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الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة 
األمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز

*عمان 
خادم  �أخيه  �إىل  تعزية  برقية  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  بعث 
�ململكة  ملك  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني 
�لأمري  �سمو  �هلل،  باإذن  له،  �ملغفور  بوفاة  �ل�سقيقة،  �ل�سعودية  �لعربية 

نو�ف بن �سعد بن �سعود بن عبد�لعزيز �آل �سعود.

و�ملو��ساة  �لتعزية  م�ساعر  �أ�سدق  �لربقية، عن  و�أعرب جاللته، يف 
رحمته  بو��سع  �لفقيد  يتغمد  �أن  قدرته  جلت  �هلل  �سائال  �مل�ساب،  بهذ� 
�ل�سريفني  �حلرمني  خادم  يلهم  و�أن  جنانه،  ف�سيح  وي�سكنه  وغفر�نه، 
وح�سن  �ل�سرب  جميل  �ل�سقيق  �ل�سعودي  و�ل�سعب  �ملالكة  و�لأ���س��رة 

�لعز�ء.
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*عمان 
�خل�ساونة  ب�سر  �لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�س  �علن   
�ل�سبوع  نهاية  �ملطبق  �ل�سامل  تعديل فرتة �حلظر 
�ساعات  ومتديد  فقط  �جلمعة  ي��وم  على  ليقت�سر 
�حلظر �جلزئي �لليلي لي�سبح من �ل�ساعة �لعا�سرة 
�حلادية  و�ل�ساعة  �لقت�سادية  للمن�سات  م�ساء 
�سباحا   6 �ل�ساعة  ولغاية  لالفر�د  م�ساء  ع�سرة 

وحتى تاريخ 31 / 12 / 2020 .
كما �علن رئي�س �لوزر�ء خالل م�ساركته يف جانب  
�لدولة  وزي��ر�  عقده  �ل��ذي   �ل�سحفي  �مل��وؤمت��ر  من 
م�ساء  �ل��وزر�ء  رئا�سة  يف  و�ل�سحة  �لإعالم  ل�سوؤون 
و�جلامعات  �مل��د�ر���س  دو�م  ��ستمر�ر  عن  �لثالثاء 
للتعلم  �ملهني  �لتدريب  ومعاهد  �لثقافية  و�ملر�كز 

عن بعد وحتى نهاية �لف�سل �لدر��سي �لول .
�حلظر  ق��ر�ر  �ن  �ىل  �ل���وزر�ء  رئي�س  ولفت     

�جلمعة  يوم  من  �عتبار�  تطبيقه  �سيبد�  �ل�سامل 
�جلزئي  �حلظر  ق��ر�ر  تطبيق  �سيتم  فيما  �ملقبلة 

�لليلي �عتبار� من يوم �ل�سبت �لقادم .
�ن  �ىل  �ل�سارة  من  �لهدف  �ن  �خل�ساونة  و�كد 
هذه �لجر�ء�ت م�ستمرة حتى نهاية �لعام ، �غالق 
�لباب �مام �ي ��ساعات ب�سان حظر طويل �و �سامل 

ليام و��سابيع .
�لتو�سل �ىل  �نه مت  �ل��وزر�ء �ىل  رئي�س  و��سار   
�للجنة  �ليوم  عقدته  �جتماع  عقب  �لقر�ر�ت  هذه 
�لطارية �لعليا ملكافحة فريو�س كورونا �ملنبثقة عن 
�ملعنية  �لدولة  موؤ�س�سات  �لوزر�ء وغريه من  جمل�س 
�جتماعات  ع��ن  �ي�سا  وجنمت  �ل��وب��اء  مبكافحة 
در�ست  �م�س  �ول  و�خرها  �لوبئة  للجنة  �سابقة 

خاللها م�ستجد�ت �لو�سع �لوبائي يف �ململكة .
تابع �س3

حظر شامل كل يوم جمعة 
حتــى نهايـــة العــــام 

» 34 « وفــــــــــاة
و »2035« اصابة جديدة 
بفيـــروس كـــورونـــــــا 

*عمان
 34 ت�سجيل  ع��ن  �ل�����س��ح��ة،  وز�رة  ع��ل��ن��ت  �أ
بفريو�س  جديدة  ��سابة   2035 و جديدة  وفاة 
�ج��م��ايل  ل��ريت��ف��ع  �ل��ث��الث��اء،  �مل�ستجد  ك��ورون��ا 

.40972 �إىل  �جلائحة  بدء  منذ  �ل�سابات 
�مل��وج��ز  ب��ح�����س��ب  �����س����اب����ات،  وت���وزع���ت �لإ
ورئا�سة  �ل�سحة  وز�رة  عن  �ل�سادر  �لعالمي 
 )1218 ( �ل���ت���ايل:  �ل��ن��ح��و  ع��ل��ى  �ل�������وزر�ء، 
يف   )537 و) ع��ّم��ان،  �ل��ع��ا���س��م��ة  حم��اف��ظ��ة  يف 
حم��اف��ظ��ة  يف   )53 و) �ل����زرق����اء،  حم��اف��ظ��ة 
منها  رب����د،  �إ حم��اف��ظ��ة  يف   )47 و) �ل��ب��ل��ق��اء، 
م��ع��ان،  حم��اف��ظ��ة  يف   )40 و) �ل��رم��ث��ا،  يف   )1 (
حم��اف��ظ��ة  يف   )36 و) �ل���ب���رت�،  يف   )5 ( م��ن��ه��م 
 )27 و) �مل��ف��رق،  حمافظة  يف   )35 و) �ل��ك��رك، 
حم��اف��ظ��ة  يف   )20 و) دب����ا،  م����اأ حم��اف��ظ��ة  يف 
 )7 و) �ل��ع��ق��ب��ة،  حم��اف��ظ��ة  يف   )11 و) ج��ر���س، 
خارجّية،  ح��الت   )4 و) عجلون،  حمافظة  يف 
بني   )2 و) �خل��ارج،  من  قادمني  ردن��ي��ني  لأ  )2 (
���س��اح��ن��ات ق��ادم��ني ع��رب م��رك��ز ح��دود  ���س��ائ��ق��ي 

. ي لعمر �
�م�����س  دِخ���ل���ت  �أُ �ل��ت��ي  وب��ل��غ ع���دد �حل����الت 
حالة،   )76 ( �ملعتمدة  �مل�ست�سفيات  يف  للعالج 
ت��ت��ل��ّق��ى  �ل��ت��ي  ج��م��ايل ع���دد �حل���الت  �إ وي��ب��ل��غ 
 )1011 ( �إىل  ح��ال��ّي��ًا  �مل�ست�سفيات  يف  �ل��ع��الج 
للعزل  �مل�����س��اب��ني  ب��ق��ّي��ة  يخ�سع  بينما  ح��ال��ة، 
�إىل  �لوفيات  ع��دد  ج��م��ايل  �إ ويرتفع  �مل��ن��زيل، 

حالة.  )414 (
يف  �م�س،  �سفاء  حالة   )117 ( �ُسّجلت  كما 
 )25496 ( �إجر�ء  ومّت  �ملعتمدة،  �مل�ست�سفيات 
ج����م����ايل ع���دد  �إ ل��ي�����س��ب��ح   ، ف��ح�����س��ًا خم����ربّي����ًا

. فح�سًا  )1618573 ( �لفحو�سات 
ل��الل��ت��ز�م  �جل��م��ي��ع  �ل�����س��ّح��ة  وز�رة  ودع���ت 
�ل�����س��الم��ة  م��ع��اي��ري  ّت���ب���اع  �ل���ّدف���اع، و� و�م���ر  ب���اأ
قامة  �إ وع��دم  �لكّمامات،  و�رت��د�ء  و�لوقاية، 
و��ستخد�م   ، �سخ�سًا  )20 ( من  لأكرث  �لتجّمعات 

)�سحتك(. وتطبيق  مان(،  )�أ تطبيق 

تمديد ساعات الحظر الليلي

التعليم عن بعد في المدارس والجامعات حتى نهاية الفصل الدراسي االول 

*عّمان 
لالنتخاب  �مل�ستقلة  �لهيئة  تعاملت 
�سباح  حتى  �نتخابية  خمالفة   400 م��ع 
�لثالثاء، تنوعت ما بني خمالفات لتعليمات 
للمادة  وخمالفات  �لنتخابية،  �لدعاية 
باملال  �ملتعقلة  �لنتخاب  قانون  من   )59(

�ل�سود.
�لهيئة  با�سم  �لع��الم��ي  �لناطق  وق��ال 
بيان،  يف  �ملومني  جهاد  لالنتخاب  �مل�ستقلة 
�لذي  �ملرت�سحني  �حد  ��ستدعت  �لهيئة  �إن 

جدًل  �لنتخابية  دعايته  يف  �ثار  قد  كان 
�لكهرباء  ت��ق��دمي  ع��ن  م��ن خ��الل �لع���الن 
جمانًا لكل ناخب، وذلك �سباح �م�س من قبل 
جلنة �ملخالفات يف �لهيئة للتحقق من �سحة 

�لعالن و�ملغزى منه.
م�ساريع  ق�سد  ب��اأن��ه  �مل��رت���س��ح  و�أف���اد 
بالن�سبة  و�هميتها  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة 
مت  ع��ل��ي��ه  وب���ن���اء  �لردين،  ل��ل��م��و�ط��ن 
�لعبارة  هذه  باإز�لة  تعهد  على  توقيعه 
با�ستخد�م  �وح��ت  لكونها  وردت  �ينما 

خدمة  تقدمي  طريق  ع��ن  �لفا�سد  �مل��ال 
بعبارة  و��ستبد�لها  للنا�س،  ���س��روري��ة 
�ملتجددة  �لطاقة  و�همية  فكرة  تو�سح 

�ملو�طنني. جلميع 
�جلمعة  ر�سدت  �لهيئة  �أن  �ملومني  و�كد 
�مل��ا���س��ي ف��ي��دي��و لأ���س��خ��ا���س د�خ���ل �ح��دى 
�لبطاقات  من  جمموعة  يحملون  �ملركبات 
متابعة  جرت  حيث  )هويات(،  �ل�سخ�سية 

�لفيديو و�لتحقق منه.
تابع �س3

*عمان 
�لثالثاء،  و�ل��ري،  �ملياه  وز�رة  �سبطت 
�عتد�ء على منظومة مياه �لدي�سي بو��سطة 
�لعبث باأحد �لهو�يات �ملوجودة على �خلط 
�ل�سهاريج  تعبئة  ويتم  �ملياه  تت�سرب  حتى 

منها يف منطقة �جلفر.
�سبطت  �نها  ب��ي��ان،  يف  �ل���وز�رة  وق��ال��ت 
�ملر�قبة  تكنولوجيا  بو��سطة  �لع��ت��د�ء 
�جلوية عن بعد، وبالتن�سيق مع مركز �مللك 
)ك��ادب��ي(  و�لتطوير  للت�سميم  �هلل  عبد 

و�ملركز �لوطني لإد�رة �لزمات و�ل�سيطرة، 
و�سبطت �ل�سخ�س يف �ملوقع باجلرم �مل�سهود، 
مالب�سات  لك�سف  جاريا  �لتحقيق  ز�ل  وم��ا 

�لق�سية.
و�أ�سافت �لوز�رة �ن تكنولوجيا �ملر�قبة 
�ك���دت عملية �ع��ت��د�ء  ب��ع��د،  �جل��وي��ة ع��ن 
بالبث �حلي يف منطقة �سحر�وية يف �جلفر 
مو�قع  �ح��دى  عن  كيلومرت�   15 نحو  تبعد 

�ملر�قبة.
ور�سد خالل �ملر�قبة، �سخ�س يخرج من 

�سهريج مياه قرب �حدى �لهو�يات �ملخ�س�سة 
لتخفيف �ل�سغوط على �متد�د �خلط �لناقل 
وطريقة  �دو�ت  و��ستخدم  �لدي�سي،  ملياه 
مبتكرة بفتح �لهو�ية �خلا�سة، حيث بد�أت 
لتعبئة  و�لتجهيز  بالت�سرب،  كبرية  كميات 
باملوقع  مد�همته  مت��ت  حيث  �ل�سهريج، 
و�لقاء �لقب�س عليه وتوديعه �ملركز �لمني 
�لعام لتخاذ �لجر�ء�ت  للمدعي  لتحويله 

�لقانونية باملقت�سى.
تابع �س4

*اخلرطوم
ق���ال رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل�����س��ود�ين ع��ب��د �هلل 
�ل�����س��ود�ن م��ن ق��ائ��م��ة �ل��دول  �إن رف��ع  ح��م��دوك 
بالده  �إعفاء  �أمام  �لباب  �سيفتح  لالإرهاب  �لر�عية 

60 مليار دولر. من ديون خارجية بقيمة 
�لر�سمي  للتلفزيون  يتحدث  حمدوك  وك��ان 
�إن  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  قال  بعدما 
�لقائمة  من  �ل�سود�ن  �سرتفع  �ملتحدة  �لوليات 
�ل�سود�ن  ��ستفادة  �أمام  رئي�سية  عقبة  متثل  �لتي 

�لدولية. �ملوؤ�س�سات  من 
وك����ان ق���د ث��م��ن رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����س��ي��ادة 
ب�ساأن  تر�مب،  ت�سريحات  �لربهان،  عبد�لفتاح 
قائمة  عن  �خلرطوم  ��سم  و��سطن  رفع  ��ستعد�د 

لالإرهاب. �لر�عية  �لدول 
على  ل���ه  ت��ع��ل��ي��ق  �أول  يف  �ل����ربه����ان،  وق����ال 
عظيم  ع��ن  �أع��رب  �أن  “�أود  ت��ر�م��ب:  ت�سريحات 
للرئي�س  �ل�����س��ود�ن��ي��ة  �لأم���ة  وت��ق��دي��ر  ت��ق��دي��ري 
على  لإقد�مهم  �لأمريكية  ولالإد�رة  ترمب  دونالد 
�ل�سود�ن  ��سم  �لبناءة لإز�لة  �تخاذ هذه �خلطوة 

من قائمة �لدول �لتي ترعى �لإرهاب«.
�ل�سيادة  جمل�س  رئي�س  نائب  �أعرب  جهته،  من 
�سكره تر�مب  �ل�سود�ين، حممد حمد�ن دقلو، عن 

ر�عية  كدولة  �ل�سود�ن  ت�سنيف  �إلغاء  عزمه  على 
�خلارجية. بالعالقات  �أ�سرب  �لتي  لالإرهاب 

تو��سل  �إىل  تتطلع  �خلرطوم  �أن  دقلو  و�أ�ساف 
�ل�سود�ين  �ل�سعب  م�سالح  يخدم  �لعامل  مع  د�ئم 

ي�ستحق كل جهد وعمل. �لذي 
�ل�سياق قال وزير �لإعالم �ل�سود�ين  ويف نف�س 
“رفع  عربية:  نيوز  “ل�سكاي  �سالح  حممد  في�سل 
للدول  �لأم��ريك��ي��ة  �لقائمة  م��ن  �ل�����س��ود�ن  ����س��م 
جديدة  مرحلة  ببدء  ي��وؤذن  ل��الإره��اب  �لر�عية 

نقلة كبرية جد�«. وميثل 
نيوز  ل�”�سكاي  �سود�ين  حكومي  م�سدر  وق��ال 
لتعوي�س  �ملطلوبة  �ملبالغ  �إن  �لثنني،  عربية”، 

و��سنطن. �إىل  �لإرهاب مت حتويلها  �سحايا 
�ملطلوبة  �ملبالغ  �أن  �حلكومي  �مل�سدر  وذك��ر 
�لأمريكية  �حلكومة  ح�سابات  يف  �إيد�عها  �سيتم 

لحقا.
ك�سفت  علي  حممد  هبة  �ملالية  وزيرة  وكانت 
�لذي حتدث عنه  �ملبلغ  نيوز عربية” �أن  ل�”�سكاي 
و�أن  “موجود  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س 
تقريبا..  �كتملت  �لأمو�ل  لتحويل  �لفنية  �لآلية 
�لدبلوما�سية  �لتفا�سيل  بع�س  ننتظر  فيما 

�ل�سغرية«.
على  �لأمريكي  �لرئي�س  قال  له،  تغريدة  ويف 
�ل�سود�ن  “حكومة  �إن  تويرت  موقع  على  ح�سابه 
�جلديدة �لتي حترز تقدما هائال، و�فقت على دفع 

�لإرهاب وعائالتهم”. ل�سحايا  مليون دولر   335

المستقلة لالنتخاب تتعامل مع 400 مخالفة انتخابية

ضبط اعتداء على الديسي بالمراقبة الجوية عن بعد

السودان يتطلع إلعفائه من 60 مليار دوالر ديون خارجية

السماح لوالد الفتى صالح 
لزيارته بالمستشفى

3 سنوات اشغال مؤقتة للمسؤول األول بالمستثمرون العرب

مصدر حكومي سوداني: تم تحويل 
األموال المطلوبة إلى واشنطن

ضبط 12 من مروجي المواد 
المخدرة في الزرقاء واربد

ضبط حدث متسول مطلوب 
على خلفية جريمة قتل 

واخر يمتلك 4 سيارات

*عمان 
�حلو�متة  ح�سني  �لركن  �ل��ل��و�ء  �لعام  �لم��ن  مدير  �أوع��ز   -
�ل�سحية  ل��ل��ظ��روف  ون��ظ��ر�  و�ل��ت��اأه��ي��ل،  �ل���س��الح  م��ر�ك��ز  مل��دي��ر 
كافة  باتخاذ  وعائلته،  �سالح  �لفتى  بها  مير  �لتي  و�لن�سانية 
�ل���س��الح  م��ر�ك��ز  �ح��د  يف  �ل��ن��زي��ل  و�ل���ده  لتمكني  �ل��رتت��ي��ب��ات 
بابنه  ليلتقي  �ل��ي��وم  �مل�ست�سفى  د�خ��ل  زي��ارت��ه  م��ن  و�ل��ت��اأه��ي��ل 

�سحته. على  ويطمئن 
بيان  يف  �لعام  �لأم��ن  مديرية  با�سم  �لإعالمي  �لناطق  وق��ال 
�ىل  �لنزيل  نقل  وجرى  �لرتتيبات،  كافة  �تخاذ  مت  �نه  �لثالثاء، 
و�جللو�س  عليه،  و�لطمئنان  �بنه  زيارة  من  متكن  حيث  �مل�ست�سفى 

. �مل�ست�سفى  د�خل  �لوقت  من  لفرتة  �إليه  و�لتحدث  معه 

*عمان 
قررت �لهيئة �لق�سائية �ملخت�سة بق�سايا �لف�ساد، 
ل�سركة  �لأ���س��ب��ق  �لتنفيذي  �لرئي�س  على  �حل��ك��م 
�مل�ستثمرون �لعرب بو�سعه بالأ�سغال �ل�ساقة �ملوؤقتة 
مليونا  مبلغ  وت�سمينه  و�لر�سوم  �سنو�ت  ثالث  ملدة 

ل عليها با�ستثماره وظيفته. �سّ و200 �ألف دينار حتحَ
وكان جمل�س “هيئة مكافحة �لف�ساد” �أحال ق�سية 
�سركة �مل�ستثمرون �لعرب �ملتحدون �مل�ساهمة �لعامة 

�أمان لالأور�ق �ملالية �لتابعة لها �ىل �لق�ساء  و�سركة 
�ل�سركتني  �أن  ب�سبب   2013 ع��ام  �لثاين  ت�سرين  يف 
لغايات  جلوبال”  “�سندوق  مع  �تفاقيتني  �برمتا 
�أ�سهم بقيمة  ��سد�ر ��سناد قر�س قابل للتحويل �ىل 
�لتحقيقات  بّينت  حيث  دينار،  �ألف  و500  مليوًنا   25
�أن هاتني �لتفاقيتني �أحلقتا �ل�سرر بحقوق م�ساهمي 
“�مل�ستثمرون” كونهما ت�سمنتا �سروًطا تق�سي  �سركة 
خ�سائر  �أي  عن  جلوبال  �سندوق  بتعوي�س  بالتز�مها 

قد تلحق به نتيجة تر�جع �سعر �ل�سهم يف حمفظته. 
�لتابعة )�سركة  �ل�سركة  �لتحقيقات قيام  كما بينت 
على  وبناء  وو�سيطا  �أمينا،  حافظا  بو�سفها  �أم��ان( 
وخمالفة  �سحيحة،  وغ��ري  م�سللة  خطية  تعليمات 
للو�قع �سادرة عن �سركة “�مل�ستثمرون” باإر�سال كتب 

تاأكيد، و�إ�سعار�ت لل�سندوق حول ر�سيد �لأ�سهم بها.
“�مل�ستثمرون”  ���س��رك��ة  ق��ي��ام  ك��ذل��ك  وت��ب��ني 
من  �ملحولة  �ملبالغ  ح�سيلة  من  ج��زء  با�ستخد�م 

�ل�سندوق �ملذكور، وحتويلها �ىل جهات ذ�ت عالقة 
“�مل�ستثمرون”  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ب�سخ�س 
و�ل�سركات �لتابعة له ب�سورة غري م�سروعة، وقيام 
د�خلية  معلومات  بت�سريب  �لتنفيذية  �إد�رت��ه��ا 
مع  عالقة  ذ�ت  جلهات  مق�سودة  ب�سورة  �سرية 
�لرئي�س �لتنفيذي؛ �أدت �ىل حتقيق �رباح م�ساربة 
غري  وب�سورة  �لعرب  �مل�ستثمرين  �سركة  �سهم  على 

م�سروعة.

*اخلرطوم
�ملبالغ  �إن  عربية«،  نيوز  ل�«�سكاي  �سود�ين  حكومي  م�سدر  ق��ال 

�ملطلوبة لتعوي�س �سحايا �لإرهاب مت حتويلها �إىل و��سنطن.
وذكر �مل�سدر �حلكومي �أن �ملبالغ �ملطلوبة �سيتم �إيد�عها يف ح�سابات 

�حلكومة �لأمريكية لحقا.
وكانت وزيرة �ملالية هبة حممد علي ك�سفت ل�”�سكاي نيوز عربية” 
“موجود  �ملبلغ �لذي حتدث عنه �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب  �أن 
و�أن �لآلية �لفنية لتحويل �لأمو�ل �كتملت تقريبا.. فيما ننتظر بع�س 

�لتفا�سيل �لدبلوما�سية �ل�سغرية«. 
وذكرت �أن “حكومة حمدوك كانت تركز على هذ� �مللف منذ فرتة 
طويل  وقت  منذ  �نتظرناها  �لتي  �لأمريكية  باخلطوة  ونرحب  طويلة 

وعملنا عليها عمال جاد�«.
�ل�ستثمار�ت  بتدفق  “�ست�سمح  �خلطوة  هذه  �إن  بالقول  وختمت 
�لأمريكية و�لقرت��س من �جلهاز �مل�سريف �لعاملي و��ستقطاب حتويالت 

�ملغرتبني �ل�سود�نيني«.
ويف وقت �سابق، قال �لرئي�س �لأمريكي يف تغريدة على موقع تويرت 
على  و�فقت  هائال،  تقدما  حترز  �لتي  �جلديدة  �ل�سود�ن  “حكومة  �إن 

دفع 335 مليون دولر ل�سحايا �لإرهاب وعائالتهم«.
�لدول  قائمة  من  �ل�سود�ن  �أ�سطب  �سوف  �لدفع،  فور  و�أ�ساف:” 
�لأمريكي،  لل�سعب  �لعد�لة  و�أخ���ري�،  وتابع:”  لالإرهاب”.  �لر�عية 
وخطوة كبرية لل�سود�ن«. ووفقا للقانون �لأمريكي، فاإنه ي�ستوجب على 
�لرئي�س �إخطار �لكونغر�س ر�سميا بالقر�ر، و�سيكون �أمام �لكونغر�س 45 
يوما ملر�جعته. ول يحتاج �لقر�ر لت�سويت، لكن ميكن للكونغر�س �إيقاف 
�لقر�ر بفيتو م�سرتك من جمل�س �لنو�ب وجمل�س �ل�سيوخ معا، وي�سبح 
�لقر�ر �ساريا يف حال عدم �لعرت��س عليه خالل هذه �ملدة �ملمنوحة 

للمر�جعة.

