
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 وزير الصحة: تطوير التعليم الطبي 
المستمر أولوية ضمن سياسة الوزارة

67 وفاة و 5 آالف إصابة 
بفيروس كورونا 

االنباط- عمان

 ق���ال وزي����ر ال�����ص��ح��ة ال��دك��ت��ور ن��ذي��ر 

ال��ط��ب��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  اإن  ع���ب���ي���دات 

ال���وزارة،  �صيا�صة  �صمن  اأول��وي��ة  امل�صتمر 

امتحان  يخ�ص  فيما  الطبي  وال��ت��ط��ور 

ملا  املختلفة  للتخ�ص�صات  االقامة  �صهادة 

على  واالط��ب��اء  للمواطنني  منفعة  فيه 

حد �صواء.

جاء ذلك خالل لقاء وزير ال�صحة يف 

مكتبه ام�ص اخلمي�ص امني عام املجل�ص 

العربي لالخت�صا�صات ال�صحية الدكتور 

عمر الروا�ص لبحث �صبل تعزيز التعاون 

ال��ط��ب  م��ه��ن��ة  اداء  امل�����ص��رك وحت�����ص��ني 

والقطاع ال�صحي.

واأك������د ال���دك���ت���ور ع���ب���ي���دات ا���ص��ت��ع��داد 

العربي  للمجل�ص  الدعم  ال��وزارة تقدمي 

القنوات  �صمن  ال�صحية  لالخت�صا�صات 

القيام مبهامه يف  الر�صمية ليتمكن من 

تطوير مهنة الطب ورفع �صوية القطاع 

ال�����ص��ح��ي. ون���اق�������ص ال���دك���ت���ور ع��ب��ي��دات 

العلوم  م�صتجدات  ال���روا����ص  وال��دك��ت��ور 

االق��ام��ة  ب��رام��ج  م��ع  ومواكبتها  الطبية 

لالأطباء امل�صجلني يف البورد العربي.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

وف��اة   67 ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأعلنت   

امل�صتجّد  كورونا  بفريو�ص  اإ�صابة  اآالف   5 و 

ال��ع��دد  ل��ريت��ف��ع  ام�����ص اخل��م��ي�����ص،  اململكة  يف 

االإجمايل اإىل 2509 وفيات و203021 اإ�صابة.

1594 حالة يف  االإ���ص��اب��ات على  وت��وّزع��ت 

يف  ح��ال��ة  و993  ع��ّم��ان،  العا�صمة  حمافظة 

الرمثا،  يف  حالة   821 منها  اإرب���د،  حمافظة 

و545 حالة يف حمافظة الزرقاء، و512 حالة 

يف حمافظة الكرك، و269 حالة يف حمافظة 

امل��ف��رق،  ال��ب��ل��ق��اء، و245 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

و242 حالة يف حمافظة عجلون، و212 حالة 

يف حمافظة جر�ص، و193 حالة يف حمافظة 

العقبة، و107 حاالت يف حمافظة معان، منها 

و48 حالة يف حمافظة  ال��ب��را،  43 حالة يف 

ماأدبا، و40 حالة يف حمافظة الطفيلة.

واأ����ص���ار امل���وج���ز االإع���الم���ي ال�����ص��ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�صة 

 64925 اإىل  و�صل  ح��ال��ّي��اً  الن�صطة  احل���االت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  احل��االت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة، 

 241 املعتمدة  امل�صت�صفيات  يف  للعالج  اليوم 

امل�صت�صفيات  حالة   188 غ���ادرت  فيما  ح��ال��ة، 

بعد �صفائها.

ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احلاالت التي 

تتلّقى العالج يف امل�صت�صفيات حالّياً بلغ 2030 

حالة.
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اجلمعة   11  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق   27  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5525    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 العايد: ال قرارات جديدة 
بخصوص الحظر الشامل واستمرار 

اإلجراءات المعلنة سابقًا لنهاية العام

االنباط-وكاالت

ذك�����رت اجل��ب��ه��ة ال���دمي���ق���راط���ي���ة ل��ت��ح��ري��ر 

م�����ص��اورات  اإن  اخل��م��ي�����ص  ي���وم  م�����ص��اء  فل�صطني 

حركة  مع  الهاتف  عرب  جرت  مطولة  �صيا�صية 

االإ�صالمية  احل��رك��ة  ع��ن  فيها  ���ص��ارك  حما�ص 

اإ�صماعيل هنية رئي�ص املكتب ال�صيا�صي، وح�صام 

اجلبهة  وع��ن  ال�صيا�صي،  مكتبها  ع�صو  ب��دران 

ومعت�صم  ال��ع��ام،  االأم���ني  ن��ائ��ب  �صليمان  ف��ه��د 

ال�صيا�صي حمادة ع�صو مكتبها 

وكالة  تلقت  لها  بيان  يف  اجلبهة  واأو�صحت 

تناولت  امل�صاورات  تلك  اأن  عنه  ن�صخة  »�صفا« 

من  �صهدته  ما  ظل  يف  الفل�صطينية  االأو���ص��اع 

الفل�صطينية  ال�صلطة  ق���رار  اأه��م��ه��ا  ت��ط��ورات 

ال���ع���ودة اإىل ال��ت��ن�����ص��ي��ق االأم���ن���ي م���ع ���ص��ل��ط��ات 

يف  الو�صع  واحتماالت  االإ�صرائيلي،  االحتالل 

ظل االإدارة االأمريكية اجلديدة

اأن العودة اإىل التن�صيق  وراأى اجلانبان مًعا 

املجل�ص  ق����رارات  على  ان��ق��الب��اً  �صكلت  االأم��ن��ي 

امل��رك��زي،  امل��ج��ل�����ص  ودورات   )2018( ال��وط��ن��ي 

وخمرجات   ،2020/5/19 يف  القيادي  وال��ق��رار 

اهلل  ورام  ب��ريوت  بني  العامني  االأمناء  اجتماع 

يف 2020/9/3

ه��ذه  اأن  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ان-  اتفقا-بح�صب  ك��م��ا 

�صلباً.  نف�صها  تعك�ص  اأن  �صاأنها  م��ن  اخل��ط��وة 

ب�����ص��ك��ل م���وؤث���ر، ع��ل��ى م�����ص��ار احل�����وار ال��وط��ن��ي، 

وخ��ط��وات اإن��ه��اء االن��ق�����ص��ام وا���ص��ت��ع��ادة ال��وح��دة 

م��وؤ���ص�����ص��ات منظمة  ب��ن��اء  واإع������ادة  ال��داخ��ل��ي��ة، 

وتكري�ص  واإ�صالحها،  الفل�صطينية  التحرير 

اأ�ص�ص االئتالف وال�صراكة الوطنية

وث���م���ن ال���ط���رف���ان امل���وق���ف ال��وط��ن��ي ال���ذي 

املجتمعية،  واملوؤ�ص�صات  الف�صائل  عنه  ع��ربت 

ل��ل�����ص��ل��ط��ة  يف رف�������ص���ه���ا اخل�����ط�����وة االأخ�����������رية 

ال��راج��ع  ���ص��رورة  ع��ل��ى  واأك����دا  الفل�صطينية، 

يف  مبا  الوطنية،  التوافقات  اإىل  والعودة  عنها 

ذلك وثيقة الوفاق الوطني وقرار 2020/5/19 

وخمرجات اجتماع االأمناء العامني

ويف ال�����ص��ي��اق ن��ف�����ص��ه، اأك���د اجل��ان��ب��ان- وف��ق 

احل��وار  موا�صلة  على  العمل  اأه��م��ي��ة  ال��ب��ي��ان- 

الوطني باعتباره، على الدوام، �صرورة وطنية 

بني  وال��ت��ب��اح��ث  للت�صاور  الف�صلى  وال��و���ص��ي��ل��ة 

اأطراف احلالة الوطنية،.
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 الديمقراطية وحماس: العودة للتنسيق األمني انقالب 
على قرارات اإلجماع

 القطامين: برنامج لدعم العامل وصاحب العمل 
لتجاوز أزمة كورونا

 العجارمة تترأس اجتماع المراجعة النصفية 
لمشاريع المسّرعات الحكومية

االنباط- عمان

 ك�صف وزير العمل، وزير الدولة ل�صوؤون 

اال���ص��ت��ث��م��ار ال��دك��ت��ور م��ع��ن ال��ق��ط��ام��ني، عن 

الدعم  لتوفري  الدرا�صة  قيد  برنامج  وج��ود 

امل���ايل ل��ل��ع��ام��ل و���ص��اح��ب ال��ع��م��ل مب��ا ميكن 

ال��ط��رف��ني م��ن جت���اوز ت��ب��ع��ات اأزم����ة جائحة 

فريو�ص كورونا.

وق����ال ال��دك��ت��ور ال��ق��ط��ام��ني خ���الل ل��ق��اء 

االأرب��ع��اء،  م�صاء  عمان  جت��ارة  غرفة  نظمته 

ت�صررا  االك��ر  القطاعات  ع��ن  ممثلني  م��ع 

من اأزمة كورونا، اإن الربنامج املقرح و�صل 

م�صريا  ال��درا���ص��ة،  من  متطورة  مراحل  اىل 

اىل ان احلكومة �صتعلن عن حزمة اجراءات 

ل��ت��و���ص��ي��ع احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ل���الأف���راد 

املت�صررين من اجلائحة.

للقطاع  تقديره  ع��ن  العمل  وزي��ر  وع��رب 

ال��ت��ج��اري واخل���دم���ي ل��وق��وف��ه م���ع ال��وط��ن 

العاملني  على  وحمافظته  اجلائحة،  خالل 

التي  وال�صعوبات  للتحديات  وادراك���ه  لديه 

ت��واج��ه االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي ج����راء االأزم����ة، 

القطاع  مع  الت�صاركية  اأهمية  على  م�صددا 

اخل���ا����ص ق��ب��ل ات���خ���اذ ال����ق����رارات وب��خ��ا���ص��ة 

املتعلق منها مبراجعة اأوامر الدفاع.

اللقاء الذي ح�صره  وا�صار الوزير خالل 

اأمني عام ال��وزارة فاروق احلديدي واع�صاء 

العمل  ان  اىل  ال��غ��رف��ة،  ادارة  جم��ل�����ص  م��ن 

م�صتمر على مراجعة اأمر الدفاع رقم )6(.
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االنباط- عمان

اأك�����د وزي�����ر ال���دول���ة ل�������ص���وؤون االإع�����الم 

ال��ن��اط��ق ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م احل��ك��وم��ة علي 

العايد، ا�صتمرار العمل باالإجراءات املعلنة 

جم��ّدداً  احل���ايل،  ال��ع��ام  نهاية  حتى  �صابقاً 

ق���رارات جديدة  وج��ود  ع��دم  على  التاأكيد 

متعّلقة باحلظر ال�صامل.

هاتفية  مداخلة  خالل  العايد  واأو�صح 

على اإذاعة االأمن العام ام�ص اخلمي�ص، اأّن 

احلظر  بفر�ص  ق��راراً  تتخذ  مل  احلكومة 

ال�صامل ملدد طويلة، اأو اإلغاء احلظر املطبق 

التي  القرارات  اأن  اإىل  اأي��ام اجلمع، منّوهاً 

اأ�ص�ص علمية  ُتبنى على  تتخذها احلكومة 

مدرو�صة ومنهجية، وحتر�ص على املوازنة 

ما بني �صحة املواطنني و�صالمتهم، وبني 

خمتلف  يف  القطاعات  عمل  على  احلفاظ 

املجاالت.

ول��ف��ت ال��ع��اي��د اإىل اأن���ن���ا ن�����ص��ه��د ح��ال��ة 

ج��ي��دة م��ن االل���ت���زام ب���ارت���داء ال��ك��م��ام��ات، 

ي��ك��ون ه��ذا االل��ت��زام �صمة دائمة  ان  اآم���ال 

اأهمية  على  التاأكيد  جم��ددا  اجلميع،  من 

االلتزام باالإجراءات الوقائية من فريو�ص 

كورونا �صواء بارتداء الكمامات واملحافظة 

ع���ل���ى ال���ت���ب���اع���د اجل���������ص����دي، وا����ص���ت���خ���دام 

الوحيد  اللقاح  »ه��ي  فالكمامة  املعقمات، 

املتوفر حتى االآن«.

ودع������ا امل���واط���ن���ني مل���وا����ص���ل���ة االل����ت����زام 

مب���ع���اي���ري ال�����ص��ح��ة وال�������ص���الم���ة ال��ع��ام��ة 

باأوامر  وااللتزام  التجمعات  واالبتعاد عن 

ال���دف���اع ال�������ص���ادرة، وذل����ك ل��ل��ح��ف��اظ على 

ق��درات��ن��ا ال��ط��ب��ّي��ة ودع���م ك���وادرن���ا الطبية 

ال��دف��اع االأول يف مواجهة  ال��ت��ي ه��ي خ��ط 

ابقاء  امل�صاهمة يف  اإىل  اإ�صافة  الوباء،  هذا 

الو�صع الوبائي حتت ال�صيطرة.

يعترب  الوقاية  ب�صبل  االلتزام  اأن  واأك��د 

للحفاظ  اجلميع  م��ن  وطنية  م�صوؤولية 

ع��ل��ى ع��ائ��الت��ه��م ، ق���ائ���ال: »ن��ب��ت��ع��د ال��ي��وم 

لنلتقي غدا«.

واأثنى العايد على دور االأجهزة االأمنية 

واجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة يف ت�����ص��دي��د االل��ت��زام 

ب��ت��ط��ب��ي��ق اأوام�������ر ال����دف����اع ع��ل��ى امل��ن�����ص��اآت 

واالأف��راد، موجها ال�صكر جلميع امللتزمني 

بارتداء الكمامات واإجراءات الوقاية.

وحول بالغ رئي�ص الوزراء املتعلق باإعداد 

وقانون  العامة  امل��وازن��ة  قانون  م�صروعي 

العايد  اأكد  احلكومية،  الوحدات  موازنات 

اإع��ادة �صرف الزيادات  ان البالغ ركز على 

اخلا�صة بالعالوات الفنية ملوظفي القطاع 

من  اع��ت��ب��ارا  والع�صكريني  املدنيني  ال��ع��ام 

القرار  هذا  اأن  موؤكدا  املقبل،  العام  بداية 

للحكومة  امللكية  ل��الأوام��ر  ا�صتجابة  ج��اء 

املعي�صي  ال��و���ص��ع  حت�����ص��ني  اإىل  ال���رام���ي���ة 

للمواطنني.
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االنباط- عمان

املوؤ�ص�صي  االأداء  دول��ة لتطوير  وزي��ر  تراأ�صت   

برئا�صة الوزراء رابعة العجارمة اليوم اخلمي�ص 

للدفعة  ي��وم��اً(   50( الن�صفية  امل��راج��ع��ة  ور���ص��ة 

مع  بالتعاون  احلكومية  امل�صّرعات  م��ن  االأوىل 

اجلانب االإماراتي عرب تقنية االت�صال املرئي.

التطوير  اإدارة  ع��ن  ال�����ص��ادر  البيان  واأو���ص��ح 

امل��وؤ���ص�����ص��ي اأن ال���ور����ص���ة ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا وح���دة 

امل�صرعات وامل�صاريع ذات االأولوية يف اإدارة تطوير 

االإماراتي  اجلانب  مع  بالتعاون  املوؤ�ص�صي  االأداء 

تهدف اإىل مراجعة ما مت اإجنازه خالل 50 يوماً 

100، يف جتاوز خم�ص حتديات لثالث  اأ�صل  من 

والتعليم  الربية  هي  اأردن��ي��ة:  حكومية  جهات 

اإنه  واأ�صاف،  االجتماعي.  وال�صمان  واجلمارك 

اأول دف��ع��ة من  اخ��ت��ي��ار ه��ذه اجل��ه��ات لتكون  مت 

امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي ت��دخ��ل ن��ظ��ام امل�����ص��ّرع��ات بهدف 

اأنه  اإىل  الفتا  تواجهها،  التي  ال�صعوبات  تذليل 

�صبق هذه الور�صة ثالث ور���ص عمل واأك��ر من 

للم�صرعات  الفنية  الفرق  مع  اجتماعاً  ثالثني 

احل��ك��وم��ي��ة وذل����ك مل��ت��اب��ع��ة ���ص��ري ال��ع��م��ل �صمن 

اإىل  اخلطة التنفيذية للتحديات. واأ�صار البيان 

اأن قائمة امل�صاريع ت�صمل: حتدي ت�صجيل الدورة 

وحت��دي  ال��ع��ام��ة،  ال��ث��ان��وي��ة  لطلبة  التكميلية 

االأردن���ي���ني  ل��غ��ري  االأول  ال�����ص��ف  طلبة  ت�صجيل 

حتدي  ت�صمل  كما  والتعليم،  الربية  وزارة  يف 

ب��راءة الذمة، وحت��دي االإدخ���ال املوؤقت يف دائ��رة 

على  احل�صول  حتدي  اإىل  باالإ�صافة  اجلمارك، 

يف  تعوي�ص(  اأمومة،  )تعطل،  التاأمينية  املنافع 

املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي. ولفت اإىل 

امل�صاريع  حتديد  على  تقوم  امل�صّرعات  فكرة  اأن 

ذات االأولوية.
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 ارتفاع االستثمار األجنبي بنسبة
 17% العام الحالي

 الصادق المهدي.. عاش داعًما 
للديمقراطية ومات رافًضا للتطبيع

 وزير المياه: يؤكد أهمية مراجعة 
استراتيجية مشاريع االستجابة 

للجوء السوري

 وزير العدل يشارك في اجتماع 
مجلس وزراء العدل العرب

االنباط- عمان

الدكتور  اال�صتثمار  هيئة  رئي�ص  اأك���د 

اأنه رغم انخفا�ص تدفقات  خالد الوزين، 

بن�صبة  العاملي  املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار 

ال��ع��ام  م���ن  االأول  ال��ن�����ص��ف  يف  ب��امل��ئ��ة   49

جمل�ص  تقرير  اأف���اد  م��ا  بح�صب  احل���ايل، 

املتحدة  ل��الأمم  التابع  والتنمية  التجارة 

اهتماما  �صهد  االأردن  اأن  اإال  »اأون���ك���ت���اد«، 

م��ت��زاي��دا يف اال���ص��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي خ��الل 

باملئة مقارنة مع   17 بن�صبة  العام احلايل 

عام 2019.

اللقاء االقت�صادي  الوزين خالل  وقال 

الذي نظمته غرفة �صناعة عمان والغرفة 

االأمل���ان���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

وب��ال�����ص��راك��ة م��ع ه��ي��ئ��ة اال���ص��ت��ث��م��ار ال��ي��وم 

اخلمي�ص.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت 

غ��ي��ب امل�����وت ف��ج��ر اخل��م��ي�����ص، ال�����ص��ادق 

امل���ه���دي )85 ع����ام����ا(، رئ��ي�����ص ح����زب االأم����ة 

ال��ق��وم��ي ، زع��ي��م ط��ائ��ف��ة االأن�������ص���ار، واآخ����ر 

دميقراطيا؛  منتخب  �صوداين  وزراء  رئي�ص 

اإ�صابته  ج��راء  ال�صحية  حالته  ت��ده��ور  اإث��ر 

بفريو�ص كورونا

املهدي  اأحمد  حممد  ال�صديق  وال�صادق 

ق��اد حركة  ال��ذي   ، املهدي  هو حفيد حممد 

وانت�صر  االإجنليزي،  امل�صتعمر  �صد  التحرر 

-1881( احلكم  وا�صتلم  واأن�صاره،  هو  فيها 

1899( ولد املهدي يف اأم درمان، كربى مدن 

ك��ان��ون  دي�����ص��م��رب/  يف  اخل���رط���وم،  العا�صمة 

درم���ان  اأم  يف  اخل��ل��وة  ودر�����ص   ،1935 االأول 

اإح��دى  اأب��ا، وه��ي معقل االأن�صار،  واجل��زي��رة 

اأكرب الطوائف الدينية يف ال�صودان

فكتوريا  كلية  الثانوية يف  املرحلة  ودر���ص 

-1948( امل�����ص��ري��ة  االإ����ص���ك���ن���دري���ة  مب��دي��ن��ة 

يف  يوحنا  القدي�ص  بكلية  وال��ت��ح��ق   .)1950

حيث   ،)1957  -1954( اأوك�����ص��ف��ورد  ج��ام��ع��ة 

ح�صل على املاج�صتري يف االقت�صاد

فجر اخلمي�ص، اأعلن حزب االأمة القومي 

، عن وفاة املهدي يف دولة االإمارات، التي ُنقل 

اإليها يف 2 نوفمرب/ ت�صرين الثاين اجلاري، 

عقب اإ�صابته ب� كورونا

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان

معت�صم  الدكتور  وال��ري  املياه  وزي��ر  اأك��د   

����ص���ع���ي���دان اه���م���ي���ة م���راج���ع���ة ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع م�����ص��اري��ع اال���ص��ت��ج��اب��ة ل��ل��ج��وء 

يف  ما�صية  ال���وزارة  اأن  اىل  م�صريا  ال�����ص��وري، 

امل�صاريع  مع  للتعامل  �صيا�صاتها  توجيه  اعادة 

للتعامل  التي تندرج حتت مفهوم اال�صتجابة 

م�صاريع  لت�صبح  ال�����ص��وري  اللجوء  ازم��ة  م��ع 

حمافظات  خمتلف  خدمة  ت�صتهدف  تنموية 

لقطاع  ال�صمولية  االه���داف  وحت��ق��ق  اململكة 

املياه .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 �����ص����ارك وزي������ر ال����ع����دل ال����دك����ت����ور ب�����ص��ام 

ام�ص  املرئي،  االت�صال  تقنية  عرب  التلهوين 

وزراء  ملجل�ص   36 ال��دورة  اأعمال  يف  اخلمي�ص، 

العامة  االأمانة  املنعقد يف مقر  العرب  العدل 

امل�صاركون  وبحث   . العربية  ال��دول  جلامعة 

تعزيز  و�ُصبل  االإرهاب،  تتعلق مبكافحة  بنودا 

التعاون  وتفعيل  وال���دويل  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون 

لهذه  للت�صدي  امل�صاركة  العربية  ال��دول  بني 

ال���ظ���اه���رة ال���ت���ي اأ���ص��ب��ح��ت ت������وؤرق اجل��م��ي��ع، 

وال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى �����ص����رورة ت�����ص��اف��ر اجل��ه��ود 

يف جم����ال م��ك��اف��ح��ة ج���رائ���م غ�����ص��ل االأم�����وال 

ومكافحة جرائم تقنية املعلومات. كما ناق�ص 

العربية  ال��ت�����ص��ري��ع��ات  ت��وح��ي��د  �صبل  ال�����وزراء 

الإيجاد م�صروع قانون عربي ا�صر�صادي.

التفا�صيل �ص »2«
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االنباط- عمان

ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  العمل،  وزي��ر  ك�سف   

اال�ستثمار الدكتور معن القطامني، عن وجود 

ب��رن��ام��ج ق��ي��د ال��درا���س��ة ل��ت��وف��ري ال��دع��م امل��ايل 

الطرفني  ميكن  مب��ا  العمل  و�ساحب  للعامل 

من جتاوز تبعات اأزمة جائحة فريو�س كورونا.

وق�����ال ال���دك���ت���ور ال��ق��ط��ام��ني خ����ال ل��ق��اء 

االأربعاء، مع  نظمته غرفة جتارة عمان م�ساء 

ممثلني عن القطاعات االكرث ت�سررا من اأزمة 

كورونا، اإن الربنامج املقرتح و�سل اىل مراحل 

متطورة من الدرا�سة، م�سريا اىل ان احلكومة 

احلماية  لتو�سيع  اج��راءات  حزمة  عن  �ستعلن 

االجتماعية لاأفراد املت�سررين من اجلائحة.

وع���رب وزي����ر ال��ع��م��ل ع���ن ت��ق��دي��ره للقطاع 

التجاري واخلدمي لوقوفه مع الوطن خال 

اجل��ائ��ح��ة، وحم��اف��ظ��ت��ه ع��ل��ى ال��ع��ام��ل��ني لديه 

تواجه  التي  وال�سعوبات  للتحديات  وادراك����ه 

االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي ج�����راء االأزم�������ة، م�����س��ددا 

اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م��ع  الت�ساركية  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

منها  املتعلق  وبخا�سة  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  قبل 

مبراجعة اأوامر الدفاع.

ال��ذي ح�سره  ال��وزي��ر خ��ال اللقاء  وا���س��ار 

اأم���ني ع��ام ال����وزارة ف���اروق احل��دي��دي واع�ساء 

من جمل�س ادارة الغرفة، اىل ان العمل م�ستمر 

على مراجعة اأمر الدفاع رقم )6( والباغات 

ال�������س���ادرة مب��وج��ب��ه م���ن خ����ال جل��ن��ة �ُسكلت 

الثغرات  جميع  معاجلة  و�سيتم  الغاية،  لهذه 

وتنظيم  ح��ال��ي��اً  ال��ق��ائ��م  ال��و���س��ع  م��ع  لتتنا�سب 

املن�ساآت  عمل  دمي��وم��ة  على  للحفاظ  ال�����س��وق 

وعلى العاملني فيها.

برامج احلماية  �ستتم مراجعة  اإنه  وا�ساف 

ال�����ذي اأط��ل��ق��ت��ه امل��وؤ���س�����س��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

االج��ت��م��اع��ي، وذل����ك ب��ال�����س��راك��ة م���ع خمتلف 

ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة وب��خ��ا���س��ة امل��غ��ل��ق��ة 

واملت�سررة واالأ�سد �سررا.

ودع����ا ال��ق��ط��ام��ني غ��رف��ة جت����ارة ع��م��ان اإىل 

اجتماع يف املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي 

لدرا�سة مقرتحات القطاع التجاري واخلدمي 

حول حزم ال�سمان، ملعاجلة اية اختاالت فيها.

