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القبض على 10 مطلوبين بقضايا 
االتاوات وترويع المواطنين

*عمان 
�أمنية متخ�ص�صة وبعد  �أن فرقًا  �علنت مديرية �لأمن �لعام 
جمع �ملعلومات بالطرق �ل�صتخبارية حول عدد من �ل�صخا�ص 
�ملطلوبني �خلطرين بق�صايا ت�صكيل �لع�صابات وفر�ص �لتاو�ت 
م�صاء  منذ  وب��د�أت  وجودهم،  �أماكن  حددت  �ملو�طنني،  وترويع 

�لم�ص بتنفيذ �صل�صلة من �ملد�همات لتلك �لماكن.
وبينت �ملديرية يف بيان �أن عمليات �ملد�همة هذه �ف�صت �إىل 
�لق�صايا  بتلك  �ملطلوبني  من  ��صخا�ص  ع�صرة  على  �لقب�ص  �لقاء 
�لأ�صلحة  من  عدد  بحوزتهم  و�صبط  �إ�صابات،  �ية  وقوع  ودون 

�حالتهم  و�صيتم  �ملخدرة،  �ملو�د  من  وكميات  و�لذخرية،  �لنارية 
ملدعي عام حمكمة �أمن �لدولة بعد �نهاء �لتحقيقات معهم.

مدير  م��ن  بايعاز  ت��اأت��ي  �لعمليات  ه��ذه  �أن  �لبيان  و�ك��د 
�حلملة  ل�صتكمال  �حلو�متة  ح�صني  �لركن  �للو�ء  �لعام  �لأمن 
عن  �خلارجني  على  للقب�ص  �ملديرية  تنفذها  �لتي  �لأمنية 
�لبلطجة  �أع��م��ال  ومرتكبي  �لت���او�ت  فار�صي  م��ن  �لقانون 
�لأمنية  �جل��ه��ود  و�صتبقى  وترويعهم،  �ملو�طنني  وترهيب 
و�صمن  �ملجتمع  وحماية  �لوطن  �أم��ن  عن  للدفاع  متو��صلة 

وكبري. فاعل  �أمني  تن�صيق 

250 فلسالسنة الخامسةالخميس www.omamjo.comالعدد  )1742(11  ربيع الثاني  1442  هـ   الموافق  26  تشرين الثاني  2020 م

ان  *عمَّ
ُتهم  ت�صع  ولة،  �لَدّ �أمن  حمكمة  �أ�صندت 
ا، �أحدهم فاٌر من وجه �لعد�لة،  ل� 17 �صخ�صً
�إح��دى  و�إع��ت��ام  طفل،  ي��دي  ببرت  ��صرتكو� 

رقاء قبل �صهر. عينيه يف حمافظة �لَزّ
ع�صابة  ت�صكيل  �لت�صع،  هم  �لُتّ وت�صمنت 
عاهة  و�إح���د�ث  بالقتل،  و�ل�صروع  �أ���ص��ر�ر، 
�لعر�ص  وهتك  �جلنائي،  و�خلطف  د�ئمة، 
و�لقيام  عليه،  �ملجني  مقاومة  على  بالتغلب 
ا�ص،  �لَنّ بني  ع��ب  �ل��ُرّ و�لقاء  �رهابي  بعمل 
وحمل وحيازة �أدو�ت ر��صة، وحمل وحيازة 
مقاومة  وجنحة  ترخي�ص،  دون  ناري  �صالح 

رجال �لأمن �لعام .
حماكمة  �لأرب��ع��اء،  �ملحكمة،  وب���د�أت 
�ملحكمة  رئي�ص  برئا�صة  بالق�صية  �ملتهمني 
موفق  �لدكتور  م  �مل��ق��َدّ �لع�صكري  �لقا�صي 
م �ل��ق��ا���ص��ي  �مل�����ص��اع��ي��د، وع�����ص��وي��ة �مل���ق���َدّ
�مل��دين  و�لقا�صي  هل�صة،  عامر  �لع�صكري 
ع��ف��ي��ف �خل���و�ل���دة وح�����ص��ور م��دع��ي ع��ام 
�إحد�ث  جناية  �ملحكمة  و�أ�صندت  �ملحكمة. 
عاهة د�ئمة بال�صرت�ك بحدود �ملادة 335 
ل�صنة   16 رق��م  �لعقوبات  قانون  من   76 و 
و�خلطف  جميًعا،  عليهم  للم�صتكى   ،1960

�جلنائي بال�صرت�ك و�ملقرتن بهتك �لعر�ص 
بحدود  عليه  �ملجني  مقاومة  على  غلب  بالَتّ
�ملادة 302 / 4 و 76 وبدللة �ملادة 301 /1 

/ �أ من ذ�ت �لقانون.
بعمل  �ل��ق��ي��ام  جناية  ��ه��م  �ل��ُتّ وت�صمنت 
�ملجتمع  �صالمة  تعري�ص  �صاأنه  م��ن  �ره��اب��ي 
�لنا�ص  ب��ني  ع��ب  �ل��ُرّ و�ل��ق��اء  للخطر  و�أم��ن��ه 
للخطر  ح��ي��ات��ه��م  وت��ع��ري�����ص  وت��روي��ع��ه��م 

با�صتخد�م �صالح بال�صرت�ك للمتهمني جميًعا 
�ملحكمة  و�أ�صندت  �لإره��اب.  منع  قانون  وفق 
روع بالقتل  جناية ت�صكيل ع�صابة �أ�صر�ر و�ل�ُصّ
بالتغلب  �لعر�ص  وهتك  بال�صرت�ك  �لعمد 
مقاومة  وجنحة  عليه  �ملجني  مقاومة  على 
ه  رجال �لأمن �لعام وحمل وحيازة �أدو�ت ر��صَّ
ناري  �صالح  وحيازة  وحمل  جميًعا  للمتهمني 
اد�ص.           تابع �ص2 دون ترخي�ص للمتهم �ل�َصّ

ولة ُتسند 9 ُتهم لـ 17  أمن الدَّ
رقاء شخًصا بقضية فتى الزَّ

اإلفتاء: ال يجوز الجمع بين 
الجمعة والعصر بسبب الحظر

صحفيون يؤدون القسم القانوني

الحوار الليبي..
 تعثر جديد والتفاؤل غائب

3 طعون بصحة نيابة أعضاء 
مجلس النواب في عمان وإربد

االتحاد األوروبي يقدم
 لألردن 250 مليون يورو

بطاقات الجلوس لالمتحان 
التكميلي إلكترونيا األحد المقبل

تحدد المختبرات المعتمدة لفحص كورونا للقادمين من العراق

73   تشريعًا بانتظار النواب 
منها 26 قانونًا مؤقتًا

*عمان 
بني  �جلمع  ي�صّح  ل  �أن��ه  �لعام  �لإف��ت��اء  د�ئ��رة  �أك��دت   
فيها  تغلق  �ل��ت��ي  �لأوق����ات  يف  و�لع�صر  �جلمعة  �صالتي 
�مل�صاجد ب�صبب �نت�صار �لأوبئة، لعدم وجود �لعذر �ل�صرعي 
�لذي يجيز ذلك، وميكن �أن ت�صلى �ل�صلو�ت يف هذه �حلالة 
على وقتها جماعة يف �لبيوت، ويتح�صل باإذنه تعاىل على 

�أجر �جلماعة كاملة.
�لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ح�صلت  فتوى  يف  �ل��د�ئ��رة  و�أو���ص��ح��ت 
�لأردنية )برت�(، �لأربعاء، على ن�صخة منها، �أن �لو�جب على 
�مل�صلم �ملحافظة على �أد�ء �ل�صالة على وقتها؛ لأّن لكل �صالة 
تعاىل:  لقوله  فيه،  توؤدى  �أن  يجب  �ل�صرع،  يف  حمدد�  وقتا 
اَلَة َكاَنْت َعَلى �ملُوؤِْمِننَي ِكَتاًبا َمْوُقوًتا{، ولقوله �صلى  }�إِنَّ �ل�صَّ
؟ َقاَل:  ِ �لل عليه و�صلم ملا �صئل عن �أَيُّ �لَعَمِل �أََحبُّ �إِىَل �للَّ

اَلُة َعَلى َوْقِتَها(. )�ل�صَّ
تاأخريها  �أو  �ل�صالة  تقدمي  يجوز  ل  �أنه  على  و�صددت 
بني  �جلمع  �لإ�صالم  �أباح  وقد  �صرعّي،  عذر  دون  وقتها  عن 
و�أجاز  و�ملطر،  كال�صفر  �ل�صور  بع�ص  يف  رخ�صة  �ل�صالتني 
بع�ص �لعلماء �جلمع ب�صبب �ملر�ص للمري�ص �لذي ي�صّق عليه 
�أد�ء �ل�صالة على وقتها، و��صتدلو� لذلك بحديث �بن عبا�ص 
�لل  �صلى  �لل  ر�صول  )جمع  قال  عنهما،  تعاىل  �لل  ر�صي 

عليه و�صلم باملدينة من غري خوف ول مطر(.

*عمان 
�لق�صم  �لأربعاء،  )برت�(  �لأردنية  �لأنباء  وكالة  من  زمالء   7 �أدى 

�لقانوين لالن�صمام �إىل ع�صوية نقابة �ل�صحفيني.
�للتز�م  �أهمية  �ل�صعايدة،  ر�كان  �لزميل  �ل�صحفيني  نقيب  و�كد 
ملهنته  �ل�صحفي  وممار�صة  �ملهنة  و�ح��رت�م  �ل�صحفي،  �ل�صرف  مبيثاق 
بكل نز�هة و�صفافية، و�لتعامل مع �ملهنة ب�صكل �يجابي �حرت�ما للر�أي 
و�لر�أي �لآخر، بالإ�صافة �إىل دوره يف تفهم و�ي�صال �لق�صايا �لتي تهم 

�لوطن و�ملو�طن و�لدفاع عنها.
�ع�صاء  من  ع��دد  بح�صور  �لق�صم،  �أدو�  �لذين  �جل��دد  و�ل��زم��الء 
�بز�خ،  غ�صان  �لنجار،  ر�ئد  ربابعة،  وعد  عناين،  عائ�صة  هم  �ملجل�ص، 

�أحمد �لنو�فلة، موؤمن �حلوري، وحامت ظاظا.

*طرابلس
�لليبي  لل�صاأن  �ملر�قبون  يبدي  ل  و�للقاء�ت،  �جلولت  تعدد  رغم 
تفاوؤل �إز�ء �لتحركات �ل�صيا�صية �حلالية حلل �أزمة �لبالد �لغارقة يف 
�لفو�صى منذ 2011، لأ�صباب منها دور �لأمم �ملتحدة �لتي تدير �مللف 
تر�صل  �لتي  تركيا،  �صيما  ول  �لدولية،  �لقوى  وتدخالت  �صنو�ت،  منذ 

مرتزقتها �إىل هناك.
�مللتقى  من  �لثانية  �جلولة  تاأجيل  �أعلنت  �ملتحدة  �لأمم  وكانت 
�لليبي يف تون�ص، وحر�صت �ملنظمة �لدولية على �حلديث �أن �لتاأجيل 

جاء ل�”�إتاحة �لفر�ص �أمام �مل�صاركني لدر��صة �خليار�ت«.
معايري  لو�صع  خم�ص�صة  �لليبي  �حل���و�ر  م��ن  �لثانية  و�جلل�صة 
�إجر�ء  ت�صبق  �لتي  �ملوحدة،  �لتنفيذية  �جلهات  يف  �مل�صوؤولني  �ختيار 

�لنتخابات �ملقررة يف دي�صمرب 2021.
�إىل  �لأوىل  �جلل�صة  يف  تو�صلو�  قد  �حل��و�ر  يف  �مل�صاركون  وك��ان 
�ل�صورة  �أن  غري  �لنتخابات،  قبل  �لتح�صريية  للفرتة  طريق  خريطة 
�إىل  �لو�صول  �أمام  كبرية  تز�ل  ل  و�لعقبات  فاخلالفات  وردية،  لي�صت 
حل يخرج ليبيا من �أزمة �لنق�صام �ل�صيا�صي �لتي تعي�صها منذ �صنو�ت.

ل�”�صكاي  ويقول �لباحث و�لكاتب �ل�صيا�صي �لليبي ح�صني �ل�صارف 
نيوز عربية”، �إن �لأمم �ملتحدة “مل تدر ملف ليبيا منذ عام 2011 �إىل 

يومنا بعزم على �إيجاد حل لالأزمة«.
و�أ�صاف �ل�صارف �لذي ل يبدي تفاوؤل �إز�ء هذه �مل�صاعي، �أن “�لأمم 
�ملتحدة فر�صت على �لليبيني 75 �صخ�صية ل يعرف �لليبيون منهم �صوى 
جن�صيات  يحملون  تون�ص  حو�ر  يف  �مل�صاركني  وغالبية  باملئة،   5 �أقل 
حل  على  “ت�صر  �لدولية  �ملنظمة  �أن  و�أ�صاف  �لليبية«.  غري  �أخ��رى 
�صيا�صي يف ليبيا ل ي�صارك به كل �لليبيني”، قائال �إن “�لليبيني حتملو� 
9 �صنو�ت وقد يتحملون عاما �آخر بغية �خلروج من �لأزمة، لكن �لأمل 
قليل«. كما وجه �ل�صارف لوما �إىل �أع�صاء جمل�ص �لنو�ب “�لذين ف�صلو� 
وحر�ص  ليبيا،  د�خل  كثرية  بد�ئل  وجود  رغم  �ملغرب،  يف  �لجتماع 

�لعديد منهم على م�صاحله �ل�صخ�صية �أكرث من م�صلحة ليبيا«.
�أما �لكاتب �لليبي عبد �لل �لكبري في�صاطر �ل�صارف عدم تفاوؤله، 
ويقول �إنه ل يتوقع �أن تف�صي هذه �حلو�ر�ت �إىل �لنجاح، ف�”�لتجارب 
�ل�صابقة يف �لبالد ل تدفعنا غلى �لتفاوؤل رغم وجود �صغط دويل من 
نيوز عربية”  ل�”�صكاي  �لكبري  ليبيا«. وقال  �أجل �خلروج بحل لأزمة 
�إن “�أع�صاء جمل�ص �لنو�ب يف ليبيا بد�أو� ي�صعرون باأن �لبعثة �لدولية 
و�ل�صخ�صيات �ل�75 �لتي �ختارتها، ت�صحب �صالحيات �ملجل�ص يف ت�صكيل 
�خلالف  �أن  �لكبري  و�أ�صاف  �جلديدة«.  و�حلكومة  �لرئا�صي  �ملجل�ص 
على  �لتنفيذية،  �ملنا�صب  �صتتوىل  �لتي  �ل�صخ�صيات  على  هو  �حلايل 
للمجل�ص  ورئي�صا  �إقليم،  من  للحكومة  رئي�صا  تقرتح  �آليات  من  �لرغم 

�لرئا�صي من �إقليم �آخر.
و�عترب �أن �لأمر ل يعدو كونه “حما�ص�صة«.

*عّمان 
 �صرح م�صدر ق�صائي �أنه جرى، �لربعاء، ت�صجيل 3 طعون ب�صحة 

نيابة �أع�صاء جمل�ص �لنو�ب.
من  طعنني  �إن  )ب��رت�(  �لأردن��ي��ة  �لأن��ب��اء  لوكالة  �مل�صدر  و�أو���ص��ح 
و�صجل  عمان،  ��صتئناف  حمكمة  لدى  �صجلت  �م�ص،  �مل�صجلة  �لطعون 
طعن �آخر لدى حمكمة ��صتئناف �ربد؛ لريتفع بذلك �لعدد �لإجمايل 
مدة  �صريان  بدء  منذ  �ل�صتئناف  حماكم  خمتلف  يف  �مل�صجلة  للطعون 

�لطعن وحتى نهاية دو�م �ليوم 16 طعنا. 

*عمان 
�لحتاد  نيابة عن  �لأوروبية  �ملفو�صية  �أعلنت 
مليون   250 مبلغ  �صرف  عن  �لأرب��ع��اء،  �لأوروب���ي، 

يورو لالأردن يف �إطار بر�مج �مل�صاعدة �ملالية.
�لأردن  يف  �لأوروب����ي  �لحت���اد  �صفرية  وق��ال��ت 
يعك�ص  �ملبلغ  ه��ذ�  �إن  هادجيثيودو�صيو  م��اري��ا 
�ل�صيا�صي  �لدعم  تقدمي  مبو��صلة  �لحتاد  �لتز�م 

ودعم  �ل�صعبة،  �لأوق���ات  ه��ذه  يف  ل��الأردن  و�مل��ايل 
لتحقيق  �ملبذولة  و�جلهود  �حلكومية  �ل�صالحات 

�قت�صاد م�صتقر و�أقوى ل�صالح �ملجتمع ككل.
 700 من  �لأوىل  �لدفعة  هو  �ملبلغ  ه��ذ�  ويعد 
تقدميها  على  �لوروب��ي  �لحتاد  و�فق  يورو  مليون 
كذلك  �صرفت  �ملفو�صية  �أن  �إىل  ي�صار  ل���الأردن. 

م�صاعد�ت جلورجيا ومولدوفا

*عمان 
�مل�صجلني  �لعامة  �لثانوية  طلبة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  دع��ت 
�خلا�ص  �جللو�ص  رقم  على  للح�صول   ،2020 لعام  �لتكميلي  لالمتحان 
�لذي   exams.moe.gov.jo �لإلكرتوين  �لر�بط  خالل  من  بهم 
�صيجري تفعيله يوم �لأحد �ملقبل �ملو�فق للتا�صع و�لع�صرين من �ل�صهر 

�حلايل.
�لر�بط  �إن  حماد،  علي  �ل��وز�رة  يف  �لمتحانات  �إد�رة  مدير  وقال 
�لتي  �لقاعة  ��صم  �جللو�ص،  رقم  �إىل  بالإ�صافة  �أي�صا  للطلبة  �صيوفر 
طلب  يف  بت�صجيلها  قام  �لتي  و�ملباحث  فيها،  لالمتحان  فيها  �صيتقدم 

�ل�صرت�ك �لإلكرتوين.
�أنه  �لربعاء،  �ليوم  �لأردنية  �لأنباء  لوكالة  ت�صريح  يف  و��صاف 
�صيتم ت�صليم بطاقات �جللو�ص ورقيا للطلبة من قبل رئي�ص �لقاعة يف 

�أول يوم �متحان يتقدم فيه �لطالب.
ودعا حماد �لطلبة �إىل تدقيق �ملو�د �لتي �صجلو� لالمتحان بها بعد 
�لطالع عليها عن طريق �لر�بط �لإلكرتوين، مبينا �أنه يف حال وجود 
طلب  �إر�صال  �لطالب  فعلى  �لبطاقة،  يف  �لو�ردة  �ملعلومات  يف  خطاأ  �أي 
�لت�صويب للخطاأ يف �خلانة �ملخ�ص�صة لهذه �لغاية على نف�ص �ل�صفحة 

�لتي يتيحها �لر�بط �لإلكرتوين.

*عمان 
و�إد�رة  ل��الأم��ن  �لوطني  �مل��رك��ز  �أع��ل��ن 
عن  كورونا  �أزمة  عمليات  خلية  �لأزم��ات/ 

كورونا  فريو�ص  من  �خللو  فح�ص  �عتماد 
�ل�صادر عن خمترب�ت حمددة للقادمني من 
�لدويل  بغد�د  مطار  يف  �ل�صقيقة  �لعر�ق 

�ل�صحي  �ل��ربوت��ك��ول  م��ع  لتفاقها  فقط، 
�ملعتمد يف �ململكة. و�كد �ملركز �أنه لن يتم 
قبول �أي فح�ص �صادر عن �أي خمترب �آخر 

مل يرد يف �لقائمة، حيث ي�صري بدء �لعمل 
بهذ� �لقر�ر �عتبارً� من يوم �لثنني �ملو�فق 

30 ت�صرين �لثاين �حلايل.

*عمان 
ت�صم �لأجندة �لت�صريعية ملجل�ص �لنو�ب �لتا�صع ع�صر 73 ت�صريعًا 
موؤقتًا،  قانونًا   26 منها  �لنيابية،  �للجان  �عمال  جدول  على  مدرجة 

تنتظر منذ �صنو�ت حتويلها �ىل �صيغ عادية.
�ملدن  تنظيم  “قانون   1966 ل�صنة   79 رقم  �ملوؤقت  �لقانون  وُيعد 
ما  �لتي  �ملوؤقتة  �لقو�نني  �أق��دم  من  �خلم�صة،  وتعديالته  و�لقرى” 
ز�لت تنتظر �إجر�ًء من �ل�صلطة �لت�صريعية، �ىل جانب �ملعدل لقانون 
�ل�صريبة �لإ�صافية رقم 14 ل�صنة 1993، و”�لكهرباء �لعام” رقم 64 
ل�صنة 2002، و�لقو�نني �ملعدلة لقانون �ل�صركات ذو�ت �لرقام 4 و40 

و35 ل�صنتي 2002 و2010.
�لتي  �حل��الت  حددت   ،2011 عام  �لد�صتورية  �لتعديالت  وكانت 
منحاًل،  �لنو�ب  جمل�ص  يكون  عندما  موؤقتة  قو�نني  �إ�صد�ر  فيها  ميكن 
وهي: �لكو�رث �لعامة، وحالة �حلرب و�لطو�رئ، و�حلاجة �إىل نفقات 
�صرورية وم�صتعجلة ل حتتمل �لتاأجيل، على �أن تعر�ص هذه �لقو�نني 
�أمام جمل�ص �لأمة يف �أول �إجتماع يعقده، و�ن يبت فيها خالل دورتني 
�إعالن  يتوجب  بها  ُيبت  ومل  �مل��دة  �نق�صت  ف��اذ�  متتاليتني،  عاديتني 
بقر�ر  �إ�صتثنى  �لد�صتور  لتف�صري  �لعايل  �ملجل�ص  �ن  �إل  ف��ورً�،  بطالنها 
تف�صريي عام 2012، �لقو�نني �ملوؤقتة �لتي �حيلت ملجل�ص �لنو�ب قبل 

نفاذ �لتعديالت �لد�صتورية عام 2011 من �لفرتة �لزمنية �ملحددة.
تابع �ص2

»62«  وفاة و »5025« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

*عمان 
�أعلنت وز�رة �ل�صحة ت�صجيل 62 وفاة و5025 
�ململكة  يف  �مل�صتجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  �إ���ص��اب��ة 
�لربعاء، لريتفع �لعدد �لإجمايل �إىل 2442 وفاة 

و 198021 �إ�صابة.
يف  ح��ال��ة   1510 على  �لإ���ص��اب��ات  وت��وّزع��ت 
يف  ح��ال��ة  و1250  ع��ّم��ان،  �لعا�صمة  حمافظة 
�لرمثا،  يف  ح���الت   509 منها  �إرب���د،  حمافظة 
حالة  و369  �لزرقاء،  حمافظة  يف  حالة  و425 
حمافظة  يف  حالة  و351  �مل��ف��رق،  حمافظة  يف 
و222  جر�ص،  حمافظة  يف  حالة  و293  �لبلقاء، 
يف  ح��ال��ة  و160  �ل��ع��ق��ب��ة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة 
حمافظة عجلون، و128 حالة يف حمافظة معان، 
منها 40 حالة يف �لبرت�، و122 حالة يف حمافظة 
�لكرك، و98 حالة يف حمافظة ماأدبا، و97 حالة 

يف حمافظة �لطفيلة.
رئا�صة  عن  �ل�صادر  �لإعالمي  �ملوجز  و�أ�صار 
�حل��الت  ع��دد  �أن  �إىل  �ل�صحة  ووز�رة  �ل���وزر�ء 
فيما  حالة،   64461 �إىل  و�صل  حالّيًا  �لن�صطة 
يف  للعالج  �م�ص  �أُدِخ��ل��ت  �لتي  �حل��الت  ع��دد  بلغ 
غادرت  بينما  253حالة،  �ملعتمدة  �مل�صت�صفيات 

176 حالة �مل�صت�صفيات بعد �صفائها.
�لتي  �حل���الت  ع��دد  �إج��م��ايل  �أن  �إىل  ولفت 
 2027 بلغ  حالّيًا  �مل�صت�صفيات  يف  �لعالج  تتلّقى 
�لعناية  �أ���ص��ّرة  على  ح��ال��ة   472 منهم  ح��ال��ة، 

�حلثيثة.
حالة   5685 ت�صجيل  �إىل  �ملوجز  �أ�صار  كما 
�صفاء �م�ص يف �لعزل �ملنزيل و�مل�صت�صفيات، لي�صل 

�إجمايل حالت �ل�صفاء 131181 حالة.
�أجري  خمربّيًا  فح�صًا   27098 �أن  و�أ�صاف 
�لتي  �لفحو�صات  ع��دد  �إج��م��ايل  لي�صبح  �م�ص، 
 2435340 �لآن  �لوباء وحتى  �أجريت منذ بدء 
�ل��ف��ح��و���ص��ات  ن�����ص��ب��ة  �أن  �إىل  لف��ت��ا  ف��ح�����ص��ًا، 
5ر18  قر�بة  �إىل  و�صلت  �ليوم  لهذ�  �لإيجابّية 

باملئة.
باأو�مر  �للتز�م  �إىل  �جلميع  �ل��وز�رة  ودعت 
�رتد�ء  خ�صو�صًا  �لوقاية،  �صبل  و�ّتباع  �لّدفاع، 
 20 من  لأكرث  �لتجّمعات  �إقامة  وعدم  �لكّمامات، 
�لتوعوية  �حلملة  متابعة  �إىل  �إ�صافة  �صخ�صًا، 
فريو�ص  عدوى  من  للوقاية  �لوز�رة  �أطلقتها  �لتي 
�أ���ص��ره��م  حل��م��اي��ة  �لأف�����ر�د  وت�صجيع  ك���ورون���ا 

وجمتمعهم )#بحميهم(.

