��و���س
وزي��ر االأوق ��اف بال�ساحيات االإج��رائ �ي��ة يف
ه��ذا ال���س�اأن ،وال�ت��ي ت�اأت��ي حفاظا على �سحة
و�سامة املواطنني.

التربية توزع  163جهازا لوحيا
على طلبة مدارس بالعقبة

الهيئة الخيرية األردنية وقطر الخيرية تنفذان حملة الشتاء الدافئ

ب� ��داأت ال�ه�ي�ئ��ة اخل��ريي��ة االأردن� �ي ��ة الها�سمية
وجمعية قطر اخلريية تنفيذ حملة ال�ستاء الدافئ
يف خمتلف اأنحاء اململكة لاأ�سر االأردنية العفيفة
والاجئني ال�سوريني بح�سور الرئي�س التنفيذي
للجمعية �سالح املري.
وق��ال بيان �سدر عن الهيئة ،ام�س اخلمي�س،
اإن امل���س��روع ي�ه��دف اإىل ت��وزي��ع ك��وب��ون��ات غذائية
وحم ��روق ��ات ،ب��االإ� �س��اف��ة اإىل ك��وب��ون��ات ماب�س
وب�ط��ان�ي��ات على ه��ذه اال��س��ر ت�سرف م��ن ال�سوق
املحلية بالتعاون مع اجلمعيات اخلريية املحلية
و�سندوق املعونة الوطنية.
واو� �س��ح م�ساعد اأم ��ني ع��ام الهيئة اخل��ريي��ة
االأردن � �ي ��ة ال�ه��ا��س�م�ي��ة ،حم�م��د ن��ا��س��ر ال�ك�ي��اين
“متثلت ��س��راك�ت�ن��ا م��ع جمعية ق�ط��ر اخل��ريي��ة

الملك يهنئ بعيد استقالل لبنان

وجه االإنفاق ب�سكل تف�سيلي ي�سمن ا�ستدامتها،
م���س��ريا اإىل اأن عملية ال�ت�ن�م�ي��ة ه��ي م���س�وؤول�ي��ة
م �� �س��رتك��ة ب ��ني ك ��اف ��ة اجل� �ه ��ات ل�ت�ح���س��ني ح�ي��اة
املواطنني وتقدمي احللول للم�سكات والتحديات
التي تواجه املجتمع.
وج��دد املعايطة التاأكيد على � �س��رورة ال�ت��زام
اجل�م�ي��ع ب� �اإج ��راءات ال��وق��اي��ة وال���س��ام��ة العامة
والتقيد ب �اأوام��ر ال��دف��اع ال�ت��ي اأعلنتها احلكومة
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى اجل�م�ي��ع ،وت �ق��دمي ك��اف��ة اجل�ه��ود
لتوعية وتثقيف املواطنني باأهمية املحافظة على
�سحتهم للت�سدي الأزمة كورونا واالآث��ار الناجمة
عنها .وجرى خال اللقاء عر�س تو�سيات تقرير
“تعزيز حملية العمل االإن�ساين يف االأردن” الذي
اأعدته املنظمة للوقوف على التحديات التي تواجه
حملية العمل االإن�ساين يف االأردن واأهمها :تاأكيد
مبد أا الت�ساركية بني املنظمات املحلية والدولية
يف و�سع الروؤى واتخاذ القرارات ،وتنفيذ امل�ساريع
االإمنائية واالإغاثية ،وك�سر ال�سورة النمطية التي
جتعل من ال�سريك املحلي جم��رد منفذ مل�ساريع
املعونة يف امليدان .كما دعت التو�سيات اإىل االلتزام
ب�اإي���س��ال م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  25ب��امل�ئ��ة م��ن التمويل
االإن�ساين العاملي املبا�سر للمنظمات غري احلكومية
املحلية وال��وط�ن�ي��ة ق��در االإم �ك��ان ،ح�سبما تن�س
اتفاقية ال�سفقة الكربى .بينما ت�ستلم املوؤ�س�سات
املحلية فقط ما م�ق��داره  0.2باملئة من التمويل
املتاح ،وه��و ما يك�سف عن ه��وة كبرية بني الواقع
واملاأمول .وكذلك حت�سني جودة التمويل االن�ساين
العاملي بحيث يكون مرنا وم�ستداما ،ويحافظ
ع�ل��ى ال �ت��دف��ق ال �ن �ق��دي ل ��دى امل�ن�ظ�م��ات املحلية،
وال�ع�م��ل ع�ل��ى رف ��ع م���س�ت��وى ال���س�ف��اف�ي��ة يف اإدارة

وحتويل املوارد اإىل املنظمات غري احلكومية عرب
بناء الثقة وامل�ساءلة وكفاءة اال�ستثمارات للجهات
الفاعلة والوطنية واملحلية .والت�سديد على توفري
دع��م متوا�سل وتعزيز ق��درات املوؤ�س�سات املحلية
والوطنية ون�سر تقارير �سنوية تبني الن�سب املئوية
واالأرق � ��ام املخ�س�سة م��ن امل�ي��زان�ي��ة ل��دع��م العمل
االإن���س��اين املحلي .م��ن جهته ،أا��س��ار مدير مركز
النه�سة الفكري يف منظمة النه�سة “اأر�س”،
الدكتور يو�سف من�سور ،اىل اأهمية تعزيز مبداأ
ال�سراكة بني املنظمات املحلية والدولية ،واتخاذ
ال�ق��رارات وتنفيذ امل�ساريع االإمنائية واالإغاثية،
موؤكدا �سرورة امل�سي قدما يف العمل مع خمتلف
اجلهات لك�سر ال�سورة النمطية التي جتعل من
ال�سريك املحلي جم��رد منفذ اإداري للم�ساريع.
وبني من�سور اأن حت�سني جودة التمويل االإن�ساين
العاملي ،بحيث يكون م�ستقرا وطويل االأمد ويغطي
التكاليف االأ�سا�سية ،ي�سهم يف متكني املجتمعات من
امل�ساركة ب�سكل اأف�سل يف العملية التنموية ،موؤكدا
يف ذات الوقت اأهمية درا�سة ال�سيا�سات التنموية
واالطاع عليها لتجنب االأخطاء والعقبات.
ب � ��دوره � ��ا ،ل �ف �ت��ت ع �� �س��و ال �ل �ج �ن��ة االإداري � � � ��ة
لـ”جوناف” وامل ��دي ��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��رك��ز متكني
للم�ساعدة ال�ق��ان��ون�ي��ة وح �ق��وق االإن �� �س��ان ،ليندا
ال�ك�ل����س ،اإىل � �س��رورة وج ��ود تن�سيق وت �ع��اون يف
خمتلف امل�ج��االت ب��ني موؤ�س�سات املجتمع امل��دين
واحلكومة ،م�سرية اإىل اأن ه��ذه املوؤ�س�سات مكون
مهم يف املجتمع ،ويجب اأن يكون لها دور فاعل
وت�ساركي يف عملية �سنع القرار.
وذكرت كل�س اأن التحالف اأطلق املرحلة الثانية
خلطة اال�ستجابة لتداعيات جائحة ك��ورون��ا يف

موجتها الثانية ،الفتة اإىل اأن ه��ذه اخلطة تاأتي
ا�ستكماال للخطة التي اأطلقها التحالف مبكرا
للتداعيات؛ حيث بداأت بالعمل على التوعية واإعداد
التقارير ،وتقدمي امل�ساعدات االإن�سانية العاجلة
كتوزيع االأغذية واالأدوية وغريها من الن�ساطات.
وح��ول دور االأردن يف اال�ستجابة ل �اأزم��ات ،اأك��د
مدير وحدة تن�سيق امل�ساعدات االإن�سانية يف وزارة
التخطيط والتعاون الدويل ،عمر ن�سري ،اأنه كان
وما زال يقوم بدوره وواجبه القومي واالإن�ساين يف
خمتلف املجاالت ،واأن االأردن يتبع اأهداف التنمية
امل�ستدامة وباالعتماد على نهج االإ�ساح واالنفتاح
واحلفاظ على االأمن ،وا�ستطاع موا�سلة م�سريته
بالرغم من الظروف اال�ستثنائية ،التي مير بها
العامل يف مواجهة وباء كورونا ،الفتا اإىل �سرورة
توحيد اجلهود كافة يف �سبيل التعامل واال�ستجابة
مع االأزم��ة .وت�سمن اللقاء كلمة مل�سوؤولة برنامج
العمل الائق واحلماية االجتماعية موؤ�س�سة فورد
ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا ،غادة عبد التواب،
وكلمة م��ن املجل�س ال��دويل للوكاالت التطوعية
“ ”ICVAقدمتها املمثل االقليمي للمجل�س،
اإمي��ان ا�سماعيل ،اإىل جانب عر�س درا�سة تعزيز
حملية العمل االإن�ساين يف االأردن قدمها املدير
امل���س��ارك وامل�ست�سار الرئي�سي يف امل �ب��ادرة العاملية
ل��ار��س��اد ،ك��ون��راد ف��ان ب��راب��ان��ت ،ودرا� �س��ة تعزيز
حملية ال�ع�م��ل االإن �� �س��اين يف االأردن ،ك�م��ا ج��رى
ا�ستعرا�س خمرجات التقييم اخلا�س با�ستجابة
حتالف جوناف اأثناء اأزم��ة كورونا قدمتها ع�سو
اللجنة التوجيهية لتحالف “جوناف” وم�ست�سار
درة امل�ن��ال للتنمية وال�ت��دري��ب ال��دك�ت��ورة �سو�سن
املجايل.

رع ��ت أام� ��ني ع ��ام وزارة ال��رتب �ي��ة ل�ل���س�وؤون
االإداريَّة واملاليَّة ،الدكتورة جنوى قبيات ،ام�س
اخلمي�س ،توزيع  163جهازا لوحيا مع �سرائح
لتوفري اإمكانية الو�سول اإىل االنرتنت على طلبة
ال�سفوف املبكرة يف ث��اث م��دار���س من املناطق
االأقل ً
حظا يف حمافظة العقبة ،مندوبة عن وزير
الرتبية والتعليم ،الدكتور تي�سري النعيمي.
وج��اءت ه��ذه اخل�ط��وة ً
تفعيا لل�سراكة بني
وزارة الرتبية والتعليم ومبادرة القراءة واحل�ساب
(رام��ب) املمولة من الوكالة االأمريكية للتنمية
ال��دول�ي��ة ( )USAIDوال� ��وزارة الربيطانية
للتنمية ال��دول�ي��ة ( ،)UKAIDوب�ت��ربع من
بنك �سفوة االإ�سامي .
واأع��رب��ت الدكتورة قبيات عن �سكر ال��وزارة
للوكالة االأمريكية للتنمية ال��دول�ي��ة وال ��وزارة
ال��ربي�ط��ان�ي��ة للتنمية ال��دول �ي��ة وب �ن��ك �سفوة
االإ�سامي ،معربة عن تقديرها للجهود الوطنية
الداعمة جلهود وزارة الرتبية والتعليم يف تاأمني
اأدوات التعلم ع��ن ب�ع��د للطلبة ليتمكنوا من
موا�سلة تعلمهم .
وبينت ال��دك�ت��ورة قبيات اأن ه��ذه اخلطوة
تن�سجم م��ع اأه � ��داف وزارة ال��رتب�ي��ة والتعليم
وجهودها الرامية اإىل �سمان ا�ستمرارية تقدمي
اخلدمة التعليمية للطلبة خال جائحة كورونا،
م�سري ًة اإىل اأن ال ��وزارة تعمل على دع��م جميع
اأط��راف العملية التعليمية خ��ال ف��رتة التعلم

ع��ن بعد ،م��ن خ��ال توفري املن�سات التعليمية
واالأدوات الازمة للطلبة ل�سمان ا�ستمرار هذه
العملية باأف�سل �سورة وف��ق االمكانات املتاحة
للوزارة.
واأ�سافت اأن هذا التربع يظهر مدى ال�سراكة
ال�ق��وي��ة ب��ني ال � ��وزارة وال �ق �ط��اع اخل��ا���س ،حيث
اأننا نعمل على رف��ع م�ستوى ه��ذه ال�سراكة مع
ه��ذا ال�ق�ط��اع وت�ع��زي��ز دوره امل �ه��م ،خ�سو�سا يف
فرتة جائحة كورونا وما بعدها يف دعم العملية
التعليمية.
من جانبهم ،اأ�ساد م��دراء املدار�س امل�ستفيدة
بهذه امل �ب��ادرة ،موؤكدين اأن�ه��ا �ستعمل على دعم
العملية التعليمية خال فرتة جائحة كورونا،
من خال توفري االأدوات الازمة للطلبة لكي
يتمكنوا من متابعة التعليم عن بعد ب�سكل اأف�سل.
يذكر اأن هذا التربع ياأتي لدعم جهود الوزارة
يف تاأمني اأدوات التعلم عن بعد للطلبة الذين ال
ميتلكون ه��ذه االأدوات ،ويعزز دور ال�سراكة مع
القطاع اخلا�س واملبادرات املحلية والدولية التي
تعنى بقطاع التعليم.
وي�ستهدف ه��ذا ال�ت��ربع حت��دي��دا الطلبة يف
�سفوف املرحلة املبكرة والتي يتم فيها تطبيق
مبادرة الرامب لتعليم احل�ساب والقراءة عليها.
وت�ساف هذه املبادرة اإىل جملة من املبادرات
الهادفة اإىل توفري اأدوات التعلم للطلبة ،تعزيزا
خلطة الوزارة الرامية اإىل تذليل كافة التحديات
مب��ا ي�سمن ت��وف��ري اخل��دم��ة التعليمية جلميع
الطلبة حيثما كان �سكنهم.

التنمية :لجنة تحقيق بوفاة طفل
وإصابة  5آخرين بمركز تربية خاصة
االنباط-عمان

ق��رر وزي��ر التنمية االجتماعية ،اأمي��ن املفلح،
ام����س اخلمي�س ،ت�سكيل جلنة حتقيق للوقوف
على ماب�سات احلريق الذي �سب يف اأحد مراكز
الرتبية اخلا�سة ،واأدى اىل وفاة طفل منتفع من
املركز ،وا�سابة  5اآخرين ،منهم ثاثة منتفعني
وم�سرفان.
واو�سح بيان �سادر عن الوزارة ،اأن الوزير اأوعز
خ��ال زي��ارت��ه للمركز ،للجهات املعنية باتخاذ
االجراءات الكفيلة بتلقي امل�سابني للعاج الازم.
وا�سار التقرير االويل ملديرية الدفاع املدين،
واملخترب اجلنائي ،اىل ان احل��ري��ق �سب نتيجة

متا�س كهربائي يف احد مكيفات التدفئة يف املركز،
واأتى على جزء كبري منه ،ومت تبليغ ذوي املتوفى
وامل�سابني ا�سافة اىل �سفارات الدول التي ينتمي
ال�ي�ه��ا امل�ن�ت�ف�ع��ون وو��س�ع�ه��م ب���س��ورة االج� ��راءات
املتخذة.
وي�سم املركز 7منتفعني ،اثنان من اجلن�سية
االردن �ي ��ة وخ�م���س��ة م��ن جن�سيات ع��رب�ي��ة ،حيث
�سيتم نقل املنتفعني االرب�ع��ة املتبقني م��ن غري
امل�سابني اىل مراكز اخرى تتنا�سب مع ظروفهم
واعمارهم.
وكانت الوزارة زارت املركز يف احلادي ع�سر من
ال�سهر احلايل ،ومل ت�سجل اية ماحظات خال
الزيارة.

القبض على مطلوب خطير
بقضايا المخدرات في إربد
االنباط -عمان

األ�ق��ت مرتبات اإدارة مكافحة امل�خ��درات
القب�س ع�ل��ى م�ط�ل��وب م�سنف باخلطري،
وت ��اج ��ر خم � ��درات ب�ح�ق��ه  14ط �ل �ب �اً ام�ن�ي�اً
يف حم��اف�ظ��ة اإرب� ��د ب�ع��د م �ق��اوم��ة ��س��دي��دة،
و�سبط بحوزته �ساحني ناريني.
وق��ال الناطق االع��ام��ي با�سم مديرية

االأم��ن العام اأن العاملني يف اإدارة مكافحة
املخدرات وبعد حتديد مكان وجود مطلوب
م�سنف ب��اخل�ط��ري وت��اج��ر ب��امل��واد امل�خ��درة
وبحقه  14طلباً امنياً و 60ا�سبقية جرمية
يف حمافظة ارب��د ج��رت مداهمته باإ�سناد
من الفريق اخلا�س ،ومت القب�س عليه بعد
اأن اأبدى مقاومة �سديدةُ ،
و�سبِط بحوزته
�ساحان ناريان اوتوماتيكيان.

مستشفى الجامعة يواصل
خطته التدريبية لمواجهة كورونا
االنباط -عمان

وا� �س��ل م�ست�سفى اجل��ام �ع��ة االردن �ي��ة
امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن اخل �ط��ة ال�ت��دري�ب�ي��ة
ال� ��� �س ��ام� �ل ��ة جل �م �ي ��ع ك� � � � ��وادره (ال �ط �ب �ي��ة
واالإدارية) ملواجهة فريو�س كورونا.
و� �س �م �ل ��ت امل ��رح� �ل ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،ك �ي �ف �ي��ة
التعامل مع املر�سى ب��دءاً من ا�ستقبالهم
يف ال � �ط� ��وارئ ح �ت��ى دخ��ول �ه��م اإىل غ��رف
العزل العادية اأو وح��دات العناية املركزة،

ب��االإ� �س��اف��ة اإىل �� ُ�س�ب��ل وو� �س��ائ��ل حمايتهم
وح �م��اي��ة ال � �ك ��وادر ال �� �س �ح �ي��ة واالإداري� � � ��ة،
�سمن اآلية التعليم امل�ستمر الذي ينتهجها
امل�ست�سفى.
وقال امل�ست�سفى يف بيان ام�س اخلمي�س،
اإن ه � ��ذه اخل� �ط ��ة ت � �اأت� ��ي ان � �ط� ��اق � �اً م��ن
حر�س امل�ست�سفى على ا�ستمرارية العمل
ودمي��وم�ت��ه وت �ق��دمي اخل��دم��ات العاجية
بكفاء ٍة عالية يف ظل ت�سارع وت��رية انت�سار
فايرو�س كورونا.

املحلي
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 84وفاة و  5470إصابة بفيروس كورونا
االنباط-عمان
اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل  84حالة وفاة
و 5470اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستج ّد يف اململكة
ام�س اخلمي�س ،لريتفع العدد الإجمايل للوفيات
اإىل  ،2053والإ�سابات اإىل .169395
وتو ّزعت الإ�سابات اجلديدة على  2378حالة
يف حم��اف�ظ��ة ال�ع��ا��س�م��ة ع � ّم ��ان ،و 670ح��ال��ة يف
حمافظة اإرب��د ،منها  41حالة يف الرمثا ،و495
حالة يف حمافظة البلقاء ،و 372حالة يف حمافظة
عجلون ،و 353حالة يف حمافظة الزرقاء ،و332
حالة يف حمافظة الكرك ،و 223حالة يف حمافظة
ج��ر���س ،و 169ح��ال��ة يف حم��اف�ظ��ة امل �ف��رق ،و167
حالة يف حمافظة معان ،منها  72حالة يف البرتا،
و 163ح��ال��ة يف حم��اف�ظ��ة ال�ع�ق�ب��ة ،و 96ح��ال��ة يف
حمافظة الطفيلة ،و 52حالة يف حمافظة ماأدبا.
واأ��س��ار امل��وج��ز الإع��ام��ي ال�سادر ع��ن رئا�سة
ال � ��وزراء ووزارة ال���س�ح��ة اإىل اأن ع��دد احل��الت
الن�سطة ح��ال� ّي�اً ارت �ف��ع اإىل  67062ح��ال��ة ،فيما
بلغ ع��دد احل��الت التي اأُدخِ �ل��ت ال�ي��وم للعاج يف
امل�ست�سفيات املعتمدة  230حالة ،بينما غادرت 170
حالة امل�ست�سفيات بعد �سفائها.
ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احلالت التي تتل ّقى
ال�ع��اج يف امل�ست�سفيات ح��ال� ّي�اً بلغ  2137حالة،
منهم  462حالة على اأ�س ّرة العناية احلثيثة.
كما اأ�سار املوجز الإعامي اإىل ت�سجيل 5384
حالة �سفاء اليوم يف العزل املنزيل وامل�ست�سفيات،
ل�ي���س��ل ال �ع��دد الإج� �م ��ايل حل ��الت ال���س�ف��اء اإىل

األعلى لذوي اإلعاقة والصحة يبحثان
بروتوكوالت موحدة لتشخيص اإلعاقة
االنباط -عمان

لأخذ مطاعيم الإنفلونزا املو�سمية ،وكذلك
م�ط��اع�ي��م ك��ورون��ا ح��ال ت��وف��ره��ا يف اململكة،
حيث ان ه�ن��اك اأ�سخا�سا لديهم انخفا�س
يف جهاز املناعة ب�سبب طبيعة الأدوي��ة التي
يتناولونها م�ث��ل اأدوي� ��ة الت�سلب اللويحي
وك��ذل��ك ه �ن��اك اأ��س�خ��ا���س ل��دي�ه��م ��س�ع��ف يف
اجلهاز التنف�سي نتيجة طبيعة الإعاقة مثل
بع�س حالت ال�سلل الدماغي.
ب � ��دوره ،اأك� ��د وزي� ��ر ال���س�ح��ة اأن ال� ��وزارة
ل� ��ن ت� �ت ��وان ��ى ع� ��ن ت �� �س �خ��ري ك� ��ل ط��اق��ات �ه��ا
ل���س�م��ان و� �س��ول الأ� �س �خ��ا���س ذوي الإع��اق��ة
اإىل اخل��دم��ات ال�سحية امل�ط�ل��وب��ة وت��وف��ري
املعلومات والبيانات املتاحة لهم.
وجت � ��در الإ� � �س� ��ارة اإىل اأن امل �ج �ل ����س ق��ام
بتوقيع ال�ع��دي��د م��ن م��ذك��رات ال�ت�ف��اه��م مع
وزارة ال�سحة لتنفيذ العديد من اللتزامات
امل�سرتكة املن�سو�س عليها يف قانون حقوق
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

ب �ح��ث � �س �م��و الأم � � ��ري م ��رع ��د ب ��ن رع ��د،
رئي�س املجل�س الأع �ل��ى حل�ق��وق الأ�سخا�س
ذوي الإع��اق��ة ،ع��رب تقنية الت���س��ال امل��رئ��ي،
ام����س اخلمي�س م��ع وزي��ر ال�سحة الدكتور
ن��ذي��ر ع�ب�ي��دات ،اأط��ر ال�ت�ع��اون امل�سرتكة بني
اجلانبني مب��ا يتعلق با�ستكمال العمل على
ت �ط��وي��ر ب ��روت ��وك ��ولت م��وح��دة لت�سخي�س
الإع��اق��ة متهيداً للبدء يف اإ� �س��دار البطاقة
التعريفية العام املقبل.
واأك � � ��د � �س �م��وه � � �س� ��رورة اإي � � ��اء ال � � ��وزارة
اأولوية لاأ�سخا�س ذوي الإع��اق��ة ،خ�سو�ساً
يف ظ��ل ال �ظ��رف ال��وب��ائ��ي ال ��راه ��ن لكونهم
الأك� ��ر ع��ر��س��ة خل�ط��ر ال �ع��دوى والإ� �س��اب��ة
مب�ساعفاتها يف حال حدوثها.
و�سدد على اأن ثمة اإعاقات حمددة بعينها
يجب اإدراج �ه��ا �سمن الفئات ذات الأول��وي��ة

 100280حالة.
واأ�� �س ��اف اأن� ��ه مت اإج � ��راء  24210ف�ح��و��س��ات
خمربية اليوم ،لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات
ال �ت��ي اأج ��ري ��ت م�ن��ذ ب ��دء اجل��ائ �ح��ة وح �ت��ى الآن
 2292944فح�ساً ،لفتا اإىل اأن ن�سبة الفحو�سات

الإي�ج��اب� ّي��ة ل�ه��ذا ال�ي��وم و�سلت اإىل ق��راب��ة 6ر22
باملئة.
ودعت الوزارة اجلميع لالتزام باأوامر الدّفاع،
وا ّت�ب��اع �سبل ال��وق��اي��ة ،خا�سة ارت��داء الك ّمامات،
وع��دم اإق��ام��ة التج ّمعات لأك��ر م��ن � 20سخ�ساً،

وا�ستخدام تطبيقي «اأم��ان» و»�سحتك» ،اإ�سافة
اإىل م�ت��اب�ع��ة احل�م�ل��ة ال�ت��وع��وي��ة ال �ت��ي اأطلقتها
ال� � ��وزارة ل�ل��وق��اي��ة م��ن ع ��دوى ف��ريو���س ك��ورون��ا
وت�سجيع الأف ��راد حلماية اأ��س��ره��م وجمتمعهم
(#بحميهم).