*عمان 
 12 على  �لقب�س  �ملخدر�ت  مكافحة  د�رة  �إ من  كو�در  �لقت 

و�ربد. �لزرقاء  حمافظتي  يف  �ملخدرة  �ملو�د  مروجي  من 
يف  �ل��ع��ام  م��ن  �لأ م��دي��ري��ة  با�سم  �لع��الم��ي  �ل��ن��اط��ق  وق��ال 
نفذو�  �ملخدر�ت  مكافحة  �د�رة  يف  �لعاملني  ن  �إ �لثالثاء،  بيان 
�خلطرين  �سخا�س  �لأ من  عدد  على  منية  �أ حملة  �م�س،  �سباح 
حمافظة  يف  �مل��خ��درة  �مل��و�د  ت��روي��ج  ج��ر�ئ��م  ت��ك��ر�ر  وم��ع��ت��ادي 

. ء قا ر لز �
على  �لقب�س  ل��ق��اء  لإ ف�ست  �أ منية  �لأ �حلملة  ن  �إ ���س��اف  و�أ
كمياٌت  بحوزتهم  بط  و�سُ مد�همتهم  جرت  �سخا�س،  �أ ت�سعة 

معهم. �لتحقيقات  وبو�سرت  �ملخدرة  �ملو�د  من  متفرقٌة 
م��ن��ي��ة  �أ بحملة  م��روج��ني  ث��الث��ة  ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����ُس  ل��ق��ي  �أُ ك��م��ا 
ثالثة  ب��ح��وزت��ه��م  ��ب��ط  و���سُ رب���د،  �إ حم��اف��ظ��ة  يف  ُن��ف��ذت  خ���رى  �أ
�ملخدرة  �حل�سي�س  م��ادة  من  كيلوغر�مات   9 و نارية  �سلحة  �أ

�ملخدرة. �حلبوب  من  وكميٌة  )�جلوكر( 

*عمان 
�سبطت فرق وكو�در مكافحة �لت�سول يف وز�رة �لتنمية �لجتماعية 
بالتعاون مع مديرية �لمن �لعام و�أمانة عمان �لكربى، �لثنني، حدثا 
مت�سول، تبني �نه مطلوب على خلفية جرمية قتل لدى مديرية �سرطة 

حمافظة جر�س.
وقال مدير وحدة مكافحة �لت�سول يف �لوز�رة ماهر �لكلوب يف بيان 
�سحفي، �لثالثاء، �إنه لدى �لتدقيق �لمني على �حلدث مو�ليد 2006 
�آب �ملا�سي،  تبني �نه مطلوب يف جرمية قتل ي�ستبه بارتكابها يف �سهر 

حيث جرى توديعه ��سوليا �ىل مديرية �سرطة حمافظة جر�س.
 1983 مو�ليد  من  �خر  مت�سول  �سبط  مت  �أن��ه  �ىل  �لكلوب  و��سار 
موديل  فيوجن  فورد  �سيارتا  حديث،  )مر�سيد�س  �سيار�ت  �ربع  ميتلك 

2016 و2018 و�سيارة �سحن(.
و�و�سح �نه مت �جر�ء �ل�سبط �لالزم وتوديع �ملت�سول �ىل �جلهات 

�ملخت�سة لإجر�ء �ملقت�سى �لقانوين.
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*عمان 
ب�سر  �ل��دك��ت��ور  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  �ع��ل��ن   
�خل�ساونة تعديل فرتة �حلظر �ل�سامل �ملطبق 
�جلمعة  ي��وم  على  ليقت�سر  �ل���س��ب��وع  نهاية 
�لليلي  �جلزئي  �حلظر  �ساعات  ومتديد  فقط 
للمن�سات  م�ساء  �لعا�سرة  �ل�ساعة  من  لي�سبح 
م�ساء  ع�سرة  �حلادية  و�ل�ساعة  �لقت�سادية 
لالفر�د ولغاية �ل�ساعة 6 �سباحا وحتى تاريخ 

. 2020 / 12 / 31
كما �علن رئي�س �لوزر�ء خالل م�ساركته يف 
جانب  من �ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي  عقده وزير� 
رئا�سة  يف  و�ل�سحة  �لإع��الم  ل�سوؤون  �لدولة 
دو�م  ��ستمر�ر  ع��ن  �ل��ث��الث��اء  م�ساء  �ل���وزر�ء 
�ملد�ر�س و�جلامعات و�ملر�كز �لثقافية ومعاهد 
نهاية  وحتى  بعد  عن  للتعلم  �ملهني  �لتدريب 

�لف�سل �لدر��سي �لول .
   ولفت رئي�س �لوزر�ء �ىل �ن قر�ر �حلظر 
�ل�سامل �سيبد� تطبيقه �عتبار� من يوم �جلمعة 
�ملقبلة فيما �سيتم تطبيق قر�ر �حلظر �جلزئي 

�لليلي �عتبار� من يوم �ل�سبت �لقادم .
و�كد �خل�ساونة �ن �لهدف من �ل�سارة �ىل 
�ن هذه �لجر�ء�ت م�ستمرة حتى نهاية �لعام 
حظر  ب�سان  ��ساعات  �ي  �م��ام  �لباب  �غ��الق   ،

طويل �و �سامل ليام و��سابيع .
�لتو�سل  �نه مت  �ل��وزر�ء �ىل  رئي�س  و��سار   
عقدته  �ج��ت��م��اع  ع��ق��ب  �ل���ق���ر�ر�ت  ه���ذه  �ىل 
�للجنة �لطارية �لعليا ملكافحة فريو�س كورونا 
�ملنبثقة عن جمل�س �لوزر�ء وغريه من موؤ�س�سات 
�ي�سا  وجنمت  �لوباء  مبكافحة  �ملعنية  �لدولة 
عن �جتماعات �سابقة للجنة �لوبئة و�خرها 
�لو�سع  م�ستجد�ت  خاللها  در�ست  �م�س  �ول 

�لوبائي يف �ململكة .
  و�ك���د  �ن ه��ذه �مل����د�ولت �رت��ك��زت �ىل 

�ل�سحة  وزي��ر  من  تكليف  على  بناء  در��سات 
�وك�سفورد  جامعة  من  خمت�سون  بها  و�سارك 
وجوب  �ىل  خل�ست  �لعاملية  �ل�سحة  ومنظمة 
�رتفاع  من  للحد  تخفيفية  باجر�ء�ت  �لقيام 
�لنظام  ولي�ستطيع  باملر�س  �ل�سابة  وت��رية 
ومع  �ملر�س  مع  بفاعلية  �لتعامل  من  �ل�سحي 

�مل�سابني ب�سكل يحفظ �سالمة �ملو�طن .
  ولفت �ىل �ن �حلكومة كانت �مام حتدي 
ت�سكل  �لتي  �ل�سحية  �لعتبار�ت  بني  �ملو�زنة 
عبد�هلل  �مللك  جاللة  ل��دى  ق�سوى  �ول��وي��ة 
�ل���ث���اين وب���ني �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل��ق��ط��اع��ات 
ب�سبب  ت�سررت  �لتي  و�لوطنية  �لقت�سادية 
�لطويلة  �لغالقات  �ن  و�در�كها  �لغالقات 
�لقطاعات  بع�س  زو�ل  �ىل  �ستوؤدي  �ل�ساملة 
�لنهو�س  على  قدرتها  وع��دم  �لقت�سادية 
جمدد� “ وعليه جاءت هذه �لقر�ر�ت  �لتي لها 

�ثر علمي مثبت ».
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر  �ن  �ىل  و����س��ار 
�مل��د�ر���س  غالبية  م��ع  تو�فقات  �ىل  تو��سل 

فيها  �لدر��سية  �لر�سوم  لتخفي�س  �خلا�سة 
�لرتبية  وزي���ر  و�سيقوم  باملائة   15 بن�سبة 

ب�سرحها خالل �لفرتة �لقادمة .
دفاع  �أو�م��ر  �نه �ست�سدر  �خل�ساونة   و�كد 
باملطاعم  يتعلق  مب��ا  �ملقبلة  �لي����ام  خ���الل 
و�لإعد�د �لتي ي�سمح لها بالتو�جد فيها خالل 
وحتى  �سباحا  �ل�ساد�سة  م��ن  عملها  �ساعات 
طاقتها  من  باملائة   50 بو�قع  ليال  �لعا�سرة 
��سخا�س   6 لي��ت��ج��اوز  ومب���ا   �ل�ستيعابية 
تفعيل  �ع��ادة  و�سيتم  �لو�حدة  �لطاولة  على 
�ل��دف��اع  ب��او�م��ر  عليها  �ملن�سو�س  �لعقوبات 

�ل�سابقة .
�لرجيلة  تقدم  �لتي  �ملقاهي  وبخ�سو�س    
عليها  �سيطبق  �ن��ه  �ىل  �ل���وزر�ء   رئي�س  ��سار 

بتقدمي  ي�سمح  ول  �ل�����س��اع��ات   ع���دد  نف�س 
�لأر�جيل د�خل �ملقاهي و�لكتفاء بتقدميها يف 

�خلارج �سيفا و�ستاء.
�لقطاع  �ن  �ىل  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ول��ف��ت   
�ل�سحي ووز�رة �ل�سحة ي�سعى لتو�سعة قاعدة 
معادلت  وفق  كورونا   ملر�سى  �ملتاحة  �ل�سرة 
قاعدة  على  �لطبي  �ل��ق��ط��اع  ورف���د  م��ت��ع��ددة 
�ىل  م�سري�  �حلاجة  ح��ال  يف  �خلدمات  �سر�ء 
من  خمزونها  تعظيم  ب�سدد  �ل�سحة  وز�رة  �ن 
مطاعيم �لنفلونز� �ملو�سمية وقد �أمنت حو�يل 
5 �أ�سعاف �ملخزون من �ملطاعيم �ملو�سمية ليتم 

��ستخد�مها د�خليا.
حجر  ه��و  �مل��و�ط��ن  �ن   �خل�ساونة  و�ك���د 
جائحة  ملجابهة  �ل�سا�سي  و�ل�سريك  �لرحى 
جناعة  �لك��رث  �لو�سائل  �ن  �ىل  لفتا  كورونا 

يف �حلد من �نت�سار �لفريو�س �للتز�م بالتباعد 
“ ن�سجع  وقال  �لكمامات  و�رتد�ء  �لجتماعي 
ونحث �لفئات �لأكرث ه�سا�سة من �أهلنا من كبار 
�ل�سن ومن لديهم �أمر��س تتعلق بنق�س �ملناعة 

باأن ل يتنقلو� ول يخرجو� ول يخالطو� ».
بنف�س  �ل�ستمر�ر  �سيتم  �ن��ه  �ىل  ولفت 
�فر�ح  من  بالتجمعات  يتعلق  فيما  �لج��ر�ء�ت 
�لجتماعي  �لأث���ر  �ن  �در�ك��ن��ا  م��ع  و�ت����ر�ح  
�لإج���ر�ء�ت  ه��ذه  ولكن  �سعب  و�لقت�سادي 

�سرورية .
من جانبه قال وزير �لدولة ل�سوؤون �لعالم 
�لناطق �لر�سمي با�سم �حلكومة علي �لعايد، �أن 
عقدت  �لجتماعات  من  كبرية  �سل�سلة  هناك 
مت  خاللها  من  و�لتي  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  خالل 

�لتو�سل لهذه �لقر�ر�ت.

فر�س  ع��دم  ق��ررت  �حلكومة  �ن  و����س��اف 
حظر �لتجو�ل �ل�سامل ملدد طويلة حاليًا و�نه 
نهاية  يوم �جلمعة فقط خالل  �سيقت�سر على 
�لأ�سبوع ولنهاية �لعام، ومتديد �ساعات حظر 
�لتجول �لليلي من �ل�ساعة 10 م�ساء للمن�ساآت 
ومن �ل�ساعة 11 لالأفر�د لنهاية �لعام �لثاين.

و�أعلن �لعايد عن تفعيل �لعقوبات �لفورية 
باأو�مر  �مللتزمني  غري  و�لأف��ر�د  �ملن�ساآت  على 
و�ن��ه  لغريهم،  �ل��ع��دوى  ينقل  م��ن  �أو  �ل��دف��اع 
�ملوؤ�س�سات  يف  ميد�نية  �جر�ء�ت  �تخاذ  �سيتم 
�لعامني  �لأمناء  تكليف  خالل  من  �حلكومية 
وموظفي �لرقابة �لد�خلية وديو�ن �ملحا�سبة 
و�ملر�جعني  �ملوظفني  بحق  �ملخالفات  بتحرير 

لغري �مللتزمني بالكمامات.
على  �ملر�قبني  �أع���د�د  زي��ادة  �ىل  و����س��ار 
للمخالفات  �لأم���ن  رج���ال  وت��وف��ري  �مل��ن�����س��اآت 
�ىل  بال�سافة  وتوثيقها،  �ملخالفة  وت�سوير 
�ملركبات  بالكمامات يف  �مللتزمني  خمالفة غري 
فيها  �ملتو�جدين  عدد  كان  حال  يف  �خلا�سة 
�أكرث من 3 �أ�سخا�س وي�ستثنى من �لقر�ر �أفر�د 

�لعائلة �لو�حدة.
نذير عبيد�ت  �لدكتور  �ل�سحة  وزير  و�كد 
لفريو�س  �لت�سدي   يف  �سركاء  �ملو�طنني  �ن 
مو�جهة  �ثناء  �خل�سائر  باقل  للخروج  كورونا 
و�سحة  ���س��ح��ت��ه��م  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ  �ل���وب���اء 

عائالتهم.
 وق���ال �ل��دك��ت��ور ع��ب��ي��د�ت خ���الل م��وؤمت��ر 
�ن  �لثالثاء  �ل���وزر�ء  رئا�سة  د�ر  يف  �سحفي 
بال�سفافية  �لل��ت��ز�م  على  تعمل  �حل��ك��وم��ة 
�ملعلومة  على  مبنية  �إج��ر�ء�ت��ه��ا  تكون  و�أن 

�ل�سحيحة و�لدر��سات �لعملية. 
وب��ني �ل��دك��ت��ور ع��ب��ي��د�ت �ن �حل���الت يف 
�أيلول  �سهر  من  ع�سر  �ل�ساد�س  ومنذ  �ململكة 

م�سري�  �حلالت  عدد  يف  حادً�  ت�ساعدً�  ت�سهد  
�ىل دخول �ململكة  مرحلة �لنت�سار �لع�سو�ئي. 
ت����زد�د  �ن  �ل���دك���ت���ور ع��ب��ي��د�ت  وت���وق���ع 
�لإ�سابات �ىل �كرث من 300 ��سابة يف �ليوم �ذ� 
ما �أخذت �حلكومة �إجر�ء�ت مما ي�سبب �سغط 

كبري على �لبنية �لتحتية للقطاع �لطبي. 
 1300 وج���ود  ع��ن  �ل�سحة  وزي���ر  وك�سف 
منها  �مل�ست�سفيات  يف  ح��ال��ي��ا  م��ت��وف��ر  ���س��ري��ر 
تنف�س  جهاز   600 و  �حلثيثة  للعناية   709

��سطناعي.
قامت  �ل��وز�رة  �ت  عبيد�ت  �لدكتور  وبني 
مطعوم  من  �ملعتاد  �ملخزون  ��سعاف   5 بتاأمني 
�خذ  �إمكانية  �ىل  م�سري�  �ملو�سمية  �لنفلونز� 

�ملطعوم يف �ي وقت خالل �لأ�سابيع �لقادمة. 
�ن  عبيد�ت  �أك��د  �ل���دول  ت�سنيف  وح��ول 
قائمة �لدول ما ز�لت فعالة و�سيتم مر�جعتها 
وح�سب  ف��رتة  ك��ل  ب��ني  فيها  �لنظر  و�ع����ادة 

تطور�ت �لو�سع �لوبائي. 
�ل�سامل  �حلظر  �ن  �ل�سحة  وزي��ر  و�و�سح 
�لفريو�س  لن يكون جمديا  كون  �أ�سبوعني  ملدة 
�حلظر  �ن��ت��ه��اء  ب��ع��د  �لن��ت�����س��ار  �ىل  �سيعود 

�ل�سامل. 
وبني �لدكتور عبيد�ت �ن حمطات �لفح�س 
�ملخالطني  ل�ستقبال  جاهزة  �ستكون  �لثابتة 
لكورونا  م�سابهه  ب��اأع��ر����س  ي�سعرون  م��ن  �و 
دون  وم��ن  �ل�سحية  �مل��ر�ك��ز  خ��ارج  وفح�سهم 

�ختالط بني �ملو�طنني. 
ودع�����ا �ل���دك���ت���ور ع���ب���ي���د�ت �مل��و�ط��ن��ني 
من  للوقاية  �ل�سحية  بال�سروط  �لل��ت��ز�م 
و�ملنا�سبات  �لتجمعات  عن  و�لبتعاد  �لفريو�س 
و�لح���ت���ف���الت �ل��ت��ي ت��خ��ال��ف �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 
و�رتد�ء  �جل�سدي  �لتباعد  تطبيق  و�للتز�م 

�لكمامات و��ستخد�م �ملعقمات. 

ان *عمَّ
ُبعد  ع��ن  �ملحاكمة  م�����س��روع  ��ستطاع 
خالل  حماكمة  �آلف   7 من  �أك��رث  عقد  من 
�ملعنية  �جل��ه��ات  تتحمل  �أن  دون  ع��ام��ني، 
�لإ�سالح  مر�كز  بني  �ملتهمني  نقل  تكاليف 
و�ملحاكم، ومنعت �لختالط يف ظل ظروف 
�لعامل  على  فر�سها  ��ستثنائية  �سحية 

و�لأردن فريو�س كورونا �مل�ستجد.
�لعدل  وز�رة  تنفذه  �ل���ذي  �مل�����س��روع 
منذ  �أجرى  �ل�سركاء  من  عدد  مع  بالتَّعاون 
بدء تفعيله خالل �لعامني 2019 – 2020، 
نحو 7 �آلف و 140 حماكمة عن ُبعد، ح�سب 
�لأنباء  وكالة  عليها  ح�سلت  ر�سمية  �أرقام 

�لأردنية )برت�(.
��ام  وق����ال وزي����ر �ل��ع��دل �ل��دك��ت��ور ب�����سَّ
على  تعمل  �ل��وز�رة  �إنَّ  ل�)برت�(،  لهوين  �لتَّ
تهيئة  يف  �مل�ساهمة  يف  ر�سالتها  حتقيق 
�ملنا�سبة،  و�لإد�ري����ة  �لق�سائية  �لبيئة 
�لت�سريعية؛  و�لأط���ر  يا�سات  �ل�سِّ ور���س��م 
و�مل�����س��ان��دة  �لتقا�سي  بعملية  للنهو�س 
�حلقوق،  رعاية  ل�سمان  بكفاءة،  �لقانونية 
�ُسبل  وتي�سري  وحمايتها،  �حلريات  ون  و�سحَ
مع  �ل�سر�كة  وتعزيز  للعد�لة،  �لو�سول 
�جلهات �ملحلية و�لدولية، من خالل تر�سيخ 
ك��و�در  وت��وف��ري  ع�سرية،  موؤ�س�سية  بنية 
�ملجتمع  ثقة  يعزز  مبا  متخ�س�سة،  موؤهلة 

ب�سيادة �لقانون.
�ل����وز�رة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إنَّ  و�أ����س���اف 
�لعد�لة  قطاع  ��سرت�تيجية  عن  �ملنبثقة 
�ىل  �لهادفة  �مل�ساريع  من  �لعديد  نفذت 
�لعد�لة  وحتقيق  �لقانون  �سيادة  تعزيز 
عالقة  من  �ل��وز�رة  به  تتمتع  ما  خالل  من 
قطاع  يف  �سركائها  مع  وت�ساركية  وطيدة 

�لعدل.
طوياًل  �سوًطا  قطعت  �ل��وز�رة  �أنَّ  وبني 
�لتحول  م�ساريع  م��ن  �ل��ع��دي��د  تنفيذ  يف 

�للكرتوين و�طالق �خلدمات �لإلكرتونية، 
هذه  ومن  �ملو�طنني  على  كثرًي�  �سهلت  �لتي 
�سمن  ُبعد،  عن  �ملحاكمة  تطبيق  �مل�ساريع، 
ُبعد لالأعو�م 2019  “�ملحاكمة عن  م�سروع 
نهج  �سمن  عليها  �لعمل  مت  -2021” و�لتي 
ومديرية  �لق�سائي  �ملجل�س  مع  ت�ساركي 

�لمن �لعام و�جلهات ذ�ت �لعالقة.
ب��ال��رب��ط  ُي��ع��ن��ى  �مل�����س��روع  �أنَّ  و�أك�����د 
�لإ�سالح  ومر�كز  �ملحاكم  بني  �لإلكرتوين 
دون  بعد  عن  �لنزلء  ملحاكمة  و�لتاأهيل، 
�ملخت�سة،  �ملحاكم  �إىل  توديعهم  يتم  �أن 
�لنفقات  وتوفري  و�جلهد  للوقت  �خت�سار� 
على  و�لتخفيف  �ملجتمع  �أم���ن  وح��م��اي��ة 
فيما  �لنزلء  نقل  عمليات  وعلى  �ملحاكم 

بني �ملحكمة ومركز �لإ�سالح.
�ملحاكمة  تطبيق  متَّ  �أنَّ���ه  �إىل  ولفت 
�ملادة  من  �لثانية  للفقرة  ��ستناد�  ُبعد  عن 
158 من قانون ��سول �ملحاكمات �جلز�ئية 
وتعديالته رقم 9 ل�سنة 1961، �لتي تن�س 
�ملحكمة  �أو  �لعام  للمدعي  يجوز  �أن��ه  على 
�إجر�ء�ت  يف  �حلديثة  �لتقنيات  ��ستخد�م 
بحق  �مل�سا�س  دون  و�ملحاكمة  �لتحقيق 
�لنزيل  حماكمة  ذل��ك  يف  ومب��ا  �ملناق�سة، 
عن بعد من مركز �لإ�سالح و�لتاأهيل �ملودع 
به، و�لتي جاءت يف �طار تو�سيات �للجنة 

�مللكية لتطوير �لق�ساء.
تنفيذ  يتم  �أنَّ���ه  �إىل  �لتلهوين  و�أ���س��ار 
�إد�رة مر�كز �لإ�سالح  �مل�سروع بالتعاون مع 
و�ملجل�س  �لعام  �لأمن  و�لتاأهيل يف مديرية 
جل�سة  �أول  �أج���ري���ت  ح��ي��ث  �ل��ق�����س��ائ��ي، 
تاريخ  يف  حماكمة  كاأول  بعد  عن  حماكمة 
 ،  2019 متوز   24 بتاريخ  �لردين  �لق�ساء 
و�سا�سات  �ت�سال  �أجهزة  تركيب  خالل  من 
�لإ���س��الح،  وم��ر�ك��ز  �ملحاكمات  ق��اع��ات  يف 
حيث �سكلت هذه �خلطوة �لتي تعترب ر�ئدة 
نظام  يف  نوعية  نقلة  �لردين،  �لق�ساء  يف 

�لقانون  �سيادة  وتعزيز  �جلز�ئية  �لعد�لة 
يف �لأردن.