*عمان 
ب�صر  �ل��دك��ت��ور  �ل����وزر�ء  رئي�ص  ج���ّدد 
�خل�����ص��اون��ة �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �ل������وز�ر�ت 
�لإج���ر�ء�ت  باتخاذ  �ملعنّية  و�ملوؤ�ّص�صات 
�أ�صعار  يف  �مل��غ��الة  ع��دم  ل�صمان  �ل��الزم��ة 
�ل��رق��اب��ّي��ة  �لأدو�ت  وت��ف��ع��ي��ل  �ل�����ص��ل��ع، 

و�لقانونّية ل�صمان ذلك.
عقدها  �لتي  �جلل�صة  خالل  ذلك  جاء 
��صتمع  و�لتي  �لأرب��ع��اء،  �ل���وزر�ء  جمل�ص 
ناعة  �ل�صّ وزير  قّدمته  �إيجاز  �إىل  خاللها 
و�ل��ّت��ج��ارة و�ل��ت��م��وي��ن م��ه��ا �ل��ع��ل��ي ح��ول 
�ل�صلع  �أ�صعار  ل�صبط  �لقانونّية  �لو�صائل 

و�ملو�ّد �لأ�صا�صّية.
�ل�صناعة  وز�رة  �أن  �ل��ع��ل��ي  و�أّك������دت 
و�لتجارة و�لتموين لديها �لأدو�ت �لقانونية 
ممار�صات  �أي  ل�صبط  �لكافية  و�لرقابية 
�لوز�رة  جهود  م�صتعر�صة  �لقانون،  تخالف 
ل�صبط  �لعالقة  ذ�ت  �لرقابية  و�ملوؤ�ص�صات 
�أي جتاوز�ت قد حت�صل، وتكثيف جهود فرق 
�لغاية،  لهذه  �ليومية  و�لتفتي�ص  �لرقابة 
و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة بحق �ملخالفني. 
من  �ململكة  خم���زون  �أّن  �لعلي  بينت  كما 
جيدة.  ومب�صتويات  �آم��ن  �لأ�صا�صية  �ل�صلع 

على  �ل���وزر�ء  رئي�ص  �أك��د  �آخ��ر،  �صعيد  على 
�لوز�ر�ت و�جلهات �ملعنية �صرورة �ل�صتعد�د 
للتعامل  �لالزمة  �لحتياطات  و�أخ��ذ  �لتام 

�لأي��ام  خ��الل  �ملتوقعة  �جلوية  �حلالة  مع 
معدًل  نظامًا  �ل��وزر�ء  جمل�ص  و�أق��ّر  �ملقبلة. 
ل�صنة  �لأردنية  �ل�صياحية  �ملطاعم  لنظام 

ترخي�ص  ���ص��روط  لتنظيم  وذل���ك   ،2020
�ملتطلبات  وج��م��ي��ع  �ل�صياحية  �مل��ط��اع��م 
�لالزمة لعملها.                    تابع �ص2

الخصاونة:إجراءات لضمان عدم 
المغاالة في أسعار السلع

مؤكدا ضرورة االستعداد التام وأخذ االحتياطات للتعامل مع الحالة الجوية 
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ان  *عمَّ
ت�صع  ول��ة،  �ل��َدّ �أم��ن  حمكمة  �أ���ص��ن��دت 
وجه  من  ف��اٌر  �أحدهم  ا،  �صخ�صً  17 ل�  ُتهم 
�لعد�لة، ��صرتكو� ببرت يدي طفل، و�إعتام 
قبل  رق��اء  �ل��َزّ حمافظة  يف  عينيه  �إح��دى 

�صهر.
هم �لت�صع، ت�صكيل ع�صابة  وت�صمنت �لُتّ
عاهة  و�إح��د�ث  بالقتل،  و�ل�صروع  �أ�صر�ر، 
د�ئمة، و�خلطف �جلنائي، وهتك �لعر�ص 
بالتغلب على مقاومة �ملجني عليه، و�لقيام 
ا�ص،  �لَنّ بني  عب  �لُرّ و�لقاء  �رهابي  بعمل 
وحمل  ر����ص��ة،  �أدو�ت  وح��ي��ازة  وح��م��ل 
وحيازة �صالح ناري دون ترخي�ص، وجنحة 

مقاومة رجال �لأمن �لعام .
حماكمة  �لأرب��ع��اء،  �ملحكمة،  وب��د�أت 
�ملحكمة  رئي�ص  بالق�صية برئا�صة  �ملتهمني 
موفق  �لدكتور  م  �ملقَدّ �لع�صكري  �لقا�صي 

�لقا�صي  م  �مل���ق���َدّ وع�����ص��وي��ة  �مل�����ص��اع��ي��د، 
�ملدين  و�لقا�صي  هل�صة،  عامر  �لع�صكري 
ع��ام  م��دع��ي  وح�����ص��ور  �خل���و�ل���دة  عفيف 
�ملحكمة. و�أ�صندت �ملحكمة جناية �إحد�ث 
عاهة د�ئ��م��ة ب��ال���ص��رت�ك ب��ح��دود �مل��ادة 
 16 رق��م  �لعقوبات  قانون  من   76 و   335
جميًعا،  عليهم  للم�صتكى   ،1960 ل�صنة 

و�ملقرتن  ب��ال���ص��رت�ك  �جلنائي  و�خل��ط��ف 
غلب على مقاومة �ملجني  بهتك �لعر�ص بالَتّ
عليه بحدود �ملادة 302 / 4 و 76 وبدللة 

�ملادة 301 /1 / �أ من ذ�ت �لقانون.
بعمل  �لقيام  جناية  هم  �لُتّ وت�صمنت 
�ملجتمع  �صالمة  تعري�ص  �صاأنه  من  �رهابي 
�لنا�ص  بني  عب  �لُرّ و�لقاء  للخطر  و�أمنه 
للخطر  حياتهم  وت��ع��ري�����ص  وت��روي��ع��ه��م 

للمتهمني  ب��ال���ص��رت�ك  �صالح  با�صتخد�م 
جميًعا وفق قانون منع �لإرهاب.

ت�صكيل  ج��ن��اي��ة  �مل��ح��ك��م��ة  و�أ���ص��ن��دت 
�لعمد  بالقتل  ��روع  و�ل�����صُّ �أ���ص��ر�ر  ع�صابة 
على  بالتغلب  �لعر�ص  وهتك  بال�صرت�ك 
مقاومة �ملجني عليه وجنحة مقاومة رجال 
ه  ر��صَّ �أدو�ت  وحيازة  وحمل  �لعام  �لأم��ن 
للمتهمني جميًعا وحمل وحيازة �صالح ناري 

اد�ص. دون ترخي�ص للمتهم �ل�َصّ
رت �ملحكمة حماكمة �ملتهم �ل�صابع  وقَرّ
بالطرق  �أبلغته  �أن  بعد  غيابًيا،  ع�صر 
بت�صليم  �ليومية  و�ل�صحف  �صمية  �لَرّ
جميعهم  �ملتهمون  و�أنكر  للمحكمة.  نف�صه 
�لتهم �مل�صندة �ليهم بعد �أن مَتّ �صوؤ�لهم عن 

قيامهم بها من ِقبل هيئة �ملحاكمة.
على  حم��ام  توكيل  �ملحكمة  رت  وق����َرّ
ح�صاب �خلزينة �لعامة لثالثة متهمني يف 
�لق�صية بعد �أن قالو� �إَنّهم ل ميلكون قدرة 

مالية لتوكيل حمامي دفاع عنهم.
وقال �مل�صاعيد يف ت�صريح �صحايف بعد 
�عتباًر�  �صت�صتكمل  �ملحكمة  �إَنّ  �جلل�صة، 
�ملحاكمة،  جل�صات  �ملقبل  �لأح��د  يوم  من 
�لق�صية  هذه  يف  �أ�صبوعًيا  جل�صتني  بعقد 
مع  يتفق  ومب��ا  �صاهًد�،   26 ل  و�صت�صتمع 

�أ�صول �ملحاكمات �جلز�ئية.
ي��وم  �ىل  جل�صاتها  �ملحكمة  ورف��ع��ت 
�حل����ايل؛  �ل���ث���اين  ت�����ص��ري��ن  �لأح�����د 29 

ل�صتكمال �لَنّظر يف �لق�صية.
�لقب�ص  �ألقت  �لأمنية  �لأجهزة  وكانت 
رق���اء،  �ل���َزّ فتى  بق�صية  متهًما   16 على 
ول��ة  �ل��َدّ �أم��ن  حمكمة  �إىل  حتويلهم  ومت 

ملحاكمتهم. 

*عمان 
ملجل�ص  �لت�صريعية  �لأج��ن��دة  ت�صم 
مدرجة  ت�صريعًا   73 ع�صر  �لتا�صع  �لنو�ب 
منها  �لنيابية،  �للجان  �عمال  جدول  على 
�صنو�ت  منذ  تنتظر  م��وؤق��ت��ًا،  ق��ان��ون��ًا   26

حتويلها �ىل �صيغ عادية.
ل�صنة   79 رق��م  �مل��وؤق��ت  �لقانون  وُيعد 
و�لقرى”  �مل���دن  تنظيم  “قانون   1966
�لقو�نني  �أق��دم  من  �خلم�صة،  وتعديالته 
من  �إج���ر�ًء  تنتظر  ز�ل��ت  ما  �لتي  �ملوؤقتة 
�ملعدل  جانب  �ىل  �لت�صريعية،  �ل�صلطة 
ل�صنة  رقم 14  �لإ�صافية  �ل�صريبة  لقانون 
ل�صنة   64 رقم  �لعام”  و”�لكهرباء   ،1993
�ل�صركات  2002، و�لقو�نني �ملعدلة لقانون 
 2002 ل�صنتي  و35  و40   4 �لرق��ام  ذو�ت 

و2010.
عام  �لد�صتورية  �لتعديالت  وك��ان��ت 
فيها  ميكن  �لتي  �حل��الت  ح��ددت   ،2011
جمل�ص  يكون  عندما  موؤقتة  قو�نني  �إ�صد�ر 
�لعامة،  �ل��ك��و�رث  وه��ي:  منحاًل،  �ل��ن��و�ب 
�إىل  و�حلاجة  و�ل��ط��و�رئ،  �حل��رب  وحالة 
حتتمل  ل  وم�صتعجلة  ���ص��روري��ة  نفقات 
�لقو�نني  ه��ذه  تعر�ص  �أن  على  �لتاأجيل، 
يعقده،  �إجتماع  �أول  يف  �لأمة  جمل�ص  �أمام 
عاديتني  دورت����ني  خ���الل  فيها  ي��ب��ت  و�ن 
بها  ُيبت  ومل  �ملدة  �نق�صت  فاذ�  متتاليتني، 
يتوجب �إعالن بطالنها فورً�، �إل �ن �ملجل�ص 
بقر�ر  �إ�صتثنى  �لد�صتور  لتف�صري  �ل��ع��ايل 
تف�صريي عام 2012، �لقو�نني �ملوؤقتة �لتي 
�حيلت ملجل�ص �لنو�ب قبل نفاذ �لتعديالت 
�لد�صتورية عام 2011 من �لفرتة �لزمنية 

�ملحددة.

وت�صم جد�ول �أعمال �للجان، �لقو�نني 
قانون   “  2003 ل�صنة   52 رق��م  �ملوؤقتة: 
رق��م  �لعام”،  �ل��ك��ه��رب��اء  ل��ق��ان��ون  م��ع��دل 
مهنة  تنظيم  “قانون   2003 ل�صنة   73
�ملحا�صبة �لقانونية”، رقم 82 ل�صنة 2003 
“قانون معلومات �لئتمان”، رقم 15 ل�صنة 
“قانون �ملعلومات �لئتمانية”، رقم   2010
�لوحد�ت  مو�زنات  “قانون   2010 ل�صنة   4
رقم   ،”2017 �ملالية  لل�صنة  �حلكومية 
لقانون  معدل  “قانون   2002 ل�صنة   15
�لردن  ب��ني  �لإم��ت��ي��از  �إتفاقية  ت�صديق 
و�صركة �لبرتول �لوطنية”، رقم 67 ل�صنة 
2002 “قانون معدل لقانون مر�قبة �أعمال 
“قانون   2003 ل�صنة   53 رق��م  �لتاأمني”، 

�لبنك �لوطني لتمويل �مل�صاريع �ل�صغرية«.
ك��م��ا ت�����ص��م �ل��ق��و�ن��ني �مل��وؤق��ت��ة، رق��م 
لقانون  معدل  “قانون   2003 ل�صنة   55
�لبوتا�ص  ل�صركة  �ملمنوح  �لإمتياز  ت�صديق 
“قانون   2003 ل�صنة   70 رقم  �لعربية”، 
 2003 ل�صنة   82 رق��م  �لتجارة”،  غ��رف 
“قانون معلومات �لإئتمان”، رقم 29 ل�صنة 
�ل�صريبة  لقانون  معدل  “قانون   2009
�لعامة على �ملبيعات”، رقم 23 ل�صنة 2010 
�لإمتياز  ت�صديق  لقانون  معدل  “قانون 
رقم  �لعربية”،  �لبوتا�ص  ل�صركة  �ملمنوح 
على  �لت�صديق  “قانون   2010 ل�صنة   25
جتارة  منطقة  لإقامة  �ل�صر�كة  �تفاقية 
�مل��وؤق��ت  و�ل��ق��ان��ون  وتركيا”،  �لردن  ب��ني 
�ملعلومات  “قانون   2010 ل�صنة   15 رق��م 

�لئتمانية«.
�مام  �ملعرو�صة  �لقو�نني  ع��دد  ويبلغ 
ق��ان��ون  م�����ص��روع   42 �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �للجنة 

ل�صنة  و�لذخائر  �لأ�صلحة  �أبرزها قو�نني: 
 ،2016 ل�صنة  �ل�صري  لقانون  �ملعدل   ،2016
ل�صنة  �ملدنية  �لنز�عات  لت�صوية  �لو�صاطة 
بالب�صر  �لإجتار  منع  لقانون  �ملعدل   ،2019
�لت�صديق  قانون  وم�صروع   ،2019 ل�صنة 
على �تفاقية �مل�صاعدة �لقانونية �ملتبادلة 
�لردنية  �ململكة  بني  �جلز�ئية  �مل�صائل  يف 
�لأمريكية  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �لها�صمية 

ل�صنة 2016.
للجنة  �لت�صريعية  �لأج��ن��دة  وت�صم 
�مل�����ص��رتك��ة )�ل��ق��ان��ون��ي��ة و�لد�ري������ة( 32 
هي   ،2019 ل�صنة  م��ع��دل  ق��ان��ون  م�صروع 
�لأمن  �ملحلية،  �لإد�رة  لقو�نني:  �ملعدلة 
�لع�صكري،  �لتقاعد  �ملدين،  �لتقاعد  �لعام، 
�لإ���ص��الم��ي،  �لتمويل  �صكوك  �جل��م��ارك، 
�ل�صفر،  ج���و�ز�ت  �ل��ربي��د،  توفري  �صندوق 
�لإع�����الم �مل���رئ���ي و�مل�����ص��م��وع، �خل��دم��ات 
�ل��ربي��دي��ة، �أ���ص��ول �مل��ح��اك��م��ات �مل��دن��ي��ة، 
�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة وت��ر���ص��ي��د �ل��ط��اق��ة، 
و�لتكنولوجيا،  للعلوم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص 
�لهيئة �مللكية لالأفالم، مقاويل �لإن�صاء�ت، 
و�لتدري�ص،  و�خلطابة  و�لإر���ص��اد  �لوعظ 
حماية �لرت�ث �لعمر�ين و�حل�صري، رعاية 
�ملعونة  �صندوق  �ملدين،  �لطري�ن  �لثقافة، 
�لإقت�صادية،  �مل�صاريع  تطوير  �لوطنية، 
�لإت�صالت، �ملعامالت �لإلكرتونية، تنظيم 
�ل�صركات،  �ل��ق��ان��ون��ي��ة،  �ملحا�صبة  مهنة 
�ل�صحة  و�ل�صيدلة،  �ل���دو�ء  �جلمعيات، 
�لبناء  �لبيطريني،  �لأطباء  نقابة  �لعامة، 
�لوطني �لأردين، �لطرق، كما ينتظر قانون 
ل�صنة  �ملعلومات  على  �حل�صول  حق  �صمان 
�لقانونية  �للجنتني  ط��اول��ة  على   2019

و�لتوجيه و�لعالم و�لثقافة.
�ما �أبرز �لقو�نني �ملعرو�صة �أمام �للجنة 
�ملالية فهي: م�صروع قانون تنظيم �ملو�زنة 
�حلكومية  �ل��وح��د�ت  وم��و�زن��ات  �لعامة 
لقانون  �مل��ع��دل  و�ل��ق��ان��ون   ،2017 ل�صنة 
وقانون   ،2019 ل�صنة  �ملالية  �لفو�ئ�ص 
رخ�����ص �مل��ه��ن د�خ���ل ح���دود �أم��ان��ة عمان 
ل�صنة 2019 بالت�صارك مع جلنة �لقت�صاد 
ديو�ن  تقرير  �ىل  بالإ�صافة  و�ل�صتثمار، 

�ملحا�صبة �ل�صابع و�ل�صتني لعام 2018.
و�ل�صتثمار،  �لقت�صاد  جلنة  وت�صم 
و�ل�صناعة  �لتجارة  غرف  قانون  م�صروع 
ق��ان��ون  �ل���غ���اء  وق���ان���ون   ،2018 ل�����ص��ن��ة 
لإقامة  �ل�صر�كة  �تفاقية  على  �لت�صديق 
وتركيا  �لأردن  بني  ح��رة  جت��ارة  منطقة 
جلنة  ي��ن��ت��ظ��ر  ح���ني  يف   ،2019 ل�����ص��ن��ة 
�لوقاية  قانون  �ملعدنية،  و�لرثوة  �لطاقة 
 ،2016 ل�صنة  �لنووي  و�لم��ن  �ل�صعاعية 
وق���ان���ون �ل��غ��اء ق��ان��ون �ل��ت�����ص��دي��ق على 
لالإ�صتك�صاف  �لإنتاج  يف  �مل�صاركة  �إتفاقية 
وتطويره  �إكت�صافه  وتقييم  �لبرتول  عن 
�لطبيعية،  �مل�صادر  �صلطة  بني  و�إنتاجه 
و�صركة �أمونايت للطاقة يف منطقة �جلفر 
ينتظر  فيما   ،2017 ل�صنة  �لأردن  وو�صط 
�ملعدل  �لقانون  و�لبيئة،  �ل�صحة  جلنة 
�لمومة  ورع��اي��ة  �لقبالة  مهنة  لقانون 
غرفة  وق��ان��ون   ،  2019 ل�صنة  و�ل��ط��ف��ل 
�مام  �ملعرو�ص  ل�صنة 2008،  �لردن  زر�عة 
ومعدل  و�لبادية،  و�ملياه  �ل��زر�ع��ة  جلنة 
�لعمل  جلنة  يف   2020 ل�صنة  �لعمل  قانون 
)برت�- و�ل�صكان.  �لجتماعية  و�لتنمية 

وليد �لهباهبة(

*عمان 
�صارك معهد �لعناية ب�صحة �لأ�صرة يف 
حملة  يف  �لأربعاء،  �حل�صني،  �مللك  موؤ�ص�صة 
�مل��ر�أة  �صد  �لعنف  ملناه�صة  يوما   16 �ل��� 
�ل�صوؤون  وزي��ر  رعاية  حتت  �نطلقت  �لتي 
مو�صى  �ملهند�ص  و�لربملانية،  �ل�صيا�صية 
للق�صاء  �لدويل  �ليوم  وي�صادف  �ملعايطة. 
ت�صرين  م��ن   25 �مل����ر�أة،  �صد  �لعنف  على 
“نحو  �صعار  حتت  �لعام  هذ�  وجاء  �لثاين، 
�لتمويل،  �صعيد  ع��ل��ى  �جل��ه��ود  ت��وح��ي��د 

و�ل�صتجابة، و�حلماية وجمع �لبيانات«.
وو�����ص����ع م��ع��ه��د �ل���ع���ن���اي���ة ب�����ص��ح��ة 
من  جمموعة  يت�صمن  برناجما  �لأ���ص��رة 

�ملن�صات  عرب  بع�صها  و�لور�صات،  �لأن�صطة 
بع�ص  يف  د�خلية  و�أخ���رى  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
�ملر�كز، لتنفيذها يف 17 موقعا تابعا له يف 

�لعا�صمة عمان و�ملحافظات.
و���ص��ت��ق��دم ح���م���الت �مل��ع��ه��د ج��ل�����ص��ات 
�لعنف  ب��خ��ط��ورة  للتوعية  وحم��ا���ص��ر�ت 
تنعك�ص  �لتي  �لكارثية  و�آث��اره  �مل��ر�أة،  �صد 
�صلبا على �لأ�صرة و�ملجتمع، وبر�مج تتعلق 
للن�صاء  و�جل�����ص��دي  �لنف�صي  بالتمكني 
و�ل��ف��ت��ي��ات. و���ص��ت��ع��ر���ص ف���رق �مل��ع��ه��د يف 
جمموعة  �صممتها  فيديوهات  حمالتها، 
على  تركز  خمت�صني،  باإ�صر�ف  �ل�صباب  من 
�لنوع  على  �ملبني  �لعنف  ومناه�صة  نبذ 

حتقيق  يف  ذل���ك  و�أه��م��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي، 
حملة  وج��اءت  �ملجتمعي.  و�ل�صلم  �لأم��ن 
�لأ�صري  للعنف  �لت�صدي  بفكرة  �لعام  هذ� 
���ص��د �ل��ف��ت��ي��ات و�ل��ن�����ص��اء مب��ج��م��وع��ة من 
�ملر�أة  حق  �أهمها  من  �ملجتمعية،  �لر�صائل 
�آمن، ور�صائل حول جر�ئم  و�لفتاة يف بيت 
وم�صاركة  �لإل��ك��رتوين،  و�لعنف  �ل�صرف، 
�لرجل يف �لت�صدي للعنف. يذكر �أن �ملعهد 
ملناه�صة  �لوطني  �لفريق  يف  فاعل  ع�صو 
�ل�  �عتماد  �صهادة  على  وحا�صل  �لعنف، 
)HCAC(، ويقدم رعاية �صحية �صاملة 
لالأ�صرة، وتدريًبا للمتخ�ص�صني يف �لرعاية 

�ل�صحية �لأ�صرية، وحماية �لأطفال.

�لنه�صة  منظمة  �أعلنت  �ل�صياق،  ويف 
�حلملة  ه��ذه  يف  م�صاركتها  ع��ن  )�أر�����ص( 
للق�صاء على �لعنف �صد �ملر�أة، بح�صب بيان 

�صادر عن �ملنظمة.
�للجنة  مع  بالتن�صيق  �مل�صاركة  وجاءت 
�لوطنية �لأردنية للمر�أة، وجمموعة عمل 
على  �ملبني  بالعنف  �ملعنية  �ملتحدة  �لأمم 
�ملعهد  مع  وبالتعاون  �لجتماعي،  �لنوع 
�لأمم  وبرنامج  “�لالعنف”  للعمل  �لدويل 
�ملتحدة  �لأمم  وهيئة  �لإمن��ائ��ي  �ملتحدة 
�أع�����ص��اء  م��ن  �ملنظمة  و���ص��رك��اء  ل��ل��م��ر�أة 
�لتحالف �لوطني �لأردين )جوناف( بعدد 

من �لفعاليات و�ملخرجات.

*عمان 
�مللكة  مركز  يف  �لقلب  جر�حة  م�صت�صار  ح�صل 
علياء مبدينة �حل�صني �لطبية �لعقيد �لطبيب �صالح 
�حلكومي  �لتميز  جائزة  على  �لطر�ب�صة،  �لدين 
متنحها  و�لتي  حكومي  موظف  �أف�صل  لفئة  �لعربي 
دولة  حكومة  مع  بالتعاون  �لعربية  �ل��دول  جامعة 

�لإمار�ت بن�صختها �لأوىل لعام 2020.
نظرً�  �لطر�ب�صة  للدكتور  �جلائزة  هذه  وجاءت 
ما  لطرحه  �إ�صافة  �ملتميز،  �لإد�ري  �لفني  ل��دوره 
جر�حات  يف  متخ�ص�صًا  علميًا  بحثًا   30 عن  يزيد 
�لقلب �ملتنوعة، وم�صاركاته يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت 
�ملحلية و�لعربية و�لدولية �لتي �أ�صهمت ب�صكل فاعل 

بتطوير جر�حة �لقلب و�لبحث �لعلمي.
“�إن ح�صويل على هذه  �لطر�ب�صة  �لعقيد  وقال 
�جلائزة يعود للدعم �ملتو��صل من موؤ�ص�صة �خلدمات 
يف  باإ�صر�كنا  يومًا  تبخل  مل  و�لتي  �مللكية،  �لطبية 

لن�صتزيد  �ملتقدمة  �لدول  �إىل  و�بتعاثنا  �ملوؤمتر�ت 
تهدف  و�لتي  �خلرب�ت،  و�كت�صاب  �لطبية  �لعلوم  من 
�لأردين  �ل�صحي  بالقطاع  �لنهو�ص  �إىل  خاللها  من 
�ملقدمة  �ل�صحية  �لرعاية  م�صتوى  برفع  و�مل�صاهمة 

للمو�طن �لأردين«.
�لعربي  �حلكومي  �لتميز  جائزة  �أن  �إىل  ي�صار 
�لإد�ري��ة  للتنمية  �لعربية  �ملنظمة  تنظمها  �لتي 
�لتابعة جلامعة �لدول �لعربية وبدعم من حكومة 
لتكرمي  تهدف  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لأفر�د ذوي �لأد�ء �ملميز و�لذين ��صتطاعو� ترك 
�أثر كبري وتغيري �يجابي على �جلهات �لتي ينتمون 
�إ�صافة  بها،  يعملون  �لتي  �لقطاعات  على  �أو  �إليها 
�ملوؤ�ص�صي  و�لتميز  �لإد�ري  �لتطوير  يف  لالإ�صهام 
و�لحتفاء  �ل��ق��ي��ادي،  �لفكر  وحتفيز  �حلكومي، 
بالتجارب �لإد�رية و�حلكومية �لناجحة يف �لوطن 

�لعربي.