سلطة المياه :إعادة الضخ من
الديسي بعد استكمال أعمال
الصيانة الوقائية

مجلس النواب يستعد لممارسة مهامه وسط
تحديات وتداعيات انتشار كورونا
االنباط-عمان
ي���س�ت�ع��د جم�ل����س ال� �ن ��واب ال �ت��ا� �س��ع ع�سر
مل�م��ار��س��ة م�ه��ام��ه ال��د� �س �ت��وري��ة يف ظ��ل واق��ع
اقت�سادي و�سيا�سي واجتماعي �سعب وغري
م�سبوق فر�سته جائحة كورونا ،ما يتطلب
من جمل�سي النواب والأعيان مواجهة هذه
التحديات عرب ت�سريعات فاعلة.
وينتظر املجل�س اجل��دي��د اخ�ت�ب��اراً �سعباً
يتمثل يف التوفيق بني اإقرار ت�سريعات ت�سهم
يف احل��د م��ن انت�سار ال��وب��اء وال�ق���س��اء عليه

من جهة ،و�سون حقوق املواطنني وم�سالح
ال �ق �ط��اع��ات الق �ت �� �س��ادي��ة م��ن ج�ه��ة اأخ ��رى،
ف�س ً
ا عن تنظيم ممار�سة املهام الت�سريعية
والرقابية والدبلوما�سية الربملانية خال
فرتة الأزمات .وي�سكل ا�ستمرار عمل ال�سلطة
الت�سريعية يف ظ��ل اأزم ��ة ك��ورون��ا ،التحدي
الأب��رز ال��ذي يتطلب م��ن ال�ن��واب والأع�ي��ان،
الإ�سراع يف تقنني «العمل الربملاين الرقمي»
مب��ا يتيح امل���س��ارك��ة «ع��ن ب�ع��د» يف اجلل�سات
واج �ت �م��اع��ات ال �ل �ج��ان ،واع �ت �م��اد ال�ت���س��وي��ت
الإل�ك��رتوين «عن بعد» ،اإىل جانب إاج��راءات

اح ��رتازي ��ة ح ��ازم ��ة مت �ن��ع ان �ت �� �س��ار ف��ريو���س
كورونا داخل مباين املجل�سني.
كما اأظهرت اأزمة كورونا اأهمية الإ�ساح
املوؤ�س�سي الذي يكر�س العمل الكتلوي داخل
املجل�س ،مع تفعيل مركز الدرا�سات النيابية،
وت ��وف ��ري ط��اق��م م ��ن اخل � ��رباء وامل�خ�ت���س��ني
ل��ا��س�ت�ع��ان��ة ب �ه��م ،واإ�� �س ��راك ال �ن��واب اجل��دد
وه��م الأك��ري��ة ،يف برامج لتطوير قدراتهم
يف الت�سريع والرقابة واملمار�سات الربملانية،
اإىل جانب انفتاح اأك��رب على و�سائل الإع��ام
والتوا�سل الجتماعي.

وم � ��ن امل ��رت� �ق ��ب اأن ي ��واج ��ه امل �ج �ل ����س يف
الأ��س��اب�ي��ع ال�ت��ي ت�ل��ي ح�سم ملفي انتخابات
املكتب الدائم ،ومنح الثقة للحكومة ،حتدي
اإقرار موازنة الدولة للعام  ،2021و�سط اآمال
اأن يتمكن املجل�س واحلكومة معاً ،من و�سع
برنامج اقت�سادي يحقق مطالب املواطنني
وي �ح �م��ي الق �ت �� �س��اد ال ��وط� �ن ��ي ،م ��ن خ��ال
��س�ي��ا��س��ات م �ب �ت �ك��رة ،وم ��وازن ��ة «ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة»
مبنية على اأ�س�س علمية ومنطقية ،يف ظل
ا�ستمرار تاأثري اأزم��ة كورونا على القت�ساد
العاملي.

االرصاد :تأخر بداية الهطول المطري ليس مؤشرًا
على اداء الموسم
االنباط-عمان
ق��ال مدير ادارة الر��س��اد اجل��وي��ة بالوكالة
الدكتور عبد املنعم القرالة ،اإن معظم المطار
ال�ت��ي ت�سهدها اململكة ع ��اد ًة يف ف�سل اخل��ري��ف
وخا�سة املناطق ال�سرقية واجلنوبية هي امطار
ناجتة ع��ن ح��الت م��ن ع��دم ال�ستقرار اجل��وي،
وال ��ذي ت�سكل جم�م��وع ام �ط��اره خ��ال ال�سهر
ايلول ،ت�سرين الول ،وت�سرين الثاين ،ما ن�سبته
 16-12باملئة من املعدل املطري املو�سمي العام يف
مناطق اململكة.
واأ� �س��اف ال �ق��رال��ة يف ت���س��ري��ح �سحفي ام�س
اخلمي�س ،اإنه وبالرغم من تاأخر الهطول املطري
خال هذا املو�سم والذي يبداأ عاد ًة من منت�سف
�سهر اي�ل��ول ،ف �اإن ت�اأخ��ر الهطول امل�ط��ري ملو�سم
 2020لي�س بجديد ول يعترب حدثا ا�ستثنائيا،
كما ان تاأخر بداية الهطول املطري خال املو�سم
املطري ل يعترب موؤ�سراً على اداء املو�سم.
وا�سار اىل اأن ن�سبة ما يحققه جمموع امطار
�سهري ايلول وت�سرين الول من املعدل املو�سمي
امل� �ط ��ري ح� ��وايل 5ر 2ب��امل �ئ��ة يف اغ �ل��ب م�ن��اط��ق
امل�م�ل�ك��ة ،فيما ي�سكل امل�ج�م��وع امل�ط��ري ال�ع��ام يف
اململكة حتى هذا التاريخ ما ن�سبته  1باملئة من
املعدل املو�سمي املطري العام.
واو�� �س ��ح ال �ق��رال��ة اأن ال ��درا�� �س ��ات امل�ن��اخ�ي��ة
للهطول امل�ط��ري وامل��وا��س��م امل�ط��ري��ة م��ن خ��ال
ال���س�ج��ات امل�ن��اخ�ي��ة يف ادارة الر� �س��اد اجل��وي��ة
ت���س��ري اىل اأن ال�ع��ا��س�م��ة ع �م��ان ��س�ه��دت خ��ال

االنباط -عمان

ب�ع��د اأن اأن �ه��ت ال���س��رك��ة امل�سغلة (دي��واك��و)
اأعمال ال�سيانة ال��دوري��ة الوقائية لأج��زاء
م��ن منظومة ال�ن��اق��ل ال��وط�ن��ي امل�م�ت��د من
الدي�سي اإىل خزان دابوق يف عمان.
وبح�سب ب�ي��ان ل� ��وزارة ام����س اخلمي�س،
اأ� �س��ار ع�ل�ي�م��ات اأن ال� � ��وزارة�� /س�ل�ط��ة امل�ي��اه
و��س��رك��ة م�ي��اه الأردن مياهنا تثمن تفهم
امل��واط�ن��ني مل�ث��ل ه��ذه ال �ظ��روف ،وت �وؤك��د اأن
اأج�ه��زت�ه��ا وك ��وادره ��ا �ستعمل وف��ق اأق���س��ى
الإم �ك ��ان �ي ��ات ويف ج �م �ي��ع م �ن��اط��ق امل�م�ل�ك��ة
خلدمة املواطنني ولن تاألو جهدا يف تقدمي
اأف�سل اخلدمات لهم.

اأك ��د اأم ��ني ع��ام �سلطة امل �ي��اه ،املهند�س
اأح�م��د عليمات ،اأن��ه مت ال�ب��دء ب �اإع��ادة �سخ
مياه الدي�سي اعتبارا م��ن ال�ي��وم اخلمي�س
ع��رب اخل ��ط؛ ح�ي��ث ي�ت��وق��ع ال �ب��دء ب�ت��زوي��د
مناطق الدور املعلنة ح�سب الربنامج تباعا
من بعد ظهر اليوم.
واأعرب عليمات عن امتنان وتقدير وزارة
امل �ي��اه وال ��ري � /سلطة امل �ي��اه و��س��رك��ة مياه
الأردن (مياهنا) للمواطنني على تعاونهما
وتفهمهما للتوقف املربمج ملياه الدي�سي،

مركز التوثيق الملكي يدعو الباحثين
للتقدم بمشاريع أبحاثهم
االنباط -عمان

�سجلها املناخي البالغ مئة عام حوايل  18مو�سما
م�ط��ري��ا مل ي���س�ه��د ف�ي��ه ��س�ه��را اي �ل��ول وت���س��ري��ن
الول اأي هطول مطري.
وقال اإنه بالرغم من تاأخر الهطول املطري
خ ��ال ه ��ذه امل��وا� �س��م ،ف � �اإن  50ب��امل �ئ��ة م��ن ه��ذه
املوا�سم حققت جمموع مطري اعلى من املعدل
امل��و��س�م��ي ال �ع��ام ب��زي��ادة ت��راوح��ت م��ا ب��ني 75-1
باملئة عن معدلها املو�سمي العام.
واأ��س��ار اىل ان هناك توقعا للهطول املطري
لهذا املو�سم وباحتمالية ت�سل اىل  72باملئة ان
ي �ك��ون الداء امل �ط��ري خ��ال ه��ذا امل��و� �س��م ح��ول

معدله او اع�ل��ى بقليل مب�سيئة اهلل .وا�ستذكر
ال� �ق ��رال ��ة امل��و� �س��م امل� �ط ��ري امل��ا� �س��ي ح �ي��ث ب ��داأ
ت�ساقط الم�ط��ار على اململكة يف اخل��ام����س من
�سهر ت�سرين الول املا�سي وانتهى يف اخلام�س
والع�سرين من �سهر ايار للعام احل��ايل ،حمققاً
جم��ام �ي��ع ام� �ط ��ار اع� �ل ��ى م ��ن امل� �ع ��دل امل �ط��ري
املو�سمي ال�ع��ام يف كافة مناطق اململكة وب��زي��ادة
تراوحت ما بني  63-17باملئة .وقال ،من اجلدير
ب��ال��ذك��ر اأن امل�ن��اط��ق اجل�ن��وب�ي��ة م��ن امل�م�ل�ك��ة هي
الك��ر تكراراً يف التاأخر املطري خال اخر 30
�سنة املا�سية ،حيث �سهدت حمطة ر�سد معان
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مو�سما مطريا تاأخر فيها الهطول املطري.
وتابع ،ان املناطق ال�سمالية هي القل تكراراً
يف التاأخر املطري خال  30عاما املا�سية حيث
�سهدت حمطة ر�سد را�س منيف مو�سما واحدا
فقط وحمطة ر�سد الباقورة  3موا�سم وحمطة
ر� �س��د ارب ��د  4م��وا� �س��م ،ع�ل�م�اً ب ��ان اآخ ��ر م��و��س��م
م �ط��ري ��س�ه��د ت� �اأخ ��راً يف ال �ه �ط��ول امل �ط��ري هو
مو�سم  2011حيث حقق ه��ذا املو�سم م��ا ن�سبته
107باملئة من معدله املطري العام يف العا�سمة
عمان .

وال �ه��ا� �س �م �ي��ني م ��ن م �ل��وك الأردن خ��ا��س��ة،
واإج� � ��راء ال � ُب �ح��وث وال� �دِّرا�� �س ��ات ال� � ُم� َّت���س�ل��ة
بهذا ال�ساأن ،وحتقيق املخطوطات ال� رَم ْعنية
�ري رجالتِ�هم ،و رَن ْ�سر املذكرات
ب�سِ رَريِهِ م و���سِ � رَ ِ
رَ
ال�سخ�سية ملن اأ�س رَه رَم يف هذا التاريخ اأو �س ِه رَد
اأحدا رَثهً ،
ف�سا عن العناية بال َّن رَ�سب ال�سريف
وبكل مرَن ينتمي اإليه.
وقام املركز بحفظ عدد كبري من الوثائق
امل�ت���س�ل��ة ب �ه��ذا ال �� �س �اأن وف ��ق اأح� ��دث ال�ط��رق
العلمية ،وي�ع��د امل��رك��ز ال��وح�ي��د املتخ�س�س
حم�ل�ي�اً ب�سكل م�ت�ك��ام��ل يف اأع �م��ال التعقيم
وال��رتم �ي��م وال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي والأر� �س �ف��ة،
مراعياً تطبيق املعايري الدولية واملوا�سفات
ال �ع��امل �ي��ة امل �ع �ت �م��دة يف ال�ت�ع�ق�ي��م وال��رتم �ي��م
والأر�سفة اللكرتونية.
وي�سعى املركز اإىل ال َّتعاون العلمي اجلاد
مع املوؤ�س�سات واملراكز العربية والعاملية ،ذات
الأه� ��داف امل�م��اث�ل��ة ،وت �ب��ادل اخل ��ربات معها،
و رَعقْد ال َّندوات واملُوؤمترات املوؤدِّية اإىل تعميق
التعاون امل�سرتك من اأجل ال ُّنهو�س باملهمات
املوكلة اإليه.
وي�ت�م�ي��ز م��رك��ز ال�ت��وث�ي��ق امل�ل�ك��ي الأردين
ال�ه��ا��س�م��ي ب�خ��ربات��ه امل��رتاك �م��ة يف م�ساريع
الأر� �س �ف��ة وال��رتم �ي��م م��ع ع ��دد م��ن وزارات
وموؤ�س�سات ودوائر الدولة املختلفة.

دعا مركز التوثيق امللكي الأردين الها�سمي
الباحثني واملهتمني ب��ال�ت��اري��خ الأردين اىل
التقدم مب�ساريع الأبحاث والدرا�سات لغايات
ن�سرها اأو دعمها ح�سب جمالت معينة.
وذك��ر امل��رك��ز يف ب�ي��ان ام����س اخلمي�س ،ان
جم ��الت الأب� �ح ��اث وامل �� �س��اري��ع ،ت�ت�م�ح��ور يف
مو�سوعني الول «الها�سميون» حول حماور
�� ِ�س� رَ�ريه��م وم��ذك��رات �ه��م ،او اإرث �ه��م ون�سبهم،
او اأدواره � � ��م ال��وط�ن�ي��ة الأردن� �ي ��ة وال�ع��رب�ي��ة
والإ�سامية ،فيما يتمحور املو�سوع الثاين
حول «التاريخ الأردين العام»� ،سمن حماور
ال �ت��اري��خ الج�ت�م��اع��ي وال �ث �ق��ايف ،اأو ال�ت��اري��خ
القت�سادي ،او التاريخ ال�سيا�سي ،او ال�سري
التاريخية واملذكرات والذاكرة اجلمعية.
واأو�سح املركز ان عل الباحثني الراغبني
ب��امل���س��ارك��ة ال�ت��وا��س��ل م��ع امل��رك��ز م��ن خ��ال
ال� �ه ��ات ��ف 0096264697341 :او
 00962799927090او عرب الربيد
الل �ك��رتوين  publish@rhdc.joاو
املوقع اللكرتوين.www.rhdc.jo :
وي �ه��دف م��رك��ز ال�ت��وث�ي��ق امل�ل�ك��ي الأردين
الها�سمي اىل حتقيق املحافظة على ال ّذاكرة
الوطنية والقوم ّية لاأردن واآل البيت عامة،

األعلى للسكان يوصي بتبني سياسيات تلبي احتياجات األطفال
االنباط-عمان
اأو� �س ��ى امل�ج�ل����س الأع �ل ��ى ل�ل���س�ك��ان ب��زي��ادة
التن�سيق ب��ني اجل�ه��ات ذات ال�ع��اق��ة م��ن اأج��ل
حت�سني ا�ستخدام البيانات يف �سنع ال�سيا�سات
وت �ط��وي��ر م ��وازن ��ات ع��ام��ة وخم���س���س��ات تلبي
اح �ت �ي��اج��ات ال �ط �ف��ل ،وت� �ع ��زز ا� �س��رتات �ي �ج �ي��ات
احل �م��اي��ة ،وال ��رتك ��ز ع �ل��ى اح �ت �ي��اج��ات ال�ف�ئ��ات
الأك ��ر ��س�ع�ف��ا اث �ن��اء اإدارة الزم� ��ات وال�ت�ع��ايف
منها.
واأو� �س��ى امل�ج�ل����س ،يف ب�ي��ان ام����س اخلمي�س،
مبنا�سبة يوم الطفل العاملي الذي ي�سادف يوم
غ��د اجل�م�ع��ة ،ب���س��رورة ال�ع�م��ل ع�ل��ى ��س�م��ان اأن
ين�ساأ الفتيان والفتيات يف بيئة اآم�ن��ة ت�سمن
و� �س��ول �ه��م اإىل خ ��دم ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م وال �� �س �ح��ة

واحلماية الجتماعية ،ودع��م التدخات التي
ت���س�ه��م يف ت �ع��زي��ز ال�ت�ن�م�ي��ة وحت �� �س��ني اأو� �س ��اع
الأطفال وال�سباب وجمتمعاتهم املحلية.
واأ ّك��دت الأمينة العامة للمجل�س الدكتورة
ع�ب�ل��ة ع �م��اوي ،اأن ��ه ل ي��وج��د ا��س�ت�ث�م��ار اأف���س��ل
م��ن ال� �س �ت �ث �م��ار يف ف �ئ��ة الأط� �ف ��ال ،م�ب� ّي�ن��ة اأن
الردن حقق العديد م��ن الإجن ��ازات يف جمال
تعزيز حقوق الطفل وتنمية الطفولة ،تنفيذاً
لت �ف��اق �ي��ة ح �ق��وق ال �ط �ف��ل واأه � � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة
امل�ستدامة.
ويف جم��ال التعليم ،ق��ال��ت اإن الأردن حقق
نقلة نوعية يف هذا القطاع ،ومتكن من اإر�ساء
دع ��ائ ��م ن �ظ��ام ت�ع�ل�ي�م��ي � �س��ام��ل ع ��ايل اجل� ��ودة،
ح�ي��ث مت حتقيق جم��ان�ي��ة التعليم واإل��زام�ي�ت��ه
و�سموليته لكل املواطنني حتى �سن ال�ساد�سة

ع���س��ر ،م��ا انعك�س ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن امل�وؤ��س��رات
الوطنية كارتفاع ن�سبة اللتحاق بهذه املرحلة
اإىل  98باملئة ،ح�سب التقرير الإح�سائي للعام
الدرا�سي (.)2019-2018
ويف اجل��ان��ب ال�سحي ،اأظ�ه��رت نتائج م�سح
ال�سكان وال�سحة ال�سرية ( ،)2018-2017اأن
 86باملئة م��ن الأط �ف��ال �سمن الفئة العمرية
(� �� )23-12س� �ه ��را ،ت �ل �ق��وا ج �م �ي��ع امل �ط��اع �ي��م
الأ�سا�سية ،اإىل جانب انخفا�س معدل وفيات
الأط �ف��ال دون اخل��ام���س��ة وال ��ذي ب�ل��غ  19حالة
وف��اة لكل  1000م��ول��ود ح��ي ،وا��س�ت�ق��رار نتائج
وفيات الأطفال الر�سع عن  17حالة وفاة لكل
األف مولود حي.
واأو� � �س � �ح� ��ت ع� � �م � ��اوي ،اأن � � ��ه ب ��ال ��رغ ��م م��ن
الإجن� ��ازات ال�ت��ي حققها الأردن ،ال اأن هناك

جمموعة م��ن التحديات يف ه��ذا امل�ج��ال ،ومن
اأبرزها :اأن هناك طفا من بني كل  3اأطفال،
بن�سبة  32باملئة يف الفئة العمرية (� )59-6سهرا
يعاين م��ن فقر ال��دم ،ورب��ع ال��وف�ي��ات الناجمة
ع��ن احل ��وادث امل��روري��ة ه��م م��ن الأط �ف��ال ،اإىل
جانب اأن 79باملئة من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة
يف �سن التعليم غري ملتحقني بالتعليم.
واأظ� �ه ��رت ن �ت��ائ��ج م���س��ح ال �� �س �ك��ان وال���س�ح��ة
ال�� �س ��ري ��ة ( ،)2018-2017اأن  3ب��امل �ئ��ة م��ن
الأط�ف��ال يف الأردن وال��ذي��ن تقل اأعمارهم عن
� 18سنة هم ايتام ،وتعترب هذه الفئة من الأكر
ح��اج��ة ل �ل��رع��اي��ة الج �ت �م��اع �ي��ة والق �ت �� �س��ادي��ة
والرتبوية ل�سمان احلماية الازمة لهم.
أا ّم� ��ا يف جم ��ال ال �ع �ن��ف � �س��د الأط� �ف ��ال فقد
اأ� �س��ارت نتائج امل�سح اأن ن�سبة الط�ف��ال الذين

ت ��رتاوح اأع�م��اره��م ب��ني (�� )14-1س�ن��ة ،وال��ذي��ن
تعر�سوا لأي ا�سلوب عنيف للتهذيب من جانب
م�ق��دم��ي ال��رع��اي��ة يف ال���س�ه��ر ال���س��اب��ق للم�سح،
بلغت  81باملئة.
وفيما يتعلق بزواج الأطفال يف الأردن ،اأ�سار
املجل�س اإىل اأن ن�سبة عقود الزواج الإناث ممن
هن دون �سن � 18سنة واملوثقة لدى دائرة قا�سي
الق�ساة لعام  2019بلغت نحو7ر 10باملئة.
ووفقا لنتائج امل�سح الوطني لعمالة الأطفال
لعام  ،2016اأو�سحت اأن عدد الأطفال العاملني
يف اململكة بلغ نحو  76ال�ف�اً ،مب��ا ن�سبته 98ر1
باملئة من اإج�م��ايل الأط�ف��ال يف الفئة العمرية
(� )17-5سنة.
ولفت املجل�س اإىل اأن جائحة كورونا اأثرت
على التحديات الجتماعية والقت�سادية التي

تواجه الأطفال وال�سباب الأكر ه�سا�سة ،حيث
اأظ�ه��رت درا��س��ة نفذتها منظمة الأمم املتحدة
ل�ل�ط�ف��ول��ة (ال�ي��ون���س�ي��ف) يف الأردن ،و�سملت
عينة م��ن ع��ائ��ات اأردن �ي��ة و��س��وري��ة ،انخفا�س
معدل دخل بع�س الأ�سر ،بحيث ت�ساعف عدد
ال�ع��ائ��ات ال�ت��ي يقل دخلها ال�سهري ع��ن 100
دينار منذ انت�سار اجلائحة.
وبينت نتائج ال��درا��س��ة اأن اجلائحة ك�سفت
ع��ن وج ��ود ف �ج��وة يف ال��و� �س��ول اإىل ال�ت�ق�ن�ي��ات
الرقمية تواجه الأطفال من العائات الأ�سد
فقراً؛ حيث اأن  25باملئة من العائات مل يتمكن
اأط�ف��ال�ه��ا م��ن ال��و� �س��ول اإىل م�ن���س��ات التعليم
الوطنية الر�سمية عرب الإنرتنت ،ومتكنت 31
ب��امل�ئ��ة م��ن ال�ع��ائ��ات ف�ق��ط م��ن احل���س��ول على
خدمة الإنرتنت املنزيل.