الإي��ج��اد  ت�����س��ع��ى  ال��ع��م��ل  وزارة  ان  واو����س���ح 

العمل  و�ساحب  العامل  ب��ني  متوازنة  عاقة 

وحفظ وحماية حقوق الطرفني، وان ال تكون 

الو�سع  مع  متعار�سة  ال�سحية  اال���س��رتاط��ات 

وا�سح حلجم  االقت�سادي، موؤكدا وجود تفهم 

االقت�سادية  القطاعات  تواجه  التي  التحديات 

جراء اجلائحة.

ت�سكيلها،  وم��ن��ذ  احل��ك��وم��ة  ان  اىل  ول��ف��ت 

ت�سعى اىل زيادة كفاءة القطاع ال�سحي، لتقليل 

ال�سامل  احل��ظ��ر  ف��ر���س  اىل  احل��اج��ة  امكانية 

ال���ط���وي���ل، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى دمي���وم���ة االق��ت�����س��اد 

�سحة  ان  مبينا  ج��دي��دة،  قطاعات  تاأثر  ومنع 

املواطنني تبقي رغم ذلك اولوية ق�سوى.

عمان  رئي�س غرفة جت��ارة  اأك��د  م��ن جهته، 

خليل احل���اج ت��وف��ي��ق، ���س��رورة اط���اق ب��رام��ج 

حت��ف��ي��زي��ة ل��ل��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة واخل��دم��ي��ة 

اب��واب��ه��ا مغلقة او تلك االك��رث  ال��ت��ي م��ا زال���ت 

ت�سررا من فريو�س كورونا، وخا�سة ال�سياحي 

مب��خ��ت��ل��ف م��ك��ون��ات��ه ب���اال����س���اف���ة اىل ���س��االت 

االفراح والقطاعات امل�ساندة لها.

ت���وف���ي���ق ان غ����رف����ة جت�����ارة  وب������ني احل�������اج 

ال��ف   50 اك���رث م��ن  ل��ه��ا  ال��ت��ي ينت�سب  ع��م��ان 

الوطني،  االقت�ساد  على  بالقلق  ت�سعر  �سركة، 

م���ا ي��ت��ط��ل��ب ان ي��ك��ون ه��ن��اك ���س��راك��ة وا���س��ع��ة 

وحقيقية مع القطاع اخلا�س، والعمل كفريق 

واح���د مل��واج��ه��ة ال�����س��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات التي 

من  ومتكينها  االقت�سادية  القطاعات  تواجه 

اال�ستمرار باأعمالها.

���س��رورة  على  التاأكيد  توفيق  احل���اج  واع���اد 

، ملا  اأي��ام اجلمع  اع��ادة النظر باحلظر ال�سامل 

يلحقه من ا�سرار ببع�س القطاعات التجارية 

وبخا�سة املطاعم واملقاهي.

التجارية  القطاعات  عن  ممثلون  وعر�س 

واخل��دم��ي��ة االك���رث ت�����س��ررا او ال��ت��ي م��ا زال��ت 

مغلقة جراء تبعات اجلائحة، الأهم التحديات 

ال����ت����ي ت���واج���ه���ه���م مب���ق���دم���ت���ه���ا ع������دم ت���وف���ر 

عليهم  يرتتب  ما  لت�سديد  املالية  االمكانيات 

من التزامات مالية وبخا�سة رواتب املوظفني 

وكلف ت�سغيلية ال�ستمرار دميومتها.

احل�����زم  ت����ك����ون  ان  ب�����������س�����رورة  وط�����ال�����ب�����وا 

ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة وا����س���ح���ة وم���ف���ه���وم���ة واالأخ������ذ 

مب���اح���ظ���ات ال���ق���ط���اع���ات االق���ت�������س���ادي���ة قبل 

االإعان عنها، والطلب من �سركات الت�سهيات 

االأق�ساط  بتاأجيل  التمويلي  والتاأجري  املالية 

امل�ستحقة عليهم، ومتكينهم من احل�سول على 

اىل  وي�سر، م�سريين  ب�سهولة  املالية  القرو�س 

ان ال��ك��ث��ري م��ن ال�����س��رك��ات مل ت��ع��د ق����ادرة على 

توفري رواتب موظفيها.

تدخل  هناك  يكون  ان  ���س��رورة  اىل  ولفتوا 

وامل�ستاأجرين  باملالكني  يتعلق  فيما  حكومي 

الطرفني،  االإيجار مبا يخدم م�سلحة  وعقود 

وت��وف��ري ق��اع��دة ب��ي��ان��ات مل��ع��رف��ة ح��ج��م ال�سرر 

بقرارات  النظر  واع��ادة  القطاعات،  الذي طال 

االغ���اق���ات واحل���ظ���ر ال�����س��ام��ل يف ظ���ل وج���ود 

ال���ت���زام الف���ت م��ن اجل��م��ي��ع ب�����س��روط ال�سحة 

وال�سامة العامة

 القطامين: برنامج لدعم العامل وصاحب العمل لتجاوز أزمة كورونا

اجلمعة    27  /  11  / 2020

االنباط- عمان

اأكد وزير الدولة ل�سوؤون االإعام الناطق الر�سمي با�سم احلكومة 

نهاية  حتى  �سابقاً  املعلنة  ب��االإج��راءات  العمل  ا�ستمرار  العايد،  علي 

ال��ع��ام احل����ايل، جم����ّدداً ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ع���دم وج���ود ق����رارات ج��دي��دة 

متعّلقة باحلظر ال�سامل.

واأو�سح العايد خال مداخلة هاتفية على اإذاعة االأمن العام ام�س 

اأّن احلكومة مل تتخذ قراراً بفر�س احلظر ال�سامل ملدد  اخلمي�س، 

طويلة، اأو اإلغاء احلظر املطبق اأيام اجلمع، منّوهاً اإىل اأن القرارات 

التي تتخذها احلكومة ُتبنى على اأ�س�س علمية مدرو�سة ومنهجية، 

وبني  و�سامتهم،  املواطنني  �سحة  بني  ما  امل��وازن��ة  على  وحتر�س 

احلفاظ على عمل القطاعات يف خمتلف املجاالت.

بارتداء  االل��ت��زام  من  جيدة  حالة  ن�سهد  اأننا  اإىل  العايد  ولفت 

ال��ك��م��ام��ات، اآم���ا ان ي��ك��ون ه��ذا االل��ت��زام �سمة دائ��م��ة م��ن اجلميع، 

جم���ددا ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة االل���ت���زام ب���االإج���راءات ال��وق��ائ��ي��ة من 

التباعد  على  واملحافظة  الكمامات  ب��ارت��داء  �سواء  ك��ورون��ا  فريو�س 

اجل�سدي، وا�ستخدام املعقمات، فالكمامة »هي اللقاح الوحيد املتوفر 

حتى االآن«.

وال�سامة  ال�سحة  مبعايري  االل��ت��زام  ملوا�سلة  املواطنني  ودع��ا 

ال�سادرة،  الدفاع  باأوامر  وااللتزام  التجمعات  عن  واالبتعاد  العامة 

وذلك للحفاظ على قدراتنا الطبّية ودعم كوادرنا الطبية التي هي 

امل�ساهمة يف  اإىل  اإ�سافة  الوباء،  االأول يف مواجهة هذا  الدفاع  خط 

ابقاء الو�سع الوبائي حتت ال�سيطرة.

من  وطنية  م�سوؤولية  يعترب  ال��وق��اي��ة  ب�سبل  االل��ت��زام  اأن  واأك���د 

اجلميع للحفاظ على عائاتهم ، قائا: »نبتعد اليوم لنلتقي غدا«.

يف  الرقابية  واجلهات  االأمنية  االأج��ه��زة  دور  على  العايد  واأثنى 

ت�سديد االلتزام بتطبيق اأوامر الدفاع على املن�ساآت واالأفراد، موجها 

ال�سكر جلميع امللتزمني بارتداء الكمامات واإجراءات الوقاية.

وحول باغ رئي�س الوزراء املتعلق باإعداد م�سروعي قانون املوازنة 

العامة وقانون موازنات الوحدات احلكومية، اأكد العايد ان الباغ 

الفنية ملوظفي  الزيادات اخلا�سة بالعاوات  اإعادة �سرف  ركز على 

املقبل،  العام  بداية  اعتبارا من  والع�سكريني  املدنيني  العام  القطاع 

للحكومة  امللكية  ل��اأوام��ر  ا�ستجابة  ج��اء  ال��ق��رار  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا 

الرامية اإىل حت�سني الو�سع املعي�سي للمواطنني.

االجتماعية  للحماية  برنامج حكومي  اإطاق  اإىل  العايد  ولفت 

خال االأ�سبوع املقبل، ي�سهم يف دعم اال�سر املت�سررة ب�سبب تداعيات 

االقت�سادي  للتعايف  حكومية  اإج���راءات  عن  كا�سفا  ك��ورون��ا،  جائحة 

�سيتم االإعان عنها اال�سبوع املقبل اأي�ساً.

االنباط- عمان

ب���������داأت ال���ه���ي���ئ���ة امل�������س���ت���ق���ل���ة ل���ان���ت���خ���اب 

املالية  امل�ستحقات  ب�����س��رف  اخلمي�س  ام�����س 

ل��اأ���س��خ��ا���س ال���ذي���ن ع��م��ل��وا يف االن��ت��خ��اب��ات 

النيابية يف يوم االقرتاع.

اق��رتاع  جل��ان  يف  العاملني  ذل��ك  وي�سمل 

وف��رز وامل��ه��ن وع��دده��م ح��وايل 50 الفا حيث 

ا�ستكمال  م��ن  الهيئة  تنتهي  ان  املتوقع  م��ن 

عملية ال�سرف اال�سبوع القادم.

وا����س���ار ام���ني ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��دك��ت��ور ع��واد 

ب��ت��ح��وي��ل  ب�����داأت  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  ال���ك���راد����س���ة اىل 

م�����س��ت��ح��ق��ات ال��ع��ام��ل��ني يف االن���ت���خ���اب���ات اىل 

ح�ساباتهم البنكية اعتبارا من اليوم على ان 

ت�ستكمل كافة التحويات اال�سبوع القادم.

م�ستحقات  ب�����س��رف  ال���ب���دء  ي��ت��وق��ع  ك��م��ا 

امل��ت��ط��وع��ني وع���دده���م ح����وايل 13 ال��ف��ا ح��ال 

االن��ت��ه��اء م��ن ت��دق��ي��ق ال��ك�����س��وف��ات وال��ب��ي��ان��ات 

اخلا�سة بهم.

ان االنباط- عَمّ

 �سارك وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين 

عرب تقنية االت�سال املرئي، ام�س اخلمي�س، يف 

العرب  العدل  وزراء  ملجل�س   36 ال��دورة  اأعمال 

املنعقد يف مقر االأمانة العامة جلامعة الدول 

العربية .

مبكافحة  تتعلق  ب��ن��ودا  امل�����س��ارك��ون  وب��ح��ث 

االإرهاب، و�ُسبل تعزيز التعاون العربي والدويل 

امل�ساركة  العربية  ال��دول  بني  التعاون  وتفعيل 

توؤرق  اأ�سبحت  التي  الظاهرة  لهذه  للت�سدي 

اجلميع، والتاأكيد على �سرورة ت�سافر اجلهود 

يف جم����ال م��ك��اف��ح��ة ج���رائ���م غ�����س��ل االأم������وال 

ومكافحة جرائم تقنية املعلومات.

كما ناق�س الوزراء �سبل توحيد الت�سريعات 

ال���ع���رب���ي���ة الإي�����ج�����اد م�������س���روع ق����ان����ون ع��رب��ي 

وتنظيم  الكراهية،  خطاب  ملنع  ا���س��رت���س��ادي؛ 

واالرهابيني،  االرهابية  الكيانات  لقيد  قوائم 

واالت���ف���اق���ي���ات ال��ع��رب��ي��ة يف جم����ال م��ك��اف��ح��ة 

الف�ساد.

خا�سة  عربية  اتفاقيات  م�ساريع  وبحثوا 

و�سبل  العربية  ال���دول  يف  الاجئني  ب��اأو���س��اع 

اإع�������داد ات���ف���اق���ي���ات ع��رب��ي��ة خ���ا����س���ة؛ حل��م��اي��ة 

وم�ساعدة النازحني داخليا يف املنطقة العربية، 

موؤكدين الدور الهام الذي يقدمه االأردن من 

وط��اأة  من  والتخفيف  اخل��دم��ات  تقدمي  حيث 

معاناة الاجئني، رغم ال�سغوطات التي ترزح 

القطاعات  خمتلف  يف  امل��ت��اح��ة  امل����وارد  حتتها 

وا���س��ت��م��رار ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه االن�����س��ان��ي��ة جت��اه 

ال���اج���ئ���ني؛ حل���ني ع���ودت���ه���م ال��ط��وع��ي��ة اىل 

بادهم.

وياأتي انعقاد الدورة تنفيذا للقرار ال�سادر 

عقد  واملت�سمن   35 ال���  دورت���ه  يف  املجل�س  ع��ن 

الدورة 36 للمجل�س يف موعد يحدد بالتن�سيق 

للمجل�س  الفنية  واالأمانة  املجل�س  رئي�س  بني 

على اأن ي�سبقها اجتماع للمكتب التنفيذي.

املكتب  اأم�����س االأرب���ع���اء ع��ق��د اج��ت��م��اع  ومت 

التنفيذي ملجل�س وزراء العدل العرب مب�ساركة 

العامة  واالأم���ان���ة  املكتب  يف  االأع�����س��اء  ال���دول 

للجامعة العربية.

االنباط- عمان

اأنه رغم  اأكد رئي�س هيئة اال�ستثمار الدكتور خالد الوزين، 

انخفا�س تدفقات اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر العاملي بن�سبة 49 

باملئة يف الن�سف االأول من العام احلايل، بح�سب ما اأفاد تقرير 

اإال  »اأونكتاد«،  املتحدة  لاأمم  التابع  والتنمية  التجارة  جمل�س 

اأن االأردن �سهد اهتماما متزايدا يف اال�ستثمار االأجنبي خال 

العام احلايل بن�سبة 17 باملئة مقارنة مع عام 2019.

الذي نظمته غرفة  اللقاء االقت�سادي  ال��وزين خال  وقال 

والتجارة  لل�سناعة  العربية  االأملانية  والغرفة  عمان  �سناعة 

اإن هيئة  ال��ي��وم اخل��م��ي�����س،  اال���س��ت��ث��م��ار  وب��ال�����س��راك��ة م��ع هيئة 

القطاعني  يف  اجلهات  كافة  مع  وبالت�سارك  عملت  اال�ستثمار 

العام واخلا�س على اإعداد ملف ي�سم اأهم الفر�س اال�ستثمارية 

ق��ط��اع��ات  يف  ف��ر���س��ة   75 ع���دده���ا  وب��ل��غ  االأردن  يف  ال����واع����دة 

اال�ستثمار  هيئة  ا���س��ت��ع��داد  اإىل  م�����س��رياً  م��ت��ن��وع��ة،  اق��ت�����س��ادي��ة 

ال��راغ��ب��ة يف  االأمل��ان��ي��ة  لل�سركات  ال��دع��م  اأ���س��ك��ال  ك��اف��ة  لتوجيه 

اال�ستثمار يف االأردن.

امل��واق��ع  اأب�����رز  م���ن  واح�����دا  ي��ع��د  االأردن  اأن  ال������وزين،  وب����ني 

التناف�سية  امل��زاي��ا  م��ن  بالعديد  لتمتعه  لا�ستثمار  اجل��اذب��ة 

التي جتعله �سوقا جاذبا لا�ستثمار وممار�سة االأعمال، اإ�سافة 

االأردن  موقع  من  اال�ستفادة  ميكنها  االأملانية  ال�سركات  اأن  اإىل 

االأ�سواق  من  العديد  اإىل  للدخول  بوابه  كونه  اال�سرتاتيجي 

العاملية والعربية وذلك لتوقيعه العديد من اتفاقيات التجارة 

احلرة والتي من خالها اأ�سبح املنتج االأردين ي�سل اإىل اأكرث 

من مليار ون�سف مليار م�ستهلك.

وتطرق رئي�س هيئة اال�ستثمار اإىل ا�سرتاتيجية عمل الهيئة 

ومتكني  االأجنبية  اال�ستثمارات  من  املزيد  ج��ذب  اإىل  الهادفة 

اال�ستثمارات القائمة ودعم ال�سادرات الوطنية، م�سريا اىل ما 

تتميز به اململكة عن غريها كدولة جاذبة لا�ستثمار االأجنبي 

الذي  ال�سيا�سي  واال�ستقرار  اال�سرتاتيجي،  موقعها  حيث  من 

واملنظمة لا�ستثمار  الوا�سحة  القوانني  به، عاوة على  تنعم 

اإىل وجود العديد من  ، باالإ�سافة  والتي تكفل حقوق اجلميع 

يعني  ما  اململكة  كافة حمافظات  واحل��رة يف  التنموية  املناطق 

فر�ساً كبرية لا�ستثمار وامل�ستثمرين.

 العايد: ال قرارات جديدة بخصوص الحظر الشامل واستمرار 
اإلجراءات المعلنة سابقًا لنهاية العام

 مستقلة االنتخاب تبدأ بصرف مستحقات العاملين باالنتخابات

 وزير العدل يشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب

 ارتفاع االستثمار األجنبي بنسبة 17% العام الحالي

االنباط- عمان

 ب��ع��ث ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة  اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة  ب��رق��ي��ة 

حممد  ال�سقيقة  املوريتانية  االإ�سامية 

ول����د ال�����س��ي��خ ال����غ����زواين، مب��ن��ا���س��ب��ة عيد 

ا�ستقال باده.

با�سمه  ال��ربق��ي��ة،  واأع����رب ج��ال��ت��ه، يف 

الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  �سعب  وبا�سم 

وح���ك���وم���ت���ه���ا، ع����ن اأح������ر ال���ت���ه���اين ب��ه��ذه 

يعيدها  اأن  وج��ل  عز  اهلل  �سائًا  املنا�سبة، 

ال�سحة  مبوفور  ال��غ��زواين  الرئي�س  على 

وال���ع���اف���ي���ة، وع���ل���ى ال�����س��ع��ب امل���وري���ت���اين 

ال�سقيق باملزيد من التقدم واالزدهار.

االنباط- عمان

باإعادة  ال�سامية  امللكية   �سدرت االإرادة 

ت�سكيل جمل�س اأمناء �سندوق امللك عبداهلل 

من  اعتباراً  �سنتني  مل��دة  للتنمية،  الثاين 

برئا�سة معايل   ،26/11/2020 تاريخ 

وع�سوية  ال��ل��وزي،  اأحمد  نا�سر  املهند�س 

الذوات التالية اأ�سماوؤهم:1 معايل ال�سيد 

اأمين عبدالكرمي حتاحت.

�سعادة ال�سيد ب�سر اإبراهيم بكر.  .2

جرار. غازي  نور  االآن�سة  �سعادة   .3
القا�سم. ليث مروان  ال�سيد  �سعادة   .4
ع��وين  م��و���س��ى  امل��ه��ن��د���س  ���س��ع��ادة   .5

ال�ساكت.

زي���د  ح�����س��ني  امل���ه���ن���د����س  ����س���ع���ادة   .6
ملح�س.

االنباط- عمان

ال�����س��ام��ي��ة  امل���ل���ك���ي���ة  االإرادة  �����س����درت   

اأع�ساء  اأ�سماوؤهم  التالية  ال��ذوات  بتعيني 

يف جم��ل�����س االأع���ي���ان اع���ت���ب���اراً م���ن ت��اري��خ 

:2020/11/26
مفلح  اأحمد  جمال  ال�سيد  معايل   1-

ال�سرايرة.

ي��و���س��ف  ت���وف���ي���ق  ال�����س��ي��د  م���ع���ايل   2-

اإبراهيم احلاملة.

الدكتور عودة بطر�س عودة  -3 �سعادة 

قوا�س.

حممد  حما�سن  الدكتورة  �سعادة   4-

عبدالرحمن اجلاغوب.

 االنباط- عمان

 

امل�سرتكة  التقى رئي�س هيئة االأركان 

احلنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء 

ب���ال���ق���ي���ادة ال����ع����ام����ة ام�����س  يف م��ك��ت��ب��ه 

اخل��م��ي�����س، وف������داً ع�����س��ك��ري��اً ب��ح��ري��ن��ي��اً 

االأرك���ان  هيئة  رئي�س  م�ساعد  برئا�سة 

لقوة دفاع البحرين لاإمداد والتموين 

احمد مال  يو�سف  الركن بحري  اللواء 

اهلل.

ال��رك��ن احلنيطي مع  ال��ل��واء  وب��ح��ث 

ال���وف���د، اأوج����ه ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق يف 

القوات  تخ�س  التي  الق�سايا  من  عدد 

ال�سقيقني. البلدين  امل�سلحة يف 

االنباط- عمان

اأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث 

ال�����س��اع��ة  ال���ي���وم اجل��م��ع��ة  اأن  ال��ع��ل��م��ي، 

ل��ت��ق��دمي  م��وع��د  اآخ����ر  ه���و  ل��ي��ا،   12
واملنح  البعثات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  طلبات 

ل��ل��ع��ام اجلامعي  ال��داخ��ل��ي��ة  وال��ق��رو���س 

.2021  /  2020
واو����س���ح���ت ال�������وزارة يف ب���ي���ان ام�����س 

اخل��م��ي�����س، اأن����ه ل��ن ي�����س��م��ح الأي ط��ال��ب 

داعية  التاريخ،  هذا  بعد  طلب  بتقدمي 

ا�ستفادة  بطلبات  ي��ت��ق��دم��وا  مل  ال��ذي��ن 

ح��ت��ى ت��اري��خ��ه، اىل االإ�����س����راع ب��ت��ق��دمي 

الطلبات.



املحلي
30 اجلمعة  27 / 11 / 2020 

 األشغال: اغالق طريق البحر الميت

 القاء القبض على قاتل اردني في رومانيا

 العجارمة تترأس اجتماع المراجعة 
النصفية لمشاريع المسّرعات الحكومية

 األوقاف: صالة الجمعة من 
الساعة 11.15 ولغاية 12.15 ظهًرا

 تخريج دورة فروسية للقوات المسلحة

 دعم هولندي ألماني للشباب في قطاع 
بالمملكة المعلومات  تكنولوجيا 

 وزير الصحة: تطوير التعليم الطبي المستمر أولوية ضمن سياسة الوزارة

626،33 الف إجمالي االصابات بكوفيد 19 خالل االسبوع الماضي

67 وفاة و5 آالف إصابة بفيروس كورونا 

 وزير المياه: يؤكد أهمية مراجعة استراتيجية مشاريع االستجابة للجوء السوري

 األمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

االنباط- عمان

 ق�����ال وزي������ر ال�������ص���ح���ة ال���دك���ت���ور ن��ذي��ر 

امل�صتمر  الطبي  التعليم  اإن تطوير  عبيدات 

وال��ت��ط��ور  ال�����وزارة،  �صيا�صة  �صمن  اأول��وي��ة 

الطبي فيما يخ�ص امتحان �صهادة االقامة 

ل��ل��ت��خ�����ص�����ص��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة مل����ا ف���ي���ه م��ن��ف��ع��ة 

للمواطنني واالطباء على حد �صواء.

ج��اء ذل��ك خ��ال ل��ق��اء وزي���ر ال�صحة يف 

املجل�ص  ع��ام  ام��ني  اخلمي�ص  ام�����ص  مكتبه 

الدكتور  ال�صحية  لاخت�صا�صات  العربي 

التعاون  تعزيز  �صبل  لبحث  ال��روا���ص  عمر 

ال��ط��ب  م���ه���ن���ة  اداء  وحت�������ص���ني  امل�������ص���رك 

ال�صحي. والقطاع 

واأك���������د ال����دك����ت����ور ع����ب����ي����دات ا����ص���ت���ع���داد 

العربي  للمجل�ص  ال��دع��م  ت��ق��دمي  ال����وزارة 

ال��ق��ن��وات  �صمن  ال�صحية  لاخت�صا�صات 

يف  مب��ه��ام��ه  ال��ق��ي��ام  م��ن  ليتمكن  الر�صمية 

القطاع  �صوية  ورف���ع  ال��ط��ب  مهنة  تطوير 

ال�������ص���ح���ي. ون����اق���������ص ال����دك����ت����ور ع���ب���ي���دات 

وال���دك���ت���ور ال����روا�����ص م�����ص��ت��ج��دات ال��ع��ل��وم 

ال��ط��ب��ي��ة وم��واك��ب��ت��ه��ا م���ع ب���رام���ج االق��ام��ة 

ل���اأط���ب���اء امل�����ص��ج��ل��ني يف ال���ب���ورد ال��ع��رب��ي، 

الطبية  وامل���راك���ز  امل�صت�صفيات  يف  ال���ص��ي��م��ا 

املجل�ص  عام  امني  بني  جهته  من  املعتمدة. 

اال�صتاذ  ال�صحية  لاخت�صا�صات  العربي 

ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال���روا����ص ان امل��ج��ل�����ص ي��ويل 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي امل�����ص��ت��م��ر ج���ل االه��ت��م��ام 

وال��ع��ن��اي��ة، ول��دي��ه خ��ط��ة ط��م��وح��ة لتطوير 

الربنامج ورفع م�صتوى كفاءة االطباء، من 

حتاكي  معتمدة  مراكز  يف  التدريب  خ��ال 

امل�����ص��ت��وي��ات ال��ع��امل��ي��ة، وال��ت��و���ص��ع يف ادخ����ار 

برامج اقامة لتخ�ص�صات فرعية جديدة.

يتمتع  العربي  البورد  اأن  الروا�ص  وق��ال 

بدرجة عالية من املوثوقية رفيعة امل�صتوى 

���ص��رورة  م���وؤك���داً  ال��ع��امل،  دول  ل���دى جميع 

ال�صمعة  ه���ذه  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

الطبي  العربي  العمل  اإط���ار  يف  وتعزيزها 

مع  امل�صتمر  التعاون  خ��ال  م��ن  امل�صرك، 

امل��زي��د  لتحقيق  االأردين  ال��ط��ب��ي  امل��ج��ل�����ص 

م���ن ال��ت��ن�����ص��ي��ق ل��ت��ط��وي��ر م�����ص��ت��وى ال��ق��ط��اع 

ال�صحي.