*عمان 
تابع رئي�ص هيئة �لأركان �مل�صرتكة �للو�ء �لركن 
�أرك��ان  روؤ���ص��اء  م��ن  وع��دد  �حلنيطي  �أح��م��د  يو�صف 
بالتدريب  �مل�صاركة  �لعربية  للدول  �مل�صلحة  �لقو�ت 
�مل�صرتك »�صيف �لعرب«، �لأربعاء، �ملرحلة �لرئي�صة 
للتدريب �لذي نفذته جمموعة من �لقو�ت �مل�صلحة 
و�لبحرين  و�لإم��ار�ت  و�ل�صعودية  وم�صر  �لأردن  يف 

و�ل�صود�ن بقاعدة حممد جنيب �لع�صكرية.
�لفر�صية  �إىل �صرح مف�صل عن  و��صتمع �حل�صور 
تعبوي  مترين  نفذ  كما  �لتدريب،  عليها  بني  �لتي 
با�صتخد�م �لذخرية �حلية للقو�ت �جلوية وخمتلف 
�لقيا�صي،  با�صنادها  �مل�صاركة  �لقو�ت  من  �لأ�صلحة 
يف  عالية  وك��ف��اءة  دق��ة  خاللها  �مل�صاركون  �ظهر 
و�ل��ق��درة  �لثبات و�حل��رك��ة  م��ن  �لأه����د�ف  �إ���ص��اب��ة 
�مل�صرتك  �لعمل  خالل  من  �ملناورة  على  �لحرت�فية 
بني �لقو�ت �لعربية يف تعاون كامل لتحقيق �ملهمات 

�ملطلوبة �صمن �لتوقيتات �ملحددة.
�إحدى  �مل�صاركة  �لقو�ت  نفذت  �صياق مت�صل،  ويف 

�أرك��ان  رئي�ص  بح�صور  �لثالثاء  �لتمرين  م��ر�ح��ل 
�حلر  �لقفز  ت�صمنت  �لتي  �مل�صرية  �مل�صلحة  �لقو�ت 
فرق  بني  �لتن�صيق  م��دى  �أظهرت  �مل�صاركة،  للدول 
بدقة  �ملوكلة  �ملهمات  تنفيذ  يف  �خلا�صة  �ل��ق��و�ت 

وكفاءة عالية.
ب��وؤرة  �ق��ت��ح��ام  حت��اك��ي  عمليات  ت�صمنت  كما 
مع  بالتز�من  مبنية  مناطق  �صمن  م�صلحة  �إرهابية 
من  عدد�  �مل�صاركة  للدول  �لبحرية  �لقو�ت  تنفيذ 
بو��صطة فرق  �أهد�ف  �لإغارة على  �صملت  �لأن�صطة 

�ل�صفادع �لب�صرية.
ويف نهاية �لتمرين، نفذت �لدول �مل�صاركة قفزة 
�ل�صد�قة باأعالمها �أظهرت مدى �لتناغم بني عنا�صر 

�لقو�ت �مل�صلحة للدول �مل�صاركة.
�لتعاون  عالقات  دعم  �إط��ار  يف  �لتدريب  وياأتي 
للدول  �مل�صلحة  �ل��ق��و�ت  ب��ني  �مل�صرتك  �لع�صكري 
على  �لقدرة  وتعزيز  بالتدريب،  �مل�صاركة  �ل�صقيقة 
با�صتخد�م  م�صرتكة  قتالية  مهام  وتنفيذ  �إد�رة 

خمتلف �لأ�صلحة �حلديثة و�ملتطورة.

*عمان 
بحث وزير �ملياه و�لري �لدكتور معت�صم �صعيد�ن 
فريونيك  بعمان  �لفرن�صية  �ل�صفرية  مع  �لأرب��ع��اء، 
�ل�صحي  و�ل�صرف  �ملياه  م�صاريع  يف  �لتعاون  فولند، 

و�صبل تعزيزها يف ظل جائحة كورونا.
وك�صف �صعيد�ن خالل �للقاء عن م�صاريع جديدة 
�ملقبل،  �لعام  تنفيذها مطلع  �صيبد�أ  �ل�صحي  لل�صرف 
مناطق  خلدمة  جديد  �صحي  �صرف  م�صروع  منها 

�لرمثا و�صهل حور�ن بقيمة 100 مليون يورو.
�ملقدمة  �لفرن�صية  �مل�صاعد�ت  حجم  �أن  و�أ�صاف 
خالل  للتنمية  �لفرن�صية  �لوكالة  من  �ملياه  لقطاع 
يورو،  مليون   400 جت��اوزت  و�ل�صابق  �حل��ايل  �لعام 
�ل�صحي،  و�ل�صرف  �ملياه  خدمات  نوعية  لتح�صني 

م�صيد� بالدعم �لفرن�صي �ملقدم لقطاع �ملياه.
و�أكد حر�ص �لوز�رة �لد�ئم على تعزيز �لتعاون 
و�ل�صتفادة من �خلرب�ت �لفرن�صية، م�صتعر�صا خطة 
وتنفيذ  جديدة،  مائية  م�صادر  لتاأمني  �ملياه  قطاع 
كفاءة  لرفع  �لل  عبد  �مللك  لقناة  حماذ  مياه  خط 
�نظمة �لري و�لتزويد وحماية �مل�صادر �ملائية حتت 

مظلة وز�رة �لزر�عة.
�ملياه  �ملبذولة يف قطاع  �ل�صفرية �جلهود  وثمنت 
موؤكدة  �ملتز�يدة،  �ملائية  �لأعباء  ملو�جهة  باململكة 
�لأهمية  �ملياه  قطاع  تويل  �لفرن�صية  �حلكومة  �أن 
يتعلق  م��ا  ول�صيما  �جن���از�ت���ه،  وت��ت��اب��ع  �لق�صوى 
مب�صاريع معاجلة �لفاقد و�ل�صرف �ل�صحي لنعكا�صها 

�ملبا�صر على حياة �ملو�طنني.

ولة ُتسند 9 ُتهم  أمن الدَّ
رقاء لـ 17 شخًصا بقضية فتى الزَّ

73  تشريعًا بانتظار النواب منها 26 قانونًا مؤقتًا

معهد العناية بصحة األسرة يبدأ 
حمالت مناهضة العنف ضد المرأة

الطبيب الطرابشة يحصل على جائزة 
التميز الحكومي العربي لعام 2020

رئيس هيئة األركان يتابع 
التمرين العسكري سيف العرب

وزير المياه يبحث مع السفيرة 
الفرنسية التعاون المشترك

*عمان 
ب�صر  �ل���دك���ت���ور  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����ص  ج����ّدد 
و�ملوؤ�ّص�صات  �ل��وز�ر�ت  على  �لتاأكيد  �خل�صاونة 
ل�صمان  �لالزمة  �لإج���ر�ء�ت  باتخاذ  �ملعنّية 
�ل�صلع، وتفعيل �لأدو�ت  �أ�صعار  �ملغالة يف  عدم 

�لرقابّية و�لقانونّية ل�صمان ذلك.
عقدها  �ل��ت��ي  �جلل�صة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
خاللها  ��صتمع  و�لتي  �لأربعاء،  �لوزر�ء  جمل�ص 
و�لّتجارة  ناعة  �ل�صّ وزي��ر  قّدمته  �إيجاز  �إىل 
�لقانونّية  �لو�صائل  حول  �لعلي  مها  و�لتموين 

ل�صبط �أ�صعار �ل�صلع و�ملو�ّد �لأ�صا�صّية.
و�لتجارة  �ل�صناعة  وز�رة  �أن  �لعلي  و�أّكدت 
و�لرقابية  �لقانونية  �لأدو�ت  لديها  و�لتموين 
�لقانون،  تخالف  ممار�صات  �أي  ل�صبط  �لكافية 
م�صتعر�صة جهود �لوز�رة و�ملوؤ�ص�صات �لرقابية 
حت�صل،  قد  جتاوز�ت  �أي  ل�صبط  �لعالقة  ذ�ت 
و�لتفتي�ص  �ل��رق��اب��ة  ف���رق  ج��ه��ود  وتكثيف 
�لإج���ر�ء�ت  و�ت��خ��اذ  �لغاية،  لهذه  �ليومية 

�لالزمة بحق �ملخالفني.
كما بينت �لعلي �أّن خمزون �ململكة من �ل�صلع 

�لأ�صا�صية �آمن ومب�صتويات جيدة.
على  �ل��وزر�ء  رئي�ص  �أكد  �آخ��ر،  �صعيد  على 
�ل�صتعد�د  �صرورة  �ملعنية  و�جلهات  �ل��وز�ر�ت 
مع  للتعامل  �لالزمة  �لحتياطات  و�أخذ  �لتام 

�حلالة �جلوية �ملتوقعة خالل �لأيام �ملقبلة.
لنظام  معدًل  نظامًا  �ل��وزر�ء  جمل�ص  و�أق��ّر 
 ،2020 ل�صنة  �لأردن��ي��ة  �ل�صياحية  �ملطاعم 
�ملطاعم  ترخي�ص  ���ص��روط  لتنظيم  وذل���ك 

�ل�صياحية وجميع �ملتطلبات �لالزمة لعملها.
�تفاقّية مع  �لوزر�ء على  كما و�فق جمل�ص 
�لزدو�ج  لإنهاء  �صنغافورة  جمهورية  حكومة 
�لدخل،  على  بال�صر�ئب  يتعّلق  فيما  �ل�صريبي 

ومنع �لتهّرب من �ل�صر�ئب وجتّنبها.
�أي�����ص��ًا  �مل��ج��ل�����ص  ق���رر  �آخ����ر،  �صعيد  ع��ل��ى 
�لإذ�عة  موؤ�ّص�صة  �إد�رة  جمل�ص  ت�صكيل  �إعادة 
�لطر�ونة  فا�صل  غيث  بتعيني  و�لتلفزيون 

عام  مدير  من:  كّل  وع�صوّية  متفرغًا،  رئي�صًا 
موؤ�ّص�صة �لإذ�عة و�لتلفزيون، ومدير �لتوجيه 
�ل�صحفيني،  ونقيب  �لفنانني،  ونقيب  �ملعنوي، 
وناجح �أبو �لزين، وي�صر ح�ّصان، وحممد يون�ص 

�لعبادي، و�لدكتور خلف �لطاهات.
�لدكتور  �لأ�صتاذ  تعيني  �ملجل�ص  قّرر  كما 
مي�صاء  �لدكتورة  و�لأ�صتاذة  حمافظة  عزمي 
بي�صون ع�صوين يف جمل�ص �لتعليم �لعايل عن 

فئة �لأكادمييني.
�صاهر  �ل��دك��ت��ور  ت��ع��ي��ني  �مل��ج��ل�����ص  وق����ّرر 
�لإح�صاء�ت  لد�ئرة  عاّمًا  مديرً�  �ل�صو�بكة 
�لعاّمة، وذلك بعد ح�صوله على �أعلى �لعالمات 
لنتائج  وفقًا  للوظيفة،  �ملتقّدمني  جميع  بني 
�لتعيني  نظام  بح�صب  �أجريت  �لتي  �مل�صابقة 
�لتي  و�لختبار�ت  �لقيادّية،  �لوظائف  على 
ومقابالت  �ملدنّية،  �خلدمة  دي��و�ن  �أج��ر�ه��ا 
على  و�لتعيني  لالختيار  �ل��وز�رّي��ة  �للجنة 

�لوظائف �لقيادّية.

رئيس الوزراء يجدد التأكيد على اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لضمان عدم المغاالة في أسعار السلع
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*عمان 
عقد �ملجل�ص �لقت�صادي و�لجتماعي جل�صتني 
بعنو�ن: �لتنمية �لجتماعية، و�لأ�صرة و�لطفولة، 
�صمن جل�صات تقرير حالة �لبالد 2020 �صارك يف 

�جلل�صتني نخبة من �خلرب�ء و�ملخت�صني.
�لتنمية  قطاع  و�صع  �لأوىل  �جلل�صة  وتناولت 
�لجتماعية، و��صتجابته لتد�عيات جائحة كورونا 
للمر�جعة  �لقطاع  ه��ذ�  �أُخ�صع  �إذ  معها،  فه  وتكيُّ
�لبحث  منهج  مبوجب  �لتقرير،  ه��ذ�  �إط��ار  �صمن 

�لنوعي ممثاًل بطرقه �ل�صتة. 
�لعمل  قطاع  �أن  ع��ز�ي��زة  وجيه  �لعني  وق��ال 
�لتنمية  وز�رة  ع��ل��ى  يقت�صر  ل  �لج��ت��م��اع��ي 
�لجتماعية وبالتايل فاإن �مل�صاركات يجب �أن تكون 
باأن  �لإميان  موؤكد� �صرورة  �أكرب من كافة �جلهات، 

�لعمل �لجتماعي لي�ص جمرد وظيفة.
وخالل  �إن��ه  �خل�صو�ص  بهذ�  �مل�صاركون  وق��ال 
�لجتماعية،  للجمعيات  غياب  ثّمة  كان  �جلائحة 
�لقطاع  هذ�  حتكم  �لتي  و�لأنظمة  �لقو�نني  ب�صبب 
و�لتي يجب �إعادة �لنظر فيها، �إ�صافة �إىل �صرورة 
مبا  �لأهلية  �ملوؤ�ص�صات  ت�صجيل  مرجعيات  توحيد 
و�لتز�م  و�جلمعيات،  �لربحية  غري  �ل�صركات  فيها 

بع�ص �ملوؤ�ص�صات بدورها �ملر�صوم يف ت�صريعاتها.
�صامل  م�صح  عمل  ب�صرورة  �مل�صاركون  و�أو�صى 
�لجتماعية  �لتنمية  موؤ�ص�صات  خ��دم��ات  ملتلقي 
�لأن�صب  �لرعاية  لتقدمي  خ�صائ�صهم،  لتحديد 
بالت�صاوي  �جلهود  هذه  توزيع  ول�صمان  و�لأف�صل 

لالأفر�د �مل�صتحقني لهذه �خلدمات.
وت��ن��اول��ت �جل��ل�����ص��ة �ل��ث��ان��ي��ة ورق����ة �لأ���ص��رة 
و�لطفولة، وركزت حماورها على �لآثار �لقت�صادية 
ك��ورون��ا،  ج��ائ��ح��ة  ب�صبب  ب��الأ���ص��رة  حل��ق��ت  �ل��ت��ي 
و�لنف�صية  �جل�صدية  �ل�صحية  �لآث��ار  �إىل  �إ�صافة 
به  قامت  �لذي  و�ل��دور  �لجتماعية،  و�لآث��ار  منها 
�ملوؤ�ص�صات �مل�صوؤولة عن �لأ�صرة و�لطفولة �حلكومية 

و�خلا�صة لتخفيف �آثار �جلائحة.
و�صدد �مل�صاركون على �أهمية تفعيل دور �لأ�صرة 
�لرتبوي فيما يت�صل بالتعامل مع �إجر�ء�ت �لوقاية 
�إ�صافة  �لوبائية،  �حلالة  ظلِّ  يف  �لعامة  و�ل�صالمة 
عن  �لتعليم  عملية  �إجن��اح  يف  دوره��م  تفعيل  �إىل 
بعد و�لتي و�جهت �لعديد من �مل�صكالت �لتي تت�صل 
ب�صعوبة �للتز�م باحل�ص�ص �ملخ�ص�صة للطالب على 

�لتلفاز �أو �ملن�صات �لإلكرتونية.

�لأطفال  عمالة  ق�صية  �أن  �إىل  �مل�صاركون  ونوه 
بها  �ملعمول  �لقو�نني  يف  �لنظر  �إع��ادة  �إىل  حتتاج 
�إىل �صرورة در��صة  �إ�صافة  ومدى فاعلية تطبيقها، 
و�لطفولة  �لأ�صرة  قطاع  ملوؤ�ص�صات  �ملالية  �لقدر�ت 
على  �أكرث  فعال  دور  لها  يكون  حتى  ماديا  لتمكينها 
�لقت�صادي  �ملجل�ص  عام  �أمني  وقال  �لو�قع.  �أر�ص 
�لهدف  �إن  �ل�صو�فني  �أحمد  بالوكالة  و�لجتماعي 
مع  لتو�فقات  �لو�صول  �جلل�صات  عقد  من  �لأ�صا�صي 

�ملجل�ص  يقدمها  بتو�صيات  للخروج  �ملعنية  �جلهات 
�لق�صايا  حول  و�لتطبيق  للتنفيذ  قابلة  للحكومة 

�لوطنية �مللحة يف ظلِّ جائحة كورونا. 
يذكر �أن تقرير حالة �لبالد 2020 يختلف عن 
موؤ�ص�صات  ��صتجابة  طريقة  يدر�ص  باأنه  �صابقيه 
كورونا،  جائحة  فر�صتها  �لتي  للتد�عيات  �لدولة 
�لأزم��ات  مع  �لتعامل  يف  م�صتفادة  بدرو�ص  للخروج 

�لطارئة.

*عمان 
�ملوؤ�ص�صي  �لأد�ء  لتطوير  دول��ة  وزي��ر  �أ���ص��ادت 
�لأردن  حققها  �لتي  بالنجاحات  �لعجارمة  ر�بعة 
على م�صتوى �ملوؤ�ص�صات و�لأفر�د �مل�صاركني يف �لدورة 
�لأوىل من جائزة �لتميز �حلكومي �لعربي �لتي مت 

�إعالن نتائجها يف حفل �فرت��صي، �لأربعاء.
وبتوجيهات  �حلكومة  حر�ص  �لعجارمة  و�أكدت 
على  �ل��ث��اين،  ع��ب��د�لل  �مللك  جاللة  م��ن  م�صتمرة 
�لروؤى  تنفيَذ  �صاأنه  من  �لذي  �ملوؤ�ص�صي  �لتميز  دعم 
مو�صحة  �مل�صتقبلية،  �حلكومية  و�ل�صرت�تيجيات 
�لر�صمي  �حلر�ص  عن  يعرب  �جلائزة  هذه  �إطالق  �أن 
�لعربي، على �لتطوير و�لتح�صني و�لتميز �لإد�ري يف 
�لوطن �لعربي، ويكّرم �لكفاء�ت �حلكومية �لعربية، 
�لقطاعات  ل��دى  �ي��ج��اب��ي��ًا  ق��ي��ادي��ًا  ف��ك��رً�  ويخلق 

�حلكومية.
و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية  �لأفر�د  �لعجارمة  ودعت 
�لتي  �جل��ائ��زة  م��ن  �لثانية  �ل���دورة  يف  للم�صاركة 

تنظمها �ملنظمة �لعربية للتنمية �لإد�رية �لتابعة 
دولة  حكومة  من  وبدعم  �لعربية  �ل��دول  جلامعة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�صقيقة، و�ل�صتفادة من 
يف  عقدت  �لتي  �لأوىل  �لدورة  يف  �مل�صاركني  جتربة 

ظل ظروف ��صتثنائية لتحقيق نتائج �أف�صل.
�لإد�ري���ة  للتنمية  �لعربية  �ملنظمة  و�أعلنت 
�لأردن  من  فاز  حيث  �ليوم،  �لأوىل  �ل��دورة  نتائج 
�لدعم  برنامج   / �لوطنية  �ملعونة  �صندوق  من  كل 
�لتكميلي لالأ�صر �ملحتاجة “ تكافل” عن فئة �أف�صل 

م�صروع حكومي عربي لتنمية �ملجتمع.
و�ملركبات  �ل�صو�قني  ترخي�ص  �إد�رة  فازت  كما 
�أف�صل جتربة  / م�صروع �لرتخي�ص �ملتنقل عن فئة 
�صالح  �لدكتور  �لعقيد  وف��از  حكومية،  تطويرية 
 / �لقلب  ج��ر�ح��ة  ��صت�صاري  �لطر�ب�صة  �ل��دي��ن 
موظف  �أف�صل  فئة  عن  �مللكية  �لطبية  �خل��دم��ات 
م�صعل/  منى  �لدكتورة  فازت  فيما  عربي،  حكومي 
�أف�صل  فئة  عن  �لزر�عية  للبحوث  �لوطني  �ملركز 

موظفة حكومية عربية.
فئات  ملختلف  �لرت�صح  طلبات  عدد  �ن  �إىل  ي�صار 
منها 39.  تر�صح  بلغ 124 طلبا،  �لأردن  �جلائزة يف 
لغاية  �أنه  �ملوؤ�ص�صي  �لأد�ء  تطوير  وز�رة  و�أو�صحت 
تقييم �لطلبات مت ت�صكيل فريق فني من خرب�ء يف 
ومقيمني  �حلكومية،  �جلهات  من  �ملوؤ�ص�صي  �لتقييم 
لدر��صة  �حلكومية،  و�جلامعات  �خلا�ص  �لقطاع  من 
للجنة  و�لتن�صيب  حمددة  لفئات  �لرت�صيحات  وفرز 
�أ�صحاب  م��ن  ع��دد  م��ن  �مل�صّكلة  �لعليا  �لتوجيهية 
�لنهائية  �لرت�صيحات  �عتماد  لغايات  �لعطوفة 
�أن جائزة  �إىل  لتمثيل �ململكة يف �جلائزة. و�أ�صارت 
ثقافة  ن�صر  �إىل  تهدف  �لعربي  �حلكومي  �لتميز 
فكر  وخلق  �لعربية،  �ل���دول  يف  �ملوؤ�ص�صي  �لتميز 
�لعام  �لأد�ء  حت�صني  على  و�لرتكيز  �يجابي  قيادي 
�لعربية،  �حلكومية  �لأجهزة  يف  �مل�صتمر  و�لتطوير 
�ملوؤ�ص�صي  �لأد�ء  تطوير  �إد�رة  �عتبار  �إىل  لفتة 
ذ�ت  و�مل�صروعات  �مل�صرعات  وح��دة  و�ل�صيا�صات/ 

�لأولوية يف رئا�صة �لوزر�ء هي �ملن�صق �لعام للجائزة 
ملر�جعة  �لفنية  �للجنة  رئي�ص  وكذلك  �لأردن،  يف 

وتر�صيح �لطلبات �ملوؤهلة.
و�أو�صحت �أن �جلائزة ت�صمل 15 فئة موزعة على 
فئتني رئي�صيتني هما �لأفر�د و�ملوؤ�ص�صات، حيث ت�صم 
و�أف�صل  عربي،  وزير  �أف�صل  فئات  �لفردية  �جلو�ئز 
موؤ�ص�صة،  �أو  لهيئة  ع��ام  مدير  و�أف�����ص��ل  حم��اف��ظ، 
و�أف�����ص��ل م��دي��ر ب��ل��دي��ة و�أف�����ص��ل م��وظ��ف حكومي 
�ملوؤ�ص�صية  �جلو�ئز  تنق�صم  كما  حكومية.  وموظفة 
�أف�صل  �لرئي�صية  ت�صم  رئي�صية وفرعية، حيث  �إىل 
حكومية،  موؤ�ص�صة  �أو  هيئة  و�أف�صل  عربية،  وز�رة 
فيما ت�صم �جلو�ئز �لفرعية فئات �أف�صل مبادرة �أو 
عربي  م�صروع  و�أف�صل  حكومية،  تطويرية  جتربة 
لتطوير  حكومي  م�صروع  و�أف�صل  �ل�صباب،  لتمكني 
�لتحتية،  �لبنية  وتطوير  �ل�صحة  وتطوير  �لتعليم 
لتنمية  عربي  حكومي  م�صروع  �أف�صل  �إىل  �إ�صافة 

�ملجتمع و�أف�صل تطبيق حكومي ذكي.

*عمان 
�لإعاقة  ذوي  �لأ�صخا�ص  »ح��ق  موؤمتر  خل�ص 
�لربعاء،  �عماله  �ختتمت  و�لذي  �أ�صرة«  تكوين  يف 
�صمن  موزعة  و�لقر�ر�ت  �لتو�صيات  من  جملة  �ىل 
و�لإجتاهات،  �ملمار�صات  وهي  رئي�صية  حماور  �أربعة 
و�ل��رب�م��ج،  �خل��دم��ات  و�ل�����ص��ي��ا���ص��ات،  �لت�صريعات 

و�لتوعية و�لإعالم.
ملنا�صرة  �جل��ام��ع��ة  “�ل�صبكة  �مل��وؤمت��ر  ون��ظ��م 
�ملجل�ص  مع  بال�صر�كة  �لإعاقة”،  ذوي  �لأ�صخا�ص 
�لأعلى حلقوق �لأ�صخا�ص ذوي �لإعاقة، و�جلامعة 

�لها�صمية، وجمعية “�أنا �إن�صان حلقوق �ملعاقني«.
ودعت �لتو�صيات �ىل �صرورة تعديل ن�ص �ملادة 
)12( من قانون �لأحو�ل �ل�صخ�صية وجعل ممار�صة 
�لأ�صخا�ص ذوي �لإعاقة حلقهم يف �لزو�ج وتكوين 

�أ�صرة ل يت�صمن قيودً� متييزية وبناء على مو�فقتهم 
حقوق  ق��ان��ون  م��ع  يتو�فق  ومب��ا  �مل�صتنرية  �حل��رة 
 ،2017 ل�صنة   )20( رقم  �لإعاقة  ذوي  �لأ�صخا�ص 
�لوطنية  و�خلطط  �ل�صيا�صات  ت�صمني  جانب  �ىل 
تكفل  ت��د�ب��ري  �لأ���ص��ري��ة  �حل��ي��اة  بتعزيز  �ملتعلقة 
تت�صمنه  ما  �إىل  �لإعاقة  ذوي  �لأ�صخا�ص  و�صول 
�لو�صول  �إم��ك��ان��ي��ة  وت��وف��ري  ب��ر�م��ج وخ��دم��ات  م��ن 
�لتي  �ملي�صرة  و�لأ���ص��ك��ال  �لتي�صريية  و�لرتتيبات 
�لأجهزة  �إعفاء  �صرورة  �ىل  بالإ�صافة  ذلك،  تكفل 
و�ل�صر�ئب  �ل��ر���ص��وم  �أ���ص��ك��ال  جميع  م��ن  �مل�صاندة 

لالأ�صخا�ص ذوي �لإعاقة.
�لعمل  ����ص���رورة  �ىل  �ل��ت��و���ص��ي��ات  دع���ت  ك��م��ا 
�لإجنابية  �ل�صحة  خ��دم��ات  تقدمي  تعزيز  على 
�خل��دم��ات  وت��ط��وي��ر  �لإع���اق���ة،  ذوي  لالأ�صخا�ص 

�ملكثفة  �ل��ت��دري��ب��ات  وع��ق��د  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة 
�ل�صحية  �ملوؤ�ص�صات  �لعاملة يف  للكو�در  و�ملتخ�ص�صة 
يف جمال �لعمل مع �لأ�صخا�ص ذوي �لإعاقة ل�صمان 
متتعهم بحقوقهم �لإجنابية و�جلن�صية، مع �لرتكيز 
من  كونها  �ل��زو�ج��ي  �لإر���ص��اد  خدمات  تقدمي  على 
و�لعمل  تعزيزها  يجب  �لتي  �ل�صرورية  �خلدمات 
على ماأ�ص�صتها وذلك لأهميتها يف تعزيز �لعالقة بني 

�لأزو�ج وتعزيز �مل�صاركة بينهم.
�لعي�ص  مفهوم  تعزيز  �صرورة  �مل�صاركون  و�أك��د 
�لإعاقة،  ذوي  لالأ�صخا�ص  �لأ�صرة  وبناء  �مل�صتقل 
بامل�صوؤولية  و�ل�صعور  �مل�����ص��ري،  تقرير  يف  و�حل���ق 
و�لعقلي،  و�لعاطفي  �لروحي  و�لإ�صباع  و�لو�جب، 
�أهمية  ح���ول  ت��وع��ي��ة  ب��ر�م��ج  تنفيذ  خ���الل  م��ن 
�لديني  �خلطاب  وتوجيه  و�لأ�صرة،  �لبيت  �حرت�م 

و�لإعالمي للتوعية وك�صب �لتاأييد بهذه �حلقوق.
بني  مفتوحا  ح���و�ر�  �مل��وؤمت��ر  جل�صات  و�صهدت 
�ل�صوء  ت�صليط  بهدف  �خللفيات  �صتى  من  �ل�صركاء 
على حق �لأ�صخا�ص ذوي �لإعاقة يف �لزو�ج وتكوين 
�أ�صرة، و�إذكاء �لوعي حول جتارب حياة �لأ�صخا�ص 
ذوي �لإعاقة يف �لأردن و�لق�صايا �ملرتبطة بالزو�ج 
لإ�صتعر��ص  بالإ�صافة  و�لأبوة،  و�لأمومة  و�لعائلة 
نظرة �ملجتمع �لنمطية �لتي قد حتول دون ح�صول 

�لأ�صخا�ص ذوي �لإعاقة على هذ� �حلق.
من  م�����ص��ارك��ًا   180 ن��ح��و  �مل���وؤمت���ر  يف  و����ص���ارك 
وخ��رب�ء  ومنظماتهم  �لإع��اق��ة  ذوي  �لأ�صخا�ص 
نف�صه  �ملجال  يف  و�إعالميني  وخمت�صني  و�أكادمييني 
�خلا�صة  �لفي�صبوك  �صفحة  عرب  م�صاهد   4000 و 

باملجل�ص.