االقت�صادي
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يدعو الشركات األوكرانية لالستثمار في األردن

الوزني 75 :فرصة استثمارية في األردن بحجم  4.5مليار دوالر
االنباط-عمان

دع��ا رئي�س هيئة اال�ستثمار ،الدكتور
خالد ال��وزين ،ام�س اخلمي�س ،ال�سركات
�لأوك ��ر�ن �ي ��ة ل�ت��وج�ي��ه ���س�ت�ث�م��ار�ت�ه��ا �إىل
�لأردن ،ن �ظ��ر�ً مل��ا تتمتع ب��ه �مل�م�ل�ك��ة من
بيئة وفر�ص ��ستثمارية و�ع��دة وجمدية
للم�ستثمرين.
ج ��اء ذل ��ك خ ��ال ل �ق��اء ن�ظ�م�ت��ه هيئة
�ل�ستثمار و��س�ف��ارة دول��ة �أوك��ر�ن�ي��ا لدى
�لأردن ع��ن بعد �م����ص م��ع جمموعة من
�ل�سركات �لأوكر�نية �ملهتمة بال�ستثمار
يف �لأردن ،ب�ح���س��ور ��س�ف��رة ج�م�ه��وري��ة
�أوك� ��ر�ن � �ي� ��ا ل � ��دى �مل �م �ل �ك��ة م��رو� �س��اف��ا
�� �س ��رب ��ات� �ي ��وك ومم� �ث� �ل ��ن م � ��ن م �ك �ت��ب
�ل�ستثمار �لأجنبي �لأوكر�ين ومن وز�رة
�خل��ارج�ي��ة �لأوك��ر�ن �ي��ة و�أم ��ن ع��ام هيئة
�ل�ستثمار فريدون حرتوقه.
وق��ال �ل��وزين �إن �مل�ستثمر يبحث عن
فر�ص ��ستثمارية جمدية ذ�ت عائد على
�ل�ستثمار ،لذلك قمنا يف هيئة �ل�ستثمار
باإعد�د ملف باأهم �لفر�ص �ل�ستثمارية
�لو�عدة يف �ململكة ،بلغ عددها  75فر�سة
�� �س �ت �ث �م��اري��ة وب �ح �ج��م �� �س �ت �ث �م��ار ي���س��ل
�إىل  4.5م�ل�ي��ار دولر ،تت�سمن در���س��ات
ج��دوى �أول�ي��ه يف �لعديد م��ن �لقطاعات
�لق �ت �� �س��ادي��ة و�ل� �س �ت �ث �م��اري��ة �مل�ت�ن��وع��ة،
ك��ال �� �س �ن��اع��ة و�خل � ��دم � ��ات و�ل �� �س �ي��اح��ة
و�ل��زر�ع��ة و�لقطاع �ل�سحي� ،إ�سافة �إىل
فر�ص ��ستثمارية يف �لطاقة و�لتعدين.
و�أك � ��د �أن �لأردن ومل��و�ك �ب��ة ت�ط�ل�ع��ات
�مل���س�ت�ث�م��ري��ن ب �ت��وف��ر ب�ي�ئ��ة ���س�ت�ث�م��اري��ة
ج ��اذب ��ة وم �ن��اف �� �س��ة �ت� �خ ��ذ �ل �ع ��دي ��د م��ن
�خل� � �ط � ��و�ت ل �ت �ح �� �س��ن ب �ي �ئ��ة �لأع � �م� ��ال
و�ل��س�ت�ث�م��ار يف �مل�م�ل�ك��ة� ،ل �ت��ي �نعك�ست،

م� ��ن خ � ��ال ت � �ق ��دم م ��رت� �ب ��ة �لأردن يف
�ل �ت �ق��اري��ر �ل��دول �ي��ة �مل�ن�ب�ث�ق��ة ع��ن �لبنك
�لدويل وتقارير ممار�سة �لأعمال ،2020
وت���س�ن�ي�ف��ه � �س �م��ن �أع� �ل ��ى ث��اث��ة ب �ل��د�ن
يف �ل� �ع ��امل حت �� �س �ن �اً يف ت��رت �ي��ب ��س�ه��ول��ة
�أد�ء �لأع �م ��ال ،و�ل�ع��ا��س��ر ع��امل�ي�اً تطبيقاً
لاإ�ساحات.
وح � � ��ول ت� �ع ��ام ��ل ه� �ي� �ئ ��ة �ل� �س �ت �ث �م ��ار
م��ع ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا ،ق ��ال �إن �ل �ه �ي �ئ��ة ،
وللحفاظ على م�سالح �مل�ستثمرين �أثناء
جائحة ك��ورون��ا و�لتي ك��ان لها �أث��ر كبر
على �لعديد من �قت�ساد�ت �لعامل ،عمل
وب�ت��وج�ي�ه��ات ح�ك��وم�ي��ة ع�ل��ى و��س��ع خطة
ط ��و�رئ و���س�ت��د�م��ة للتعامل م��ع طلبات
�مل�ساريع �ل�ستثمارية �لتي ت�سمن �سرعة
يف �لإج� � ��ر�ء لخ �ت �� �س��ار �ل��وق��ت و�جل �ه��د
على �مل�ستثمر ،فتم �أمتتة �أغلب خدمات

هيئة �ل�ستثمار عن بعد و�لتي تقدمها
للم�ساريع �ل�ستثمارية ليكون ذلك �أكرب
م�سروع خدمات �إلكرتونية بعدد خدماته
حت��ت م�ظ�ل��ة م�وؤ��س���س��ة و�ح� ��دة ه��ي هيئة
اال�ستثمار.
و�أك ��د �أن ع��دد �مل���س��اري��ع �ل�ستثمارية
�ل �ت��ي ت �ق��دم��ت ل��ا� �س �ت �ف��ادة م ��ن ق��ان��ون
�ل�ستثمار خال �لثاثة �أرباع �لأوىل من
ع��ام  2020بلغ  289م�سروعا ��ستثماريا
وبحجم ��ستثمار يقارب  683مليون دولر
 ،وب�ع�م��ال��ة �أردن �ي��ة م�ت��وق��ع حتقيقها كما
ذك��ر يف �ل�ط�ل�ب��ات �ل�ت��ي �سجلت م��ن قبل
�مل���س�ت�ث�م��ري��ن م��ا ي �ق��ارب  10176ف��ر��س��ة
ع�م��ل ،وت��وزع��ت ه��ذه �ل��س�ت�ث�م��ار�ت على
قطاعات �ل�سناعة و�مل�ست�سفيات و�ملر�كز
�لطبية �ملتخ�س�سة و�ل�سياحة و�لزر�عة
و�لإنتاج �لفني وتكنولوجيا �ملعلومات.

و���س�ت�ع��ر���ص رئ�ي����ص هيئة �ل��س�ت�ث�م��ار،
خ� ��ال �ل �ل �ق ��اء� ،أه � ��م �مل ��ز�ي ��ا و�حل ��و�ف ��ز
�ل��س�ت�ث�م��اري��ة �ل �ت��ي ي�ت�م�ت��ع ب�ه��ا �مل���س��روع
�ل�ستثماري يف �لأردن� ،إ�سافة �إىل عو�مل
جاذبة ت�ساعد على متكن �ل�ستثمار�ت
ودميومتها ،كتوقيع �لأردن �لعديد من
�ت�ف��اق�ي��ات �ل �ت �ج��ارة �حل ��رة م��ع �ل���س��رك��اء
�لتجارين يف جميع �أنحاء �لعامل ،بحيث
ي �ك��ون ل ��دى �مل���س�ت�ث�م��ري��ن �ل� �ق ��درة على
�إي���س��ال منتجاتهم �إىل �أك��ر م��ن مليار
ون�سف م�ستهلك.
�سفرة جمهورية �أوكر�نيا لدى �ململكة
�لأردن �ي ��ة �ل�ه��ا��س�م�ي��ة� ،أك ��دت ع�ل��ى جهود
هيئة �ل�ستثمار يف توفر �لدعم �لازم
ل�ك��اف��ة �ل���س��رك��ات �ملهتمة بال�ستثمار يف
�لأردن ،مبينة �أن �ل�سركات �لأوك��ر�ن�ي��ة
ورج � ��ال �لأع� �م ��ال �لأوك ��ر�ن� �ي ��ن �ل��ذي��ن
ي �ف �ك��رون يف �إم �ك��ان �ي��ة ت��و��س�ي��ع ن�ساطهم
وو��س��ع �أ��س��ول�ه��م يف �لق�ت���س��اد �لأردين،
�سيتلقون �ملعلومات و�لدعم �لكامل من
�حلكومة �لأردنية وهيئة �ل�ستثمار.
و�أ� � �س� ��اف� ��ت �أن �لأردن ب� �ل ��د ي�ت�م�ت��ع
ب��ا� �س �ت �ق��ر�ر � �س �ي��ا� �س��ي ن �ت �ي �ج��ة �ل���س�ي��ا��س��ة
�حلكيمة جلالة �مللك عبد �هلل �لثاين،
�إ�� �س ��اف ��ة �إىل �أن � ��ه ب ��و�ب ��ة ل �ل��دخ��ول �إىل
�لعديد م��ن �أ� �س��و�ق �ملنطقة ،ف�س ً
ا عن
ت��وف��ر بيئة ��ستثمارية مناف�سة وج��اذب��ة
للم�ستثمرين.
وتطرقت �ل�سفرة �إىل قطاع �لأعمال
�لأوك � � � ��ر�ين ،وب �ي �ن��ت �أن � ��ه � �س��ري��ع �ل�ن�م��و
وتتجاوز قوته وقدر�ته ح��دود �أوكر�نيا،
متطلعة �إىل � �س��رورة تو�سيع �ل�ع��اق��ات
ب� ��ن �ل� �ب� �ل ��دي ��ن خ ��ا�� �س ��ة �لق� �ت� ��� �س ��ادي ��ة
و�ل�ستثمارية وزي ��ادة �ل�ت�ب��ادل �لتجاري
و�لقت�سادي بينهما.

التحول الرقمي واألمن السحابي من أولويات صناع القرار
في شركات الشرق األوسط
االنباط-عمان
�أج��رت �سركة « تريند مايكرو» ��ستطاعا
�سمل  2064من �سناع �لقر�ر يف جمال �لأعمال
وتكنولوجيا �ملعلومات عرب جميع �أنحاء �ل�سرق
�لأو�سط.
وح �� �س��ب ب �ي��ان ��س�ح�ف��ي ع��ن �ل �� �س��رك��ة �م����ص
�خلمي�ص � ،أظ�ه��رت �لنتائج �أن  79باملائة من
مو�سوعات «�لتحول �لرقمي و�أم��ن �ل�سحابة»
ت�سدرت �ملو��سيع �لتي جت��ذب �نتباه وف�سول
�ل�سركات  ،فيما �حتلت مو��سيع «�لبحث عن
�لتهديد�ت و�لثغر�ت �لأمنية» بن�سبة  62باملئة،
�سجلت مو��سيع «�ملخاطر �لأمنية و�لمتثال»
و ّ
ن�سبة  49باملئة .

ومت �إج� ��ر�ء ه ��ذه �ل��در�� �س��ة مت �ه �ي��د�ً مل�وؤمت��ر
ت��ري�ن��د م��اي �ك��رو � ،أح ��د �مل �وؤمت��ر�ت �ل�ع��امل�ي��ة يف
جم ��ال �لأم ��ن �ل���س�ي��رب�ين ،و�ل ��ذي �سيعقد يف
�ل�ف��رتة م��ن  26-24ت�سرين �ل�ث��اين م��ن �ل�ع��ام
�حلايل.
و �أظ�ه��ر �ل�ستطاع �أن �ل�سركات يف �أغلب
�لأحيان تو�جه �سعوبة يف �كت�ساف �لتهديد�ت
�مل �ت �ط��ورة و�ل��س�ت�ج��اب��ة ل �ه��ا ،وق��د � �س��رح بذلك
 32باملئة مم��ن �أج��ري عليهم �ل��س�ت�ط��اع ،كما
�سجلت م�سكلة نق�ص �مل �ه��ار�ت �لأم�ن�ي��ة ن�سبة
32باملئة �أي�ساً.
ويعد �لتم ّكن من «�أمتتة �لعمليات �لأمنية يف
�ل�سحابة و�حل�سول على �لإعد�د�ت �ل�سحيحة»
من �لتحديات �ل�سائعة ،حيث �سرح بذلك 31

ب��امل�ئ��ة مم��ن �أج ��ري عليهم �ل��س�ت�ط��اع؛ فيما
�سكلت م�سكلة «رف��ع �سقف �مليز�نية �ملخ�س�سة
�سجلت
لاأمن �ل�سيرب�ين» ن�سبة 28باملئة كما ّ
م�سكلة «�حل �� �س��ول ع�ل��ى روؤي ��ة ك��ام�ل��ة مل���س��ار�ت
�لتهديد�ت يف �ملنظمة باأكملها» ن�سبة 26باملئة.
و �أف��اد  68باملئة من ق��ادة �لأم��ن �ل�سيرب�ين
و�سناع �لقر�ر يف �ل�ستبيان �أنهم مهتمون ب�سكل
كبر يف �لتعرف على �لعمليات �لأمنية �ملوؤمتتة
و�تباع ُن ُظم �لمتثال.
و�أب� � � ��دى م ��ن �أج � � ��ري ع �ل �ي �ه��م �ل� �س �ت �ط��اع
�هتمامهم « بحماية تطبيقات �لويب وتقنيات
�حل��و��س�ب��ة ب ��دون خ � ��ادم» ،ح�ي��ث �أف� ��اد  63باملئة
بذلك ،ما ي��دل على �أن �لعديد منهم يديرون
�عمالهم بالفعل على نحو متطور يف �ل�سحابة.

ويعترب مو�سوع «ن�سر �لإ�ساح �لفرت��سي
�لقائم على �ل�سبكة و�أنظمة منع �لت�سلل» ثالث
�أك��رب مو�سوع يثر �هتمام  52باملئة م��ن ق��ادة
�لأم��ن �ل�سيرب�ين � ،لأم��ر �ل��ذي ي�سر بو�سوح
�أن ثغر�ت �لأنظمة ل تز�ل متثل م�سكلة كبرة
ورئي�سية للفرق �لأمنية عرب خمتلف �ملجالت.
وق��ال �مل��دي��ر �ل�ع��ام لرتيند م��اي�ك��رو �لأردن
حم �م ��ود ع ��رب ��ي � ،إن ع � ��ام  2020ي �ع �ت��رب ع��ام
�لتحديات �لكبرة للموؤ�س�سات ،ولكنه �ساعد
�مل �وؤ� �س �� �س��ات ع �ل��ى �إط � ��اق �ل �ع �ن��ان لإم �ك��ان��ات �ه��ا
�ل��رق �م �ي��ة ،و �أ� �س ��اف �أن ق �ط��اع �ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
هو �أح��د �مل�ج��الت �لقليلة �لتي مل تتعر حتت
وط �اأة �ل��وب��اء� .لأم��ر �ل��ذي يعك�ص م��دى �أهمية
�لتكنولوجيا و�لتحول �لرقمي يف �ل�سركات.

 4.5مليون دوالر قرض أوروبي لدعم توسعة شبكة األلياف
عمان
الضوئية في ّ
االنباط-عمان

�أعلن �لبنك �لأوروب��ي لإع��ادة �لإعمار
و�ل�ت�ن�م�ي��ة �م����ص �خل�م�ي����ص ،ع��ن تقدميه
قر�سا بقيمة  4.5مليون دولر ،ومنحة
م��ن �لحت ��اد �لأوروب � ��ي بقيمة � 487أل��ف
دولر ،لدعم �أعمال تو�سعة �سبكة �لألياف
�ل���س��وئ�ي��ة يف ع��دة م�ن��اط��ق يف �لعا�سمة
ع ّمان.
و�أ� �س��اف �ل�ب�ن��ك� ،أن �ل�ق��ر���ص �جل��دي��د
و�مل� �ن� �ح ��ة ج � ��رى ت� �ق ��دمي ل ��دع ��م �إح � ��دى
�ل�سركات �لعاملة يف قطاع �لت�سالت يف
�لأردن لتوفر نطاق عري�ص �أكر باأ�سعار
م�ع�ق��ول��ة مل�ن��اط��ق غ��ر خم��دوم��ة ب�سبكة
�لألياف �ل�سوئية يف ع ّمان ،بهدف زيادة
�أعد�د �مل�سرتكن باأكر من � 3أ�سعاف يف
عام .2022
و�أ�سار �إىل �أن تقدمي منحة �ل�ستثمار
ياأتي يف �إطار برنامج �لتجارة و�لتناف�سية

�ل� ��ذي ي��دع �م��ه �ل �ب �ن��ك �لأوروب � � ��ي ل��دع��م
� �س��رك��ات ��س�غ��رة وم�ت��و��س�ط��ة يف �لأردن
وم���س��ر و�مل �غ��رب وت��ون����ص ل��ا��س�ت�ث�م��ار يف
�لتقنيات �جلديدة.
«يبلغ �إج �م��ايل حجم �ل���س��وق �حل��ايل

لتقنية �لإن��رتن��ت ذ�ت �لنطاق �لعري�ص
ل�األ�ي��اف �ل�سوئية يف �لأردن نحو 165
�أل ��ف م�سرتك” ،وف �ق��ا ل�ب�ي��ان��ات ر�سمية
�سادرة عن هيئة تنظيم قطاع �لت�سالت،
و�طلعت عليها “�ململكة”.

�ل�ب�ن��ك �لأوروب � ��ي ،ق��ال �إن “�لتمويل
��س�ي�ع�م��ل ع�ل��ى زي� ��ادة ع ��دد �مل���س��رتك��ن يف
�سبكة �لألياف ب�سكل كبر”.
م � ��دي � ��ر ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ا �مل � �ع � �ل� ��وم� ��ات
و�لت���س��الت يف �لبنك �لأوروب ��ي لإع��ادة
�لإع � � �م � ��ار و�ل� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ،دي � � ��رك وي ��رن ��ر،
ق ��ال�“ :إن �حل��اج��ة �مل �ت��ز�ي��دة لات�سال
بالإنرتنت يف ظل جائحة فرو�ص كورونا
�مل�ستجد ب�سبب �نت�سار �لتعلم �لإلكرتوين
و�لعمل من �ملنزل و�حللول �لأخ��رى عن
ُبعد يف جميع �أن�ح��اء �ل�ع��امل ل ميكن �أن
تكون فعالة �إل من خال �ت�سال �إنرتنت
م��وث��وق و�آم��ن وخ��دم��ات مبتكرة �ستفيد
�لنا�ص يف �لأردن”.
و�� �س �ت �ث �م��ر �ل �ب �ن��ك �لأوروب� � � ��ي لإع� ��ادة
�لإع � �م� ��ار و�ل �ت �ن �م �ي��ة ب � �  52م �� �س��روع��ا يف
�لأردن ،بقيمة ت�سل �إىل �أك��ر م��ن 1.5
مليار ي��ورو ،منذ بدء عملياته يف �لأردن
عام .2012

كل ّية أبو غزالة لالبتكار تشترك في
مركز تميز مكتبات الجامعات الخاصة
االنباط-عمان

�أعلنت كلية طال �أبو غز�لة �جلامعية
ل��اب�ت�ك��ار ع��ن ���س��رت�ك�ه��ا يف م��رك��ز «متيز
م �ك �ت �ب��ات �جل��ام �ع��ات �خل��ا� �س��ة» ،ل�ت�اأم��ن
طلبتها وم�ت��درب�ي�ه��ا وم��رت��ادي�ه��ا ،بقاعدة
بيانات �ساملة للبحث �لعلمي.
و�و�سحت �لكلية يف بيان �م�ص �خلمي�ص،
�أن �ل�سرت�ك يف �ملركز جاء لتوفر قو�عد
�ل�ب�ي��ان��ات �ل�ت��ي تتيح لطلبتها �ل�ستعانة
ب � �اإح� ��دى ع �� �س��رة ق ��اع ��دة ب �ي ��ان ��ات ع��امل �ي��ة
معتمدة وذ�ت تاأثر ،وهيEBSCO،( :
ProQuest،
Emerald،
Springer، Scopus، Ebrary،
Science Direct، Science
 ،Finder، IEEE، ACMقو�عد
�لبيانات �لعربية).
وجاء �إن�ساء �ملركز مببادرة من عدد من
�جلامعات �خلا�سة لإد�رة وتنظيم �سبكة
معلومات وطنية م��ن �ملكتبات �جلامعية
�خل ��ا�� �س ��ة م� ��ن خ � ��ال ت ��وح� �ي ��د �جل� �ه ��ود

وتن�سيق �خلدمات بهدف حتقيق ت�ساركية
م �� �س��ادر �مل �ع �ل��وم��ات و�مل �ع��رف��ة وتخفي�ص
�لنفقات.
وتتميز قو�عد �لبيانات بغز�رة �لإنتاج
�مل�ن���س��ور ،وت��وف��ر �لبيئة �ل��د�ع�م��ة حلركة
�لبحث �لعلمي ،وزي��ادة فر�سة �حل�سول
على م�سادر معلومات حديثة ومتنوعة
و� �س��ام �ل��ة ،وم��و�ك �ب��ة �ل �ت �ح � ّول �ل �ع��امل��ي يف
�ل�ت�ع�ل��م و�ل�ت�ع�ل�ي��م �ل �ه��ادف �إىل �ل��و��س��ول
�ملفتوح نحو م�سادر �ملعلومات.
ودعت �لكلية طلبتها �إىل �ل�ستفادة من
تلك �لقو�عد من خال �لتقنيات �ملتاحة
�أو زيارة �ملكتبة �لإلكرتونية.
ي���س��ار �إىل �أن ك�ل�ي��ة ط ��ال �أب ��و غ��ز�ل��ة
�جل��ام �ع �ي��ة ل��اب �ت �ك��ار ت ��و��� �س ��ل �ل �ق �ب��ول
و�ل�ت���س�ج�ي��ل يف ب��ر�م��ج �مل��اج���س�ت��ر ل�ل�ع��ام
�جلامعي  ،2021/2020حيث تقدم برنامج
ماج�ستر يف �إد�رة �لأع �م��ال يف جم��الت
حتليل �لبيانات ،و�إد�رة �مل��و�رد �لب�سرية،
و�لت�سويق �لرقمي ،وقيادة �لبتكار وريادة
�لأعمال.

االحصاءات % 40 :نسبة األطفال من
سكان المملكة
االنباط-عمان

قالت د�ئرة �لإح�ساء�ت �لعامة� ،إن ن�سبة
�لأط�ف��ال �لذين مل يتجاوزو�  18عاما من
�ل�ع�م��ر ب�ل�غ��ت ح ��و�يل  40ب��امل�ئ��ة ،م��ن �سكان
�لأردن وف ��ق �ل �ت �ق��دي��ر�ت �ل���س�ك��ان�ي��ة ل�ع��ام
.2019
و�أ�سافت �ل��د�ئ��رة يف بيان �سحفي �م�ص
�خل�م�ي����ص ،مبنا�سبة �ل �ي��وم �ل�ع��امل��ي للطفل
و�ل � ��ذي ي �� �س��ادف غ ��د� �جل �م �ع��ة� ،ن ن�سبة
�ل��ذك��ور م��ن �أط�ف��ال �ململكة بلغت  39باملئة
مقابل 5ر 41باملئة �إناث .
و�أ� � �س� ��ارت �إىل �أن ط �ف �ل��ن م ��ن ب ��ن ك��ل
خم�سة �أط �ف��ال ب��ن �� 3س�ن��و�ت �إىل �أق��ل من
� � 5س �ن��و�ت م �ل �ت �ح �ق��ون يف م��رح �ل��ة ري��ا���ص
�لأط �ف��ال ،حيث تعترب �ل��رب�م��ج �لتعليمية
خ��ال م��رح�ل��ة �ل�ط�ف��ول��ة �مل�ب�ك��رة م�ه�م��ة يف
تهيئة �لأطفال وحت�سن ��ستعد�دهم ملرحلة
�لتعليم �لأ�سا�سية.
و�أو� �س �ح��ت �أن  13ب��امل �ئ��ة م��ن �لأط �ف��ال
�ل��ذي��ن �أع �م��اره��م (� � 3س �ن��و�ت �إىل م��ا دون
�� 5س�ن��و�ت) و�ل��ذي��ن يعي�سون م��ع �أمهاتهم

م �ل �ت �ح �ق��ون يف ب ��رن ��ام ��ج م �ن �ظ��م ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
مبرحلة �لطفولة �مل�ب�ك��رة ،م�سرة �إىل �أن
�لن�سبة ت�ت��و�ف��ق م��ع ب�ي��ان��ات وز�رة �لرتبية
و�لتعليم للعام �لدر��سي  ،2019-2018حيث
بلغ معدل �للتحاق ملرحلة ريا�ص �لأطفال
7ر 37باملئة�( ،ل��ذك��ور 2ر 38باملئة ،و�لإن��اث
1ر 37باملئة).
و�أ�� �س ��اف ��ت �ل� ��د�ئ� ��رة� ،ن ب �ي��ان��ات وز�رة
�ل��رتب�ي��ة و�لتعليم ل�ل�ع��ام �ل��در���س��ي -2018
� 2019أظ� �ه ��رت ت �ق��دم��ا و�� �س �ح��ا يف م�ع��دل
�للتحاق يف مرحلة �لتعليم �لأ�سا�سي ،حيث
بلغت 7ر 94باملئة (�لذكور 4ر 94باملئة مقابل
 95باملئة لاإناث).
وفيما يتعلق باللتحاق باملرحلة �لثانوية
للعام �لدر��سي  2019-2018فقد بلغ 2ر17
باملئة ،بن�سبة  65باملئة للذكور مقابل 1ر78
لاإناث.
و�أ� �س ��ارت �ل��د�ئ��رة �إىل �ن�خ�ف��ا���ص معدل
وف �ي��ات �لأط� �ف ��ال دون ��س��ن �خل��ام���س��ة بن
 2012و ،2017من � 21إىل  19وفاة لكل 1000
مولود حي ،و��ستقر�ر نتائج وفيات �لأطفال
�لر�سع عند  17حالة وفاة لكل  1000مولود.