االنباط- عمان

 67 ت�����ص��ج��ي��ل  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

كورونا  بفريو�ص  اإ�صابة  اآالف   5 و  وف��اة 

امل�����ص��ت��ج��ّد يف امل��م��ل��ك��ة ام�������ص اخل��م��ي�����ص، 

 2509 اإىل  االإج����م����ايل  ال���ع���دد  ل��ريت��ف��ع 

وفيات و203021 اإ�صابة.

1594 حالة  على  االإ���ص��اب��ات  وت��وّزع��ت 

يف حمافظة العا�صمة عّمان، و993 حالة 

821 ح��ال��ة يف  يف حم��اف��ظ��ة اإرب�����د، م��ن��ه��ا 

الرمثا، و545 حالة يف حمافظة الزرقاء، 

و269  ال��ك��رك،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و512 

حالة يف حمافظة البلقاء، و245 حالة يف 

حمافظة املفرق، و242 حالة يف حمافظة 

عجلون، و212 حالة يف حمافظة جر�ص، 

و107  العقبة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و193 

حاالت يف حمافظة معان، منها 43 حالة 

البرا، و48 حالة يف حمافظة ماأدبا،  يف 

و40 حالة يف حمافظة الطفيلة.

عن  ال�صادر  االإع��ام��ي  املوجز  واأ���ص��ار 

اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  ال����وزراء  رئ��ا���ص��ة 

اإىل  و�صل  حالّياً  الن�صطة  احل��االت  عدد 

احل��االت  ع��دد  ب��ل��غ  بينما  ح��ال��ة،   64925

دِخلت اليوم للعاج يف امل�صت�صفيات 
ُ
التي اأ

 188 غ���ادرت  فيما  ح��ال��ة،   241 امل��ع��ت��م��دة 

�صفائها. بعد  امل�صت�صفيات  حالة 

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

التي تتلّقى العاج يف امل�صت�صفيات حالّياً 

على  ح��ال��ة   481 منهم  ح��ال��ة،   2030 بلغ 

العناية احلثيثة. اأ�صّرة 

 4469 ت�صجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���ص��ار  كما 

ح���ال���ة ���ص��ف��اء ال���ي���وم يف ال���ع���زل امل��ن��زيل 

ح��االت  اإج���م���ايل  لي�صل  وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات، 

135650 حالة. ال�صفاء 

خم��ربّي��اً  فح�صاً   25964 اأن  واأ���ص��اف 

اأج������ري ال����ي����وم، ل��ي�����ص��ب��ح اإج����م����ايل ع��دد 

الفحو�صات التي اأجريت منذ بدء الوباء 

الفتا  فحو�صات،   2461304 االآن  وحتى 

اإىل اأن ن�صبة الفحو�صات االإيجابّية لهذا 

اليوم و�صلت اإىل قرابة 3ر19 باملئة.

االل��ت��زام  اإىل  اجلميع  ال����وزارة  ودع���ت 

ال��وق��اي��ة،  ال���ّدف���اع، واّت��ب��اع �صبل  ب��اأوام��ر 

خ�����ص��و���ص��اً ارت�������داء ال���ك���ّم���ام���ات، وع���دم 

20 �صخ�صاً،  اإقامة التجّمعات الأكرث من 

التوعوية  احل��م��ل��ة  متابعة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال�������وزارة ل��ل��وق��اي��ة من 

ع�������دوى ف�����ريو������ص ك�����ورون�����ا وت�����ص��ج��ي��ع 

اأ�صرهم وجمتمعهم )#  االأفراد حلماية 

بحميهم(.

ون�صرت وزارة ال�صحة ام�ص اخلمي�ص 

ك���ورون���ا يف االأردن  ل��وب��اء  االأرق�����ام  اآخ���ر 

ال���ف���رة  امل���ا����ص���ي ،يف  خ�����ال االأ�����ص����ب����وع 

اإىل  ال��ث��اين(  ت�صرين   20( اجلمعة  م��ن 

اخلمي�ص )26 ت�صرين الثاين(.

االإ�صابات  اإجمايل  ان  الوزارة  وافادت 

7ر151  الفحو�صات  وع��دد  الف  626ر33 

الف فيما و�صلت حاالت الوفاة اىل 456 

حالة

االنباط-عمان

 اأكد وزير املياه والري الدكتور معت�صم �صعيدان 

اهمية مراجعة ا�صراتيجية التعامل مع م�صاريع 

اال�صتجابة للجوء ال�صوري، م�صريا اىل اأن الوزارة 

مع  للتعامل  �صيا�صاتها  توجيه  اع���ادة  يف  ما�صية 

امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي ت��ن��درج حت��ت م��ف��ه��وم اال�صتجابة 

للتعامل مع ازمة اللجوء ال�صوري لت�صبح م�صاريع 

تنموية ت�صتهدف خدمة خمتلف حمافظات اململكة 

وحتقق االهداف ال�صمولية لقطاع املياه .

وق����ال ���ص��ع��ي��دان خ����ال اج��ت��م��اع��ه م���ع من�صق 

اأن���در����ص  امل��ت��ح��دة  ال�������ص���وؤون االن�����ص��ان��ي��ة يف االأمم 

بيدر�صن ومدير اال�صحاح املائي يف منظمة االأمم 

اليوم  �صميث  )اليوني�صيف( بن  املتحدة للطفولة 

اخلمي�ص، ان من ال�صروري ان يلتفت العامل وكافة 

يبذله  ال���ذي  الكبري  اجل��ه��د  اىل  املعنية  اجل��ه��ات 

ال�����ص��وري، يف  اللجوء  اأزم���ة  االردن يف تعاطيه م��ع 

ظل الظروف املائية احلرجة التي يعانيها ونتيجة 

لاآثار املدمرة التي حملتها هذه االزمة.

وبني �صعيدان ان العجز املائي خا�صة يف املناطق 

يتزايد،  ال�����ص��وري��ني  لاجئني  ا�صت�صافة  االك���رث 

كا�صفا عن ان الوزارة انهت اإعداد خارطة اأولويات 

وال�����ص��غ��رية  امل��ت��و���ص��ط��ة  امل�����ص��اري��ع  ك��اف��ة  تت�صمن 

امل�صي  على  التاأكيد  مع  ت�صررا  االأك��رث  للمناطق 

قدما يف و�صعها �صمن خطتها اال�صتثمارية لقطاع 

املياه.

واأ���ص��اف، ان االردن ال��ذي و�صفه االم��ني العام 

باأنه  ل���اأردن �صابقا  ل��دى زي��ارت��ه  ل���اأمم املتحدة 

يقوم مبعجزة من خال قدرته على تاأمني املياه 

�صواء، ط��ور من  للمواطنني والاجئني على حد 

مهاراته وخرباته عرب مواجهته ملختلف االزمات 

واأ�صبح  املا�صية،  العقود  خ��ال  ب��ه  ع�صفت  التي 

مي��ت��ل��ك خ���ربة م��ت��ق��دم��ة يف ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 

خال  ومتكن  والت�صغيلية،  اال�صتثنائية  الظروف 

ازمة كورونا من التعاطي بنجاح معها واملحافظة 

باحتياجاتهم  والاجئني  املواطنني  ت��اأم��ني  على 

املائية .

من ناحيته اأكد بيدر�صن ان مفو�صية ال�صوؤون 

املياه  لق�صايا  م��ب��ادرة  بتقدمي  �صتقوم  االن�صانية 

االإقليمية امل�صركة، م�صددا على انه �صيتم توجيه 

للعمل على  املتحدة  االأمم  جهود جميع منظمات 

تاأمني التمويل الازم خلطط وبرامج اال�صتجابة 

مل�صاريع املياه وال�صرف ال�صحي .

االنباط- عمان

 اأعلنت اأمانة عمان الكربى حالة الطوارئ 

امل��ت��و���ص��ط��ة )ق�������ص���وى م����ي����اه(، ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع 

من  زخات  هطول  ت�صهد  التي  اجلوية  احلالة 

االأمطار.

ودع����ت االم���ان���ة يف ب��ي��ان ام�����ص اخل��م��ي�����ص، 

امل���واط���ن���ني يف ح����ال ر���ص��د اي م��اح��ظ��ة اىل 

اأرقام غرف الطوارئ الرئي�صية  االت�صال على 

اأو   065359970 ال���ع���ل���ي  ت�����اع  م��ن��ط��ق��ة  يف 

وعلى   ،  0798166789 خلوي  او   065359971

الفرعية  عمان  ام��ان��ة  مناطق  عمليات  غ��رف 

الـ 22 .

و����ص���ج���ل���ت غ���رف���ة ال�����ط�����وارئ ال���رئ���ي�������ص���ة ، 

الب�صيطة مت  امل��اح��ظ��ات  م��ن  ع���ددا حم���دودا 

خال  م��ن  ال�صرعة  وج��ه  على  معها  التعامل 

ك�����وادر االم���ان���ة يف امل���ي���دان وب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق مع 

التي  االأخ���رى  اخلدمية  واملوؤ�ص�صات  اجل��ه��ات 

اخت�صا�صها،  �صمن  املعاجلة  م�صوؤولية  تقع 

ك��م��ا ت��ع��ام��ل��ت ف���رق االم���ان���ة م��ع اأ���ص��ج��ار اآي��ل��ة 

تنظيف  وم��اح��ظ��ات  ال��ري��اح  بفعل  لل�صقوط 

املنجرفة.  االأتربة  بها  ت�صببت  املناهل  لبع�ص 

ت�صريف  م��ن��اه��ل  تفقد  االأم��ان��ة  ف��رق  وت��ت��اب��ع 

االأودية  باالإ�صافة اىل جماري  االأمطار،  مياه 

وم����داخ����ل وخم������ارج ع����ب����ارات ت�����ص��ري��ف م��ي��اه 

االأمطار.

ودع������ت االم�����ان�����ة، امل����واط����ن����ني م����ن خ���ال 

ال���ر����ص���ائ���ل وال���ف���ي���دي���وه���ات االإر�����ص����ادي����ة ع��رب 

احليطة  الأخ��ذ  االجتماعي،  التوا�صل  و�صائل 

واحل�������ذر واالب����ت����ع����اد ع����ن جم������اري االأودي�������ة 

وامل��ن��اط��ق امل��ن��خ��ف�����ص��ة، وع����دم رب���ط م��زاري��ب 

ال���ب���ي���وت)ال�������ص���ط���ح( ع���ل���ى م���ن���اه���ل ال�����ص��رف 

ال�����ص��ح��ي )امل����ج����اري(، جت��ن��ب��اً ل��ف��ي�����ص��ان��ه��ا يف 

ع�صوائي  ب�صكل  النفايات  اإلقاء  وعدم  الطرق، 

م��ي��اه  ت�����ص��ري��ف  خ��ط��وط  اإغ����اق  يف  لت�صببها 

االمطار.

الغاط�صة  امل�����ص��خ��ات  تفقد  اأه��م��ي��ة  وب��ي��ن��ت 

يف ال��ط��واب��ق وامل���ح���ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي تقع 

دون م��ن�����ص��وب ال�����ص��ارع، وق��ي��ام ال��ت��ج��ار ب��اأخ��ذ 

الب�صائع  تخزين  عند  الوقائية  االحتياطات 

يف امل�صتودعات وطوابق الت�صوية.

ك��م��ا دع���ت امل��ق��اول��ني واأ����ص���ح���اب امل�����ص��اري��ع 

البناء جتنبا  بتاأمني مواد  للمبادرة  االإن�صائية 

خطوط  باإغاق  املبا�صر  وت�صببها  الجنرافها 

ت�صريف مياه االأمطار، و�صرورة االبتعاد عن 

املناطق املنخف�صة وجماري ال�صيول واالأودية.

االنباط- عمان

ام�ص  واال�صكان  العامة  اال�صغال  وزارة  اعلنت   

اخلمي�ص اغاق طريق البحر امليت ليومي ال�صبت 

واالحد املقبلني .

واأ�صافت الوزارة يف بيان �صحفي ام�ص اخلمي�ص، 

ان االإغاق للطريق �صيكون باالجتاهني من نهاية 

منطقة الفنادق جنوباً )بورتو البحر امليت ( وحتى 

ج�صر املوجب ذلك لغايات ربط الطريق مع الطرق 

البديلة للج�صور لهذه املنطقة.

االنباط- عمان

�صفيان  روم��ان��ي��ا  يف  االردين  ال�����ص��ف��ري  اع��ل��ن   

القب�ص  ال��ق��ت  ال��روم��ان��ي��ة  ال�صلطات  ان  الق�صاة 

ال�صاب  قتل  جرمية  يف  الرئي�صي  به  امل�صتبه  على 

االردين نبيل خليل خ�صان وال��ذي ق�صى غ��درا يف 

رومانيا منذ يومني. واكد الق�صاة يف تغريدة على 

)توير( ان ال�صفارة تتابع مع ال�صلطات الرومانية 

التحقيقات بهذا اجلرمية حيث تبني ان القاتل من 

جن�صية ثالثة.

االنباط- عمان

املوؤ�ص�صي  االأداء  دول��ة لتطوير  وزي��ر  تراأ�صت   

برئا�صة ال��وزراء رابعة العجارمة اليوم اخلمي�ص 

للدفعة  ي��وم��اً(   50( الن�صفية  امل��راج��ع��ة  ور���ص��ة 

مع  بالتعاون  احلكومية  امل�����ص��ّرع��ات  م��ن  االأوىل 

اجلانب االإماراتي عرب تقنية االت�صال املرئي.

التطوير  اإدارة  ع��ن  ال�����ص��ادر  البيان  واأو���ص��ح 

املوؤ�ص�صي اأن الور�صة التي نظمتها وحدة امل�صرعات 

االأداء  تطوير  اإدارة  يف  االأول��وي��ة  ذات  وامل�صاريع 

املوؤ�ص�صي بالتعاون مع اجلانب االإماراتي تهدف 

اإجن���ازه خ��ال 50 يوماً من  اإىل مراجعة ما مت 

اأ�صل 100، يف جتاوز خم�ص حتديات لثاث جهات 

حكومية اأردنية: هي الربية والتعليم واجلمارك 

اختيار  مت  اإن��ه  واأ���ص��اف،  االجتماعي.  وال�صمان 

هذه اجلهات لتكون اأول دفعة من امل�صاريع التي 

ال�صعوبات  تذليل  بهدف  امل�صّرعات  نظام  تدخل 

الور�صة  �صبق هذه  اأن��ه  اإىل  التي تواجهها، الفتا 

ثاث ور�ص عمل واأكرث من ثاثني اجتماعاً مع 

الفرق الفنية للم�صرعات احلكومية وذلك ملتابعة 

�صري العمل �صمن اخلطة التنفيذية للتحديات.

ت�صمل:  امل�صاريع  قائمة  اأن  اإىل  البيان  واأ�صار 

حتدي ت�صجيل الدورة التكميلية لطلبة الثانوية 

العامة، وحتدي ت�صجيل طلبة ال�صف االأول لغري 

االأردنيني يف وزارة الربية والتعليم، كما ت�صمل 

حتدي ب��راءة الذمة، وحتدي االإدخ��ال املوؤقت يف 

دائرة اجلمارك، باالإ�صافة اإىل حتدي احل�صول 

على املنافع التاأمينية )تعطل، اأمومة، تعوي�ص( 

يف املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي.

ولفت اإىل اأن فكرة امل�صّرعات تقوم على حتديد 

معيقات  تعر�صها  التي  االأول��وي��ة  ذات  امل�صاريع 

اإجرائية يف العمل، بحيث يتم جمع كل اجلهات 

املعنية بامل�صروع على طاولة واحدة، وحّل جميع 

امل��ع��ي��ق��ات وال��ت��ح��دي��ات خ����ال م����دة ال ت��ت��ج��اوز 

مائة يوم، مو�صحا اأن امل�صروع مدعوم من دولة 

االإم��ارات العربية املتحدة ال�صقيقة التي تكفلت 

بتجهيز مبنى خا�ص على نفقتها يف مقر رئا�صة 

ال��وزراء. و�صارك يف الور�صة عن اجلانب االأردين 

وزير الربية والتعليم الدكتور تي�صري النعيمي، 

ومدير ع��ام دائ���رة اجل��م��ارك ال��ل��واء عبد املجيد 

الرحامنة، ومدير عام املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان 

االج��ت��م��اع��ي ال��دك��ت��ور ح����ازم رح��اح��ل��ة، واأم����ني 

ع���ام وزارة ال��رب��ي��ة ل��ل�����ص��وؤون امل��ال��ي��ة واالإداري�����ة 

ال���دك���ت���ورة جن���وى ق��ب��ي��ات، واأم�����ني ع���ام وزارة 

الربية والتعليم لل�صوؤون الفنية الدكتور نواف 

العجارمة. و�صارك عن اجلانب االإماراتي مدير 

ل��وت��اه،  ال����وزراء عبد اهلل  رئ��ا���ص��ة جمل�ص  مكتب 

ورئي�ص اال�صراتيجية واالبتكار احلكومي هدى 

الها�صمي، وم�صاعد املدير العام - قطاع القيادات 

النقبي،  تي�صري  ال��دك��ت��ور  احلكومية  وال��ق��درات 

اإدارة امل�صرعات يف حكومة دبي الدكتورة  ومدير 

را�صية الها�صمي. 

االنباط- عمان

 اأع��ل��ن وزي����ر االأوق������اف وال�����ص��وؤون وامل��ق��د���ص��ات 

االإ���ص��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د اخل��اي��ل��ة، اأن رف��ع 

�صيبداأ من  ���ص��اة اجل��م��ع��ة،  ال��ي��وم الأداء  احل��ظ��ر 

ال�صاعة 11.15 ولغاية ال�صاعة 12.15 ظهرا، بحيث 

يكون الذهاب للم�صجد �صرياً على االقدام.

على  اخلمي�ص،  ام�ص  بيان  يف  اخلايلة  و�صدد 

�صرورة االلتزام باإجراءات ال�صامة العامة املتعلقة 

بالتباعد اجل�صدي واإح�صار �صجادة خا�صة لل�صاة 

وارتداء الكمامة.

ي��ذك��ر اأن اأم����ر ال���دف���اع رق���م 19 ف��و���ص وزي���ر 

ال�صاأن  ه��ذا  يف  االإجرائية  بال�صاحيات  االأوق���اف 

والتي تاأتي حفاظا على �صحة و�صامة املواطنني.

االنباط- عمان

 �صهد ميدان تدريب الفرو�صية التابع للقوات 

امل�صلحة االأردنية اجلي�ص العربي يف الزرقاء ام�ص 

ل�صباط  الفرو�صية  دورة  تخريج  حفل  اخلمي�ص، 

و�صباط ال�صف.

ورع����ى م��دي��ر االحت�����اد ال��ري��ا���ص��ي ال��ع�����ص��ك��ري 

العميد جهاد قطي�صات حفل تخريج الدورة، ووزع 

على  احلفل  وا�صتمل  م�صتحقيها.  على  ال�صهادات 

عرو�ص ريا�صية على اخليل، اأثبت قدرة امل�صاركني 

وبراعتهم يف امتطاء اخليل باأ�صلوب احرايف. واأكد 

العميد قطي�صات ، اأن احلفل اأقيم �صمن بروتوكول 

امل�صلحة  ال��ق��وات  لتعليمات  وطبقا  م�صدد،  �صحي 

االأردنية اجلي�ص العربي.

االنباط- عمان

 اأطلقت مملكة هولندا وجمهورية اأملانيا االحتادية، 

اأم�ص االربعاء، مبادرة م�صروع جديد لدعم تنمية 

املعلومات  تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  ال�صباب  م��ه��ارات 

واالت�صاالت يف االأردن، بعنوان “املهارات من اأجل 

زيادة امل�صاركة االقت�صادية لل�صباب”.

وق��ال��ت ال��وك��ال��ة االمل��ان��ي��ة للتعاون ال����دويل يف 

بيان ام�ص اخلمي�ص، اإن هذه املبادرة تاأتي كمكون 

اإ�صايف مل�صروع “التدريب و التعليم املهني والتقني 

والتعليم العايل املوجه نحو �صوق العمل”، والذي 

امل��واءم��ة بني  ، م�صتهدفاً حت�صني   2017 ع��ام  ب���داأ 

قوى العر�ص والطلب على العمالة يف �صوق العمل 

التقني  التعليم  خم��رج��ات  حت�صني  ع��رب  االأردين 

متويل  ويبلغ  ال��ع��ايل.  التعليم  واأن��ظ��م��ة  وامل��ه��ن��ي 

امل�صروع نحو 20 مليون ي��ورو مقدمة من ال��وزارة 

االحتادية االأملانية للتعاون االقت�صادي والتنمية، 

باال�صافة اىل م�صاهمة 5 مايني يورو مقدمة من 

�صفارة هولندا يف االردن.

وق��ال��ت وزي����رة ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 

ك��اغ، خال  �صيغريد  االإمن��ائ��ي يف مملكة هولندا 

امل�صروع  “اإن  امل�����ص��روع، يف كلمة ع��ن بعد:  اط��اق 

ي��ع��د م��ث��اال ك��ب��ريا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دع���م ال�����ص��ب��اب من 

اآفاقهم  خال تزويدهم باملهارات الازمة لزيادة 

قطاع  م��ع  بالتعاون  �صعداء  ون��ح��ن  االق��ت�����ص��ادي��ة، 

الذي  االأردين  واالت�صاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

وذو  االأردين،  االقت�صاد  يف  حا�صما  عاما  ي�صكل 

ال�صعيدين  على  العمل  مل�صتقبل  متزايدة  اأهمية 

العاملي واملحلي”. واو�صح ال�صفري االملاين كامبمان 

تكنولوجيا  االأردين يف قطاع  ال�صباب  “متكني  اأن 

اأي  اأهمية من  املعلومات واالت�صاالت يعد االأك��رث 

ال��ذي  ك���ورون���ا،  جائحة  اإىل  بالنظر  م�صى  وق���ت 

العاملي  ال�صعيد  ع��ل��ى  م��ت�����ص��ارع  حت���ول  يف  ت�صبب 

ن��ح��و ال��رق��م��ن��ة. و���ص��دد ع��ل��ى اأن حت�صني م��ه��ارات 

املعلومات  تكنولوجيا  جم��ال  يف  االأردين  ال�صباب 

واالت�صاالت يف الوقت احلايل �صيوفر للمتدربني 

لك�صب  و���ص��ائ��ل  امل�����ص��روع  ن��ط��اق  يف  وامل�صتفيدين 

قّيمة  ب�صرية  مب��وارد  االأردن  �صيزود  كما  العي�ص، 

لدعم االقت�صاد االأردين يف مواجهة الوباء”.

ولفت البيان اىل انه مت اختيار قطاع تكنولوجيا 

بالن�صبة  اأول��وي��ة  باعتباره  واالت�صاالت  املعلومات 

للحكومة االأردنية، للعبور اإىل االقت�صاد الرقمي، 

باال�صافة اإىل اأن االأردن برز يف ال�صنوات االأخرية 

كمركز تكنولوجي يف املنطقة يجذب اال�صتثمارات 

م����ن ك����ربي����ات ����ص���رك���ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

واالت�صاالت العاملية.

املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  اأن  البيان  واعترب 

بيئة  ويوفر  االأردن،  يف  النمو  �صريع  واالت�صاالت 

مم���ت���ازة مل�����ص��ارك��ة ال�����ص��ب��اب م���ن خ���ال التوظيف 

والعمل احلر.

ال�صفارة  اأقيم يف  امل�صروع يف حفل  اإط��اق  ومت 

ال��ه��ول��ن��دي��ة ح�����ص��ره وزي����ر ال��ع��م��ل ال��دك��ت��ور معن 

ال��ق��ط��ام��ني، ووزي����ر االق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي وال��ري��ادة 

اأح��م��د ال��ه��ن��ان��دة و���ص��ف��رية مملكة ه��ول��ن��دا ب��ارب��را 

ي���وزي���ا����ص، و���ص��ف��ري ج��م��ه��وري��ة اأمل��ان��ي��ا االحت���ادي���ة 

برينهارد كامبمان ومديرة مكتب الوكالة االأملانية 

اإل��ي��زاب��ي��ث  ول��ب��ن��ان  االأردن  يف  ال�����دويل  ل��ل��ت��ع��اون 

جريباخ.
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العربية-وكاالت

عن   Walt Disney ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 

�أل�����ف م���وظ���ف خ���ال   35 ق����ر�ره����ا ب��ت�����ش��ري��ح 

�لن�شف �لأول من �لعام �ملقبل، وب�شكل خا�ص 

موظفي مدن �ملاهي.

ظل  يف  �لزبائن  عدد  لتدين  �لقر�ر  ويعود 

كورونا. �نت�شار 

وك���ان���ت »دي�������زين« ق���د �أع���ل���ن���ت م�����ش��ب��ق��ا يف 

موظف،  �ألف   28 ت�شريح  عزمها  عن  �شبتمرب 

با�شم  ر�شمي  متحدث  م��ن  ج��اء  م��ا  وبح�شب 

�مل��وؤ���ش�����ش��ة، ف���اإن �ل��ق��ر�ر �جل��دي��د ه��و حتديث 

�ل�شابق. للقر�ر 

وك��ان��ت �ل�����ش��رك��ة �أي�����ش��ا ق��د �أع��ل��ن��ت ب��د�ي��ة 

�ل�شهر عن ت�شريحها ملوظفني يف مقرها  هذ� 

لعدم  وذل���ك  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  ب��ج��ن��وب  �لرئي�شي 

ع����دم م��ع��رف��ة �مل���وع���د �مل���ح���دد لف��ت��ت��اح م��دن 

�ملاهي يف �ملنطقة.

بارك�ص  ل���«دي��زين  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  وك���ان 

د�م��ارو  جو�ص  برودكت�ص«  �أن��د  �إك�شبريين�شز 

��شطررنا  �لأخ���رية،  �لأ�شهر  »يف  �إن��ه  ق��ال  قد 

لإج����ر�ء ع��دد م��ن �ل��ت��ع��دي��ات ع��ل��ى �أع��م��ال��ن��ا، 

وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن ���ش��ع��وب��ة �ل���ق���ر�ر �مل��ّت��خ��ذ، 

�شتمّكننا  نّتخذها  �لتي  �خل��ط��و�ت  �أّن  نعتقد 

من �خلروج )من �لو�شع �لر�هن( �أكرث كفاءة 

وفاعلية عندما نعود �إىل �لو�شع �لطبيعي«.