جهد يبدأ نشاطاته ضمن حملة الــ16 يوما 
لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي

*عمان 
تنفيذ  )جهد(،  �لب�صرية  للتنمية  �لها�صمي  �لأردين  �ل�صندوق  بد�أ 
�لعديد من �لن�صطة و�لرب�مج وحمالت ك�صب �لتاأييد �ملجتعمي، يف �طار 
�حلملة �لوطنية �ل�صنوية ملناه�صة �لعنف �ملبني على �لنوع �لجتماعي 
من  �لأ�صرة  حلماية  �لوطني  �لفريق  يقودها  �لتي  يوما(   16 )حملة 

�لعنف ويعد �ل�صندوق جزء� منها.
ب�صمة  �لأم��رية  مر�كز  يف  تنفيذها  يجري  �لتي  �لن�صطة  وتاأتي 
حمافظات  جميع  يف  و�ملنت�صرة  لل�صندوق  �لتابعة   51 �ل���  للتنمية 
�حلقوق  ودعم  تعزيز  �همية  على  �ل�صندوق  حر�ص  �طار  يف  �ململكة، 

�لأ�صا�صية لكل فرد و�صول �إىل جمتمع ت�صوده �لعد�لة �لجتماعية.
وتهدف �حلملة هذ� �لعام �إىل �حلد من �لعنف �لأ�صري يف �ملجتمع 
�لظاهرة  هذه  على  �ملرتتبة  �ملجتمعية  بالآثار  �لوعي  رفع  خالل  من 
�ل�صن  وكبار  و�لأطفال  و�لفتيات  و�لن�صاء  �لعائلة  وعلى  عام،  ب�صكل 
ب�صكل خا�ص، وح�صد �جلهود �مل�صتهدفة �لق�صاء على �لعنف بكل �أ�صكاله 
و�يجاد بيئة �آمنة خالية من �لعنف ود�عمة للعد�لة و�مل�صاو�ة. وينفذ 
�ل�صبابية  �للجان  خ��الل  من  باحلملة  �خلا�صة  �لن�صطة  �ل�صندوق 
وت�صمل  �ملر�كز،  يف  تطوعية  تنفيذية  ك��اأذرع  تعمل  �لتي  و�لن�صوية 
مناظر�ت �صبابية وحو�رية متعلقة بالعنف د�خل �لأ�صرة، بال�صافة 
�إىل تنظيم م�صابقات للر�صومات �لتي حتاكي �هد�ف �حلملة، وتت�صمن 

ر�صائل �جتماعية وحلول لظاهرة �لعنف �لأ�صري وكيفية �حلد منها.
مو�صوع  �طار  يف  �جلد�ريات  من  عدد  تنفيذ  �لن�صطة  ت�صمل  كما 
�ل�صندوق  عمل  مناطق  يف  �ملحلي  �ملجتمع  �ف��ر�د  مب�صاركة  �حلملة 
�إىل  بالإ�صافة  �ملجتمعية،  و�مل�صاركة  �لتفاعل  يعك�ص  ما  �ملختلفة، 
فرح  �ذ�عة  خالل  من  �لهادفة  �لذ�عية  �للقاء�ت  من  �لعديد  تنظيم 
�لنا�ص �لتابعة جلهد لر�صد �آر�ء �ل�صارع حول ظاهرة �لعنف �ل�صري، 
�إىل �جماع جمتمعي ر�ف�ص لهذه  و�حللول �ملقرتحة للحد منها و�صول 
من�صة  عرب  حو�رية  لقاء�ت  كذلك،  �لن�صطة  وتت�صمن  �لظاهرة. 
)زووم( ت�صارك فيها �لعديد من �جلهات ذ�ت �لعالقة لقرت�ح �حللول 
و�لإجر�ء�ت �لتي من �صاأنها حماربة ظاهرة �لعنف �ل�صري و�جتثاثها.

قاضي القضاة يشدد على تقيد 
المحاكم الشرعية باإلجراءات الصحية

*عمان 
على  �لربطة،  �حلافظ  عبد  �ل�صيخ  �لق�صاة  قا�صي  �صماحة  �صدد 
روؤ�صاء �ملحاكم �ل�صرعية يف �ململكة، للتقيد بالإجر�ء�ت و�لربوتوكول 
�ملر�جعني  �صالمة  على  للحفاظ  �ل�صرعية؛  �ملحاكم  يف  �ملتبع  �ل�صحي 

و�لكادر �لوظيفي من �نتقال �لعدوى و�لإ�صابة بفريو�ص كورونا.
للمو�طنني  �خلدمات  تقدمي  بت�صهيل  �لأرب��ع��اء  تعميم  يف  و�وع��ز 
�أمر  قر�ر  عقب  �ل�صرعية،  �ملحاكم  يف  �لعمل  عودة  �صوء  يف  و�جنازها 
�لدفاع رقم 21 �لذي ن�ص على �إيقاف �لعمل يف �ملحاكم �ل�صرعية حتى 

24 ت�صرين �لثاين.
موقع  على  �جلل�صات  مو�عيد  ن�صر  جرى  �أنه  �إىل  �صماحته  و�أ�صار 
�لد�ئرة كما ن�ص �أمر �لدفاع 21، د�عيا �أ�صحاب �لق�صايا لالطالع على 
�خلا�صة  �لق�صايا  جل�صات  مو�عيد  ملعرفة  للد�ئرة  �لإلكرتوين  �ملوقع 

بهم، و�للتز�م باحل�صور يف �ملو�عيد �ملحددة.

االقتصادي واالجتماعي يناقش قطاعي 
التنمية االجتماعية واألسرة والطفولة

تطوير األداء المؤسسي تشيد بالنجاحات 
األردنية بجائزة التميز الحكومي العربي

اختتام فعاليات مؤتمر حق األشخاص
 ذوي اإلعاقة في تكوين أسرة

مقال رئيس التحرير

ي��ق��ول �ل��ف��ال���ص��ف��ة ي��وج��د 
فهي  �ل�صعب  بها  يجيء  حكومة   .. �حلكومة  من  نوعان 

�لدولة،  ح�صاب  على  ولو  �لإن�صاين  �لحرت�م  من  حقه  �لفرد  تعطي 
وحكومة جتيء بها �لدولة فهي تعطي للدولة حقها من �لتقدي�ص ولو 
على ح�صاب �لفرد ، ويف بع�ص �لحيان �حلكومة لي�صت م�صوؤولة عن 
فقرنا .. بل نحن من �لفقاريات، وقالو� �لأرز�ق بيد �لل، و �لأ�صعار 

بيد �حلكومة.
من  عدد  �أق��ل  فيها  يوجد  �لتي  تلك  هي  حكومة  �أف�صل  �ن  كما 

�لأ�صخا�ص عدميي �لفائدة
ويف ظل حكومة فا�صلة �لفقر عار، ويف ظل حكومة �صيئة �لغنى 

هو �لعار.
و�ملعار�صة �جلديدة: م�صطلح �خرتعه �أن�صار �حلكومة �ملتنكرون.
جر�ئم  يف  �ملثقفني  من  كبري  ع��دد  ي�صارك  دكتاتورية،  كل  يف 

�حلكومة
ويقولون   ، �حلكومة  يف  موظفني  �أ�صبحو�  �لنخب  بع�ص  ولال�صف 
ل ت�صرق ، فاحلكومة تكره من يناف�صها و�حلكومة �ملثلى هي حكومة 

�لقانون و�ملوؤ�ص�صات، ل حكومة �لرجال و�لأ�صخا�ص
نحن نعي�ص يف عامل حيث �لطبيب يدمر �ل�صحة و�ملحامي يدمر 
�لعد�له و�جلامعه تدمر �ملعرفة و�حلكومة تدمر �حلريه ، و�ل�صحافه 
تدمر �ملعلومة ، و�لدين يدمر �لخالق و�لبنوك تدمر �لقت�صاد، طاملا  

هذه �ملنظومة فا�صدة فبال �صك نحن فا�صدون.
�حلكومات  تتبعها  �لتى  »�جل��ب��اي��ة«  �صيا�صة  ت�صتمر  متى  �إىل 
متى  و�إىل  �لردن؟  فى  �لأغنياء  �لفقر�ء  يدعم  متى  و�إىل  �لردنية 
تعتمد و�صفة عالج �لقت�صاد �لردين على مذبح �لفقر�ء دون غريهم 
يومًا بعد �لآخر؟ و�إىل متى يزد�د �لفقر�ء فقرً� و�لأثرياء من رجال 
�ملال و�لأعمال ثر�ء.. بالتخلى تدريجيًا عن دعم �لفقر�ء وحمدودي 
بزعم  و�لت�صهيالت  �لمتياز�ت  من  باملزيد  �لأثرياء  ودعم  �لدخل 
يلم�صه  و�قع  �إىل  �لعطايا  تلك  ترجمة  ودون  �ل�صتثمار..  ت�صجيع 

�ملو�طن �لردين فى حياته ومعي�صته
و�ملخيمات،  و�لريف  و�لبو�دي  �ل�صارع �لردين  �صريعة فى  جولة 
فرئي�ص  �آخ��ر..  و�ٍد  فى  و�ل�صعب  و�ٍد  فى  �حلكومة  �أن  لك  �صيتبني 
وجيبة  و�ل�صر�ئب«  »�جلباية  �صوى  ي��رى  ل  ياأتي  �ل��ذي  �حلكومة 
�ملو�طن و�صيلة لإنقاذ حكومته وجتميلها وحفظ ماء وجهها فى عيون 
رئي�ص  ت�صريحات  من  عجيبًا  تناق�صًا  نرى  �أننا  و�لعجيب  �ملو�طنني، 
و�لقر�ر�ت  للحكومة  �لعقلية  �ملمار�صة  وبني  ياأتي  �ل��ذي  �حلكومة 
�لتى �صيتخذها �لرئي�ص يوجه بعدم �لقرت�ب من �لفقر�ء و�أ�صحاب 
�صهلة  فري�صة  �لفئة  هذه  �صوى  جتد  ل  و�حلكومة  �ملحدود،  �لدخل 
للذبح ب�صكني �لأ�صعار وفر�ص �ملزيد من �ل�صر�ئب لي�صبح وكما يوؤكد 

�خلرب�ء حكومة جباية بامتياز 
�خلطري فى �أزمات حكومة )�جلباية( �أنها تعتقد �أن �ل�صعب غبي 
به  يح�ص  عليه،  تقدم  �أو  فيه  تفكر  ما  كل  �أن  وتن�صى  يفهم..  ل  �أو 
�ل�صعب قبل تطبيقه و�عتماده فخالل �لأيام �لأخرية �صهدت �لأ�صو�ق 
قر�ر�ت  على  و�ملو�فقة  �لأ�صعار،  فى  رهيبًا  �رتفاعًا  ت�صهد  ز�لت  وما 
�صريبية و�قت�صادية تق�صم ظهر �ملوظفني و�لعاملني بالقطاع �خلا�ص، 
�صت�صتمر  فهل  �لدوىل  »�لنكد«  �صندوق  ملعونات  متهيدً�  ذلك  كل  وكان 
�حلكومة فى هذه �ل�صيا�صة �لتى حتمل موتًا بطيئًا للطبقة �ملتو�صطة 

تعجل بفنائها من �لردن متامًا
ومن يتتبع �أد�ء �حلكومات خالل �لع�صرين �صنة �ملا�صية  ل يجد 
�صغاًل لها �صوى فر�ص »�جلباية« على �جلميع، ورغم ت�صرر �لأغنياء، 
بهم  يو�صى  �لذين  و�لغالبة  �لفقر�ء  يتحمله  �لأك��رب  �ل�صرر  �أن  �إل 
جاللة �مللك مع كل كتاب تكليف �صامي يوجهه للحكومات، و�أ�صبح لدى 
قطاع عري�ص من �لردنيني �صعور باأنهم جاءو� �إىل هذه �لدنيا خلدمة 

رجال �لأعمال وزيادتهم ثر�ء .

خالد خازر الخريشا

االرزاق بيد اهلل 
.. واالسعار بيد 

الحكومة

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
باإعادة  �حلكومة  عمان  جت��ارة  غرفة  طالبت 
�جلمعة  ي��وم  ينفذ  �ل��ذي  �ل�صامل،  باحلظر  �لنظر 
ب�صروط  عال  �لتز�م  وج��ود  ظل  يف  �أ�صبوع،  كل  من 
�ل�صحة و�ل�صالمة وغياب �لرحالت �لعائلية و�لتنزة 

و�لتجمعات لدخول ف�صل �ل�صتاء.
�حلظر  �أن  �أ�صدرته  بيان  يف  �لغرفة،  و�أك���دت 
بالعديد  �إ�صافية  �أ�صر�ر�  �أحلق  �جلمع  �أيام  �ل�صامل 
وبخا�صة  و�خل��دم��ي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ن 

�ملطاعم بجميع �أ�صنافها و�ملقاهي وعمال �ملياومة.
من  �لعديد  طالت  �لتي  �لأ���ص��ر�ر  �إىل  و�أ���ص��ارت 
�لقطاعات �لقت�صادية بعد تخفي�ص �صاعات �لعمل 
�إع��ادة  يتطلب  ما  �جل��زئ��ي،  �حلظر  ج��ر�ء  �ليومي 
لتخفيف  �لقطاعات  لبع�ص  ومت��دي��ده  فيه  �لنظر 
مع �صرورة  و�ملحال  بال�صركات  �لتي حلقت  �خل�صائر 

�للتز�م ب�صروط �ل�صحة و�ل�صالمة �لعامة.
بعدم  �حلكومة  ت��اأك��ي��د�ت  �أن  �لغرفة  وبينت 
وجود حظر �صامل خالل �لعام �حلايل، يوؤكد �صرورة 
�ل�صحية  بال�صرت�طات  �لتجارية  �لقطاعات  �لتز�م 
وبخا�صة �رتد�ء �لكمامة و�لتباعد �جل�صدي وتوفري 
يف  �لوطنية  �جل��ه��ود  لدعم  �لتعقيم،  م�صتلزمات 

مكافحة وباء فريو�ص كورونا �مل�صتجد.
�لقطاعات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أن  �ل��غ��رف��ة  و�أك����دت 
�أزمة  بدء  منذ  مغلقة  ز�لت  ما  و�خلدمية  �لتجارية 
فريو�ص كورونا وتكبدت خ�صائر فادحة ما يتطلب من 
�حلكومة �إعادة �لنظر يف ذلك و�ل�صماح لها بالعودة 
�إىل ممار�صة �أعمالها يف ظل �رتفاع م�صتوى �للتز�م 

بال�صروط �ل�صحية و�ل�صالمة �لعامة.
جتارية  من�صاآت  وج��ود  �إىل  �لغرفة  و�أ���ص��ارت 
وخدمية ملتزمة ول ذنب لها بالإبقاء على �إغالقها 
�لريا�صية  و�لنو�دي  �ملقاهي  وبخا�صة  ومعاقبتها 
�ل�صباب  من  �لعاملة  �لأي��دي  �آلف  ت�صغل  وغريها، 
على  م�صددة  كثرية،  مالية  �لتز�مات  عليها  ومرتتب 
�مللتزمني  غري  على  �ل��دف��اع  �أو�م���ر  تطبيق  ���ص��رورة 

فقط.
�لقطاعات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أن  �ل��غ��رف��ة  و�أك����دت 
على  �ل��ق��درة  لديها  يعد  مل  و�خلدمية  �لتجارية 
�لعاملني  رو�ت��ب  ودف��ع  �ملالية  بالتز�ماتها  �لإيفاء 
�لر�صمية  �جلهات  ر�أت  حال  يف  �أنه  مو�صحة  لديها، 
عليها  �صحية،  لدو�عي  بعينه  قطاع  �إغالق  �صرورة 
على  ق���ادر�  ليبقى  لتعوي�صه  �أدو�ت  ع��ن  �لبحث 

�ل�صتمر�ر.
جلنة  بيانها  يف  ع��م��ان  جت���ارة  غ��رف��ة  ودع���ت 
بح�صور  �لطرفني  بني  عاجل  �جتماع  لعقد  �لأوبئة 
وزر�ء �ل�صحة و�لعمل و�ل�صناعة و�لتجارة و�لتموين 
ق��ر�ر�ت  بخ�صو�ص  و�لت�صاور  و�ح��د  كفريق  للعمل 
�للتز�م  ل�صمان  و�لتعاون  و�جلزئي  �ل�صامل  �حلظر 
�لقطاعات  عمل  و�إد�م����ة  �ل�صحية  بالتعليمات 
�لقطاع  �أن  على  �لغرفة  و���ص��ددت  �لقت�صادية. 
�أ�صا�صي  �صريك  عمان  بالعا�صمة  و�خلدمي  �لتجاري 
كورونا  فريو�ص  وب��اء  ملكافحة  �جلهات  خمتلف  مع 
على  و�لإب��ق��اء  �ملو�طنني  و�صالمة  �صحة  وحماية 
�ية  وجتنيبه  �ل��وط��ن��ي  �لقت�صاد  عجلة  دور�ن 

�نعكا�صات �صلبية جر�ء �جلائحة.
*عمان 

لتطوير  �لأردن��ي��ة  �ملوؤ�ص�صة  وق��ع��ت 
تطوير  وم��رك��ز  �لقت�صادية  �مل�صاريع 
مذكرتي  �ملوؤ�ص�صة  مبنى  يف  �لأع��م��ال، 
ت�صبيك  يف  �لتعاون  �إىل  تهدفان  تفاهم 
�ملنتفعني من بر�مج �ملوؤ�ص�صة من �ل�صركات 
�لتي  �ل��رب�م��ج  م��ع  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
ي��دي��ره��ا م��رك��ز ت��ط��وي��ر �لأع���م���ال من 
للت�صغيل  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  خ��دم��ات 
�ل���ذ�ت���ي »�ن��ه�����ص« وب��رن��ام��ج ت��ن��م��ي��ة » 
�لقطاع  يف  �ملهني  و�لت�صغيل  �لتطوير 
�لفرن�صية  �لوكالة  من  �ملمّول  �ل�صناعي« 

.AFD للتنمية 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ذك��رت��ني  ووّق����ع 
للموؤ�ص�صة �لدكتور ب�ّصار �لزعبي و�لرئي�ص 
بح�صور  ��صتيتة،  نايف  للمركز  �لتنفيذي 

ممثلني من كال �ملوؤ�ص�صتني.
هذه  �أن  ل��ه  كلمة  يف  �ل��زع��ب��ي  و�أّك����د   
�إميانا من �حلكومة باأهمية  �ل�صر�كة تاأتي 
ورياديي  �ملحّلي  للمجتمع  �لدعم  تقدمي 
�صمن  �لعاملة  �ملحلّية  و�ل�صركات  �لأعمال 
لإب��ر�ز  و�ل�صناعية  �خلدمية  �لقطاعات 
ج���ودة �خل��دم��ات و�مل��ن��ت��ج��ات �لأردن���ّي���ة 
على  �لأردين  �مل�صتهلك  بتحفيز  و�لقيام 
�صر�ئها وت�صجيع �ل�صادر�ت �لوطنية، �لأمر 
�لذي �صيعمل على رفع �ملكانة �لقت�صادّية 

للمملكة.
مذكرتي  خ��الل  من  �ملوؤ�ص�صة  �أن  وب��نّي 
تطوير  م��رك��ز  م���ع  �مل��وق��ع��ت��ني  �ل��ت��ف��اه��م 
�صبل  ت��اأ���ص��ي�����ص  ع��ل��ى  �صتعمل  �لأع���م���ال 

بينهما  و�مل�صوؤول  و�ملنّظم  �لفّعال  للتعاون 
�مل�صاريع  و�أ�صحاب  �لأعمال  رياديي  لدعم 
�ملنزلية، بالإ�صافة �إىل �ل�صركات �ل�صغرية 
�خلدمي  �لقطاعني  يف  �لعاملة  و�ملتو�صطة 
�ملوؤ�ص�صة  �صتقوم  حيث  �ملحّلي  و�ل�صناعي 
بع�ص  بت�صبيك  �مل���رك���ز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لتجارية  �لبنوك  مع  �ملوؤهلني  �مل�صتفيدين 
ب�صروط  ق��رو���ص  على  للح�صول  للتقدم 
مي�صرة، �إ�صافة �إىل تقدمي خدمات �لر�صاد 
و�ل��ت��دري��ب   »Mentoring« �ل��ف��ن��ي��ة 
�مل�صتد�مة  �لتنمية  لتحقيق  �ملتخ�ص�ص 

و�لنمو �لقت�صادي.
�لذي  بالّدور  ��صتيتيه  �أ�صاد  جهته،  من 
وتطوير  دع��م  م��ن  �ملوؤ�ص�صة  ب��ه  ت�صاهم 

ياأتي  �ل��ذي  �ملحلية  �لقت�صادية  �ملن�صاآت 
بها  مير  �لتي  �لقت�صادية  �لظروف  �صمن 

�لأردن.
�لتعاون و�لتن�صيق  وبنّي �صرورة تعزيز 
معها من �أجل تنفيذ بنود مذكرتي �لتفاهم 
بنود  من  كافة  �ل�صر�ئح  ��صتفادة  وتعزيز 

�ملذكرة.
�لتفاهم  مذكرتي  �أن  ��صتيتيه  �أّكد  كما 
لتعزيز  متقدمتني  خ��ط��وت��ني  �صتكونان 
فاعلة  وجعلها  �ملوؤ�ص�صتني  بني  �ل�صر�كة 
وملمو�صة على �أر�ص �لو�قع من خالل و�صع 
ينعك�ص  ومب��ا  وم��درو���ص��ة  عملية  خ��ط��و�ت 
على �أد�ء �لقطاعات �لتجارية و�ل�صناعية 

وتن�صيطها.

و��صار �ىل �ن مذكرتي �لتفاهم تعترب�ن 
�لتي  و�ملبادر�ت  لالأفكار  حقيقية  ترجمة 
مب�صتوى  لالرتقاء  �لطرفني  قبل  من  تطلق 
ومبا  �خل��ا���ص  للقطاع  �ملقدمة  �خل��دم��ات 

ينعك�ص على �د�ء �لقت�صاد �لوطني.
ومبوجب مذّكرتي �لتفاهم �صيتم �لعمل 
على دعم وترويج �أن�صطة �ملوؤ�ص�صة �لهادفة 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع  تعزيز  �ىل 
كاّفة  �ملحافظات  يف  �ل��ري��ادي��ة  و�لأف��ك��ار 
وتعميم  �لتعريفية  �ل��ور���ص��ات  عقد  مثل 
بها  �خلا�صة  و�ل�صروط  �ملوؤ�ص�صة  بر�مج 
 ، �لأع��م��ال  تطوير  مركز  م�صتفيدي  على 
�أن�صطة  �ملوؤ�ص�صة يف  �إ�صر�ك  �إىل  بالإ�صافة 

�ملركز جميعها ذ�ت �لعالقة.