بورصة عمان تغلق تداوالتها
بـ  3.7مليون دينار
االنباط-عمان

�أغلقت بور�سة عمان �م�ص �خلمي�ص على
ت��د�ول  5.6مليون �سهم ،موزعة على 1670
ع�ق��د� بقيمة ت ��د�ولت �إج�م��ال�ي��ة بلغت 3.7
مليون دينار.

و�نخف�ص موؤ�سر �لبور�سة �إىل �لنقطة
 1555بن�سبة  0.18باملئة مقارنة مع �أغاق
�جلل�سة �ل�سابقة.
و�رتفعت �أ�سعار �أ�سهم � 35سركة ،بينما
�نخف�ست �أ�سعار �أ�سهم � 28سركة ،و��ستقرت
�أ�سعار �أ�سهم � 28سركة �أخرى.

نقابة األلبسة تطالب بتأجيل القروض
المستحقة للبنوك
االنباط-عمان

طالبت نقابة جت��ار �لألب�سة و�لأقم�سة
و�لأح ��ذي ��ة �ل�ب�ن��ك �مل��رك��زي �ل �ت��دخ��ل ل��دى
�لبنوك لتاأجيل �لقرو�ص �مل�ستحقة خال
�ل �� �س �ه��ر �حل � ��ايل وك� ��ان� ��ون �لأول �مل �ق �ب��ل،
ج ��ر�ء �ل���س�ع��وب��ات �ل�ت��ي ت��و�ج��ه �ل�ق�ط��اع��ات
�لقت�سادية.
و��سارت �لنقابة يف بيان �م�ص �خلمي�ص،
�ىل �أن ت�ب�ع��ات ج��ائ�ح��ة ف��رو���ص ك��ورون��ا ما
ز�ل� ��ت م�ق�ل�ق��ة ،ب��الإ� �س��اف��ة ل���س��ح �ل���س�ي��ول��ة
�لنقدية �لو��سح يف �لأ�سو�ق و�لذي �نعك�ص
على تر�جع �حلركة �ل�سر�ئية ب�سورة كبرة
خال �لفرتة �ملا�سية.
وبينت �لنقابة �أن �لظروف �لقت�سادية

�ل�سعبة �لتي يعي�سها �ملو�طن و�لقطاعات
�لق �ت �� �س��ادي��ة ن�ت�ي�ج��ة �لإغ ��اق ��ات و�حل�ظ��ر
�ل�سامل وتوقف �لعديد من �لقطاعات عن
�لعمل� ،أدى �إىل تر�جع �حلركة �ل�سر�ئية يف
�لقطاعات �ل�ستهاكية.
و�� �س��ارت �ىل �أن ت�اأج�ي��ل �لأق���س��اط �لتي
تقدر قيمتها بنحو  300مليون دينار �سهريا
�سيتم �سخها بالقت�ساد �ل�ستهاكي ،ما
ي�ع�ن��ي ت��دوي��ر �ل���س�ي��ول��ة لت�سجيع �حل��رك��ة
�ل �� �س��ر�ئ �ي��ة وت �ق��وي��ة �لأ� � �س� ��و�ق و�إن �ع��ا� �س �ه��ا،
و�لتخفيف على �ملو�طنن.
و�ك ��دت �ل�ن�ق��اب��ة �أن �جل�م�ي��ع ينتظر من
�ل�ب�ن��وك م�ساهمة ف��اع�ل��ة ل��دع��م �لق�ت���س��اد
�ل��وط�ن��ي و�ل��وق��وف م��ع �مل��و�ط��ن يف �أ�سعب
�لظروف.

الشريك االستراتيجي الصيني  SDICفي «البوتاس العربية» يتبرع بمستلزمات وقاية طبية
االنباط-عمان
�أعلن رئي�ص جمل�ص �إد�رة �سركة �لبوتا�ص
�لعربية ،جمال �ل���س��ر�ي��رة ،ع��ن ت��ربع جديد
ل �ل �� �س��ري��ك �ل� �س��رت�ت �ي �ج��ي �ل �� �س �ي �ن��ي ��س��رك��ة
 SDICمب���س�ت�ل��زم��ات ط�ب�ي��ة ووق��ائ �ي��ة من
�ل �� �س��وق �ل �� �س �ي �ن��ي ب �ق �ي �م��ة � 100أل � ��ف دي �ن��ار
للمجتمعات �ملحيطة يف م�سنع �ل���س��رك��ة يف
غور �ل�سايف.
وب �ح �� �س ��ب �ل � �� � �س� ��ر�ي� ��رة� �� ،س �ت �م �ل��ت ه ��ذه
�مل�ستلزمات �لتي و�سلت �إىل �أر���س��ي �ململكة

�م�ص �خلمي�ص على؛  20مولد �أك�سجن20 ،
�ألف قناع با�ستيكي و�قٍ للوجه من �لعدوى
�لفرو�سية و�لبكترية� 10 ،آلف “�فرهول”
م��ع غ �ط��اء ر�أ� � ��ص ل �ل��وق��اي��ة م��ن �ل �ف��رو� �س��ات
ي�ستخدم ملرة و�حدة� ،إ�سافة �إىل � 3آلف علبة
قفاز�ت مطاطية ،و� 10آلف مريول جر�حي
ي�ستخدم ملرة و�حدة.
و�أع� ��رب �ل �� �س��ر�ي��رة ،ع��ن ��س�ك��ره وت�ق��دي��ره
ل� ��� �س ��رك ��ة � SDICل �� �س �ي �ن �ي ��ة �ل �� �س ��ري ��ك
�ل��س��رت�ت�ي�ج��ي يف ��س��رك��ة �ل�ب��وت��ا���ص �لعربية
لدعم �ملجتمعات �ملحيطة مب�سانع �ل�سركة

يف غور �ل�سايف وتوفر �مل�ستلزمات و�لأدو�ت
�ل��وق��ائ�ي��ة لأب �ن��اء ه��ذه �ملجتمعات �إىل جانب
م��وظ�ف��ي �ل���س��رك��ة ،م��و��س�ح�اً �أن ه��ذ� �ل�ت��ربع
ه��و �ل �ث��اين م��ن ن��وع��ه �ل� ��ذي ت �ق��دم��ه ��س��رك��ة
 ،SDICح �ي��ث ت ��ربع �ل �� �س��ري��ك �ل���س�ي�ن��ي
و”�لبوتا�ص �لعربية” يف ن �ي �� �س��ان �مل��ا��س��ي
مببلغ  1.2مليون دولر ل�سالح وز�رة �ل�سحة
�لأردنية ل�سر�ء ونقل �أدو�ت طبية من �ل�سوق
�ل�سيني ،ل�ت��وف��ر �حل�م��اي��ة ل�ل�ك��و�در �لطبية
خط �لدفاع �لأول يف معركة �لق�ساء على هذ�
�لوباء �لعاملي.

و�سدد �ل�سر�يرة ،على �أن ه��ذه �لتربعات
ت �ع��رب ع��ن دع ��م �ل �� �س��ري��ك �ل���س�ي�ن��ي �ل��ر�� �س��خ
ل� �اأردن ول�سركة �لبوتا�ص �لعربية ملجابهة
هذ� �لوباء �لذي تف�سى يف �لعامل باأ�سره.
جتدر �لإ�سارة� ،إىل �أن م�ساهمات “�لبوتا�ص
�لعربية” ل �� �س �ن��دوق ه � ّم ��ة وط� ��ن وح �� �س��اب
وز�رة �ل�سحة و�ملوؤ�س�سات �لوطنية �لأخ��رى
و�مل�ج�ت�م�ع��ات �ملحلية بلغت  30م�ل�ي��ون دي�ن��ار،
ح �ي��ث ج ��اءت ه ��ذه �مل �� �س��اه �م��ات يف �إط� ��ار دع��م
�ل�سركة جلهود �لدولة يف مو�جهة �لتد�عيات
�ل�سلبية جلائحة كورونا.

الدويل
اجلمعة
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 700مليون دوالر منح أمريكية لفلسطين جمدها ترامب
االنباط-وكاالت

يف م��ار���س /اآذار  ،2017ع� ّل��ق الرئي�س
الأم ��ري� �ك ��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب م �� �س��اع��دات��ه
املقدمة مل��وازن��ة فل�سطني ،وامل�ق��درة ب��100
مليون دولر ،وو��س�ل��ت يف ��س�ن��وات �سابقة
اإىل  380مليونا
ال� �ي ��وم ،وم� ��ع ف� ��وز ال��دمي �ق��راط �ي��ني يف
�سباق الرئا�سة الأمريكية وعودتهم جمددا
ل�ل�ب�ي��ت الأب �ي �� ��س ،ي �اأم ��ل ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون
ا�ستئناف امل�ن��ح امل��ال�ي��ة ل�ل�م��وازن��ة ،ووك��ال��ة
غ� � ��وث وت �� �س �غ �ي ��ل ال� ��اج � �ئ� ��ني اون � � � � ��روا ،
وم�وؤ��س���س��ات املجتمع امل��دين ع��ر ال��وك��ال��ة
الأمريكية للتنمية الدولية ()USAID
بح�سب بيانات حكومية واأمريكية ،يبلغ
اإجمايل الدعم الأمريكي للقنوات الثاث،
نحو  700مليون دولر �سنويا ،وجتاوزت يف
بع�س ال�سنوات  800مليونا
اإل اأن ه��ذه امل�ب��ال��غ مل ت�ع��د امل�وؤ��س���س��ات
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ت�ت�ل�ق��اه��ا يف ع�ه��د ال��رئ�ي����س
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ،وال� �ت ��ي ب ��داأه ��ا ب�ت�ع�ل�ي��ق
الدعم للموازنة املحلية ،واأتبعها بتعليق
دع � ��م م �وؤ� �س �� �س ��ات امل �ج �ت �م��ع امل� � ��دين ع��ر
( ،)USAIDثم الأونروا
ت �ظ �ه��ر ب� �ي ��ان ��ات الأون� � � � ��روا امل ��ال� �ي ��ة اأن
متو�سط ال��دع��م الأم��ري�ك��ي ال�سنوي ،قبل
تعليقه ،يبلغ  360مليون دولر اأمريكي،
مت خف�سها للمنت�سف يف  ،2018ووقفها
نهائيا يف 2019
ب �ي �ن �م��ا ي �ب �ل��غ م �ت��و� �س��ط دع� ��م ال��وك��ال��ة

الأم��ري �ك �ي��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال��دول �ي��ة مل�وؤ��س���س��ات
امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة وال�ه�ي�ئ��ات
املحلية ،بنحو  200مليون دولر �سنويا
يف  ،2019اأظ� �ه ��رت ب �ي��ان��ات ل�ل�م�ج�ل����س
القت�سادي الفل�سطيني للتنمية والإعمار
ب � �ك ��دار ،اأن اإج � �م ��ايل امل �ن ��ح وامل �� �س��اع��دات
اخلارجية املوجهة لفل�سطني ،بلغت 35.4
مليار دولر منذ تاأ�سي�س ال�سلطة الوطنية
عام 1993
وت �� �س��در الحت � ��اد الأوروب� � � ��ي ال �ب �ل��دان
والتكتات واملوؤ�س�سات الداعمة لفل�سطني،
خ��ال تلك الفرتة باإجمايل  6.7مليارات
دولر ،ت���س�ك��ل ن�سبتها  18.4يف امل �ئ��ة من
اإجمايل املنح
يف امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ج� ��اءت ال ��ولي ��ات

امل �ت �ح��دة ب �اإج �م��ايل  5.74م �ل �ي��ارات دولر،
ت���س�ك��ل  15.7يف امل �ئ��ة م��ن اإج �م ��ايل امل �ن��ح،
وال���س�ع��ودي��ة ث��ال�ث��ا ب � �� 3.83م�ل�ي��ارات دولر
( 10.5يف املئة)
واأ� �س��اف ت�ع�ل�ي��ق امل �ن��ح امل��ال�ي��ة للخزينة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،م��زي��دا م��ن الأع� �ب ��اء على
امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة؛ اإذ ك��ان��ت امل�ن��ح الأم��ري�ك�ي��ة
ت���س�ك��ل يف ب�ع����س ال �� �س �ن��وات  6يف امل �ئ��ة من
اإجمايل قيمة النفقات
ت�ظ�ه��ر ب �ي��ان��ات امل �ي��زان �ي��ة الفل�سطينية
ل�ل���س�ن��وات امل��ا� �س �ي��ة ،اأن م�ت��و��س��ط ال��دع��م
الأمريكي خال فرتة ولية باراك اأوباما
( )2017-2009راوح بني  300-150مليون
دولر
بينما يف  2013على �سبيل املثال ،جتاوز

ال��دع��م الأم��ري�ك��ي للموازنة الفل�سطينية
 300مليون دولر ،تراجع اإىل  100مليون
دولر خال  ،2014و�سفر دولر يف ،2015
ثم اإىل  76مليون دولر خال 2016
يف امل �ق��اب��ل ،دع ��ا امل���س�ت���س��ار الإع ��ام ��ي
ل� ��وك� ��ال� ��ة غ � � ��وث وت� ��� �س� �غ� �ي ��ل ال ��اج� �ئ ��ني
الفل�سطينيني اأون��روا عدنان اأبو ح�سنة يف
ت�سريحات �سحفية له ،الإدارة الأمريكية
اجل��دي��دة ،با�ستئناف امل���س��اع��دات املقدمة
ل�ه��ا م��ن اأج��ل حت�سني ال �ظ��روف املعي�سية
لاجئني الفل�سطينيني
يف �سبتمر /اأيلول املا�سي ،قال الرئي�س
الأمريكي الفائز بالنتخابات جو بايدن،
خ��ال حفل انتخابي :نتنياهو ومواطنو
(اإ�� �س ��رائ� �ي ��ل) ي �ع��رف ��ون م ��ا ه ��و م��وق �ف��ي،
اأو��س�ح��ت اأن�ن��ي كرئي�س ��س�اأع��ار���س ال�سم
و�ساأعيد امل�ساعدات للفل�سطينيني
ف�ي�م��ا ذك ��ر م��وق��ع ح�م�ل��ة ب��اي��دن ،2020
اأن ��ه ��س�ي�ق��دم م���س��اع��دات اإن���س��ان�ي��ة لل�سعب
الفل�سطيني لكنه مل يذكر الأونروا ب�سكل
مبا�سر
و� � �س� ��اق� ��ت الأو� � � � �س� � � ��اع امل� ��ال � �ي� ��ة ع �ل��ى
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي اأك � ��ر ،م ��ع ت ��راج ��ع ال��دع��م
العربي للخزينة الفل�سطينية خال ،2020
اإذ ب�ل�غ��ت ن���س�ب��ة ال��رتاج��ع خ ��ال ال���س�ه��ور
الت�سعة الأوىل  ،2020نحو  83يف املئة
وبلغ اإجمايل الدعم املايل العربي املقدم
للميزانية الفل�سطينية 39 ،مليون دولر
حتى نهاية �سبتمر /اأيلول املا�سي ،نزول
من  226.1مليون دولر على اأ�سا�س �سنوي

صفعة سياسية إلسرائيل وأمريكا .األمم المتحدة بغالبية ساحقة تؤكد عدم شرعية االستيطان
االنباط-وكاالت

��س��وت��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ث��ان�ي��ة للجمعية العامة
ل �اأمم امل�ت�ح��دة �سد ق��رار ال�سم الإ�سرائيلي
ا م�ساء الأرب�ع��اء ،حيث وافقت  156دول��ة على
م �� �س��روع ق ��رار م �ق��اب��ل  6دول ،دع ��ا اإىل ع��دم
ت�ع��ام�ل�ه��ا م��ع م���س�ت��وط�ن��ات ال ���س �ف��ة ال�غ��رب�ي��ة
والقد�س ال�سرقية على اأنها جزء من ا�سرائيل
والدول ال�ست التي عار�ست القرار هي كندا
واإ�سرائيل وجزر مار�سال وميكرونيزيا وناورو
والوليات املتحدة
و��س��دد ال�ق��رار على دع��وة جمل�س الأم��ن يف
قراره  )2016( 2334اإىل جميع الدول اأن متيز،
يف تعاماتها ذات ال���س�ل��ة ،ب��ني اأرا� �س��ي دول��ة
اإ�سرائيل والأرا�سي املحتلة منذ عام “ .1967
واأقر قرار الذي تتم امل�سادقة عليه �سنويًا،
ب�ح�ق��وق ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ني ال���س�ي��ادي��ة يف امل ��وارد

الطبيعية لل�سفة الغربية والقد�س ال�سرقية،
ويدعو اإ�سرائيل اإىل عدم ا�ستغال هذه املوارد
ك� �م ��ا اأدان ال� � �ق � ��رار اأع� � �م � ��ال ال �ت �ج��ري��ف
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ل�ل�م�ن���س�اآت ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة غري
ال�سرعية
ون ����س ال� �ق ��رار ع �ل��ى اأن اجل�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة
ل �اأمم امل�ت�ح��دة اأك��دت “احلقوق غ��ري القابلة
للت�سرف لل�سعب الفل�سطيني و�سكان اجلولن
ال�سوري املحتل على مواردهم الطبيعية ،مبا
يف ذلك موارد الأر�س واملياه والطاقة”
وط��ال �ب��ت “اإ�سرائيل ،ال���س�ل�ط��ة ال�ق��ائ�م��ة
ب ��الح� �ت ��ال ،ب��ال �ك��ف ع ��ن ا� �س �ت �غ��ال امل � ��وارد
الطبيعية يف الأر�س الفل�سطينية املحتلة ،مبا
فيها القد�س ال�سرقية ،ويف اجل��ولن ال�سوري
املحتل واإحلاق ال�سرر بها والت�سبب يف �سياعها
اأو ا�ستنفادها وتعري�سها للخطر”
ك�م��ا دع��ا ال �ق��رار اإ��س��رائ�ي��ل اإىل ع��دم اإع��اق��ة

التنمية الفل�سطينية وت���س��دي��ر احتياطيات
النفط والغاز الطبيعي املكت�سفة
ك� �م ��ا اأك � � ��د ع� �ل ��ى ح� ��ق ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ني يف
ال�ت�ع��وي����س ع��ن ا��س�ت�خ��دام اإ��س��رائ�ي��ل مل��وارده��م
الطبيعية
اإن القرار �سد ا�ستغال امل��وارد الطبيعية
الفل�سطينية ه��و واح��د م��ن ح��وايل  20ن�سً ا
ت��واف��ق عليها اجل�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة ��س�ن��و ًي��ا �سد
اإ�سرائيل .ل توجد دولة اأخرى لديها العديد
من القرارات املوجهة �سدها
وق� ��ال مم �ث��ل اإ� �س��رائ �ي �ل��ي اإن ال �ع��دي��د من
القرارات متكررة وتهدر موارد قيمة“ ،لدينا
الآن ق ��رار مل ت�ت�غ��ري ف�ي��ه ك�ل�م��ة واح ��دة منذ
�سنوات”
وكذبت ممثلة ال��ولي��ات املتحدة الطبيعة
امل �ت �ح �ي��زة ،ق��ائ��ا اإن � ��ه ي �ن��زع ال �� �س��رع �ي��ة ع��ن
اإ�سرائيل

وقالت “هذا النهج الأحادي اجلانب فقط
يقو�س الثقة بني الطرفني”
و��س�ك��ر مم�ث��ل فل�سطني ت�ل��ك ال ��دول التي
اأي� � ��دت ال � �ق� ��رار ،ق ��ائ ��ا اإن � ��ه ت �اأك �ي��د حل �ق��وق
الفل�سطينيني يف الأرا� �س��ي ف��وق خ�ط��وط ما
قبل ع��ام  .1967وق��ال املمثل اإن هناك حاجة
اإىل حترك دويل عاجل جلعل اإ�سرائيل متتثل
للقانون الدويل
و�سملت ال ��دول ال�ت��ي امتنعت ع��ن ال�ق��رار
اأ�سرتاليا والرازيل والكامريون وجمهورية
اإف��ري �ق �ي��ا ال��و� �س �ط��ى وت �� �س��اد وك � ��وت دي �ف��وار
وغواتيمال وهايتي وه�ن��دورا���س وكرييباتي
وم��دغ���س�ق��ر وب��اب��وا غينيا اجل��دي��دة و��س��ام��وا
وتوغو وتونغا وتوفالو
و��س��وت��ت كتلة الحت��اد الأوروب ��ي باأكملها
امل�ك��ون��ة م��ن  27دول ��ة ب��الإ��س��اف��ة اإىل اململكة
املتحدة ل�سالح ن�س القرار

االحتالل يعتقل  400طفل فلسطيني خالل 2020
االنباط-وكاالت

ق� ��ال ن � ��ادي الأ� � �س� ��ري ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي،
اخل� �م� �ي� �� ��س ،اإن �� �س� �ل� �ط ��ات الح � �ت� ��ال
الإ�سرائيلية ،اعتقلت اأكر من  400طفل
فل�سطيني منذ بداية العام  2020وحتى
نهاية ال�سهر املا�سي
ج��اء ذل��ك يف ت�ق��ري��ر اأ� �س��دره ال �ن��ادي
(غ� ��ري ح� �ك ��وم ��ي) ،ع �� �س �ي��ة ي� ��وم ال�ط�ف��ل
العاملي ،الذي حتتفل به الأمم املتحدة يف
 20نوفمر /ت�سرين الثاين من كل عام
وق ��ال ن ��ادي الأ�� �س ��ري ،يف ت �ق��ري��ره اإن
�سلطات الح�ت��ال الإ�سرائيلي اعتقلت
 400ط �ف��ل ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ت �ق��ل اأع �م��اره��م
ع��ن  18ع��ام �اً ،منذ ب��داي��ة ال�ع��ام احل��ايل
غالبيتهم من مدينة القد�س ال�سرقية
و أا��س��ار اإىل اأن ال�سلطات الإ�سرائيلية

توا�سل اعتقال  170طفا فل�سطينيا يف
�سجونها
واأو��س��ح التقرير اأن اإ�سرائيل ترتكب
ان� �ت� �ه ��اك ��ات م� �ت� �ع ��ددة ب� �ح ��ق الأط � �ف� ��ال

الفل�سطينيني خ��ال ف��رتة اعتقالهم،
ومنها حرمانهم من ا�ستكمال الدرا�سة،
وحرمان بع�سهم من زي��ارات عائاتهم
لهم داخ��ل ال�سجن ،وعزلهم يف زنازين

منفردة
وق � ��ال اإن ال �� �س �ل �ط��ات الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة
م �� �س �ت �م��رة يف ت �ن �ف �ي��ذ ع �م �ل �ي��ات اع �ت �ق��ال
الأطفال ،رغم انت�سار فريو�س كورونا
ول�ف��ت اأن اإ��س��رائ�ي��ل اأق ��رت منذ العام
 2015قوانني ت�سرع اإ�سدار اأحكام عالية
بحق الأطفال الأ�سرى ،و�سلت يف بع�س
احلالت اإىل ال�سجن املوؤبد
واأو�سح التقرير اأن اإ�سرائيل اعتقلت
منذ �سنة  2015نحو  7اآلف طفل
وب �ح �� �س��ب م �وؤ� �س �� �س��ات ت �ع �ن��ى ب �� �س �وؤون
الأ� � � � � �س� � � � ��رى ،ي � �ب � �ل� ��غ ع � � � ��دد الأ�� � � �س � � ��رى
الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية،
ن�ح��و 4500اأ�سري ،بينهم � 40سيدة ،فيما
ب�ل��غ ع ��دد الأ�� �س ��رى الأط� �ف ��ال ن�ح��و 170
طفا ،واملعتقلني الإداريني (دون تهمة)
قرابة 370

وزير الدفاع التونسي :القضاء
على خلية مؤلفة من  4إرهابيين

االنباط-وكاالت

اأعلن وزير الدفاع التون�سي ابراهيم
ال��رت��اج��ي ع ��ن ال �ق �� �س��اء ع �ل��ى خ�ل�ي��ة
اإرهابية كانت تقوم بتزويد اإرهابيني
اآخرين باملوؤن وم��واد لتح�سري عبوات
نا�سفة.
ون�ق�ل��ت و��س��ائ��ل اإع ��ام تون�سية عن
الرتاجي قوله خ��ال جل�سة ا�ستماع
يف ال��رمل��ان ال �ي��وم اإن وح� ��دات اأم�ن�ي��ة
م �� �س��رتك��ة مت �ك �ن��ت ه � ��ذا ال �� �س �ه��ر م��ن
الق�ساء على  4عنا�سر اإرهابية واإ�سابة

اآخ��ري��ن و�سبط كميات م��ن الأ�سلحة
وال � ��ذخ � ��رية وامل � �ع � ��دات الل �ك��رتون �ي��ة
بحوزتهم مبيناً اأن اخللية كانت تقوم
ب �ت��زوي��د ع�ن��ا��س��ر اإره��اب �ي��ة م�ت�م��رك��زة
بجبال املغيلة باملوؤونة ومواد ت�ستعمل
ل�ت�ح���س��ري ال �ع �ب��وات ال�ن��ا��س�ف��ة م�ق��اب��ل
مبالغ مالية.
وت��وا� �س��ل ق ��وات الأم� ��ن ال�ت��ون���س�ي��ة
ماحقة الإرهابيني يف بع�س مناطق
الباد وق�ست يف اأيلول املا�سي على 3
اإرهابيني خال عمل اإرهابي نفذوه يف
مدينة �سو�سة ال�ساحلية.