�سفر�ء  مبادرة  موؤ�س�س  قال  جانبه،  من 
ل�)برت�(،  قطي�سات  �أحمد  �ملحامي  �لقانون 
�أخذ  �مل�سروع  هذ�  يف  �ليوم  �لو�جب  من  �إنَّ 
بكات  �ل�سَّ �أمن  جمال  يف  كافة  �لحتياطات 
�حلماية  ل���زي���ادة  �ل�����س��ي��رب�ين،  و�لأم�����ن 
�ملحاكمات،  خ��الل  تتم  �ل��ت��ي  للمعلومات 
بكات  �ل�سَّ قر��سنة  ملنع  يلزم  ما  كل  وتوفري 

من �لو�سول �ىل هذه �ملحاكمات.
و�أ�ساف �إنَّ جتربة �ملحاكمة عن بعد مت 
بالعا�سمة  موؤمتر  يف  عرب  م�ساركني  �إطالع 
�أردنية  كتجربة  عليها،  وحة  �لدَّ �لقطرية 

جديدة ور�ئدة وت�ستحق �لتطبيق.
ويت�سمن �مل�سروع ثالث مر�حل لتغطية 
كافة حماكم �لبد�ية يف �ململكة وربطها مع 
��ستمل  بحيث  و�لتاأهيل  �ل�سالح  مر�كز 
على  و�لثانية  �لأوىل  مرحلتيه  يف  �مل�سروع 
10 حماكم و11 مركًز� من مر�كز �لإ�سالح 

و�لتاأهيل.
�لوىل  مرحلته  يف  �مل�����س��روع  و���س��م��ل 
�رب��ع حماكم وه��ي، ب��د�ي��ة ع��ّم��ان و�إرب���د، 
و�جل���ن���اي���ات �ل���ك���ربى، وب���د�ي���ة �ل��ك��رك 
وربطها �إلكرتونيا مع مر�كز �إ�سالح وتاأهيل 
�جلويدة، و�لكرك، و�إربد، وماركا وبلغ عدد 
 3 �ملرحلة  هذه  �سمن  ُبعد  عن  �ملحاكمات 

�آلف و349 حماكمة.
متت  و�لتي  �لثانية  �ملرحلة  وت�سمنت 
خالل هذ� �لعام 2020 �ست حماكم بد�ية 
وهي، �ل�سلط، و�ملفرق، و�لزرقاء، و��ستئناف 
عمان، وبد�ية عمان يف ق�سم جنوب عمان، 
�إ�سالح  مر�كز   7 �ىل  �إ�سافة  عمان،  و�سرق 
و�أم  و�سو�قة،  �لزرقاء،  من،  كل  يف  وتاأهيل 
و�سجن  و�ملوقر  وقفقفا،  و�لبلقاء،  �للولو، 
عدد  زي���ادة  �ىل  ب��الإ���س��اف��ة   ،1 �لن�ساء 
�لوىل  �ملرحلة  �سمن  �ملر�كز  يف  �لقاعات 

مبعدل قاعة يف مركز ��سالح وتاأهيل ماركا 
وقاعتني يف مركز ��سالح و تاأهيل �جلويدة.

�إىل  �لعدل  وز�رة  �ح�سائيات  وت�سري 
حماكمة   7140 جمموعه  ما  عقد  مت  �أنَّ��ه 
�ألف و 447  منذ �طالق �مل�سروع، ُعقد منها 
يوؤكد  ما  �ملا�سي،  �يلول  �سهر  يف  حماكمة 
�لظروف  يف  �سيما  ل  �مل�سروع  ه��ذ�  �همية 
ويعي�سها  �ململكة  تعي�سها  �لتي  �حلالية 
و�همية  ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ل  يف  �ل��ع��امل 
خلدمة  �حل��دي��ث��ة  �لتكنولوجيا  ت�سخري 

�لق�ساء وقطاع �لعد�لة.
وب��ق��ي م�����س��روع �مل��ح��اك��م��ات ع��ن ُبعد 
حا�سًر� خالل مرحلة �حلظر �ل�سامل �لذي 
ك��ورون��ا  جائحة  ب�سبب  �ململكة  ب��ه  م��رت 
حيث مت عقد 573 حماكمة عن بعد خالل 
�أيار  من   26 وحتى  �آذ�ر   17 بني  ما  �لفرتة 
من  �لعديد  يف  بالف�سل  �ساعد  ما  �ملا�سي، 
و�حلفاظ  �لختالط  دون  وحال  �لق�سايا 
�لخ��الل  ودون  �جل�����س��دي  �لتباعد  على 

ب�سكل �لعد�لة �و م�سمونها.
�لفرتة  خ��الل  �ل��ع��دل  وز�رة  و�أدخ��ل��ت 
�مل��ا���س��ي��ة �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ت��ع��دي��الت على 
وباء  مع  للتعامل  �لعتيادية  �جر�ء�تها 
�لق�سائي،  �ملجل�س  مع  بالت�سارك  كورونا  
ل�����س��م��ان دمي��وم��ت��ه��ا وع���دم ت��ع��ار���س��ه��ا مع 
�لنافذة   و�ست�سمل  �لقو�نني  و�لت�سريعات 
يجري  �لتي  �مل�سروع  من  �لثالثة  �ملرحلة 
و�ل�سركاء  �ل��وز�رة  خالل  من  عليها  �لعمل 
�لبنية  و�عد�د  جتهيز  ��ستكمال  خالل  من 
�لتحتية �ملالئمة لعقد هذه �ملحاكمات يف 8 
حماكم و7 مر�كز ��سالح يف كل من �لطفيلة 
وموقر  و�لعقبة  ومعان  وبريين  ورميمني 
كافة  �سمل  ق��د  بذلك  �مل�سروع  ليكون   ،2
 18 وع��دده��ا  �ململكة  يف  �لبد�ية  حماكم 
�ل�سالح  مر�كز  مع  وربطها  بد�ية  حمكمة 
يود( و�لتاأهيل.                   )برت�- بركات �لزِّ

رئيس الوزراء : حظر شامل يوم الجمعة من كل اسبوع 
حتى نهاية العام وتمديد ساعات الحظر الليلي

العدل: 7 آالف محاكمة عن ُبعد وفرت 
المال ومنعت االختالط للوقاية من كورونا

*عّمان 
 400 م��ع  لالنتخاب  �مل�ستقلة  �لهيئة  تعاملت 
تنوعت  �لثالثاء،  �سباح  حتى  �نتخابية  خمالفة 
�لنتخابية،  �لدعاية  لتعليمات  خمالفات  بني  ما 
وخمالفات للمادة )59( من قانون �لنتخاب �ملتعقلة 

باملال �ل�سود.
�مل�ستقلة  �لهيئة  با�سم  �لعالمي  �لناطق  وقال 
لالنتخاب جهاد �ملومني يف بيان، �إن �لهيئة ��ستدعت 
دعايته  يف  �ث���ار  ق��د  ك��ان  �ل���ذي  �ملرت�سحني  �ح��د 
تقدمي  عن  �لع��الن  خ��الل  من  ج��دًل  �لنتخابية 
من  �م�س  �سباح  وذل��ك  ناخب،  لكل  جمانًا  �لكهرباء 
�سحة  من  للتحقق  �لهيئة  يف  �ملخالفات  جلنة  قبل 

�لعالن و�ملغزى منه.
�لطاقة  م�ساريع  ق�سد  ب��اأن��ه  �مل��رت���س��ح  و�أف����اد 

�لردين،  للمو�طن  بالن�سبة  و�هميتها  �ملتجددة 
وبناء عليه مت توقيعه على تعهد باإز�لة هذه �لعبارة 
�ينما وردت لكونها �وحت با�ستخد�م �ملال �لفا�سد عن 
و��ستبد�لها  للنا�س،  �سرورية  خدمة  تقدمي  طريق 
بعبارة تو�سح فكرة و�همية �لطاقة �ملتجددة جلميع 

�ملو�طنني.
�ملا�سي  �جلمعة  ر�سدت  �لهيئة  �أن  �ملومني  و�كد 
يحملون  �ملركبات  �ح��دى  د�خ��ل  لأ�سخا�س  فيديو 
جمموعة من �لبطاقات �ل�سخ�سية )هويات(، حيث 
جرت متابعة �لفيديو و�لتحقق منه. و��ساف، تبني 
حمافظات  �ح��دى  يف  ت�سويره  مت  قد  �لفيديو  �ن 
�جلنوب، حيث قامت �لهيئة بتحويل �ساحب �ملركبة 
�لمنية  �لجهزة  �ىل  �لفيديو  يف  رقمها  ظهر  �لتي 

�سباح �ل�سبت �ملا�سي، للتحقيق معه.

*عمان 
ل�سوؤون  �لأردن��ي��ة  �جلامعة  رئي�س  م�ساعد  قال 
�لربنامج �لدويل و�لت�سويق �لدكتور زيد عبيد�ت، �إن 
للطلبة  كافة  خدماتها  تقدمي  يف  م�ستمرة  �جلامعة 
من  �أو  �لعرب  �لأ�سقاء  من  كانو�  �سو�ء  �لو�فدين، 

�لدول �لأجنبية �لأخرى.
�لأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريح  يف  عبيد�ت  و�أ���س��اف 
�لطالب  با�ستطاعة  �أ�سبح  �ن��ه  )ب���رت�(،  �لأردن��ي��ة 
تقدمي طلب �لتحاق باجلامعة �لكرتونيا؛ بحيث يتم 
�لت�سجيل و��ستقبال �لأور�ق من  ��ستكمال �جر�ء�ت 
تقدمي  �ىل  �إ�سافة  �لكرتوين،  ت�سجيل  نظام  خالل 

�لمتحانات �لتكميلية �لكرتونيا.
�لطالب  بو�بة  �أطلقت  �جلامعة  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�لدويل، قبل �أربعة �أ�سهر، لتعريف �لطالب بخدمات 
�ل�ساعات  و�أ���س��ع��ار  تدري�سية  ب��ر�م��ج  م��ن  �جلامعة 
�ىل  �إ�سافة  و�ل�سكنات،  �ل�سهاد�ت  معادلة  و�أ�س�س 
�جلامعي  �حل��رم  د�خ��ل  �فرت��سية  ج��ولت  ت�سوير 
لتعريف �لطلبة �جلدد مبر�فق �جلامعة، ومعلومات 

�سياحية �أخرى.
و�و�سح �نه بعد بدء �جلهد �لت�سويقي للجامعة، 
�رتفعت ن�سبة ت�سجيل �لطلبة �لدوليني يف �جلامعة 
لطلبة  باملئة   80 �ىل  �ملا�سي  �ل��در����س��ي  �ل��ع��ام  يف 
�لبكالوريو�س و90 باملئة لكافة �لرب�مج �لأكادميية، 

مقارنة بالعام �لدر��سي 2018-2019، موؤكد� �ن هذ� 
�لإقبال جاء نتيجة ثقة �لطلبة �لدوليني باجلامعة 

�لأم و�لتميز �لأكادميي للجامعة وكلياتها.
�ىل  ح�سور�  تتطلب  �لتي  �مل�سافات  يخ�س  وفيما 
�لأ�سنان،  وطب  �لطب  كتخ�س�سات  �جلامعي،  �حلرم 
قال �لدكتور عبيد�ت، �إن وز�رة �لتعليم �لعايل تركت 
ق��ر�ر�ت  باتخاذ  �جلامعات  عمد�ء  ملجل�س  �ل��ق��ر�ر 
�لعظمى  �لغالبية  �أن  علما  �لطلبة،  ظروف  تر�عي 
ح�سور  ��ستطاعو�  �لتخ�س�سات  تلك  طلبة  م��ن 
�ملا�سي،  �ل�سيفي  �لف�سل  يف  بالكامل  حما�سر�تهم 

كون �لو�سع �لوبائي كان م�ستقر� يف �لأردن.
�لذين  �مل�ستجدين  �لطلبة  بخ�سو�س  �أنه  و�أف��اد 
ت�سجيل  يتم  مل  ذ�تها،  �لتخ�س�سات  يف  قبولهم  مت 
م�ساقات تخ�س�س �و مو�د تطبيقية لهم، و�أن جميع 
يتم  �سجلوها متطلبات جامعة وكلية  �لتي  �مل�ساقات 
�لأردنية  �جلامعة  �أن  يذكر  �لكرتونيا.  تدري�سها 
�لدوليني  للطلبة  �إر�ساديا  �أ�سبوعا  عقدت  قد  كانت 
�لأ�سبوع �ملا�سي، على مد�ر �أربعة �أيام، �سملت �ر�ساد 
و�ل�سحب  �للكرتوين  بالت�سجيل  يتعلق  مبا  �لطلبة 
�لإقامة يف  �مل�ستوى، وطبيعة  و�متحانات  و�ل�سافة 
�لأردن و�ل�سكنات و�لتكاليف، و�جلودة و�لمتحانات 
و�أ�س�س �لتقييم، وخدمات �ملكتبة ومركز �حلا�سوب يف 

�جلامعة.                )برت�- �سلوى �سالح(

*عمان 
�لكيميائية  �لعمليات  �سالمة  جمعية  نظمت 
نقابة  يف  �لكيميائية  �لهند�سة  ب�سعبة  �لردن��ي��ة 
�ل�سالمة  د�ئرة  مع  بالتعاون  �لأردنيني،  �ملهند�سني 
�سركة  يف  و�مل�سادقة  و�لبيئة  �ملهنية  و�ل�سحة 
متخ�س�سة  عمل  ور�سة  �لثنني  �لأردن،   - �حلكمة 
بال�سناعات  �لعمليات  )�سالمة  بعنو�ن  ُبعد  عن 
�لدو�ئية – حالت در��سية(، مب�ساركة 55 مهند�سا 
�ل��دو�ئ��ي��ة  �ل�سناعية  �ل�����س��رك��ات  يف  ومهند�سة 

�لأردنية.
�سعبة  رئي�س  �لنقابة  جمل�س  ع�سو  و�أ���س��اد 
�ملحاميد،  حممد  �ملهند�س  �لكيميائية  �لهند�سة 
جودتها  وم�ستوى  �لأردنية  �لدو�ئية  بال�سناعات 
بني  �مل�سرتك  بالتعاون  �ع��ت��ز�زه  م��وؤك��د�  �لعاملي، 
�لوطنية  �ل�سناعية  و�ل�سركات  �ملهند�سني  نقابة 
و�أهمية ��ستمر�ر مثل هذ� �لتعاون خدمة لل�سناعة 

�لوطنية و�ملهند�سني بكافة تخ�س�ساتهم.
للجمعية  �لتاأ�سي�سية  �للجنة  رئي�س  وق���دم 
�سالمة  حول  عمل  ورقة  طه،  بني  يعقوب  �ملهند�س 

�ملر�جع  م�ستعر�سا  �لدو�ئية،  بال�سناعات  �لعمليات 
�لعمليات  �سالمة  و�هتمامات  و�لق�سايا  �لعاملية 
�حللول  بع�س  �إىل  �إ�سافة  �لدو�ئية،  بال�سناعات 
�ملتعلقة  �ملخاطر  تخفيف  �و  لإز�ل��ة  �لت�سميمية 
لنفجار�ت  �لدر��سة  وحالت  �لدو�ئية،  بالعمليات 
لهذه  �جلذري  و�لتحليل  �لأدوية  ب�سركات  �لأغربة 

�حلالت و�لدرو�س و�لعرب �مل�ستفادة.
�ملهنية  و�ل�سحة  �ل�سالمة  د�ئرة  مدير  وتناول 
�لأردن   - �حلكمة  ب�سركة  و�مل�����س��ادق��ة  و�لبيئة 
�جليدة  �ملمار�سات  عالقة  ع�سفور،  فادي  �ملهند�س 
�لعمليات  �سالمة  م��ع  �جل���ودة  و�إد�رة  بالت�سنيع 
مثل  �نعقاد  باأهمية  م�سيد�  �لدو�ئية،  بال�سناعات 
�ملعرفة  م�ساركة  لغايات  �لعلمية  �ل��ن��دو�ت  ه��ذه 

و�خلربة.
�لإد�ري���ة  و�للجنة  �لهيئة  ع�سو  و��ستعر�س 
�لتاأ�سي�سية للجمعية �ملهند�س وليد عطو�ن، مقدمة 
�لدو�ئية  بال�سناعات  �ملخاطر  �إد�رة  نظام  ع��ن 
�ل�سرت�تيجيات  وبع�س  بها  �لرئي�سة  و�ملخاطر 

و�ملمار�سات �ملمتازة لإد�رة �ملخاطر.

المستقلة لالنتخاب تتعامل 
مع 400 مخالفة انتخابية

الجامعة األردنية توضح آلية 
تسجيل وتقييم الطلبة الوافدين

نقابة المهندسين وأدوية الحكمة تنظمان 
ورشة حول سالمة الصناعات الدوائية

*عمان 
ك��ورون��ا  جائحة  �أن  خ��رب�ء  ك��د  �أ
ع���م���ق���ت ف����ج����و�ت �ل���ع���م���ل �ل���الئ���ق 
ث��ري�ت��ه��ا  ت��اأ خ���الل  م���ن  ردن،  �لأ يف 
�سوق  مكونات  خمتلف  على  �ل�سلبية 
من  يعاين  كان  �لذي  �لأردين  �لعمل 

�جلائحة. قبل  كبرية  �ختاللت 
حو�رية  جل�سة  خالل  ذلك  جاء 
ل��ل��در����س��ات  �لفينيق  م��رك��ز  ع��ق��ده��ا 
عرب  و�مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة،  �لق��ت�����س��ادي��ة 
ت��ق��ن��ي��ة �مل��رئ��ي و�مل�����س��م��وع �لث��ن��ني، 
وباء  “تاأثري  بعنو�ن  تقرير  ملناق�سة 
ك��ورون��ا ع��ل��ى م��ع��اي��ري �ل��ع��م��ل �ل��الئ��ق 
�سل�سلة  ���س��م��ن  وذل���ك  �لأردن”،  يف 
�ملركز  يعقدها  متخ�س�سة  جل�سات 
���س�����س��ة ف��ري��دري�����س  ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��وؤ

�لعمل. و�سوق  كورونا  حول  �إيربت 
وب����ني ت���ق���ري���ر م���ع���اي���ري �ل��ع��م��ل 
�ل��الئ��ق �ل��ذي ع��ر���س��ه م��دي��ر �مل��رك��ز 
ن  �أ م��ن  وبالرغم  ن��ه  �أ ع��و���س،  �أح��م��د 
يوقع  عربية  دولة  �أول  كان  ردن  �لأ
�لدولية  �لعمل  منظمة  مع  �تفاقية 

�لالئق،  للعمل  وطني  برنامج  لتنفيذ 
يف  �ل���الئ���ق  �ل��ع��م��ل  ����س���روط  ن  �أ �إل 
كورونا  جائحة  دخول  وقبل  �ململكة 

كبري. �سعف  من  تعاين  كانت 
معايري  �أن  �إىل  �لتقرير  ���س��ار  و�أ
تو�فر  مبدى  مرتبطة  �لالئق  �لعمل 
ف���ر����س �ل��ع��م��ل وح���ري���ة �ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�ل��ن��ق��اب��ي و�مل��ف��او���س��ة �جل��م��اع��ي��ة 
ت��و�ف��ر  و�إىل  �لج��ت��م��اع��ي  و�حل���و�ر 
للعاملني،  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �حل��م��اي��ات 
ومب�����س��ت��وي��ات �لأج������ور �مل��ن�����س��ف��ة، 
ق��ان��وين  ت��ط��ب��ي��ق  ���س��ع��ف  ن  �أ ك��د�  م��وؤ
�أدى  �لج��ت��م��اع��ي  و�ل�����س��م��ان  �ل��ع��م��ل 
�لتي  �لنتهاكات  رقعة  �ت�ساع  �إىل 
من  و����س��ع��ة  ق��ط��اع��ات  ل��ه��ا  ت��ت��ع��ر���س 

باأجر. �لعاملني 
ج��ائ��ح��ة  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  و����س���ح  و�أ
���س��ه��ر  �لأ خ����الل  �أدت  “كورونا” 
�لآلف  ع�سر�ت  خ�سارة  �إىل  �ملا�سية 
قائمة،  كانت  �لتي  �لعمل  فر�س  من 
و�سلت  �لتي  �لبطالة  م��ع��دلت  ن  و�أ
�ل��ع��ام �حل��ايل  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��رب��ع  يف 

يف  للزيادة  مر�سحة  باملئة،   23 �إىل 
�نكما�س  ح��ال��ة  ردن  �لأ دخ��ول  ظ��ل 
�أن  يتوقع  ���س��ال��ب(  )من��و  �قت�سادي 
خالل  باملئة   5 يقارب  ما  �ىل  ت�سل 
�ل���ع���ام �حل����ايل. وط���ال���ب �ل��ت��ق��ري��ر 
ب����اإج����ر�ء ت���ع���دي���الت ع��ل��ى ق��ان��ون 
ن��ظ��م��ة  �ل�����س��م��ان �لج��ت��م��اع��ي و�لأ
�سمول  تو�سيع  ب��اجت��اه  ب��ه  �خلا�سة 
ج��م��ي��ع �ل���ع���ام���ل���ني و�ل����ع����ام����الت يف 
م��ن��ظ��وم��ة �حل��م��اي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل��ت��ي ي��وف��ره��ا، م���ن خ���الل ت��ط��وي��ر 
على  تي�سر  جديدة  مينية  تاأ �أدو�ت 
�ل�سرت�ك  منظم  غري  ب�سكل  �لعاملني 
ن  �أ ك��د�  م��وؤ �لجتماعي،  �ل�سمان  يف 
يف  �لعاملة  �ل��ق��وى  ن�سف  ي��ق��ارب  م��ا 
من  �سكل  ب��اأي  مغطيني  غ��ري  ردن  �لأ

�لجتماعية. �حلماية  �سكال  �أ
و������س�����ى �ل���ت���ق���ري���ر ب����اإج����ر�ء  و�أ
ت��ع��دي��الت ج��وه��ري��ة ع��ل��ى ق��ان��ون 
�لدولية  �لعمل  معايري  وف��ق  �لعمل 
ن�سان،  �لإ حلقوق  �لعاملية  و�ل�سرعة 
نفاذ  �إ نظم  فاعلية  زي��ادة  و���س��رورة 

حد  ل��و���س��ع  �ل��ع��م��ال��ي��ة  �ل��ت�����س��ري��ع��ات 
ل���ل���ت���ج���اوز�ت �ل���ت���ي جت����ري ع��ل��ي��ه��ا، 
من  و�ل��ع��ام��الت  �ل��ع��ام��ل��ني  ول��ت��م��ك��ني 

لئقة. عمل  بظروف  �لتمتع 
�جل��ل�����س��ة،  يف  �مل�����س��ارك��ون  ك����د  و�أ
م��دى  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  ت�سليط  ه��م��ي��ة  �أ
ردن���ي���ة �ل��ع��ام��ل��ة  ة �لأ ح�����س��ول �مل����ر�أ
ظ��ل  يف  لئ���ق���ة  ع��م��ل  ف���ر����س  ع��ل��ى 
ح�سولها  و�سرورة  كورونا،  جائحة 
م����وم����ة، وت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى �إج�����ازة �لأ
عملها،  ماكن  �أ يف  �مل��رن  �لعمل  نظام 
�لأج��ور  يف  �مل�ساو�ة  ع��دم  وجتنيبها 
ة  �مل���ر�أ ن  �أ �إىل  لف��ت��ني  �ل��رج��ل،  م��ع 
�إىل  غ���ريه���ا  م����ن  ك������رث  �أ م���ع���ر����س���ة 
�لت�سريح  و  �أ �ل��ر�ت��ب  م��ن  �لق��ت��ط��اع 
غري  �لدفاع  و�مر  �أ نتيجة  �لعمل  من 
ون��وه��و�  عملها.  لطبيعة  �مل��ر�ع��ي��ة 
يف  �ل���ن���ظ���ر  ع�������ادة  �إ �����س����رورة  �إىل 
و�إعطائها  �ملتبعة  �لأج��ور  �سيا�سات 
�لنظام  م��ن  ب��دل  �ج��ت��م��اع��ي��ا،  ب��ع��د� 
دن���ى  �حل���ايل �ل���ذي ي��ح��دد �حل��د �لأ

�سهريا. دينار   220 بو�قع  لالأجور 

خبراء: كورونا تعمق فجوات
 العمل الالئق في األردن
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*عمان 
على  �لقب�س  باإلقاء  �لأمنية  �حلمالت  لق��ت 
بهم،  �مل�ستبه  وحتى  �ل�سو�بق  و�أ�سحاب  �ملجرمني 
قبل  م��ن  ع��ام��ا  ��ستح�سانا  م���وؤخ���ر�،  مت��ت  و�ل��ت��ي 
�لأغلبية، بعد مطالبات بو�سع حد لكل من يتطاول 
و�لك�سب  �لعي�س  يف  حقهم  وينتهك  �لنا�س  على 
وقانونيون  �أمنيون  خرب�ء  و�أكد  بالأمان.  و�ل�سعور 
�حلمالت  لهذه  �أن  �لأردنية)برت�(،  �لأنباء  لوكالة 
�لأمن و�ل�ستقر�ر  �إيجابية على  �نعكا�سات  �لأمنية 
�ملجتمعي  ْلم  �ل�سِّ على  و�حلفاظ  و�لبدين،  �لنف�سي 
�إىل  لف��ت��ني  ب���ه،  �إل  �ملجتمعات  تبنى  ل  �ل���ذي 
حقوقهم  على  �ملو�طنني  ح�سول  �سمانة  وج��وب 
مبد�أ  وفر�س  �لتخويف  �أو  للرتويع  �لتعر�س  دون 

و�لأتو�ت” عليهم.  “�خلاو�ت 
�إن  قال  �لدعجة  ب�سري  �لدكتور  �لأمني  �خلبري 
حاليا،  �لمنية  �لجهزة  بها  تقوم  �لتي  �حلمالت 
�ستنعك�س على كثري من �ملو�طنني بالر�حة و�لهدوء 
وعي�سهم  وتنقلهم  باأعمالهم  �لقيام  �أثناء  �لنف�سي 
“�لبلطجة”  �أع��م��ال  م��ن  ب��اخل��وف  �ل�����س��ع��ور  دون 
، كما  “�خلاو�ت” من قوت يومهم  و�ل�سطر�ر لدفع 
تعترب ر�دعا لكل من ت�سول له نف�سه �لقيام باأعمال 

�ل�سر جتاه �ملو�طنني، لأن م�سريه بات معروفا. 
�لعام  �لأم���ن  م��دي��ري��ة  ����س��ت��م��ر�ر  �إن  و�أ���س��اف 
و��سرت�تيجية  ممنهجة  بخطة  �ملعنية  و�لأجهزة 
للق�ساء على �ملجرمني، �سيوؤتي �أكله يف �حلفاظ على 
�لأمن و�ل�ستقر�ر لدى �ملو�طنني، وي�سكل د�فعا قويا 

بط�س  من  هربا  وعو�ئلهم  �لبالد  تركو�  من  لعودة 
هوؤلء �ملجرمني. 