وي���اأت���ي ذل����ك يف �أع���ق���اب ت��ك��ّب��د جم��م��وع��ة 

ديزين خ�شائر ب�4،7 مليار�ت دولر يف �لف�شل 

�لأخ������ري، م���ا ي��ع��ك�����ص �ل�����ش��رب��ة �ل��ق��وي��ة �ل��ت��ي 

لإنتاج  وقطاعها  �ملجموعة  متنزهات  تلّقتها 

�لأفام �لتي تاأثر جدول مو�عيد �إ�شد�رها.

»ديزين+«  خدمة  على  �لطلب  تز�يد  وكان 

»مولن«  فيلمي  �أطلقت  حيث  �لتدفقي  للبّث 

و«ه���ام���ي���ل���ت���ون« ق����د ح�����ّد ج���زئ���ي���اً م����ن ه���ذه 

�ل�شلبية. �لتد�عيات 

دبي - العربية

�أم������رت �حل���ك���وم���ة �مل���ال���ي���زي���ة ���ش��رك��ة »ت���وب 

غ��اف��ز« - �أك����رب م��ن��ت��ج ل��ل��ق��ف��از�ت يف �ل��ع��امل- 

ب���اإغ���اق 28 م���ن م�����ش��ان��ع��ه��ا ب��ع��د ت��ف�����ش��ي وب���اء 

ملا  �آلف �لعاملني بامل�شانع، وفقاً  »كورونا« بني 

ذكرته وكالة »بلومبريغ«.

 Top« وخال �ختبار للعاملني يف م�شانع

يف  �إي��ج��اب��ي��ة  ح��ال��ة   1067 ك��ان��ت   »Gloves
م�����ش��ان��ع��ه��ا يف م��دي��ن��ة ك��ان��غ �ل��ت��اب��ع��ة ل��ولي��ة 

�شيانغور، من بني 1884 حالية يومية جديدة 

ماليزيا. ت�شهدها 

ووف����ق����اً مل���ا �ط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه »�ل���ع���رب���ي���ة.ن���ت«، 

����ش��ت��م��رت �لإ���ش��اب��ات �جل��دي��دة و���ش��ج��ل��ت رقما 

من  �أكرث  جاء  �لثاثاء،  يوم   2188 بلغ  قيا�شيا 

ن�شفها من جمموعة تريتاي �ملرتبطة باأماكن 

�شكن �لعّمال يف �ل�شركة.

وق��ال��ت �ل�����ش��رك��ة �لأرب���ع���اء، �إن �رت��ف��اع ع��دد 

�حل���الت ي��رج��ع �إىل زي���ادة �لخ��ت��ب��ار�ت، و�أن��ه��ا 

يف  من�شاآتها  يف  �ملر�ص  تف�شي  ينتهي  �أن  تتوقع 

يوم  ويف  �أ�شابيع.  �أرب��ع��ة  �إىل  �أ�شبوعني  غ�شون 

جديدة  �إ���ش��اب��ة   970 ماليزيا  �شجلت  �لأرب��ع��اء 

لفريو�ص كورونا.

�لنتعا�ص  باإعاقة  �لإ���ش��اب��ات  ظهور  وي��ه��دد 

ثلثي  بنحو  �ل��ع��امل  دول���ة مت��د  �لق��ت�����ش��ادي يف 

�لاتك�ص. قفاز�ت 

�خلبري  �شابو�ن  �ل��دي��ن  �شيف  حممد  وق��ال 

�لتي  ري�شري�ص«  »كنانغا  �شركة  يف  �لقت�شادي 

�إن »عودة ظهور  تتخذ من كو�لملبور مقر� لها 

�نتعا�ص  ي��ه��دد  �أن  »ك��وف��ي��د-19« مي��ك��ن  ع���دوى 

�ل��ن��م��و يف �ل���رب���ع �لأخ����ري م���ن �ل���ع���ام ورمب����ا يف 

مطلع �لعام �ملقبل وحتى �حل�شول على �للقاح.

من  �خلمي�ص  ي��وم  �ل�شركة  �أ�شهم  �نتع�شت 

�لرغم  على   ،%9.5 بن�شبة  ي��وم��ني  د�م  ت��ر�ج��ع 

من �أن �ل�شهم ل يز�ل من �ملقرر �أن يحقق �أكرب 

قالت  حيث   2008 م��ار���ص  منذ  �شهرية  خ�شارة 

تتاأخر  قد  �لت�شليم  عمليات  بع�ص  �إن  �ل�شركة 

مبيعات  وتخف�ص  �أ�شابيع  �أربعة  �إىل  ت�شل  ملدة 

.%3 2021 بن�شبة  �ل�شنة �ملالية 

�ملطاطية  �لقفاز�ت  م�شنعى  ر�بطة  وذك��رت 

�مل��ال��ي��زي��ة ف��ى ب��ي��ان ل��ه��ا ي��وم �لأرب���ع���اء �إن���ه »ل��ن 

�إم��د�د�ت  يف  متفاقم  ��شطر�ب  �أي  هناك  يكون 

�لقفاز�ت �ملطاطية على م�شتوى �لعامل حيث » 

تتوفر طاقة جديدة لتعوي�ص �أي نق�ص.

»ديزني« تنوي تسريح 35 ألف موظف بالنصف األول 2021

إغالق أكبر شركة منتجات الحماية من كورونا

»آي بي إم« تخطط لتسريح 10 آالف 
موظف في أوروبا

أميركيون يصطفون للحصول 
على إعانة بطالة

الذهب يصعد مع تزايد آمال التحفيز
 بعد بيانات أميركية

دبي - العربية

من  للتخل�ص   IBM ���ش��رك��ة  تخطط 

حو�يل 10،000 وظيفة يف �أوروبا متثل %20 

من قوة �لعمل لديها يف �لقارة، يف حماولة 

خل��ف�����ص �ل��ت��ك��ال��ي��ف يف وح�����دة خ��دم��ات��ه��ا 

ب��ط��ي��ئ��ة �ل���ن���م���و م����ع �ل���ت���ح���ول ل��ل��ح��و���ش��ب��ة 

�ل�شطناعي. و�لذكاء  �ل�شحابية 

ووف���ق���اً لأ���ش��خ��ا���ص م��ط��ل��ع��ني حت��دث��و� 

ت��ك��ون  �أن  �مل����ق����رر  م����ن  »ب����ل����وم����ب����ريغ«،  ل����� 

مع  ت��اأث��ر�ً،  �لأك��رث  و�أملانيا  �ملتحدة  �ململكة 

يف  تخفي�شات  لإج����ر�ء  �أي�����ش��اً  �لتخطيط 

وبلجيكا. و�إيطاليا  و�شلوفاكيا  بولند� 

�إم يف  ب���ي  �آي  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 

»�إن قر�ر�ت  �لإلكرتوين  �لربيد  بيان عرب 

�لتوظيف لدينا تتخذ لتقدمي �أف�شل دعم 

لعمائنا يف �عتماد من�شة �شحابية هجينة 

�ل�شطناعي«.  �ل��ذك��اء  وق��در�ت  مفتوحة، 

يف  كبرية  با�شتثمار�ت  �لقيام  نو��شل  كما 

لتلبية  ملوظفينا  �ملهار�ت  وتنمية  �لتدريب 

�حتياجات عمائنا على نحو �أف�شل«.

ت�شرر�ً  �ل�شركة  وح��د�ت  �أك��رث  و�شتكون 

تكنولوجيا  خلدمات  �إم  بي  �آي  �شركة  هي 

�مل��ع��ل��وم��ات �ل���ق���دمي���ة، �ل���ت���ي ت��ت��ع��ام��ل مع 

مثل  �ل��ي��وم��ي��ة،  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات 

و�ل���دع���م  �ل��ع��م��اء  ب��ي��ان��ات  م���ر�ك���ز  �إد�رة 

لرتكيب  �ملعلومات  لتكنولوجيا  �لتقليدي 

�طلعت  ملا  وفقاً  �ملعد�ت،  و�إ�شاح  وت�شغيل 

»�لعربية.نت«. عليه 

ف�شل  عملية  ت��ق��ود  �أن   IBM وت��اأم��ل 

�لأع������م������ال و�ل����رتك����ي����ز ع���ل���ى �حل���و����ش���ب���ة 

�ل�شطناعي،  و�لذكاء  �لهجينة  �ل�شحابية 

يف �لنهو�ص بالإير�د�ت خال �لعام �ملقبل.

و�أ�����ش����اف �أح�����د �مل�������ش���ادر �مل��ط��ل��ع��ة على 

�أنه ينبغي �لنتهاء  �لعملية ل� »بلومبريغ«، 

يف  �لتخفي�شات  من  �حلالية  �جلولة  من 

�لوظائف بحلول نهاية �لن�شف �لأول من 

عام 2021.

دبي – العربية

�لقت�شادية  �لبيانات  من  �شل�شلة  �شدرت 

�لأمريكية، �إذ �رتفع عدد �لأمريكيني �لذين 

م��رة  ل��ل��ح�����ش��ول لأول  ب��ط��ل��ب��ات  ي��ت��ق��دم��ون 

�لأ�شبوع  يف  �ألفا   30 ب�  �لبطالة  �إعانات  على 

�لأ�شبوع  باملقارنة مع  21 نوفمرب  �ملنتهي يف 

�رتفاع حالت  �أن  �إىل  �إ�شارة  �شبقه، يف  �لذي 

�لإ�شابة بفريو�ص كورونا و�لقيود �لتجارية 

ت���زي���د م����ن ت�����ش��ري��ح �مل���وظ���ف���ني وحت�����د م��ن 

�نتعا�ص �شوق �لعمل.

وو����ش���ل ع����دد ط��ل��ب��ات �إع����ان����ات �ل��ب��ط��ال��ة 

بذلك �إىل 778 �ألف طلب.

و�ن��خ��ف�����ص �ل���دخ���ل �ل�����ش��خ�����ش��ي �ل�����ش��ه��ر 

من  �ملزيد  ي�شجل  �أن  �ملتوقع  وم��ن  �ملا�شي، 

�لرت�جع ب�شبب خ�شارة �إعانات �لبطالة �لتي 

�لتحفيز  ح��زم��ة  ���ش��م��ن  �حل��ك��وم��ة  مت��ول��ه��ا 

�لتي �أطلقتها بعد يوم من عيد �ملياد.

بد�ية قوية يف  �لقت�شاد  ب��د�أ  ذل��ك،  وم��ع 

�ل�شتهاكي  �لإن���ف���اق  وف���اق  �ل��ر�ب��ع  �ل��رب��ع 

ل�شهر  �ل���ت���وق���ع���ات  �ل���ت���ج���اري  و�ل���ش��ت��ث��م��ار 

�أكتوبر.

ي�شهم  �ل��ذي  �مل�شتهلكني،  �إن��ف��اق  و�رت��ف��ع 

ب����اأك����رث م����ن ث��ل��ث��ي �ل���ن�������ش���اط �لق���ت�������ش���ادي 

ب��ع��د  �مل���ا����ش���ي  �ل�����ش��ه��ر   %0.5 ب����  �لأم����ريك����ي 

1.2% يف �شبتمرب. �رتفاعه 

و�رت��ف��ع��ت ط��ل��ب��ي��ات �ل�����ش��ل��ع �ل��ر�أ���ش��م��ال��ي��ة 

موؤ�شر  وهي  �لطائر�ت،  عد�  �لع�شكرية  غري 

ر�ئج لتلم�ص خطط �إنفاق �ل�شركات، ب� %0.7 

�ملا�شي. �ل�شهر 

�سنغافورة - رويرتز

�م�����ص �خلمي�ص،  �ل��ذه��ب  �أ���ش��ع��ار  �رت��ف��ع��ت 

ي���ر�ه���ن  �إذ  �ل���������دولر،  ب����رت�ج����ع  م���دع���وم���ة 

�ل��وظ��ائ��ف  ب���ي���ان���ات  �أن  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت��ث��م��رون 

�لأم����ريك����ي����ة �مل���ح���ب���ط���ة وت�����ز�ي�����د �إ����ش���اب���ات 

�ل�شلطات  تدفع  �لعامل  �أنحاء  يف  كوفيد-19 

ن��ح��و �لإع�������ان ع���ن �مل���زي���د م���ن �إج�������ر�ء�ت 

�لتحفيز.

و�رت���ف���ع �ل���ذه���ب يف �مل��ع��ام��ات �ل��ف��وري��ة 

1809.61 دولر لاأون�شة. وز�دت  �إىل   %0.2

�إىل   %0.1 �لآج��ل��ة  �لأمريكية  �لذهب  عقود 

1807.80 دولر.

�لأبحاث  ��شت�شاري  باروت  هار�شال  وقال 

»لحظنا  فوك�ص  ميتال  ل��دى  �آ�شيا  بجنوب 

حت�����ش��ن �لإق�����ب�����ال ع���ل���ى �مل���خ���اط���رة ب�����ش��ب��ب 

�ل���ت���ف���اوؤل ب�����ش��اأن �ل���ل���ق���اح، وك���ان���ت ه����ذه من 

�ملعاك�شة للذهب. �لرياح 

»ل��ك��ن م��ع ����ش��ت��م��ر�ر ن���زول �ل����دولر، جتد 

�أ�شعار �لذهب نوعا من �لدعم«.

0.1% �ل��ي��وم، مما  ه��ب��ط م��وؤ���ش��ر �ل����دولر 

ي���ع���زز ج��اذب��ي��ة �ل���ذه���ب ب��ال��ن�����ش��ب��ة حل��ائ��زي 

�لعمات �لأخرى.

�لت�شخم  ���ش��د  �ل��ذه��ب حت��وط��ا  وي��ع��ت��رب 

�ل���ذي م��ن �مل��رج��ح �أن ي��ن��ج��م ع��ن �إج����ر�ء�ت 

�ل�شخمة. �لتحفيز 

�شعدت  �لأخ���رى،  �لنفي�شة  �مل��ع��ادن  وم��ن 

لاأون�شة.  دولر   23.38 �إىل   %0.3 �لف�شة 

وز�د �لباتني 0.4% �إىل 967.15 دولر وربح 

�لباديوم 1.2% لي�شجل 2368.68 دولر.

»اياتا« خسائر قطاع الطيران 7 مليارات دوالر شهريا في 2021

بيتكوين تقلص خسائرها لـ10% وتفجر مخاوف مستقبل 
العمالت المشفرة

دبي - العربية

ق���ال ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����ص ل���احت���اد �ل�����دويل للنقل 

حممد  �لأو���ش��ط  و�ل�شرق  �إفريقيا  لإقليم  �جل��وي 

�شهريا  �لطري�ن  �شركات  خ�شائر  �إن  �لبكري  علي 

يف 2021 �شت�شل، حتى بعد �لتعايف �لبطيء، �إىل 7 

مليار�ت دولر �شهريا.

و�أ�شاف يف حديثه مع �لعربية �أن معاناة �شركات 

فجزء  �ملقبلة،  �لفرتة  خ��ال  �شتتو��شل  �لطري�ن 

»ك��ب��ري م��ن ���ش��ن��اع��ة �ل���ط���ري�ن �ن��ه��ار ف��ع��ا خ��ال 

�إىل  �ملتبقي يف ط��ري��ق��ه  ك���ورون���ا، و�جل����زء  ج��ائ��ح��ة 

�لنهيار �إذ� مل يتو��شل �لدعم �حلكومي ل�شركات 

�إىل �ملبالغ �لتي جرى �شخها يف  �إ�شافة  �لطري�ن، 

حتى  دولر  مليار   173 �لبالغة  �ل��ط��ري�ن  �شركات 

�لآن«.

و�أ�شار �إىل �أن �لبديل عن �مل�شاعد�ت �حلكومية 

هي �لدعم �ملايل من �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لعاملية �شو�ء 

�شند�ت،  ب��اإ���ش��د�ر  �ل�شركات  قيام  �أو  ق��رو���ص،  ع��رب 

موؤكد� �أنه يف حال عدم حتقق هذ� �لأمر فاإن باقي 

�ل�شركات �شتختفي.

و�أو�شح �أن قطاع �لطري�ن لن يعود �إىل ما كان 

عليه يف عام 2019، �إل خال عام 2024.

تلزم  �أن  ت�شتطيع  �شركات �لطري�ن ل  �أن  و�أك��د 

�مل�����ش��اف��ري��ن ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى �ل��ل��ق��اح ق��ب��ل �ل�شفر، 

موؤكد� �أن هذ� �لأمر بيد فقط �ل�شلطات �لت�شريعية 

يف كل دولة.

وقال �لحتاد �لدويل للنقل �جلوي »�إياتا« ، �إن 

�شركات �لطري�ن قد تخ�شر نحو 157 مليار دولر 

يف �لعامني �حلايل و�ملقبل وكانت »�إياتا« قد توقعت 

يف يونيو �ملا�شي �أن تبلغ �خل�شائر 100 مليار دولر 

خال تلك �لفرتة.

وت��وق��ع �لحت����اد �ل����دويل للنقل �جل���وي ع��ج��ز�ً 

بنحو  �لعام، وخ�شائر  118 مليار دولر هذ�  بقيمة 

39 مليار دولر يف عام 2021.

�لتي ل تز�ل  �لتحديات  �لتوقعات،  وُت��ربز هذه 

تو�جه �لقطاع على �لرغم من تز�يد �لتفاوؤل ب�شاأن 

�ملقرر  من  �لتي  كورونا  لفريو�ص  لقاحات  تطوير 

��شتمر�ر توزيعها عامليا على مد�ر �لعام �ملقبل.

�أن��ه من  �إىل  �ل��دويل  وت�شري تقدير�ت �لحت��اد 

�شتني  بنحو  �مل�شافرين  ع��دد  ينخف�ص  �أن  �ملتوقع 

�إىل مليار   2019 ب��ع��ام  �ل��ع��ام م��ق��ارن��ة  �مل��ئ��ة ه��ذ�  يف 

وثمامنئة مليون م�شافر.

دبي - العربية

خ�������ش���رت �ل���ع���م���ل���ة �ل���رق���م���ي���ة �مل�������ش���ف���رة 

بيتكوين، �م�ص �خلمي�ص �أكرث من 12%، �إىل 

2200 دولر لت�شل �إىل 16500 دولر، قبل �أن 

تعود وتقل�ص هذه �خل�شائر �إىل %10.

�ل��ت�����ش��اوؤلت جم��دد�  و�أث���ار ه��ذه �لهبوط 

ح�����ول م�����ش��ت��ق��ب��ل �ل���ع���م���ات �مل�������ش���ف���رة ب��ع��د 

بيتكوين  �لتي حققتها  �ل�شاروخية  �ملكا�شب 

وب��ع�����ص �ل��ع��م��ات �ل��رق��م��ي��ة �لأخ�����رى منذ 

مطلع �لعام �جلاري.

�أخ���رى،  م�شفرة  ع��م��ات  �نخف�شت  كما 

 %20.26 �إك�����ص.�آر.ب��ي  ريبل  عملة  فقدت  �إذ 

�إي���رثي���وم  وه��ب��ط��ت  دولر،   0.51 ل��ت�����ش��ج��ل 

13.16% �إىل 500.8 دولر.

�لرت��ف��اع��ات  م��ن  �شل�شلة  بعد  ذل��ك  ي��اأت��ي 

و�ل����ره����ان ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة ���ش��ع��ود �ل��ع��م��ل��ة 

�لرقمية �مل�شفرة �لأ�شهر يف �لعامل.

بيتكوين  ح��ق��ق��ت  �مل��ا���ش��ي،  ي��ن��اي��ر  وم��ن��ذ 

من  �ق��رتب��ت  بعدما   %160 ن�شبته  �رت��ف��اع��ا 

�ل��ق��وي  �ل��ط��ل��ب  ب��دع��م م��ن  �أل���ف دولر،   20

نق�شها  بجانب  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  قبل  م��ن 

�أن قامت �شركات �ملدفوعات  يف �ل�شوق، بعد 

�لإلكرتونية مثل �شكوير وباي بال ب�شر�ئها 

نيابة عن �لعماء.

ووف������ق ب���ي���ان���ات »ك����وي����ن م����ارك����ت ك�����اب«، 

�رت���ف���ع���ت �ل��ق��ي��م��ة �ل�����ش��وق��ي��ة �لإج���م���ال���ي���ة 

خ���ال   %14 ب��ن�����ش��ب��ة  �ل���رق���م���ي���ة  ل��ل��ع��م��ات 

�أ�شبوع لرتبح نحو 69.2 مليار دولر، وذلك 

�لإجمالية  �ل�شوقية  �لقيمة  �رتفعت  بعدما 

للعمات �لرقمية من م�شتوى 498.2 مليار 

�إىل  �ملا�شي  دولر يف تعامات يوم �لثاثاء 

تعامات  يف  دولر  م��ل��ي��ار   561.4 م�����ش��ت��وى 

�ليوم. �شباح 

من  �مل��زي��د  �لرقمية  �لعمات  و�كت�شبت 

�لزخم موؤخر�ً، مع تز�يد �لهتمام �ملوؤ�ش�شي 

ب��ه��ا و�ع��ت��م��اده��ا م��ن ق��ب��ل ب��ع�����ص �ل�����ش��رك��ات 

وعلى ر�أ�شها »باي بال«.

و��شتفادت �لعمات �لرقمية �مل�شفرة من 

�آمنا وحتوطا  �أزمة كورونا باعتبارها ماذ� 

�شد �لت�شخم بعد �شخ �حلكومات و�لبنوك 

�ملركزية حزما حتفيزية �شخمة، لتنجح يف 

�لعام. وخال  هذ�  �لأد�ء  �لذهب يف  جت��اوز 

�ل��ذه��ب بن�شبة  ���ش��ع��ر  �ل��ع��ام �حل���ايل �رت��ف��ع 

وذل���ك  دولر�،   447 ن��ح��و  ر�ب���ح���اً   %22.46

م�شتوى  ح��ول  �لأوق��ي��ة  �شعر  �رت��ف��ع  بعدما 

1500 دولر.

�لتنفيذي  �أو�شح �ملدير  �ل�شياق،  ويف هذ� 

يف �نرتماركت ��شرت�تيجي �أ�شرف �لعايدي، 

�ل��ع��م��ات  �أن  »�ل���ع���رب���ي���ة«،  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف 

�لرقمية �شهدت موؤخر� �رتفاعات حادة غري 

�رتفعت  �أن بيتكوين قد  �إىل  مربرة، م�شري� 

بني �أعو�م 2012 و2016 نحو 500 مرة.