العراق ..عملية أمنية لمالحقة فلول
داعش في تالل حمرين
االنباط-وكاالت

ب� ��داأت ال �ق ��وات ال �ع��راق �ي��ة امل���س��رتك��ة
ال� �ي ��وم ع �م �ل �ي��ة اأم �ن �ي��ة مل��اح �ق��ة ف �ل��ول
اإره ��اب� �ي ��ي ت�ن�ظ�ي��م “داع�س” يف ت��ال
ح �م ��ري ��ن ال �ف��ا� �س �ل��ة ب� ��ني حم��اف �ظ �ت��ي
كركوك و�ساح الدين.
وق� ��ال ال �ن��اط��ق ب��ا� �س��م ال �ق��ائ��د ال �ع��ام
للقوات امل�سلحة العراقية اللواء يحيى
ر��س��ول يف بيان اأورده موقع ال�سومرية
نيوز “اإن فرقة امل�ساة اخلام�سة وباإ�سناد
من احل�سد ال�سعبي والع�سائري و�سرطة
ال�ع�ظ�ي��م ��س��رع��ت ال �ي��وم بتنفيذ عملية
ا�ستباقية يف تال حمرين” مو�سحا اأن
القوة فت�ست ع��ددا من القرى ومتكنت
م��ن تفجري  5اأوك��ار لتنظيم “داع�س”
الإرهابي وتفجري عبوات نا�سفة.
واع �ت �ق �ل��ت ال� �ق ��وات ال �ع��راق �ي��ة اأم ����س
ثمانية اإرهابيني من تنظيم “داع�س”

بينهم ام��راأة يف حمافظة �ساح الدين
�سمال الباد.
ال�ق�ب����س ع�ل��ى اأرب �ع��ة اإره��اب �ي��ني من
“داع�س” يف كركوك
اإىل ذلك األقت قوات الأمن العراقية
القب�س على اأربعة اإرهابيني من تنظيم
“داع�س” يف حمافظة كركوك.
ون �ق��ل م��وق��ع ال �� �س��وم��ري��ة ن �ي��وز عن
بيان ملديرية ال�ستخبارات والتحقيقات
الحت� � ��ادي� � ��ة “اإن م� � �ف � ��ارز امل ��دي ��ري ��ة
مت �ك �ن��ت م ��ن ت�ف�ك�ي��ك واإل� �ق ��اء ال�ق�ب����س
ع�ل��ى خلية اإره��اب �ي��ة ن��ائ�م��ة م�ك��ون��ة من
اأرب�ع��ة اإره��اب�ي��ني مبناطق متفرقة من
حمافظة كركوك لنتمائهم لع�سابات
داع�س”.
واأ�� �س ��ار ال �ب �ي��ان اإىل اأن الإره��اب �ي��ني
اع��رتف��وا خ��ال التحقيقات بانتمائهم
ل�ل�ت�ن�ظ�ي��م وا� �س��رتاك �ه��م ب �ع��دة ع�م�ل�ي��ات
اإرهابية.

الفصائل تؤكد رفضها قرار السلطة
العودة للتنسيق مع االحتالل
االنباط-وكاالت

اأك��دت الف�سائل الوطنية الفل�سطينية
يف ب �ي��ان ل �ه��ا ،ال� �ي ��وم اخل �م �ي ����س رف���س�ه��ا
ق ��رار ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية يف رام اهلل
العودة اإىل العاقة الكاملة مع الحتال
ال�سهيوين وا�ستئناف التن�سيق الأمني
واأو� �س �ح��ت ال�ف���س��ائ��ل اأن ه ��ذا ال �ق��رار
ج��اء ��س��ادم�اً ومنافياً ل�ل�ق��رارات الوطنية
ال �ت��ي اأق��ره��ا امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي وامل�ج�ل����س
املركزي والجتماع املهم لاأمناء العامني
ل�ل�ف���س��ائ��ل ك�م��ا اأن ��ه ج ��اء م�ن��اق���س�اً مل���س��ار
احل��وار الوطني املتوا�سل وال��ذي يهدف
اإىل بناء ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة تقطع
مع الحتال وتوحد �سعبنا خلف م�سروع
وطني يعتمد املواجهة مع الحتال
واأ��س��ارت اإىل اأن��ه �سيتخذ البع�س هذا

ال �ق��رار مبثابة غ�ط��اء ملخططات ت�سفية
ال�ق���س�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة و� �س��م الأرا� �س��ي
و��س�ف�ق��ة ال �ق��رن ك �م��ا ��س�ي�ت�خ��ذه مع�سكر
التطبيع العربي ذريعة للم�سي يف �سلوكه
امل���س��ني ،خ��ا��س��ة اأن ��ه ج��اء ب�ع��د ي��وم واح��د
من قرار الحتال اإن�ساء اآلف الوحدات
ال�سكنية ال�ستيطانية يف مدينة القد�س
املحتلة وال�سفة الغربية
وطالبت الف�سائل ال�سلطة بالرتاجع
ال �ف��وري ع��ن ه��ذا ال �ق��رار وت��رك امل��راه�ن��ة
ع �ل��ى م �� �س��ار ال �ت �� �س��وي��ة اأو ع �ل��ى ال��رئ�ي����س
الأم��ري�ك��ي اجل��دي��د ب��اي��دن ،فهذه م�سرية
وه� ��م ل ��ن حت �� �س��د ال �� �س �ل �ط��ة م ��ن ورائ �ه��ا
اإل امل��زي��د م��ن ��س�ي��اع الق�سية واحل�ق��وق
ومت��زي��ق وح��دت �ن��ا ال��وط�ن�ي��ة ون �وؤك��د على
� �س��رورة ال�ت��وج��ه ف ��وراً ن�ح��و ب�ن��اء ��س��راك��ة
وطنية حقيقية دون تاأخري

بعد فشل إنعاشها« ..المبادرة الفرنسية» تحتضر في لبنان

االنباط-وكاالت

�سحيح اأن اأب ��رز ال �ق��ادة ال�سيا�سيني يف
ل�ب�ن��ان اأع�ل�ن��وا م �وؤخ��را مت�سكهم ب � امل�ب��ادرة
الفرن�سية ملعاجلة الأزم �ت��ني القت�سادية
وال�سيا�سية يف بلدهم ،لكن يبدو اأنه مكتوب
لها الف�سل مرة اأخ��رى ،على وقع خافات
داخلية وعقوبات وم�ستجدات اأمريكية
تلك املبادرة اأطلقها الرئي�س الفرن�سي،
اإميانويل م��اك��رون ،من ب��ريوت ،عقب اأي��ام
م��ن الن �ف �ج��ار ال �ك��ارث��ي مب��رف � أا العا�سمة
اللبنانية ،يف  4اأغ�سط�س /اآب املا�سي
وت �ن ����س امل� �ب ��ادرة ع �ل��ى ت���س�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة
ج� ��دي� ��دة م� ��ن م �� �س �ت �ق �ل��ني (غ � ��ري ت��اب �ع��ني
لأح � ��زاب) ،ع�ل��ى اأن ي�ت�ب��ع ذل��ك اإ��س��اح��ات
اإدارية وم�سرفية
وي�ع��اين لبنان ،منذ �سهور ،اأ� �س��واأ اأزم��ة
اق �ت �� �س��ادي��ة م �ن��ذ ان �ت �ه��اء احل� ��رب الأه �ل �ي��ة
( ،)1990 :1975وا�ستقطابا �سيا�سيا حادا،
يف م�سهد تت�سارع فيه م�سالح دول اإقليمية
وغربية
ل �ك��ن امل � �ب ��ادرة ،ال �ت��ي اأط �ل �ق �ه��ا م��اك��رون
ب �ل �ه �ج��ة ال �ت �ه��دي��د واإع � �ط � ��اء ال �ت �ع �ل �ي �م��ات
وح ��دده ��ا مب�ه�ل��ة زم �ن �ي��ة  15ي��وم��ا ،تلقت

�سفعة اأوىل يف � 26سبتمر /اأيلول املا�سي،
عندما اعتذر رئي�س الوزراء املكلف اآنذاك،
م�سطفى اأديب ،عن عدم ت�سكيل احلكومة
اإل اأن��ه يف ال�ي��وم ال�ت��ايل ،اأع�ل��ن م��اك��رون
منح مهلة ثانية  .وبعدها ،كلف الرئي�س
ال �ل �ب �ن��اين ،م�ي���س��ال ع ��ون ،يف  22اأك �ت��وب��ر/
ت���س��ري��ن الأول امل��ا� �س��ي�� ،س�ع��د احل��ري��ري،
بتاأليف احلكومة
وم �ن��ذ ذل��ك احل ��ني ،مل ي�ت�غ��ري �سيئا يف
ل �ب �ن��ان ،وان �ت �ه��ت امل�ه�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ق�ب��ل اأي ��ام
قليلة ،ول يزال ت�سكيل احلكومة متعرا
ول �ع��ل اأب � ��رز م ��ا ي��واج �ه��ه احل ��ري ��ري يف
مهمته ه��و اخل��اف��ات ب��ني الأح ��زاب حول
عدد احلقائب وطريقة توزيعها
و�ستحل احلكومة املقبلة حمل حكومة
ت�سريف الأعمال الراهنة ،برئا�سة ح�سان
دي ��اب ،ال�ت��ي ا��س�ت�ق��ال��ت ب�ع��د ��س�ت��ة اأي ��ام من
انفجار املرفاأ ،الذي اأودى بحياة اأكر من
� 200سخ�س ،واأ�ساب ما يزيد على  6اآلف
اآخرين ،بجانب دمار مادي هائل
ويف حماولة لإنعا�س مبادرة ماكرون ،زار
م�ست�ساره ل�سوؤون ال�سرق الأدن��ى ،باتريك
دوري� ��ل ،ب ��ريوت ،يف  11ن��وف�م��ر /ت�سرين
الثاين اجلاري ،حيث التقى م�سوؤولني على

مدى يومني
اإل اأن خراء مراقبني للملف احلكومي
ي �ع �ت �ق��دون اأن امل� �ب ��ادرة مل حت �ق��ق جن��اح��ا،
وق��د ل تغري زي ��ارة دوري ��ل �سيئا يف امل�سار
ال�سيا�سي ال�سائد حاليا
وراأى اأح��ده��م اأن دوري��ل �سكل انطباعا
باأن ملف ت�سكيل احلكومة معقد جدا ،وما
زال اإجنازه بعيد املنال
ف �ي �م��ا ذه� ��ب اآخ � ��ر اإىل اأن امل �� �س �وؤول��ني
اللبنانيني يركزون حاليا على ما �ستوؤول
اإل �ي��ه اأم ��ور الإدارة الأم��ري�ك�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة ،ل
�سيما بالن�سبة اإىل ال�ع�ق��وب��ات الأم��ري�ك�ي��ة
بحق �سخ�سيات لبنانية قريبة من جماعة
حزب اهلل  ،حليفة اإيران والنظام ال�سوري،
وه��و حم��ور ي�ت�ب��ادل ال �ع��داء م��ع ال��ولي��ات
املتحدة واإ�سرائيل واأنظمة عربية حليفة
وبتهمة ال�سلوع مبلفات ف�ساد وعاقات
م ��ع ح � ��زب اهلل  ،ف��ر� �س��ت وا�� �س� �ن� �ط ��ن ،يف
الأ�سابيع املا�سية ،عقوبات بحق الوزيرين
ال �� �س��اب �ق��ني ،ع �ل��ي ح �� �س��ن خ �ل �ي��ل وي��و� �س��ف
ف �ن �ي��ان��و���س ،ث ��م ج � ��ران ب��ا� �س �ي��ل (� �س �ه��ر
الرئي�س ع��ون) ،وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ال�سابق،
رئي�س التيار الوطني احلر
ويرى مراقبون اأن تلك العقوبات تزيد

الت�سنج الداخلي يف لبنان وت�س ّعب ت�سكيل
احلكومة
�سربة كبرية
ق ��ال ج ��وين م �ن��ري ،حم�ل��ل ��س�ي��ا��س��ي ،اإن
امل �ب��ادرة الفرن�سية تلقت �سربة ك�ب��رية يف
ال�سابق (اعتذار اأديب) ..وزيارة دوريل اإىل
لبنان جاءت كمحاولة لت�سيري ما تبقى من
املبادرة ،ولو �سكليا
واأ� �س��اف اأن دوري ��ل غ ��ادر ل�ب�ن��ان ول��دي��ه
انطباع باأن مو�سوع امللف احلكومي معقد
ج��دا ،ول ي��زال حتقيقه ب�ع�ي��دا ..م��ن دون
اأدنى �سك اأن املبادرة الفرن�سية تكاد تلفظ
اأنفا�سها (الأخرية)
وح��ول ما يوؤخر ت�سكيل احلكومة ،قال
م �ن��ري اإن اإح � ��دى ال �ع �ق �ب��ات ال �ت��ي �سمعها
دوري��ل هو مت�سك الثنائي ال�سيعي (حزب
اهلل وحركة اأمل) بحقيبة وزارة املال ،بينما
ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي احل��ر (ح�ل�ي��ف ح��زب اهلل)
يرف�س ذلك من باب اأن م��داورة احلقائب
يجب اأن ت�سمل كل ال��وزارات ،واإل يحق له
كفريق �سيا�سي الحتفاظ بوزاراته (بينها
وزارة الطاقة واملياه)
وهذا ما دفع دوري��ل ،بح�سب منري ،اإىل
الع �ت �ق��اد ب� �اأن ث�م��ة ت�ف��اه��م حت��ت ال�ط��اول��ة

(بني اجلانبني) على تبادل الأدوار لتعطيل
اأو تاأخري ت�سكيل احلكومة
وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية ،عر
ب�ي��ان الإث �ن��ني ،اإن وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة مايك
ب��وم�ب�ي��و ت �ط��رق خ ��ال ل �ق��اءه م��ع ن�ظ��ريه
الفرن�سي ،جان ايف لودريان ،اإىل التاأثري
اخلبيث ل� حزب اهلل على اجلهود التي تقوم
بها الوليات املتحدة باجتاه ت�سكيل حكومة
ا�ستقرار واإ�ساحات يف لبنان
حكومة اخت�سا�سيني
اع � �ت � ��ر حم � �م ��د من � � ��ر� � � ،س � �ح� ��ايف ،اأن
الخ�ت��اف وا�سح بني الإليزيه (الرئا�سة
ال�ف��رن���س�ي��ة) واإدارة ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي،
دونالد ترامب ،حول امللف اللبناين ،فاإدارة
ترامب ل توؤيد حكومة ي�سارك فيها حزب
اهلل
وت �� �س��اءل :ه��ل ي���س�ت�ف�ي��د ح ��زب اهلل من
ت �اأخ��ري ت���س�ك�ي��ل احل �ك��وم��ة حل��ني ا��س�ت��ام
ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي امل�ن�ت�خ��ب ،ج��و ب��اي��دن،
الإدارة الأمريكية خلفا لرتامب؟
وت��اب��ع :اإذا ك��ان فعا ه��ذا ه��و املخطط،
فذلك يعني زيادة عمق الأزمة القت�سادية،
وعندها لن ت�ستطيع اأي حكومة لحقا اأن
توقف النهيار احلا�سل يف لبنان

وراأى منر اأن��ه اإذا ا�ستمر تعطيل اإجناز
ت�سكيل احلكومة (من جانب با�سيل وحزب
اهلل) ،فيمكن اأن ي�ق��وم احل��ري��ري مب��ا مل
يقم به اأديب ،وهو تقدمي ت�سكيلة حكومية
من اخت�سا�سيني غري حزبيني اإىل رئي�س
اجل� �م� �ه ��وري ��ة ،وح �ي �ن �ه��ا ي �ت �ح �م��ل الأخ� ��ري
م�سوؤولياته اأمام الراأي العام
العقوبات الأمريكية
امل �� �س �وؤول��ون ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ي�ت�ع��ام�ل��ون مع
املبادرة الفرن�سية بو�سفها يف حكم املنتهية،
ه��ذا م��ا ذه��ب اإل �ي��ه اأم ��ني ق �م��وري��ة ،حملل
�سيا�سي ،معترا اأن�ه��م ي�س ّبون تركيزهم
ال �ي��وم ع �ل��ى م��ا � �س �ت �وؤول اإل �ي��ه الأم � ��ور مع
الإدارة الأمريكية املقبلة
وقال قمورية اإن ا�ستخدام لعبة الوقت
(ع��رق�ل��ة وت�اأخ��ري ت�سكيل احل�ك��وم��ة) ي�سي
باأن املهمة الفرن�سية ف�سلت ،واأن لبنان بعد
زيارة املوفد الرئا�سي الفرن�سي لن يختلف
�سيئا عما قبلها
واأردف :امل� �ب ��ادرة ال�ف��رن���س�ي��ة ت�ع��ر��س��ت
ل�سربات يف الداخل اللبناين ،لكن ال�سربة
الأع �ن��ف ك��ان��ت ال�ع�ق��وب��ات الأم��ري�ك�ي��ة على
ح�ل�ف��اء ح ��زب اهلل ،ف �ه��ذا ق���س��ى ع�ل��ى اآخ��ر
اأنفا�س املبادرة الفرن�سية
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مدير منظمة الصحة العالمية في قلب صراع تيغراي إثيوبيا
االنباط-وكاالت

يجد ت�ي��درو���س �أده��ان��وم غيربيي�سو�س مدير
منظمة �ل�سحة �لعاملية نف�سه مرة �أخرى يف قلب
�أزمة جديدة بعد �أن �تهمه قائد �جلي�س �لإثيوبي
بال�سغط ل�سالح �لإقليم �ملتمرد وم�ساعدة �سلطاته
يف �حل�سول على �لأ�سلحة
وق ��ال ق��ائ��د �جل�ي����س ب��ره��ان ج��ول يف م�وؤمت��ر
� �س �ح��ايف ،ل ��دى ح��دي�ث��ه ع��ن م��دي��ر ع ��ام منظمة
�ل�سحة “عمل يف دول جماورة لإد�نة �حلرب .عمل
ل�ساحلهم للح�سول على �لأ�سلحة”
وت�سمنت �لت�ه��ام��ات �ملوجهة “�سر�ء �أ�سلحة
وح���س��د �ل��دع��م �ل��دب�ل��وم��ا��س��ي ل�ل�ح��زب �ل�سيا�سي
�ملهيمن على �إقليم تيغر�ي �ل��ذي يقاتل �لقو�ت
�لحتادية”
وتيدرو�س هو �إثيوبي ينتمي �إىل عرق تغر�ي،
�لذي ميثل  6يف �ملئة من �سكان �إثيوبيا ويتعر�س
�إىل حملة ع�سكرية من قبل �أدي�س �أبابا �لتي تتهم
�جلبهة �ل�سعبية �لتي تتزعمه ،مبحاولة �لنقالب
على �لنظام
وق�ب��ل ت�ق�ل��ده من�سب �مل��دي��ر �ل �ع��ام للمنظمة
�لعاملية لل�سحة يف مايو  ،2017عمل تيدرو�س وزير�
لل�سحة يف حكومة �ئتالفية �سابقة بقيادة �جلبهة
�ل�سعبية لتحرير تيغر�ي بني عامي  2005و،2012

ثم وزير� خلارجية �إثيوبيا يف �لفرتة �لو�قعة بني
عامي  2012و2016
و�أكد برهان �أن تيدرو�س”جزء من هذ� �لفريق
(جبهة حترير �سعب تيغر�ي)” .م�سيفا “ماذ�
تتوقعون منه؟ ل نتوقع منه باأن يقف �إىل جانب
�ل�سعب �لإثيوبي ويدينهم (�أع�ساء �جلبهة)”
و�رت�ب��ط ��سم تيدرو�س بالعديد م��ن �لأزم��ات
�أب ��رزه ��ا ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا ح�ي��ث �ت�ه�م��ه �ل��رئ�ي����س
�لأمريكي دونالد تر�مب مبحاباة �ل�سني� ،ملتهمة
باإخفاء معلومات عند بد�ية �نت�سار �لفايرو�س على
�أر��سيها ،وذهب �لرئي�س تر�مب حد قطع �لدعم

عن منظمة �ل�سحة �لعاملية
�أزمات تيدرو�س بتف�سي �لأوبئة مل تتوقف عند
جائحة ك��ورون��ا ،فقد نقلت �سحيفة “نيويورك
تاميز” عن لورن�س جو�ستني ،مدير معهد �أونيل
لقانون �ل�سحة �لوطنية و�لعاملية يف جامعة جورج
تاون� ،أنه عندما كان وزير� لل�سحة يف بالده ت�سرت
على �نت�سار وباء �لكولري� يف �لبالد يف �أعو�م 2006
و 2009و 2011ورف�س �لع��رت�ف بوجود كولري�
يف �إثيوبيا رغم �أن �ختبار�ت �لأمم �ملتحدة �أكدت
وجودها �آنذ�ك ،كما �سغطت �لوز�رة على موظفيها
ل�ع��دم �ل�ك���س��ف ع��ن ع��دد �مل���س��اب��ني .وت �ق��ول “بي

بي �سي” �لعاملية �إن��ه منع �ل�سحافيني �أي�سا من
�حلديث عن �نت�سار �لكولري� يف �إثيوبيا
ويف � 2010ت�ه�م�ت��ه ه �ي��وم��ن ر�ي �ت ����س ووت ����س
ب��ال�ت�م�ي�ي��ز �مل�ن�ه�ج��ي و�ن �ت �ه��اك ح �ق��وق �لإن �� �س��ان،
وك�ت�ب��ت يف ت�ق��ري��ره��ا �أن �مل���س��اع��د�ت حُ �ج�ب��ت عن
قومية �لأمهرة ب�سبب �نتماء�ت �أفر�دها �ملعار�سة
ل�ل�ح�ك��وم��ة ،ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك �ن�خ�ف���س��ت م�ع��دلت
�ملو�ليد �نخفا�سا كبري� يف �إقليم �أم�ه��رة مقارنة
بالأقاليم �لأخرى
وم��ن �أب ��رز �ل ��زلت �ل�ت��ي وق��ع فيها ت�ي��دور���س
�ختياره لرئي�س زميبابوي �لر�حل روبرت موغابي
ملن�سب �سفري �ل�ن��و�ي��ا �حل�سنة ملنظمة �ل�سحة
�لعاملية للم�ساعدة يف �لت�سدي ل�الأم��ر����س غري
�ل�سارية يف �أفريقيا ،لكن �سيل �لنتقاد�ت ��سطره
�إىل �ل ��رت�ج ��ع ب �ع��د �أن ع��رب م��ان �ح��ون غ��رب�ي��ون
وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق �لإن�سان عن
�لغ�سب و�ل�سدمة من قر�ر تعيني رجل هو نف�سه
مر�س دكتاتورية �ساريا يف �أفريقيا ،يتطلب توفري
لقاحات �سده
و�أ�سفرت �لعملية �لع�سكرية �ملثرية للجدل �لتي
دخلت �أ�سبوعها �لثالث بينما ي�سر �أب��ي على �أنها
�سرورية لإع��ادة �لقانون و�لنظام �إىل �لبالد ،عن
مقتل �ملئات ودفعت ب��الآلف للفر�ر عرب �حلدود
�إىل �ل�سود�ن

مجموعات المستوطنين يقتحمون
بحراسة مشددة
«األقصى»
ٍ

االنباط-وكاالت

�قتحمت جمموعات �مل�ستوطنني �سباح
يوم �خلمي�س� ،ساحات �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك،
مبدينة �لقد�س �ملحتلة

و�أف� � � ��ادت م �� �س��ادر حم �ل �ي��ة� ،أ ّن ع �� �س��ر�ت
�مل �� �س �ت��وط �ن��ني� ،ق �ت �ح �م��و� � �س��اح��ات �مل���س�ج��د
�لأق�سى ،وجتولو� فيها و�أدو� طقو�ساً تلمودية،
بحر��س ٍة م�سددة من �سرطة جي�س �لحتالل
�لإ�سر�ئيلي

«مقاطعة إسرائيل» تندد باعتبار
واشنطن لها «منظمة ال سامية»

بايدن يقترب من كسر رقم قياسي في االنتخابات الرئاسية
االنباط-وكاالت

ت�ق��رتب ح�سيلة �لأ� �س��و�ت �ل�ت��ي ف��از بها
�مل��ر��س��ح �ل��دمي�ق��ر�ط��ي للرئا�سة �لأمريكية
جو بايدن من رقم قيا�سي يناهز  80مليون
� �س��وت ب�ي�ن�م��ا ت �ت��و�� �س��ل ع�م�ل�ي��ة �إع � ��ادة ف��رز
�لأ� �س��و�ت ،وف��ق تقرير لوكالة “�أ�سو�سيتد
بر�س” .وحقق بايدن بالفعل رقما قيا�سيا
لأك� ��رب ع ��دد م��ن �لأ�� �س ��و�ت مل��ر� �س��ح رئ��ا��س��ي
ف��ائ��ز ،ك�م��ا ح�ق��ق �ل��رئ�ي����س دون��ال��د ت��ر�م��ب
�أي�سا عالمة عالية لأكرب عدد من �لأ�سو�ت
ملر�سح مناف�س.
وم��ع ف��رز �أك ��ر م��ن  155م�ل�ي��ون ��س��وت،
بلغت ن�سبة �مل�ساركة  65يف �ملئة م��ن جميع
�ل�ن��اخ�ب��ني �مل�وؤه�ل��ني ،وه��ي �أع�ل��ى ن�سبة منذ

عام  ،1908وفقا لبيانات “�أ�سو�سيتد بر�س”
وم�سروع �لنتخابات �لأمريكية.