منع  قانون  من   )3( �مل��ادة  �ىل  �لدعجة،  و��سار 
�سخ�س  ُوج��د  “�إذ�  �أن��ه  على  تن�س  �لتي  �جل��ر�ئ��م 
وممتلكات  حياة  على  خطورة  وي�سكل  طليق  حر 
�إلقاء  �ل��ع��ام  ل��رج��ال �لأم���ن  ف��اإن��ه يحق  �لآخ��ري��ن، 
و�تخاذ  �لإد�ري  للحاكم  وحتويله  عليه  �لقب�س 
ع�سابة  ت�سكيل  عقوبة  �أن  و�و�سح  بحقه”.  �إجر�ء 
و�نتهاك  وتعذيبهم  �لعامة  ترويع  هدفها  �أ���س��ر�ر 
حقوقهم، ت�سل �ىل حد �لعد�م، م�سري� �ىل �أن لكل 
جرمية ظروفا يتم تكييفها من قبل �لق�ساء ح�سب 

�ل�سهود و�لأدلة وغريها.
�سجعت  �ملكثفة  �لأمنية  �حلمالت  �إن  و��ساف 
موؤخر�،  �ل�سكاوى  من  �لعديد  �ملو�طنني على تقدمي 
و����س��ح��اب  “�لبلطجية  م��ن  �خل���وف  ك���ان  ب��ع��دم��ا 
�لآتاو�ت” مينعهم من �لقيام بذلك، و�ن �لبع�س ن�سر 

جتاربه عرب مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.
يوؤكد  �حلمالت،  ه��ذه  مثل  قانونية  م��دى  وع��ن 
�خلبري �لد�ستوري �لدكتور ليث ن�سر�وين، �أن ما تقوم 
�ل�سو�بق  �أ�سحاب  به �لأجهزة �لأمنية من مالحقة 
و�ملطلوبني و�مل�ستبه بهم ينق�سم �إىل ق�سمني: �أولهما 
فئة �ملطلوبني ق�سائيا وعليهم �أحكام ق�سائية يجب 
تنفيذها، وبالتايل فاإن �لقب�س عليهم يعد من قبيل 
�ل�سادرة  �لق�سائية  و�لأحكام  �لقانون  �أحكام  �إنفاذ 

بحقهم.
مطلوبني  غري  �أ�سخا�س  فهم  �لثانية،  �لفئة  �أما 

ترهيب  �أع��م��ال  من  به  يقومون  ما  ولكن  ق�سائيا، 
وترويع للمو�طنني ي�سكل بحد ذ�ته جر�ئم جديدة 
تتم مالحقتهم عليها مبوجب �أحكام �لقانون. ويف ما 
يخ�س حقوق �لإن�سان، �سدد ن�سر�وين على �سرورة 
و�لإد�ري����ة  �لت�سريعية  �ل�سمانات  كافة  تقدمي 
تلزم  �إذ  وحرياتهم،  بحقوقهم  ليتمتعو�  للمو�طنني 
دول  �لإن�سان  حقوق  و�تفاقيات  �لدولية  �ملعايري 
�لتي  و�لإج���ر�ء�ت  �ل�سبل  كافة  باتخاذ  �لأع�ساء 
حماية  عليها  �ملقيمني  و�لأف���ر�د  ملو�طنيها  ت�سمن 

حقوقهم و�أهمها �حلق يف �حلياة و�سالمة �لبدن.
 و�أو����س���ح �أن م��ا ت��ق��وم ب��ه �ل��دول��ة �لأردن��ي��ة 
مبالحقة  و�ملعنية  �لأم��ن��ي��ة  �أجهزتها  خ��الل  م��ن 
�لد�ستور،  لأحكام  تنفيذ�  ياأتي  �ملجرمني  وحماكمة 
حتى  فيه،  �ل���و�ردة  �لد�ستورية  �حل��ق��وق  خا�سة 
�ذ  عليهم،  �لقب�س  �إلقاء  مت  �لذين  �لأ�سخا�س  مع 
بحقهم،  ع��ادل��ة  حماكمة  �سمانات  ت��وف��ري  �سيتم 
�أ�سول  وذلك بعر�سهم على �لنيابة �لعامة وتطبيق 

�ملحاكمات �جلز�ئية. 
�لأردين  �لد�ستور  �أن  �إىل  ن�سر�وين  و�أ���س��ار 
�حلرية  �أن  على  ين�س  منه،   )7( �مل���ادة  وح�سب 
�حلريات  على  �عتد�ء  كل  و�أن  م�سونة،  �ل�سخ�سية 
جرمية  هي  للمو�طنني  �خلا�سة  و�حل��ي��اة  �لعامة 
على  �لد�ستور  ين�س  كما  �ل��ق��ان��ون،  عليها  يعاقب 
لم �لجتماعي و�لطماأنينة  وجوب �حلفاظ على �ل�سِّ
�لد�ستورية  حقوقهم  باقي  وممار�سة  �لأف��ر�د،  بني 
يجوز  ل  �لتي  �مل�سكن  وحرمة  و�لعمل  �لتنقل  يف 

�جلرمية  علم  ��ستاذ  ب��ني  جانبه،  م��ن  �نتهاكها. 
�ل�سعور  �أن  �ل�سر�يرة،  ريا�س  �لدكتور  و�لقانون 
ل  وه��ذ�  �ملجتمعات  ل�ستد�مة  ���س��روري  ب��الأم��ان 
يتوفر �إل بال�ستقر�ر �لنف�سي و�لبدين، لكن ظاهرة 
يف  جمتمعنا  يف  �ل�سطح  على  طفت  “�لبلطجة” 
م�سدر  باتت  حتى  لفت،  ب�سكل  �لأخريين  �لعقدين 
و�أ�ساف  �ملو�طنني.  من  لكثري  ورع��ب  و�إزع���اج  قلق 
�أحدها  عنا�سر  عدة  من  د�خله  يتكون  �لإن�سان  �أن 
لإفر�زها  خ�سبة  بيئة  وجدت  ما  ف��اإذ�  �لعدو�نية، 
فاإنها تظهر بعدة مظاهر، منها “�لبلطجة” وممار�سة 
ب�سعة  باألقاب  �لتلقب  حتى  و�لرتويع،  �ل�سر  �أعمال 
�أعمالهم،  على  و�لتخويف  �لهيبة  �إ�سفاء  هدفها 
مثل  ت��د�ول  متنع  ت�سريعات  �إيجاد  ي�ستدعي  وهذ� 
و�أ���س��ار  بها.  �لنا�س  تخويف  لعدم  �لأل��ق��اب  ه��ذه 
�لت�سريعات  �لثغر�ت يف  �إىل وجود بع�س  �ل�سر�يرة 
�جلز�ئية �أعطت هوؤلء �ملجرمني ف�سحة من �لتمدد 
و�لعمل �ل�سلبي، كخروجهم بكفالت �أو �سجنهم ملدد 
ول  �ملتنفذين،  بع�س  قبل  من  وحمايتهم  ق�سرية 
�لت�سريعات.  بع�س  يف  �لق�سور  هذ�  معاجلة  من  بد 
�لأج��ه��زة  وبهمة  �مللك  جاللة  بتوجيهات  و�أ���س��اد 
هذه  ��ستئ�سال  على  �لرتكيز  يف  و�ملعنية،  �لأمنية 
�أن  �لأردين  للمو�طن  ي�سمح  مبا  �لجتماعية  �لآفة 
�لع�سابات  �أف��ر�د  من  �سغوطات  دون  حياته  يعي�س 
وعلى  �لنا�س  حقوق  على  يتعدون  �لذين  و�ملجرمني 
و�لعاد�ت  �لجتماعي  �ل�سبط  ويخرقون  �لقانون 
و�لتقاليد.            )برت�- هبة �لع�سع�س(

*عمان 
�لثالثاء،  و�ل��ري،  �ملياه  وز�رة  �سبطت 
�لدي�سي  م��ي��اه  م��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى  �ع���ت���د�ء 
�ملوجودة  �لهو�يات  باأحد  �لعبث  بو��سطة 
على �خلط حتى تت�سرب �ملياه ويتم تعبئة 

�ل�سهاريج منها يف منطقة �جلفر.
�سبطت  �نها  بيان،  يف  �ل���وز�رة  وقالت 
�ملر�قبة  تكنولوجيا  بو��سطة  �لع��ت��د�ء 
�جلوية عن بعد، وبالتن�سيق مع مركز �مللك 
)ك��ادب��ي(  و�لتطوير  للت�سميم  �هلل  عبد 
و�ملركز �لوطني لإد�رة �لزمات و�ل�سيطرة، 
و���س��ب��ط��ت �ل�����س��خ�����س يف �مل��وق��ع ب��اجل��رم 
لك�سف  جاريا  �لتحقيق  ز�ل  وم��ا  �مل�سهود، 

مالب�سات �لق�سية.
و�أ�سافت �لوز�رة �ن تكنولوجيا �ملر�قبة 
�ك���دت عملية �ع��ت��د�ء  ب��ع��د،  �جل��وي��ة ع��ن 
يف  ���س��ح��ر�وي��ة  منطقة  يف  �حل���ي  ب��ال��ب��ث 
�حدى  عن  كيلومرت�   15 نحو  تبعد  �جلفر 
�ملر�قبة،  ور���س��د خ��الل  �مل��ر�ق��ب��ة.  م��و�ق��ع 
�سخ�س يخرج من �سهريج مياه قرب �حدى 

�ل�سغوط  لتخفيف  �ملخ�س�سة  �ل��ه��و�ي��ات 
�لدي�سي،  ملياه  �لناقل  �خل��ط  �م��ت��د�د  على 
بفتح  مبتكرة  وطريقة  �دو�ت  و��ستخدم 
�لهو�ية �خلا�سة، حيث بد�أت كميات كبرية 
�ل�سهريج،  لتعبئة  و�لتجهيز  بالت�سرب، 
�لقب�س  و�لقاء  باملوقع  حيث متت مد�همته 
لتحويله  �لم��ن��ي  �مل��رك��ز  وت��ودي��ع��ه  عليه 
للمدعي �لعام لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

عملية  �ن  �ل���وز�رة  و�و�سحت  باملقت�سى. 
خف�س  ح��دوث  من  منعت  �جلوية  �ملر�قبة 
�ملناطق  من  لعدد  �ملخ�س�سة  �ملياه  ح�سة 
وحرمان مناطق �خرى من ح�س�سها �لكافية 
من مياه �ل�سرب، لو مل يتم �سبط �لعتد�ء 
�لفاعلة  بال�ستجابة  م�سيد�  عاجل،  ب�سكل 
�ملخت�سة  �لمنية  �جل��ه��ات  م��ن  و�ل��ف��وري��ة 

ل�سبط �ي �عتد�ء. 

*عمان 
ب��ح��ث وزي����ر �مل���ي���اه و�ل�����ري �ل��دك��ت��ور 
�ل�سوي�سري  و�ل�سفري  ���س��ع��ي��د�ن،  معت�سم 
�ملدير  ونائب  جا�سر،  لوكا�س  �لأردن  ل��دى 
�لأقليمي للتعاون �لدويل �ل�سوي�سري �سافني 
بني  �لتعاون  �أوج��ه  �لثالثاء،  روزي��ن��ت��ايل، 

�لبلدين.
�جلانبني  �أن  بيان،  يف  �لوز�رة  و�و�سحت 
لر�سم  �لوطني  �لربنامج  دعم  جمال  تناول 
�لوز�رة/  تنفذه  �لذي  �لفي�سانات  خر�ئط 
�لوطني  �ملركز  مع  بالتعاون  �ملياه  �سلطة 
�ملياه  لإد�رة �لزمات، وكيفية دعم م�ساريع 
جائحة  ظ��ل  يف  خا�سة  تعزيزها،  و�سبل 

كورونا.
�لد�ئم  �ل���وز�رة  حر�س  �سعيد�ن  و�أك��د 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون و�ل���س��ت��ف��ادة من 
�ل�ستجابة  جمال  يف  �ل�سوي�سرية  �خلرب�ت 
مبينا  �لردن،  يف  �مل��ي��اه  ق��ط��اع  لتحديات 
خالل  م��ن  �لوطني  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  �همية 
�ملمول  �لزم����ات،  لإد�رة  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز 
بهدف  �ل�سوي�سرية،  �حلكومة  م��ن  بدعم 
وحتدياتها  �ملخاطر  ك��اف��ة  على  �ل��وق��وف 

�لو�جب  و�لتد�بري  �حللول  وو�سع  وحتليلها 
�تخاذها. و�و�سح �سرورة �لتعاون و�لتن�سيق 
�لوطنية  و�ملوؤ�س�سات  �جلهات  كافة  قبل  من 
�لتكنولوجية  �لو�سائل  كافة  و��ستخد�م 
وخطط  �ملبكر  �لن���ذ�ر  ون��ظ��ام  �حل��دي��ث��ة، 
�لخالء، و�لو�سول �ىل برنامج وطني �ردين 
كافة  وحتديد  �لفي�سانات  خر�ئط  لر�سم 
�سمن  م�سبقا  �تخاذها  �لو�جب  �لجر�ء�ت 
من  للحد  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  �ط��ار 
خماطر �لكو�رث وم�ساندة موؤ�س�سات �لدولة 

كافة يف مو�جهة حتديات �لفي�سانات.
�لدعم  كل  تبدي  �حلكومة  �إن  و��ساف 
�لذي  �لوطني،  �مل�سروع  هذ�  لإجناح  �ملمكن 
�ملركز  �سيقوم  حيث  �سنو�ت،   3 ملدة  ي�ستمر 
بالتعامل  �لزم���ات  و�د�رة  لالأمن  �لوطني 
موؤ�س�سات  وتوجيه  �لدر��سة،  خمرجات  مع 
�لدولة لعتماد �خلطط و�لرب�مج وتطوير 

بر�مج �لنذ�ر �ملبكر �ملتطورة .
خطط  على  �للقاء  خالل  �لوزير  ورك��ز 
�ملائية  �ل��ت��ح��دي��ات  م��ع  للتعامل  �ل�����وز�رة 
كورونا،  �جلائحة  ��ستمر�ر  ظل  يف  خا�سة 
�مل�سبوق  غري  �لطلب  لرتفاع  و�ل�ستجابة 

�جلزئي  �حلظر  ظ��روف  ظل  يف  �ملياه  على 
من  �لقطاع  �أول��وي��ات  م�ستعر�سا  و�ل�سامل، 
على  تعتمد  �لتي  �ملياه  ��سرت�تيجية  خالل 
�ملائي  �لو�قع  ملو�جهة  �لمد  طويلة  خطط 
دون �ن يكون هناك حلول موؤقتة خا�سة يف 
وتقليل كلف  بديلة  وتاأمني م�سادر  �لزمات 

�لطاقة و�لطاقة �ملتجددة.
وثمن �لوزير �لدعم �ل�سوي�سري لالأردن، 
جتاوز  من  لتمكينه  �ملياه  قطاع  يف  خا�سة 
�حد  يعترب  و�ن��ه  خا�سة  �ملائية،  حمنته 
�همية  موؤكد�  باملياه،  فقر�  �لأك��رث  �ل��دول 
�يالء تبادل �خلرب�ت مع �جلامعات �لوطنية 
و�له��ت��م��ام  �لبحثية  و�مل��ر�ك��ز  �لردن��ي��ة 
و�لعناية لنقل �ملعرفة �ىل �لكو�در �لوطنية 

وتاأهيلها.
�ل�سوي�سري  �ل�سفري  �أعرب  ناحيته،  من 
يبذلها  �لتي  للجهود  �رتياحه  عن  لوكا�س 
�ملتز�يدة،  �ملائية  �لأعباء  ملو�جهة  �لأردن 
بدعم  �سيقوم  �ل�سوي�سري  �جلانب  �أن  مبينا 
�لزم���ات  و�د�رة  ل��الأم��ن  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز 
ب��اخل��رب�ء و�مل��ع��د�ت �ل��الزم��ة ل��رف��ع ق��درة 

�لردن على مو�جهة خماطر �لفي�سانات.

المراكز الشبابية في العاصمة 
تنفذ عددا من البرامج التثقيفية

*عمان 
عقدت �ملر�كز �ل�سبابية يف حمافظة �لعا�سمة حما�سر�ت تثقيفية 
لتوعية �ل�سباب �سمن برنامج �أطلقته مديرية �ل�سباب عن بعد، ملناق�سة 

عدة ق�سايا وظو�هر جمتمعية.
�لزعبي  عبد�لعال  جمال  �لعا�سمة  حمافظة  �سباب  مدير  وق��ال 
�إن �لربنامج �لتوعوي �لذي  لوكالة �لنباء �لردنية )برت�( �لثالثاء، 
ت�سمن  و�لتثقيف  �لتوعية  جمالت  يف  وخرب�ء  خمت�سون  فيه  �سارك 
عر�سا للق�سايا �لتي تتعلق باجلر�ئم �لإلكرتونية و�أنو�عها كالحتيال 
�لبيانات  و�سرقة  �لهوية  وتزوير  و�لنرتنت  �للكرتوين  �لربيد  عرب 
�للكرتونية،  �جلر�ئم  مرتكبي  ومعاقبة  �ل�سارة  و�ل��رب�م��ج  �ملالية 

بال�سافة �ىل تنظيم حما�سر�ت ملو�جهة �لفكر �ملتطرف.
�ملا�سي، حما�سر�ت  �ملر�كز نظمت خالل �ل�سبوع  �أن  �لزعبي  وبني 
على  وخماطره  �أعر��سه  عن  معلومات  ت�سمنت  كورونا  فريو�س  حول 
�لفرد و�ملجتمع وطرق �لعدوى وكيفية �لوقاية منه، ��سافة �ىل تنظيم 
حما�سر�ت حول �لذكاء �ل�سطناعي وحا�سنات �لبتكار �لجتماعي .

�إىل �نه مت كذلك تنظيم ور�سة عمل ناق�ست كيفية تعزيز  و�أ�سار 
�ل�ستخد�م �لمن لالنرتنت.

دعوة الطلبة باوكرانيا الذين لم يتقدموا المتحان 
الكروك2 التواصل مع المستشار الثقافي

*عمان 
�لأردن��ي��ني  �لطلبة  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  دع��ت 
�متحان  تقدمي  من  يتمكنو�  مل  و�لذين  �أوكر�نيا  يف  حاليًا  �ملتو�جدين 
�لفيز� �لأوكر�نية، �سرعة  �لتاأخر يف �حل�سول على  �لكروك 2 ب�سبب 
�أبو  نبيل  �لدكتور  �أوكر�نيا  يف  �لأردين  �لثقايف  �مل�ست�سار  مع  �لتو��سل 

دروي�س.

خبراء: الحمالت األمنية على المجرمين 
لم المجتمعي دعامة لألمن والسِّ

المياه: ضبط اعتداء على الديسي 
بالمراقبة الجوية عن بعد

وزير المياه يبحث اوجه التعاون 
مع السفير السويسري  

المياه: ضبط شاحنتين محملتين 
بالبازلت من الخربة السمرا

عين على القدس: االحتالل 
يستغل جائحة كورونا 

للتضييق على المقدسيين

*عمان 
�سبطت وز�رة �ملياه و�لري �لثالثاء، �ساحنتني حمملتني بالبازلت 
�لعائد  ذ�ت  خمالفة  بطريقة  �خلزينة  �ر����س��ي  م��ن  �مل�ستخرج 
�خلربة  حمطة  �سمن  �لو�قعة  �لر��سي  من  �ملرتفع،  �لقت�سادي 
وحولتهم  �ل�سائقني  و�أوق��ف��ت  خمالفة،  بطريقة  لبيعها  �ل�سمر�، 
�مل�ساغل  مديرية  لدى  و�ل�سيار�ت  �حلمولة  وحجزت  �لعام  للمدعي 
مع  بالتعاون  حمالتها  مو��سلة  بيان،  يف  �ل��وز�رة  و�أك��دت  �ملركزية. 
�عتد�ء�ت،  �ية  و�إز�ل��ة  لر�سد  و�لمنية  �لر�سمية  �لجهزة  كافة 
حول  �سبهة  �ي  عن  �لبالغ  �ىل  �ملناطق  جميع  يف  �ملو�طنني  د�عية 

ذلك عرب �لرقم �ملوحد لطو�رئ �ملياه 117116.
وثمنت �لوز�رة جهود وز�رة �لد�خلية مت�سرفية لو�ء �لها�سمية، 
�لكبري  دعمهم  على  �لها�سمية،  �م��ن  مركز  �لعام  �لم��ن  ومرتبات 

حلماية ممتلكات قطاع �ملياه و�ملحافظة على �سالمة من�ساآتها.

*عمان 
�لردين  �لتلفزيون  بثه  �ل��ذي  �لقد�س  على  عني  برنامج  �سلط 
وجه  يف  للقد�س  �لحتالل  �سلطات  �غالقات  على  �ل�سوء  �لثنني، 

�لفل�سطينيني و�لت�سييق عليهم بحجة �نت�سار وباء كورونا.
وعر�س �لربنامج يف تقريره �ل�سبوعي �مل�سور يف �لقد�س م�ساهد 
ل�سرطة �لحتالل �ملنت�سرة باأعد�د كبرية على مد�خل �ملدينة، وهي 
لدخول  م�ساهد  عر�س  كما  �ليها،  �لدخول  من  �لفل�سطينيني  متنع 

�ملتطرفني �ليهود للقد�س دون قيود �و �سروط.
�لقد�س  �ىل  �لدخول  من  �لفل�سطينيني  منع  بان  �لتقرير  وبني 
للمتطرفني  و�ل�سماح  منها،  و�خر�جهم  بحقهم  �ملخالفات  وحترير 
و�ن  كورونا،  جائحة  حماربة  بند  حتت  يندرج  ل  �ليها  بالدخول 

�لهدف منه ت�سديد �خلناق على �ملدينة و�سكانها.
كما عر�س �لربنامج م�ساهد م�سورة يف �ل�سق �لغربي من �لقد�س 
يظهر فيه عدم وجود �ي �غالق، ��سافة لعدم وجود حو�جز وغياب 
يثري  م��ا  طبيعية،  فيه  �حل��ي��اة  وت��ب��دو  �لح��ت��الل،  ل�سرطة  و����س��ح 
�ملخاوف و�لت�ساوؤلت حول �مكانية ��ستغالل �سلطات �لحتالل للو�سع 
�حلايل خللق و�قع جديد يف �لقد�س. و�لتقى �لربنامج �لذي يقدمه 
�لقد�س  مركز  مبدير  فيديو  �ت�سال  خالل  مرقة،  جرير  �لعالمي 
يحدث  ما  �ن  على  �أكد  �لذي  �حلموري،  زياد  �لجتماعية،  للحقوق 
بر�مج وخمططات  و�ن هناك  كورونا،  بانت�سار فريو�س  له  ل عالقة 

كبرية لتفريغ �ملدينة �ملقد�سة من �سكانها �ل�سليني.
وقال �ن �جلميع يعرف بوجود خمططات هيكلية 2020 و2030 
“عرق نقي  وغريها، وهي تتحدث ب�سكل و��سح بان �لحتالل يريد 
تغيري  �ىل  تهدف  �ج��ر�ء�ت��ه  جميع  و�ن  �لقدمية”،  �لبلدة  د�خ��ل 

معامل �لقد�س ب�سكل عام ومنطقة �لبلدة �لقدمية ب�سكل خا�س.
و�أ�سار �ىل وجود �هد�ف بعيدة �ملدى تتعلق بالتغيري�ت د�خل 
و�مل�سيحية  �ل�سالمية  �ملقد�سات  �سمنها  ومن  �لقدمية  �ملدينة 
و�لعتد�ء�ت،  �لتغيري�ت  جلميع  �مل�ستقبل  يف  هدفا  �ست�سبح  �لتي 
تغيري  مت  حيث  يومني،  قبل  �لعمود  بباب  ح��دث  ما  ذل��ك  ومثال 
�حلموري،  و��ساف  عليه.  ملجندتني  يهودي  ��سم  و�ط��الق  ��سمه 
وت�سجيع  معاملها  وتغيري  �ملقد�سيني  من  �لقد�س  �سو�رع  خلو  بان 
و�منا  �سدفة،  ياأت  مل  �ملقد�سيني  على  �لعتد�ء  على  �ملتطرفني 
�ملدينة وتغيري  وتهويد  �لقد�س  �لدميوغر�يف يف  بامليز�ن  لالإخالل 

معاملها.