ت�شهد  بيتكوين  عملة  �أن  �لعايدي  و�أك��د 

بعد  ق��وي��ة،  ق��ف��ز�ت  ب��ع��د  ت�شحيح  ع��م��ل��ي��ات 

140% م��ن��ذ ب��د�ي��ة �ل��ع��ام،  �رت��ف��اع��ات ب��ن��ح��و 

ت�شحيح  ت�شهد عملية  �أن  �لطبيعي  لذ� من 

بن�شبة 7% على �لأقل.
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االناط-وكاالت

لتحرير  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اجل��ب��ه��ة  ذك���رت 

م�شاورات  اإن  اخلمي�س  يوم  م�شاء  فل�شطني 

���ش��ي��ا���ش��ي��ة م��ط��ول��ة ج���رت ع��ر ال��ه��ات��ف مع 

ح��رك��ة ح��م��ا���س ����ش���ارك ف��ي��ه��ا ع���ن احل��رك��ة 

املكتب  رئي�س  هنية  اإ�شماعيل  الإ���ش��ام��ي��ة 

ع�����ش��و مكتبها  ب����دران  ال�����ش��ي��ا���ش��ي، وح�����ش��ام 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي، وع����ن اجل��ب��ه��ة ف��ه��د ���ش��ل��ي��م��ان 

ع�شو  حمادة  ومعت�شم  العام،  الأمني  نائب 

ال�شيا�س مكتبها 

ل��ه��ا تلقت  ب��ي��ان  واأو����ش���ح���ت اجل��ب��ه��ة يف 

ت��ل��ك  اأن  ع���ن���ه  ن�������ش���خ���ة  “�شفا”  وك�����ال�����ة 

الفل�شطينية  الأو���ش��اع  ت��ن��اول��ت  امل�����ش��اورات 

يف ظ���ل م���ا ���ش��ه��دت��ه م���ن ت���ط���ورات اأه��م��ه��ا 

اإىل  ال���ع���ودة  الفل�شطينية  ال�����ش��ل��ط��ة  ق����رار 

ال��ت��ن�����ش��ي��ق الأم���ن���ي م��ع ���ش��ل��ط��ات الح��ت��ال 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، واح��ت��م��الت ال��و���ش��ع يف ظل 

الإدارة الأمريكية اجلديدة

اإىل  ال����ع����ودة  اأن  م���ًع���ا  اجل���ان���ب���ان  وراأى 

التن�شيق الأمني �شكلت انقاباً على قرارات 

املجل�س  ودورات   )2018( الوطني  املجل�س 

 ،2020/5/19 يف  القيادي  والقرار  املركزي، 

وخم��رج��ات اج��ت��م��اع الأم��ن��اء ال��ع��ام��ني بني 

بريوت ورام اهلل يف 2020/9/3

هذه  اأن  على  البيان-  اتفقا-بح�شب  كما 

�شلباً.  نف�شها  تعك�س  اأن  �شاأنها  من  اخلطوة 

الوطني،  احل��وار  م�شار  على  م��وؤث��ر،  ب�شكل 

وخ�����ط�����وات اإن�����ه�����اء الن���ق�������ش���ام وا����ش���ت���ع���ادة 

موؤ�ش�شات  بناء  واإع���ادة  الداخلية،  ال��وح��دة 

واإ�شاحها،  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 

وت���ك���ري�������س اأ����ش�������س الئ����ت����اف وال�������ش���راك���ة 

الوطنية

وث��م��ن ال��ط��رف��ان امل��وق��ف ال��وط��ن��ي ال��ذي 

عرت عنه الف�شائل واملوؤ�ش�شات املجتمعية، 

يف رف�����ش��ه��ا اخل���ط���وة الأخ�������رية ل��ل�����ش��ل��ط��ة 

الرتاجع  �شرورة  على  واأك��دا  الفل�شطينية، 

ع��ن��ه��ا وال���ع���ودة اإىل ال��ت��واف��ق��ات ال��وط��ن��ي��ة، 

وق��رار  الوطني  ال��وف��اق  وثيقة  ذل��ك  مبا يف 

الأم��ن��اء  اج��ت��م��اع  وخم��رج��ات   2020/5/19

العامني

اأك�����د اجل���ان���ب���ان-  ن��ف�����ش��ه،  ال�����ش��ي��اق  ويف 

موا�شلة  على  العمل  اأهمية  ال��ب��ي��ان-  وف��ق 

احل����وار ال��وط��ن��ي ب��اع��ت��ب��اره، ع��ل��ى ال����دوام، 

للت�شاور  الف�شلى  والو�شيلة  �شرورة وطنية 

الوطنية،  احل��ال��ة  اأط����راف  ب��ني  وال��ت��ب��اح��ث 

اإىل  والو�شول  امل�شرتكة،  القوا�شم  وتعميق 

وي�شون  ي�شمن  مب��ا  الوطنية،  التوافقات 

الح��ت��ال  ���ش��د  ل�شعبنا  ال��ن�����ش��ايل  امل�����ش��ار 

الزاحف،  وال�شم  ال�شتيطاين،  وال�شتعمار 

واإن�����ه�����اء الن���ق�������ش���ام وا�����ش����ت����ع����ادة ال����وح����دة 

الداخلية

وتداول اجلانبان بنتائج لقاء ا�شطنبول، 

وال����ق����اه����رة ب����ني ح���رك���ت���ي ف���ت���ح وح���م���ا����س، 

وك��ي��ف��ي��ة اإخ������راج م�����ش��األ��ة الن��ت��خ��اب��ات من 

الوطنية،  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ن��اء  واإع����ادة  م��اأزق��ه��ا 

واإ�شاحها من النقطة التي توقفت عندها

ك��ذل��ك ت���واف���ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى خ��ط��ورة 

املنتخب  الرئي�س  اإدارة  على  امل�شبق  الرهان 

ج���و ب���اي���دن، ب��اع��ت��ب��اره��ا ���ش��اح��ب��ة احل��ل��ول 

واأك��دا  ال�شيا�شية،  العملية  اإط���اق  لإع���ادة 

ت�شكل  ال��دول��ي��ة  ال��رب��اع��ي��ة  اإىل  ال��ع��ودة  اأن 

الوطنية  وامل�����ش��ال��ح  الق�شية  ع��ل��ى  خ��ط��راً 

و�شددا على اأن البديل هو يف ا�شتنها�س كل 

املقاومة يف وجه الحتال، والعودة  اأ�شكال 

اأث��ب��ت��ت  ب��ع��دم��ا  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ت���واف���ق���ات  اإىل 

عبثيتها يف  ق��رن،  رب��ع  اأك��ر من  مفاو�شات 

ظل اتفاق اأو�شلو واآلياته الفا�شدة

وت�������واف�������ق ال�����ط�����رف�����ان ع����ل����ى ������ش�����رورة 

ا����ش���ت���ن���ه���ا����س ع���ن���ا����ش���ر ال����ق����وة يف احل���ال���ة 

لتحقيق  الوطنية،  ال�شراكة  عر  الوطنية، 

الأه�������داف ال��وط��ن��ي��ة امل�������ش���روع���ة ل�����ش��ع��ب��ن��ا، 

وال���ف���وز ب��احل��ري��ة وال���ش��ت��ق��ال وال�����ش��ي��ادة 

العودة

االنباط-وكاالت

واملحررين،  الأ�شرى  �شوؤون  هيئة  بينت   

يوم اخلمي�س، اأن معاناة الأ�شرى يف �شجون 

كل  وتتجدد  ت�شتد  الإ�شرائيلية  الح��ت��ال 

نق�س  ب�شبب  ال�شتاء  ف�شل  دخ��ول  مع  ع��ام 

توافر  وع��دم  والأغطية،  ال�شتوية  املاب�س 

اأج����ه����زة ال��ت��دف��ئ��ة يف ك��ث��ري م���ن ال�����ش��ج��ون 

والتحقيق التوقيف  ومراكز 

واأو���ش��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة اأن����ه م��ع ب���دء دخ��ول 

احل��رارة،  درج��ات  وانخفا�س  ال�شتاء  ف�شل 

ي���ع���اين الأ�����ش����رى م���ن ن��ق�����س يف امل��اب�����س 

واحل�������رام�������ات وال����ب����ط����ان����ي����ات ال�������ش���ت���وي���ة، 

الأ�شرى  يقوم  اإذ  حديثاً،  املعتقلني  وخا�شة 

م�شاعدتهم  ع��ل��ى  الأق�����ش��ام  يف  امل��ت��واج��دي��ن 

يلزمهم من ماب�س وحاجيات  ما  وتقدمي 

مما يتوفر لديهم، ما يت�شبب يف نق�س حاد 

والأغطية باملاب�س 

مراكز  يف  تزيد  املعاناة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

يف  كما  )ال��ك��راف��ان��ات(  احلديدية  التوقيف 

م��رك��ز ت��وق��ي��ف ح����وارة، ويف ال�����ش��ج��ون التي 

ت��ق��ع يف امل��ن��اط��ق ال�����ش��ح��راوي��ة )ك��ال��ن��ق��ب 

ون���ف���ح���ة وب���ئ���ر ال�����ش��ب��ع ورمي���������ون(، ن��ظ��را 

تلك  بها  تتميز  التي  جدا  الباردة  لاأجواء 

املنطقة بحكم طبيعتها اجلغرافية

اإدارة معتقات الحتال  اأن  ولفتت اىل 

عن يف �شيا�شة “ال�شتهتار بحياة الأ�شرى  تمُ

وف���ر����س ظ����روف ح��ي��ات��ي��ة ���ش��ع��ب��ة ع��ل��ي��ه��م، 

وال��ت��ن��ك��ي��ل ب��ه��م يف ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه��م امل��ع��ي�����ش��ي��ة 

ال��ي��وم��ي��ة ك���اف���ة، ���ش��ارب��ة ب��ع��ر���س احل��ائ��ط 

واملواثيق  والقوانني  الإن�شان  مبادئ حقوق 

الدولية”

وط��ال��ب��ت ال��ه��ي��ئ��ة، امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��دول��ي��ة 

الأحمر  ال�شليب  راأ�شها  وعلى  واحلقوقية 

ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى �شلطات  ب�����ش��رورة  ال����دويل، 

ل���ت���وف���ري  ����ش���ج���ون���ه���ا  واإدارة  الح������ت������ال 

ماب�س  من  ال�شتوية  الأ�شرى  م�شتلزمات 

واأغ��ط��ي��ة يف ظ��ل ال��رد ال��ق��ار���س م��ع دخ��ول 

ف�شل ال�شتاء ويف ظل وقف زيارات الأهايل 

لذويهم وعدم قدرتهم على اإدخال الأموال 

جائحة  بحجة  الكانتينا  يف  ح�شاباتهم  اىل 

“كورونا

االنباط-وكاالت

ال��ق��ي��ادة  اأن  ال����ع����ري،  “وال”  م���وق���ع  ذك����ر 

الأ�شابيع  خ��ال  اأ���ش��درت  اإ�شرائيل  يف  ال�شيا�شية 

م�شتعًدا  ي��ك��ون  ب���اأن  للجي�س  تعليمات  الأخ����رية 

اإي��ران  اأمريكي �شد  ب��اأي ن�شاط  ل�شيناريو القيام 

ق��ب��ل ان��ت��ه��اء ولي����ة ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د 

ت��رام��ب، وذل���ك ن��ق��ًا ع��ن م�����ش��وؤول��ني �شيا�شيني 

مطلعني على املو�شوع

واأ�شاف املوقع، اأن هذه التعليمات للجي�س مل 

ادارة  ان  اأو تقديرات  ت�شل لهم ب�شبب معلومات 

ب�شبب  اإمن���ا  اي���ران،  بعملية �شد  �شتقوم  ت��رام��ب 

الفرتة احل�شا�شة خال الأ�شابيع حتى ا�شتبدال 

الإدارة الأمريكية يف 20 كانون اأول/ يناير

واأ�شار املوقع اإىل اأن وزير اجلي�س الإ�شرائيلي 

بيني غانت�س حتدث خال الأ�شبوعني الأخريين 

مرتني مع القائم باأعمال وزير الدفاع الأمريكي 

م��ارك  ال��وزي��ر  ا�شتبدل  ال���ذي  ميلر،  كري�شتوفر 

ا�شر الذي اقاله الرئي�س الأمريكي بعد اأيام من 

النتخابات

ومن جهتهم، قال م�شوؤولون اإ�شرائيليون: اإن 

هذه املحادثات تحورت حول املو�شوع الإيراين، 

الو�شع يف �شوريا، ومذكرة التفاهمات الأمنية بني 

اإ�شرائيل والوليات املتحدة

واأ�شاف امل�شوؤولون اأنه لو عملت اإدارة ترامب 

�شد اإي��ران فاإن اإ�شرائيل �شتتلقى اإن��ذاًرا م�شبًقا. 

وم���ع ذل���ك، ب�شبب ح��ال��ة ع���دم ال��ي��ق��ني ال��ك��ب��رية، 

�شدرت اأوامر للجي�س بالتاأكد من الآن اأن تكون 

�شل�شلة من الأنظمة يف كفاءة عالية

يف  تخ�شى  اإ�شرائيل  ف��اإن  امل�شوؤولني  وبح�شب 

ح��ال ه��ج��وم اأم��ري��ك��ي، اأن ي��ق��وم الإي��ران��ي��ون برد 

ع�شكري �شد اإ�شرائيل ب�شورة مبا�شرة، عن طريق 

اأو  �شوريا  لإي��ران يف  املوالية  امل�شلحة  املجموعات 

حزب اهلل يف لبنان

�شار اإىل اأنه يف الأ�شبوع املا�شي اأفادت �شحيفة  يمُ

“نيويورك تاميز” اأن الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب عر�س اأمام م�شوؤولني يف الإدارة الأمريكية 

اإمكانية مهاجمة من�شاأة اإيران املركزية لتخ�شيب 

اليورانيوم يف نطنز

ت��رام��ب خ��ال جل�شة يف  وج���اءت ت�شريحات 

ال��غ��رف��ة ال��ب��ي�����ش��اوي��ة ب��ع��د اط��اع��ه ع��ل��ى تقرير 

الوكالة الدولية للطاقة النووية ومفاده اأن اإيران 

زادت ب�شكل كبري كمية اليورانيوم املخ�شب املتوفر 

بني يديها

ال��رئ��ي�����س مايك  ن��ائ��ب  ف���اإن  للتقرير،  ووف��ًق��ا 

بين�س، وزير اخلارجية مايك بومبيو وم�شوؤولني 

اإىل  �شيوؤدي  الأم���ر  اإن  للرئي�س  قالوا  الإدارة  يف 

ت�شعيد اإقليمي

االنباط-وكاالت

ب��ع��د ال���ت���اأك���د م���ن ف�����ش��ل ح������وارات امل�����ش��احل��ة 

وحما�س،  فتح  حركتي  بني  م��وؤخ��را  عقدت  التي 

التوافقات  رغ��م  القاهرة،  امل�شرية  العا�شمة  يف 

ا�شطنبول  ح����وارات  يف  احلركتني  ب��ني  ال�شابقة 

ومن قبل لقاء الأمناء العامني للف�شائل، ب�شبب 

توقيت اإجراء النتخابات، �شرعت حركة حما�س 

الفل�شطينية  الف�شائل  �شل�شلة لقاءات مع  بعقد 

للتو�شل  واخل���ارج،  الداخل  ال�شعب يف  ومكونات 

اإىل م�شار �شحي للحالة الفل�شطينية ، يف الوقت 

ال��ذي اأك��دت فيه حركة فتح التزامها مبا جرى 

التوقيع عليه من تفاهمات لإنهاء النق�شام

وبدا وا�شحا اأن احلركة من وراء تلك اللقاءات 

الكامي  الرتا�شق  ع��ودة  بعد  اأعلنت عنها،  التي 

م��ع ح��رك��ة فتح ح��ول اجل��ه��ة ال��ت��ي اأف�شلت تلك 

احلوارات، هو ت�شكيل موقف ي�شاند وجهة نظرها 

فتح  اتهمتها  اأن  بعد  خا�شة  ف��ت��ح،  ح��رك��ة  اأم����ام 

بالرتاجع عن توافقات ا�شطنبول التي تن�س على 

اإجراء النتخابات ب�شكل متوال بدل من التزامن، 

الأمر الذي مل تخفه حما�س اأي�شا

رئي�س  ب����دران  ح�����ش��ام  اأع��ل��ن  التفا�شيل،  ويف 

اإن  حما�س،  حركة  يف  الوطنية  العاقات  مكتب 

اأج��رى  هنية  اإ�شماعيل  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�س 

ج��م��ل��ة م���ن الت�������ش���الت م���ع ع����دد م���ن الأم���ن���اء 

اآخ��ر  ملناق�شة  الفل�شطينية  للف�شائل  ال��ع��ام��ني 

امل�شتجدات، مو�شحا اأن الت�شالت ا�شتغرقت عدة 

�شاعات و�شملت كل من زياد النخالة الأمني العام 

حلركة اجلهاد الإ�شامي، واأبو اأحمد فوؤاد نائب 

اأمني عام اجلبهة ال�شعبية، وفهد �شليمان نائب 

اأم��ني عام اجلبهة الدميقراطية، وط��ال ناجي 

نائب اأمني عام اجلبهة ال�شعبية القيادة العامة، 

والدكتور م�شطفى الرغوثي اأمني عام املبادرة 

الوطنية

اأن���ه���ا ت���رك���زت ع��ل��ى ق�����رار ال�شلطة  واأو�����ش����ح 

العودة لالتزام بالتفاقيات مع الحتال، واأثر 

اأن  اإىل  الوطنية، لفتا  الوحدة  ذل��ك على م�شار 

امل��ح��اور املت�شلة  ال��ع��دي��د م��ن  ا���ش��ت��ع��را���س  هنية 

بهذا املو�شوع، وكيفية العمل امل�شرتك مع الكل 

الوطني حلماية م�شار الوحدة الوطنية واإعادته 

انطلق منها، مبا  التي  ال�شيا�شية  اإىل مرتكزاته 

وملحقاته،  اأو�شلو  اتفاق  ب�  العمل  اإنهاء  ذل��ك  يف 

واأه��م��ي��ة ذل���ك مل��واج��ه��ة الأخ���ط���ار وال��ت��ح��دي��ات 

الفل�شطيني،  وال�شعب  الق�شية  على  امل��ت��زاي��دة 

الت�شاور  ا�شتمرار  التفاق على  اأن��ه مت  اإىل  لفتا 

وتو�شيعه لي�شمل بقية الف�شائل ومكونات �شعبنا 

الفل�شطيني وك��ان ف��وزي برهوم، املتحدث با�شم 

اإن تلك ال��ل��ق��اءات تهدف اإىل خلق  احل��رك��ة ق��ال 

واإن  ا�شتباك حقيقية موحدة مع الحتا  حالة 

اأي انتخابات فل�شطينية يجب األ تخ�شع ملعايري 

وم����زاج ح��رك��ة ف��ت��ح، وان��ت��ق��ائ��ي��ت��ه��ا، ب��ل اأن تكون 

�شياغة  ت�شمن  و�شفافة  ونزيهة  حرة  انتخابات 

اأ�ش�س  على  الفل�شطينية  ال�شيا�شية  املوؤ�ش�شات 

وطنية جت�شد �شراكة فل�شطينية حقيقية

حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�س  ن��ائ��ب  وك���ان 

حما�س �شالح العاروري، قال اإن م�شار امل�شاحلة 

تلك  ف�����ش��ل  ب��ع��د  وذل����ك  الأول،  مل��رب��ع��ه  ي��ع��د  مل 

احلوارات، وقال املطلوب اأن نوا�شل جهودنا حتى 

وحتقيق  النق�شام  اإن��ه��اء  اإىل  امل�����ش��ار  ه��ذا  ي�شل 

خ���ال مقابلٍة  اأي�����ش��ا  واأك����د   ، الوطنية  ال��وح��دة 

اأن احل��وار مع حركة  الأرب��ع��اء  تلفزيونية م�شاء 

فتح مل ينقطع يوما وقال اإن حما�س تخ�شى من 

ثم  رئا�شية  ثم  ت�شريعية  انتخابات  اإىل  ال��ذه��اب 

التوقف وعدم اإجراء انتخابات املجل�س الوطني، 

وقال ل نريد الذهاب لتجديد �شرعيات ال�شلطة 

دمنا من اإعان ال�شلطة  فقط، كما تفاجاأنا و�شمُ

مع  الأم��ن��ي  والتن�شيق  بالتفاقات  العمل  ع���ودة 

الح���ت���ال و���ش��ّك��ل ���ش��دم��ة وم��ف��اج��اأة ل��ن��ا خ��ال 

م�شاورات القاهرة وكانت حركة حما�س وافقت يف 

ال�شابق خال حوارات جرت يف مدينة ا�شطنبول 

الرتكية، على اإجراء النتخابات بالتوايل، على اأن 

تبداأ بالت�شريعية ثم الرئا�شية واأخرى للمجل�س 

الوطني، يف مدة ل تتعدى ال�شتة اأ�شهر

وج��اءت ات�شالت حما�س اجلديدة بعد ف�شل 

حوارات القاهرة الأخرية، وبعد اأن اأعلنت حركة 

يف  �شببا  ك��ان��ت  املتغرية  حما�س  م��واق��ف  اأن  فتح 

ذلك، ونفت احلركة اأن يكون ملف عودة ال�شلطة 

للعمل بالتفاقيات املوقعة مع اإ�شرائيل �شببا يف 

ف�شل تلك احلوارات، حيث اأكد روحي فتوح ع�شو 

اللجنة املركزية حلركة فتح، اأن ف�شل احل��وارات 

ك��ان ي��وم 16 م��ن ال�شهر اجل����اري، واأن الإع���ان 

ع���ن ع�����ودة ال��ع��م��ل ب��الت��ف��اق��ي��ات ك����ان يف ال��ي��وم 

اأن حما�س تراجعت عن تتايل  اإىل  التايل، لفتا 

النتخابات، وطالبت باأن تكون متزامنة

لكن رغ��م ذل��ك ق��ال ال��ل��واء جريل الرجوب 

اأم�����ني ���ش��ر ال��ل��ج��ن��ة امل���رك���زي���ة حل��رك��ة ف��ت��ح، اإن 

قريبا  �شت�شتاأنف  ح��م��ا���س  ح��رك��ة  م��ع  ال��ل��ق��اءات 

لإجن��از الت��ف��اق ال��ذي �شيقود لإ���ش��دار املرا�شيم 

الت�شريعية  النتخابات  بعقد  الرئا�شية اخلا�شة 

اأن  الرجوب  واأك��د  الوطني  واملجل�س  والرئا�شية 

حركة فتح وعلى راأ�شها الرئي�س حممود عبا�س 

ملتزمة التزاما تاما بتحقيق امل�شاحلة، واإجناز 

خال  من  النق�شام،  واإن��ه��اء  الوطنية،  ال�شراكة 

ب��اع��ت��ب��اره��ا ال�شمان  ان��ت��خ��اب��ات ح���رة ون��زي��ه��ة، 

امل�شتقلة،  الفل�شطينية  ال��دول��ة  لإق��ام��ة  الأخ���ري 

وفقا لقرارات ال�شرعية الدولية
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حماس تعقد لقاءات مع الفصائل.. والرجوب يعلن التزام فتح بالمصالحة

االنباط-وكاالت

و�شل ال�شاب “�شهيد بن يو�شف تكال” قبل 

تاون” جنوب  “كيب  مدينة  م��ن  اأ�شهر  ع��دة 

اأفريقيا اإىل مدينة القد�س املحتلة م�شياً على 

الأقدام يف رحلة ا�شتغرقت اأكر من عامني

يف مدينة  “تكال” امل��ت��واج��د حالياً  وق���ال 

القد�س املحتلة: “غادرت من جنوب اأفريقيا 

“زمبابوي  ب�  وم��ررت   ،2018 اأغ�شط�س   15 يف 

وال�����ش��ودان  واإثيوبيا  وكينا  وتنزانيا  وزام��ب��ي��ا 

وم�شر وغزة، ثم عاد اإىل م�شر وتوجه مليناء 

ال��غ��رب��ي��ة ثم  ال�����ش��ف��ة  ث���م  الأردن  ال��ع��ق��ب��ة يف 

القد�س”

واأ����ش���ار اأن���ه ح��ني ع��ودت��ه م��ن ال��ق��د���س اإىل 

ب�شبب  احل����دود  ��ل��ق��ت  اأغمُ الأردن،  ع��ر  ب���اده 

تف�شي وب��اء كورونا فعاد للقد�س مرة اأخ��رى، 

م�شرياً اإىل اأنه �شيتوجه بعد هذه الرحلة اإىل 

ال�شعودية لأداء فري�شة احلج

امل�شجد  يف  يتواجد  “تكال” اأن���ه  واأو���ش��ح 

بال�  و�شفه  فيما  ���ش��ه��ور،  ع���دة  منذ  الأق�����ش��ى 

اأنه ل يعتر نف�شه  مبيناً  الكبرية”،  “النعمة 
حمجور ب�شبب كورونا، ولكنه قدر من اهلل

واأ�شاف: “ احلمد هلل لدي الفر�شة يوميا 

الأق�شى  امل�شجد  يف  اخلم�شة  ال�شلوات  لأداء 

امل���ب���ارك.. اأن���ا اأ���ش��ع��ر اأن ه���ذا ت��ك��رمي م��ن اهلل 

وامتياز يل لل�شاة يوميا خم�س �شلوات من 

الفجر وحتى الع�شاء يف الأق�شى”

يذكر اأن “تكال” يقوم بكتابة كتاب بعنوان 

“روحي ال�شجاعة” وفيه ي�شرد تفا�شيل رحلة 
قدومه اإىل القد�س، وماذا واجهه خاله

االنباط-وكاالت

ب��اراك  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�س  و�شف 

اأوباما ا�شتجابة اإدارة الرئي�س املنتهية وليته 

دونالد ترامب لأزمة كورونا ب� “املخزية”.

اأوباما  اأمريكية عن  اإع��ام  و�شائل  ونقلت 

ارت���داء  فيها  ال�شامة مب��ا  ت��داب��ري  اإن  ق��ول��ه 

ينبغي  ك��ان  الجتماعي  والتباعد  الكمامات 

فعل  م���ن  ب�����دًل  م��ن��ط��ق��ي��اً  “اأمراً  اع��ت��ب��اره��ا 

قمعي”.

واأ���ش��اف اأن���ه “لو ات��خ��ذت ه��ذه اخلطوات 

فوراً فا �شك يف اأننا كنا �شننقذ بع�س الأرواح 

�شيكون  ك���ان  الق��ت�����ش��اد  اأن  امل���ف���ارق���ات  وم���ن 

اأف�شل”.