وق � ��ال �ل �ب ��اح ��ث يف ت ��اري ��خ �لن �ت �خ��اب��ات
�لرئا�سية �لأم��ري�ك�ي��ة ،دوغ��ال���س برينكلي،

�إن� ��ه “رغم �ل �� �س��و� �س��اء �ل �ت��ي ر�ف �ق��ت ه��ذه
�لن�ت�خ��اب��ات� ،إل �أن��ه م��ن �لو��سح �أن بايدن
فاز بعدد �أ�سو�ت ملفت».
وه��و يتقدم حاليا يف �ملجمع �لنتخابي
بفارق  ،232-290لكن هذ� ل ي�سمل �لناخبني
من جورجيا ،حيث يجري �مل�سوؤولون فرز�
يدويا.
و�إذ� ��ستمر ت�ق��دم ب��اي��دن ،ف���س��وف يفوز
ب�� 306من �أ��س��و�ت �ملجمع �لنتخابي ،بينما
ميلك تر�مب � 232سوتا ،وهو نف�س �لهام�س
�لذي فاز به تر�مب يف عام .2016
ووقتها حقق تر�مب فوزه ب� � 77ألف �سوت
يف ثالث وليات �ساحلية ،يف حني �أن هام�س
بايدن �سيكون �أ�سيق قليال بحو�يل � 45ألف
�سوت عرب �أريزونا وجورجيا ووي�سكون�سن.

غزة ..عام على المجزرة اإلسرائيلية ّ
بحق عائلة السواركة
االنباط-وكاالت

�أحيا فل�سطينيون� ،خلمي�س� ،لذكرى
�ل�سنوية �لأوىل ،للمجزرة �لتي �رتكبها
�جلي�س �لإ�سر�ئيلي يف مدينة دير �لبلح،
و�سط قطاع غ��زة ،ور�ح �سحيتها � 9أف��ر�د
من عائلة �ل�سو�ركة
ج��اء ذل��ك ،خ��الل وقفة ّ
نظمتها بلدية
دير �لبلح  ،يف �لأر�س �لتي كان ُيقام عليها
م�ن��زل ت�ل��ك �ل�ع��ائ�ل��ة ،ق�ب��ل ت��دم��ريه ب�سكل
ك��ام��ل ب���س��و�ري��خ �ل�ط��ائ��ر�ت �لإ�سر�ئيلية
�حلربية ،يف  14نوفمرب /ت�سرين �لثاين
لعام 2019
ورف� ��ع �مل �� �س��ارك��ون يف �ل��وق �ف��ة لف �ت��ات
ُكتب على بع�سها نطالب مبحاكمة قادة
�لح �ت��الل على جرميتهم �لب�سعة  ،و يف
ذكر�كم لن نن�ساكم
وق ��ال دي ��اب �جل ��رو ،رئ�ي����س ب�ل��دي��ة دي��ر
�لبلح  ،يف كلمة له هذه �ملجزرة �لب�سعة ر�ح

�سحيتها � 9أ�سخا�س ،بينهم � 6أطفال ،هنا
عائلة ُ�سطبت من �ل�سجل �ملدين
وقال �جلرو �إن مالحقة قادة �لحتالل
وحماكمتهم على جر�ئمهم �لب�سعة �أمر
هام ،وهو حق لل�سعب �لفل�سطيني
وط��ال��ب �ل �ع��امل ب� � حم��ا��س�ب��ة �لح�ت��الل
على ظلمه ،و�لعمل على حترير �لأر��سي
�لفل�سطينية من �لحتالل
وق �� �س��ف �جل �ي ����س �لإ� �س��ر�ئ �ي �ل��ي ،م�ن��زل
ع��ائ�ل��ة �ل���س��و�رك��ة ،خ��الل ه�ج��وم ع�سكري
�سنه على قطاع غزة ،بد�أه �آنذ�ك ،باغتيال
�ل�ق��ائ��د �ل �ب��ارز يف ��س��ر�ي��ا �ل�ق��د���س� ،ل��ذر�ع
�مل���س� ّل��ح حل��رك��ة �جل �ه��اد �لإ� �س��الم��ي ،بهاء
�أب��و �لعطا ،و�أ��س�ف��ر �إج�م��ال ع��ن مقتل 34
ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ا ب�ي�ن�ه��م � 8أط� �ف ��ال و 3ن���س��اء،
و�إ�سابة � 111آخرين بجر�ح خمتلفة
وقال �جلي�س �لإ�سر�ئيلي يف حينه� ،إنه
كان يعتقد �أن منزل عائلة �ل�سو�ركة غري
ماأهول

قال وزير �لدفاع �لربيطاين بن و�ل�س �إن
بريطانيا �ستحذو على �لأرج��ح حذو �لوليات
�ملتحدة يف خف�س م�ستوى قو�تها يف �أفغان�ستان،
لكنها �ستو��سل �لعمل مع �حلكومة هناك ومع
و��سنطن حلماية �أمن �لبالد
وقال و�ل�س ل�سبكة �سكاي نيوز �لتلفزيونية

ر�م �هلل :ن��ددت حركة مقاطعة �إ�سر�ئيل
و� �س �ح��ب �ل� �س �ت �ث �م��ار�ت م�ن�ه��ا ( )BDSيف
ف�ل���س�ط��ني ،ب �ت �� �س��ري �ح��ات وزي � ��ر �خل��ارج �ي��ة
�لأم��ري �ك��ي م��اي��ك ب��وم�ب�ي��و� ،ل �ت��ي و��س�ف�ه��ا ب�
�ملعادية لل�سامية
وقالت �حلركة يف بيان �سحايف� ،إن �إد�رة
�لرئي�س �لأم��ري�ك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب ،حت��اول
ت�سويه �سمعة �حلركة
و�أ�سافت �إن حركة �ملقاطعة ،ترف�س ب�سكل
مبدئي وم ّت�سق جميع �أ�سكال �لعن�سرية ،مبا
يف ذلك �لعن�سرية �سد �ليهود
وق��ال��ت �إن حت��ال��ف (ت��ر�م��ب-ن�ت�ن�ي��اه��و)
�مل �ت �ط��رف يف ع�ن���س��ري�ت��ه وع ��د�ئ ��ه لل�سعب
�لفل�سطيني ،يخلط ع�م�دً� ب��ني رف�س نظام
�لح �ت��الل و�ل��س�ت�ع�م��ار و�لف�سل �لعن�سري
�لإ�سر�ئيلي �س ّد �لفل�سطينيني

نبيل عمرو يرفض ما صرح به حسين
الشيخ حول عودة التنسيق
االنباط-وكاالت

وزير الدفاع البريطانى :من المرجح أن نحذو حذو أمريكا ونخفض قواتنا بأفغانستان
االنباط-وكاالت

االنباط-وكاالت

و�أ�سارت �إىل �أن ت�سريح بوميبو يهدف �إىل
قمع و�إ�سكات �لدعو�ت و�لتحركات �ملنا�سرة
للحقوق �لفل�سطينية مبوجب �لقانون �لدويل
و�أعلن بومبيو يف موؤمتر �سحايف م�سرتك
م��ع رئ �ي ����س �ل � � ��وزر�ء �لإ� �س��ر�ئ �ي �ل��ي بنيامني
ن�ت�ن�ي��اه��و� ،خل�م�ي����س ،ق ��ر�ر وز�رة �خل��ارج�ي��ة
�لأمريكية� ،عتبار حركة مقاطعة �إ�سر�ئيل ،
منظمة ل �سامية
وت�ق��ول حركة مقاطعة �إ�سر�ئيل و�سحب
�ل�ستثمار�ت منها وف��ر���س �لعقوبات عليها
(( ، )BDSتعمل على �مل�ستوى �لدويل) �إنها
ت�سعى �إىل حتقيق �حلرية و�لعد�لة و�مل�ساو�ة،
وت �ع �م��ل م ��ن �أج � ��ل ح �م��اي��ة ح �ق��وق �ل���س�ع��ب
�لفل�سطيني غري �لقابلة للت�سرف
ومتكنت �حل��رك��ة م��ن حتقيق �لكثري من
�لإجن � ��از�ت ع�ل��ى �ل���س��اح��ة �ل��دول �ي��ة ،وه��و ما
�أزعج �إ�سر�ئيل ودفعها لإ�سد�ر ت�سريعات متنع
�أع�ساء �حلركة من دخولها.

يوم �خلمي�س “�أتوقع �أنه �إذ� خف�ست (�لوليات
�ملتحدة قو�تها) يف مرحلة ما ،ف�سنخف�س نحن
قو�تنا”
وكانت وز�رة �لدفاع �لأمريكية يوم �لثالثاء
قد قالت �إن �لرئي�س �لأمريكي �حلايل دونالد
تر�مب �سيقوم بخف�س عدد �لقو�ت �لأمريكية
يف �أف �غ��ان �� �س �ت��ان م��ن  4500ج �ن��دي �إىل 2500
بحلول منت�سف يناير

رف� �� ��س ع �� �س��و �مل �ج �ل ����س �ل��وط �ن��ي
�ل �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ن �ب �ي��ل ع � �م� ��رو ،و� �س��ف
وزي��ر �ل�سئون �مل��دي�ن��ة ح�سني �ل�سيخ،
��ستئناف �ل�ع��الق��ات ب��ني “�إ�سر�ئيل”
و�ل�سلطة ب�”�لنت�سار”
وق ��ال ع �م��رو يف م�ق�ط��ع ف �ي��دي��و� ،إن
عودة �لعالقة ميكن �أن ت�سميه �ل�سلطة
بالأمر �لو�قع� ،أو �أن حماولتهم قطع
�ل �ع��الق��ات م ��ع �ل���س�ل�ط��ة حم ��اول ��ة مل
ت�ف�ل��ح ،وب��رج��وع �ل �ع��الق��ات �أر�دت �أن
تنقذ ما ميكن �إنقاذه ،لكن �أن ت�سميه
�نت�سا ًر� ،فهذ� خطاأ كبري
و�أو�� �س ��ح ع �م��رو�“ :لعامل ي��ر�ق��ب
لغتنا و�نفعالتنا ومو�قفنا و�سلوكنا،
وع� �ن ��دم ��ا ت �ع �ت��رب ف �ت ��ح �أن م� ��ا ح ��دث
�ن� �ت� ��� �س ��ار� � ،س �ي �� �س ��رن ��ا ،و ي� �ج ��ب �أل
ت���س�ت�خ��دم ه ��ذه �ل �ك �ل �م��ة ،وخ��ا� �س��ة �أن
دوري��ة �إ�سر�ئيلية �سغرية ق��ادرة على

�غ��الق مدينة يف �ل�سفة ،و  10جنود
�إ��س��ر�ئ�ي�ل�ي��ني م���س�ل�ح��ني ق � ��ادرون على
�قتحام قلب مناطق �أ ويرجعو� دون �أن
يتعر�س �أحد لهم”
ُ
وت� ��اب� ��ع�“ :لذي �أع � �ل� ��ن ع� �ن ��ه ،ه��و
ع��ودة �ل�سلطة �إىل موقعها �لطبيعي
وح��ا� �س �ن �ت �ه��ا �لأ� �س��ا� �س �ي��ة �ل �ت��ي ول ��دت
فيها”
وو� � �س ��ف وزي� � ��ر �ل � �� � �س � �وؤون �مل��دي �ن��ة
ب��ال���س�ل�ط��ة وع �� �س��و �ل �ل �ج �ن��ة �مل��رك��زي��ة
حل��رك��ة ف �ت��ح ح���س��ني �ل �� �س �ي��خ ،و� �س��ول
ر�سالة مكتوبة لل�سلطة من “��سر�ئيل،
و�لتي على �إثرها �أُعلن ع��ودة �لعالقة
مع �لحتالل ب�”�لنت�سار”
وقال �ل�سيخ خالل لقاء تلفزيوين:
و�سلنا �ل�ي��وم ر�سالة م��ن “�إ�سر�ئيل”
توؤكد �لتز�مها بالتفاقيات �ملوقعة مع
منظمة �ل�ت�ح��ري��ر ،وه ��ذه �أول ر�سالة
مكتوبة يف عهد نتنياهو ،وهي �نت�سار
لنا على كل �مل�ساريع �لت�سفوية”

موسكو :أالعيب واشنطن الهدامة لتعطيل مؤتمر عودة الالجئين السوريين باءت بالفشل

االنباط-وكاالت

�أكدت �ملتحدثة با�سم وز�رة �خلارجية �لرو�سية
ماريا ز�خاروفا �ليوم �أن �للعيب �لهد�مة �لتي
مار�ستها �ل��ولي��ات �ملتحدة يف حماولة لتعطيل
�ملوؤمتر �لدويل حول عودة �لالجئني �ل�سوريني
و�ل ��ذي ع�ق��د يف دم���س��ق �لأ� �س �ب��وع �مل��ا��س��ي ب��اءت
بالف�سل �لذريع.
و�أ� � �س � ��ارت ز�خ � ��اروف � ��ا يف �إح ��اط ��ة �إع��الم �ي��ة
�أ�سبوعية �إىل �أن و��سنطن وم��ن ور�ئها �لحت��اد
�لأوروبي مار�سا �ستى �أ�سكال �ل�سغط على �لدول
�ملحتمل م�ساركتها يف �ملوؤمتر وكذلك يف �لهياكل
و�ملنظمات �لدولية �ملختلفة بهدف منعها من
�حل���س��ور م�ع��رب��ة ع��ن ���س�ت�غ��ر�ب�ه��ا م��ن ك��ل ه��ذه
�ملحاولت لتعطيل �ملوؤمتر و�له�سترييا �لغربية
�لتي �سبقت وتبعت �نعقاد هذ� �حلدث �لإن�ساين.

وو��س�ف��ت ز�خ ��اروف ��ا �لن �ت �ق��اد�ت �لأم��ري�ك�ي��ة
ل�ل�م�وؤمت��ر �ل ��ذي ع�ق��د ي��وم��ي �ل� �  11و�ل � �  12من
ت�سرين �لثاين �جلاري باأنها “تتمة لل�سيا�سة �لتي
تتبعها و��سنطن يف عملية تعطيل عودة �لالجئني
�ل�سوريني �إىل بلدهم” لفتة �إىل �أن �لأمريكيني
�لذين يتباكون على م�سري �ل�سوريني ويزعمون
�له�ت�م��ام بحقوق �لإن���س��ان يف �سورية و�ملنطقة
ك�سفو� بطريقة “فجة” عن جوهر وم�سمون
�سيا�ساتهم يف عرقلة عودة �ل�سوريني �إىل بلدهم.
و�أ�� �س ��ارت ز�خ ��اروف ��ا �إىل �أن �لأم��ري �ك �ي��ني ل
يكتفون بعدم م�ساعدة �ل�سوريني على �لعودة
�إىل بلدهم فح�سب بل يعرقلون م�ساعيهم تلك
ويحرمون من يفكر منهم بالعودة من �مل�ساعد�ت
�ملالية �لتي ت�سل فقط لأولئك �ملوجودين خارج
�سورية من �أج��ل ت�سجيعهم على �لبقاء يف تلك
�لدول.

و��س��ددت ز�خ��اروف��ا على �أن �ل��ولي��ات �ملتحدة
متار�س “�سيا�سة �خلنق �لقت�سادي” �سد �سورية
مبينة �أن �لألع �ي��ب �ل�ت��ي مار�ستها بخ�سو�س
�ملوؤمتر �لدويل لعودة �لالجئني �ل�سوريني منيت
بف�سل ذريع حيث �نعقد �ملوؤمتر يف موعده �ملحدد
ومب�ساركة  27دولة ومنظمة.
وبينت ز�خاروفا �أن رو�سيا تنظر �إىل �ملوؤمتر
ب��و� �س �ف��ه ج� � ��زء�ً م ��ن م �ن �ظ��وم��ة م �ت �ك��ام �ل��ة من
�لفعاليات �خلا�سة بهذه �لعملية و�ست�ستكمل
باأن�سطة �أخرى.
و�أكد �لبيان �خلتامي للموؤمتر �لدويل حول
عودة �لالجئني �ل�سوريني على �لتم�سك �لثابت
ب���س�ي��ادة ��س��وري��ة و��ستقاللها ووح ��دة و�سالمة
�أر��سيها ورف�س جميع �مل�ح��اولت �لر�مية �إىل
تقوي�س �سيادتها م�سدد�ً على ��ستعد�د �سورية
لي�س لإع ��ادة مو�طنيها فح�سب ب��ل ومو��سلة

جميع �جلهود لتوفري ظ��روف معي�سية كرمية
لهم.
ويف ��س�ي��اق منف�سل �أع�ل�ن��ت �مل�ت�ح��دث��ة با�سم
�خلارجية �لرو�سية �أن �أذربيجان و�أرمينيا نفذتا
منذ �ل �  13من ت�سرين �لثاين �جل��اري عمليات
تبادل ل�  385جثة من �سحايا �لنز�ع يف منطقة
ناغورين قره باغ.
و�أو�سحت ز�خاروفا �أن �جلثث ت�سمل �سحايا
من كال �لطرفني م�سرية �إىل �أن  3054مدنياً من
�سكان ناغورين قره باغ عادو� �إىل منطقتهم منذ
�ل�  14من �ل�سهر �جلاري.
و�أك��دت ز�خ��اروف��ا �أن مو�سكو تتو��سل ب�سكل
م�ستمر م��ع �جلانبني �لأرم�ي�ن��ي و�لأذرب�ي�ج��اين
لتن�سيق �لعمل يف مرحلة ما بعد �لنز�ع.
وك��ان �لرئي�سان �ل��رو��س��ي ف��الدمي��ري بوتني
ون �ظ��ريه �لأذرب �ي �ج��اين �إل �ه��ام علييف ورئ�ي����س

�ل � ��وزر�ء �لأرم �ي �ن��ي ن�ي�ك��ول با�سينيان وق �ع��و� يف
�لعا�سر م��ن ت�سرين �ل�ث��اين �جل ��اري على بيان
م�سرتك ب�ساأن وقف �إطالق �لنار يف قره باغ ين�س
على �حتفاظ �جلانب �لأذرب�ي�ج��اين بال�سيطرة
ع�ل��ى ك��ل �مل�ن��اط��ق �ل�ت��ي �ن�ت��زع�ه��ا خ��الل �جل��ول��ة
�جل��دي��دة م��ن �لت�سعيد �لع�سكري ون�سر ق��و�ت
حفظ �سالم رو�سية يف �لإقليم �ملتنازع عليه.
ويف ��س�ي��اق �آخ ��ر �ن�ت�ق��دت ز�خ ��اروف ��ا �سيا�سة
�لوليات �ملتحدة �لعد�ئية �سد رو�سيا موؤكدة �أن
�لختبار�ت �ل�ساروخية �لأمريكية �لأخ��رية يف
�ملحيط �لهادئ �أثبتت زيف �ملز�عم �لتي تطلقها
و��سنطن باأن نظام �لدفاع �ل�ساروخي �لأمريكي
لي�س موجها �سد مو�سكو.
و�أو�سحت ز�خاروفا �أن وز�رة �لدفاع �لأمريكية
�أج ��رت ي��وم �ل� �  17م��ن ت�سرين �ل �ث��اين �جل��اري
�خ �ت �ب��ار�ت ع�سكرية �أط�ل�ق��ت خ��الل�ه��ا ��س��اروخ��ا

�عرت��سياً على هدف يحاكي �ساروخاً بالي�ستيا
عابر�ً للقار�ت من من�سة بحرية م�سددة على �أن
هذ� �لتحرك يوؤكد من جديد �لطبيعة �خلطرية
و�ملزعزعة لال�ستقر�ر خلط �لدفاع �ل�ساروخي
لو��سنطن وتوجهه �لو��سح �ملعادي لرو�سيا.
وج��ددت ز�خاروفا �لتاأكيد على �أن رو�سيا مل
تغلق باب �حلو�ر حول ق�سايا �لدفاع �ل�ساروخي
د�عية و��سنطن �إىل �لتعاون من �أجل �إيجاد حلول
للم�سكالت �ملتعلقة بنظام �ل��دف��اع �ل�ساروخي
�لعاملي.
و�أعربت رو�سيا مر�ر�ً عن قلقها �إز�ء �خلطو�ت
�لأمريكية �لأح��ادي��ة وغ��ري �ملقيدة خللق نظام
دفاع �ساروخي عاملي و�قرتحت �أكر من مبادرة
لإز�لة �أي خالفات �أو م�سايقات و�إقامة تعاون يف
�ملجال �مل�ساد لل�سو�ريخ �إل �أن و��سنطن رف�ست
�لتحرك يف هذ� �لجتاه

الـريـا�ضي

�صلط عد�صة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى اأخبار «الريا�صة»
يف املوقع االلكرتوين

تألق موراتا يغري يوفنتوس
روما – وكاالت

ك�صف تقرير �صحفي اإيطايل عن موقف يوفنتو�س من �صراء املهاجم
االإ�صباين األفارو موراتا نهائيًا ،حيث يلعب على �صبيل االإعارة من اأتلتيكو
مدريد .وان�صم موراتا ليوفنتو�س ملدة مو�صم على �صبيل االإع��ارة مقابل
 10مايني ي��ورو ،مع اإمكانية التجديد مو�صم اآخ��ر بنف�س القيمة ،وحق
ال�صراء يف �صيف  2022مقابل  35مليون ي��ورو ،اأو �صراءه نهائيًا ال�صيف