مقال رئيس التحرير

م���ع ك���ل  ق��م��ة ع��رب��ي��ة، 
�إىل  كانت تتد�فع   .. �لعربية   �لعو��سم  حتت�سنها 

ية )متى  ذ�كرتي ق�سيدة �ساعر �لعروبة �لأول )نز�ر قباين( �ملدوِّ
يعلنون وفاة �لعرب(..؟! �لتي كتبها ون�سرها قبل �ستة وع�سرين عامًا 

تقريبًا..
و�لتي  �لتحديد..  وجه  على  1994م  عام  من  نوفمرب  �سهر  يف  �أو 

قال فيها:
�أنا منذ خم�سني عامًا

�أحاول ر�سم بالد
ُت�سمى - جمازً� - بالد �لعرب

ر�سمت بلون �ل�سر�يني حينًا
وحينًا ر�سمت بلون �لغ�سب.

وحني �نتهى �لر�سم، �ساءلت نف�سي:
�إذ� �أعلنو� ذ�ت يوم وفاة �لعرب

ففي �أي مقربة ُيدفنون..؟
ومن �سوف يبكي عليهم؟

ولي�س لديهم بنات..

ولي�س لديهم بنون..
ولي�س هنالك حزن..

ولي�س هنالك من يحزنون!!
�لأمل  وحدة  هي  �لعرب  بني  حاليًا  �لقائمة  �حلقيقية  �لوحدة 
و�لدموع ، هناك معادلة يجب �أن يحفظها كل عربي عن ظهر قلب هي 
: عرب – �إ�سالم = �سفر ، من �أجمل ما قاله �لعالمة �لنابل�سي �ن �لمة 
و�لعقيدة  �لدين  كلمة  جتمعهم   %95 م�سمونها  يف  ت�سكل  �ل�سالمية 
و�ل�سالم و�لدم و�لعروبة ومع ذلك هم متفرقون ، بينما �أوروبا يوجد 
بها فقط 5% من ��سا�سيات �لوحدة لكنهم متجمعون وكلمتهم و�حدة 

وم�سريهم و�حد .
عديدة  �سنو�ت  قبل  قباين  ن��ز�ر  ط��رح  مل��اذ�  كثري�  نف�سي  ��ساأل 
�سدر  �ساق  ومل��اذ�  ؟  �لعرب  وف��اة  يعلنون  متى  �ل�سهرية:  ق�سيدته 
�أّلف كتابه �ل�سهري »�لعرب ظاهرة �سوتية«  عبد�هلل �لق�سيمي حتى 
كتابه  �أّلف  حتى  �لوردي  علي  �ل�سو�سيولوجي  �لعامل  تاأمل  �سر  وما  ؟ 
�لناقد »مهزلة �لعقل �لب�سري«؟ وملاذ� ر�ح ُمظفر �لنّو�ب يلح علينا �ن 

ن�سبح ولو كالنملة يف �عتز�زها بقومها .
و�للغة  �لدم  وحدة  هي  لدينا  موجودة  �لوحدة  مقومات  �أن  رغم 
ووحدة  �لم��ال  ووح��دة  �مل�سرتك  �مل�سري  ووح��دة  و�لعقيدة  و�لدين 
�مل�سري رمبا �أ�سبح من �لغريب �أن حتدث �ليوم عن �لوحدة �لعربية بعد 
�لطائفية  ورياح  و�لنق�سامات  و�لويالت  �حلروب  �ملنطقة  مزقت  �ن 
�ملق�سم  لتق�سيم  عاملية  ق��وى  تقودها  �لتي  و�لثنية  و�لعن�سرية 
وجتزئة �ملجزء فكلمة �لوحدة �لعربية �لتي كانت �سعار للعرب على 
مد�ر عقود خا�سة يف فرتة �خلم�سينات و�ل�ستينات تبخرت وتال�ست 
وحتولت �ىل جمرد لفتة على ذكريات �لمل �لعربي و��ستبدلت هذه 
و�لتعاون  �لعربي  �لت�سامن  نوع  من  متنوعة  بعبار�ت   ر�سميا  �لوحدة 
وغريها  �خلليجي  �لتعاون  وجمل�س  �مل�سرتك  �لعربي  و�لعمل  �لعربي 
وكل هذه �لت�سامنات يبدو  �نها ت�سري �ىل طريق جمهول ت�سبح رمبا  

�سعار� عفى عليها �لزمن .
ت�سري �لح�سائيات �ن �ملنطقة �لعربية �لتي �سهدث  ما �طلق علية 
يزيد  ما  �لربيع  هذ�  خ�سائر  بلغت   �لعربي  �لربيع  ث��ور�ت  م�سطلح 
على 833 مليار دولر و)15( مليون لجيء كما �ن �حلجم �لتقديري 
لتكلفة عمليات �عادة �عمار �لبنى �لتحتي يف �سوريا و�لعر�ق و�ليمن 
وليبيا يتجاوز تريليون دولر وثرو�ت �لعرب �ملنهوبة حدث ول حرج.

�أ�سبحت �لوحدة �لعربية �منية وطموح كل مو�طن عربى �ل �نها 
كانت ولز�لت مرهونة بالعديد من �لتحديات �لتى ر�سدها �لكثري من 
�ملحللني و�ل�سيا�سيني �لعرب و�لتى كانت �ول ��سباب تلك �لتحديات هى 
عدم كفاءة بع�س حكام �لعرب خلو�س تلك �لمنية وحتقيقها باز�لة 
�حلدود و�ل�سالك بني �لدول �لعربية وتوحد �لهد�ف وجعل �لمة 
�إىل  �خلليج  �أر�س و�حدة متتد من  ر�ية و�حدة وعلى  �لعربية حتت 
�ملحيط ،دولة و�حدة تو�جة عدوها تنمو باقت�سادها ت�سمو ب�سبابها ، 
قال “�بن خلدون”: �تفق �لعرب على �أل يتفقو�، بالفعل ج�سدت هذه 
�ملقولة �ل�سهرية ق�سة طويلة �سارت على مد�ر �لتاريخ حتى بقى �حلال 
�حلدود  وبينهم  يتوحدون  فكيف  هذ�  يومنا  �ىل  �لقاعدة  هذه  على 

و�جلن�سيات و�مل�ساحنات.
 جاءت ثور�ت �لربيع �لعربى فبات �لمل يتجدد فى �سعوب و�جهت 
ظلم و��ستبد�د حكامها فخلعتها فظن �ملتاأمرون من �لعامل �لغربى �ن 
تلك �لثور�ت �ست�سكل بد�ية للحلم �لعربى فى حتقيق �لوحدة �لعربية 
بينهم  فيما  �خلالف  ونبذ  �لعرب  حاكم  �لهاء  نحو  فهبو  �ملنطقة  فى 
وتوحيد من يريدون توحيدة وتفريق من يجدونه ي�سكل خطورة على 
خمططهم فى �ملنطقة �لعربية فق�ست �لق�سايا و�حلروب و�لنز�عات 
“�لقومية �لعربية”فبتنا �سعوب  فى وطننا �لعربى جمدد� على حلم 
ن�سيت عدوها �حلقيقي و�لتهت ببع�سها �لبع�س حقد� و �ستما و فتنة  
وعادت )د�ح�س و�لغرب�ء(  وحرب ) �لب�سو�س( فمتى نرى �لعرب �أمة 
و�حدة نعي�س على �أر�س و�حدة هي �لوطن �لعربي �لو�حد �لذي ميتد 

من �خلليج �إىل �ملحيط ؟؟

خالد خازر الخريشا

 العودة الى )نزار( 
وسؤاله : متى يعلنون 

وفاة العرب ؟؟

khrishakhaled@yahoo.com

*عمان 
موؤ�س�سة  �لأ�سرة،  ب�سحة  �لعناية  معهد  بد�أ 
�مللك �حل�سني، تنظيم �سل�سلة ور�س خا�سة برفع 
»يوم  مبادرة  �سمن  �ل��زو�ج،  على  �ملقبلني  وعي 
�لأ�سرة يف ظل جائحة كورونا«،  لبكرة لتنظيم 
بنت  ب�سمة  �لأم��رية  رعاية  حتت  �نطلقت  �لتي 

طالل يف �لر�بع و�لع�سرين من �ل�سهر �ملا�سي.
�لور�س  �أن  �لثالثاء،  بيان  يف  �ملعهد  و�أك��د 
باأهمية  �ل��زو�ج  على  �ملقبلني  وعي  لرفع  تاأتي 
و�سائل  و��ستخد�م  لالأحمال،  �مل�سبق  �لتخطيط 
بني  ل��ل��م��ب��اع��دة  �حل��دي��ث��ة،  �لأ����س���رة  تنظيم 
للحمل  “بالتخطيط  ع��ن��و�ن  حت��ت  �لأح��م��ال 
هذه  خ��الل  �ملعهد  �أحلى”.  و�سيقدم  حياتي 
�ل�سحة  خدمات  من  متكاملة  منظومة  �ملبادرة 
يف  مب��ا  �لعمرية،  �ل��ف��ئ��ات  جلميع  �لإجن��اب��ي��ة 
�مل�سورة  وخدمات  �لأ�سرة،  تنظيم  خدمات  ذلك 
يف  و�ل�سيد�ت  و�حلو�مل  �ل��زو�ج،  على  للمقبلني 

�ملبادرة  �أن  �ىل  و��سار  و�أزو�جهن.  �لإجناب  �سن 
و�سمن  ك��ورون��ا،  فريو�س  جائحة  ظل  يف  ج��اءت 
من  �ملمول  �ملتكاملة  �ل�سحية  �لرعاية  م�سروع 

بالتعاون  �لدولية،  للتنمية  �لأمريكية  �لوكالة 
�أن  مع جمل�س �عتماد �ملوؤ�س�سات �ل�سحية.  يذكر 
معهد �لعناية ب�سحة �لأ�سرة حا�سل على �سهادة 
�ل�سحية،  �ملوؤ�س�سات  �عتماد  جمل�س  �عتماد 

وتدريًبا  لالأ�سرة،  �ساملة  �سحية  رعاية  ويقدم 
�لأ�سرية،  �ل�سحية  �لرعاية  يف  للمتخ�س�سني 
وحماية �لأطفال. ويقدم �ملعهد خدمات �سحايا 
�لعنف،  من  �لناجني  تاأهيل  و�إع���ادة  �لتعذيب 

ويعقد �سنوًيا عدد� كبري� من �لدور�ت يف جمالت 
و�أخرى  ق�سرية،  تدريبية  دور�ت  منها  خمتلفة، 
عليها  م�سادق  تدريبية  دبلومات  متنح  خمت�سة 

من وز�رة �لتعليم �لعايل.

ورش توعوية للمقبلين على الزواج في معهد العناية بصحة األسرة
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*عمان 
�أكد مدير �إد�رة �ل�سرق �لأو�سط و�آ�سيا 
جهاد  �ل��دويل  �لنقد  �سندوق  يف  �لو�سطى 
�زعور، �إن �ملر�جعة من قبل بعثة �ل�سندوق 
باململكة  �لقت�سادي  �لإ���س��الح  لربنامج 
يف  �لقت�سادي  �لفريق  مع  حاليا  �جلارية 
�حلكومة �لأردنية �جلديدة عن بعد حاليا 

�ست�ستغرق بع�س �لوقت.
وقال �أزعور رد� على ��ستف�سار�ت وكالة 
�لأنباء �لأردنية )برت�( يف موؤمتر �سحايف، 
�لقت�ساد  �آف��اق  تقرير  �إط��الق  مبنا�سبة 
�لإقليمي �ملتوقعة ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و�آ�سيا �لو�سطى، �إن �لربنامج جرت �ملو�فقة 
�سهر  يف  �ل�سندوق  جمل�س  قبل  من  عليه 
جتري  برنامج  �أول  ليكون  �ملا�سي  ني�سان 
ك��ورون��ا،  �زم��ة  �ع��ق��اب  يف  عليه  �ملو�فقة 
�لكايف  �لقدر  �لأردن  ملنح  مو�ءمته  وجرت 

من �ملرونة للتعامل مع �جلائحة. 
بني  �لفرق  ح��ول  �سوؤ�ل  على  رده  ويف 

�لتمويل  ومرفق  �ل�سريع  �لتمويل  مرفق 
م�سمم  �لأول  �أن  �أزع���ور  �أو���س��ح  �مل��و���س��ع، 
مل�����س��اع��دة �ل��ب��ل��د�ن ع��ل��ى م��ع��اجل��ة �لآث���ار 
�إىل  م�سري�  كورونا،  جائحة  على  �ملرتتبة 
�أن هذه �لأد�ة �ملالية يجري �لتفاق عليها 
ل  ق�سري  وقت  يف  �مل�ستفيد  للبلد  و�سرفها 
م�سروط  غري  وهو  �أ�سابيع،  ب�سعة  يتعدى 
بع�س  با�ستثناء  حمددة  ��سالحات  بتنفيذ 
�ملتطلبات ذ�ت �ل�سلة باللتز�م بال�سفافية 
يف �أوجه �إنفاق هذ� �لتمويل وتوجيهه نحو 
�لجتماعي،  و�ل�سمان  �ل�سحية  �لقطاعات 
فهو  �ملو�سع،  �لتمويل  ملرفق  بالن�سبة  �أم��ا 
�لتي  �ل���س��الح  خطط  متويل  نحو  موجه 
و�سعها �لأردن وعر�سها خالل موؤمتر لندن 

�لعام �ملا�سي.
و�أ�ساف �أن برنامج �ل�سالح �لقت�سادي 
موؤ�سر�ت  ل�ستقر�ر  �لو�سول  �إىل  يهدف 
يف  �لعجز  تقلي�س  ع��رب  �لكلي  �لقت�ساد 

وتعزيز  �ل��ع��ام،  �لدين  ومعاجلة  �مل��و�زن��ة 
�لحتياطي  زي��ادة  عرب  �مل��ايل  �ل�ستقر�ر 
وحت�سني  �مل��رك��زي،  �لبنك  ل��دى  �لجنبي 
مزيد  لإيجاد  �لأردين  �لقت�ساد  تناف�سية 
ككل  �لعمل  بيئة  وحت�سني  �لوظائف  من 
مدخالت  تكاليف  م��ن  �لتقليل  خ��الل  م��ن 
لهذ�  �لعاملة،  و�لأي��دي  و�لطاقة  �لإنتاج 
ج���رى �ع��ط��اء �لأول���وي���ة لإ���س��الح قطاع 
�ل��ط��اق��ة و���س��رك��ة �ل��ك��ه��رب��اء �ل��وط��ن��ي��ة، 
بال�سمان  �ل�سمول  مظلة  وتو�سيع  وتعزيز 
�لجتماعي لتوفري مزيد من �حلماية ل�سوق 
دول  �لتقرير،  يف  �ل�سندوق  ودع��ا  �لعمل. 
لت�سريع  �إفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق 
�لقت�ساد  ت��ن��وي��ع  وج��ه��ود  �لإ���س��الح��ات 
مب��و�رد  �لغنية  �ملنطقة  ت��و�ج��ه  وق��ت  يف 
ب�سبب  م�سبوقة  غ��ري  حت��دي��ات  �ل��ط��اق��ة 
�أ�سعار  و�نخفا�س  �مل�ستجد  كورونا  فريو�س 
�لناجت  �نكما�س  �ل�سندوق  وتوقع  �لنفط. 
�ملحلي �لإجمايل للمنطقة بن�سبة 5 باملئة 

يف  �سابقة  توقعات  مع  مقارنة  �لعام  ه��ذ� 
�أن  متوز بانكما�س ن�سبته 7ر5 باملئة، مبينا 
�ملنطقة تعاين من �أ�سو�أ �أد�ء �قت�سادي لها، 
7ر4  �لبالغ  �لقيا�سي  �لنكما�س  متجاوزة 
باملئة عام 1978 عندما كانت �ساهدة على 

��سطر�بات كربى.
يف  حادة  �نخفا�سات  هناك  �أن  و�و�سح 
�إليها  ي�ستند  و�أ�سعاره  �لنفط  على  �لطلب 
 2020 عام  باملئة  6ر6  ب��  �سالب  منو  توقع 
�ل�سرق  منطقة  يف  للنفط  �مل�سدرة  للبلد�ن 
و�أفغان�ستان  �إفريقيا  و�سمال  �لأو���س��ط 
�إىل  بالإ�سافة   ،)MENAP( وباك�ستان 
و�ل�سياحة  �لتجارة  �أ���س��اب  �ل��ذي  �ل�سرر 
�ل����ذي ي��ك��اد مي��ح��و �لآث�����ار �لإي��ج��اب��ي��ة 
لن��خ��ف��ا���س �أ���س��ع��ار �ل��ن��ف��ط يف �ل��ب��ل��د�ن 
و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  يف  له  �مل�ستوردة 
يوؤدي  ما  وباك�ستان  و�أفغان�ستان  �إفريقيا 
�إىل منو �سالب متوقع مبقد�ر 1 باملئة لهذه 

�لبلد�ن.

ت�ساعد  وم���ع  �أن����ه  �ل��ت��ق��ري��ر  وب���ني   
�حلادة،  �ل�سيا�سية  �جلغر�فية  �لتوتر�ت 
�إير�د�ت  �ملنطقة تر�جعا يف  بلد�ن  تو�جه 
�ملالية �لعامة، وزيادة يف �لديون و�رتفاعا 
�مل�ساو�ة،  وعدم  �لفقر  وتز�يد  �لبطالة  يف 
�ستظل   2021 ع��ام  يف  �لآف���اق  �أن  مو�سحا 
�لنمو  ��ستئناف  رغم  بالتحديات  حمفوفة 

�ملتوقع يف معظم �لبلد�ن.
�لبلد�ن  تعزز  �أن  �سرورة  على  و�سدد 
�مل�������س���ت���وردة ل��ل��ن��ف��ط ���س��ب��ك��ات �لأم�����ان 
و��ستهد�فها  تغطيتها  وحت�سني  �لجتماعي 
ملعاجلة تركات  �لرقمية  من خالل �حللول 
وهو�م�س  �ملرتفع  �لدين  وخا�سة  �لأزم��ة، 
�إىل �حلد من  بالإ�سافة  �ملرت�جعة،  �لأمان 
كثري  يف  �ل�سياحة  على  �لكبري  �لعتماد 
ولبنان  و�لأردن  جورجيا  مثل  �لبلد�ن؛  من 
وحتويالت �لعاملني يف �خلارج، �لأمر �لذي 
ي�ساعد على تعزيز �ل�سالبة �أمام �ل�سدمات 

�لقت�سادية يف �مل�ستقبل.

*عمان 
لل�سمان  �ل��ع��ام��ة  �مل��وؤ���س�����س��ة  �أط��ل��ق��ت 
�لج���ت���م���اع���ي، خ���دم���ة �ل���دف���ع �ل���ف���وري 
“�ي  بخدمة  �ملرتبطة   )Direct Pay(
و�مل�سرتكني  للمن�ساآت  متكينًا  فو�تريكم” 
�ختياريًا من ت�سديد �ل�سرت�كات �مل�ستحقة 
بو�بة  خالل  من  مبا�سر  ب�سكل  للموؤ�س�سة 
دون  للموؤ�س�سة،  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �خل��دم��ات 
�خلدمات  بو�بة  ��ستخد�م  �إىل  �حلاجة 
�أو  فو�تريكم”  ل��”�ي  �لإل���ك���رتون���ي���ة 

ح�ساباتهم �لبنكية.
ه��ذه  �أن  ب��ي��ان  �مل��وؤ���س�����س��ة يف  و�أف�����ادت 
على  للمن�ساآت  متاحة  �أ�سبحت  �خلدمة 
�خلا�سة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �خل��دم��ات  ح�ساب 
بها، وللم�سرتكني �ختياريًا من خالل بو�بة 

�خلدمات �لإلكرتونية �خلا�سة بامل�سرتك.
و�أو�سحت �أنه يتعني على طالب �خلدمة 
�لإلكرتوين  موقعها  على  حل�سابه  �لدخول 
ومنها  �ل�سرت�كات  ت�سديد  خدمة  و�ختيار 
خدمة  باختيار  �ل��دف��ع  طريقة  حت��دي��د 

�ل��دف��ع �ل��ف��وري -�ي ف��و�ت��ريك��م، وم��ن ثم 
ومن  بت�سديده  يرغب  �لذي  �ملبلغ  حتديد 
بال�سد�د  يرغب  �لتي  �لطريقة  حتديد  ثم 
من خاللها وهي: �إما �لبنك �ملر�د �لدفع من 
خالله �أو �لبطاقة �لئتمانية �أو من خالل 
ذلك  وبعد  فو�تريكم،  لي  �ملبا�سر  �لدفع 
يتم تعبئة �لبيانات �ملطلوبة، و�إدخال رمز 
�لتحقق للبنك �لذي �سي�سل لطالب �خلدمة 
على  تر�سل   SMS ن�سية  ر�سالة  خالل  من 

رقم هاتفه �ملعتمد لدى �لبنك.

عملية  �إمت��ام  بعد  �إنه  �ملوؤ�س�سة  وقالت 
�خلدمة  لطالب  ر�سالة  �ست�سل  �ملبلغ  دفع 
�لقيمة  مت�سمنة  �ملبلغ  دفع  مت  باأنه  تفيد 
على  ل��ه  �سيظهر  ك��م��ا  ���س��د�ده��ا  مت  �ل��ت��ي 
قيمة  و�لدفعات  باملبالغ  �خلا�سة  �ل�سا�سة 

�ملبالغ �ملتبقية بعد �ل�سد�د.
يف  قدمًا  ما�سية  �أنها  �ملوؤ�س�سة  و�أك��دت 
�لفاعلة  �لإلكرتونية  �خلدمات  ��ستحد�ث 
على  و�لكلف  �ل��وق��ت  وتخفيف  للت�سهيل 

متلقي �خلدمة.

*عمان 
يف  �لغذ�ئية  �مل���و�د  قطاع  ممثل  دع��ا 
لإعادة  حمادة  ر�ئد  �لردن  جتارة  غرفة 
�ل�سامل  �لنظر بقر�ر فر�س حظر �لتجول 
من  �أ�سبوع،  كل  من  و�ل�سبت  �جلمعة  يومي 
�لتجارية و�خلدمية  �ملن�ساآت  �جل حماية 
م���ن �ل��ت��ع��رث و�ل�����س��غ��وط �لق��ت�����س��ادي��ة 

�ملبيعات. وتر�جع 
�إن  ���س��ح��ايف  ب��ي��ان  وق����ال ح��م��ادة يف 
����س��ت��م��ر�ر ف��ر���س �حل��ظ��ر �ل�����س��ام��ل يف 
كبري  ب�سكل  �سي�سر  �أ�سبوع  كل  من  يومني 
خ�سو�سا  و�خلدمية،  �لتجارية  �لقطاعات 
�أعباء  �ملطاعم و�حللويات، ويحملها  قطاع 

على  قادرة  غري  يجعلها  ما  مالية  وتكلفة 
�لوفاء باللتز�مات �ملرتتبة عليها.