االنباط-وكاالت

اأفادت هيئة البث الإ�شرائيلي اأن رئي�س 

�شل�شلة  عقد  نتنياهو،  بنيامني  ال����وزراء، 

لقاءات مع �شخ�شيات يف حزب “الليكود”، 

ب�شاأن اإجراء انتخابات داخلية فيه تهيدا 

لانتخابات العامة يف الباد

اإن  الهيئة عن م�شادر، قولها،  ونقلت 

النتخابات،  لتبكري  العدة  يعد  نتنياهو 

ح��ي��ث اأج����رى اأم�����س �شل�شلة ل��ق��اءات مع 

اأع�شاء كتلة الليكود الرملانية حول هذه 

يف  تهيدية  انتخابات  لإج����راء  امل�����ش��األ��ة، 

احلزب

واأفادت امل�شادر باأن نتنياهو اأكد خال 

هذه اللقاءات اأنه ل ينوي ترير ميزانية 

الدولة للعام املايل املقبل، م�شددا على اأن 

احلكومة  على  احلفاظ  هو  الآن  الهدف 

احلالية قدر الإمكان

م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ات��ه��م ال��ق��ي��ادي يف 

ح����زب ال��ل��ي��ك��ود، ال����وزي����ر زئ���ي���ف األ���ك���ني، 

وزي���ر  ب��زع��ام��ة  لفان”  “كاحول  ح���زب 

الدفاع بيني غانت�س، بجر اإ�شرائيل نحو 

اإق��دام��ه على  انتخابات رابعة من خ��ال 

ت�شكيل جلنة لتق�شي حقائق ق�شية �شراء 

الغوا�شات، وا�شفا هذه اخلطوة باليائ�شة

وقال األكني اإن رئي�س حزب “يامينا”، 

نفتايل بينت، ينوي التحالف مع “ي�شار 

الو�شط”، واأنه ميهد الطريق لذلك

االنباط-وكاالت

 ان���ت���ق���دت م��ف��و���ش��ة �����ش����وؤون ال���دف���اع 

خطط  “بوند�شتاغ”،  الأمل���اين  بالرملان 

وليتها  املنتهية  الأم��ري��ك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

الرامية ل�شحب مزيد من القوات ب�شكل 

هوغل  اإف��ا  وقالت  اأفغان�شتان  من  �شريع 

“راين-نكار-ت�شايتونغ”  ل�����ش��ح��ي��ف��ة 

الأملانية، اليوم اخلمي�س: “ما ل نحتاجه 

للرقابة  خا�شع  غ��ري  مت�شرع  �شحب  ه��و 

للقوات، واأن تعمل كل دولة حل�شابها”

تن�شيق  يتم  اأن  اأه��م��ي��ة  على  و���ش��ددت 

ق��ب��ل ح��ل��ف �شمال  م��ن  اأي �شحب ح��ال��ي��اً 

اأن  “يجب  “ناتو” واأ���ش��اف��ت:  الأطل�شي 

تكون الأولوية الق�شوى هي ندخل �شوياً، 

اأن��ه  و���ش��ددت على  معاً”،  ون��خ��رج جميعاً 

يجب اأن تكون ل�شامة اجلنود الأولوية

واأك������دت ه��وغ��ل اأن اجل��ي�����س الأمل����اين 

يف  وق��ال��ت  ال�شيناريوهات،  لكل  م�شتعد 

ال��وق��ت ذات����ه اإن����ه ل غ��ن��ى ع��ن ال��ولي��ات 

القوات  جميع  لأم��ن  الأمريكية  املتحدة 

اأن  “اأتوقع  وت���اب���ع���ت:  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 

الأم��ن��ي  ال��و���ش��ع  ال��ن��ات��و  ي�شتك�شف حلف 

خال  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع 

ي�شل  األ  يف  اأمله  عن  ويعرب  مباحثات، 

الأمر يف اأ�شواأ الأحوال اإىل حدوث �شحب 

اأن  اإىل  ليلة و�شحاها” ي�شار  �شريع بني 

الأمل��اين  اجلي�س  من  جندياً   1250 هناك 

اأغلبهم  اأفغان�شتان،  متمركزين حاليا يف 

يف مزار �شريف وبح�شب خطط الرئي�س 

الأمريكي املنتهية وليته دونالد ترامب، 

من املقرر خف�س حجم القوات الأمريكية 

حتى منت�شف �شهر يناير )كانون الثاين( 

 2500 اإىل  4500 جندي  نحو  ال��ق��ادم من 

جندي جتدر الإ�شارة اإىل اأن بعد خم�شة 

اأي��ام فقط من هذا املوعد، اأي يف يوم 20 

يناير )كانون الثاين( القادم، �شوف يتوىل 

جو  م��وؤخ��را  املنتخب  الأمريكي  الرئي�س 

يف  ترامب  ليخلف  الرئا�شة  مهام  بايدن 

البيت الأبي�س

 إفريقي يصل القدس مشيًا على 
األقدام في رحلة استمرت عامين

 أوباما: استجابة إدارة ترامب ألزمة كورونا مخزية

 هيئة البث اإلسرائيلي: نتنياهو 
يعد العدة النتخابات جديدة

 البرلمان األلماني يحذر من انسحاب »متعجل« من أفغانستان
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االنباط-وكاالت

الالجئني  وت�شغيل  غوث  وكالة  قالت   

اإنها  اخلمي�س،  )اأون����روا(،  الفل�شطينيني 

ال��ه��اوي��ة ، ج���ّراء الأزم��ة  تقف على ح��اف��ة 

املالية الكبرية التي متّر بها

موؤمتر �شحايف عقده  ذلك خالل  جاء 

املفّو�س العام ل� اأونروا ، فيليب لزاريني، 

يجريها  زي��ارة  هام�س  على  غ��زة،  مبدينة 

للقطاع منذ الثالثاء

من  تعاين  الوكالة  اإن  لزاريني،  وق��ال 

اأزمة مالية غري م�شبوقة

مع  تتنا�شب  ل  امل�����ش��روف��ات  واأ����ش���اف: 

املدخولت، ب�شبب زيادة الأزمات املحيطة، 

امل���ت���زام���ن���ة م���ع زي������ادة اأع�������داد ال��الج��ئ��ني 

واحتياجاتهم

وب�����نّي اأن�����ه ل ي���وج���د ل����دى الأون�������روا 

نهاية  حّتى  م�شروفاتها  لتغطية  متويل 

العام اجلاري

واأو���ش��ح اأن ه��ذه الأزم����ة ت��اأت��ي يف ظل 

لأون��روا،  يتبع  األف موظف   28 نحو  عمل 

مل��واج��ه��ة جائحة  الأم��ام��ي��ة  يف اخل��ط��وط 

كورونا

و�شدد على اأن اأونروا �شتبذل جهدها ل� 

احل�شول على متويل للخدمات، وتقدمي 

حياة كرمية واأف�شل مما هي عليه الآن

وج����دد ت��اأك��ي��د ال��وك��ال��ة الأمم���ي���ة على 

الالجئني  ل�  بتقدمي خدماتها  ال�شتمرار 

�شيا�شي  ح��ل  اإي��ج��اد  ح��ّت��ى  الفل�شطينيني 

لق�شيتهم

املجتمع  ا�شتجابة  يف  اآم��ال��ه  ع��ن  وع��ّ� 

ال�����دويل ل���ن���داء اأون������روا ل��ت��ق��دمي ال��دع��م 

الالزم، خا�شة يف ظل اأزمة كورونا وترّدي 

الأو�شاع القت�شادية لالجئني

دويل  موؤمتر  عقد  اإىل  لزاريني،  ودعا 

وال���دول  ال��الج��ئ��ني،  اح��ت��ي��اج��ات  ملناق�شة 

املانحني للوكالة امل�شيفة، وت�عات 

م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، ح���ّذر امل��ف��و���س ال��ع��ام 

و���ش��ي��ك للقطاع  ان��ه��ي��ار  م���ن   ، اأون������روا  ل���� 

ال�شحي بغزة، جّراء جائحة كورونا

باتت  الالجئني  �شريحة  اأن  اإىل  واأ�شار 

اأك���ر من  الأمم��ي��ة  ال��وك��ال��ة  ع��ل��ى  تعتمد 

باخلدمات  يتعلق  فيما  م�شى،  وق��ت  اأي 

والتعليمية والإغاثية  ال�شحية 

املتحدة،  الأمم  وف��ق   ، اأون���روا  وت��واج��ه 

عجزا مبقدار 115 مليون دولر؛ بينها 70 

األف   28 اأك��ر من  روات��ب  لتغطية  مليون 

م��وظ��ف، ع��ن ���ش��ه��ري ن��وف��م��� )ت�����ش��ري��ن 

الثاين( ودي�شم� )كانون الأول(

ا�شتيفان  ق��ال  �شابقة،  ت�شريحات  ويف 

العام  الأم���ني  با�شم  املتحدث  دوج��اري��ك، 

لالأمم املتحدة، اإن الو�شع املايل لالأونروا 

بات اأكر خطورة

وت���ق���دم اأون������روا خ��دم��ات��ه��ا ل��ن��ح��و 5.3 

م��الي��ني لج���ئ ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، وت��ع��اين من 

اأن ج��م��دت  اأزم������ة م���ال���ي���ة خ���ان���ق���ة، م���ن���ذ 

23 ي��ن��اي��ر/ ك��ان��ون  ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، يف 

ال��ث��اين امل��ا���ش��ي، ك��ام��ل دع��م��ه��ا ل��ل��وك��ال��ة، 

ب��دع��وى ع���دم ر���ش��اه��ا ع��ن اأ���ش��ل��وب عمل 

ال����وك����ال����ة، ال����ت����ي ت���ت���ع���ر����س لن����ت����ق����ادات 

اإ�شرائيلية.

االنباط-وكاالت

الإخ��ب��اري��ة  اإن(  اإن  )���ش��ي  �شبكة  ذك���رت   

تابعا  �شابطا  اأن  الأربعاء  م�شاء  الأمريكية 

الأمريكية  املركزية  ال�شتخبارات  لوكالة 

)�شي اآي اإيه( قتل يف ال�شومال

على  �شابق  م�شوؤول  عن  ال�شبكة  ونقلت 

ال�شابط  اأن  ا�شمه،  تذكر  ،مل  ب��الأم��ر  علم 

اأنفا�شه  ولفظ  قتالية  عملية  يف  اأول  ج��رح 

الأخرية لحقا

ومل يتم الك�شف عن هوية ال�شابط

اأعلنت  بينما  ال�شابط  ذلك  مقتل  ياأتي 

خطط  ع��ن  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س  اإدارة 

ل�شحب اأكر من 600 جندي من ال�شومال 

امل�شتقبل القريب يف 

االنباط-وكاالت

ق���ال���ت و����ش���ائ���ل اإع������الم ع����ي���ة، ام�����س 

وزي�����ر  اأن   ،2020/11/26 اخل���م���ي�������س 

ال����ش���ت���ي���ط���ان ل�����دى ح���ك���وم���ة الح���ت���الل 

تعهد  هنغبي”،  “ت�شاحي  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 

ب�����ش��رع��ن��ة ع�����ش��رات ال���ب���وؤر ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة ق��ب��ل رحيل 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب

“ي�شرائيل هيوم”، اأن  وذكرت �شحيفة 

اتفق مع رئي�س حكومة الحتالل  هنغبي 

“قريبة  ت�����ش��وي��ة  ع��ل��ى  نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني 

يف  ا�شتيطانية  ب����وؤرة   70 لأو����ش���اع  جداً” 

اإىل م�شتوطنات ال�شفة وحتويلها 

وف�����ق�����اً ل���ل�������ش���ح���ي���ف���ة، ف����������اإّن جم��ل�����س 

تلك  دع��م  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�شفة  م�شتوطنات 

القرارات  بتطبيق  مطالباً  الت�شريحات، 

ع��ل��ى الأر������س، وب��ال�����ش��رع��ة امل��م��ك��ن��ة، ع� 

ع�����ش��رات  اأو����ش���اع  لت�شوية  ط��اق��م  ت�شكيل 

البوؤر

اإىل  امل�������ش���ت���وط���ن���ني  ن�������ش���ب���ة  وُت�������ش���ك���ل 

حوايل  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينيني 

فل�شطيني،   100 كل  مقابل  م�شتوطناً   23

يف حني بلغت اأعالها يف حمافظة القد�س 

 100 ك���ل  م�����ش��ت��وط��ن��ا م��ق��اب��ل   70 ح�����وايل 

فل�شطيني

وت�������ش���اع���دت وت������رية ال����ش���ت���ي���ط���ان يف 

ال�������ش���ف���ة ال����غ����رب����ي����ة، ب�������ش���ك���ل م�����ش��ط��رد 

خ��الل الأع����وام الخ���رية، م��ن حيث الكم 

وح��ج��م ال�����ش��رر ال���واق���ع ع��ل��ى امل��واط��ن��ني 

لفل�شطينيني ا

الأم����ري����ك����ي خ���الل  امل����وق����ف  ويف ظ����ل 

وال��ذي  ت��رام��ب  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اإدارة 

����ش���خ���ر ك����ل ولي����ت����ه ل���ت���ع���زي���ز الح���ت���الل 

وال���ش��ت��ي��ط��ان وم���ع ق���رب ن��ه��اي��ة ولي��ت��ه 

وجدت حكومة الحتالل الفر�شة مواتية 

البوؤر  ع�شرات  ب�شرعنة  لل�شروع  وذهبية 

ال�شتيطانية

وت���ت���ع���ر����س ع�����دة م���ن���اط���ق يف ال�����ش��ف��ة 

ال��غ��رب��ي��ة وخ��ا���ش��ة يف الأغ�������وار وال��ق��رى 

متوا�شلة  لهجمة  للم�شتوطنات  املحاذية 

و�شق  الأرا�شي  بهدف م�شادرة مزيد من 

ال�شكان ا�شتيطانية وتهجري  طريق 

هناك  الإ�شرائيلية  املخططات  وح�شب 

ب��ن��اء )25000( وح��دة  م��ن خ���الل  ت��و���ش��ع 

ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة خ����الل ال��ع��ق��د امل��ق��ب��ل، واأن 

يف  �شناعية  مل�شتوطنات  خمططني  هناك 

عيليت”  “بيتار  هما  حلم  بيت  حمافظة 

و”معايل عامو�س”

من  اأك��ر  زاد  ال�شتيطان  اأن  اإىل  ُي�شار 

8 اأ���ش��ع��اف ع��م��ا ك���ان ع��ل��ي��ه يف ال�����ش��ن��وات 

امل��ا���ش��ي��ة، وخم��ط��ط الح���ت���الل ه���و رف��ع 

مليون  اإىل  ال�شفة  يف  امل�شتوطنني  ع��دد 

م�������ش���ت���وط���ن خ�����الل ال�������ش���ن���وات ال��ق��ل��ي��ل��ة 

القادمة

االنباط-وكاالت 

املهدي  ال�����ش��ادق  اخلمي�س،  فجر  امل���وت  غيب 

)85 ع��ام��ا(، رئي�س ح��زب الأم���ة القومي ، زعيم 

ط��ائ��ف��ة الأن�����ش��ار، واآخ����ر رئ��ي�����س وزراء ���ش��وداين 

منتخب دميقراطيا؛ اإثر تدهور حالته ال�شحية 

جراء اإ�شابته بفريو�س كورونا

هو  املهدي  اأحمد  حممد  ال�شديق  وال�شادق 

حفيد حممد املهدي ، ال��ذي ق��اد حركة التحرر 

هو  فيها  وان��ت�����ش��ر  الإجن��ل��ي��زي،  امل�شتعمر  ���ش��د 

واأن�شاره، وا�شتلم احلكم )1899-1881(

ولد املهدي يف اأم درمان، ك�ى مدن العا�شمة 

 ،1935 الأول  ك��ان��ون  دي�����ش��م���/  يف  اخل���رط���وم، 

ودر����س اخللوة يف اأم درم���ان واجل��زي��رة اأب���ا، وهي 

معقل الأن�شار، اإحدى اأك� الطوائف الدينية يف 

ال�شودان

ال��ث��ان��وي��ة يف ك��ل��ي��ة فكتوريا  امل��رح��ل��ة  ودر������س 

 .)1950-1948( امل�شرية  الإ�شكندرية  مبدينة 

وال���ت���ح���ق ب��ك��ل��ي��ة ال��ق��دي�����س ي��وح��ن��ا يف ج��ام��ع��ة 

على  ح�شل  حيث   ،)1957  -1954( اأوك�����ش��ف��ورد 

املاج�شتري يف القت�شاد

فجر اخلمي�س، اأعلن حزب الأمة القومي ، عن 

وفاة املهدي يف دولة الإم��ارات، التي ُنقل اإليها يف 

2 نوفم�/ ت�شرين الثاين اجلاري، عقب اإ�شابته 

ب� كورونا

واإم�����ام طائفة  �شيا�شي وم��ف��ك��ر  ه��و  وامل��ه��دي 

الأن�شار ، اإ�شافة اإىل رئا�شته حلزب الأمة القومي 

، اأك� الأحزاب ال�شودانية

وهو من اأبرز ال�شيا�شيني املثريين للجدل يف 

له  اأول ظهور  ال�شودانية، وكان  ال�شيا�شة  احلياة 

الرئي�س  لنظام  مبعار�شته  ال�شيا�شي  العمل  يف 

ال�شوداين، الفريق اإبراهيم عبود )1964-1958(

اآخ���ر م��وق��ف �شيا�شي ل��ه ه��و رف�شه ملا  وك���ان 

اأكتوبر/ ت�شرين  اأعلنته احلكومة ال�شودانية، يف 

الأول املا�شي، من قبولها بتطبيع العالقات مع 

اإ�شرائيل

اإ���ش��رائ��ي��ل  م��ع  التطبيع  اأن  امل��ه��دي  واع��ت��� 

يناق�س امل�شلحة الوطنية العليا واملوقف ال�شعبي

وان�����ش��ح��ب م���ن امل�����ش��ارك��ة يف م���وؤمت���ر ل����وزارة 

ال�������ش���وؤون ال��دي��ن��ي��ة والأوق���������اف يف اخل���رط���وم؛ 

اإ�شرائيل،  مع  التطبيع  خطوات  على  احتجاجا 

التي توا�شل احتالل اأرا�ٍس عربية وترف�س قيام 

دولة فل�شطينية

رئي�شا  امل��ه��دي  ظ��ل   ،1964 يف  انتخابه  وم��ن��ذ 

الأن�شار  واإماما لطائفة   ، القومي  الأم��ة  حلزب 

منذ انتخابه يف 2002

وانُتخب رئي�شا للوزراء بني 25 يوليو/ متوز 

1966 ومايو/ اأيار 1967

وعقب انقالب جعفر منريي يف 1969 تعر�س 

املهدي لالعتقال اأكر من مرة، كان اأطولها بني 

1973 و1974

ن��ظ��ام من���ريي م�شاحلة  م��ع  وق���ع   1977 ويف 

وطنية، �شمن قوى �شيا�شية �شودانية اأخرى، لكن 

�شرعان ما عاد املهدي اإىل املعار�شة، متهما النظام 

باخلداع، وظل معار�شا حتى �شقوط منريي يف 

1985، حتت �شغط انتفا�شة �شعبية

ويف العام التايل، جرى انتخاب املهدي رئي�شا 

للوزراء، حتى اأطاح به انقالب ع�شكري، يف 1989، 

اأو�شل عمر الب�شري اإىل ال�شلطة

ظل  يف  وال�شجن  لالعتقال  املهدي  وتعر�س 

حكم الب�شري اأكر من مرة، وق�شى نحو �شنتني 

يف العتقال التحفظي حتى 1992

1996، وتراأ�س  ال�شودان يف  املهدي من  وخرج 

املعار�شة يف اخلارج �شد الب�شري

نوفم�/  يف  بجيبوتي،  الب�شري  م��ع  والتقى 

ت�شرين الثاين 1999، وعقد حزب الأمة القومي 

ات��ف��اق ن����داء ال��وط��ن م��ع ال��ن��ظ��ام يف اخل��رط��وم، 

برعاية الرئي�س اجليبوتي، اإ�شماعيل عمر قيلي

اإىل ال�شودان، ليقود التفاو�س  وعاد يف 2000 

الذي  الب�شري  لنظام  معار�شا  وظ��ل  النظام،  مع 

عزلته قيادة اجلي�س، يف 11 اأبريل/ ني�شان 2019، 

ب��ردي  م��ن��ددة  �شعبية  احتجاجات  �شغط  حت��ت 

الأو�شاع القت�شادية

وامل��ه��دي من اأب���رز ق��ادة ق��وى ائتالف اإع��الن 

احل���ري���ة وال��ت��غ��ي��ري ، ال�����ذي ق����اد الح��ت��ج��اج��ات 

ال�شعبية، التي قادت اإىل عزل الب�شري

حفية  ه���ي  الأوىل  م���رت���ني  امل���ه���دي  وت������زوج 

الفا�شل  ���ش��اره  ابنة عمه،  ه��ي  والثانية  م��اأم��ون، 

ال�شادق،  الرحمن  عبد  منهم  اأبناء  ول��ه  املهدي، 

الذي عمل م�شاعدا للب�شري حتى اأبريل/ ني�شان 

نائب  وت��ت��وىل من�شب  ال�����ش��ادق،  وم���رمي   ،2019

رئي�س حزب الأمة القومي . وكان الزعيم الراحل، 

و�شال  �شقيقته،  م��ن  م��ت��زوج��ا  ال���راب���ي،  ح�شن 

املهدي وتراأ�س املهدي منتدى الو�شطية العاملي، 

وهو ع�شو يف موؤ�ش�شات اإقليمية والدولية، منها 

املجل�س الإ�شالمي الأوروبي يف لندن

ون�����ال ج���ائ���زة ق��و���ش��ي ل��ل�����ش��الم، وم��ق��ره��ا يف 

مانيال، عا�شمة الفلبني

وله موؤلفات منها: م�شاألة جنوب ال�شودان ، و 

جهاد من اأجل ال�شتقالل ، و العقوبات ال�شرعية 

وموقعها من النظام الإ�شالمي

ويف اآخر مقال كتبه عقب اإ�شابته بالفريو�س، 

ق����ال امل���ه���دي، يف 9 ن��وف��م���/ ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين 

اأكتوبر  ب���داء ك��ورون��ا منذ 27  اأُ���ش��ب��ت  اجل����اري: 

اأي��وب )اإِْذ  2020، فاجعة موؤملة و�شعتني يف ثياب 

اِحِمني( ُرّ َواأَنَت اأَْرَحُم الَرّ ِنَي ال�شُّ ُه اأيَِنّ َم�َشّ َناَدى َرَبّ

يف  ن��ح��وي  اأح�����س  بع�شنا  �شحيح  واأ�����ش����اف: 

املر�س بال�شماتة ولكن واهلل ما غمرين من حمبة 

ل يجارى، وقدمياً قيل: األ�شنة اخللق اأقالم احلق

 »أونروا«: نحن على حافة الهاوية ونطالب بإنقاذنا

 سي إن إن: مقتل ضابط استخبارات أمريكي في الصومال

 مساع »إسرائيلية« حثيثة ل«شرعنة« عشرات البؤر االستيطانية بالضفة

 الصادق المهدي.. عاش داعًما للديمقراطية ومات رافًضا للتطبيع

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت وك��ال��ة ال���ش��ت��خ��ب��ارات ال��ع��راق��ي��ة 

اليوم اخلمي�س القب�س على اأربعة ارهابيني 

ب��ع�����ش��اب��ات داع�������س الإج����رام����ي����ة يف ق�����ش��اء 

احلويجة مبحافظة كركوك / 250 �شمايل 

بغداد./

وق����ال����ت ال����ش���ت���خ���ب���ارات وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 

الحت��ادي��ة ، يف ب��ي��ان �شحفي ال��ي��وم اأوردت���ه  

وك��ال��ة الأن��ب��اء ال��ع��راق��ي��ة)واع(، اإن مفارزها 

امل��ت��م��ث��ل��ة مب��دي��ري��ة ا���ش��ت��خ��ب��ارات ال�����ش��رط��ة 

القب�س على  اإل��ق��اء  الحت��ادي��ة متكنت م��ن 

اأربعة اإرهابيني يف مناطق متفرقة من ق�شاء 

احلويجة �شمن حمافظة كركوك مطلوبني 

لع�شابات  لنتمائهم  الره����اب  اح��ك��ام  وف��ق 

داع�������س الره���اب���ي���ة وال���ذي���ن ع��م��ل��وا �شمن 

ماي�شمى قاطع احلويجة بداع�س الرهابي

بعدة  ا�شركوا  الره��اب��ي��ني  اأن  واأ���ش��اف��ت 

ع��م��ل��ي��ات اإره���اب���ي���ة ���ش��د ال����ق����وات الأم��ن��ي��ة 

لفتة   ، التحرير  عمليات  قبل  وامل��واط��ن��ني 

اإىل اأنه مت تدوين اأقوالهم واإحالتهم للق�شاء 

لينالوا جزاءهم العادل

االنباط-وكاالت

اأك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي �شريغي 

ا���ش��ت��خ��دام  ي���وا����ش���ل  ال���غ���رب  اأن  لف�������روف 

ودع��م  امللونة”  ل�”الثورات  ق���ذرة  اأ�شاليب 

يف  ذل��ك  للحكومة مبا يف  املناه�شة  القوى 

بيالرو�س.

ع��ن لف���روف  �شبوتنيك  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 

ق���ول���ه ع��ق��ب اج���ت���م���اع م���ع وزي�����ر خ��ارج��ي��ة 

بيالرو�س فالدميري ماكي اليوم: “لحظنا 

التدخل اجل�شيم  العديد من احلقائق عن 

م���ن ق��ب��ل ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وم���ن يتبعها 

ذات  للدول  الداخلية  بال�شوؤون  الغرب  من 

تطبيق  يتم  كيف  “نرى  ال�شيادة”م�شيفا: 

ي��ت��ع��ل��ق بجمهورية  ف��ي��م��ا  الأ���ش��ال��ي��ب  ه���ذه 

بيالرو�س”

ت��وؤي��د  م��و���ش��ك��و  اأن  اإىل  ول��ف��ت لف�����روف 

مبادرة رئي�س بيالرو�س الك�شندر لوكا�شينكو 

البالد مبينا  الد�شتوري يف  الإ�شالح  ب�شاأن 

اأنه ل ينبغي لأحد التدخل يف هذه العملية.

وكان الرئي�س البيالرو�شي ك�شف موؤخرا 

اأن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ه���ي م���ن ت��ق��ف وراء 

ب��الده  يف  ال���ش��ط��راب��ات  وتنفيذ  تخطيط 

بينما ميتثل الأوروبيون لأوامرها.