*عمان
�صمية  �لأم������رية  ج��ام��ع��ة  وّق���ع���ت   -
“هو�وي”  �صركة  �تفاقية مع  للتكنولوجيا 
�صة  متخ�صّ �أك��ادمي��ي��ة  لإن�����ص��اء  �لأردن 
مب��ج��الت �لأم����ن �ل�����ص��ي��رب�ين و�ل��ذك��اء 
مقر  يف  �ل�صحابية  و�حلو�صبة  �ل�صطناعي 
�جلامعة، لتعزيز مهار�ت �لطلبة ومعارفهم 
�صوق  و�إثر�ء  باجليل �خلام�ص لالت�صالت، 
بخرب�ت  و�لعاملي  و�لإقليمي  �ملحلي  �لعمل 

ممّيزة.
وح�����ص��ر ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة وزي���ر 
�لق��ت�����ص��اد �ل��رق��م��ي و�ل����ري����ادة �أح��م��د 
�لتقنية  لل�صوؤون  �لرئي�ص  ونائب  �لهناندة، 
�لعلمية  �جلمعية  يف  �ملعرفة  جتمع  رئي�ص 
وع��ن  �ل��ف��ي��وم��ي،  نبيل  �ل��دك��ت��ور  �مل��ل��ك��ي��ة 
�لرفاعي  م�صهور  �لدكتور  رئي�صها  �جلامعة 
وعن �ل�صركة مديرها �لتنفيذي يف �لأردن 

و�نغ جيان )�إيثان(.
وب��ح�����ص��ب ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي ����ص���ادر عن 
مب�صتوى  �لهناندة  �أ�صاد  �لربعاء،  �جلامعة 
�لكبرية،  و�إجن��از�ت��ه��ا  �ل��رف��ي��ع،  �جلامعة 
ك��اف��ة،  �مل��ح��اف��ل  يف  �ل��ط��ي��ب��ة  وب�صمعتها 
خريجيها،  وج��ودة  �لنوعية  وبرب�جمها 
�لعمل،  �صوق  يف  �ل��دخ��ول  على  وقدرتهم 
دولية  م�صابقات  يف  طلبتها  فوز  على  مثنيًا 

كربى.
موؤكدً�  ه��و�وي،  �صركة  �لهناندة  و�صكر 
يف  �ل�صينية  �لأردن���ي���ة  �ل��ع��الق��ات  ع��م��ق 
�لتكنولوجية،  �صيما  ل  �مل��ج��الت،  جميع 
جميع  ���ص��ت��دع��م  �لأك���ادمي���ي���ة  �ن  ق��ائ��ال 

لهم  وتي�ّصر  وطلبتها،  �لأردنية  �جلامعات 
جديدة،  عمل  �أ�صو�ق  يف  �لنخر�ط  �ُصبل 
�آخر  مع  �لتعاطي  على  �ل��ق��درة  ومتنحهم 

م�صتجد�ت �لع�صر �لرقمي.
�صعادته  �ل��رف��اع��ي  �أب���دى  جانبه،  م��ن 
��ر �ل��ف��ج��وة بني  ب��الت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ي جت�����صّ
موؤكدً�  و�ل�صناعي،  �لأك��ادمي��ي  �لقطاعني 
�ن�صجامها مع توجيهات �صمو �لأمرية �صمية 
بنت �حل�صن، رئي�ص جمل�ص �أمناء �جلامعة، 
�لتي تركز على �لت�صبيك مع �صركات عاملية 
لتكون  �جلامعة  م�صعى  يف  ي�صب  ذلك  لأن 
�صمن �جلامعات �ملرموقة، ويو�كب تطلعات 
لقطاع  �إق��ل��ي��م��ي��ًا  م��رك��زً�  ل��ي��ك��ون  �لأردن 

�لت�صالت و�لذكاء �ل�صطناعي.
�لتعاون  �صاأن  من  �أن  �لرفاعي  و�أ�صاف 
م�صتقبلية  �آف��اق��ًا  يفتح  �أن  �ل�صركة  م��ع 
�أن  يف  �جلامعة  م�صعى  مع  ت��ت��و�ءم  رحبة 
�ملن�صاآت  تطوير  رو�د  م��ن  و�ح���دة  ت��ك��ون 
خمترب�ت  �صتوّفر  �ل�صركة  و�أن  �لذكية، 
مدّعمة باأحدث �لتقنيات لتقدمي بر�جمها 
�خلطط  يف  �صت�صارك  كما  �لح��رت�ف��ي��ة، 
من�صاأة  �أول  لتكون  للجامعة؛  �مل�صتقبلية 

تعليمية ذكية يف �ململكة.
ل�صركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �أك���د  فيما 
ت�صكل  �لتفاقية  �أن  �لأردن،  يف  ه��و�وي 
�ل�صركة  تتخذها  �لتي  �خل��ط��و�ت  �إح��دى 
�لعمل  خ��الل  من  �ملحلية  �ملو�هب  لتعزيز 
بهدف  و�ملوؤ�ص�صات  �حلكومية  �جلهات  مع 
جمال  يف  �مل�صتقبل  ق���ادة  ودع���م  �إع����د�د 
ودع��م  و�لت�����ص��الت،  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية 

و�أ�صار  �ململكة.  يف  �لرقمي  �لتحول  جهود 
�حلو�صبة  لعلوم  �حل�صني  �مللك  كلية  عميد 
�لكلية  �صعي  �إىل  �أحمد  �أ���ص��رف  �لدكتور 
وتطبيق  �ل��رق��م��ي��ة،  �لنه�صة  لتحقيق 
�أن  مبينًا  �لذكي،  �جلامعي  �حل��رم  مفهوم 
يف  �ل�صركة  مع  �لتعاون  على  د�أب��ت  �لكلية 
علم  بكالوريو�ص  لتخ�ص�صات  دور�ت  عقد 
وماج�صتري  �ل�صطناعي  و�لذكاء  �لبيانات 
�ملجالت  �لبيانات؛ لرفع كفاء�تهم يف  علم 

�لعملية يف �ل�صبكات �حلا�صوبية.
�لثاين  عبد�لل  �مللك  كلية  عميد  وبنّي 
�أن  �صبابحة،  ب��الل  �ل��دك��ت��ور  للهند�صة 
�إذ  �لأهمية؛  من  كبري  قدر  على  �لتفاقية 
جهة  من  فهي  �لطرفني،  �صالح  يف  �صت�صبُّ 
�لتعرف  فر�صة  �جلامعة  لطلبة  �صتوفر 
و�لعمل على �لأجهزة �ملتطورة �لتي تنتجها 
تو�صلت  ما  �آخ��ر  على  و�إطالعهم  �ل�صركة 
و�صتمّكن  �مل��ت��ع��ددة،  جم��الت��ه��ا  يف  �إل��ي��ه 
وكفاء�ت  خرب�ت  من  �لإف��ادة  من  �ل�صركة 
�جلامعة �لتي تعمل على ربط �ملنتج �لعلمّي 

بال�صوق ومتطلباتها.
�نها  يف  �لأك��ادمي��ي��ة  ف��و�ئ��د  وتتمّحور 
كفاءتهم  رف���ع  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب��ة  �صت�صاعد 
وت��ع��رف��ه��م ع��ل��ى �أح����دث �لإ�����ص����د�ر�ت يف 
�ملعلومات  و�أمن  �ل�صطناعي  �لذكاء  جمال 
قدرة  لهم  وتوفر  �ل�صحابية،  و�حلو�صبة 
�لتعامل مع �لآخر، و�كت�صاب مهار�ت �لعمل 
�صوق  لدخول  �صتوؤهلهم  كما  �لفريق،  بروح 
�أع�صاء  م��ن  جمموعة  و���ص��ت��درب  �ل��ع��م��ل، 
�ملخترب�ت  وم�صريف  �لتدري�صية  �لهيئة 

و�لعملية،  �ل��ن��ظ��ري��ة  �مل����ادة  ب��ني  ل��ل��دم��ج 
و���ص��ت�����ص��ه��م يف ع��م��ل��ي��ة ت��ط��وي��ر �مل��ن��اه��ج 

�لدر��صية و�خلطط �لكادميية �ملختلفة.
برنامج  �عتمدت  قد  �جلامعة  وكانت 
�لعام  يف  �ل�صيرب�ين  �لأم���ن  بكالوريو�ص 
�إىل  ل��ي�����ص��اف   2021/2020 �ل��در����ص��ي 
�لبيانات  علم  ب��ك��ال��وري��و���ص  تخ�ص�صات 
و�ل���ذك���اء �ل���ص��ط��ن��اع��ي، وب��ك��ال��وري��و���ص 
علم  وماج�صتري  �ل�صبكات  �أم���ن  هند�صة 
�ملعلومات  نظم  �أم��ن  وماج�صتري  �لبيانات، 
�جلامعة  تفخر  و�لتي  �لرقمية،  و�جلر�ئم 
�لتخ�ص�صات  �ل�صباقة يف طرح هذه  بكونها 

على م�صتوى �جلامعات �لأردنية.
�أردنيًا  فريقًا  قادت  �جلامعة  �أن  ُيذكر 
�أحرز �ملركز �لأول مب�صابقة هو�وي 2020 
و�أن  �صبق  طلبتها  من  فرقًا  و�أن  �لعاملية، 
م�صابقة  يف  متقدمة  مر�كز  على  ح�صلو� 
عقدتها  �لتي  �مل�صتقبل”  �أج��ل  من  “بذور 
و�صركة  و�لريادة  �لرقمي  �لقت�صاد  وز�رة 

“هو�وي«.
�لتي  �لعاملية،  هو�وي  �صركة  وتخت�صُّ 
تاأ�ص�صت عام 1987، بتوفري �لبنى �لتحتية 
�مل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  �ل��ذك��ي��ة  و�لأج���ه���زة 
لإي�صال  بالعمل  وت��ل��ت��زم  و�لت�����ص��الت، 
�لرقمنة لالأفر�د و�ملنازل و�ل�صركات لبناء 
خالل  م��ن  بالكامل،  م��رت�ب��ط  ذك��ي  ع��امل 
جم��الت   �صمن  متكاملة  حل��ل��ول  طرحها 
�ملعلومات،  وتقنية  �لت�����ص��الت،  �صبكات 
�حلو�صبة  وخ��دم��ات  �لذكية،  و�لأج��ه��زة 

�ل�صحابية.

*عمان 
لل�صمان  �ل��ع��ام��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  �أع��ل��ن��ت 
�خلا�ص  �لنظام  ���ص��دور  ع��ن  �لجتماعي 
من  �ملن�صاآت  يف  �لعاملني  بع�ص  با�صتثناء 
ودخ��ول��ه  �ل�صيخوخة،  ب��ت��اأم��ني  �ل�صمول 
يف  ن�صره  تاريخ  من  �عتبارً�  �لتنفيذ  حيز 
�جلريدة �لر�صمية يف �لثالث و�لع�صرين من 

�صهر ت�صرين �لثاين �جلاري.
�أن  �صحفي  بيان  يف  �ملوؤ�ص�صة  و�ف��ادت 
�لنظام رقم )104( ل�صنة 2020 جاء بهدف 
للمن�صاآت  �لعمل  بيئة  وحت�صني  ت�صجيع 
�ل�صتثمار،  وحتفيز  �لنا�صئة  و�مل�صاريع 

وتخفيف �لأعباء �ملالية على تلك �ملن�صاآت 
ودعم  �ل�صتثمارية  �مل�صروعات  وحتفيز 
فر�ص  خلق  م��ن  ومتكينها  جناحها  فر�ص 

عمل د�ئمة وم�صتقرة.
لها  ي��ح��ق  �ل��ت��ي  �مل��ن�����ص��اآت  �أن  وب��ي��ن��ت 
�ملن�صاآت  ه��ي  �لنظام  ه��ذ�  م��ن  �ل�صتفادة 
�لنباتي  �لزر�عي  �لإنتاج  قطاع  يف  �لعاملة 
�ملعلومات  تكنولوجيا  وقطاع  �حليو�ين  �أو 
بتاريخ  �لر�صمية  �جل��ه��ات  ل��دى  �مل�صجلة 
�أي  �أو   2019 �لول  ت�صرين  م��ن  �لأول 
تاريخ يليه. و��صافت �ملوؤ�ص�صة �أنه ي�صرتط 
هذ�  �أح��ك��ام  م��ن  �ملن�صاآت  تلك  ل�صتفادة 

فيها  �لعاملني  ع��دد  ي��زي��د  ل  �أن  �لنظام 
و�أن  �لطلب  تقدمي  عند  ع��ام��اًل   25 على 
�أن  وعلى  عامًا،   28 �لعامل  �صن  يتجاوز  ل 
من  �ل�صتفادة  طلب  بتقدمي  �ملن�صاأة  تقوم 
هذ� �لنظام خالل مدة ل تتجاوز 5 �صنو�ت 
�ملن�صاآت  �أن  مو�صحة  ت�صجيلها،  تاريخ  من 
�مل�صتفيدة من هذ� �لنظام يرتتب عليها دفع 
بن�صبة  و�ل��وف��اة  �لعجز  تاأمني  ��صرت�كات 
وكذلك  عليهم  �مل��وؤم��ن  �أج��ور  من  باملئة   1
�لتاأمينات  بباقي  �لعاملني  ب�صمول  �إلز�مها 
�لعمل وتاأمني  �إ�صابات  تاأمني  �ملطبقة وهي 
ودفع  �لعمل،  عن  �لتعطل  وتاأمني  �لأمومة 

�ل�صرت�كات �ملرتتبة على هذه �لتاأمينات.
ويجوز ملجل�ص �إد�رة �ملوؤ�ص�صة بناء على 
�صمول  �إلغاء  �أو  �صمول  �لعام  �ملدير  تن�صيب 
فئات  �أو  بر�مج  �أو  �أن�صطة  �أو  قطاعات  �أي 
وف��ق ح���الت م���ربرة، ويف ح��ال مت �إل��غ��اء 
م�صتثناة  تبقى  �لقطاعات  من  �أي  �صمول 

حتى �إكمال �ملدة �لقانونية.
طلبات  با�صتقبال  �ملوؤ�ص�صة  و�صتبد�أ 
�مليز�ت  من  بال�صتفادة  �لر�غبة  �ملن�صاآت 
�ل�صهر  خ��الل  �لنظام  ه��ذ�  يقدمها  �ل��ت��ي 
�لآل��ي��ات  ع��ن  ب��الإع��الن  و�صتقوم  �ل��ق��ادم 

و�لإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها يف حينه.

*عمان 
�إد�رة غرفة جتارة �لأردن،  �لتقى رئي�ص جمل�ص 
�ملنتدب  �ل��وزي��ر  �ل��غ��رف��ة،  مبقر  �لكباريتي،  ن��ائ��ل 
بالتجارة  �ملكلف  �لفرن�صية  �خلارجية  وز�رة  لدى 
�أوروب���ا  ب��وزي��ر  وملحق  و�لقت�صادية  �خل��ارج��ي��ة 

و�ل�صوؤون �خلارجية فر�نك ري�صرت.
�لكباريتي  �صدد  للغرفة  �صحفي  بيان  وح�صب 
خالل �للقاء، �لذي ح�صرته �ل�صفرية �لفرن�صية لدى 
�لقبول  ميكن  ل  �أنه  على  فولند،  فريونيك  �ململكة، 
و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  حممد  للر�صول  ب��الإ���ص��اءة 
ولالأنبياء جميعا حتت عنو�ن حرية �لتعبري ويجب 

تعزيز ثقافة �حرت�م �لآخر و�لأديان جميعها.
�لعالقات  و��صرت�تيجية  عمق  �لكباريتي  و�أك��د 
و�ل�صتثمارية،  �لتجارية  �لفرن�صية  �لأردن��ي��ة 

و�ل�صتثماري  �لتجاري  �ل�صريك  فرن�صا  تعترب  حيث 
ل�����الأردن وخ��ا���ص��ة م��ن ناحية  �لأوروب������ي �لأه����م 
�ل�صتثمار�ت �لأوروبية باململكة، د�عيا �إىل �صرورة 
تعزيز �لتعاون �لثنائي بني �جلانبني على نحو ي�صمن 
�قت�صاد  تخدم  جديدة  �قت�صادية  �صيا�صات  تبني 

�لبلدين.
�لفرن�صية  �لعالقة  قوة  ري�صرت  �أكد  جانبه،  من 
�ل��ت��ع��اون  تعميق  ع��ل��ى  ب���الده  وح��ر���ص  �لأردن���ي���ة 
�لقت�صادية  �ملجالت  مبختلف  �لأردن  مع  �لثنائي 
تهدف  لالأردن  زيارته  �أن  وبني  منها.  و�ل�صتثمارية 
و�هتمام  �مل�صتقبلي  �لتعاون  تعزيز  �صبل  بحث  �إىل 
�لفرن�صية  �ل�صتثمار�ت  وزيادة  �ململكة  بالده بدعم 
تد�عيات  وجتاوز  لالأردنيني  عمل  فر�ص  �صيوفر  مما 

�أزمة جائحة كورونا.

*عمان 
يف  زي��ن،  ��صتوديو  �لأردن،  زين  �صركة  �فتتحت 
جممع �مللك �حل�صني لالأعمال، و�لذي �صيقدم خدمات 

�لت�صوير و�ملونتاج.
�ليوم، �صيقدم  �ل�صركة  وح�صب بيان �صحفي عن 
و�لت�صوير  �لفيديو  ت�صوير  خدمات  زين  ��صتوديو 
تقنيات  �أح��دث  با�صتخد�م  و�ملونتاج  �لفوتوغر�يف 

ومعد�ت �لت�صوير.

كما �صيقدم خدماته لل�صركات �لنا�صئة ورياديي 
مظلة  حت��ت  زي��ن  �صركة  تدعمهم  مم��ن  �لأع��م��ال 
زين”،  “دي  ومن�صة  )زي��ن��ك(  ل��الإب��د�ع  من�صتها 
�ل�صركات  �إىل  بالإ�صافة  �مل�صممني،  بدعم  �خلا�صة 
�ملتو�جدة يف جممع �حل�صني لالأعمال و�إد�رة �ملجمع.

و���ص��ي��ت��م��ك��ن �ل����ر�غ����ب����ون ب���ال����ص���ت���ف���ادة م��ن 
www. �ل����ر�ب����ط:  �ل���ص��ت��ودي��و ع���رب  خ���دم���ات 

.  zincbooking.com

*عمان 
�خ��ت��ارت جم��ل��ة ن��ي��وي��ورك �ل��ع��امل��ي��ة »غ��ل��وب��ال 
فاينان�ص« بنك �لحتاد ملنحه جائزة »�لبنك �لرقمي 
عن  و�لإع��الن  �لأو�صط،  �ل�صرق  يف  �بتكارً�«  �لأك��رث 

ذلك من خالل حفل توزيع �جلو�ئز على �لفائزين.
�جلائزة  هذه  على  �لبنك  ح�صل  بيان   وبح�صب 
جلنة  قبل  م��ن  حتديدها  مت  عاملية،  ملعايري  وف��ق��ًا 
جم��ال  يف  ع��امل��ي��ًا  �ل���ر�ئ���دة  “�إنفو�صي�ص”  حتكيم 
�ل�صت�صار�ت و�لتكنولوجيا، منها: قوة ��صرت�تيجية 
�لرقمية  �لبنكية  �خلدمات  وتقدمي  �لعمالء  جذب 
و�خلدمات  �ملنتجات  ��صتخد�م  على  وحّثهم  لهم، 
�لرقمية ب�صكل يومي، و�لنمو يف �أعد�د �مل�صتخدمني 

ووج��ود  �ملقدمة،  �خلدمات  يف  و�لتنوع  �لرقميني، 
�لرقمية،  �ملبادر�ت  من  �ملكت�صبة  �لفو�ئد  على  دليل 
�إ�صافة �إىل فعالية كل من �ملوقع �لإلكرتوين وتطبيق 
�لهاتف �خللوي. يذكر �أن بنك �لحتاد ح�صل �أي�صا 
بنك  “�أكرث  و  رقمي”  بنك  “�أف�صل  ج��ائ��زة  على 
للعام �حلايل من  �لأردن  م�صتوى  رقمي مبتكر” على 
فاينان�ص”،  “غلوبال  �لعاملية  نيويورك  جملة  قبل 
على  �لثانية  للجائزة  �لتاأهل  قبل  �أوىل  كمرحلة 
لتمكني  �لبنك  وي�صعى  �لأو���ص��ط.  �ل�صرق  م�صتوى 
توفري  خ��الل  م��ن  م�صتقبلهم،  ت�صكيل  م��ن  عمالئه 
�أف�صل �حللول و�لأدو�ت �ملالية لهم، وي�صتوحي منهم 

خدمات مبنية على فهم �حتياجاتهم.

*عمان 
�إىل  �لأردن،  عمال  لنقابات  �لعام  �لحت��اد  دعا 
�آمنة،  ت�صبح  كي  �مل���ر�أة  عمل  بيئة  تعزيز  �أهمية 
�لجتماعي،  �لنوع  على  �ملبني  �لعنف  من  وتخلو 
�تفاقية  على  �حلكومة  م�صادقة  ���ص��رورة  م��وؤك��د� 
منظمة �لعمل �لدولية رقم 190، ب�صاأن �لق�صاء على 

�لعنف و�لتحر�ص يف مكان �لعمل.
يف  �ملعايطة،  م��ازن  �لعام  �لحت��اد  رئي�ص  وق��ال 
�لعنف  ملناه�صة  �لعاملي  �ليوم  بيان �صحايف مبنا�صبة 
�ليوم،  ي�صادف  �لذي  �لجتماعي،  �لنوع  على  �ملبني 
ت�صارك  �لردن  يف  و�لنقابية  �لعمالية  �حلركة  �إن 
�إنطالق حملة  �ملنا�صبة، تز�منا مع  �لعامل هذه  دول 
�إثارة  على  �لرتكيز  يتم  حيث  �لعاملية،  يوما   16 �ل� 
�ملر�أة،  �صد  �لعنف  ق�صية  �ىل  ��صافة  �لعام،  �لوعي 
�صمن  له  تتعر�ص  �لذي  �لعنف  خطورة  على  م�صدد� 
�لنوع  على  �ملبني  �لعنف  �أ�صكال  كاأحد  �لعمل  بيئة 
منظمة  �تفاقية  �إن  �ملعايطة  و�أ�صاف  �لجتماعي. 
�لعمل �لدولية �لتي مت �عتمادها �لعام �ملا�صي، متثل 
�لنتاج  �أط��ر�ف  ممثلو  عليه  تو�فق  حقوقيا  �إط��ار� 
بعد  لالنطالق  �حلكومة(،  �لعمل،  �أ�صحاب  )عمال، 
لتطبيق  و�آليات عمل  �صيا�صات وبر�مج  لتطوير  ذلك 
�إىل  م�صرًي�  �لو�قع،  �أر���ص  على  بالتفاقية  جاء  ما 
�أ�صكال  من  �صكل  لأي  و�لعامالت  �لعاملني  تعر�ص  �أّن 
�أو �لتحر�ص، يعد خرقا ملعايري �لعمل �لالئق  �لعنف 

على  �صلبا  ويوؤثر  �آمنة  غري  �لعمل  بيئة  يجعل  ما 
�لنتاجية ويوؤدي �إىل �ن�صحاب �ملر�أة من �صوق �لعمل 
مت�صك  على  و�صدد  �لقت�صادية.  م�صاركتها  و�صعف 
�لنقابات �لعمالية باإيجاد بيئة عمل حا�صنة للمر�أة 
يعمل  �لحتاد  �أن  موؤكًد�  �حتياجاتها،  مع  وتتنا�صب 
باتفاقيات  �مل��ر�أة  �صد  �لعنف  ق�صية  ت�صمني  على 
�ملن�صوية  �لنقابات  تربمها  �لتي  �جلماعي؛  �لعمل 
�لقطاعات  يف  �ل��ع��م��ل  ����ص��ح��اب  م��ع  مظلته  حت��ت 
ذ�ته،  �لوقت  يف  م�صتذكر�  ومن�صاآتها،  �لقت�صادية 
�لعامة  �لنقابة  وقعته  �لذي  �جلماعي  �لعمل  عقد 
للعاملني يف �صناعة �لغزل و�لن�صيج و�لألب�صة، حيث 
ن�ص يف �أحد بنوده على “مكافحة �لعنف و�لتحر�ص 
�ليجابية”  “ �خلطوة  ب�  �لعقد  و��صًفا  و�لتمييز”، 
وب��نّي  �لعاملة.  �مل���ر�أة  ح��ق��وق  تعزيز  �صعيد  على 
�لعام �صريك يف حملة تدعمها  �أن �لحتاد  �ملعايطة 
منظمة “�آك�صن �يد” �نطلقت �لعام �ملا�صي وما تز�ل 
�صد  �مل��وج��ه  �لعنف  مكافحة  �صاأنها  م��ن  م�صتمرة، 
�لقانونية  �لأدو�ت  وتطوير  �لعمل،  بيئة  يف  �مل��ر�أة 
وعدم  �لعد�لة  �إىل  �ملعنفة  �مل���ر�أة  و�صول  ل�صمان 
�صياع حقوقها، مو�صًحا �أن �حلملة جاءت بعد �إطالق 
“ق�صور  عنو�ن  وحملت  �ملنظمة،  �أعدتها  در����ص��ة 
يف  �لعنف  من  �ملت�صرر�ت  و�لفتيات  للن�صاء  �لعد�لة 
مكان �لعمل/ در��صة حالة للعنف و�لتحر�ص يف مكان 

�لعمل«.