و�ل�����س��ب��ت  ي��وم��ي �جل��م��ع��ة  �ن  و�ك����د 
�إجمايل  من  باملئة   60 من  �ك��رث  ي�سكالن 
خالل  �حللويات  وحمال  �ملطاعم  مبيعات 
�ل�سامل  �حلظر  �أن  �إىل  م�سري�  �ل�سبوع، 
ح��م��ل �ل��ع��دي��د م���ن ����س��ح��اب �مل��ط��اع��م 
على  قادرين  غري  وباتو�  �إ�سافية  �أعباء 

�مل�ساريف. �ل�ستمر�ر وتغطية 
�لقت�ساد  م�سلحة  �ن  ع��ل��ى  و���س��دد 
عمل  ع��ل��ى  �لإب���ق���اء  تقت�سي  �ل��وط��ن��ي 
وع��دم  و�خلدمية  �لتجارية  �لقطاعات 
تعطيل م�ساحلها نظر� ملا تعانيه من تبعات 

ن�ساطاتها  وتوقف  �لأوىل  �لغ��الق  فرتة 
جر�ء �أزمة فريو�س كورونا.

�لعاملة  �ملن�ساآت  �أ���س��ح��اب  �أن  و�ك��د 
حري�سون  و�حل��ل��وي��ات  �ملطاعم  بقطاع 
و�ل�سحة  �ل�سالمة  مبعايري  �للتز�م  على 
و�لتعقيم  �جل�����س��دي  و�ل��ت��ب��اع��د  �ل��ع��ام��ة 
�لتي  و�ل�سرت�طات  �لكمامات،  و�رت��د�ء 
فتح  لإع��ادة  �لر�سمية  �جلهات  حددتها 
فريو�س  تف�سي  ملنع  �لتجارية  �لقطاعات 

كورونا.
وج���دد ح��م��ادة �مل��ط��ال��ب��ة ب��اإل��غ��اء �أو 
�ملفرو�سة  و�لر�سوم  �ل�سر�ئب  تخفي�س 
�ملحلية  �لأ�سا�سية  �لغذ�ئية  �ل�سلع  على 

�لدخل  ذوي  حماية  بهدف  و�مل�ستوردة 
�لأ�سو�ق  تن�سيط  �إىل  بالإ�سافة  �ملحدود، 
لتعزيز  و�مل�ستوردين  �لتجاري  و�لقطاع 

بالقطاع. �ل�ستثمار�ت 
�أع��ل��ى  جم��ل�����س  ت�سكيل  �إىل  و�أ����س���ار 
بني  بال�سر�كة  باململكة  �لغذ�ئي  لالأمن 
�خلطط  لو�سع  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني 
حل  يف  ت�سهم  �ل��ت��ي  و�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�لتو�سع  على  وحتفيزه  �لقطاع  م�ساكل 
يحقق  م��ا  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ��الل  و�لنمو 
عبد�هلل  �مللك  جاللة  وتوجيهات  روؤي��ة 
و�لعتماد  �لغذ�ئي  �لأمن  بتحقيق  �لثاين 

على �لذ�ت.

*عمان 
رجال  جلمعية  �لعامة  �لهيئة  �سادقت 
�جتماعها  خ���الل  �لأردن���ي���ني  �لأع���م���ال 
تقنية  عرب  �خري�،  عقدته  �لذي  �ل�سنوي 
وم��و�زن��ت��ه��ا  عملها  خ��ط��ة  ع��ل��ى  )زووم( 
�ملالية  و�لبيانات  �جلاري  للعام  �لتقديرية 
�جلمعية  رئي�س  وع��ر���س  �مل��ا���س��ي.  للعام 
وما  �ل�سنوي  للتقرير  �ل��ط��ب��اع،  ح��م��دي 
�ملا�سي  �لعام  خ��الل  ن�ساطات  من  ت�سمنه 
م�سوؤولني  لقاء�ت  �أبرزها  وخارجيا،  حمليا 
ع�سر  �ل�سابع  �مل��وؤمت��ر  وتنظيم  ر�سميني، 
�لأردنيني  و�مل�ستثمرين  �لأعمال  لرجال 
�لتنمية  “�سركاء  �سعار  حتت  �خل��ارج  يف 
�لأردين  �لقت�سادي  و�ملنتدى  و�لبناء”، 
ملجتمع  ع�سر  �ل�سابع  و�مللتقى  �لتون�سي، 
دور�ت  عقد  جانب  �إىل  �لعربي،  �لأعمال 
�مل�سرتك  �لأع���م���ال  جمل�س  م��ن  ج��دي��دة 
لقاء�ت  �ىل  و�أ���س��ار  و�مل�����س��ري.  �لقطري 
�ململكة  �ملعتمدين لدى  �ل�سفر�ء  عقدت مع 
و�لجنبية،  �لعربية  �ل��دول  خمتلف  من 

و��ستقبال �لبعثات �لتجارية و�لدبلوما�سية، 
�ىل جانب �لت�سبيك بني �أع�سائها وخمتلف 
توقيع  خالل  من  �لقت�سادية  �لفاعليات 

م��ذك��ر�ت �ل��ت��ف��اه��م و�ل��ت��ع��اون. و�أك����د �أن 
وتطوير  بن�ساطاتها  م�ستمرة  �جلمعية 
منت�سبيها  خلدمة  �أهد�فها  لتحقيق  �أد�ئها 
وخدمة  ��ستثماريا  للمملكة  و�ل��رتوي��ج 

�إىل  �لطباع  و�أ���س��ار  �ل��وط��ن��ي.  �لقت�ساد 
جائحة  �أزم��ة  بد�ية  ومنذ  �جلمعية،  �أن 
�ل�سر�كة  ع��ززت  �مل�ستجد،  كورونا  فريو�س 
خالل  من  �سورها  باأ�سمى  �لعام  �لقطاع  مع 

�لدر��سات و�خلروج بتو�سيات جادة  �إعد�د 
�نعكا�ساتها  وجت���اوز  للجائحة  للت�سدي 
جميع  يف  �لفاعلة  و�مل�ساركة  �مل�ستقبلية 
�للقاء�ت و�لندو�ت و�لجتماعات عن بعد.

صندوق النقد يبدأ مناقشاته مع 
الحكومة حول برنامج اإلصالح االقتصادي

الضمان تطلق خدمة الدفع الفوري لتسديد 
االشتراكات من خالل بوابتها اإللكترونية

دعوة تجارية إلعادة النظر بحظر 
يومي الجمعة والسبت

جمعية رجال األعمال تصادق على 
خطة عملها وموازنتها لهذا العام

*عمان 
لقائه  خالل  د�ودي��ه،  حممد  �لزر�عة  وزير  �كد 
جمل�س �إد�رة غرفة جتارة عمان، حر�س �لوز�رة على 
ومعاجلة  �لطرفني  بني  �حلقيقية  �ل�سر�كة  تعزيز 

�لتحديات �لتي تو�جه �لقطاع �لتجاري.
�لقطاعني  �لتعاون بني  �أهمية تعزيز  �إىل  و��سار 
�لوطني  لالقت�ساد  م�سلحة  فيه  ملا  و�خلا�س  �لعام 
�أن  مبينا  �ل�ستثنائية،  �ل��ظ��روف  ه��ذه  يف  خا�سة 
وز�رة �لزر�عة منفتحة على جميع �جلهات، و�ستكون 

�سريكا حقيقيا للجميع.
�لأم��ن  مبلف  كبري  ملكي  �ه��ت��م��ام  وج���ود  و�ك���د 
و�سوله  و�سهولة  �لغذ�ء،  �سالمة  و�أهمية  �لغذ�ئي 
يف  وذلك  ووفرته،  دميومته  على  و�لعمل  للم�ستهلك 
عامليا،  �لغذ�ئي  �لأمن  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �سوء 
باإن�ساء  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  وتوجيهات 

مركز �إقليمي لالأمن �لغذ�ئي.
عقد  �لذي  �للقاء  خالل  د�ودية  �لوزير  و�و�سح 
م�سلحة  على  حتر�س  �ل����وز�رة  �أن  �ل��غ��رف��ة،  مبقر 
�مل�ستهلك عند �تخاذ �ي قر�ر، و�أن من حقه �حل�سول 

على �سلعة �آمنة ب�سعر يتنا�سب مع �مكاناته.
�لتجاري  �لقطاع  �م��ام  �لعقبات  بتذليل  ووع��د 
�إىل  �ل���وز�رة  خدمات  وحتويل  �لقطاعات،  وبقية 
�إلكرتونية بالتعاون مع �لقطاع �خلا�س خا�سة فيما 
يتعلق مبنح ت�ساريح �ل�ستري�د وغريها من �خلدمات 

لتوفري �لوقت و�جلهد على �ملر�جعني.
يت�سمن  مبلف  لتزويده  �لغرفة  �ل��وزي��ر  ودع��ا 
�مل�ساكل و�ملعوقات و�لقرت�حات من �جل �لعمل على 

حلها مبا يخدم م�سلحة �لقت�ساد �لوطني.
من جانبه، �كد رئي�س �لغرفة خليل �حلاج توفيق 

�لغذ�ئية  �مل��و�د  جتار  وخا�سة  �لتجاري  �لقطاع  �أن 
�لغذ�ئي،  �لأم���ن  حتقيق  يف  كبري  ب�سكل  ي�سهمون 
�ملو�د  من  �آم��ن  ��سرت�تيجي  خم��زون  على  و�حلفاظ 
��ستري�د  خالل  من  و�ل�سرورية  �ل�سا�سية  �لغذ�ئية 
�مل��و�د  وم��ن  �سنويا  �ل��غ��ذ�ء  م��ن  ط��ن  ماليني  �أرب��ع��ة 

�جلاهزة ومدخالت �لنتاج للم�سانع.
و��سار �إىل �ن �مل�ستوردين و�لتجار كان لهم �لدور 
�لك��رب خ��الل �زم��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا جلهة تزويد 
�ل�سوق �ملحلية مبعظم �حتياجاتها من �ملو�د و�ل�سلع 
من  �سلعة  �أية  بنق�س  �ملو�طن  ي�سعر  ومل  �لغذ�ئية، 

رفوف حمال �لتجزئة �أو غريها.
�أمام  �لإجر�ء�ت  وتب�سيط  ت�سهيل  �سرورة  و�كد 
�لتجار يف �حل�سول على ت�ساريح �ل�ستري�د ومتديد 
على  و�لعمل  يومًا،   90 من  لأك��رث  �سالحيتها  ف��رتة 
وعدم  �ملعوقات  و�إز�ل��ة  �إلكرتونيا،  ��سد�رها  حتويل 
�أية �سلعة �و �لت�سييق على �مل�ستوردين  منع ��ستري�د 

دون �أي مربر.
بدوره، طالب �ع�ساء جمل�س �د�رة �لغرفة �لذين 
�لغذ�ئية،  �مل��و�د  جتار  نقيب  ونائب  �للقاء  ح�سرو� 
على  ��سر�ر  من  له  ملا  �ل�سامل  �حلظر  فر�س  باإلغاء 
و�لزر�عية  �لتجارية  و�لقطاعات  �لتزويد  �سال�سل 
فيها  تزد�د  �لتي  �ملناطق  حظر  و�عتماد  و�خلدمية 

�لإ�سابات ب�سكل كبري فقط.
�ل��وز�رة  جهود  لدعم  �لغرفة  ��ستعد�د  و�ك��دو� 
لتحقيق روؤى جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين بالعتماد 
�لأمن  وحتقيق  �لزر�عي،  �لقطاع  ودعم  �لذ�ت،  على 
�لغذ�ئي، مو�سحني �أنهم �سيزودونها باأبرز �لتحديات 
�ملتعلقة  وخا�سة  �لتجاري  �لقطاع  ت��و�ج��ه  �لتي 

بالزر�عة و�لغذ�ء.

*عمان 
�لأ�سبوع  خالل  عامليا  �لبنزين  �أ�سعار  �نخف�ست 
مع  مقارنة  �حل��ايل،  �لأول  ت�سرين  �سهر  من  �لثاين 
بيانات  بح�سب  �لأول  �لأ�سبوع  يف  �أ�سعارها  معدل 

وز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية.
�سجل  �ل����وز�رة  �علنتها  �ل��ت��ي  للبيانات  ووف��ق��ا 
مقابل  للطن،  دولر  3ر383   ،90 �أوك��ت��ان  �لبنزين 
�نخفا�س  وبن�سبة  �لأول  �ل�سبوع  يف  دولر  4ر392 
بلغت 3ر2 باملئة، و�نخف�س �سعر �لبنزين �أوكتان 95 
، من 1ر408 دولر للطن �ىل 4ر395 دولر، وبن�سبة 

�نخفا�س بلغت 1ر3 باملئة.
9ر336  من  �لديزل  �سعر  �رتفع  �آخر،  جانب  من 

بلغت  �رتفاع  وبن�سبة  دولر�   338 �ىل  للطن،  دولر 
3ر0 باملئة، فيما �رتفع �سعر �لكاز من 7ر330 دولر 

للطن �ىل 1ر333 دولر وبن�سبة �رتفاع 7ر0 باملئة.
�لأ�سبوع  يف  �رتفاعا  �لوقود  زي��ت  �سعر  و�سجل 
�لثاين من �ل�سهر، حيث �رتفع من 6ر241 للطن، �ىل 

1ر256 دولر وبن�سبة �رتفاع 6 باملئة.
و��ستمر �سعر �لغاز �لبرتويل �مل�سال ل�سهر ت�سرين 
�سعره  مع  مقارنة  للطن،  دولر  8ر378  عند  �لأول 
6ر317  بلغ  و�ل��ذي  �ملا�سي  �أيلول  �سهر  يف  �مل�سجل 
�رتفع يف �لأ�سبوع  . وكان �سعر خام برنت قد  دولر 
مقابل  للربميل  دولر  1ر41  �ىل  �ل�سهر  من  �لثاين 

9ر40 دولر لالأ�سبوع �لأول.

*عمان 
بلغ �سعر بيع غر�م �لذهب عيار 21 ، وهو �لأكرث 
ر38   70 عند  �ملحلية،  بال�سوق  �ملو�طنني  من  رغبة 
�ل�ساغة  حمالت  من  �ملو�طنني  �سر�ء  لغايات  دينار 

مقابل 10ر37 دينار جلهة �لبيع.
لأ�سحاب  �ل��ع��ام��ة  �لنقابة  �سر  �أم���ني  وح�سب 
ربحي  و�ملجوهر�ت  �حللي  و�سياغة  جت��ارة  حمالت 
عالن، بلغ �سعر بيع �لغر�م من �لذهب عياري 24 و18 

لغايات �ل�سر�ء من حمالت �ل�ساغة عند 30ر46 و40 
ر34 دينار على �لتو�يل.

�سعر  �أن  �إىل  )ب��رت�(،  ل��  ت�سريح  يف  عالن  و�أ�سار 
دينار�،   271 بلغ  غر�مات   7 وزن  �لر�سادي  �للرية 
فيما بلغ �سعر �للرية �لإجنليزي وزن 8 غر�مات 310 
�لعاملية  بال�سوق  �لذهب  �سعر  �أن  عالن  وبني  دنانري. 
بلغ حتى بعد ظهر �ليوم عند 1913 دولر� لالأون�سة 

�لو�حدة.

*عمان 
�لكمبيوتر  خ��دم��ة   ، »�أم��ن��ي��ة«  �سركة  �أطلقت 
�حلو�سبة  خدمات  �أحدث  من  تعد  �لتي  �لفرت��سي 
خاللها  من  وتزود  �ل�سركة،  تقدمها  �لتي  �ل�سحابية 
�فرت��سية  عمل  مب�ساحة  �ل�سركات  م��ن  عمالئها 
�لكمبيوتر  من  بدًل  با�ستخد�مها  للموظفني  ت�سمح 
�ل�سركة،  �لتقليدي. وبح�سب بيان �سحفي �سدر عن 
�ست�ساف هذه �خلدمة �إىل �لبنية �لتحتية �خلا�سة 
ت�سغيل  نظام  تقدمي  وت�سمل  �أمنية،  �سركة  يف  لها 
ونظام  حا�سوبية  وتطبيقات  مكتب  و�سطح  ويندوز 

�إد�رة لق�سم تكنولوجيا �ملعلومات يف حل و�حد.
عن  �لكاملة  �مل�سوؤولية  �أمنية  �سركة  وتتحمل 
��ست�سافة و�سيانة هذه �لأجهزة وم�ساحة �لتخزين 
�لرب�مج  وتر�خي�س  و�لتطبيقات  �لتحتية  و�لبنية 
ر�سوم  مقابل  �ملكتب  �سطح  خدمة  لتقدمي  �لالزمة 

�سهرية �أو �سنوية ثابتة.
زياد  �أمنية  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  وق��ال 
�سطارة يف �لبيان ، �إن خدمة �لكمبيوتر �لفرت��سي 
لها عدد من �مليز�ت �لتي توؤدي �إىل ت�سهيل �لأعمال 

و�مل�ساريف  �لكلف  تخفي�س  مثل  �ل�سركات  على 
�لأمان  وتعزيز  �لأجهزة  �إد�رة  تعقيد�ت  وتقلي�س 
��ستخد�مها  و�إمكانية  و�ملعلومات،  �مللفات  وحماية 
موظفي  عمل  جهد  تقليل  �إىل  �إ�سافة  مكان،  �أي  من 
تكنولوجيا �ملعلومات و�إتاحة �ملجال �أمامهم للرتكيز 
و�لربجميات  للتطبيقات  و�لتحديث  �لتطوير  على 
�لأج��ه��زة،  م��و����س��ف��ات  تقليل  �أو  زي���ادة  و�سهولة 

و�إمكانية جتربة �خلدمة جمانًا. 
من  �أك��رث  ��ستخد�م  تتيح  “�أمنية”  �أن  و�أو���س��ح 
�خلدمة،  توقف  �حتمالية  لتقليل  للبيانات  موقع 
متخ�س�سني،  مهند�سني  م��ن  حم��ل��ي  دع���م  ووج����ود 
و�ل�سيطرة على �أمن �ملعلومات من خالل نظام مركزي 
موحد، �إىل جانب �تفاقية م�ستوى �خلدمة، و�ملرونة 
�أح��دث  وتوفري  خا�س،  ح�ساب  و�إد�رة  �لتعامل  يف 
تقنية يف جمال �لكمبيوتر�ت �لفرت��سية بالتعاون 

مع �سركة “�سيرتيك�س”. 
ي�سار �إىل �إمكانية ��ستخد�م �خلدمة من خالل �أي 
جهاز كمبيوتر تقليدي �أو جهاز خم�س�س ي�سمى “ثني 

كالينت” �أو حتى هاتف خلوي / جهاز تابلت.

*عمان 
�لق�سائم  �سر�ء  �لأردن،  �أورجن  �سركة  �أت��اح��ت 
تطبيق  ع��رب  مبا�سرة  �إه��د�ئ��ه��ا  �أو  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
حمفظتها �لإلكرتونية »�أورجن مني«. وقالت �ل�سركة 
تغطي  �لإلكرتونية  �لق�سائم  �إن  �سحايف،  بيان  يف 
جمموعة و��سعة من �ملتاجر و�لتطبيقات و�لألعاب، 
كما توفر ملحبي �لألعاب �لإلكرتونية فر�سة �لتمتع 

�لتطبيق  ع��رب  �لإ���س��اف��ي��ة  و�خل��ي��ار�ت  بامللحقات 
ميكن  رقمي  حل  هي  �ملحفظة  �أن  يذكر  مبا�سرة. 
�ململكة  يف  �لت�سالت  �سبكات  بجميع  �مل�ستخدمني 
من دفع �لفو�تري و�سحن �خلطوط و�أد�ء �للتز�مات 
عرب  و�لت�سوق  �لأم��و�ل  و��ستقبال  وحتويل  �ملالية 
�لإنرتنت وتلبية �ملتطلبات و�لتجارب �ملتنوعة �لتي 

يتطلعون �إليها.

وزير الزراعة: حريصون على 
تعزيز الشراكة مع تجارة عمان

الطاقة: انخفاض أسعار البنزين 
وارتفاع المشتقات األخرى عالميا

عيار 21 محليا

7ر38 دينار سعر غرام الذهب 

أمنية تطلق خدمة
 الكمبيوتر االفتراضي

أورنج األردن تضيف خدمة القسائم 
اإللكترونية الجديدة لمحفظتها
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*وكاالت
�لتي  �ملباريات  �أوىل  �لأربعاء  �ليوم  تبد�أ 
دوري  بطولة  ذه��اب  مرحلة  من  تاأجيلها  مت 
يبلغ  و�لتي  �ل��ق��دم،  لكرة  �لأردين  �ملحرتفني 

عددها 10 مو�جهات.
وكانت �ملو�جهات �لع�سرة قد تاأجلت بعدما 
�لقدم  ك��رة  منظومة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  د�ه���م 
�لأردنية �سو�ء على �سعيد �ملدربني �أو �لالعبني 

�أو �لإد�ريني.
مو�جهاتها  كافة  بخو�س  �لفرق  و�ستقوم 
�ملوؤجلة بالفرتة من 21 �أكتوبر/ ت�سرين �لأول 
تتوقف  ثم  ومن  منه،   31 يوم  وحتى  �جل��اري 
مرحلة  �ن��ط��الق  ق��ب��ل  �أي����ام  ل��ع��دة  �مل�سابقة 

�لإياب.
وي�ستعر�س موقع كووورة �ملو�جهات �لأربع 
�إىل  �لأربعاء  �ليوم  من  �عتبارً�  �ستقام  و�لتي 

يوم �ل�سبت �ملقبل.

الصريح مع الوحدات
نظريه  �لأربعاء  �ليوم  �ل�سريح  ي�ست�سيف 
مبار�ة  يف  باإربد  �حل�سن  �ستاد  على  �لوحد�ت 

موؤجلة من �جلولة �لعا�سرة.
بر�سيد  �لفرق  ترتيب  �لوحد�ت  ويت�سدر 
“21 نقطة” ح�سدها من “9 “ مو�جهات، بينما 
 ”14“ بر�سيد  �لثالث  باملركز  �ل�سريح  ي�ستقر 

نقطة وجمعها من “8” مو�جهات.
ويدرك �لفريقان �أهمية �للقاء ، فال�سريح 
�ل��ف��و�رق  لتقلي�س  �ل��ف��وز  بتحقيق  ي��اأم��ل 
يطمح  و�ل���وح���د�ت  �مل��ت�����س��در،  م��ع  �لنقطية 
بالنقاط �لثالث و�لبتعاد �أكرث بال�سد�رة عن 

�ملطاردين.
وكان �ل�سريح قد خ�سر يف �جلولة �لتا�سعة 
�أم��ام  �ل��وح��د�ت  وخ�سر   ،”2-0“ م��ع��ان  �أم���ام 

�جلزيرة “1-0«.
�ل��دوري  ه��د�ف  جلهود  �ل�سريح  و�سيفتقد 

�لفي�سلي،  ل�سفوف  �نتقل  �لذي  �لعك�س  حممد 
�لعو�سات  �أن�س  ��ستعاد  �لوحد�ت  �أن  حني  يف 

بعد �نتهاء فرتة �إعارته للجزيرة.

الفيصلي مع اجلزيرة
�مل��و�ج��ه��ة  �ل�����دويل،  ع��م��ان  ���س��ت��اد  ي�سهد 
�لفي�سلي  �لأربعاء  �ليوم  �ستجمع  �لتي  �ملثرية 
و�جلزيرة يف لقاء موؤجل من �جلولة �خلام�سة.
بر�سيد  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  �لفي�سلي  ويحتل 
ويتبو�أ  “8” مباريات،  من  نقطة” جمعها   13“
نقطة”   17“ بر�سيد  �لثاين  �ملركز  �جلزيرة 

بخو�سه “9” مو�جهات.
مرتفعة  للجزيرة  �ملعنوية  �حلالة  وتبدو 
�ل��وح��د�ت  على  مهمني  ف��وزي��ن  حقق  بعدما 
و�ل���رم���ث���ا، وي��ب��ح��ث ع���ن ف���وز ج��دي��د ب��ه��دف 

�لقرت�ب �أكرث من �ملت�سدر.
نغمة  با�ستعادة  �لنف�س  �لفي�سلي  وميني 

بدون  معان  �أم��ام  م��وؤخ��رً�  تعادله  بعد  �لفوز 
�أهد�ف، ول �سيما �أنه عزز �سفوفه بالعبني قد 

يحدثون �لفارق.
وتعاقد �لفي�سلي مع �ملهاجمني �لأرجنتيني 
ف��ادي  ج��ان��ب  �إىل  �لعك�س  وحم��م��د  ك��الودي��و 
بل  �سفوفه  �جلزيرة  يعزز  مل  فيما  �لناطور، 
�لعو�سات بعد  �أن�س  �لعك�س خ�سر خدمات  على 

�نتهاء فرتة �إعارته.