االنباط-وكاالت

َعاَنق الأ�شري ماهر الأخر�س احلرية 

 ،2020/11/26 اخلمي�س  ام�����س  ���ش��ب��اح 

الحتالل  �شلطات  عنه  اأفرجت  اأن  بعد 

“الإ�شرائيلي”
ومت��ك��ن الأخ���ر����س م��ن ان���ت���زاع ق��رار 

ح��ري��ت��ه والإف������راج ع��ن��ه ب��ع��د اأن خ��ا���س 

 103 اإ�����ش����راب����اً ع���ن ال���ط���ع���ام ا���ش��ت��م��ر ل�����

اأي�����ام، ح��ي��ث ع��ل��ق اإ����ش���راب���ه ب��ع��د ات��ف��اق 

ت�شرين   26 يف  �شراحه  باإطالق  يق�شي 

املتبقية  املدة  فق�شى  نوفم�،  الثاين/ 

ح��ت��ى الإف�����راج ع��ن��ه، ب��ت��ل��ق��ي ال��ع��الج يف 

مل�شت�شفى ا

وح���ق���ق الأ����ش���ري الأخ����ر�����س، وال����ذي 

ت����ده����ورت اأو����ش���اع���ه ال�����ش��ح��ي��ة ب�����ش��دة 

خ���الل الأي����ام الأخ�����رية، ان��ت�����ش��اراً على 

قرار املحكمة العليا التابعة لالحتالل، 

التي  اللتما�شات  ك��اف��ة  رف�شت  وال��ت��ي 

ت���ق���دم���ت ب���ه���ا حم���ام���ي���ت���ه ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 

يف  اآخرها  وك��ان  عنه،  الفوري  بالإفراج 

29 ت�شرين الأول/ اأكتوبر املا�شي

اأن الأخ���ر����س اع��ت��ق��ل ب��ت��اري��خ  ُي��ذك��ر 

ن��ق��ل��ه بعد  ي��ول��ي��و، وج����رى  27 مت����وز/ 

وفيه  “حوارة”  معتقل  اإىل  اع��ت��ق��ال��ه 

���ش��رع ب��اإ���ش��راب��ه امل��ف��ت��وح ع���ن ال��ط��ع��ام، 

ثم  “عوفر”،  �شجن  اإىل  لح��ق��اً  ون��ق��ل 

الإداري  الع��ت��ق��ال  اإىل  حت��وي��ل��ه  ج���رى 

اأمر  املحكمة  ثبتت  حيث  �شهور،   4 مل��دة 

العتقال يف وقت لحق

 االستخبارات العراقية تعلن القبض 
على 4 دواعش في الحويجة

 الفروف: الغرب يستخدم أساليب قذرة 
لـ الثورات الملونة بما في ذلك في بيالروس

 بعد 103 يوم إضراب: األسير ماهر 
األخرس ُيعانق الحرية وينتزع انتصاره



اجلمعة   27/ 11 /  2020

الـريـا�ضي

عوا�صم – وكاالت 

نعى جنوم التن�س، دييجو اأرماندو مارادونا، 

كرة  ع��امل  وتلقى  الأرجنتينية،   الكرة  اأ�سطورة 

بوفاة  املا�سية  ال�ساعات  يف  ���س��ادًم��ا  نباأ  ال��ق��دم، 

اأ�سطورة منتخب الأرجنتني ونابويل، بعد تدهور 

املخ  يف  جراحية  لعملية  خ�سوعه  عقب  �سحته 

اأ�سابيع. وع��رف عن مارادونا تعلقه  قبل ب�سعة 

املباريات،  العديد من  بالتن�س، وح�سر  ال�سديد 

اأك��ر الداعمني ملنتخب ب��اده يف  كما ك��ان م��ن 

البطولت الدولية. وتفاعل عدد كبري من جنوم 

التن�س مع وفاة مارادونا، حيث كتب ن��ادال عر 

الريا�سة  عامل  “اليوم  “تويرت”:  على  ح�سابه 

ي�سعر  خ��ا���س  ب�سكل  ال���ق���دم  وك����رة  ع���ام  ب�سكل 

ب��ال��ف��راغ«. وت��اب��ع ن����ادال: “لقد تركنا م��ارادون��ا 

اأحد اأعظم الريا�سيني يف التاريخ، وما فعله يف 

كرة القدم �سيبقى خالدا، خال�س التعازي لكرة 

بينما  ال�سيء«.   اخلر  بهذا  والأرجنتني  القدم 

قائا:  ن��ال��ب��ان��دي��ان،  ديفيد  الأرجنتينني  غ��رد 

يا  العامل  كاأ�س  حتمل  واأنت  دائما،  “�ساأتذكرك 
دييجو، لن اأن�ساك اأبدا.. �ستبقى حا�سرا معنا«.  

مقطع  �سفارتزمان،  دييجو  الأرجنتيني  ون�سر 

�سابق، وهو  وق��ت  اأجريت معه يف  ملقابلة  فيديو 

ال�سم  بهدا  ت�سميته  �سبب  اأن  متاأكد  اأن��ه  يقول 

“وكيف ل ت�سمي نف�سك  ه��و م��ارادون��ا، ق��ائ��ا: 

دييجو! اأحبك لاأبد«. من جانبه، كتب امل�سنف 

ال��ث��ام��ن ع��امل��ي��ا ���س��اب��ق��ا خ����وان م��ون��اك��و: “ارقد 

كما  جميعا«.   ا�سعتدتنا  لقد  دييجو،  يا  ب�سام 

املحرتفني  رابطة  ملوقع  الر�سمي  ن�سر احل�ساب 

للتن�س، �سورة ملارادونا مع فيدرر، وعلق عليها: 

اجلميع«. وقام العديد  يحبهما  واأيقونه  “بطل 
اأ�ساطري اللعبة بن�سر �سور لهم �سابقة مع  من 

دييجو  ل��وف��اة  حزنهم  ع��ن  معرين  م���ارادون���ا، 

اأرماندو مارادونا.

70

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

عالم التنس ينعي اسطورة الكرة 

انتر ميالن يعاقب فيدال 

اهداف غزيرة في دوري الكرة النسوي 

بالتيني حزين على الملك الطفل 

روما – وكاالت 

ت��وق��ي��ع  م���ي���ان  اإن�����رت  اإدارة  ت���ن���وي 

الو�سط الت�سيلي  لع���ب  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ة 

اأرت����������ورو ف�����ي�����دال، ب���ع���د ط�������رده اأم������ام 

4 م���ن دور  ري����ال م���دري���د، يف اجل���ول���ة 

امل��ج��م��وع��ات ل�����دوري اأب���ط���ال اأوروب������ا. 

وتلقى فيدال بطاقة حمراء يف الدقيقة 

33 من ال�سوط الأول، عندما كان اإنرت 

رد،  دون  ب��ه��دف  ال��ن��ت��ي��ج��ة  م��ت��اأخ��ًرا يف 

وبح�سب   .0-2 بنتيجة  يخ�سر  اأن  قبل 

ديلو �سبورت”  “لجازيتا  ���س��ح��ي��ف��ة 

���س��ي��وق��ع عقوبة  اإن���رت  الإي��ط��ال��ي��ة ف���اإن 

ت�سبب  بعدما  فيدال  مالية كبرية على 

يف و�����س����ع ال����ف����ري����ق يف م���وق���ف ���س��ع��ب 

����س���د ري���ال م����دري����د. و����س���ق���ط ف���ي���دال 

داخ�����ل م��ن��ط��ق��ة ج�����زاء ري�����ال م���دري���د، 

مطالًبا بركلة جزاء، لكن احلكم منحه 

قبل  التمثيل،  ب��داع��ي  ���س��ف��راء  بطاقة 

الدقيقة  نف�س  يف  ال��ث��ان��ي��ة  مينحه  اأن 

اأن  بالذكر  جدير  الع��رتا���س.  ب��داع��ي 

املجموعة  ترتيب  يتذيل  ميان  اإن��رت 

4 جولت،  بر�سيد نقطتني، بعد مرور 

بورو�سيا  عن املت�سدر  نقاط   6 ب��ف��ارق 

مون�سنجادباخ و5 نقاط عن الو�سيف 

ريال مدريد.

االنباط – عمان 

والقاد�سية  الردن  �سباب  فريقا  حقق 

ان��ت�����س��اري��ن ع��ل��ى ف��ري��ق��ي الأرث��وذك�����س��ي 

والهلي، يف املباراتني اللتني جرتا م�ساء 

ال��ب��ول��و مبدينة  الأرب���ع���اء، ع��ل��ى م��ل��ع��ب 

احل�����س��ني ل��ل�����س��ب��اب، يف اط����ار م��ن��اف�����س��ات 

ال���ق���دم. وجن��ح  ل��ك��رة  امل��ح��رتف��ات  دوري 

�سباب الأردن يف الفوز على الرثوذك�سي 

بنتيجة 6-0، فيما حقق فريق القاد�سية 

بنتيجة  الأه��ل��ي  فريق  على  كبريا  ف��وزا 

ر���س��ي��ده  الردن  ���س��ب��اب  ورف�����ع   .0-17

ع��م��ان  ف���ري���ق  م�����س��ارك��ا  ن��ق��ط��ة،   18 اىل 

القاد�سية  ف��ري��ق  رف���ع  ف��ي��م��ا  ال�����س��دارة، 

الثالث  املركز  يف  نقطة   15 اىل  ر�سيده 

بالدوري.

باري�س - وكاالت

اأك�������د ال���رئ���ي�������س ال�������س���اب���ق ل���احت���اد 

مي�سيل  )يويفا(،  القدم  لكرة  الأوروب��ي 

“كل م���ا ح��دث  اأن����ه يف ���س��وء  ب��ات��ي��ن��ي 

وف��اة  ال�سنوات” ت��وق��ع  ه��ذه  م���دار  على 

خ�سمه القدمي على اأر�س امللعب دييجو 

ن��ق��ل��ت��ه �سحيفة  م���ا  ب��ح�����س��ب  م����ارادون����ا، 

)ل��ي��ك��ي��ب( ال��ف��رن�����س��ي��ة يف م��ق��اب��ل��ة م��ع��ه. 

وذكر باتيني “اإنها خ�سارة كبرية لكرة 

ال��ق��دم وخ���ر ح��زي��ن، ل��ك��ن ب��ع��د ك��ل ما 

اأتوقع  كنت  الأخ��رية،  ال�سنوات  حدث يف 

ذل����ك. ك��ن��ت ق���د ا���س��ت��ع��ددت ل��ا���س��ت��م��اع 

اأحد الأي��ام خلر رحيل  عر الراديو يف 

دي��ي��ج��و م�����ارادون�����ا«. واأو����س���ح ب��ات��ي��ن��ي 

وي��ت��ح��رك  “يتحدث  راآه  ع��ن��دم��ا  اأن�����ه 

على  �سعبة  الأم��ور  اأن  علم  ب�سعوبة” 

ال��ن��ج��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ال���راح���ل. واأ���س��اف 

ل���اأخ���ب���ار  ن��ف�����س��ك  جت���ه���ز  ف����اأن����ت  “لذا 
فاإنه  اليوم  ياأتي  عندما  ولكن  ال�سيئة، 

اأمر  اإنه  راأ�سك.  يف  قلبك،  �سيئا يف  يثري 

باحلزن‹‹.  ب��احل��ن��ني،  ت�����س��ع��ر  ���س��ع��ب؛ 

“امللك  باأنه  مارادونا  الفرن�سي  وو�سف 

لعب  التي  الأوىل  امل��رة  الطفل” وتذكر 

ب��وي��ن��و���س  يف   1979 ع����ام  ف��ي��ه��ا  اأم����ام����ه 

اآي���ر����س.و����س���ع���ر ب���الأ����س���ى ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 

الفو�سوية،  ال�سخ�سية  مارادونا  بحياة 

لأن الأرج��ن��ت��ي��ن��ي، ع��ل��ى ح�����س��ب ق��ول��ه، 

ك���ان حم��اط��ا ب��اأ���س��خ��ا���س ���س��ي��ئ��ني. وق��ال 

لكنني  اأخ���ط���ائ���ه،  ع��ل��ى  األ���وم���ه  ل  “اأنا 
ك��ان حوله  ك��ل م��ن  ب��ه.  األ���وم املحيطني 

ي�ساعدوه  مل  ولكن  جيدا  منه  ا�ستفادوا 

على  ب��اأن��ه  باتيني  التعايف” واأق��ر  على 

الرغم من كل �سيء، فاإن يوهان كرويف 

ال��ت��اري��خ.  يف  لع��ب  اأف�����س��ل  ل��ه  بالن�سبة 

واختتم حديثه بقوله اإن مارادونا “ابن 

امل��ل��ك، لذلك  ال��ق��دم فيها ه��ي  ب��ل��د ك��رة 

�ستكون  اأن��ه  اأعتقد  ل  طفا.  ملكا  ك��ان 

3 اأي�����ام ح����داد وط��ن��ي يف ف��رن�����س��ا  ه��ن��اك 

عندما اأرحل اأنا اأو زيدان«.

االنباط - عمان

تتوا�سل م�ساء اجلمعة مناف�سات الأ�سبوع 

ال���راب���ع ع�����س��ر م���ن دوري امل��ح��رتف��ني ل��ك��رة 

ال��ق��دم باقامة م��ب��ارات��ني يف ع��م��ان وارب���د .. 

�ستاد  ال�سلط على  الرمثا نظريه  ي�ست�سيف 

 ، م�ساء  الرابعة  ال�ساعة  عند  باربد  احل�سن 

على  اله��ل��ي  الردن  �سباب  ي�ست�سيف  فيما 

ملعب امللك عبد اهلل بالقوي�سمه .. يف اللقاء 

الول ي�سعى الرمثا املنت�سي بعرو�سه القوية 

الخرية اىل حتقيق الفوز وموا�سلة م�سوار 

بطياته  يحمل  لقاء  يف  القمة  نحو  الزحف 

الفوز. حتقيق  يف  والرغبة  والندية   الإث��ارة 

وكان الرمثا قد حقق فوزاً ثميناً على الأهلي 

للمركز  ليتقدم   ”0-1“ املا�سية  اجلولة  يف 

“22 نقطة«. ويوقن الرمثا  الثالث بر�سيد 

اأن املحافظة على �سل�سلة النت�سارات �سبيله 

الوحيد لإبقاء اآماله قائمة يف املناف�سة على 

اللقب، لذلك فاإنه �سيقاتل من اأجل النقاط 

الثاث.ول بديل ان اراد الدخول يف املناف�سة 

املنت�سي  ال�سلط  ف���اإن  ب���دوره   .. اللقب  على 

بنقطة التعادل مع الوحدات، ياأمل مبباغتة 

�سلم  على  موقعه  وحت�سني  بالفوز  م�سيفه 

الخري  وان عر�سه  �سيما  ل  العام  الرتتيب 

امام املت�سدر اكد قدرة الفريق على موا�سلة 

اي��ج��اب��ي��ة اخ��رى  م�����س��واره وحت��ق��ي��ق نتيجة 

اخلطورة  مواقع  عن  وتبعده  موقفه  تدعم 

. وتقدم ال�سلط موؤخراً للمركز ال�سابع حيث 

على  نقطة” ويتقدم   17“ اإىل  ر�سيده  رفع 

الفي�سلي بفارق الأهداف وهو لذلك يدرك 

بالنقاط  مناف�سه  ار���س  م��ن  ال��ع��ودة  اهمية 

. م��وؤث��رة  خطوة  التقدم  وموا�سلة   الثاثة 

اجلريحني  يجمع  ال��ذي  ال��ث��اين  اللقاء  ويف 

امل��واج��ه��ة  ت��ع��ت��ر  واله����ل����ي  الردن  ���س��ب��اب 

اجلولة.  مباريات  اأه��م  م��ن  جتمعهما  التي 

النقطية يف  اأن احل�سابات  الفريقان  ويدرك 

تعزيز  يف  مهماً  دوراً  �ستلعب  املواجهة  ه��ذه 

ب���دوري  ال��ب��ق��اء  يف  تقلي�سها  اأو  احل��ظ��وظ 

اليوم  لقاء  يف  التعادل  فان  املحرتفني.لهذا 

لن يخدم الطرفني .. وكان �سباب الأردن قد 

حقق يف اجلولة املا�سية فوزاً م�ستحقاً على 

الفي�سلي “3-1” منحه دفعة معنوية كبرية 

 16“ بر�سيد  ال�����س��اب��ع  للمركز  ت��ق��دم  ح��ي��ث 

نقطة«.  وهو يحاول ان يتخل�س من اقرب 

وال�سعود  ال��ه��ب��وط  م��راك��ز  على  املناف�سني 

نحو مواقع المان .. واأ�سبح الأهلي بحاجة 

فالتعر�س  النقطي،  ر�سيده  لتعزيز  ما�سة 

ل��ل��خ�����س��ارة جم������دداً ���س��ي��زي��د م���ن اأوج���اع���ه 

و�سيقل�س حظوظه يف البقاء حيث ما يزال 

ن��ق��اط«.   7“ بر�سيد  ال��رتت��ي��ب  ب��ذي��ل  يقبع 

يف  الفريق  �سعار  بديل  ول  ال��ف��وز  و�سيكون 

يف  حظوظه  م��ن  يعزز  باعتباره  ال��ي��وم  لقاء 

البقاء فيما ت�سرع اخل�سارة من فر�س عودته 

اىل الدرجة الوىل .

االرجنتني – وكاالت 

اخلمي�س،  ر�سميا،  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال�سعب  ودع 

ابنا اأث��ريا من اأب��ن��اء الباد هو لع��ب ك��رة القدم 

ال�سعبية  ���س��اح��ب  م����ارادون����ا  دي��ي��ج��و  امل��خ�����س��رم 

الوا�سعة الذي تخللت حياته جولت من ال�سراع 

مع الإدم��ان. و�سجي جثمان مارادونا، الذي تويف 

يف م��ن��زل��ه ع��ن 60 ع��ام��ا، اإث���ر اأزم����ة قلبية اأم�����س 

الأربعاء، يف ق�سر كا�سا رو�سادا الرئا�سي من يوم 

تلقي  اأن  وينتظر  املقبل.  ال�سبت  حتى  اخلمي�س 

 3 خ��ال  نع�سه  على  ال����وداع  نظرة  جموع غفرية 

اأعلنه رئي�س  التي  اإط���ار احل���داد الوطني  اأي���ام يف 

األ��رت��و فرنانديز. وق��ال مر�سوم احل��داد  ال��ب��اد 

ل  “التي  الكروية  م��ارادون��ا  م��ه��ارة  اإن  الر�سمي، 

اأ�سهر  م��ن  واح����د  اإىل  ح��ول��ت��ه  م��ه��ارة  ت�ساهيها 

الآف��اق  �سهرته  طبقت  اإذ  العامل،  يف  ال�سخ�سيات 

اأف�سل لع��ب يف  ب��اأن��ه  ب��اع��رتاف اجلميع  وحظي 

ال��ع��امل«. ون��ع��اه ك��ب��ار الريا�سيني وق���ادة ال��ع��امل، 

امل��ول��د.  اأرج��ن��ت��ي��ن��ي  فرن�سي�س  ال��ب��اب��ا  فيهم  مب��ن 

اإىل  وخ����رج ع�����س��رات الآلف م��ن الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ني 

الزهور  وو�سعوا  عليه،  ح���دادا  الأرب��ع��اء  ال�سوارع 

طفولته  فيه  ق�سى  ال��ذي  البيت  عند  والر�سائل 

القدم.  لكرة  جونيورز  بوكا  ال�سابق  ناديه  وعند 

وك��ان مل��ارادون��ا م�سوار طويل ق��اد خاله منتخب 

.1986 ع��ام  العامل  بكاأ�س  الفوز  جمد  اإىل   ب��اده 

وت�سمنت ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة م���ب���اراة يف ال����دور رب��ع 

النهائي اأمام اإجنلرتا �سجل فيها مارادونا هدفني 

ي��ع��ت��ران م��ن اأ���س��ه��ر اأه�����داف ك��اأ���س ال��ع��امل على 

اإن��ه  اأح��ده��م��ا �سجله بيده خل�سة وق���ال  الإط���اق 

حتقق “بيد اهلل«. وحفلت حياة مارادونا مب�ساكل 

الإدم�����ان. ودخ���ل يف وقت  �سحية ع��دي��دة نتيجة 

اأعرا�س  لعاج  امل�ست�سفى  اإىل  ال�سهر  ه��ذا  �سابق 

ال��دم واجل��ف��اف، وخ�سع  ظهرت عليه منها فقر 

جلراحة طارئة ب�سبب ورم دموي.

القاهرة – وكاالت 

تتجه الأنظار م�ساء اجلمعة، اإىل �ستاد القاهرة 

ال���دويل ملتابعة الكا�سيكو الأه���م والأ���س��ه��ر يف 

امل�سرية  الكرة  ال�سرق والأو���س��ط بني عماقي 

 الأهلي والزمالك يف نهائي دوري اأبطال اأفريقيا.

م�سجعي  م��ن  امل��اي��ني  يرتقبه  ال���ذي  النهائي 

العامل و�سفه  اأرج��اء  والزمالك، يف كل  الأهلي 

اأفريقيا،  ق��ارة  يف  ال��ق��رن  نهائي  ب��اأن��ه  املتابعون 

وخ�سو�سا اأنه يحدث لأول مرة بني العماقني 

رغم اأن م�ساركات الناديني القارية بداأت قبل 34 

عاما تقريبا. ويح�سم نهائي القرن مامح اللقب 

الإفريقي الغائب عن خزائن الناديني فالأهلي 

هو الأكرث تتويجا بلقب دوري الأبطال بر�سيد 

8 مرات ولكنه مل يذق طعم الفوز بالبطولة منذ 

عام 2013 قبل 7 اأع��وام كاملة. ويبقى الزمالك 

ثاين اأكرث الأندية تتويجا بالبطولة بالت�ساوي 

األقاب، ومل  مع مازميبي الكونغويل بر�سيد 5 

اأي�سا باللقب منذ عام 2002 قبل  يفز الأبي�س 

18 عاما كاملة. وح�سم الحتاد الإفريقي اجلدل 

ال��دائ��ر ح��ول ح�سور بع�س اجلماهري يف لقاء 

بيانا م�سرتكا  اأ�سدر  الأهلي والزمالك، بعدما 

اإقامة  القدم، موؤكدا  مع الحت��اد امل�سري لكرة 

ب�سبب ظروف  ب��دون ح�سور جماهريي  اللقاء 

ان��ت�����س��ار ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا. ت���اأث���ري ك���ورون���ا مل 

يتوقف بعد عند غياب اجلماهري يف النهائي، 

بل امتد لعدة اأم��ور على راأ�سها تاأجيل موعد 

النهائي نف�سه من يوم 6 نوفمر/ت�سرين ثان 

اجلاري اإىل اجلمعة. كما اأنه اأبعد 6 جنوم عن 

املباراة على راأ�سهم ثاثي الأهلي وليد �سليمان 

وامل����ايل األ��ي��و دي����اجن و���س��ال��ح ج��م��ع��ة، بجانب 

ث��اث��ي ال��زم��ال��ك ع��ب��د اهلل ج��م��ع��ة وحم��م��ود 

“اأوباما«.  اإب��راه��ي��م  ويو�سف  الون�س  ح��م��دي 

ورغم الغياب اجلماهريي، اإل اأن مبادرات نبذ 

التع�سب التي مت اإطاقها عر و�سائل الإعام 

الج��ت��م��اع��ي، وخ�سو�سا  ال��ت��وا���س��ل  وم���واق���ع 

اأن الأج���������واء ك���ان���ت م���ت���وت���رة ب���ني ج��م��اه��ري 

وم�سوؤويل الناديني يف الفرتة الأخ��رية. يقود 

اأحام الأهلي مدربه اجلنوب اإفريقي بيت�سو 

باللقب  التتويج  ل��ه  �سبق  ال���ذي  مو�سيماين 

م���ع ���س��ن داون�����ز وي��ب��ح��ث ع���ن حت��ق��ي��ق نف�س 

ا�ستعد  الأه��ل��ي  امل�سري.  الفريق  الإجن���از مع 

للمباراة بكل قوة، بعد اأن تخطى عقبة اأبوقري 

ك��اأ���س م�سر ودخ��ل  رب���ع نهائي  ل��اأ���س��م��دة يف 

مع�سكرا مبكرا، اكتملت خاله القوة ال�ساربة 

الظهري  معلول  علي  التون�سي  بعودة  للفريق 

اأج��اي،  جونيور  النيجريي  وجاهزية  الأي�سر 

ال�سكوك مبحمد هاين الظهري  بينما حتيط 

 الأمي�����ن ح���ول ق���درت���ه ع��ل��ى ال��ل��ع��ب اأ���س��ا���س��ي��ا.

مهمة  بات�سيكو  جاميي  الرتغايل  ويخو�س 

الفوز  اأج���ل حتقيق  م��ن  ال��زم��ال��ك  يف  خا�سة 

باللقب الغائب وخ�سو�سا اأنه مل يفز من قبل 

مع�سكرا  دخ��ل  ال��زم��ال��ك  ال��ق��اري��ة.  بالبطولة 

مبكرا بعد الفوز على ن��ادي زد يف رب��ع نهائي 

ك���اأ����س م�����س��ر، ومل ي��ع��رف ال��ف��ري��ق الأب��ي�����س 

7 مباريات  بات�سيكو خال  الهزمية مع  طعم 

وا�ستطاع حتقيق اأهدافه مع الفريق بتحقيق 

و�سافة الدوري امل�سري على ح�ساب برياميدز 

والتاأهل لن�سف نهائي الكاأ�س وال�سعود لنهائي 

دوري الأبطال.الزمالك �سجل مع بات�سيكو 13 

هدفا خال 7 مباريات ولكنه ا�ستقبل 5 اأهداف 

دفاعية  البع�س  ي��راه��ا  ال��ت��ي  طريقته  ورغ���م 

على  يحافظ  مل  الأب��ي�����س  اأن  اإل  ومتحفظة 

نظافة �سباكه �سوى يف لقائني فقط.

الرمثا يستضيف السلط في مواجهة قوية 

االرجنتين ودعت مارادونا بالدموع 

االهلي والزمالك في نهائي المجد االفريقي 
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�أمريكا  بني  �ملناو�شات  ع��ادت  جم��ددً�، 

اإدارة  منحت  فقد  للواجهة،  ت��وك«  و«تيك 

�شركة  ت��رم��ب  دون��ال��د  الأم��رك��ي  الرئي�س 

�شبعة  ملدة  جديًدا  متديًدا  دان�س(  )بايت 

لبيع  ال�شينية  ال�شركة  يوجه  لأم��ر  اأي���ام 

الفيديو  مقاطع  مل�شاركة  امل�شاك�س  التطبيق 

الق�شرة، وذلك وفًقا لإيداع املحكمة.

من  م��زي��ًدا  ال�شينية  ال�شركة  وك�شبت 

الوقت لإعادة هيكلة ملكية تطبيقها مل�شاركة 

الفيديو تيك توك يف الوليات املتحدة.

جلنة  »اإن  اخل��زان��ة  وزارة  ق��ال��ت  ك��م��ا 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الأجنبي  ال�شتثمار 

منحت متديًدا جديًدا ملدة اأ�شبوع واحد«.

منحت  ق��د  الأم��رك��ي��ة  الإدارة  وك��ان��ت 

بايت دان�س يف ال�شابق متديًدا ملدة 15 يوًما 

الذي  اأغ�شط�س،  �شهر  يف  ال�شادر  للأمر 

كان من املقرر اأن ينتهي يوم اجلمعة.

 14 يف  اأ�شدر  قد  ترمب  الرئي�س  وك��ان 

ب�شحب  ال�شينية  لل�شركة  توجيًها  اأغ�شط�س 

التطبيق يف غ�شون 90 يوًما.

اإي���داع  يف  ت��وك  تيك  تطبيق  ق��ال  وك��م��ا 

امل��ح��ك��م��ة، ف���اإن امل��وع��د ال��ن��ه��ائ��ي اجل��دي��د 

4 دي�شمرب. اأ�شبح 

�شفقة مع وول مارت واأوراكل

الأمركية،  احلكومة  من  �شغط  وحتت 

�شهور  منذ  حم��ادث��ات  دان�س  بايت  جت��ري 

مع  �شفقة  على  الأخ���رة  اللم�شات  لو�شع 

وول مارت واأوراكل لتحويل اأ�شول تيك توك 

الأمركية اإىل كيان جديد.