تجارة عمان تطالب بإعادة 
النظر بحظر الجمعة الشامل

مذكرتا تفاهم بين مؤسسة المشاريع 
االقتصادية ومركز تطوير األعمال

اتفاقية بين جامعة األميرة سمية وهواوي إلنشاء 
أكاديمية لألمن السيبراني والذكاء االصطناعي 

الضمان: صدور نظام استثناء عاملين في 
المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة

رئيس غرفة تجارة االردن يلتقي الوزير 
المنتدب لدى الخارجية الفرنسية

افتتاح استوديو زين
 لخدمات التصوير والمونتاج

بنك االتحاد يحوز جائزة البنك 
الرقمي األكثر ابتكارًا

اتحاد العمال يدعو لبيئة
 عمل آمنة للمرأة العاملة

*عمان 
�ل�صياحي  بالنت«  »لونلي  موقع  و�صع 
قائمة  �صمن  ع��م��ان  �لعا�صمة  �ل��ع��امل��ي، 
�لعامل  م�صتوى  على  �ل�صفر  وجهات  �أف�صل 
للعام 2021. وك�صف �ملوقع -�ملرجع �لأول 
ج��ذري  ت��ع��دي��ل  ع��ن  �ل���ع���امل-،  يف  لل�صفر 
 ،2021 لعام  �ل�صفر  وجهات  �أف�صل  لقائمة 
جمال  تعّر�ص  �أن  بعد  �نتظارها  طال  �لتي 
تاريخه،  يف  وتعطيل  تغيري  لأك��رب  �ل�صفر 
حيث متّيزت مدينة عّمان يف هذه �لقائمة 
على  ت�صاعد  �لتي  �لوجهات  من  كو�حدة 

تغيري وتطوير جتارب �ل�صفر.
�أّنها  هو  عّمان  مّيز  ما  �ن  �ملوقع  وذك��ر 
مع �لرتكيز على �لتنوع  م�صيافة”  “وجهة 

�لقائمة  ت�صتعر�ص  حيث  و�ل�صمولية، 
ومكاتب  �لأ�صخا�ص  �ملوقع،  عن  �ل�صادرة 
�لذين  �ل�صياحية  و�ل��وج��ه��ات  �ل�صياحة 
ملجموعة  �صاملة  وجت��ارب  ق�ص�صًا  ميّثلون 
باأ�صلوب  �لعامل  حول  �لنا�ص  من  متنوعة 
و�لأجنا�ص  �لأع���ر�ق  كافة  متثيل  ي�صمن 

فيما يتعلق بال�صفر.
تن�صيط  لهيئة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  وق���ال 
عربيات  ع��ب��د�ل��رز�ق  �لدكتور  �ل�صياحة 
�صمن  عمان  �لعا�صمة  ر  دُّ َت�صَ �إن  بيان  يف 
عاملية  موؤ�ص�صة  ع��ن  �ل�����ص��ادرة  �لقائمة 
�إجن���از  �ل�صكل  ب��ه��ذ�  وم��وث��وق��ة  ور�ق��ي��ة 
ه��ذه  �أن  �إىل  ����ص��اف��ة  ل�����الأردن،  حقيقي 
�لت�صمية �صتلعب دورً� �أ�صا�صيًا يف زيادة عدد 

�ل�صياح �جلدد لالأردن، حيث ت�صتقبل عّمان 
فخر  وهو  �ململكة،  زّو�ر  من  كبرية  �ع��د�د� 
�لطيبة  �ل�صمعة  بهذه  �أن حتظى عّمان  لنا 

كوجهة �صفر �صمولية.
ل��ع��دد من  م��وط��ن  ع��ّم��ان  “�ن  وت��اب��ع 
ب��د�أت  وق��د  �لأّخ���اذة  �لتاريخية  مو�قعنا 
ت�����ص��ت��ه��ر ب��ت��ن��ّوع��ه��ا يف جت����ارب �ل��ط��ع��ام 
وفيها  وحملي  عاملي  مزيج  ففيها  و�لت�صوق، 
يف  �لت�صوق  وم��ر�ك��ز  �ل��ق��دمي��ة  �ل���ص��و�ق 

�لأجز�ء �ملعا�صرة«.
ملوقع  �لتنفيذي  �ملدير  قال  جهته،  من 
كابرير�  لوي�ص   »Lonely Planet«
“�صيكون لل�صفر �أهمية غري م�صبوقة يف عام 
“�أف�صل ما يف �ل�صفر  2021، وتعمل قائمة 

لعام 2021” على �إبر�ز �لأ�صخا�ص و�ملو�قع 
جتربة  �ل�صفر  يجعلون  �لذين  و�ملنظمات 
غامرة بالإيجابية، �لأمر �لذي نحن باأم�ّص 
فيه  �ل�صفر  تعّطل  ع��ام  يف  �إليه  �حلاجة 

ب�صبب جائحة كورونا«.
كيفية  �ل��ق��ائ��م��ة  “تعك�ص  و�����ص���اف 
�ل�صتد�مة  ع��و�م��ل  يف  �ل�صفر  م�صاهمة 
وت�صتعر�ص  و�ل�صمولية  �ملجتمع  ودع��م 
�لطريقة �ملثلى ل�صتك�صاف �لعامل باأ�صلوب 
ت�صبب  ع���اٍم  فبعد  ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة،  يّت�صم 
قائمة  جاءت  �ل�صفر،  عامل  يف  با�صطر�ب 
 Lonely �أف�صل ما يف �ل�صفر �ل�صادرة عن 
Planet كرمٍز للتز�م �ملوؤ�ص�صة جتاه هذه 

�لقيم”.

عّمان ضمن قائمة أفضل 
وجهات السفر لعام 2021
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*وكاالت 
�أع��ل��ن �لحت���اد �لأوروب����ي، �لأرب��ع��اء، 
ميكن  �ل���27  �لتكتل  دول  مو�طني  �أول  �أن 
تطعيمهم �صد فريو�ص كورونا بحلول عيد 

�مليالد �أو�خر �لعام �جلاري.
�لأوروب��ي��ة  �ملفو�صية  رئي�صة  وقالت 
“ثمة  �إن  لي����ن،  دي���ر  ف���ون  �أور�����ص����ول 
و�أ�صافت  �لنفق”،  نهاية  يف  �أخ��ري�  �صوء� 
“�أول  �أن  �لأوروب��ي  للم�صرعني يف �لحتاد 
تطعيمهم  يتم  قد  �لأوروب��ي��ني  �ملو�طنني 

بالفعل قبل نهاية دي�صمرب«.
�ل���دول  �أن ع��ل��ى  م���ن  ل��ك��ن��ه��ا ح����ذرت 
�ل�صرعة  وج��ه  على  تعد  �أن  �لأع�����ص��اء 
�ملاليني  مئات  لن�صر  �للوج�صتية  �ل�صال�صل 

من جرعات �للقاحات.
�أن  “يجب  لي���ن:  دي���ر  ف���ون  وق��ال��ت 
ت�صتعد �لدول �لأع�صاء �لآن. نحن نتحدث 
عن �ملاليني من �حلقن. نتحدث عن �صال�صل 
م��ر�ك��ز  تنظيم  ع��ن  ن��ت��ح��دث  �ل��ت��ربي��د. 
�ملدربني  �ملوظفني  عن  نتحدث  �لتطعيم. 

�ملوجودين هناك. �صمها ما �صئت”، حمذرة 
من �أن كل هذ� يجب �أن يكون جاهز�.

�ملو�طنني  �مل�صوؤولة  حثت  ذل��ك،  وم��ع 
�لأوروب�����ي�����ني ع��ل��ى م��و����ص��ل��ة �ح����رت�م 
فيه  ت�صر  �ل��ذي  �لوقت  يف  حتى  �لقيود، 
�لإجر�ء�ت بال�صركات، وتزيد من �لإ�صر�ر 
كورونا،  فريو�ص  دمرها  �لتي  بالقت�صاد�ت 
�جتماعية  م�صاعب  يف  �ل��ن��ا���ص  وت�����ص��ع 

وعقلية.
وقالت: “مع ما يقرب من 3 �آلف وفاة 
�لأول  �ل�صبب   )19 )كوفيد  ك��ان  يوميا، 
ل��ل��وف��اة يف �لحت���اد �لأوروب�����ي �لأ���ص��ب��وع 
ز�لت  ما  “�مل�صت�صفيات  و�أ�صافت:  �ملا�صي”، 
مكتظة  �ملناطق  بع�ص  ويف  �ل�صغط  حتت 

بوحد�ت �لعناية �ملركزة«.
نتعلم  �أن  “يجب  �أن����ه  م��ن  وح����ذرت 
�لأخ��ط��اء.  نف�ص  نكرر  و�أل  �ل�صيف  م��ن 

ملوجة  خماطرة  ميثل  �ملفرط  �ل�صرتخاء 
ثالثة بعد عيد �مليالد “، م�صيفة �أن “عيد 
�صيكون  ونعم،  خمتلفا،  �صيكون  هذ�  �مليالد 

�أكرث هدوء�«.
�لتنفيذية  �ل���ذر�ع  �ملفو�صية،  ول��دى 
موردي   6 مع  �تفاقات  �لأوروب��ي،  لالحتاد 

لقاحات حمتملني وتعمل على عقد �صابع.
ب�صر�ء  للمفو�صية  �ل�صفقات  وت�صمح 
من  �أكرث  �أي  جرعة،  مليون   800 من  �أكرث 

حو�يل  عددهم  يبلغ  �لذين  �لكتلة،  �صكان 
460 مليون �صخ�ص.

وق��ال��ت ب��روك�����ص��ل، �ل��ث��الث��اء، �إن��ه��ا 
 160 �إىل  ي�����ص��ل  مل���ا  ع���ق���د�  ���ص��ت��وق��ع 
كورونا  فريو�ص  لقاح  من  جرعة  مليون 
“موديرنا”،  ط��ورت��ه  �ل���ذي  �لتجريبي 
يبدو  �إن���ه  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�صركة  وت��ق��ول 
لبياناتها  باملئة، وفقا   94.5 بن�صبة  فعال 

�لأولية.

*وكاالت
يف  �لطبية  للقفاز�ت  �صانع  �أكرب  جنى 
�لعامل �أرباحا قيا�صية خالل �أزمة كورونا، 
موجعة  �صربة  ل��ه  وج��ه  �ل��ف��ريو���ص  لكن 
�ل�صركة  م�صانع  م��وؤخ��ر�  �قتحم  عندما 

�ملاليزية و�صل جّل �إنتاجها.
نيوز”  “فوك�ص  ���ص��ب��ك��ة  وح�����ص��ب 
�لإع��الن  مت  فقد  �لأمريكية،  �لإخبارية 
م�صانع  يف  ع��ام��ل  �أل���ف  نحو  �إ���ص��اب��ة  ع��ن 
و�ح��د  ي��وم  خ��الل  غالف”  “توب  �صركة 
ف��ق��ط، مم��ا ي��رف��ع �إج��م��ايل �مل�����ص��اب��ني يف 

�مل�صانع �إىل 2500.
لوباء  �لكبري  �لتف�صي  ه��ذ�  و�أج���رب 
�إغ��الق  على  �ملاليزية،  �ل�صركة  ك��ورون��ا 
ب�صورة  لها  تابعا  م�صنعا   41 �أ�صل  من   28

موؤقتة.
يف  متخ�ص�صة  �ل�����ص��رك��ة  �أن  ورغ����م 
كثفت  فاإنها  �لطبية،  �لقفاز�ت  �صناعة 
جهودها هذ� �لعام لإنتاج �لكمامات �أي�صا، 
على  �لكبري  �لعاملي  �لطلب  تلبية  �أجل  من 

هذه �ل�صلعة �لتي باتت �صرورية.
�إ�صماعيل  �ملاليزي  �لدفاع  وزير  وقال 
ن�صيحة  ع��ل��ى  “بناء  ي��ع��ق��وب:  ���ص��ربي 
�إغ��الق  على  �لت��ف��اق  مت  �ل�صحة،  وز�رة 
ب�صورة  غ��الف  ت��وب  ل�صركة  م�صنعا   28

تدريجية، لل�صماح باإجر�ء فحو�ص للعمال 
و�إخ�صاعهم للحجر �ل�صحي«.

وذكرت �ل�صركة يف بيان لها: “�صتتعاون 
لتنفيذ  �ملعنية  �ل�صلطات  مع  كامل  ب�صكل 
�مل�صانع  �إغ��الق  بد�أ  وقد  �ملوؤقت،  �لإيقاف 

�أن حو�ىل 5700 عامل  بالفعل«. و�أ�صافت 
�صيخ�صع  فيما  بالفعل،  للفح�ص  خ�صعو� 

�لباقون لختبار�ت مماثلة.
���ص��ت��وؤث��ر  �ل�����ص��رك��ة ك��ي��ف  ومل ت��ذك��ر 
تلبية  على  قدرتها  على  �لإغ��الق  عمليات 
�لنتاجية  �ل��ق��درة  �أن  علما  �ل��ط��ل��ب��ات، 

لل�صركة تبلغ 70 مليار قطعة من �لقفاز�ت 
نيوز”  “فوك�ص  وذكرت  �صنويا.  و�لكمامات 
�أن كثري� من عمال �ل�صركة �ملاليزية ياأتون 
�صكنية  جممعات  يف  ويعي�صون  نيبال  من 
�لتقاطهم  فر�ص  من  يزيد  مما  مزدحمة، 

عدوى كورونا.

وك��الت  ذك��رت  �مل��ا���ص��ي،  �صبتمرب  ويف 
قيا�صية  �أرباحا  حققت  غالف”  “توب  �أن 
نحو  بلغت   ،2020 من  �لثاين  �لربع  خالل 
مليون   311( ماليزي  رنغت  مليار   1.29
�أك��رب رق��م حتققه  �أم��ريك��ي(، وه��ذ�  دولر 

�ل�صركة يف تاريخها.

*وكاالت 
جرت  �صريرية  جتربة  بيانات  �أظهرت 
�لدم  بالزما  ��صتخد�م  �أن  �لأرجنتني،  يف 
يف  كوفيد-19  من  �ملتعافني  من  �مل��اأخ��وذة 
ع���الج م��ر���ص��ى �لل��ت��ه��اب �ل��رئ��وي �حل��اد 
�لناجم عن فريو�ص كورونا، مل يظهر فائدة 

تذكر.
�أم�ص  ن�صرت  �لتي  �ل��در����ص��ة  ووج���دت 
�لطبية،  �إجنالند  نيو  دوري��ة  يف  �لثالثاء 
�أن �لعالج �ملعروف با�صم “بالزما �لنقاهة”، 

و�لذي ينقل �لأج�صام �مل�صادة من �ملتعافني 
�مل�����ص��اب��ني، مل  �إىل  م��ن ف��ريو���ص ك���ورون���ا 
خطر  يقلل  �أو  �ملر�صى  حالة  كثري�  يح�صن 
تلقاه  وهمي  عالج  من  �أف�صل  ب�صكل  �لوفاة 

م�صاركون يف �لتجربة.
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �لأدل����ة �مل��ح��دودة 
�لذي  �لنقاهة،  بالزما  عالج  فاعلية  على 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ص  و�صفه 
فاإنه  تاريخي”،  “�إجناز  باأنه  �أغ�صط�ص  يف 
يف  �ملر�صى  م��ع  كثري�  ��صتخد�مه  يجري 

�لوليات �ملتحدة.
در��صة  �أ���ص��ارت  �مل��ا���ص��ي،  �أك��ت��وب��ر  ويف 
�لنقاهة  بالزما  �أن  �إىل  �لهند  يف  �صغرية 
مر�صى  ل���دى  �لأع���ر�����ص  بع�ص  ح�صنت 
و�ل�صعور  �لتنف�ص  �صيق  مثل  كوفيد-19، 
�أو  بالتعب، لكنها مل تقلل من خطر �لوفاة 

تدهور �حلالة �ملر�صية بعد 28 يوما.
و���ص��م��ل��ت �ل���در�����ص���ة �ل��ت��ي ج����رت يف 
يف  ي��ع��اجل��ون  م��ري�����ص��ا   333 �لأرج��ن��ت��ني 
جر�ء  من  حاد  رئوي  �لتهاب  من  �مل�صت�صفى 

تق�صيمهم  ومت  كورونا  بفريو�ص  �إ�صابتهم 
�أو  �لنقاهة  بالزما  ع��الج  لتلقي  ع�صو�ئيا 

دو�ء وهمي.
�لباحثون  ي��ج��د  مل  ي��وم��ا   30 وب��ع��د 
�حلالة  يف  �أو  �لأعر��ص  يف  كبري�  �ختالفا 
و�ح��د�  �ل��وف��ي��ات  معدل  وك��ان  �ل�صحية. 
تقريبا عند 11 باملئة يف جمموعة بالزما 
�لنقاهة و11.4 باملئة يف جمموعة �لدو�ء 
�أهمية  له  �أن  يعترب  ل  فارق  وهو  �لوهمي، 

�إح�صائية.

*وكاالت
ك�صفت در��صة حديثة �أن �صرب �لكاكاو 
�حلركة  خفة  زي��ادة  �إىل  ي��وؤدي  �أن  ميكن 
�لذهنية بف�صل وجود مركبات �لفالفانول، 
حبوب  يف  وف���رية  كيميائية  م���و�د  وه���ي 

�لكاكاو.
�ملتحدة  �ململكة  م��ن  ب��اح��ث��ون  ووج���د 
�لبالغني  �أد�ء  �أن  �مل��ت��ح��دة  و�ل���ولي���ات 
�لإدر�كية  �ملهام  يف  �أف�صل  كان  �لأ�صحاء 
م�صروب  �مل�صاركون  ت��ن��اول  �إذ�  �ل�صعبة 
من  عالية  م�صتويات  على  يحتوي  كاكاو 
ميل”  “ديلي  ل�صحيفة  وفقا  �لفالفانول، 

�لربيطانية.
وي���ع���د �ل���ف���الف���ان���ول م���ن م�����ص��اد�ت 
�ل�صاي  يف  بكرثة  توجد  �لتي  �لأك�����ص��دة، 
و�لفول  و�لكرز  و�لكمرثى  و�لتفاح  و�لتوت 

�ل�صود�ين، وكذلك يف بذور �صجرة �لكاكاو، 
�أو حبوب �لكاكاو.

ب��اآث��اره  بالفعل  م��ع��روف  و�لفالفانول 
�مل��ف��ي��دة ع��ل��ى ���ص��ح��ة �ل��ق��ل��ب و�لأوع���ي���ة 
هي  �جلديدة  �لدر��صة  هذه  لكن  �لدموية، 
�لإيجابي  �لتاأثري  تكت�صف  �لتي  �لأوىل 
�لدموية  �لأوعية  للفالفانول على وظيفة 
�لبالغني  ل��دى  �ملعريف  و�لأد�ء  �ل��دم��اغ  يف 

�لأ�صحاء، ح�صبما زعم �لباحثون.
كاتارينا  �ل��در����ص��ة،  م��وؤل��ف��ة  وق��ال��ت 
�ململكة  يف  برمنغهام  جامعة  من  رينديرو، 
جزيئات  عن  عبارة  “�لفالفانول  �ملتحدة: 
���ص��غ��رية ت��وج��د يف �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ف��و�ك��ه 

و�خل�صرو�ت، و�لكاكاو �أي�صا«.
�ل��ف��و�ك��ه  ت��ع��ط��ي  “�إنها  و�أ����ص���اف���ت 
و�خل�صرو�ت �ألو�نها �لز�هية، ومن �ملعروف 

�أنها تفيد وظيفة �لأوعية �لدموية. و�أردنا 
�لفالفانول  مركبات  كانت  �إذ�  ما  معرفة 
�لدماغ،  يف  �لدموية  �لأوعية  �أي�صا  تفيد 
وما �إذ� كان لها تاأثري �إيجابي على �لوظيفة 

�لإدر�كية«.
و�خترب �لفريق �مل�صاركني قبل تناولهم 
لفالفانول �لكاكاو ويف جتربتني منف�صلتني، 
�لكاكاو  �لأ�صخا�ص  فيها  ت��ن��اول  �لأوىل 
تناولو�  و�لأخ����رى  ب��ال��ف��الف��ان��ول  �لغني 
خاللها �لكاكاو �ملعالج مب�صتويات منخف�صة 

جد� من �لفالفانول.
�مل�صاركني  معظم  �أن  �لباحثون  ووج��د 
ك��ان��ت ل��دي��ه��م ����ص��ت��ج��اب��ة �أق����وى و�أ���ص��رع 
ل��الأك�����ص��ج��ني يف �ل���دم���اغ ب��ع��د �ل��ت��ع��ر���ص 
تناولو�  من  مع  مقارنة  �لكاكاو  لفالفانول 

�لكاكاو �لذي يفتقر �إىل �لفالفانول.

م�صتويات  “كانت  رينديرو:  وقالت 
مر�ت  بثالث  �أعلى  �لق�صوى  �لأك�صجني 
مقابل  بالفالفانول  �لغني  �ل��ك��اك��او  يف 
وكانت  �ل��ف��الف��ان��ول،  منخف�ص  �ل��ك��اك��او 
دقيقة  بنحو  �أ�صرع  �لأك�صجني  ��صتجابة 

و�حدة«.
وبعد تناول فالفانول �لكاكاو، كان �أد�ء 
�ملعرفية  �لختبار�ت  يف  �أف�صل  �مل�صاركني 
ب�صكل  �مل�صكالت  وح��ل  �صعوبة،  �لأك���رث 
فعلوه  مما  �أ�صرع  باملئة   11 بن�صبة  �صحيح 
مع  �لكاكاو  تناولو�  عندما  �أو  �لأ�صا�ص  يف 

�لفالفانول �ملنخف�ص.
�أن  �إىل  �لنتائج  ت�صري  ع���ام،  وب�صكل 
�لدموية  �لأوعية  ن�صاط  يف  �لتح�صينات 
بعد �لتعر�ص للفالفانول مرتبطة بتح�صني 

�لوظيفة �لإدر�كية.

أوروبا تعلن موعد حملة 
التطعيمات ضد كورونا

الفيروس يقتحم المصانع.. أكبر رابح 
من كورونا يتلقى ضربة صاعقة

فيروس كورونا.. دراسة تكشف 
حقيقة »بالزما النقاهة«

دراسة: »مشروب شهير«
 يرفع مستوى الذكاء

*وكاالت
فر�صت  �أنها  �لثالثاء،  نيويورك،  بلدية  �أعلنت 
يف  ي��ه��ودي  كني�ص  ع��ل��ى  �صخمة  م��ال��ي��ة  غ��ر�م��ة 
فيه  ���ص��ارك  زف��اف  حفل  تنظيمه  ب�صبب  بروكلني 
�آلف �ملدعوين، من دون �أن يلتزم �أي منهم بالتد�بري 
و�حلفاظ  �لكمامة  و�صع  مثل  �ملفرو�صة  �لوقائية 

على �لتباعد �لجتماعي.
و�عتربت �ل�صلطات �ملحلية يف نيويورك ما حدث 
جائحة  ملكافحة  �ملتبعة  للقو�عد  �صارخا  �نتهاكا 

“كوفيد 19«.
“نيويورك  �صحيفة  ن�صرتها  ���ص��ور  و�أظ��ه��رت 
يغنون  وه��م  �مل��دع��وي��ن  �آلف  �أي����ام،  قبل  بو�صت” 
ويرق�صون يف حفل �لزفاف �لذي �أقيم يف �لثامن من 

نوفمرب �جلاري.
و�ل���ث���الث���اء �أك�����د رئ��ي�����ص ب��ل��دي��ة ن��ي��وي��ورك 
�صتفر�ص  �ملدينة  �أن  بال�صيو،  دي  بيل  �لدميقر�طي 
ويليامزبرغ  ح��ي  يف  ليف”  “يتييف  كني�ص  على 
“غر�مة مالية كبرية للغاية” قدرها 15 �ألف دولر، 

مرفقة باإنذ�ر باإغالق �ملبنى.
“ل  �صحفي:  موؤمتر  خالل  �لبلدية  رئي�ص  وقال 
ح�صرو�  �لذين  لالأ�صخا�ص”  �لدقيق  �لعدد  نعرف 
�أن  هو  منه  يقني  على  نحن  “ما  لكن  �لزفاف،  حفل 

عدد� كبري� جد� كان هناك«.
�أنه مت بذل جهد متعمد للغاية  “يبدو  و�أ�صاف: 
�لأمر  هذ�  �أن  معترب�  �حلدث”،  هذ�  على  للتغطية 

يزيد من خطورة ما جرى.
وقال رئي�ص �خلدمات �ل�صحية يف نيويورك، �إنه 

مثل  تنظيم  من  �أنا�ص  يتمكن  �أن  �ملقبول  غري  “من 
ي�صهلون  �أنهم  فيه  نعلم  وقت  يف  �صخم  حدث  هكذ� 

�نتقال �لعدوى«.
نيويورك  ولية  حاكم  كومو  �أندرو  دعا  و�لأحد 
“يف  نظم  �لذي  �لتجمع،  هذ�  يف  حتقيق  �إجر�ء  �إىل 

��صتخفاف �صارخ” بالقانون.
حتاول  نيويورك  �صلطات  �أن  يبدو  ذلك،  مع  لكن 
�حل�صيدمي  ط��ائ��ف��ة  �إىل  �لت��ه��ام  ت��وج��ي��ه  جت��ن��ب 
�أدى  �لوباء  تف�صي  �أن  �صيما  �لكني�ص، ل  يتبعها  �لتي 
�ملدينة  بلدية  جمل�ص  ب��ني  �صديدة  ت��وت��ر�ت  �إىل 
�لدميقر�طي وهذه �لطائفة �ملت�صددة، �ملتهمة بعدم 
ق�صم  يدين  �لتي  �ل�صحي،  �لتباعد  قو�عد  �ح��رت�م 

كبري من �أتباعها بالولء للرئي�ص دونالد تر�مب.
�لطرفني  بني  �لتوتر  بلغ  �ملا�صي،  �أكتوبر  ويف 
يف  عدة  �أحياء  يف  وبائية  طفرة  �صجلت  حني  �أوجه 

بروكلني، تقطنها غالبية من �ليهود �ملت�صددين.
ملكافحة  م�����ص��ددة  ق��ي��ود�  ف��ر���ص  ك��وم��و  وك���ان 
�مل�صموح  �لأق�صى  �لعدد  حتديد  بينها  من  �جلائحة، 
فقط،  �أ�صخا�ص  بع�صرة  �لعبادة  دور  يف  للم�صلني  به 
و�إغالق �ملتاجر غري �لأ�صا�صية، مما �أثار �حتجاجات 
يف �أو�صاط �لطائفة، �ت�صمت بالعنف �أحيانا وتوجيه 

�تهامات للحاكم مبعاد�ة �ل�صامية.
�إج��ر�ء�ت  �ل�صلطات  كثفت  �حل��ني،  ذل��ك  ومنذ 
ثماره  �أت��ى  جمهود  يف  �لأح��ي��اء،  ه��ذه  يف  �لوقاية 
ب�”كوفيد  �لإ�صابات  م�صتوى  عاد  �إذ  يبدو،  ما  على 
�أنحاء  �صائر  يف  �مل�صجل  �لعام  �ملعدل  �إىل  19” فيها 

�ملدينة.

معاقبة كنيس في نيويورك 
بعد »حفل الزفاف المخالف«

كورونا في مصر.. 
ارتفاع أرقام المتعافين

محمد بن سلمان وجونسون يبحثان 
إتاحة لقاحات كورونا للعالم

السيسي: اللقاح الحقيقي 
لمواجهة كورونا هو وعي المواطن

أميركا.. البنتاغون يعلن عملية 
سريعة لتوزيع »عقار كورونا«

*القاهرة 
�مل�����ص��ري��ة،  و�ل�����ص��ك��ان  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�لثالثاء، عن خروج 122 متعافيا من فريو�ص كورونا 
من �مل�صت�صفيات، وذلك بعد تلقيهم �لرعاية �لطبية 
منظمة  لإر���ص��اد�ت  وف��ًق��ا  �صفائهم  ومت��ام  �ل��الزم��ة 
من  �ملتعافني  �إج��م��ايل  لريتفع  �لعاملية،  �ل�صحة 

�لفريو�ص �إىل 102103 حالة.
�ل�صحة  وز�رة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  وق��ال 
 361 ت�صجيل  مت  �إن���ه  جم��اه��د،  خ��ال��د  �مل�����ص��ري��ة، 
معمليا  حتاليلها  �إيجابية  ثبتت  ج��دي��دة  ح��ال��ة 
و�لتق�صي  �لرت�صد  �إجر�ء�ت  �صمن  وذلك  للفريو�ص، 
و�لفحو�صات �لالزمة �لتي جُتريها �لوز�رة، لفتا �إىل 

وفاة 13 حالة جديدة.