شباب األردن وسحاب
على  �سحاب  فريق  �لأردن  �سباب  يلتقي 
بالقوي�سمة  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  ���س��ت��اد 
�جلولة  م��ن  م��وؤج��ل  لقاء  يف  �خلمي�س،  غ��د� 

�لعا�سرة.
وتعترب �ملبار�ة غاية يف �لأهمية للفريقني 
�لطاحمني لتعزيز ر�سيدهما �لنقطي و�لبتعاد 

عن منطقة �خلطر.

 10“ بر�سيد  �لعا�سر  �ملركز  �سحاب  ويحتل 
قبل  باملركز  �لأردن  �سباب  يقبع  فيما  نقاط” 
خا�س  وكالهما  نقاط”،   9“ بر�سيد  �لخ��ري 

“9” مو�جهات.
من  مبحرتفني  م��وؤخ��رً�  �سحاب  و��ستعان 
مع  بالتعاقد  �لأردن  �سباب  قام  فيما  �لرب�زيل، 

�ملهاجم خالد �لدردور.

األهلي مع السلط
�ستاد  على  �ل�سلط  نظريه  �لأهلي  ي�ست�سيف 
�مللك عبد�هلل �لثاين بالقوي�سمة �ل�سبت �ملقبل، 

يف لقاء موؤجل من �جلولة �لعا�سرة.
�مل�سرتك  �لطموح  مبثابة  �سيكون  و�لفوز 
لكال �لفريقني �للذين فقد� �لعديد من �لنقاط 
�ملهمة ومبا يعينهما على حت�سني موقعهما على 

�سلم �لرتتيب.
 6“ بر�سيد  �لأخ��ري  باملركز  �لأهلي  ويقبع 

نقاط”، جمعهما من “9 لقاء�ت”، فيما ي�ستقر 
نقطة”   12“ بر�سيد  �لثامن  �ملركز  يف  �ل�سلط 

ح�سدها من “10” مباريات.

 املباريات املؤجلة
 -10-26 �لإثنني  �ل�سريح-   * -�لفي�سلي 

�ستاد عمان.
-27 – �لثالثاء  �إرب��د  �حل�سني   * -�سحاب 

10- �ستاد �مللك عبد�هلل �لثاين.
-�سباب �لأردن * �جلزيرة – �خلمي�س 29-

10- �ستاد �مللك عبد�هلل �لثاين.
�ستاد   10-30 �جلمعة   – �لأهلي   * -معان 

عمان �لدويل.
-�لرمثا * �ل�سريح – �ل�سبت 31-10 �ستاد 

�حل�سن.
 10-31 �ل�سبت   – �لفي�سلي   * -�لوحد�ت 

�ستاد عمان �لدويل.

الوحدات والفيصلي أمام اختبارات صعبة في الدوري األردني

*وكاالت
وهي  دينار  �ألف   50 مبلغ  �لفي�سلي،  �لنادي  وزع 
كرة  فريق  لعبي  على  و�ح���د،  �سهر  ر�ت��ب  قيمة 

�لقدم.
�حل��ور�ين،  �سامر  �ل��ن��ادي،  �سندوق  �أم��ني  و�أك��د 
جهدً�  بذلت  �لنادي  �إد�رة  �أن  ل�)برت�(،  ت�سريح  يف 
مناف�سات  ��ستئناف  قبل  �لالعبني،  رو�ت��ب  لتاأمني 
مهمة  مبار�ة  �لفريق  تنتظر  �ملحرتفني، حيث  دوري 

�أمام �جلزيرة �ليوم �لأربعاء.

ولفت �حلور�ين �إىل �أن �لالعبني ت�سلمو� رو�تبهم 
�لتي بلغ جمموعها 50 �ألف دينار، بانتظار مزيد من 
�ل�سرف كم�ستحقات وحو�فز. وك�سف �أمني �ل�سندوق 
عن توجه فريق كرة �لقدم للدخول يف مع�سكر مغلق 
��ستعد�دً�  �لثالثاء  عمان،  �لعا�سمة  فنادق  �أحد  يف 
�أهمية وق��وف  و�أك���د �حل���ور�ين  مل��ب��ار�ة �جل��زي��رة. 
جماهري �لنادي �لكبرية خلف �لفريق لتحقيق �ملزيد 
عامل  �لفي�سلي  جمهور  �أن  معتربً�  �لإجن���از�ت،  من 

رئي�سي ومهم يف حتقيق �لفريق لالألقاب.

*وكاالت
و�ل�سبابية  �لريا�سية  �حلركة  رو�د  هيئة  نعت 
�لأردنية، فقيدها �لر�حل ع�سو �لهيئة �لعامة غالب 
�لأحد،  تعاىل  �هلل  رحمة  �إىل  �نتقل  �لذي  بلعاوي 
�لها�سمية  مقربة  يف  �لثنني،  �ليوم  جثمانه  و�سيع 

مبحافظة �لزرقاء عن عمر يناهز 66 عاما.
�لطيب،  �أب���و  حممد  �لهيئة  رئي�س  و��ستذكر 
متنوعة،  جمالت  يف  عقود  خالل  �لفقيد  �جن��از�ت 
كرة  لحتاد  تنفيذيا  ومدير�  لل�سر  �أمينا  فيها  عمل 

�ل�سلة،  بكرة  دوليا  حكما  وكان  �سنو�ت  عدة  �ل�سلة 
وعامال يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم ومدير� لحتادي 
يف  لل�سر  و�أمينا  عمان،  �سلطنة  يف  و�ليد  �ل�سلة  كرة 
�لنادي  يف  �لريا�سي  للن�ساط  ومدير�  �لعودة  نادي 

�لأرثوذك�سي.
يف  ح�سن  حممد  للهيئة  �لإعالمي  �لناطق  وقال 
�مل�ساركة  على  حر�ست  �لهيئة  �إن  �سحايف،  ت�سريح 
�لعز�ء  و�ج��ب  وتقدمي  �لفقيد  جثمان  ت�سييع  يف 

لأ�سرته.

*وكاالت
قرر �حتاد كرة �ليد، �إجر�ء مبار�ة كاأ�س �ل�سوبر 
بني فريقي �لعربي و�ل�سلط يف �سالة �حل�سن باإربد، 

يوم 31 ت�سرين �أول �حلايل.
�لقرعة  على  بناء  �حل�سن  �سالة  �ختيار  وجاء 
�ت�سال  تطبيق  عرب  ُبعد  عن  �لثنني  ج��رت  �لتي 

�لفيديو “زووم”، ل�سمان �لعد�لة بني فريقي �ل�سلط 
�لذي يف�سل �للعب يف عمان و�لعربي �لذي مقره يف 

�إربد.
و�أعلن �حتاد �للعبة يف ت�سريح �سحفي �ليوم �أن 
�أمر تعديل موعد �ملبار�ة مرتبط بقر�ر�ت �حلكومة 

حول �حلظر.

*وكاالت
من مغامر ومغمور �إىل ناجح ومرموق �ملكانة بني 
تلك  �ل�سود�ين،  �ل��دوري  يف  عملو�  �لذين  �لأجانب 
هي رحلة �ملدير �لفني �ملغربي �ل�ساب خالد هيد�ن، 
�أ�سبح  كونه  �ل�سود�ين،  �ل��دوري  تاريخ  دخل  �ل��ذي 
�أول مدرب �أجنبي ي�سنع �لتاريخ ويحقق �لنجاح مع 

فريقني خمتلفني ويف مو�سمني متتالني.
ت�سابهت مهمتا خالد هيد�ن يف حتقيقه للنجاح يف 
�حلالتني، �لأوىل حني توىل مهمة �خلرطوم �لوطني 
وخرج  بالكونفيدر�لية  للعب  وقاده  �ملا�سي،  �ملو�سم 

بركالت �لرتجيح من ملعب فيتا كلوب �لكونغويل.
ويف �ملرة �لثانية، هذ� �ملو�سم توىل مهمة �لهالل 
م�سرية  فبد�أ  �لنتائج،  يف  و�ملتذبذب  �ملرتنح  يِّ�س  �لأبحَ
 10 يف  �خل�سارة  لعدم  ق��اده  حني  لالإعجاب  مثرية 
و�حدة  يف  وتعادل  منها  ب9  فاز  متتالية  مباريات 

خارج ملعبه.
يِّ�س  م�سرية �ملباريات �ل10 هي �لتي قفزت بالأبحَ
مرحلة  يف  �لثاين  �ملركز  على  حتى  مناف�سا  وجعلته 

من مر�حل �لدوري �ل�سود�ين هذ� �ملو�سم.
�لنك�سة ومبار�ة �لكربياء

لي�ست  ف��رتة  قبل  فنية  نك�سة  �ل��ف��ري��ق  �سهد   
برنامج  توقف  حيث  �لن�ساط،  ��ستئناف  من  طويلة 
�أفقدته  نتائج  دو�م��ة  يف  لدور�نه  �أدى  ما  �لإع��د�د 
�لعودة  �لثقة ولوحت باحتمال حتى فقد�ن فر�سة 
للعب بالكونفيدر�لية. �لنك�سة متثلت يف تعادله حي 
�لعرب و�لأمل و�ملريخ �لفا�سر و�لهالل و�ملريخ وخ�سر 
غفوته  من  ي�ستفيق  �أن  قبل  �لوطني،  �خلرطوم  من 
وي�ستعيد �لكربياء ويحقق فوز� مهما للغاية على حي 
�لو�دي يف �آخر مبارياته )1/2( وهو �لفوز �لذي �أكد 

به هيد�ن جد�رة فريقه للعب بالكونفيدر�لية.

*وكاالت
�آ�سيا  غرب  �حتاد  �إد�رة  جمل�س  عقد 
عرب  �ل��ث��اين  �جتماعه  �ل��ط��اول��ة  ل��ك��رة 
برئا�سة  �ملرئي)زووم(،  �لت�سال  تقنية 
وح�سور  �لزعبي  ط��ارق  �لحت��اد  رئي�س 
�لرئي�س  نائب  �لإد�رة  جمل�س  �أع�ساء 
ع��ب��ا���س �ل��ك��ع��ب��ي م��ن �ل���ع���ر�ق ور���س��و�ن 

�ل�سريف من فل�سطني
�لبحرين  من  �مل��ادح  علي  و�لأع�ساء 
و�لدكتور ع�سام �ل�سنيني من �ليمن ور�سا 
�لحتاد  عام  و�أم��ني  �سوريا  من  �لدمق�سي 

هاين عودة.
�لأعمال  جدول  �لعام  �لأمني  وعر�س 
يف  �لأ���س��ا���س��ي��ة  �ل��ب��ن��ود  ببع�س  �ملتعلق 
�لنظام �لأ�سا�سي لحتاد غرب �آ�سيا لكرة 

�لطاولة.
بع�س  تعديل  على  �مل��و�ف��ق��ة  وج��رى 
�آ�سيا  بنود �لنظام �لأ�سا�سي لحتاد غرب 
بالبنود  �لعمومية  للهيئة  خطاب  ورف��ع 
�لتي جرى �قرت�ح تعديلها من قبل جمل�س 
�ملعاونة،  للجان  بالن�سبة  �أم��ا  �لد�رة. 

معاونة  جل��ان  �ست  ت�سكيل  �ملجل�س  فاأعاد 
�عتماد  وت��ق��رر  �لحت����اد،  ع��م��ل  لتفعيل 
�للجنة �لفنية و�للجنة �لإعالمية وجلنة 
�لعلمية  و�للجنة  �لت�سويق  وجلنة  �حلكام 
وجلنة �ملر�أة، و�أن يكون �حلد �لأعلى للجنة 
5 �أع�ساء على �أن يحق لكل �حتاد تر�سيح 3 

�أ�سماء من كل �للجان.
�سمو  تر�سيح  بالإجماع  �ملجل�س  وق��رر 
�لحتاد  رئي�سة  خليفة  �آل  حياة  �ل�سيخة 
نائب  ملن�سب  �ل��ط��اول��ة  ل��ك��رة  �لبحريني 
ع��ن منطقة  �لآ���س��ي��وي  رئ��ي�����س �لحت����اد 
�لأوىل  دورت��ني  عقد  قرر  كما  �آ�سيا،  غرب 
دورة  و�ل��ث��ان��ي��ة  �مل��درب��ني  و�إن��ع��ا���س  �سقل 
على  ل��الط��الع  �لبي�ساء  لل�سارة  للحكام 
و�عتماد  �لدويل،  �لقانون  م�ستجد�ت  �آخر 
لاللتحاق  �حت��اد  كل  من  وحكمني  مدربني 
بالدورتني ير�سحهما �لحتاد. و�أخري�، �أقر 
�ل�سنوية  �لر�سوم  وتثبيت  �عتماد  �ملجل�س 
مببلغ 300 دولر، كما تقرر �إعفاء �لحتاد 
�ليمني من �لر�سوم �ل�سنوية �إىل حني �نتهاء 

�لظروف �لتي مير بها �ليمن �ل�سقيق.

*وكاالت
جنم  مي�سي،  ليونيل  �لأرجنتيني  دخل 
ب��ر���س��ل��ون��ة، يف خ���الف ج��دي��د م��ع م��درب��ه 
�ملو�سم  ك��وم��ان خ��الل  رون��ال��د  �ل��ه��ول��ن��دي 
يف  �ل��ط��رف��ان  �ختلف  �أن  و�سبق  �حل���ايل. 
رغبة  ب�سبب  ك��وم��ان،  مع  �لتعاقد  بد�ية 
بغرف  مي�سي  �سالحيات  �سحب  يف  �لأخ��ري 
طريقة  �إىل  بالإ�سافة  بر�سلونة،  مالب�س 

�ل�ستغناء عن لوي�س �سو�ريز.
“�ل�سريجنيتو”  ل���ربن���ام���ج  ووف����ًق����ا 
كلماته  يختار  كان  كومان  ف��اإن  �لإ�سباين، 
�إج���ر�ء �حل��و�ر م��وؤخ��ًر� مع  بعناية خ��الل 
�إزع��اج  لعدم  �لهولندية   »AD« �سحيفة 
مي�سي، حيث �إنه يدرك جيًد� �أن هذ� �لأمر 

قد ي�سعه يف م�ساكل.

و�أ�سار �لربنامج �لإ�سباين �إىل �أن مي�سي 
و�ملحيطني به قد �أغ�سبهم بالفعل ما قاله 

كومان خالل �لت�سريحات �لأخرية.
�أيامي  “يف  موؤخًر�:  �سرح  كومان  وكان 
�لأوىل حتدثت كثرًي� مع �لنا�س حول و�سع 
�لنادي، ثم �ت�سح �أن هناك ��ستياء كبري بني 
�لالعبني، لذلك كان من �أولوياتي �لتحدث 

�إىل مي�سي ل�سماع كيف ر�أى �لأ�سياء«.
و�أ�ساف: “يف �ملنزل كان يخربين مي�سي 
�إليه بعناية، ورغبته  بكل �سيء، و��ستمعت 
وكان  �لأم��ور  تغيري  يريد  وكيف  �لعمل  يف 
عن  حتدثنا  �لنهاية  يف  لأننا  جيًد�،  ذلك 

�أف�سل �لطرق لدفع �لفريق �إىل �لأمام«.
و����س��ًح��ا ج��ًد�  �ل��ن��ادي  “كان  وت��اب��ع: 
�ملغادرة  ميكنه  ل  باأنه  مي�سي،  رحيل  ب�ساأن 

مليون   700 بقيمة  �جلز�ئي  بال�سرط  �إل 
مل  �أنه  لدرجة  جًد�  مرتفع  رقم  وهو  يورو 
وبالن�سبة  �لوقت،  ه��ذ�  يف  ن��اد  �أي  يدفعه 
�إع��ادة  ميكنني  كيف  هو  �ل�سوؤ�ل  ك��ان  يل 
مي�سي ك�سخ�س وكالعب؟« ويبدو �أن مي�سي 
غ�سب من حديث �ملدرب جمدد� عن م�ساألة 
رحيله، و�لتي ت�سببت يف �أزمة مع �جلماهري 
كومان  نقل  بجانب  �مل��و���س��م،  ب��د�ي��ة  قبل 
م�ساعر �لالعبني د�خل غرفة �ملالب�س �إىل 
رونالد  �لهولندي  �أعلن  �لإع���الم.  و�سائل 
قائمة  لرب�سلونة،  �لفني  �مل��دي��ر  ك��وم��ان، 
�ملقرر  �ملجري  فرينكفاروزي  ملبار�ة  فريقه 
لها م�ساء �ليوم �لثالثاء، على ملعب “كامب 
نو”، �سمن مناف�سات �جلولة �لأوىل من دور 

�ملجموعات ببطولة دوري �أبطال �أوروبا.

�ليوم  مو�جهة  خالل  �لبار�سا  وي�سعى 
�لبار�سا  مل�سو�ر  �إيجابية  بد�ية  لتحقيق 
خ�سارة  وجت��اوز  �لأوروب��ي��ة،  �لبطولة  يف 

�لفريق �لأخرية �أمام خيتايف يف �لليجا.
وجاءت قائمة بر�سلونة كالتايل:

د�ست - بيكيه - �أر�وخو - بو�سكيت�س - 
�ألينيا - جريزمان - بيانيت�س - بر�يثو�يت 
- مي�سي - دميبلي - بويج - نيتو - كوتينيو 
�سريجي   - ترينكاو   - بيدري   - لينجليت   -
ف��ريب��و -  ف��ات��ي -   - ي��وجن  روب��ريت��و - دي 

�إيناكي - بينا - مينجويز� - تينا�س.
�لأخرية  �لن�سخة  ودع  بر�سلونة  وكان 
�خل�سارة  عقب  �أوروب���ا،  �أب��ط��ال  دوري  من 
ربع  يف  ميونخ  ب��اي��رن  �أم���ام   8-2 بنتيجة 

�لنهائي.

*وكاالت
�لإمار�تي،  �لن�سر  لعب  �أحمد  طارق  بث 
فيديو عرب من�سات �لتو��سل �لجتماعي، حول 
فريقه  ق��درة  ع��دم  ب�ساأن  �ملنت�سر  ت�سريحه 
�لعربي  �خلليج  دوري  لقب  على  �ملناف�سة  على 

باملو�سم �جلاري.
“مت �ق��ت��ط��اع ج��زء من  و�أو���س��ح �أح��م��د: 
�أن  �أوؤك��د  �أنني  منه  ليفهم  �ل�سابق،  ت�سريحي 
بطولة  على  للمناف�سة  ج��اه��ز  غ��ري  �لن�سر 

�لدوري، وهو �أمر غري �سحيح«.

و�أ�ساف: “قبل مبار�تنا �لأوىل يف �لدوري 
�لن�سر  خربة  �أن  �أكدت   )1-1( �جلزيرة  �أمام 
يفز  مل  لأنه  �لبطولة،  على  �ملناف�سة  يف  قليلة 
هدفا  تبقى  لكنها  طويلة،  �سنو�ت  منذ  بها 

�أ�سا�سيا لنا باملو�سم �جلاري«.
و�أكمل: “هناك �تفاق بني �لإد�رة و�جلهاز 
�إىل  �لبطولة  جتزئة  على  و�لالعبني،  �لفني 
نهاية كل مرحلة،  مع  �ملوقف  وتقييم  مر�حل، 
بني  �لأول  �لدور  �إنهاء  �لآن،  �لرئي�سي  وهدفنا 

�لفرق �لأربعة �لأو�ئل”.

رواتب لالعبيه

الفيصلي يوزع 50 ألف دينار 

هيئة رواد الحركة الرياضية 
والشبابية تنعى بلعاوي

مباراة كأس السوبر لكرة اليد 
في إربد نهاية الشهر الحالي

هيدان.. مدرب أجنبي يصنع 
التاريخ في الدوري السوداني

الزعبي يترأس اجتماع مجلس إدارة 
اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة

كلمات كومان تثير غضب ميسي

العب النصر يصحح تصريحه 
بشأن المنافسة على الدوري
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*دمشق
موؤخر�  �سوريا  بارز  �أمريكي  م�سوؤول  ز�ر 
رفيعة  و�سرية  ن��ادرة  حم��ادث��ات  لإج���ر�ء 
مفقودين  �أمريكيني  تاأمني  ب�ساأن  �مل�ستوى 
�سرحت  ح�سبما  وذل��ك  �ل��ب��الد،  يف  �ثنني 

�بنة �أحدهما.
م�ساعد  ن��ائ��ب  ب��ات��ي��ل،  ك��ا���س  وزي����ارة 
وكبري  تر�مب  دونالد  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س 
�لبيت  يف  �لإره�����اب  م��ك��اف��ح��ة  م�����س��وؤويل 
�لأبي�س �أوردتها �أول �سحيفة وول �سرتيت 

جورنال يوم �لأحد.
لكن مل ي�سدر تعليق فوري من �لوليات 

�ملتحدة حول هذه �لتقارير.
مل�سوؤول  موؤكدة  زي��ارة  هناك  تكن  ومل 
منذ  دم�سق  �إىل  �مل�ستوى  رف��ي��ع  �أم��ريك��ي 

يف  �سفارتها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أغلقت  �أن 
 2012 عام  يف  �سفريها  و�سحبت  �لعا�سمة 

مع تفاقم �حلرب �لأهلية يف �لبالد.
�لأمريكيني،  �مل�سوؤولني  من  �لعديد  لكن 
�لأجز�ء  �إىل  �سافرو�  ومدنيني،  ع�سكريني 
يف  �مل�سلحة  �ملعار�سة  عليها  ت�سيطر  �لتي 

�ل�سنو�ت �لتي تلت ذلك.
و�سينظر �إىل �لزيارة على �أنها دفعة من 
جانب حكومة �لرئي�س ب�سار �لأ�سد، و�لتي 
ب�سبب  و�أوروبية  �أمريكية  عقوبات  تو�جه 

�حلرب �مل�ستمرة منذ 9 �سنو�ت.
�إكلينيكي  نف�سي  طبيب  كماملاز،  جمد 
يبلغ من �لعمر 62 عاًما من ولية فرجينيا، 
�أنه حمتجز  �ختفى يف عام 2017 ويعتقد 

يف �أحد �سجون �حلكومة �ل�سورية.

�أما �ل�سحفي �مل�ستقل �أو�سنت تاي�س )39 
عاًما( فهو مفقود منذ فرتة �أطول. �ختفى 
تاي�س، وهو من هيو�سنت بولية تك�سا�س، يف 
14 �أغ�سط�س 2012 بعد �أن ركب �سيارة يف 
�إىل  برحلة  للقيام  دم�سق  ب�ساحية  د�ري��ا 

لبنان ومت �عتقاله عند نقطة تفتي�س.
�لأ�سرة  �إن  كماملاز،  �بنة  مرمي،  وقالت 
�ملا�سي.  �لأ���س��ب��وع  باتيل  ب��زي��ارة  علمت 
�أ�سو�سيتد  ل��وك��ال��ة  ح��دي��ث  يف  و���س��رح��ت 
خالل  متت  �لرحلة  �أن  تعتقد  �أنها  بر�س 
لديها  لي�س  ل��ك��ن  �مل��ا���س��ي��ني  �لأ���س��ب��وع��ني 

تفا�سيل �أخرى.
�مل��و�ل��ي��ة  �ل���وط���ن  �سحيفة  و�أك�����دت 
�سرتيت  وول  يف  ورد  ما  �ل�سورية  للحكومة 
وروج���ر  ب��ات��ي��ل  �أن  م�سيفة  ج���ورن���ال، 

كار�ستن�س �ملبعوث �لرئا�سي �خلا�س ل�سوؤون 
�لرهائن كانا يف دم�سق يف �أغ�سط�س �ملا�سي، 
�ل�سورية  �ملخابر�ت  رئي�س  �لتقيا  حيث 

ملناق�سة م�ساألة �لأمريكيني.
ع��ادة  تنقل  �لتي  �ل�سحيفة،  وق��ال��ت 
�ملو�قف �حلكومية، �إن �مل�سوؤولني �ل�سوريني 
من  �لأمريكية  �لقو�ت  بان�سحاب  طالبو� 
جانب  �إىل  ن�سرها  مت  حيث  �سوريا،  �سرق 

مقاتلني �أكر�د.
�ل��ق��و�ت  وج����ود  �أن  دم�����س��ق  وت��ع��ت��رب 
�لأم��ريك��ي��ة ه��ن��اك غ��ري ق��ان��وين وه���ي يف 
�سر�ع مع �لأكر�د �ل�ساعني للحكم �لذ�تي. 
زيارة  ثالث  �أنها  �أي�سا  �ل�سحيفة  وذك��رت 
�سرية من نوعها مل�سوؤولني �أمريكيني كبار يف 

�ل�سنو�ت �ملا�سية.