املقبل مقابل  45مليون يورو .وبح�صب موقع «كالت�صيو مريكاتو» االإيطايل،
فاإن يوفنتو�س �صوف يفعل حق �صراء الاعب مبا�صرة يف نهاية هذا املو�صم،
مقابل  45مليون يورو ،وذلك يف ظل تاألقه امللحوظ هذا املو�صم وت�صجيل 6
اأهداف بكافة امل�صابقات .وانعك�س اأداء موراتا مع يوفنتو�س على اأداءه مع
منتخب اإ�صبانيا ،بعدما �صجل هد ًفا يف �صباك اأملانيا ،واأنهى �صيامه التهديفي
على ال�صعيد الدويل ،والذي ا�صتمر ملدة عام.
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الجزيرة مع سحاب والرمثا يواجه االهلي في الدوري

االنباط – عمان

ت�صتاأنف م�صاء اليوم اجلمعة مناف�صات اجلولة
الثالثة ع�صر م��ن دوري املحرتفني ل�ك��رة القدم

.2020ع �ن��دم��ا يلتقي ��ص�ح��اب م��ع اجل��زي��رة عند
ال��راب �ع��ة م���ص��اء ع�ل��ى ��ص�ت��اد ع�م��ان ال � ��دويل ،فيما
ت�صهد ال�صاعة ال�صاد�صة والن�صف م�صاء مواجهة
االأهلي مع الرمثا على �صتاد امللك عبداهلل الثاين
بالقوي�صمة .وي�صتقبل �صحاب نظريه اجلزيرة يف

مواجهة يُتوقع اأن تكون عامرة باالإثارة والندية.
ويطمح �صحاب ل�ل�ع��ودة مل�صار االن�ت���ص��ارات ،بعد
تراجعه للمركز العا�صر بر�صيد “ 12نقطة” ،بينما
يتبو أا اجلزيرة املركز الثاين بر�صيد “ 24نقطة”،
وتف�صله “ 6نقاط” عن املت�صدر ال��وح��دات وهو

ي�صعى ملوا�صلة االن�ت���ص��ارات وم �ط��اردة ال��وح��دات
والتم�صك باملركز الثاين الذي يحتله بجدارة بعد
العرو�س اجلميلة واالنت�صارات املهمة التي حققها
يف املرحلة ال�صابقة رغم الظروف ال�صعبة والقا�صية
التي مي��ر بها الفريق ..يف املقابل ي��درك �صحاب
اهمية ال�ف��وز للخروج م��ن امل��وق��ع اخلطري ال��ذي
يحتله واالنتقال خطوة موؤثرة نحو مواقع االمان .
ويف اللقاء الثاين ي�صت�صيف االأهلي نظريه الرمثا
على ا�صتاد امللك عبد اهلل الثاين بالقوي�صمة ،يف
مواجهة تخ�صع حل�صابات دقيقة .ال �صيما لاهلي
ال��ذي يحتل املركز االخريوي�صعى االأهلي ،بقيادة
مديره الفني اجلديد ماهر بحري ،اإىل اقتنا�س
ال�ن�ق��اط ال �ث��اث ،واالإب �ق��اء على اآم��ال��ه يف جتنب
الهبوط ،خا�ص ًة اأنه ما زال يقبع باملركز االأخري،
بر�صيد “ 7ن�ق��اط» .وه��و ينظر للنتيجة باهمية
م�ت��زاي��دة باعتباره م��ن اك��ر ال�ف��رق اق��رتاب��ا من
الهبوط اىل الدرجة االوىل  ..اأما الرمثا املنت�صي
بفوز ثمني ،يف اجلولة املا�صية على الفي�صلي “-3
 ،”1فيحتل املركز الثالث بر�صيد “ 19نقطة».
وه��و ي�صعى جاهدا بقيادة مدربه جمال حممود
اىل اجتياز مناف�صه وا�صتغال الو�صع ال�صعب
الذي مير به من تراجع نتائجه اىل ت�صجيل الفوز
والتقدم خطوة نحو املناف�صة على مراكز املقدمة
وماحقة القمة .

قطان بطل سباق السرعة الثالث والدفع الرباعي
االنباط – عمان

ن��ال املت�صابق ي��زن قطان لقب �صباق ال�صرعة
اجلولة الثالثة واالأخرية لبطولة االأردن ل�صباقات
ال�صرعة ل�ع��ام � – 2020صباق ال�ق��وة ،ال��ذي اأقيم
اخل�م�ي����س يف ��ص��اح��ة ال���ص�ي��ان��ة يف ال�ب�ح��ر امل �ي��ت ،
وح ��ل امل�ت���ص��اب��ق غ�ي��ث وري �ك��ات يف امل��رك��ز ال �ث��اين،
وج��اء املت�صابق اأم��ري نا�صيف يف املركز الثالث يف
الرتتيب العام لل�صباق.واأحرز املت�صابق يزن قطان
اأي�صا املركز االأول للدفع الرباعي ،وحل املت�صابق
�صامل طعيمة يف املركز االأول للدفع اخللفي ،وجاء
املت�صابق اأجم��د احل��وراين يف املركز االأول للدفع
االأم��ام��ي .و�صهد ال�صباق مناف�صة وال اأروع على
حلبة ال�صباق ،وتكون ال�صباق من اجلولتني االأوىل
والثانية واجلولة الثالثة الأف�صل  15نتيجة ومت
نقل فعالياته من خال قناة اململكة على موقعي
التوا�صل االجتماعي “في�س بوك ويوتيوب” من
دون جمهور .ال�صراع االأقوى كان بني املت�صابقني
يف ال�صباق للو�صول اإىل من�صة التتويج وت�صاعدت

ح��دة املناف�صة ب��ني املت�صابقني ي��زن قطان وغيث
وريكات واأمري نا�صيف وايهاب ال�صرفا وم�صطفى
العطاري ورائد ده�صان و�صامل طعيمة وجاد نبا�س
وزيد غيث وعامر مو�صى واأجمد العنا�صوة و�صاكر
ج��وي �ح��ان واأح �م��د ج��ان �خ��وت وم���ص�ط�ف��ى جمعة

وح���ص��ام �صامل وكانت الكلمة االأخ ��رية للمتاألق
يزن قطان الذي نال لقب ال�صباق  ،و�صهد ال�صباق
تناف�صا �صديدا بني املت�صابقني لنيل األقاب فئات
الدفع الرباعي والدفع اخللفي والدفع االأمامي.
– النتائج الفنية ل�صباق ال�صرعة الثالث –

الرتتيب العام لل�صباق:املركز االأول :يزن قطان
 م�ي�ت���ص��وب�ي���ص��ي.امل��رك��ز ال �ث ��اين :غ�ي��ث وري �ك��ات ميت�صوبي�صي.املركز ال�ث��ال��ث :اأم��ري نا�صيف -ميت�صوبي�صي.
– اأبطال الدفع الرباعي:املركز االأول :يزن
قطان.املركز الثاين :غيث وريكات.املركز الثالث :
اأمري نا�صيف.
– اأبطال الدفع اخللفي:املركز االأول� :صامل
طعيمه – ب��ي ام دب�ل�ي��و .ال �ث��اين :ج ��اد ن�ب��ا���س-
تويوتا.الثالث :عامر مو�صى -تويوتا.
اأبطال الدفع االأمامي:االأول :اأجمد احلوراين
 �صيات.الثاين :اأحمد جانخوت  -يف دبليو.الثالث :م�صطفى جمعة � -صرتوين.
– الفئات والكوؤو�س – :كاأ�س املبتدئني :يزن
جمعة –.كاأ�س الفئة  :7م�صطفى جمعة .كاأ�س
الفئة  :6اأح�م��د ج��ان�خ��وت .ك�اأ���س الفئة  :9بال
قباوي .كاأ�س الفئة  : 11عامر مو�صى .كاأ�س الفئة
� :12صامل طعيمه .كاأ�س الفئة :13جاد نبا�س كاأ�س
الفئة  :14يزن قطان.

اتلتيكو مدريد جاهز لعودة جريزمان
مدريد – وكاالت

ط� ��ال� ��ب اإن� ��ري � �ك� ��ي � � �ص� ��ريي� ��زو ،رئ �ي ����س
اأت �ل �ت �ي �ك��و م ��دري ��د امل �ن �ت �خ �ب��ات ال��وط �ن �ي��ة
ب�صرورة فر�س مزيد من ال�صيطرة على
الاعبني خال ف��رتات التوقف ال��دويل،
ل �ت �ج �ن��ت اإ� �ص��اب �ت �ه��م ب �ف��ريو���س ك ��ورون ��ا.
وك�صف �صرييزو عن اآخر كلماته الأنطوان
جريزمان قبل رحيله اإىل بر�صلونة .وقال
� �ص��ريي��زو يف ت �� �ص��ري �ح��ات الإذاعة كادينا
�صري االإ�صبانية« :على املنتخبات الوطنية
اأن ت�صحي مثلما �صحت االأندية ،وتتمتع
بقدر اأكرب من ال�صيطرة واالأمان للحفاظ
ع �ل��ى ال ��اع� �ب ��ني» .واأ�� � �ص � ��اف“ :القيام
برحلة م��ن م��دري��د اإىل بر�صلونة لي�صت
يف خ� �ط ��ورة رح� �ل ��ة ت �� �ص �ت �غ��رق � � 13ص��اع��ة
اإىل ال ��ربازي ��ل اأو اأوروج � � � ��واي» .وت��اب��ع:
“عار م��ا � �ص��اه��دن��اه م��ن � �ص��ور ل��اع�ب��ي
اأوروج� ��واي يف حفلة ��ص��واء ،ودون ق�ن��اع».

واأك�م��ل“ :نحن نتحكم يف الاعبني قبل
وب �ع��د امل �ب��اري��ات واحل���ص����س ال�ت��دري�ب�ي��ة،

م�ن� ًع��ا الإ��ص��اب�ت�ه��م ب�ف��ريو���س ك��ورون��ا ،ع��ار
م ��ا ت �ف �ع �ل��ه امل �ن �ت �خ �ب��ات .اخل ��ا�� �ص ��رون ه��م

االأن � ��دي � ��ة» .وع� ��ن ل��وي ����س �� �ص ��واري ��ز ،ق��ال
� �ص��ريي��زو“ :اأثق اأن ب �اإم �ك��ان��ه ت���ص�ج�ي��ل
م��ا ب��ني  20و  25هدفا خال امل��و� �ص��م».
وع � ��ن ج � � ��واو ف �ي �ل �ي �ك ����س� ،صرح“ :كان
مطلو ًبا يف العديد من الفرق االأوروب�ي��ة
ال � �ك� ��ربى ،و� �ص �ع �ن��ا رهانا كبريا عليه،
الأن � � ��ه مي� �ك ��ن اأن ي � �ك� ��ون ن �ق �ط ��ة م �ه �م��ة
ج � � � � � � ��دا يف م � �� � �ص � �ت � �ق � �ب� ��ل اأت� � �ل� � �ت� � �ي� � �ك � ��و».
اأم��ا بالن�صبة لرحيل اأن �ط��وان جريزمان
اإىل بر�صلونة ،فعلق ً
قائا“ :عندما غادر
ج��ري��زم��ان ،اأخ��ربت��ه اأن�ن��ي اأمت�ن��ى م��ن كل
قلبي اأن يعاملوه ويحبوه كما كان و�صعه
يف اأتلتيكو ،لكنه وج��د بر�صلونة يف و�صع
��ص�ع��ب» .وف�ت��ح ال �ب��اب اأم ��ام ع ��ودة النجم
الفرن�صي لاأتليتي ،فقال“ :احلياة تاأخذ
الكثري م��ن املنعطفات» .واأمت“ :ال�صيء
ال��وح �ي��د امل� �وؤك ��د ه ��و اأن � �ص��واري��ز وع ��دة
الع�ب��ني اآخ��ري��ن ل��ن ي�ك��ون��وا ق��ادري��ن على
اللعب �صد بر�صلونة يوم ال�صبت».
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االنباط – عمان

اأ� �ص��در االحت��اد االأردين ل�ك��رة ال�صلة
جدول مباريات مرحلة الذهاب لبطولة
ال ��دوري امل�م�ت��از اإىل اج��ان��ب امل��واج�ه��ات
امل �ق �ب �ل��ة م� ��ن ب� �ط ��ول ��ة ك � �اأ�� ��س االأردن.
و�صت�صتاأنف مباريات كاأ�س االأردن يوم 23
نوفمرب /ت�صرين الثاين اجل��اري بلقاء
ي�ج�م��ع االأرث��وذك �� �ص��ي واالأه �ل��ي وال�ف��ائ��ز

ب�ي�ن�ه�م��ا � �ص �ي��واج��ه ال ��وح ��دات واخل��ا� �ص��ر
�صيلتقي ك �ف��ري��وب��ا .وت�ن�ط�ل��ق م�ب��اري��ات
ب �ط ��ول ��ة ال � � � ��دوري ي � ��وم  29ن��وف �م��رب/
ت���ص��ري��ن ال �ث��اين اجل� ��اري ح �ي��ث ��ص�ت�ق��ام
ج�م�ي��ع امل �ب��اري��ات ع�ل��ى ��ص��ال�ت��ي االأم ��ري
حمزة يف عمان واحل�صن باإربد.وتفتتح
بطولة ال��دوري بلقاءين يجمعان فريق
الوحدات مع اجلليل واالأرثوذك�صي مع
كفريوبا.

ديوكوفيتش لعضوية محترفي التنس

�رصبيا – وكاالت

ي� �ت� �ق ��دم ال� �ن� �ج ��م ال� ��� �ص ��رب ��ي ن ��وف ��اك
دي��وك��وف �ي �ت ����س ،امل �� �ص �ن��ف االأول ع��امل �ي��ا،
الن� �ت� �خ ��اب ��ات جم �ل ����س الع � �ب� ��ي راب� �ط ��ة
حم � ��رتيف ال �ت �ن ����س ب� �ع ��د  3اأ�� �ص� �ه ��ر م��ن
تقدمي ا�صتقالته الإن�صاء راب�ط��ة العبي
ال� �ت� �ن� �� ��س امل � �ح� ��رتف� ��ني (.)PTPA
وق��رر ال��اع��ب البلقاين االنف�صال عن
املجل�س ،الذي يقوده االإ�صباين رافائيل
ن� ��ادال وال �� �ص��وي �� �ص��ري روج �ي��ه ف �ي��دري��ر،
ل �ك �ن��ه � �ص �ي �ع��ود ل �ل �ت �ق��دم ل��ان �ت �خ��اب��ات

ال�ت��ي ��ص� ُت�ع� َق��د ب�ن�ه��اي��ة ال �ع��ام.واأك��د خرب
ت �ق��دم دي��وك��وف�ي�ت����س ل�ع���ص��وي��ة املجل�س
م��ن ج��دي��د ،ال��اع��ب ال��ربازي �ل��ي ب��رون��و
��ص��واري��ز ،ع�صو املجل�س احل��ايل كممثل
ل ��اع� �ب ��ي ال � � ��زوج � � ��ي ،خ � � ��ال م� �وؤمت ��ر
��ص�ح�ف��ي .ك�م��ا ت �ق��دم ل�ع���ص��وي��ة املجل�س
اأي�صا الكندي فا�صيك بو�صبي�صيل ،اأحد
اأ�صحاب فكرة اإن�صاء رابطة املحرتفني.
وك� ��ان ن � ��ادال ق ��د اأك� ��د اأن� ��ه مل ي�ت�ح��دث
م��ع “نويل” ح��ول ف�ك�م��رة اإن �� �ص��اء ه��ذه
الرابطة ،واأو�صح اأنه لي�س هناك �صرورة
لها يف ظل وجود املجل�س.

االهلي يسعى الستقطاب أيو

غياب صالح عن مباريات ليفربول
القاهرة – وكاالت

اأع �ل��ن االحت� ��اد امل �� �ص��ري ل �ك��رة ال �ق��دم،
نتيجة امل�صحة اجل��دي��دة التي خ�صع لها
ال�ن�ج��م حم�م��د � �ص��اح ،الع��ب ل�ي�ف��رب��ول،
يف ظل اإ�صابته موؤخرا بفريو�س كورونا.
واأو��ص��ح االحت��اد يف بيان ر�صمي ا�صتمرار
اإيجابية امل�صحة الطبية التي خ�صع لها
حم �م��د � �ص��اح .وق� ��ال اإن � �ص��اح خ�صع
مل���ص�ح��ة ط�ب�ي��ة ج��دي��دة يف اجل��ون��ة اأك ��دت
ا�صتمرار اإ�صابته بفريو�س كورونا.واأ�صار
اإىل اأن ��ص��اح يخ�صع مل�ت��اب�ع��ة م�صتمرة
م��ن ج��ان��ب حم�م��د ف���ص��ل ع���ص��و اللجنة
اخلما�صية لاحتاد امل�صري .وغاب �صاح
عن لقائي م�صر �صد توجو يف اجلولتني
ال�ث��ال�ث��ة وال��راب �ع��ة ب��ال�ت���ص�ف�ي��ات امل�وؤه�ل��ة
لبطولة كاأ�س االأمم االأفريقية .وي�صتمر

�صاح يف م�صر حلني التعايف من اإ�صابته
بفريو�س كورونا .ووفقًا ملوقع «ليفربول
اإيكو» ،فاإن نتيجة م�صحة �صاح تعنى اأنه
ل��ن ي�ت��واج��د م��ع ال��ري��دز مل��دة  3م�ب��اري��ات
على االأق��ل ،وحتديدا اأم��ام لي�صرت �صيتي
وبرايتون يف الربميريليج ،باالإ�صافة اإىل
أات��االن�ت��ا يف دوري اأب �ط��ال اأوروب� ��ا .واأ��ص��ار
اإىل اأن ال��ربوت��وك��ول ال���ص�ح��ي ل �ل��دوري
االإجن�ل�ي��زي امل�م�ت��از ،ين�س ع�ل��ى اأال يظل
ال��اع��ب يف احلجر ال�صحي مل��دة  10اأي��ام
ب �ع��د اآخ� ��ر اخ �ت �ب��ار اإي �ج ��اب ��ي.واأو� �ص ��ح اأن
امل� ��دة ت�ن�ت�ه��ي ي ��وم  28ن��وف�م��رب/ت���ص��ري��ن
ث� ��ان اجل � � ��اري ،ح �ي��ث ي �ل �ت �ق��ي ل �ي �ف��رب��ول
م��ع ب��راي �ت��ون يف ن�ف����س ال �ي ��وم ،وب��ال �ت��ايل
ل��ن ي �� �ص��ارك � �ص��اح يف امل �ب��اراة.ي��ذك��ر اأن
ل�ي�ف��رب��ول ي �ع��اين يف ال��وق��ت احل ��ايل من
اإ�صابات كثرية يف كل اخلطوط

جده – وكاالت

ك�صف تقرير �صحفي اأن ن��ادي اأهلي
ج ��دة ب � ��داأ ب ��زي ��ادة حت��رك��ات��ه م ��ن اأج ��ل
احل�صول على خدمات اأندريه اأيو ،العب
�صوانزي �صيتي االإجنليزي ،خال فرتة
االن �ت �ق��االت ال���ص��وي��ة امل�ق�ب�ل��ة .وبح�صب
موقع « ،”ghanawebف� �اإن وك�ي��ل
الاعب الغاين اأن��دري��ه اأي��و ،اجتمع مع
م���ص�وؤول يف ال �ن��ادي االأه �ل��ي ،ال ��ذي اأك��د
ا�صتعداد اإدارة الفريق ال�صعودي لدفع
 200أال ��ف دوالر يف االأ� �ص �ب��وع ،ك�م��رت��ب

ل��اع��ب .واأو� �ص��ح امل��وق��ع ذات ��ه ،اأن ��ه من
امل �ت��وق��ع اأن ت �ب ��داأ امل �ف��او� �ص��ات اجل��دي��ة
خال االأ�صبوع املقبل ،حيث ياأمل اأهلي
جدة بالظفر بخدمات الاعب يف �صهر
ي�ن��اي��ر/ك��ان��ون ث��ان امل�ق�ب��ل .وت �اأت��ي رغبة
االأه�ل��ي يف �صم كابنت املنتخب الغاين،
ب �ع��دم��ا اأب� ��دى امل� ��درب ف� ��ادان اإع �ج��اب��ه
مب�صتوى الاعب خال الفرتة املا�صية.
وخا�س الغاين اأي��و �صاحب ال �� 30عاما،
العديد من التجارب االحرتافية ،حيث
م �ث��ل اأومل �ب �ي��ك م��ار� �ص �ي �ل �ي��ا ول ��وري ��ان يف
فرن�صا وفرنبخ�صة الرتكي.
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الصحة العالمية :اللقاح ليس الحل السحري..
والـ  9أشهر القادمة حرجة
�صر�مة ل�صمان �لتز�م �صكانها بالتد�بر
�لتي �أثبتت جدو�ها.
وت ��اب ��ع« :ه� ��ذ� ل�ي����س �ل��وق��ت �مل�ن��ا��ص��ب
لال�صرتخاء .فالدرو�س �مل�صتفادة من �آ�صيا،
حيث ترت�جع �أعد�د �لإ�صابات بكوفيد19-
ب�صورة مطردة ،تخربنا �أن تعزيز تد�بر
�ل�صحة �لعامة وم�صاركة �ملجتمعات �ملحلية
هما �أك��رث �ل�ط��رق فعالية لح�ت��و�ء �نت�صار
�لفرو�س».