�ل�صحة  منظمة  لتو�صيات  طبقا  �أن��ه  و�أو���ص��ح 
زو�ل  ف��اإن   ،2020 مايو   27 يف  �ل�����ص��ادرة  �لعاملية 
يعد  �لإ�صابة  من  �أي��ام   10 ملدة  �ملر�صية  �لأعر��ص 

موؤ�صًر� لتعايف �ملري�ص من فريو�ص كورونا.
وذكر جماهد �أن �إجمايل �لعدد �لذي مت ت�صجيله 
�لثالثاء،  حتى،  �مل�صتجد  كورونا  بفريو�ص  م�صر  يف 
مت  حالة   102103 �صمنهم  من  حالة   113742 هو 

�صفاوؤها و6573 حالة وفاة.
وتو��صل وز�رة �ل�صحة �مل�صرية رفع ��صتعد�د�تها 
�أوًل  بجميع حمافظات �جلمهورية، ومتابعة �ملوقف 
كافة  و�تخاذ  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�ص  ب�صاأن  باأول 
�أو  فريو�صات  �أي  �صد  �لالزمة  �لوقائية  �لإج��ر�ء�ت 

�أمر��ص معدية.

*وكاالت
بن  حممد  �لأم���ري  �ل�صعودي  �لعهد  ويل  تلقى 
�لوزر�ء  رئي�ص  من  هاتفيا  �ت�صال  �لثالثاء،  �صلمان، 

�لربيطاين بوري�ص جون�صون.
فاإن  �ل�صعودية،  �لأنباء  وكالة  ذك��رت  ما  ووف��ق 
�لت�صال  خ��الل  ق��دم  �ل��ربي��ط��اين  �ل����وزر�ء  رئي�ص 
وح�صن  �لع�صرين  جمموعة  قمة  بنجاح  �لتهنئة 
تنظيم وقيادة �ململكة لأعمال �ملجموعة هذ� �لعام.

بني  �لقائم  �لتعاون  تعزيز  �صبل  بحث  مت  كما 

�لبلدين يف خمتلف �ملجالت.
�لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئا�صة  ملكتب  بيان  وك�صف 
�لذي  �لأخري  �لإيجابي  �لتقدم  ناق�صا  �لطرفني  �أن 
عليه  يطلق  و�ل��ذي  �أك�صفورد  جامعة  لقاح  حققه 
��صم �أ�صرت�زينيكا و�أهمية �صمان و�صول لقاح فريو�ص 

كورونا �إىل �لعامل.
�لتقدم  �إىل  �لربيطاين  �ل���وزر�ء  رئي�ص  و�أ���ص��ار 
�إط���ار  يف  لل�صعودية  و�لق��ت�����ص��ادي  �لج��ت��م��اع��ي 

��صرت�تيجية روؤية 2030.

*القاهرة
�ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�صري  �لرئي�ص  وج��ه 
�لثالثاء، �ل�صكر لالأطقم �لطبية و�لعاملني يف �لقطاع 
يف  جهودها  كافة  بذلت  �لتي  و�حلكومة  �ل�صحي 
جمال مكافحة فريو�ص كورونا، د�عيا �ملو�طنني �إىل 

��صتمر�ر �للتز�م بكافة �لإجر�ء�ت �لحرت�زية.
�مل�صريني  جلموع  وجهها  كلمة  يف  �ل�صي�صي  وقال 
يف �جتماع مع رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء ووزيري �ل�صحة 
�إن  �ل�صحة،  قطاع  يف  وم�صوؤولني  �لعايل  و�لتعليم 
�لذي  هو  وحر�صهم  و�لتز�مهم  �ملو�طنني  “وعي 

�صيمكننا من مو�جهة �لأزمة دون خوف �أو فزع«.
�لوباء  هذ�  ملو�جهة  �حلقيقي  “�للقاح  و�أ�صاف: 
هو وعي �ملو�طنني و�لتز�مهم وو�صع حالت �لإ�صابة 

بالفريو�ص يف حدودها �لدنيا«.

و�صدد �ل�صي�صي على �صرورة �للتز�م باإجر�ء�ت 
�إىل  م�صري�  �لكمامات،  و�رتد�ء  �لجتماعي  �لتباعد 
�أن �لعمل �صي�صتمر مع �تباع �لإجر�ء�ت �لحرت�زية.
ويف وقت �صابق، بادرت م�صر بحجز كمية كبرية 
من لقاح فايزر �لأمريكي، بعدما �أظهر نتائج م�صجعة 
�إىل  �حلكومة  ت�صعى  بينما  �لتجريبية،  مر�حله  يف 
م�صادر  م��ن  �للقاحات  م��ن  �ل��ب��الد  �حتياجات  �صد 
�مل�صرية،  و�ل�صكان  �ل�صحة  وزيرة  و�أكدت  متعددة. 
ب��ادرت بحجز 20 باملئة من  �ل��وز�رة  �أن  هالة ز�ي��د، 
�حتياجات م�صر من لقاح كورونا �لذي تنتجه �صركة 
�أوك�صفورد يف  لقاح  باملئة من  فايزر �لأمريكية، و30 
�إ�صابة  �ألف   113 من  �أكرث  م�صر  و�صجلت  بريطانيا. 
حالة   6560 بينها  من  �مل�صتجد،  كورونا  بفريو�ص 

وفاة.

*وكاالت
�لأمريكية  �ل��دف��اع  وز�رة  تعلن  �أن  �ملتوقع  م��ن 
يف وقت لحق من �ليوم �لثالثاء، عن  “�لبنتاغون”، 
كورونا  لفريو�ص  م�صاد  عقار  لتوزيع  �صريعة  عملية 

�مل�صتجد.
يف  �صيعلن  �لبنتاغون  �أن  حملية  تقارير  وذكرت 
حدود �ل�صاعة 11:15 بتوقيت و��صنطن عن عملية 
�ل�صماح  بعد  وذل��ك  ك��ورون��ا،  عقار  لتوزيع  �صريعة 
يوم  و�ل��غ��ذ�ء  �ل���دو�ء  �إد�رة  منحته  �ل��ذي  �ل��ط��ارئ 
�ل�صبت �ملا�صي. وقال �ملكتب �لإعالمي يف �لبنتاغون 
�لأخرية على خطة  �للم�صات  و�صع  �إنه  �ل�صباح  هذ� 
توزيع �لعقار، و�لذي كان قد �أعطي للرئي�ص دونالد 

تر�مب خالل �إ�صابته بالفريو�ص يف �أكتوبر �ملا�صي.

يف  عاز�ر  �أليك�ص  �لأمريكي  �ل�صحة  وزير  و�صّرح 
�لدو�ء  هذ�  باأن  �لهاتف  عرب  �ل�صحفيني  مع  حديث 
�مل�صت�صفيات  خ���ارج  بالفريو�ص  �مل�صابني  �صيبقي 

و�صيخفف من �ل�صغط �لذي تو�جهه �لآن.
يف  جرعة  �أل��ف   30 توزيع  �لبنتاغون  ويتوقع 
لحقة  ف��رت�ت  يف  ت�صتكمل  �أن  على  �ملقبلة،  �لأي��ام 

وبوترية �صريعة. 
مو�فقة  منحت  و�ل���دو�ء  �ل��غ��ذ�ء  �إد�رة  وكانت 
طّورته  �لذي  لكوفيد-19  عالج  ل�صتخد�م  طارئة 

�صركة �لتكنولوجيا �حليوية “ريجينريون«.
�مل�صّمى  “ريجينريون”،  بعالج  �لأم���ر  ويتعلق 
“ريجن-كوف-2”، وهو مزيج من �ثنني من �لأج�صام 

�مل�صادة.
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*وكاالت
�أع��ل��ن �لحت���اد �ل���دويل ل��ك��رة �لقدم 
�لأ�صماء  قائمة  �لأربعاء،  �ليوم  “فيفا”، 
�لأف�صل  جو�ئز  على  للح�صول  �ملر�صحة 

لعام 2020.
خمتلفة،  ج��و�ئ��ز   7 �لفيفا  وي��ق��دم 
مدرب  و�أف�صل  ولعبة  لعب  �أف�صل  بني 
مرمى،  وحار�صة  حار�ص  و�أف�صل  ومدربة 

بالإ�صافة �إىل �أف�صل هدف خالل �لعام.
عن  �لإع������الن  ي��ت��م  �أن  �مل���ق���رر  وم���ن 
�لأف�صل من بني �لأ�صماء �ملر�صحة يف حفل 
�فرت��صي يقام يوم 17 من �صهر دي�صمرب/ 

كانون �ملقبل.
للجو�ئز  �ملر�صحة  �لأ�صماء  وج��اءت 

�ملختلفة كالتايل:
جائزة �أف�صل لعب:  تياجو �ألكانتار� 
ليفربول(،    / ميونيخ  بايرن   - )�إ�صبانيا 
ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و رون���ال���دو )�ل���ربت���غ���ال – 
 - يوفنتو�ص(، كيفني دي بروين )بلجيكا 
ليفاندوف�صكي  روبرت  �صيتي(،-  مان�ص�صرت 
)ب��ول��ن��د� - ب��اي��رن م��ي��ون��خ(،- ���ص��ادي��و 

ليفربول(،كيليان   – )�ل�صنغال  م��اين 
جريمان(،  �صان  باري�ص   - )فرن�صا  مبابي 
بر�صلونة(،   – )�لأرجنتني  مي�صي  ليونيل 
�صان  باري�ص   - )�لرب�زيل  �صيلفا  د�  نيمار 
)�إ�صبانيا  ر�م��و���ص  �صريجيو  ج��ريم��ان(،- 
 – )م�صر  �صالح  حممد  مدريد(،-  ريال   -
)هولند�  د�ي��ك  فان  فريجيل  ليفربول(، 

– ليفربول(.
برونز  لو�صي  لع��ب��ة:  �أف�صل  ج��ائ��زة 
مان�ص�صرت   / ل��ي��ون  �أومل��ب��ي��ك   - )�إجن��ل��رت� 
�صيتي(، دلفني كا�صارينو )فرن�صا - �أوملبيك 
)�لرنويج  هان�صن  جر�هام  كارولني  ليون(، 

– بر�صلونة(،- برينيل هاردر )�لدمنارك - 
فولف�صبورج / ت�صيل�صي(، جينيفر هريمو�صو 
)�إ�صبانيا – بر�صلونة(، جي �صو يون )كوريا 
�جلنوبية – ت�صيل�صي(، �صام كري )�أ�صرت�ليا 
 - )�ليابان  كوماجاي  �صاكي  ت�صيل�صي(،   –
)�أملانيا  ماروز�ن  دز�صينيفر  ليون(،  �أوملبيك 
)هولند�  ميدميا  فيفيان  ليون(،  �أوملبيك   -
– �آر�صنال(، ويندي رينار )فرن�صا - �أوملبيك 

ليون(.
بيكر  �ألي�صون  م��رم��ى:  ح��ار���ص  �أف�صل 
ك��ورت��و�  تيبو  – ل��ي��ف��رب��ول(،  )�ل��رب�زي��ل 
نافا�ص  كيلور  م��دري��د(،  ري��ال   - )بلجيكا 
ج��ريم��ان(،  ���ص��ان  ب��اري�����ص   - )كو�صتاريكا 

يان  ميونخ(،  بايرن   - )�أملانيا  نوير  مانويل 
مدريد(،  �أتليتكو   - )�صلوفينيا  �أوب���الك 
 – )�أمل��ان��ي��ا  �صتيجن  ت��ري  �أن���دري���ه  م���ارك 

بر�صلونة(.
كاترين  �آن  م��رم��ى:  ح��ار���ص��ة  �أف�����ص��ل 
بريجر )�أملانيا – ت�صيل�صي(، �صارة بوحددي 
)فرن�صا - �أوملبيك ليون(، كري�صتيان �إندلر 
هيدفيج  جريما(،  �صان  باري�ص   - )ت�صيلي 
�أتليتكو   / فولف�صبورج   - )�ل�صويد  ليند�ل 
�ملتحدة  )�ل��ولي��ات  ناهر  �ألي�صا  مدريد(، 
�إيلي  �صتارز(،  ريد  �صيكاغو   - �لأمريكية 

روبوك )�إجنلرت� - مان�ص�صرت �صيتي(.
بيل�صا  مار�صيلو  )رجال(:  مدرب  �أف�صل 

فليك  هانز  يونايتد(،  ليدز   - )�لأرجنتني 
كلوب  ي��ورج��ن  ميونخ(،  ب��اي��رن   - )�أمل��ان��ي��ا 
لوبيتيجي  جولني  ليفربول(،   – )�أملانيا 
زيد�ن  �لدين  زين  �إ�صبيلية(،   – )�إ�صبانيا 

)فرن�صا - ريال مدريد(.
�أف�صل مدربة /مدربة لفرق �ل�صيد�ت: 
بر�صلونة(،   – )�إ�صبانيا  كورتي�ص  لوي�ص 
ريتا جو�رينو )�إيطاليا – يوفنتو�ص(، �إميا 
هايز )�إجنلرت� – ت�صيل�صي(، �صتيفان لري�ص 
)�أملانيا – فولف�صبورج(، هيج رييز)�لرنويج 
 - )فرن�صا  فا�صور  ل��وك  ج��ان  فينري(،   –
)هولند�  ويجمان  �صارينا  ليون(،  �أوملبيك 

- منتخب هولند(.

*وكاالت
بعدما �صبق له زيارة مرمى �لأهلي، يف 
بالدوري  �لفريقني  جمعت  مو�جهة  �آخر 
حممد  م�صطفى  يتطلع  �ملمتاز،  �مل�صري 
مهاجم �لزمالك ملو��صلة هز �صباك �لفريق 
�إفريقيا،  �أبطال  دوري  نهائي  يف  �لأحمر، 

�جلمعة �ملقبل.
عامه  �صيكمل  �لذي  م�صطفى،  و�أ�صبح 
�ملهاجم  �لقادم،  �ل�صبت  و�لع�صرين  �لثالث 
�لأبرز يف كرة �لقدم �مل�صرية خالل �لوقت 
�لهد�فني  م�صتوى  تر�جع  ظل  يف  �حل��ايل، 
�لفرق  من  �لعديد  و��صتعانة  �مل�صريني، 

�ملحلية مبهاجمني من �خلارج.
وت�صع جماهري �لزمالك �آمال عري�صة 
بلقب  �لتتويج  �أج��ل  م��ن  م�صطفى،  على 
تاريخ  يف  �ل�صاد�صة  للمرة  �لأبطال،  دوري 

�لفريق.
قائمة  �لفر�عنة  مهاجم  ويت�صدر 
�حلالية  �لن�صخة  يف  �ل��زم��ال��ك،  ه���د�يف 
للبطولة �لقارية، بر�صيد ثمانية �أهد�ف، 
�ملغربي  �أقرب مالحقيه  �أمام  بفارق هدف 

�أ�صرف بن �صرقي.
ولعب م�صطفى حممد دور� مهما يف تاأهل 
ت�صجيله  بعد  خا�صة  للنهائي،  �لزمالك 
هدفني يف مرمى �لرجاء �لبي�صاوي، خالل 
�لنهائي  قبل  �لدور  �إياب  يف   )1/3( �لفوز 

للم�صابقة.
وياأمل �ملهاجم �ل�صاب يف �حل�صول على 

�لذي  �لأبي�ص،  �لفريق  مع  �لر�بع،  لقبه 
توج برفقته بكاأ�ص م�صر )2019/2018(، 
�لإفريقي  �ل�صوبر  لبطولتي  بالإ�صافة 

و�مل�صري هذ� �لعام.
�صفوف  يف  م�صريته  م�صطفى  وب����د�أ 
لفرق  يعار  �أن  قبل  بالزمالك،  �لنا�صئني 
يف  �جل��ي�����ص،  وط��الئ��ع  وطنطا  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

�أحد  وكان   ،2019 حتى   2016 من  �لفرتة 
عنا�صر منتخب م�صر لل�صباب، �لذي خا�ص 

كاأ�ص �لأمم �لإفريقية.
منعطف �لتوهج

�لريا�صية  م�صطفى  م�صرية  ودخ��ل��ت 
للزمالك  جديد  من  بعودته  �آخر،  منعطفا 
�صاهم  حيث   ،)2020/2019( مو�صم  يف 

تاألقه مع �لفريق يف �ن�صمامه ملنتخب م�صر 
طوكيو،  لأوملبياد  تاأهل  �ل��ذي  �لأومل��ب��ي، 
�لإفريقية  �لأمم  بكاأ�ص  تتويجه  عقب 

)حتت 23 عاما(.
وتوج م�صطفى هد�فا للبطولة، بر�صيد 

�أربعة �أهد�ف من خم�ص مباريات.
خالل  �لأول،  م�صر  ملنتخب  �ن�صم  كما 
يف  لعب  حيث  �لأخ���ري،  �ل���دويل  �لتوقف 
�ملوؤهلة  �لت�صفيات  �صمن  توجو،  مبار�تي 

لكاأ�ص �لأمم �لإفريقية.
فوتبول(  )فر�ن�ص  جملة  و�خ��ت��ارت 
على  حممد  م�صطفى  �ل�صهرية،  �لفرن�صية 
�لقارة  يف  �صاعدة،  مو�هب   3 �أف�صل  ر�أ���ص 

�ل�صمر�ء، يف حزير�ن/يونيو �ملا�صي.
وي�صهد نهائي دوري �لأبطال، �ملو�جهة 
�صبق  بعدما  �لأهلي،  مع  مل�صطفى  �لر�بعة 
�لذي  �مل�صري،  �ل�صوبر  يف  �أمامه  �للعب  له 
�أيلول/�صبتمرب  يف  �لفريقني  ب��ني  ج��رى 

.2019
بنف�ص  �ل��ن��ادي��ني  م��ب��ار�ة  يف  وك��ذل��ك 
�ملا�صي،  �صباط/فرب�ير  خالل  �لبطولة، 
ثم يف لقاء �لدوري �لذي �صهد هدفا مذهال 
بي�صر�ه  �صاروخية  قذيفة  عرب  مل�صطفى، 

من د�خل منطقة �جلز�ء.
ب��دوري  �لتتويج  �أن  م�صطفى  وي��درك 
�لعامل  لكاأ�ص  �لتاأهل  ثم  وم��ن  �لأب��ط��ال، 
لالنتقال  �أمامه  �ملجال  يفتح  قد  لالأندية، 

لأحد �لفرق �لأوروبية، يف �ملو�صم �ملقبل.

*وكاالت
�أب�������دى م���ه���اج���م م����ي����الن، زلت�����ان 
��صتعد�ده  عاما(   39( �إبر�هيموفيت�ص 
�عتزل  بعدما  ب��الده  منتخب  �إىل  للعودة 
�أنه  رغم  �صنو�ت،  �أرب��ع  قبل  دوليا  �للعب 
�أن  يجب  �لأوىل  �خل��ط��وة  �أن  �إىل  �أ���ص��ار 

يتخذها �ملدرب يان �أندر�صون.
 وقال �لالعب يف مقابلة مع �صحيفة 
ب��ي،  �ت�����ص��ل  “�إذ�  )�ف���ت���ون���ب���الدي���ت( 
يجب  �لوقت،  �أعطني  عليه:  ف�صاأجيب 
يقولها  �أن  يجب  لكن  �لأمر.  يف  �أفكر  �أن 
�أنني كبري جد�،  �إذ� كان يعتقد  هو. لأنه 
يعتقد  كان  �إذ�  لكنه  مهتما.  ل�صت  فاأنا 
ف�صاأفكر  ب�صيء،  �مل�صاهمة  �أ�صتطيع  �أنني 

يف �لأمر«.
 وح�صل �إبر�هيموفيت�ص، �لذي يت�صدر 
ميالن،  م��ع  �إيطاليا  يف  �لهد�فني  ج��دول 
على  ع�صر  �لثانية  للمرة  �ملا�صية  �لليلة 
لعب  لأف�صل  �لذهبية”  “�لكرة  جائزة 
�لكرة  �حت��اد  من  �ملقدمة  للعام  �صويدي 

و�ل�صحيفة �مل�صار �إليها.
 وقرر �إبر�هيموفتي�ص، هد�ف �ملنتخب 
�ل�صويدي بر�صيد 62 هدفا يف 116 مبار�ة، 
 ،2016 �ليورو  كاأ�ص  بعد  دوليا  �لعتز�ل 
ومنذ ذلك �حلني �أملح بالفعل يف منا�صبتني 
يف  �صيء  كل  �أن  رغ��م  يعود،  قد  �أن��ه  �إىل 

حلملة  كوجه  بو�صعه  يتعلق  كان  �لنهاية 
�إعالنية.

 ي�صار �إىل �أن هناك توتر يف �لعالقة بني 
�إبر�هيموفتي�ص و�ملدرب �حلايل للمنتخب، 
قبل  �ملهاجم  �نتقده  حيث  �أندر�صون،  يان 
عام على �صبيل �ملثال لعدم �إدر�جه لعبني 

من �أ�صول �أجنبية يف قائمته �لأوىل عندما 
توىل �ملن�صب.

و�صط  لعب  �أندر�صون  ترك  وعندما   
له  �لذي  كولو�صيف�صكي،  ديان  يوفنتو�ص، 
�أ�صول مقدونية، خارج �لت�صكيلة �لأ�صا�صية 
عرب  �إبر�هيموفيت�ص  �عترب  �أ�صابيع،  قبل 
ميثل  هذ�  �أن  �لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع 

وج��ود  ع��ل��ى  ج��دي��د  و”�إثبات”  “عار” 
خنقو�” كرة �لقدم  �أكفاء  غري  “�أ�صخا�ص 

�ل�صويدية.
�لالعب  قال  �لت�صريحات،  هذه  وعن   
ل  “�أنا  �لكرو�تية  �لبو�صنية  �لأ�صول  ذو 
�صخ�صي  ب�صكل  عليه  �أحكم  مل   ، �أع��رف��ه 
قط. كانت كلماتي حكما على �لقائمة �لتي 

�أ�صدرها. وما ز�لت على ر�أيي. �أ�صعر �أن كل 
�صيء طو�ل 20 عاما قد تهدم يف يوم. هل 

هذ� يزعجني؟ نعم، يزعجني« .
�ملنتخب  �أف��ت��ق��د  “بالطبع  و�أك�����د   
�لوطني.. �أريد �خلروج بالقمي�ص �لأ�صفر. 
من ل يفتقد ذلك فهو �أنهى م�صريته بالفعل، 

و�أنا مل �أفعل«.

الفيفا يعلن قوائم المرشحين 
لجوائز األفضل في 2020

مصطفى محمد.. 
القناص يحمل آمال الزمالك اإلفريقية

إبراهيموفيتش: مستعد للتراجع
 عن االعتزال الدولي بشرط

*وكاالت
�أ�صدر نادي معان بيانًا �لأربعاء، تطرق فيه لكل 
ي�صارك يف  �لذي  �لقدم  يتعلق مب�صرية فريق كرة  ما 

بطولة دوري �ملحرتفني لأول مرة بتاريخه.
�لر�صمي يف في�ص بوك،  ووجه معان عرب موقعه 
�ل�صكر جلماهري �لنادي �لوفية لوقفتها خلف �لفريق 
مرة  لأول  �ملحرتفني  ل��دوري  �ل�صعود  يف  جنح  �لذي 

مب�صريته.
�لوفيه  جماهرينا  “نطالب  �لبيان:  يف  وج��اء 
بالوقوف خلف �لفريق يف هذ� �لوقت بالذ�ت ودعمه 
و�صع  يف  �لن  �أنه  ل�صيما  �ملحرتفني  ب��دوري  للثبات 

م�صتقر قيا�صا مع فرق �أخرى«.
“وكذلك ل بد من دعم �أع�صاء �جلهاز  و�أ�صاف: 
�لأم��ان،  بر  �إىل  بال�صفينة  للو�صول  ومدربه  �لفني 
�ل�صد  فالوقت �لن غري منا�صب لتغيريهم بل ينبغي 

على �أيديهم ورفع معنوياتهم«.
�ملعاين  عمر  �ملهند�ص  “يتابع  �لبيان:  و�أو���ص��ح 
بتحفيز  وق��ام  �لفريق،  م�صرية  �لفخري  �لرئي�ص 
�لالعبني و�ملدرب لتقدمي �لأد�ء �لذي يليق ب�صمعه 

نادي معان«.
�لنتقاد�ت  وقف  �لن  “�ملطلوب  �لبيان:  وختم 
�لفريق ودعمه بوقفه رجل و�حد  و�للتفاف حول 

ليكون �لقادم �أف�صل مب�صيئة �لل«.
مع  قوية  مو�جهة  �ملقبل  �ل�صبت  معان  ويخو�ص 
�صمن  �ل��دويل  عمان  �صتاد  على  �لوحد�ت،  �ملت�صدر 

�جلولة 14 لبطولة دوري �ملحرتفني.
 16“ بر�صيد  �ل��ث��ام��ن  ب��امل��رك��ز  م��ع��ان  وي�صتقر 
�صباب  عن  فقط  �لأه���د�ف  بفارق  ويتاأخر  نقطة” 
�لوحد�ت  يتبو�أ  فيما  �ل�صابع  �ملركز  �صاحب  �لأردن 

�صد�رة �لرتتيب بر�صيد “31 نقطة”.

*وكاالت
�صلمان  �مللك  �ل�صريفني،  �حلرمني  خادم  �صيغيب 
بن عبد�لعزيز �آل �صعود، عن �ملبار�ة �لنهائية لكاأ�ص 
يوم  و�لهالل  �لن�صر  �صتجمع  �لتي  �حلرمني،  خ��ادم 

�ل�صبت �لقادم. 
و���ص��ي��ن��وب ع���ن خ����ادم �حل���رم���ني �ل�����ص��ري��ف��ني، 
بن  بندر  بن  في�صل  �لأم��ري  �لريا�ص،  منطقة  �أم��ري 
تركي  بن  عبد�لعزيز  �لأم��ري  ورح��ب  عبد�لعزيز.  
منطقة  �أم���ري  بح�صور  �ل��ري��ا���ص��ة  وزي���ر  �لفي�صل 
�لريا�ص وت�صريفه لهذه �ملنا�صبة �لكربى، وتتويجه 
لفريقي  �لتهنئة  مقدًما  �للقاء،  نهاية  يف  �لفائزين 
�لهالل و�لن�صر على و�صولهما لهذه �ملبار�ة، ومتمنًيا 
كروية  مو�جهة  �لفريقان  يقدم  �أن  ذ�ته  �لوقت  يف 

تعك�ص �لقيمة �لفنية لكرة �لقدم �ل�صعودية.
�لالزمة  �ل�صحية  �لح���رت�ز�ت  جميع  �أن  و�أك��د 
�لتنظيم  على  �لقائمني  قبل  من  �تخاذها  مت  قد 
للربوتوكول  وفًقا  �ملعنية  �جلهات  مع  وبالتعاون 
�لتي  للجميع،  �ل�صالمة  حتقيق  ي�صمن  مبا  �ملعتمد، 
تعد �أولوية كربى يف ظل ظروف �جلائحة �لر�هنة، 
�لوطن  لهذ�  يحفظ  �أن  �لقدير  �لعلي  �لل  �صائاًل 
�لغايل نعمة  �لوطن  و�أن يدمي على  قيادته و�صعبه، 

�لأمن و�لأمان و�لزدهار و�لرخاء.
خادم  كاأ�ص  لبطولة  �لنهائية  �ملبار�ة  وحتظى 
جميع  ل��دى  ك��ب��رية  مبكانة  �ل�صريفني،  �حل��رم��ني 
�لأندية �ل�صعودية ، حيث جرت �لعادة �أن ي�صلم �مللك 

�لكاأ�ص للفريق �لفائز بهذه �لبطولة.