*واشنطن
ه��اج��م �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي دون��ال��د 
�لطبيب  ب��ح��دة  ج��دي��دة  م���رة  ت��ر�م��ب 
�أنطوين فاوت�سي و�لع�سو يف خلية �لأزمة 
�لبيت  يف  ك��وف��ي��د-19  ب��وب��اء  �ملتعلقة 

�لأبي�س.
مع  هاتفي  �ت�سال  خالل  تر�مب  وقال 
�أع�ساء فريق حملته �لنتخابية، بح�سور 
)من  �لنا�س  �سئم  “لقد  �إع���الم،  و�سائل 

�حلديث( عن كوفيد-19«.
و�أ�ساف تر�مب بح�سب �سبكة بوليتيكو 
+�تركونا  يقولون:  “�لنا�س  �لأمريكية 
�لإ�سغاء  من  تعبو�  تعبو�.  لقد  و�ساأننا+. 

لفاوت�سي وكل هوؤلء �لأغبياء«.
 219 من  �أك��رث  وف��اة  �إىل  �لوباء  و�أدى 

�ألف �سخ�س يف �لوليات �ملتحدة.
هذ�  يف  “�إنه  ���س��اخ��رً�  ت��ر�م��ب  وق���ال 
�إىل  �إ���س��ارة  يف  عام”،   500 منذ  �ملن�سب 
عامليًا  و�ملعروف  عامًا   79 �لبالغ  فاوت�سي 

و�لذي يدير معهد �لأمر��س �ملعدية.
لكان  �إليه،  �أ�سغينا  “لو  تر�مب  وتابع 
تويف نحو 700 �ألف �أو 800 �ألف �سخ�س”، 

�ستكون  �إقالته  �أن  نف�سه  �لوقت  يف  معتربً� 
�لنتخابات  �قرت�ب  مع  عك�سية  نتائج  لها 

�لرئا�سية يف 3 نوفمرب.
و�أع�����رب ف��اوت�����س��ي ق��ب��ل �أ���س��ب��وع عن 

يف  له  ت�سريحات  ��ستخد�م  من  ��ستيائه 
حول  ت��ر�م��ب  حملة  فريق  �أع���ده  فيديو 

فريو�س كورونا �مل�ستجد.
من  ع��ق��ود  خم�سة  ن��ح��و  “بعد  وق���ال 
�أب��دً�  �أعلن  مل  �لعامة،  �خلدمة  يف  �لعمل 

�إخر�ج  م�ستنكرً�  مر�سح”،  لأي  علنيًا  دعمًا 
ت�سريحاته عن �سياقها.

وحاول فاوت�سي �أكرث من مرة تو�سيح �أو 
لقاحات  ت�سحيح ت�سريحات لرت�مب حول 

�أو عالجات يجري تطويرها �سد �لوباء.

�أحيانًا بني �لرجلني، كما  وعلت �لنربة 
يف �أبريل حني �أعاد تر�مب تغريد من�سور� 
قبل  فاوت�سي”،  “#�طردو�  و�سم  فيه  ورد 
بعمل  يقوم  “طوين” فاوت�سي  �أن  يوؤكد  �أن 

ر�ئع.

*موسكو
�أجل  من  مكثفة  جهود�  رو�سيا  تبذل 
�إقليم  يف  �ملحتدمة  للمعارك  ح��د  و���س��ع 
�ل�سابع  منذ  وحميطه  ك��ر�ب��اخ  ن��اغ��ورين 

و�لع�سرين من �سبتمرب �ملا�سي.
طريف  ����س��ت��م��ر�ر  �لث��ن��ني  ي��وم  و�سهد 
�نتهاك  يف  و�أذرب��ي��ج��ان  �أرمينيا  �ل�سر�ع 
�ل��ه��دن��ة �لإن�����س��ان��ي��ة �ل��ت��ي �أع��ل��ن وزي���ر� 
خارجيتهما مو�فقتهما عليها ودخولها حيز 
�لتنفيذ �لأحد، وتبادل �لطرفان �لتهامات 
وتعمل  �ملدنيني.  و��ستهد�ف  �لهدنة  بخرق 
�ملفتوحة  �لت�سال  ق��ن��و�ت  ع��رب  مو�سكو 

بينها وبني كل من باكو ويريفان �سو�ء من 
خالل وز�رة �خلارجية �أو وز�رة �لدفاع على 
�لتو�سل ل�سيغة لإن�ساء �آلية ملر�قبة وقف 

�إطالق �لنار يف �لإقليم.
�سريغي  �لرو�سي  �خلارجية  وزير  وقال 
لفروف �لثنني عقب حمادثات مع �لأمني 
بيت�سينوفيت�س:  ماريا  �أوروبا  ملجل�س  �لعام 
مت  وثيقتني  تبني  ب��ع��د  ت��اأك��دن��ا  “لقد 
على  �لو�سع  ذلك  يغري  �أن  دون  توقيعهما 
فعال  وقفا  �أن  من  جذريا  تغيري�  �لأر���س 
ملر�قبة  �آلية  ب��اإج��ر�ء  مير  �لنار  لإط��الق 

نظام وقف �إطالق �لنار.«

لدى  تو�سط  �ل���ذي  لف���روف  و�أ���س��اف 
�لبلدين يف �لتفاق على وقف �إطالق �لنار 
يف �ملرتني �ل�سابقتني �إن رو�سيا تبذل جهود� 
يف هذ� �لجتاه مبا يف ذلك عرب قنو�ت وز�رة 
�لأرمينية  نظريتيها  مع  �لتي تعمل  �لدفاع 
�أن  ياأمل  �أن��ه  �إىل  م�سري�  و�لأذربيجانية، 
يتم �إن�ساء هذه �لآلية يف �أقرب وقت. و�أكد 
�لنز�ع  طريف  تخلي  �سرورة  على  لف��روف 
عن ��ستخد�م خطابات �لت�سعيد و�ملو�جهة 
ووقف �لأعمال �لقتالية يف �لإقليم موؤكد� 
�لقيام  و�أرمينيا  �أذربيجان  على  �أن  على 
من  �ستمكن  �لتي  �ملحورية  �ملبادئ  بتن�سيق 

�ملدى  على  ��ستقر�ره  �إىل  �لو�سع  �إع���ادة 
يف  زمالءه  �أبلغ  �أنه  لفروف  وذكر  �لبعيد. 
�أوروبا عن �خلطو�ت �لتي تتخذها  جمل�س 
�ملنطقة  يف  �لقتال  وقف  �أج��ل  من  مو�سكو 
م�سيفا: نحن على يقيت �أن �لأهم �لآن هو 
�ملو�جهة  خطابات  وقف  يف  �لإبطاء  عدم 
�سو�ء بني �لطرفني �أو على م�ستوى �جلهات 
�لتالية  �خلطوة  �أم��ا  �مل�سوؤولة.  �لدولية 
بالتز�من  �تخاذها  ويجب  منها  لبد  �لتي 
�مل��و�ج��ه��ة فهي وقف  م��ع وق��ف خ��ط��اب��ات 
�إىل  �سربات  وتوجيه  �لقتالية  �لأع��م��ال 

�ملن�ساآت �ملدنية.

*وكاالت
يف  ع�سو  دول���ة  �أول  �إي��رل��ن��د�  �أ�سبحت 
�لتاّم  �لحتاد �لأوروبي تعيد فر�س �لإغالق 
�أعلن  ما  وفق  كوفيد-19،  جائحة  لحتو�ء 
رئي�س �لوزر�ء مايكل مارتن �لذي �أ�سدر قر�رً� 
»مبالزمة �لبيت« على م�ستوى �لبالد ل ي�سمل 

�ملد�ر�س.
ويدخل �لتدبري ومدته �ستة �أ�سابيع حّيز 
�لتنفيذ منت�سف ليل �لأربعاء )23،00 ت غ(، 
و�ستغلق مبوجبه كل �سركات �لبيع بالتجزئة 
عمل  خالله  �سيقت�سر  كما  �لأ�سا�سية  غري 
�حل���ان���ات و�مل��ط��اع��م ع��ل��ى ت��ق��دمي خ��دم��ة 

�ل�ستالم و�ملغادرة.
�لأمة  �إىل  وّجهه  خطاب  يف  مارتن  وقال 
�ل�سكان  جميع  من  “ُيطلب  �لتلفزيون  عرب 

�لبقاء يف �لبيت«.
خرق  �أّن  من  بيان  يف  �حلكومة  وح��ّذرت 
نطاق  �سمن  �ملفرو�سة  �لتنّقل  على  �لقيود 

خم�سة كيلومرت�ت �سيعّر�س مرتكبه لعقوبة.
رع��اي��ة  ودور  �مل���د�ر����س  �إن  م��ارت��ن  وق���ال 
“لأننا لن ن�سمح باأن  �لأطفال �ستبقى مفتوحة 
جديدة  �سحية  و�سبابنا  �أولدنا  م�ستقبل  يقع 

لهذ� �ملر�س«.
�ملنزلية  �ل��زي��ار�ت  حظر  متديد  و�سيتم 
�أن  علما  �ملغلقة،  �لأم��اك��ن  يف  و�لح��ت��ف��الت 
�ملحرتفني  م�ستوى  على  �لريا�سية  �لأح���د�ث 

�ستجرى من دون جمهور.

�لأ�سابيع  يف  جنحنا  “�إذ�  م��ارت��ن  وت��اب��ع 
�لحتفال  بفر�سة  �سنحظى  �ملقبلة،  �ل�ستة 

بعيد �مليالد ب�سكل معقول«.
بكوفيد-19  وفاة   1852 �إيرلند�  و�سّجلت 

وفق �لأرقام �لر�سمية.

*واشنطن
�أم��ريك��ي  م��ل��ي��ون   30 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  �أدىل 
�لرئا�سية  �لنتخابات  يف  مبكر�  باأ�سو�تهم 
مع  رقم قيا�سي  نوفمرب، وهو  �ستجرى يف  �لتي 
كورونا،  فريو�س  جائحة  مع  �لناخبني  تكيف 
مب��ا يف ذل��ك يف ولي��ة ف��ل��وري��د�، وه��ي ولي��ة 
للت�سويت  �لثنني  �لق��رت�ع  فتحت  حا�سمة 

�ملبكر.
وتوجه �لرئي�س �جلمهوري دونالد تر�مب 
�أن  على  موؤ�سر�ت  و�سط  �لثنني  �أريزونا  �إىل 
�لت�سويت  يف  �لزيادة  يقودون  �لدميقر�طيني 

�ملبكر.
ويف موؤمتر عرب �لهاتف مع موظفي حملته، 
قال تر�مب “�سوف نفوز...مل �أكن لأقول لكم 

ذلك رمبا قبل �أ�سبوعني �أو ثالثة �أ�سابيع«.
وجرى ت�سجيل �أكرث من 29.6 مليون �سوت 
�إما عن طريق �لربيد �أو �سخ�سيا يف 44 ولية 
ظهر  بعد  منت�سف  حتى  �لعا�سمة،  وو��سنطن 

�لثنني، وفقا مل�سروع �لنتخابات �لأمريكية يف 
جامعة فلوريد�.

�ملئة من  باأكرث من 21 يف  �لناخبون  و�أدىل 
�إجمايل �لأ�سو�ت يف عام 2016، عندما �سوت 

�أكرث من 136.6 مليون �أمريكي. ويف عام 2016، 
 23 بحلول  مبكر  �سوت  مليون   5.9 هناك  كان 

�أكتوبر ، �أي قبل 16 يوما من يوم �لنتخابات.
برغبة  م��دف��وع��ة  �مل���رة  ه��ذه  و�ل��زي��ادة 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ن��اخ��ب��ني يف جت��ن��ب خم��اط��ر 

�لطويلة  بالطو�بري  �ملرتبطة  كورونا  فريو�س 
�ستجرى  �لتي  �لنتخابات  يوم  يف  �ملحتملة 
�أنها  �أي�سا  يبدو  ولكن  نوفمرب،  من  �لثالث  يف 
تعك�س �حلما�س بني �لدميقر�طيني على وجه 

�خل�سو�س.

مسؤول أميركي بارز في زيارة نادرة 
لدمشق لبحث عودة مفقودين

ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 
واإلصغاء لفاوتشي وكل األغبياء

جهود روسية لوضع آلية لمراقبة 
الهدنة في ناغورني كراباخ

اإلغالق التام يعود إلى أوروبا 
مع مخاوف بعودة الجائحة

30 مليون أميركي يدلون بأصواتهم 
مبكرا في انتخابات الرئاسة

*وكاالت
دعا �أع�ساء جمل�س �لأمن �لدويل خالل �جتماع 
هدنة  �حرت�م  �إىل  و�أذربيجان  �أرمينيا  من  كاًل  مغلق 
�ملنطقة  كر�باخ،  ناغورين  يف  عليها  �تفقا  جديدة 
�لطرفني  بني  فيها  �لقتال  خّلف  �لتي  �لنف�سالية 

مئات �لقتلى منذ 27 �سبتمرب.
فرن�سا  من  بطلب  ُعقد  �ل��ذي  �لجتماع  وخ��الل 
�ملجل�س  �أع�ساء  ك��ّرر  �ملتحدة،  و�ل��ولي��ات  ورو�سيا 
�لعام  �لأم���ني  وّج��ه��ه  �ل��ذي  �ل��ن��د�ء  ع�سر  �خلم�سة 
لالأمم �ملّتحدة �أنطونيو غوتريي�س للطرفني باحرت�م 
تدخل  �أن  يفرت�س  كان  �لتي  �لإن�سانية”  “�لهدنة 

حّيز �لتنفيذ �لأحد.
وقال دبلوما�سي يف �لأمم �ملّتحدة لوكالة فر�ن�س 
نف�سها:  �لنظر  وجهة  ت�ساطرو�  “�جلميع  �إن  بر�س 
و�ل�ستجابة  �لرت�جع  �جلانبني  وعلى  �سّيئ  �لو�سع 
�إط��الق  وق��ف  �إىل  �لد�عية  �لعام  �لأم��ني  ل��ن��د�ء�ت 

�لنار«.
ووفقًا لدبلوما�سيني فاإّن رو�سيا �لتي تتوىّل حاليًا 
�إ�سد�ر  على  تعمل  �لأم��ن  ملجل�س  �لدورية  �لرئا�سة 

بيان يدعو �إىل �للتز�م بوقف �إطالق �لنار.
يّتفق  �أن  يتوّقع  �ل��ذي  �لبيان،  م�سروع  ويدعو 
�أرمينيا  �أي�سًا  �لأ�سبوع،  هذ�  عليه  �ملجل�س  �أع�ساء 
ترعاها  �لتي  �ملفاو�سات  ل�ستئناف  و�أذرب��ي��ج��ان 

جمموعة مين�سك.
�ملتحدة  و�ل���ولي���ات  وفرن�سا  رو���س��ي��ا  وت��ر�أ���س 
�لأم��ن  منظمة  �أن�ساأتها  �ل��ت��ي  مين�سك  جمموعة 
و�لتعاون يف 1992 لإيجاد حل لهذ� �لنز�ع �لإقليمي.

وكان يفرت�س �أن تبد�أ �لهدنة �لإن�سانية منت�سف 
ليل �لأحد-�لإثنني )20،00 ت غ �لأحد( لكّن وز�رة 
�لدفاع �لأذربيجانية قالت �سباح �لثنني �إن �لقو�ت 
منطقة  �أر����س��ي  ق�سفت  �لأرم��ي��ن��ي��ة  �لنف�سالية 
�أغجابريدي ولياًل مناطق غري�نبوي وترتر و�أغد�م.

باغ  ق��ره  ن��اغ��ورين  �سلطات  �ّتهمت  جانبها،  من 
“على  ليال  مدفعيتها  ن���ري�ن  ب��اإط��الق  �أذرب��ي��ج��ان 
يف  هجماتها  ومو��سلة  �جلبهة”  قطاعات  خمتلف 
�ل�سباح. وقالت �إن “جي�س قره باغ يتخذ �إجر�ء�ت 
هجوم  بعد  �جلديدة  �لهدنة  و�أعلنت  متنا�سبة«. 
عندما  �ل�سبت،  �ملدنيني  طال  �لأعنف  من  و�حد  هو 
مدن  ثاين  غنجة  يف  �سكنية  منطقة  �ساروخ  �أ�ساب 

�أذربيجان، موقعًا 13 قتياًل بينهم �أطفال.
عن  �أ�سابيع  ثالثة  منذ  �لقتال  ��ستئناف  و�أ�سفر 
مقتل �أكرث من 800 �سخ�س وفق �أرقام ر�سمية ين�سرها 
�لطرفان. لكن ُيعتقد �أّن �خل�سائر �أعلى بكثري، �إذ مل 

تعلن �أذربيجان عن �أي ح�سيلة ع�سكرية.
و�أعلنت يريفان مقتل 710 جنود �أرمن و36 مدنيًا 
�أذربيجانيا  مدنيًا   60 �إّن  باكو  وتقول  �لقتال.  يف 

قتلو�.
و�ن��ف�����س��ل �إق��ل��ي��م ن��اغ��ورين ن��اغ��ورين ك��ر�ب��اخ 
وغالبية  �أذربيجان  عن  �لأرمن  من  �سكانه  وغالبية 
�لرتكية،  �للغة  ف��روع  باأحد  �لناطقني  من  �سّكانها 
 .1991 ع��ام  يف  �ل�سوفياتي  �لحت��اد  تفكك  قبيل 
�ألف   30 خّلفت  حرب  �ندلع  �إىل  حينها  ذلك  و�أّدى 
لكّن  �لنار  و�أعلن يف 1994 عن وقف لإطالق  قتيل. 

�ل�ستباكات ل تنفك تتجّدد بني �لفينة و�لأخرى.

*رام اهلل 
�لثالثاء،  �لإ�سر�ئيلي  �لحتالل  قو�ت  �عتقلت 
و�لقد�س،  �لغربية  �ل�سفة  يف  فل�سطينيا  مو�طنا   14
يهود  متطرفون  م�ستوطنون  �أق��ام  �ل��ذي  �لوقت  يف 

)بوؤرة ��ستيطانية( يف �لأغو�ر �ل�سمالية �ملحتلة.
وقال نادي �ل�سري �لفل�سطيني يف بيان، �إن قو�ت 
كثيف  �طالق  و�سط  �قتحمت  �ل�سر�ئيلي  �لحتالل 
وقلقيلية  طولكرم  مدن  يف  متفرقة  مناطق  للنري�ن 
�ل�سرقية  بالقد�س  عدة  و�أحياء  و�خلليل  و�أريحا 
�ملحتلة، و�عتقلت �ملو�طنني �لربعة ع�سر بزعم �أنهم 

مطلوبون.
يف  �حلقوقي  �لنا�سط  �و�سح  �خ��رى،  جهة  من   
�مل�ستوطنني  �أن   ، ببيان  در�غ��م��ة  ع���ارف  �لغ���و�ر 
�أقامو� �حلظرية يف �ملنطقة �لو�قعة غرب م�ستوطنة 
�لبقر  روؤو�س  من  عدد�  فيها  وو�سعو�  “م�سكيوت”، 

كنو�ة لبوؤرة ��ستيطانية زر�عية وحيو�نية كمقدمة 
�ملنطقة  يف  ج��دي��دة  ك��ب��رية  م�ستوطنة  لإن�����س��اء 

�مل�ستهدفة من قبل �سلطات �لحتالل.
و�أ�سار در�غمة �إىل �أن هذه �خلطوة تندرج حتت 
�ملزيد  �لتهام  يف  “�ل�سامتة”  �مل�ستوطنني  �سيا�سة 
تنفيذ  �طار  يف  �لغو�ر  يف  �لفل�سطينيني  �أر��سي  من 

�سيا�سة �ل�سم �لحتاللية.
متطرفون  م�ستوطنون  طرد  ذ�ت��ه،  �ل�سياق  ويف 
بلدة  يف  �أر��سيهم  من  �لفل�سطينيني  �ملز�رعني  يهود، 
�ل�سفة  �سمال  نابل�س  مدينة  �سرق  �حلطب  دي��ر 
يف  �ل�ستيطان  ملف  م�سوؤول  و�أكد  �ملحتلة.  �لغربية 
�أن م�ستوطني م�ستعمرة  �ل�سفة غ�سان دغل�س  �سمال 
هاجمو� �ملز�رعني وقاطفي �لزيتون  موريه”  “�لون 
�حلطب،  دير  بلدة  �سمال  �جلاغوب  خلة  منطقة  يف 

وطردوهم من �أر��سيهم. 

*واشنطن
ق��ال��ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل�����س��رف��ة ع��ل��ى �مل��ن��اظ��ر�ت يف 
�إنها  �لثنني،  يوم  �لأمريكية،  �لرئا�سة  �نتخابات 
خالل  �مل��ي��ك��روف��ون«،  »�إ���س��ك��ات  تقنية  �إىل  �ستلجاأ 
تر�مب  دون��ال��د  �لرئي�س  ب��ني  �ملرتقبة  �مل��و�ج��ه��ة 
 ، �خلمي�س  غد�  بايدن،  جو  �لدميقر�طي،  ومناف�سه 

من �أجل منع مقاطعة �ملناظرة.
بيلمونت  �ملناظرة يف جامعة  �أن جتري  ويرتقب 
يف ولية تيني�سي، و�سيجري �لنقا�س يف 90 دقيقة، 

مق�سمة �إىل 15 دقيقة لكل حمور على حدة.
ف��اإن  بو�ست”،  “و��سنطن  �سحيفة  وبح�سب 
�للجنة �ستلجاأ �إىل هذه �لتقنية لأن �ملناظرة �لأوىل 
تعر�ست لنتقاد�ت و��سعة ب�سبب ما طغى عليها من 
وج��دو�  �مل�ساهدين  �أن  حتى  �لنقا�س،  يف  مقاطعة 

�سعوبة يف �لرتكيز على �لأجوبة.
و�سيمنح كل مر�سح دقيقتني �ثنتني حتى يجيب 
على �سوؤ�ل �ل�سحفي �لذي يدير �حلو�ر، �أما �لنقا�س 

�ملفتوح ف�سيقام يف حمور خا�س من حماور �ملناظرة.
لكن حملة �لرئي�س تر�مب طاملا عار�ست منح من 

يدير �ملناظرة �سالحية �إ�سكات �مليكروفون، ل �سيما 
�ملناظرة  عقب  �لفكرة  ب�ساأن  �لنقا�س  �أث��ري  بعدما 

�لأوىل.
بيل  ت��ر�م��ب،  م��دي��ر حملة  �أك���د  ذل���ك،  ورغ���م 
�ستيبني، �أن �ملر�سح �جلمهوري ما ز�ل يوؤكد م�ساركته 

يف �ملناظرة �ملرتقبة مع بايدن.
ملتزما  ي��ز�ل  م��ا  �لرئي�س  �أن  بيان  يف  و�أ���س��اف 
ب�”تغيري  و�سفه  عما  �لنظر  بغ�س  بايدن،  مبناظرة 
�لتي حتاول  �مل�سرفة  �للجنة  �آخر دقيقة” من قبل 
�إىل  �إ���س��ارة  يف  �ملف�سل،  مر�سحها  حظوظ  تعزيز 
ب�ساأن  �سيثار  نقا�سا  �أن  ومبا  �لدميقر�طي.  �ملر�سح 
مدير  ف��اإن  �مل��ن��اظ��رة،  خ��الل  �خلارجية  �ل�سيا�سة 
يطرح  �أن  �إىل  تر�مب  تطلع  بيانه  يف  يوؤكد  �حلملة 
�أ�سئلة “حمرجة” لبايدن ب�ساأن تعاون �بنه �ملحتمل 
�أن يتحدث تر�مب عن  �أي�سا  مع بكني. ورجح �لبيان 
�سجله  عن  �أي�سا  �سي�ساأله  كما  بايدن،  جو  �بن  �سجل 
�لديبلوما�سي حني كان نائبا للرئي�س �ل�سابق، بار�ك 
�أوباما، �أو عندما تر�أ�س جلنة �لعالقات �خلارجية يف 

جمل�س �ل�سيوخ.

مجلس األمن يبحث
 النزاع في ناغورني كراباخ

االحتالل يعتقل 14 فلسطينيا ويقيم بؤرا 
استيطانية جديدة في األغوار الشمالية

إسكات الميكروفون.. حيلة جديدة 
قبيل آخر مناظرة لترامب وبايدن