القاهرة  -العربية

ا��س�ت�ع��ر���ض ال��دك �ت��ور اأح �م��د امل�ن�ظ��ري،
�ملدير �لإقليمي ملنظمة �ل�صحة يف �إقليم
�صرق �ملتو�صط ،م�صتجد�ت �لو�صع �لإقليمي
و�ل �ع��امل��ي جل��ائ�ح��ة ف��رو���س ك��ورون��ا� ،م�س
�خلمي�س ،خالل �ملوؤمتر �ل�صحايف للمنظمة.
و�أ���ص��ار �مل�ن�ظ��ري �إىل �أن �إق�ل�ي��م �صرق
�ملتو�صط �أبل َغ عن �أكرث من  3.6مليون حالة
�إ�صابة مبر�س كوفيد 19-من بني  55مليون
حالة على م�صتوى �لعامل .وهي �حلالت �لتي
�أبلغت بها وز�ر�ت �ل�صحة منظمة �ل�صحة
�لعاملية ،وع��اد ًة ما ت�صمل ح��الت �لإ�صابة
�لوخيمة �لتي ت�صتقبلها �مل�صت�صفيات.
و�أ�صاف :نعتقد �أن �لعدد �لفعلي للحالت
�مل �وؤ َّك��دة يف جميع �أن�ح��اء �لإقليم �أعلى من
ذل��ك ،ول ت��ز�ل �لجت��اه��ات �لأخ��رة مثرة
للقلق �ل�صديد ،كما ه��و �حل��ال يف �أوروب ��ا
و�لأمركتني.
وبينما �أبلغ  3بلد�ن عن �أك��رث من %60
من جميع �حلالت خالل �لأ�صبوع �ملا�صي -
وهي �إير�ن و�لأردن و�ملغرب  -ل تز�ل عدة
بلد�ن �أخرى ت�صهد زيادة يف عدد �حلالت،
ومن بينها لبنان وباك�صتان .ومن �لبلد�ن

لقاحات ماأمونة ولكن هناك خطو�ت �أخرى
يجب على �ل�صركات �مل�صنعة �للتز�م بها
م��ع �ل��دول �لتي �أُن�ت��ج فيها تلك �للقاحات
و�لدول �لتي �صوف ت�صرتيها ،فيجب ت�صجيل
هذه �للقاحات ،ومر�جعة �لبيانات �خلا�صة
بهذه �لتجارب و�لأبحاث حتى ن�صمن فع ًال
ماأمونية كل لقاح على �ملدى �ملتو�صط و�ملدى
�لبعيد».
اللقاح لي�س احلل ال�سحري
وقد جاءت �لأخبار �لأخرة عن �حتمالية
توفر لقاح و�ح��د �أو �أك��رث �صد كوفيد19-
لتعطينا ب��ارق��ة �أم ��ل� ،إل �أن �ل�ل�ق��اح لي�س
�حل��ل �ل�صحري لإن�ه��اء ه��ذه �جلائحة .ول
ي��ز�ل ه�ن��اك خطر لن�ت�ق��ال �ل�ف��رو���س من
�لأ�صخا�س �حلاملني له �إىل �لآخرين حتى
يح�صل �جلميع على �للقاح �لف ّعال.
و�أ�صاف �أنه على �لرغم من �أن �لتد�بر
�ل��وق��ائ �ي��ة م�ن�ه��ا �� �ص �ت �خ��د�م �ل �ك �م��ام��ات ل
تطبق تطبيق ًا كام ًال يف �إقليمنا .ول يلتزم
�لنا�س بالتباعد �لبدين ب�صر�مة ،ون�صهد
يف �لعديد م��ن �لبلد�ن ت��ده��ور ً� مقلق ًا يف
�للتز�م بهذه �لتد�بر وغرها من تد�بر
�ل�صحة �لعامة .وق��د حتتاج �لبلد�ن �إىل
�تخاذ ق��ر�ر�ت �صعبة وتطبيق تد�بر �أكرث

�صجلت �أكرب زيادة يف �لوفيات �لأردن
�لتي َّ
وتون�س ولبنان.
و�أ��ص��اف �ملنظري ل�»�لعربية.نت»« :من
�ملبكر �أن نقول �إن هذ� �لوباء مو�صمي .لدينا
�لوقت لدر��صة منط �نت�صار �ملر�س وحتوره،
وفيما يخ�س �للقاحات ،يوجد حالي ًا تقريب ًا
� 4أن ��و�ع م��ن �ل��ولي��ات �مل�ت�ح��دة �لأم��رك�ي��ة
و�ل�صني وبريطانيا ،ولكن كمنظمة �ل�صحة
�لعاملية مل ي�صلنا حتى �لآن ت�صجيل ر�صمي
ب �اأي م��ن ه��ذه �للقاحات م��ن خ��الل من�صة
م��ا يطلق عليها من�صة «ك��وف��اك����س» ،ولكن
�لعمل كما ذكر خالل لقاء�ت �صابقة جا ٍر
على خمتلف م��ر�ك��ز �لأب �ح��اث و�ل�صركات
�مل�صنعة و�ل��دول �لد�عمة و�ل�صركاء ،من
�أجل توفر �عتماد �للقاحات �لتي متر من
خالل �لتجارب �ل�صريرية وقبل �ل�صريرية
من خالل من�صة كوفيد.»19-
وت��اب��ع �أن��ه فيما يخ�س ه��ذه �للقاحات
و�صالمتها ون�صر �لأخ �ب��ار ع��ن جاهزيتها
وت�صويقها يف �ل��دول�« ،أ ؤوك��د �أن دول �لعامل
مل جتز �أي��ا من ه��ذه �للقاحات قبل �لتاأكد
من ماأمونيتها و�صالمة �للقاحات و�لأم�صال
من خالل �لنظم �ملتبعة يف خمتلف �لدول،
لذلك �صمعنا �أن �لبيانات عن هذه �لأربعة

خطر الأ�سهر الت�سعة القادمة
وق ��د �أُ� �ص �ي��ب م��ا ي��زي��د ع �ل��ى  3م��الي��ني
�صخ�س بالعدوى ،وت��ويف � 76،000صخ�س
يف �إقليمنا خ��الل �لأ��ص�ه��ر �لت�صعة �لأوىل
م��ن �ن ��دلع �جل��ائ�ح��ة .وق��د ت�ت�ع� َّر���س حياة
عدد مماثل من �لنا�س � -إن مل يكن �أكرث -
للخطر خالل �لأ�صهر �لت�صعة �ملقبلة.
ويتعني علينا منع هذ� �لهاج�س �ملاأ�صاوي
ّ
من �أن ي�صبح حقيقة و�قعة ،كما يجب علينا
�أي�ص ًا �أن نعالج �لت�ص ّدعات �لتي ظهرت يف
ُنظم �لرعاية �ل�صحية ،ملنع ح��دوث ذلك
مرة �أخرى.
تاأثري احلرارة على الفريو�س
ول يوجد تاأثر للحر�رة على �لفرو�س،
ول �ك��ن من��ط و� �ص �ل��وك �لأف� ��ر�د يف �مل��و���ص��م
�ملختلفة �لتي ت�صاعد يف �نت�صار �ملر�س،
فكلما كان �لتباعد �جل�صدي بني �لأ�صخا�س
�أقل ،ز�دت ن�صبة �نت�صار �ملر�س ،بني �صخ�س
و�آخر ،وهذ� ينطبق على �لأماكن �لتي ينت�صر
فيها �لزحام.
وف �ي �م��ا ي�خ����س �ل �� �ص �ت��اء ب���ص�ك��ل خ��ا���س
ودرجات �حلر�رة ب�صكل عام ،ل يوجد تاأثر
مبا�صر على ح�صب �مل�ع�ل��وم��ات و�لبيانات
�ملتوفرة حالي ًا على �لفرو�س نف�صه ،من دول
�لعامل مبختلف درج��ات �حل��ر�رة وخمتلف
درجات �لطق�س� ،ملنت�صر كوفيد 19-فيها.
ل �ك��ن �لخ� �ت ��الف ه �ن��ا ي�ك�م��ن يف ف�صل
�ل�صتاء ،ف�صلوكيات �لنا�س تتغر مقارنة
بف�صل �ل�صيف ،وب��ال�ت��ايل ن�صبة �نت�صار
�مل��ر���س ل �ت��ز�ح��م �لأ� �ص �خ��ا���س يف منطقة
ج �غ��ر�ف �ي��ة حم���ددة و�أح��ي��ان�� ًا ت �ك��ون قليلة
�لتهوية ،تزيد من ن�صبة �نت�صار �ملر�س.

عالج عشبي شائع قد يوقف السبب الرئيسي للصلع الذكوري
لتعزيز نمو الشعر الجديد
رو�سيا اليوم -اإك�سربي�س

ي�صعب للغاية مو�جهة ت�صاقط �ل�صعر
لأنه غالبا ما يكون نتيجة عمليات طبيعية يف
�جل�صم ،مثل �ل�صلع �لور�ثي� ،ملعروف �أي�صا
با�صم �ل�صلع �لذكوري عند �لرجال.
وق� ��رر �ل �ب��اح �ث��ون �أن ه� ��ذ� �ل� �ن ��وع من
ت�صاقط �ل�صعر مرتبط بهرمونات ت�صمى
�لأندروجينات.
وت� �ق ��ول ه���ارف���ارد ه �ي �ل��ث� ،إن �جل ��اين
�ل��رئ �ي �� �ص��ي ه ��و «دي �ه��دروت �� �ص �ت��و� �ص �ت��رون»
(� ،)DHTل��ذي يعمل على �جللد ،ويف
بع�س �لأح �ي��ان ينتج ح��ب �ل���ص�ب��اب ،وعلى
ب�صيالت �ل�صعر ،ما يوؤدي �إىل �نت�صار �ل�صعر
على �ل�صدر.
وي���ص�ه��ل �إن� ��زمي ي�صمى alpha-5 d
 reductaseهذه �لعملية.
وحل���ص��ن �حل ��ظ ،ح��دد �ل�ب��اح�ث��ون ع��دد�

�ل�صمالية  -يعزز منو �ل�صعر عن طريق تثبيط
�إنزمي .alpha reductase-5 d
وتعد �جلين�صنو�صيد�ت مكونات ن�صطة
للجين�صنغ ،ويعتقد �أنها م�صوؤولة عن تاأثرها
�لإيجابي على �ل�صعر.

من �لعالجات �لتي تعطل هذه �ل�صل�صلة من
�لأح��د�ث ،ما يعوق ت�صاقط �ل�صعر يف هذه
�لعملية.
وثبت �أن �جلين�صنغ  -وهو عالج ع�صبي
�صائع ينمو يف �أج ��ز�ء م��ن �آ��ص�ي��ا و�أم��ري�ك��ا

ويف �لعديد من �لتجارب �لتي �أجريت يف
�جل�صم �حل��ي� ،أبلغ عن �لتطبيق �ملو�صعي
مل�صتخل�س �جلين�صنغ �أو �جلين�صنو�صيد�ت
لتعزيز منو �ل�صعر.
ويف �إح��دى �لدر��صات ،تعر�صت �لفئر�ن
للعالج باجلين�صينو�صيد �أو �لفينا�صرت�يد،
وه��و �أح ��د �ل �ع��الج��ات �ل��دو�ئ �ي��ة �لرئي�صية
�مل�صتخدمة يف عالج �ل�صلع �لذكوري.
وب ��امل� �ق ��ارن ��ة م ��ع �مل �ج �م��وع��ة �مل �ع��اجل��ة
بالفينا�صرت�يد� ،أظهرت �ملجموعة �ملعاجلة
باجلين�صينو�صيد م�ع��دلت من��و �صعر �أعلى
بن�صبة  ،٪20ك�م��ا يت�صح م��ن زي ��ادة ع��دد
ب�صيالت �ل�صعر ،و�صماكة �لب�صرة ،ون�صبة
�لب�صيالت يف طور �لتنامي.
جتدر �لإ�صارة �إىل �أن هذه �لعالجات تاأتي
مع عيوب يجب مر�عاتها �أول:
• ل تعمل من �أجل �جلميع.
• تعمل فقط طاملا �أنها ت�صتخدم.

فيرمونت عمان يعين الشيف علي خليل
رئيس الطهاة الجديد لمطعم نور اللبناني
االنباط-عمان

ي�صر فندق فرمونت عمان �أن يعلن عن
�ن�صمام �ل�صيف علي خليل رئي�ص ًا للطهاة يف
�ملطعم �للبناين نور .ميتلك �ل�صيف علي ما
يقارب � 25صنة من �خلربة� ،خترب خاللها
ثقافات عديدة ،جعلته متميز ً� يف عمله وهذ�
�صي�صاعده على خلق جتربة طهي فريدة يف
ن��ور .ط � ّور �ل�صيف علي جتربته �لغنية من
خالل �لعمل مع جمموعات �لفنادق �لعاملية
و�صركات تزويد �لطعام و�ملطاعم �لفاخرة
ذ�ت �ل�صمعة �لطيبة يف �ل�صرق �لأو��ص��ط
ودول �خل�ل�ي��ج ،مب��ا يف ذل��ك �نرتكونتنتال
وروت��ان��ا وروي ��ال ك�ي��رتجن ،كما عمل رئي�س
ط�ه��اة تنفيذي يف م�ط��اع��م �أم ��ص��ري��ف يف
بروت.
يعد �ل�صيف علي طاهي ًا متميز ً� �صاحب
�أف�ك��ار مبتكرة وو�صفات �صهية ،يجعل من
جتربة تناول �لطعام يف مطعم نور جتربة
��صتثنائية .وعلى حد تعبره ف �اإن �ل�صيف
ع�ل��ي يتبنى روؤي���ة مي�ك��ن م��ن خ��الل�ه��ا نقل
جتربة �ملطعم �للبناين ن��ور �إىل م�صتويات

متميزة يف �لطهي و�خلدمة.
�ل�صيف علي �ل �ق��ادم م��ن لبنان حا�صل
ع�ل��ى دب �ل��وم يف �ل�ط�ب��خ �لح� ��رت�يف و�إد�رة
�لفنادق من موؤ�ص�صة �لكفاء�ت يف بروت،
وقد �صارك يف �لعديد من �لندو�ت وور�صات
�لعمل و�لرب�مج �لتدريبية.

دراسة إيطالية مثيرة للشكوك تدعي
تفشي «كوفيد »19-في إيطاليا
قبل الصين
روما -رويرتز

�أثارت در��صة �إيطالية تدعم حالة �نت�صار
ف��رو���س ك��ورون��ا �جل��دي��د خ��ارج �ل�صني يف
وقت �أبكر مما كان يعتقد� ،صكوكا بني بع�س
�لعلماء �لغربيني �لذين طالبو� باإجر�ء مزيد
من �لختبار�ت.
وت �� �ص��ف ورق� ��ة ب�ح�ث�ي��ة ن���ص��ره��ا �مل�ع�ه��د
�لإيطايل لل�صرطان ( )INTوجود �أج�صام
م�صادة حمايدة ل�  2-SARS-CoVيف
دم ماأخوذ من مر�صى �أ�صحاء يف �إيطاليا
يف �أكتوبر من �لعام �ملا�صي خ��الل جتربة
فح�س �صرطان �لرئة.
و�إذ� ك��ان��ت �ل�ب�ي��ان��ات �صحيحة ،فاإنها
�صتغر تاريخ �لوباء وتثر �أ�صئلة حول متى
و�أين ظهر �لفرو�س �لذي وقع �لتعرف عليه
لأول مرة يف مدينة ووهان بو�صط �ل�صني يف
دي�صمرب �ملا�صي.
لكن �لعديد من �لعلماء �لذين قابلتهم
وكالة روي��رتز ،قالو� �إن هناك حاجة ملزيد
من �لدر��صة و�لبحث.
وقال مارك باجل� ،لأ�صتاذ بكلية �لعلوم
�لبيولوجية بجامعة ريدينغ �لربيطانية:
«هذه �لنتائج ت�صتحق �لإبالغ عنها ،ولكن يف
�لغالب يجب �أن توؤخذ على �أنها �صيء يجب
متابعته مبزيد من �لختبار�ت».
و�أ��� �ص� ��اف« :ك � ��ان ج �م �ي��ع �مل��ر���ص��ى يف
�لدر��صة من دون �أعر��س على �لرغم من
�أن معظمهم ت��رت�وح �أعمارهم بني  55و65
عاما وكانو� مدخنني .وقد تكون هذه عادة
جمموعة عالية �خلطورة لكوفيد ،19-لذلك
م��ن �مل�ح��ر مل��اذ� ك��ان جميع �مل��ر��ص��ى دون
�أعر��س».
ويخطط �مل �وؤل��ف �مل���ص��ارك يف �لدر��صة
وزمالوؤه ملزيد من �لتحقيقات ،ودعا �لعلماء
يف جميع �أنحاء �لعامل للم�صاهمة.
ووف �ق��ا مل�ن�ظ�م��ة �ل���ص�ح��ة �ل �ع��امل �ي��ة ف �اإن
�لفرو�س �لتاجي �جلديد �مل�ص�صب ملر�س
�جل �ه��از �لتنف�صي «ك��وف �ي��د ،»19-مل يكن
معروفا قبل �لإب��الغ عن تف�صيه يف ووه��ان.
لكنها قالت �إن �حتمال �أن يكون �لفرو�س
«�ن�ت���ص��ر ب�صمت يف م�ك��ان �آخ ��ر» ل ميكن
��صتبعاده.
وتعتقد �ل�صني �أن �ل��در���ص��ة �لإيطالية

تظهر �أن تتبع �أ�صل �لفرو�س عملية م�صتمرة
قد ت�صمل �لعديد من �لبلد�ن.
وقال ت�صاو ليجيان� ،ملتحدث با�صم وز�رة
�خل��ارج�ي��ة �ل�صينية لل�صحفيني يف بكني
يوم �لثالثاء  17نوفمرب�« :صتو��صل �ل�صني
�لعمل مع بقية �ملجتمع �ل��دويل للم�صاهمة
يف �ل �ت �ع��اون �ل �ع��امل��ي مل�ك��اف�ح��ة ك��وف �ي��د19-
و�لفرو�صات �لأخرى».
ومت �ل �ك �� �ص��ف ع ��ن �أول ح��ال��ة �إ� �ص��اب��ة
بكوفيد 19-يف �إيطاليا يف  21ف��رب�ي��ر يف
بلدة �صغرة بالقرب من ميالنو يف �ملنطقة
�ل�صمالية من لومباردي .ولكن �لنتائج �لتي
تو�صل �إليها �لباحثون �لإيطاليون تظهر �أن
 ٪11.6من  959متطوعا �صليما م�صجلني
يف جت��رب��ة فح�س �ل���ص��رط��ان ب��ني �صبتمرب
 2019ومار�س  2020كانت لديهم عالمات
على �أنهم و�جهو� بالفعل فرو�س SARS-
 ،2-CoVومعظمهم قبل فرب�ير بكثر.
و�أج��رت جامعة �صيينا �ختبار� �إ�صافيا
لالأج�صام �مل�صادة ل� 2-SARS-CoV
ل�ن�ف����س �ل ��ورق ��ة �ل �ب �ح �ث �ي��ة ،و�ل��ت��ي ت�صمى
«�لكت�صاف غر �ملتوقع لالأج�صام �مل�صادة
ل� �  2-SARS-CoVيف ف��رتة م��ا قبل
�جلائحة يف �إيطاليا».
و�أظ� �ه ��رت �أن� ��ه يف � �ص��ت ح� ��الت ك��ان��ت
�لأج�صام �مل�صادة قادرة على قتل SARS-
 .2-CoVويعود تاريخ �أربع حالت �إىل
�أكتوبر  ،2019ما يعني �أن �ملر�صى �أ�صيبو�
يف �صبتمرب.
وق���ال �إن��ري �ك��و ب��وت���ص��ي ،ع ��امل �لأح �ي��اء
و�لأ���ص��ت��اذ �مل �� �ص��اع��د يف ج��ام �ع��ة مت �ب��ل يف
فيالدلفيا« :هذ� �لرقم ( )6متو�فق متاما
مع �أخطاء �لختبار و�ل�صو�صاء �لإح�صائية.
لهذه �لأ�صباب ،يبدو يل �أن �لأدل��ة �ملقدمة
لدعم مثل هذ� �لدع��اء غر �لعادي لي�صت
قوية مبا يكفي».
وق��ال��ت �أن �ت��ون �ي��ال ف �ي��ول �أ���ص��ت��اذة علم
�لأمر��س �لعامة بجامعة بادوفا لرويرتز:
«�ل�ك�ث��ر م��ن �ل�ل�غ��ط ب���ص�اأن ل � �ص��يء .ه��ذه
م�صكلة خطرة مطروحة».
و�أو�صح كال �لعاملني �لإيطاليني �أن �ختبار
�لأج�صام �مل�صادة مت ت�صميمه د�خليا ومل
يتم �لتحقق م��ن �صحته م��ن قبل باحثني
�آخرين يف مر�جعة �لأقر�ن.

علماء يصنعون الماس في دقائق معدودة داخل المختبر
العربية-وكاالت
ت�صكل �ملا�س منذ �أكرث من ثالثة مليار�ت عام
يف عمق �لأر�س ،لكن متكن فريق من �لعلماء من
ت�صنيع تلك �لأحجار �لكرمية يف غ�صون دقائق
قليلة د�خل �ملخترب ،بح�صب ما ن�صرته «ديلي ميل»
�لربيطانية.
جنح فريق دويل من �لعلماء يف ت�صنيع �ملا�س،
مماثل للم�صتخدم يف خو�مت �لزو�ج و�خلطبة ،يف
درجة حر�رة �لغرفة با�صتخد�م �صند�ن ما�صي،
وهو جهاز عايل �ل�صغط يدمج �لقطع �ل�صغرة
مب�صتويات هائلة.
 640فيال على طرف حذ�ء باليه
�صملت �لتجربة ���ص�ت�خ��د�م تبلور �لكربون
ثم تطبيق قوة �صغط ملتوية �أو �نزلقية تعرف
با�صم «�جلز» ،و�أمكن �إعادة ت�صكيل قطع �ملا�س
�ل�صغرة ،وجتمعت م ًعا على �صكل ع�صبة ذ�ت
هيكل قوقعة �أ�صا�صية بعد �ملعاجلة بال�صغط
�ل �ع��ايل يف درج ��ة ح���ر�رة �ل �غ��رف��ة ،و�ل �ت��ي ق��ال
�خل��رب�ء �إنها «تعادل [�صغط متولد عن �أوز�ن
 640ف�ي� ً�ال �إف��ري�ق� ًي��ا [تقف ع�ل��ى ط��رف ح��ذ�ء

للباليه».
كانت �جلامعة �لوطنية �لأ�صرت�لية ANU
وج��ام �ع��ة  ،RMITق��د ��ص�ب��ق �أن جن�ح�ت��ا يف
ت�صنيع �ملا�س من خالل بيئة معملية ،ولكن فقط
با�صتخد�م درج��ات �حل��ر�رة �صديدة �لرت�ف��اع.
ولكن يُظهر �لكت�صاف �جلديد غر �ملتوقع �أن ك ًال
من �ملا�س �لعادي و�للون�صد�ليت ،ميكن �أن يت�صكل
� ً
أي�صا يف درج��ات ح��ر�رة �لغرفة �لعادية مبجرد
تطبيق �صغوط عالية فقط.
ت�صري ًفا لعاملة �لبلور�ت لون�صديل
�إن �للون�صد�ليت ه��ي م�ت�اآ��ص��الت �لكربون
�لنادرة طبيع ًيا ،و�لتي تت�صكل عندما ت�صطدم
�لنيازك ب�صطح �لأر�س ،ويطلق عليه ��صم �ملا�س
�ل�صد��صي لأن بنيته بلورية �صد��صية يف �لفر�غ
ثالثي �لأب�ع��اد .ومت �إط��الق تلك �لت�صمية ن�صبة
�إىل عاملة �لبلور�ت كاثلني لون�صديل ،وه��ي �أول
�صيدة يتم �نتخابها كزميلة يف �جلمعية �مللكية
�لربيطانية.
ق��ال��ت ع��امل��ة �ل�ف�ي��زي��اء يف ج��ام�ع��ة ANU
بروفي�صور ج��ودي بر�دبي� :إن «�لأم��ر كله يتعلق
بكيفية تطبيق �ل�صغط ،حيث يتم تهيئة �ملجال
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لتعر�س �لكربون ملا ي�صمى» �جلز» وهو مثل قوة
�للتو�ء �أو �لنزلق».
ويعتقد �لعلماء �أن تقنية «�جلز» ت�صمح لذر�ت
�لكربون بالنتقال �إىل مكانها لت�صكيل �أملا�س
لون�صد�ليت (�صد��صية) �أو ما�صات عادية ،مثل
تلك �ملوجودة يف خو�مت �لزو�ج.
و�أ�صافت بروفي�صور بر�دبي قائلة« :نحن ل
نقوم باأي �صيء مذهل �أو غر ع��ادي ،جل �لأمر
�أنه يتم دمج �ملو�د مع ًا حتت قوة �صغط �صديدة
للغاية .ويتم ت�صنيع قطع �مل��ا���س خ��الل دقائق
معدودة.
جمهر �إلكرتوين متطور
���ص�ت�خ��دم �ل �ب��اح��ث �ل��رئ�ي���ص��ي �مل �� �ص��ارك يف
�لتجربة بروفي�صور دوغ��ال ماكولوت�س وفريقه
يف جامعة  RMITتقنيات �ملجهر �لإلكرتوين
�مل�ت�ط��ور لل�ت�ق��اط ��ص��ر�ئ��ح �صلبة و�صليمة من
�لعينات �لتجريبية وت�صوير لقطات �صريعة
لكيفية ت�صكل نوعي �ملا�س.
ق��ال بروفي�صور ماكولوت�س�« :أظ�ه��رت �ل�صور
�لفوتوغر�فية بالغة �لدقة �أن �ملا�س �لعادي يت�صكل
فقط يف و��ص��ط ع��روق لون�صد�ليت مب��وج��ب هذه

�لطريقة �جلديدة �لتي قام فريق �لعلماء بتطويرها
بالتعاون من �ملوؤ�ص�صات �لعلمية» �لدولية.
�ل�صتخد�مات يف معد�ت �لتقطيع
ي�اأم��ل �لباحثون يف �أن ي �وؤدي ه��ذ� �لخ��رت�ق
�لعلمي� ،لذي يتحدى �لطبيعة� ،إىل �إنتاج ما�س
��ص��دي��د �ل���ص��الب��ة ل��ال��ص�ت�خ��د�م��ات �ل�صناعية
يف �أدو�ت �لقطع مثل تلك �مل��وج��ودة يف مو�قع
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�ملناجم.
قالت بروفي�صور بر�دبي�« :أي عملية يف درجة
حر�رة �لغرفة �أ�صهل بكثر و�أرخ�س يف هند�صتها
من �لعملية �لتي يتعني عليك �إجر�وؤها على عدة
مئات �أو �ألف درجة مئوية».
�أ�صعار �ملجوهر�ت و�حللي لن تتاأثر!
ول�صوء �حلظ ،بح�صب بروفي�صور بر�دبي ،ل

يعني هذ� �لبتكار على �لأقل بالوقت �حلايل �أن
قطع �ملا�س �مل�صتخدمة يف �صنع �خلو�مت و�حللي
و�مل�ج��وه��ر�ت �صتكون �أرخ����س ��ص�ع� ًر� ،حيث �إن
«�ملا�س �ل�صد��صي و�لتقليدي �لذي مت �إنتاجه يف
�ملخترب رمبا يكون �أف�صل �صديق لعمال �ملناجم،
لأنه �صيمكن �أن ي�صاعد يف تقليل عدد مر�ت تغير
لقم �لتثقيب �ملكلفة كث ًر�».
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