اقرتاًحا  ال�شينية  ال�شركة  وقدمت  هذا 

خم���اوف  م��ع��اجل��ة  اإىل  ي���ه���دف  ج����دي����ًدا 

قاله  ملا  وفًقا  وذل��ك  الأمركية،  احلكومة 

ذك��ر  ورف�����س  الأم����ر  ع��ل��ى  مطلع  �شخ�س 

تفا�شيل هذا القرتاح.

الأمريكية:  اخلزانة  وزارة  ممثل  وق��ال 

املنقح  التقدمي  ملراجعة  ُمنح  التمديد  اإن 

الذي مت ا�شتلمه حديًثا.

بعد  الق���رتاح  دان�����س  بايت  قدمت  كما 

قدمت  اأنها  عن  نوفمرب   10 يف  الإف�شاح 

اأربع مقرتحات �شابقة، من �شمنها اقرتاح 

يف �شهر نوفمرب.

تاأ�شي�س كيان جديد

اإىل ذلك، �شعت املقرتحات اإىل معاجلة 

خم����اوف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة م���ن خ��لل 

بالكامل  مملوك   – جديد  كيان  تاأ�شي�س 

وامل�شتثمرين  واأوراك��ل  مارت  وول  ل�شركتي 

ال�شينية  ال�شركة  يف  احلاليني  الأمريكيني 

بيانات  م��ع��اجل��ة  ع��ن  م�����ش��وؤول  ي��ك��ون   –
وتعديل  الأم��ري��ك��ي��ة  ت��وك  ت��ي��ك  م�شتخدم 

املحتوى.

وح��ظ��رت امل��ح��اك��م ال��ف��ي��درال��ي��ة ق��ي��وًدا 

التجارة  وزارة  توك من  تيك  منف�شلة �شد 

على  ال��ق��ي��ود  �شمنها  وم���ن  الأم���رك���ي���ة، 

ت��وك:  تيك  تطبيق  ق��ال  التي  التعاملت، 

اأن حتظر ا�شتخدام التطبيق يف  اإنها ميكن 

الوليات املتحدة ب�شكل فعال.

اأم��ًرا  الفيدرالية  املحاكم  حظرت  كما 

اآب��ل  ي��ج��رب  ال��ت��ج��ارة  وزارة  ع��ن  ����ش���ادًرا 

وغوغل على حظر تنزيل تيك توك بالن�شبة 

املتحدة،  الوليات  يف  اجلدد  للم�شتخدمني 

وكان من املقرر اأن يدخل هذا احلظر حيز 

27 �شبتمرب. التنفيذ يف 

وا�سنطن - �سكاي نيوز عربية

وا�شنطن،  الأمركية  العا�شمة  يف  مطعم 

�شنع ا�شمه من خلل تقدمي وجبات جمانية 

ك���ادت ظ���روف جائحة  ح��ت��ى  ل��ل��م�����ش��ردي��ن، 

ا�شتجابة  لكن  العمل،  عن  توقفه  اأن  كورونا 

املجتمع املذهلة قررت اإبقاء اأبوابه مفتوحة.

الوليات  اإىل  هاجر  ال��ذي  منان،  ك��ازي 

»�شكينة  مطعم  وافتتح  باك�شتان  من  املتحدة 

حلل« يف عام 2013، قال ملوقع »�شكاي نيوز 

جائحة  من  ب�شدة  »تاأثر  مطعمه  اإن  عربية« 

جتارية  منطقة  يف  يقع  لأن��ه  كورونا  فرو�س 

كانت  ومعظمها  والفنادق،  باملكاتب  حماطة 

فارغة منذ مار�س«.

الأوىل  امل��رة  هي  ه��ذه  اأن  منان  واأ���ش��اف 

وعلى  التربعات،  فيها  يطلب  التي  حياته  يف 

مئات  ي��ق��دم  ك���ان  مطعمه  اأن  م��ن  ال��رغ��م 

كان  اأن��ه  اإل  للمحتاجني،  املجانية  الوجبات 

الزبائن  فقدان  لكن  ال�شمود،  على  ق��ادرا 

اأثناء ظروف الإغلق ب�شبب جائحة كورونا، 

جعل املطعم يقرتب من حافة الإفل�س.

ويف يوم 12 من ال�شهر احلايل، قام فريق 

للمطعم  جماعي  متويل  حملة  باإن�شاء  منان 

يقول   ،)GoFundMe( �شفحة  على 

لكننا  اأنف�شنا،  نعتمد على  اأن  »حاولنا  منان: 

نت�شاءل خللها:  اأ�شبحنا  اإىل مرحلة  و�شلنا 

ماذا ميكننا اأن نفعل؟ هل انتهى كل �شيء؟«.

ويتابع منان، الذي يوؤكد اأنه مل يطلب من 

اأي م�شاعدة مالية: »قررنا  اأحد طيلة حياته 

باإمكانهم  كان  اإذا  عما  اجلمهور  ن�شاأل  اأن 

موا�شلة  م��ن  نتمكن  ح��ت��ى  امل��ط��ع��م  اإن��ق��اذ 

موظفي  رواتب  دفع  يف  وال�شتمرار  مهمتنا، 

اإطعام  وبالطبع  الوظائف،  وتوفر  املطعم 

املحتاجني«.

كان  ال�شفحة،  منان  فريق  اأن�شاأ  وعندما 

ويف  لكنهم  دولر،  األ��ف   250 جمع  هدفهم 

الهدف،  هذا  جتاوزوا  فقط،  اأ�شبوع  غ�شون 

من  دولر  األ����ف   300 م���ن  اأك����ر  وج��م��ع��وا 

التربعات.

دائما  املطعم  ي��دي��ر  اأن��ه  م��ن��ان  واأ���ش��اف 

يف  للآخرين  واأم���ًل  »ن��ورا  يكون  اأن  بهدف 

و�شعنا«  يف  م��ا  »ك��ل  نفعل  بينما  املجتمع«، 

مل�شاعدة الأقل حظا.

والآن وبعد جمع ما يكفي من املال ل�شداد 

ناجحا  املطعم  واإبقاء  م�شتحقة،  فواتر  اأي 

لفرتة طويلة من الزمن، قال منان اإنه »ياأمل 

يف اإن�شاء موؤ�ش�شة جمتمعية اأكرب«.

العطاء،  علمته  وال��دت��ه  اأن  منان  وي��وؤك��د 

»اإذا  �شغرا  ك��ان  عندما  ل��ه  ت��ق��ول  وك��ان��ت 

اأن تكون قريبا من اهلل، فعليك حمبة  اأردت 

الآخرين وم�شاعدة املحتاجني«.

وي�شيف »اأعي�س يف مدينة كبرة، واأمتلك 

فقراء  اأرى  عندما  اأت���اأمل  جميل،  مطعما 

القمامة،  ح��اوي��ات  م��ن  ال��ط��ع��ام  يجمعون 

مع  وم�شاعدتهم  اإطعامهم  علي  اأن  واأ�شعر 

الزبائن  وخدمة  العمل  �شر  على  املحافظة 

يف الوقت نف�شه«.

عربية«  نيوز  ل�«�شكاي  حديثه  منان  وختم 

فرحة  ك��ان  للمجتمع  »ال��ع��ط��اء  اإن  ب��ال��ق��ول 

اأ���ش��غ��ر، وه��ذا  ب���داأت مبهمة  ل��ق��د  ح��ي��ات��ي، 

للقيادة  ال�شجاعة  مينحانني  والدعم  احلب 

بعمل  وللقيام  موؤ�ش�شة،  لبدء  اأقوى،  بطريقة 

اأكرب«.

موؤ�ش�شة  اإن�����ش��اء  يف  الآن  م��ن��ان  وي��اأم��ل 

يف  النا�س  م�شاعدة  ميكنها  اأكرب،  جمتمعية 

يفكر  حيث  املتحدة،  الوليات  اأنحاء  جميع 

بافتتاح ع�شرات املطاعم، التي تقدم وجبات 

للمحتاجني. جمانية 

التطبيق المشاكس يكسب وقتًا أكثر.. مهلة جديدة 
لـ »تيك توك«

أطعم المشردين حتى أفلس.. »قصة مذهلة« لمطعم في واشنطن

السجن 40 عاما لزعيم
 »العصابة اإلباحية«.. والضحايا بالماليين

إحباط تهريب عمالت معدنية نادرة 
تعود إلى عصر اإلسكندر األكبر

طبيب يتوسل.. ارتدوا الكمامات 
وإال هذا مصيركم

فرنسا تطالب شركات التقنية بدفع 
الضريبة الرقمية

وكاالت - اأبوظبي

حمكمة  اأن  للأنباء  يونهاب  وكالة  ذكرت 

ك��وري��ة ج��ن��وب��ي��ة ح��ك��م��ت ام�����س اخل��م��ي�����س، 

عرب  اجلن�شي  للبتزاز  ع�شابة  زعيم  على 

40 عاما. الإنرتنت بال�شجن 

ب��اإدارة  عاما(   24( جو-بن  ت�شو  واأدي��ن 

عن  يقل  م��ال  اب��ت��زت  الإن��رتن��ت  على  �شبكة 

و�شفته  فيما  مراهقة،   16 منهن  ام��راأة   74

ال�شلطات »بالعبودية الفرتا�شية« من خلل 

يف  لهن  جن�شية  �شور  اإر�شال  على  اإجبارهن 

الفرتة بني مايو 2019 وفرباير 2020.

�شول  منطقة  حمكمة  اإن  الوكالة  وقالت 

لنتهاكه  ت�شو  على  بال�شجن  حكمت  املركزية 

الطفل  حماية  وق��وان��ني  اجلنائية  القوانني 

واإدارة  اإباحية  مواد  ون�شر  اإعداد  خلل  من 

اإجرامية. منظمة 

ونقلت يونهاب عن القا�شي، الذي اأ�شدر 

من  العديد  ا�شتدرج  »املتهم  اإن  قوله  احلكم 

لإنتاج  خمتلفة  بطرق  وه��دده��ن  ال�شحايا 

م���واد اإب��اح��ي��ة ووزع��ه��ا ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة على 

اخل�شو�س  وج��ه  على  ت�شبب  لقد  كثرين. 

يف اإحلاق �شرر ل ميكن علجه بالعديد من 

ال�شحايا من خلل ن�شر هوياتهن«.

على  ���ش��دي��دا  غ�شبا  الق�شية  واأث�����ارت 

ال�شعيد الوطني، حيث وقع مليني الكوريني 

الك�شف  على  ال�شلطات  التما�شات حتث  على 

مع  ف��ق��ط  لي�س  والتحقيق  ت�شو  ه��وي��ة  ع��ن 

ال�شبكة  يف  امل�شاركني  اأي�شا  ولكن  املنظمني 

وون  مليون   1.5 اإىل  ي�شل  ما  دفعوا  الذين 

الفيديو  مقاطع  مل�شاهدة  دولرا(   1360(

امل�شيئة. وال�شور 

القاهرة - �سكاي نيوز عربية

ام�س  الربي  رفح  ميناء  �شلطات  اأحبطت 

عملت  ت�شع  ت��ه��ري��ب  حم��اول��ة  اخل��م��ي�����س، 

معدنية نادرة خارج البلد.

امل�شرية،  والآثار  ال�شياحة  وزارة  وقالت 

رفح  مبيناء  الأث��ري��ة  ال��وح��دة  اإن  ب��ي��ان،  يف 

اجل��م��ارك،  �شلطات  م��ع  بالتعاون  ال���ربي، 

حماولة  خ��لل  العملت  �شبط  يف  جنحت 

تهريبها.

الأثرية  الوحدات  مركز  عام  مدير  واأكد 

العملت  اأن  احل�شيني  رجب  �شيناء  ب�شمال 

وحتديدا  اليوناين  للع�شر  ترجع  امل�شبوطة 

م�شرا  الأك���رب،  الإ�شكندر  حكم  ف��رتة  اإىل 

اأح��د  ع��ل��ى  م��ن��ح��وت  زي��و���س  الإل����ه  اأن  اإىل 

العر�س  ع��ل��ى  وه���و ج��ال�����س  ال��ع��م��ل��ة،  اأوج����ه 

اليمني  وباليد  ن�شر  الي�شري  بيده  ومي�شك 

ال�شوجلان. 

واأ�شاف اأن العملت مدون عليها كتابات 

الأك��رب  الإ���ش��ك��ن��در  ل���ش��م  اللتينية  باللغة 

الأكرب  الإ�شكندر  �شور  الآخ��ر  الوجه  وعلى 

مرتديا جلد الأ�شد ت�شبها بهرقل.

للمنافذ  املركزية  الإدارة  رئي�س  واأو�شح 

اأن  همام،  حمدي  امل�شرية  باملوانئ  الأثرية 

بلًغا  تلقت  �شيناء  ب�شمال  الأثرية  الوحدة 

بال�شتباه يف  الربي  �شلطة جمارك رفح  من 

اأثرية جمموعة من العملت املعدنية بحوزة 

اأثرية  جلنة  ت�شكيل  فتم  امل�شافرين،  اأح��د 

تاأكيد  اإىل  انتهت  لفح�شها  متخ�ش�شة 

امل�شنوعة  امل�شبوطة  العملت  هذه  اأثرية 

من املعدن.

القانونية  الإج������راءات  ات��خ��اذ  مت  وق���د 

وزارة  ل�شالح  العملت  وم�شادرة  اللزمة 

الآثار طبقا لقانون حماية الآثار وتعديلته.

العربية-وكاالت

ينظر  �شخ�س  اآخ��ر  اأك���ون  اأن  اأري���د  »ل 

الكلمات  ب��ه��ذه  اخل��ائ��ف��ت��ني«،  عينيك  يف 

العناية  طب  يف  اأخ�شائي  حاول  احل�شا�شة 

ولي��ة  امل��دي��ن��ة يف  وع�����ش��و جمل�س  امل��رك��زة 

تويرت  نداء عرب  توجيه  الأمركية،  مي�شوري 

الأقنعة  ارت����داء  على  فيه  يحثهم  للنا�س 

الواقية من فرو�س كورونا امل�شتجد.

كما ن�شر الطبيب كينيث اإي رميي، مقطع 

باجتاه  الكامرا  بتقريب  فيه  يقوم  فيديو 

وجهه، ثم يبعده عنه ب�شكل متكرر، �شارحًا 

الأك�شجني  تنبيب  عند  املر�شى  �شراه  ما 

ما  »ه��ذا  قائًل:  بالوباء،  الإ�شابة  حال  يف 

مرة   40 تتنف�س  عندما  حالك  عليه  يبدو 

لديك  الأك�شجني  يكون م�شتوى  الدقيقة،  يف 

منخف�شا   اإىل اأقل من 80 مرة، اآمل األ تكون 

لأن  ال�شكل،  هذا  على  حياتك  حلظات  اآخر 

هذا ما �شرتاه حينها اإذا مل تبداأ يف ارتداء 

الأقنعة عندما تكون يف الأماكن العامة.

واأ����ش���اف: »اأع������دك.. ه���ذا م��ا ���ش��رتاه 

عندما  اأط��ف��ال��ك،  اأو  وال���دك  اأو  وال��دت��ك 

اأمر  ه��ذا  اإليك  اأتو�شل  باملر�س،  ي�شابون 

ج����اد. ال��ت��زم��وا ب��الح��ت��ي��اط��ات ال��لزم��ة 

للوقاية.

���ش��ب��ك��ة  م���ع  ل���ه  ت�����ش��ري��ح خ���ا����س  ويف 

الفيديو  ن�شر  اأنه  الطبيب  اأو�شح   ،CNN

اأ�شرة  اأف��راد  اأحد  اإب��لغ  اإىل  ا�شطر  بعدما 

املري�س بوفاة اأحبائهم ب�شب كورونا، حينها 

متواجدين  كانوا  مر�شى  من  كثرًا  �شمع 

ب�شاأن  قلقني  غ��ر  اإن��ه��م  يقولون  امل��ك��ان  يف 

منخف�شة.  ال��وف��اة  ف��ر���س  لأن  ال��ف��رو���س 

حمزن  �شيء  اأنه  الطبيب  اأكد  �شمعه  وعما 

بعيدًا  لي�س  املر�س  اأن  على  م�شددًا  للغاية، 

عن هوؤلء واأنه لو ح�شل ذلك، ف�شيكون هو 

م�شطرًا لإبلغ اأ�شرهم وهو اأكر ما يوؤمله.

يف  خمتربًا  اأي�شًا  رمي��ي  الدكتور  ويدير 

جامعة وا�شنطن حيث يتم اختبار علجات 

فرو�س كورونا اجلديدة واملحتملة.

يذكر اأن ولية مي�شوري كانت اأعلنت عن 

بفرو�س  اإ�شابة  حالة   278000 من  �أك��ر 

حتى  وف��اة  حالة   3700 م��ن  واأك���ر  ك��ورون��ا 

الآن.

مل تلزم بالكمامات

وت�����ش��ه��د ال��ولي��ة زي����ادة ح���ادة يف ع��دد 

اليومية  التاجي  بالفرو�س  الإ�شابة  حالت 

عدد  متو�شط    يبلغ  كما  يوميًا،  عنها  املبلغ 

احلالت اجلديدة يف الولية اأكر من 4000 

حالة خلل اليوم الواحد.

ولي���ة  ح��ك��وم��ة  ت�����ش��در  مل  ذل����ك،  اإىل 

الطفيفة  ال��زي��ادة  منذ  قيود  اأي  مي�شوري 

ارتداء  يف احلالت اجلديدة، كما مل جتعل 

اإلزاميًا. اأمرًا  الكمامات 

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

اإنها  الفرن�شية:  املالية  وزارة  قالت 

التكنولوجيا  ل�شركات  اإخ��ط��ارات  بعثت 

بال�شريبة  ي�شمى  ملا  اخلا�شعة  الكربى 

يف  لها  خمطط  هو  كما  لدفعها  الرقمية 

دي�شمرب. �شهر 

ال�شريبة  حت�شيل  ف��رن�����ش��ا  وع��ل��ق��ت 

مثل:  �شركات،  يف  ت��وؤث��ر  التي  الرقمية، 

من  مبكر  وق��ت  يف  واأم����ازون،  في�شبوك 

ه���ذا ال���ع���ام ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت امل��ف��او���ش��ات 

القت�شادي  التعاون  منظمة  يف  جارية 

اإ�شلح قواعد  OECD حول  والتنمية 

الدولية. ال�شرائب 

طويلة:  فرتة  منذ  املالية  وزارة  وقالت 

�شهر  يف  الرقمية  ال�شريبة  �شتجمع  اإنها 

ثبت  اإذا  لها  خمطط  ه��و  كما  دي�شمرب 

ذلك  بحلول  مثمرة  غ��ر  امل��ح��ادث��ات  اأن 

الوقت، وهو ما حدث عندما اتفقت قرابة 

على  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  معنية  دول���ة   140

.2021 موا�شلة التفاو�س حتى منت�شف 

تلقت  ال�������وزارة:  يف  م�������ش���وؤول  وق����ال 

اإ�شعاًرا  لل�شريبة  اخلا�شعة  ال�شركات 

بدفع ق�شط 2020.

املا�شي  ال��ع��ام  يف  ف��رن�����ش��ا  وف��ر���ش��ت 

عائدات  على  املئة  يف   3 بن�شبة  �شريبة 

�شركات  حققتها  التي  الرقمية  اخلدمات 

مليون   25 عن  عائداتها  تزيد  فرن�شا  يف 

ي���ورو ح��ول  م��ل��ي��ون   750 و  ي���ورو ه��ن��اك 

العامل.

وقالت في�شبوك: اإن موقفها هو �شمان 

ال�����ش��رائ��ب يف  ق��وان��ني  الم��ت��ث��ال جلميع 

اأنها  م�شيفة  فيها،  تعمل  ال��ت��ي  ال���دول 

ال�شلطات  من  ال�شريبية  فاتورتها  تلقت 

ت��ذك��ًرا  اأم����ازون  تلقت  كما  الفرن�شية، 

ال�شريبة،  بدفع  الفرن�شية  ال�شلطات  من 

و�شتمتثل.

وقالت باري�س: اإنها �شت�شحب ال�شريبة 

منظمة  م��ع  ات��ف��اق  اإىل  التو�شل  مبجرد 

لتحديث  والتنمية  القت�شادي  التعاون 

القواعد اخلا�شة بال�شرائب عرب احلدود 

حيث  الإن���رتن���ت،  ع��رب  ال��ت��ج��ارة  لع�شر 

جني  ال��ك��ربى  الإن��رتن��ت  ل�شركات  ميكن 

ال�شرائب  املنخف�شة  البلدان  يف  الأرباح 

بغ�س النظر عن مكان وجود عملئها.

تعرت  املحادثات  اإن  م�شوؤولون:  وقال 

التوقيع  يف  ترامب  اإدارة  ترددت  اأن  بعد 

على التفاق املتعدد الأطراف.

دراسة توضح ....النساء أكثر حظًا من الرجال مع كورونا 
العربية-وكاالت

م�����ازال ف���رو����س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د ي��ح��ررّ 

ك�شف  الأبحاث  حتاول  يوم  بعد  ويومًا  العلماء، 

اأي جديد ي�شاعد للو�شول اإىل حل للأزمة.

لباحث  درا�شة  قدمت  الأبحاث،  جديد  ويف 

اإىل  ت�شر  اأدلة  �شيكاغو،  يف  اإلينوي  جامعة  من 

اأن الهرمونات التنا�شلية الأنثوية، تلعب دورًا يف 

احلماية من اأعرا�س كورونا.

الدكتور  قدمها  التي  ال��درا���ش��ة  واأو���ش��ح��ت 

اإلينوي،  بينا، من كلية الطب بجامعة  غرازيانو 

وُن�شرت يف العدد الأخر من دورية »الجتاهات 

الغذائي«،  والتمثيل  ال�شماء  الغدد  اأمرا�س  يف 

مثل  الأن���ث���وي���ة  ال��ت��ن��ا���ش��ل��ي��ة  ال��ه��رم��ون��ات  اأن 

دورًا  ت��ل��ع��ب  وال��ربوج�����ش��رتون،  الإ����ش���رتوج���ني 

لللتهابات،  م�����ش��ادة  وظ��ائ��ف  ول��ه��ا  وق��ائ��ي��ًا، 

واإعادة ت�شكيل كفاءة اخلليا املناعية، وحتفيز 

اإنتاج الأج�شام امل�شادة وتعزيز اإ�شلح اخلليا 

الإنزمي  م�شتقبل  وتثبيط  التنف�شية،  الظهارية 

ال��ذي  املفتاح  وه��و   ،2 للأجنيوتن�شني  امل��ح��ول 

الكائن  لإ�شابة  اخلليا  ب��اب  للفرو�س  يفتح 

احلي.

ماذا عن احلوامل؟

بدور  بينا  اهتم  املا�شي،  م��ار���س/اآذار  ويف 

الهرمونات التنا�شلية الأنثوية يف اأمرا�س كورونا 

يف مار�س/اآذار املا�شي، عندما اأظهرت تقارير 

امل�شابات  احلوامل  الن�شاء  اأن  املبكرة  احلالة 

اأع��را���س،  لديهن  تكن  مل  ال��لئ��ي  بالفرو�س 

�شديدة  واأ�شبحت  لديهن،  الأعرا�س  ت�شاعدت 

الولدة،  فور  املركزة  العناية  لتتطلب  يكفي  مبا 

وتزامنت �شدة الأعرا�س مع انخفا�س �شريع يف 

الأنثوية. التنا�شلية  الهرمونات 

ا�شتمرار  على  ت�شاعد  ال��ت��ي  وال��ه��رم��ون��ات 

مرة   100 ترتكز  الربوج�شرتون-  -مثل  احلمل 

وك��ل من  م��ن احل��م��ل،  ال��ث��ال��ث  الثلث  اأك���ر يف 

لها  وبروج�شرتون  واألوبريجنانولون  ا�شرتاديول 

يف  وت�شارك  لللتهابات  كم�شاد  مهمة  وظائف 

اأن  اإىل  املناعة، وهذا ي�شر  اإعادة �شبط جهاز 

بعد  للمر�س  ُعر�شة  اأ�شبحن  احلوامل  الن�شاء 

فقدها.

جلامعة  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ذك���ر  اأن  اإىل 

اإلينوي، الثلثاء املا�شي، اأنه مت اإدخال بع�شهن 

اأطفالهن  ولدة  بعد  املركزة  العناية  وحدة  اإىل 

الهرمونات،  هذه  يف  ال�شريع  النخفا�س  ب�شبب 

فالرتباط كان مذهًل حقًا، وفقًا للبيان.

ر�شد  مبكرًا  مت  اأنه  اإىل  الربوفي�شور  واأ�شار 

يف  وال�شت�شفاء  الأع��را���س  ���ش��دة  ب��ني  ال��ف��رق 

امل�شابني  والن�شاء  الرجال  بني  املركزة  العناية 

بكورونا، حيث تكون الن�شاء اأكر مقاومة، وكان 

يعتقد اأن الهرمونات الأنثوية حتمي املراأة، لكن 

كان من ال�شعب التاأكد من ال�شبب.

لدى  توفر  امللحظة  هذه  ب��اأن  ختم  اأن  اإىل 

لي�س  مهمة،  علمية  خلفية  احل��وام��ل  الن�شاء 

الن�شاء  يجعل  ال��ذي  بال�شبب  يتعلق  فيما  فقط 

كبار  ملاذا  اأي�شًا  لكن  الرجال،  من  حماية  اأكر 

�شنًا  الأ�شغر  الأ�شخا�س  من  حماية  اأقل  ال�شن 

ال�شن  يف  امل��راأة  تقدمت  كلما  اأن��ه  نعرف  لأننا 

تعبره. الهرمونات، بح�شب  انخف�شت 

كورونا  فرو�س  تف�شي  بداية  منذ  اأنه  يذكر 

والوفيات  اأعرا�شه  اأن  اللفت  كان  امل�شتجد، 

اإل  الن�شاء،  لدى  منها  الرجال  بني  �شيوعًا  اأكر 

اأن ل درا�شة نهائية اأبرزت ال�شبب واعتمدته.