*وكاالت
يجري  تن�صيق  عن  �لبار�ملبية  �للجنة  ك�صفت 
ب�صاأن  طوكيو،  يف  �ململكة  �صفارة  وبني  بينها  حاليا 
نو�صريو  مدينة  يف  �قامته  �ملزمع  �لتدريبي  �ملع�صكر 
يف  �مل�صاركة  �لوطنية  �ملنتخبات  لبعثة  �ليابانية 

دورة �لألعاب �لأوملبية.
�أنه  �صحفي  بيان  يف  �لبار�ملبية،  �للجنة  و�أكدت 
�لأردنية  �ل�صفارة  مع  �لجتماعات  �صل�صلة  و�صمن 
�لبار�ملبية مها  �للجنة  �أمني عام  يف طوكيو تو��صلت 
�لربغوثي �ليوم مع �ل�صكرتري �لثالث بال�صفارة طالل 

�مل�صاروة عرب تقنية �لت�صال �ملرئي زووم.
د�ود  �لبار�ملبية  �للجنة  من  �لجتماع  وح�صر 
ترتيبات  متابعة  متت  حيث  �خلياط؛  ور�صا  �صحادة 

�لبار�ملبية  �لأل��ع��اب  دورة  يف  �لأردن��ي��ة  �مل�صاركة 
ونوق�صت �خلطو�ت �ملتعلقة باملع�صكر �لتدريبي .

�ل�صفر  خط  �لبار�ملبية  �للجنة  �أع�صاء  وب��ني 
من  و�ملغادرة  للمع�صكر  �ملتوقعة  �لو�صول  ومو�عيد 
عمان �إىل طوكيو ثم نو�صريو مقر �ملع�صكر �لتدريبي 
ومت  طوكيو  يف  �لأوملبية  �لقرية  �إىل  �لنتقال  وثم 
و�لت�صهيالت  �ملع�صكر  خالل  �لقامة  �أماكن  مناق�صة 
و�تفق  �ملتحركة.  �لكر��صي  مل�صتخدمي  �ملطلوبة 
�جلانبان على عقد �جتماع �آخر قريبا لو�صع �للجنة 
�لبار�ملبية بنتائج �لت�صالت �لتي �صتجريها �ل�صفارة 
مع عمدة مدينة نو�صريو حول خطة �ل�صفر، وتزويد 
�ل�صفارة باملزيد من �ملعلومات عن �لالعبني و�أع�صاء 

�لبعثة و�ملو�عيد �لدقيقة للو�صول و�ملغادرة.

*وكاالت
خطابا  للتايكو�ندو،  �لأردين  �لحت���اد  تلقى 
�لردن  �حتفاظ  فيه  يوؤكد  �لآ�صيوي،  �لحت��اد  من 
�ملوؤهلة  �لآ�صيوية  �لت�صفيات  مناف�صات  با�صت�صافة 

لأوملبياد طوكيو و�لتي �صبق و�أن مت تاأجيلها.
قبل  عمان  يف  �لت�صفيات  تقام  �أن  يفرت�ص  وكان 
تاأجيلها  قرر  �لآ�صيوي  �لحت��اد  �أن  �إل  ��صهر،  عدة 

ب�صبب ظروف وتد�عيات جائحة كورونا.

�لتايكو�ندو  لحت��اد  �لع��الم��ي  �لناطق  و�أك���د 
�لن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�صريح  يف  �ل��ع��ب��د�ل��الت  في�صل 
خاطب  �لآ���ص��ي��وي  �لحت���اد  �أن   ، “برت�”  �لردن��ي��ة 
�لردن  �حتفاظ  ليوؤكد  ر�صميا،  �لردين  �لحت��اد 
مقرتحة  مو�عيد  طالبا  �لت�صفيات،  با�صت�صافة 
�قرتحنا  �لعبد�لالت:  وق��ال  �لت�صفيات.  لإقامة 
وبانتظار  �ملقبل،  �ذ�ر  �صهر  خالل  �لبطولة  �إقامة 

مو�فقة �لحتاد �لآ�صيوي.

*وكاالت
�لتي  �لت�صفية  تاأجيل  �لتايكو�ندو  �حتاد  قرر 
كان مقررً� �قامتها خالل �صهري كانون �لأول وكانون 
�لوطني  �ملنتخب  لعبي  لختيار  �لقادمني  �لثاين 
�ل�صيوية  �لت�صفيات  يف  �لأردن  �صيمثلون  �لذين 

�ملوؤهلة لالأوملبياد.

ت�صفية  �ن  �صحفي  بيان  يف  �لحت��اد،  و�أ���ص��ار 
�إ�صعار  �إىل  تاأجيلها  مت  �ملنتخب  لعبي  �ختيار 
�ململكة،  يف  �لوبائي  �لو�صع  تطور�ت  ب�صبب  �آخر، 
�ل��ذي   ،15 رق��م  للبالغ  �ل���وزر�ء  رئا�صة  و�إ���ص��د�ر 
ذلك  يف  مب��ا  �لريا�صية  �ملن�صاآت  ب��اإغ��الق  يق�صي 

�لتايكو�ندو. مر�كز 

*وكاالت
�أعلنت �للجنة �ملنظمة لبطولة حماربي �لإمار�ت 
�ملقاتلني  �أ�صماء  عن  �ملختلطة،  �لقتالية  لالألعاب 
�لن�صخة 14، و�لتي  �صي�صاركون يف  �لذين  و�ملقاتالت 
�أرينا  جوجيت�صو  �صالة  يف  �جلمعة،  غد  بعد  تقام 

مبدينة ز�يد �لريا�صية يف �أبوظبي.
وجاء ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�صحفي �لذي عقد عن 
بعد �لأربعاء، مب�صاركة فوؤ�د دروي�ص، رئي�ص �للجنة 
ونخبة  �لريا�صية،  باملز  �صركة  عام  مدير  �ملنظمة، 
يف  �صي�صاركون  �لذين  و�لدوليني  �ملحليني  �ملقاتلني 
�ملناف�صات. وت�صهد �لن�صخة �جلديدة، عودة �ملقاتَلني 
ور��صد  يحيى  حممد  �لثنائي  مب�صاركة  �لإمار�تيني، 
يف  حققه  �لذي  فوزه  تكر�ر  يف  يحيى  وياأمل  د�وود، 
للمرة  ي�صارك  ف�صوف  د�وود،  �أما  �لثامنة،  �لن�صخة 

�لأوىل يف نز�لت �ملحرتفني.
و�أعلن يف �ملوؤمتر �أن �لنز�ل �لرئي�صي �صي�صهد لأول 
مرة يف �ملنطقة �أوىل �ملناف�صات على لقب �لبطولة يف 
�لفرن�صية  بني  يجمع  ق��وي  لقاء  يف  �ل�صيد�ت  فئة 

مانون فريورو و�لأرجنتينية جابرييال كامبو.
كي�صي  �لإ�صرت�لية  عن  ب��دًل  جابرييال،  وحت��ل 
�صي”  �إف  “يو  منظمة  معها  تعاقدت  و�لتي  �أونيل، 
�لدولية للفنون �لقتالية �ملختلطة، بعد �أد�ئها �ملبهر 

يف �لن�صخة �ملا�صية من حماربي �لإمار�ت.
مناف�صة  �مل�صرتك  �لرئي�صي  �لنز�ل  ي�صهد  كما 
بني  للرجال،  ك   )62( �لديك  وزن  لقب  على  �أخرى 
علوي،  جعفر  و�ملغربي  دي��ا،  جوري�ص  �لكامريوين 
ومن �أهم �ملقاتلني �مل�صاركني �أي�صًا، �إ�صالم حممدوف، 
ومولد قابلييف، �للذين يتدربان حتت �إ�صر�ف �لنجم 
�لعاملي حبيب نور حممدوف. و�أكد فوؤ�د دروي�ص، �أن 
حماربي �لإمار�ت، تخت�صر �خلطى من �أجل �لو�صول 
روؤية  خالل  من  �لريادة،  �إىل  متطلعة  �لقمة،  �إىل 
�لقتال  فنون  من�صات  بني  فريد،  وطابع  متميزة، 
نعود  “نحن  و�أ�صاف:  �لعامل.  �ملختلطة على م�صتوى 
للمرة �لر�بعة خالل هذه �جلائحة، بن�صخة جديدة 
�ملميزين  �ملقاتلني  من  نخبة  بني  ن��ز�ًل   12 تت�صمن 
برتوكول  تطبيق  ظل  يف  دول��ة،   17 من  و�ملوهوبني 
ح�صول  ي�صمل  “�لربوتوكول  و�أو�صح:  دقيق«.  طبي 
كل لعب على م�صحتني �صلبيتني لختبار كوفيد 19 
�ل�صفر  قبل  و�إحد�هما  �أبوظبي،  �إىل  و�صوله  قبل 
ب 72 �صاعة، و�لثانية قبل 24 �صاعة، وثالثة عند 
�حلجر  �إىل  �لالعب  “يتوجه  و�أك��م��ل:  �لو�صول«. 
ظهور  بعد  �إل  منه  يتحرك  ول  �لإق��ام��ة،  فندق  يف 
ب�صكل  للفح�ص  �ملقاتلني  كل  يخ�صع  ثم  �لنتيجة، 

يومي، وحتى �لو�صول �إىل يوم �ملناف�صات”.

نادي معان: الوقت غير 
مناسب لتغيير الجهاز الفني

الملك سلمان يغيب
 عن نهائي الكأس

تنسيق بين اللجنة البارالمبية وسفارة المملكة 
في طوكيو بشأن معسكر البعثة األردنية

االتحاد اآلسيوي للتايكواندو يؤكد 
إقامة التصفيات المؤهلة باألردن

اتحاد التايكواندو يؤجل تصفية اختيار العبي 
المنتخب للتصفيات المؤهلة لألولمبياد

24 مقاتال من 17 دولة في بطولة 
محاربي اإلمارات
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*غزة 
�لن�صان  حل��ق��وق  �مل��ي��ز�ن  م��رك��ز  �ك��د 
قطاع  يف  �لإن�صانية  �لأو���ص��اع  تدهور  �أن 
�صد  �ل��ع��ن��ف  م��ن  ب��امل��زي��د  يت�صبب  غ���زة 
�لقت�صادية  حقوقها  وينتهك  �مل����ر�أة 
وي�صاعف  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة،  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
ويحّد  مكانتها  برت�جع  وُي�صهم  معاناتها، 
�ملجتمع،  م��ع  �لتفاعل  على  قدرتها  م��ن 
ويهدد فر�ص م�صاركتها �حلقيقية باحلياة 

�لعامة.
�لربعاء،  بيان، �صدر  �ملركز، يف  و��صار 
على  للق�صاء  �ل����دويل  �ل��ي��وم  مبنا�صبة 
هذ�  حتل  �ملنا�صبة  �ن  �مل��ر�أة،  �صد  �لعنف 
�لعام يف ظل تطور�ت خطرية مل ت�صهدها 
ج��ر�ء  قبل؛  م��ن  �لفل�صطينية  �لأر����ص��ي 
�أع��د�د  وت�صاعد  كورونا،  جائحة  �نت�صار 
�لإ�صابات بالفريو�ص، �لأمر �لذي كانت له 
تبعات قا�صية على �ملر�أة، �لتي تعاين �أ�صاًل 
�لإ�صر�ئيلية  و�لنتهاكات  �حل�صار  جر�ء 
�لفقر  ن�صب  م��ن  �صاعف  م��ا  �مل�صتمرة، 
و�لفقر �ملدقع. وقال �إن �لقيود �ملفرو�صة 

�لقيود  مثل  للجائحة،  للت�صدي  كتد�بري 
ع��ل��ى ح��ري��ة �حل��رك��ة و�ل��ت��ن��ق��ل و�إغ���الق 
�ملن�صاآت �ل�صناعية و�لتجارية و�ل�صياحية 
وتوقف  �لق��ت�����ص��ادي  �لن�صاط  وت��ر�ج��ع 
�أفقدهن  �ل��ع��م��ل؛  ع��ن  �ل��ع��ام��الت  �لن�صاء 

م�صادر دخلهّن.
معاناة  يف  �لإغ��الق  فرت�ت  ت�صببت  كما 
كبرية للن�صاء، يف ظل نق�ص �لغذ�ء و�لدو�ء 
و�ن��ق��ط��اع �مل��ي��اه و�ل��ك��ه��رب��اء، �إ���ص��اف��ة �إىل 
ووترية  �لأ�صرية  �خلالفات  م�صتوى  زيادة 
و�و�صح  �لن�صاء.  له  تتعر�ص  �لذي  �لعنف 
�ملركز �ن �جلائحة �نعك�صت على م�صتويات 
�لعنف �ملبنى على �لنوع �لجتماعي، حيث 
�لن�صاء  من  عينة  ��صتطالع  نتائج  �أك��دت 
قطاع  يف  �لريفيات(  و�لن�صاء  )�ملز�رعات 
�ع���د�ده  �صياق  يف  �مل��رك��ز  �أج��ر�ه��ا  غ���زة، 
�مل�صكالت  ن�صبة  �رت��ف��اع  حقائق1  لورقة 

�لأ�صرية خالل جائحة كورونا.
مل  �لن�صاء  �أو���ص��اع  تدهور  �ن  و��صاف 
على  ترتب  بل  فح�صب،  ذلك  عند  يتوقف 
�لفل�صطيني  �لد�خلي  �لنق�صام  ��صتمر�ر 

عقبة  �صكل  كونه  لهّن،  م�صاعفة  معاناة 
درء  نحو  �ملبذولة  �جلهود  �أم��ام  حقيقية 

�أفعال �لعنف �صد �ملر�أة.
�لت�صريعي  �ملجل�ص  تعطيل  �أ�صهم  كما 
توفر  ت�صريعات  �صن  على  �ل��ق��درة  بعدم 
�ملو�رد  نق�ص  �ن  �ىل  ��صافة  لهّن،  �حلماية 
�ملالية �لكافية حّد من �لقدرة على متويل 
�لأن�صطة �ملت�صلة بالق�صاء على �لعنف �صد 
�ملر�أة، ما ت�صبب يف وفاة ن�صاء �أو ت�صررهّن.

�لن�صاء  �صد  �لعنف  تو��صل  �ىل  و��صار 
ج����ر�ء ����ص��ت��م��ر�ر �ن��ت��ه��اك��ات �لح��ت��الل 
�لإ�صر�ئيلي �لتي تتنافى مع قو�عد �لقانون 
�لهجمات  و�أحل��ق��ت  �لإن�����ص��اين،  �ل����دويل 
و��صتخد�م  و�لبحرية  و�ل��ربي��ة  �جلوية 
ب�صرية  خ�صائر  و�ملميتة  �ملفرطة  �لقوة 
جر�ءها  �لن�صاء  تكبدت  بال�صكان؛  ومادية 
�جل�����ص��دي��ة  و�مل���ع���ان���اة  �لأمل  م���ن  �مل���زي���د 
فقد�ن  �أو  �إ�صابتهن،  نتيجة  و�لنف�صية 
وبع�صهّن  �أ���ص��ره��ن،  م��ن  �أف���ر�د  �إ�صابة  �أو 
منازلهّن  تدمري  جر�ء  معاناتهّن  ت�صاعفت 
�ل�صكنية، وممتلكاتهّن وحقولهّن �لزر�عية.
�مل�صدد،  �حل�صار  �آث��ار  �ن  على  و�صدد 

�ملفرو�ص على قطاع غزة للعام �لر�بع ع�صر، 
�نعك�صت على �لن�صاء، فانخف�صت م�صتويات 
�ملعي�صة و�رتفعت معدلت �لفقر و�لبطالة، 
�مل��وج��ه �صد  �لعنف  م��ن ح���الت  ف��اق��م  م��ا 
عدم  من  يعانني  �لكثري�ت  وظلت  �لن�صاء، 
�ملنا�صبة  �ل�صحية  �لرعاية  �إىل  �لو�صول 
جر�ء �صعف �ملنظومة �ل�صحية، و��صتمر�ر 
�لالزمة  �لت�صاريح  ��صت�صد�ر  رف�ص  �صيا�صة 
�لعالج  تلقى  �أج��ل  من  �خل��ارج  �إىل  لل�صفر 

�لالزم و�ل�صروري.
و��صار �ملركز �أنه ومنذ �لول من ني�صان 
مادية  خ�صائر  �لن�صاء  تكّبدت   ،2014
وج�صدية مبا�صرة وغري مبا�صرة على �أيدي 
قو�ت �لحتالل، حيث قتلت 310 �صيد�ت، 

و�أ�صيبت 2385 �أُخريات.
تدمري  ومت  ���ص��ي��دة،   12 �عتقلت  كما 
2663 منزل �صكنيا متلكه �صيد�ت من بينها 
837 منزل دّمر ب�صكل كلي، و1826 منزل 
فَقدن  �صيدة   959 وحو�يل  جزئيًا،  ت�صّرر 
�لوفيات يف �صفوف  �أزو�جهّن. وعلى �صعيد 
�لن�صاء جر�ء �صيا�صة �ملنع من �لو�صول �إىل 
�مل�صت�صفيات و�لعالج، �لتي تنتهجها �صلطات 

�حلياة؛  �صيدة   24 فارقت  فقد  �لحتالل، 
نتيجًة لذلك.

وح��ذر �مل��رك��ز م��ن خ��ط��ورة �لأو���ص��اع 
ج��ر�ء  �لقطاع،  يف  �لقائمة  �لإن�صانية 
����ص��ت��م��ر�ر �حل�����ص��ار وت���ده���ور �ل��ب��ن��ي��ة 
ل�صيما  �لأ�صا�صية،  للخدمات  �لتحتية 
عجز  من  تعاين  �لتي  �ل�صحية،  �خلدمات 
�لطبية  و�مل�صتلزمات  �لأدوي��ة  يف  �صديد 
�أجهزة  وخ�صو�صا  �لت�صخي�ص،  ومعد�ت 
�خلا�صة  �لتحليل  ومعد�ت  كورونا  فح�ص 
و�أج��ه��زة  �لفائقة  �لعناية  و�أ���ص��ّرة  ب��ه 

�لتنف�ص.
بتحمل  �لدويل  �ملجتمع  �ملركز  وطالب 
جتاه  و�لقانونية  �لأخالقية  م�صوؤولياته 
ول�صيما  �لفل�صطينية  �لأر��صي  يف  �ل�صكان 
�لتد�بري  جميع  و�تخاذ  و�لفتيات،  �لن�صاء 
�آليات  وتفعيل  �حل�صار،  باإنهاء  �لكفيلة 
حّقها  ل�صيما  �مل����ر�أة  حل��ق��وق  �حل��م��اي��ة 
�ملحا�صبة  م��ب��د�أ  �إع��م��ال  ع��رب  �حل��ي��اة،  يف 
�لتي  �لنتهاكات  عن  �لدولية  و�مل�صاءلة 

تذهب �صحيتها �لن�صاء. 
)برت� -�جمد �ل�صو�(

*عمان 
�لقناة  �أج��رت��ه  ر�أي  ��صتطالع  �أظ��ه��ر 
“كان”،  �لإ�صر�ئيلية  �لر�صمية  �لعامة 
باملئة   51 �أن  �لأرب��ع��اء،  �ل��ي��وم  ون�صرته 
يجب  �أن���ه  يعتقدون  �لإ�صر�ئيليني  م��ن 
�نتخابات  �إىل  و�لتوجه  �لكني�صت  ح��ل 
رئي�ص  بني  �خلالفات  تعمق  ب�صبب  ر�بعة، 
�لدفاع  ووزي��ر  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة 
بيني غانت�ص حول �إقر�ر ميز�نية وت�صكيل 
جلنة حتقيق بق�صية �لغو��صات �لأملانية، 
نتنياهو  ح��ول  ف�صاد  �صبهات  حت��وم  حيث 

ب�صاأنها.
وب��ح�����ص��ب �ل���ق���ن���اة، ف���اإن���ه ل���و ج��رت 
�لنحو  على  نتائجها  جلاءت   ، �لنتخابات 
 21 “ميينا”  مقعًد�؛   31 �لليكود  �لآت��ي: 

مقعًد�؛   17 تيلم”   – عتيد  “ي�ص  مقعًد�؛ 
مقعًد�؛   11 �مل�صرتكة  �لعربية  �لقائمة 
 9 “�صا�ص”  م��ق��اع��د؛   9 �أبي�ص”  “�أزرق 
مقاعد؛   9 بيتينو”  “ي�صر�ئيل  مقاعد؛ 
و�أخ���رًي�  مقاعد،   7 هتور�ه”  و”يهدوت 

مقاعد. “مريت�ص” ب�6 
�لقائمة  ت��ر�ج��ع  �ل�صتطالع  و�أظ��ه��ر 
يف  �حل��ايل  متثيلها  عن  �مل�صرتكة  �لعربية 
مقاعد،  �أربعة  �إىل  ثالثة  بو�قع  �لكني�صت 

�ملتطرف  �ليمني  �حت���اد  يو��صل  ح��ني  يف 
�ملرتبة  يف  ليحل  قوته  تعزيز  “ميينا” 

�لثانية خلف �لليكود.
�مل�����ص��ارك��ني  م���ن  ب��امل��ئ��ة   44 وح���ّم���ل 
ب��ال���ص��ت��ط��الع ن��ت��ن��ي��اه��و م�����ص��وؤول��ي��ة حل 
�لكني�صت و�لذهاب �إىل �نتخابات جديدة، 
�أن نتنياهو وغانت�ص  فيما يعتقد 31 باملئة 
�أن  ويعتقد 16باملئة  �لقدر،  بنف�ص  مذنبان 
بيني غانت�ص هو م�صوؤول عن ذلك. كما عرب 
عن  �ل�صتطالع  يف  �مل�صاركني  من  باملئة   56

�إد�رة حكومة نتنياهو لأزمة  ��صتيائهم من 
فريو�ص كورونا �مل�صتجد. وحول �ل�صخ�صية 
�لإ�صر�ئيلية،  �حلكومة  لرئا�صة  �لأن�صب 
 21 مقابل  باملئة   32 على  نتنياهو  ح�صل 
يف  بينيت،  نفتايل  “ميينا”  لرئي�ص  باملئة 
عتيد”،  “ي�ص  ح��زب  رئي�ص  ح�صل  ح��ني 
حزب  ورئي�ص  باملئة،   15 على  لبيد  يائري 
 12 على  غانت�ص،  بيني  �أبي�ص”،  “�أزرق 
باملئة. وكانت �إ�صر�ئيل قد �أجرت لأول مرة 
�ملا�صي،  �لعام  �نتخابات  ثالث  تاريخها  يف 

�لرئي�صيني  �حلزبني  ح�صول  عدم  ب�صبب 
و”�أزرق  نتنياهو  بنيامني  برئا�صة  �لليكود 
�أبي�ص” برئا�صة بيني غانت�ص على �أغلبية 
لت�صكيل  �ل���الزم���ة  بالكني�صت  �مل��ق��اع��د 
�ملطاف  نهاية  يف  دفعهما  م��ا  �حل��ك��وم��ة، 
�حلكومة  على  �لتناوب  على  �لتفاق  �إىل 
�حلالية، بحيث يتوىل نتنياهو رئا�صتها يف 
�لأخريين،  �لعامني  �أول عامني وغانت�ص يف 
من �أجل عدم �لذهاب لنتخابات ر�بعة يف 

ظل جائحة كورونا.

*اديس ابابا
رف�ص رئي�ص �لوزر�ء �لإثيوبي �أبي �أحمد 
�لإجماع �لدويل �ملتنامي على �لدعوة للحو�ر 
تيغر�ي  منطقة  يف  �ل��د�م��ي  �لقتال  ووق��ف 

�صمايل �لبالد، باعتباره “تدخال«.
مكتبه،  عن  �صادر  بيان  يف  �أحمد  وق��ال 
�ل�صر�ع  مع  �صتتعامل  “بالده  �إن  �لأرب��ع��اء، 
���ص��اع��ة  م��ه��ل��ة 72  ن���ف���اد  ب��ع��د  مب���ف���رده���ا 
ل��ال���ص��ت�����ص��الم«. وت��اب��ع �ل��ب��ي��ان ، ق��ب��ل وق��ت 
�إقليم تيغر�ي  �إنذ�ره لقادة  �نتهاء  ق�صري من 
خم��اوف  “تقدر  �إثيوبيا  �إن  بال�صت�صالم، 
يف  تدخل  �أي  “نرف�ص  لكننا  �أ�صدقائنا”، 
“يجب  �لبيان:  و�أ�صاف  �لد�خلية«.  �صوؤوننا 
حتى  م�صتعد�  يقف  �أن  �لدويل  �ملجتمع  على 
تقدم حكومة �إثيوبيا طلباتها للم�صاعدة من 

�ملجتمع �لدويل، و�أ�صاف: “�إننا نحث �ملجتمع 
�أي  ع��ن  �لمتناع  على  �ح���رت�م  بكل  �ل���دويل 
�أعمال تدخل غري مرحب بها وغري قانونية«.

نوبل  جائزة  على  �حلائز  �أحمد،  وي�صر 
�ل�صر�ع  و�صف  على  �مل��ا���ص��ي،  �ل��ع��ام  لل�صالم 
تطوق  بينما  �لقانون”،  لإنفاذ  “عملية  باأنه 

يف  ت��ي��غ��ر�ي،  ع��ا���ص��م��ة  ميكيلي  �ل��دب��اب��ات 
حترير  جبهة  قادة  لعتقال  �أخرية  حماولة 

�صعب تيغر�ي.
�ملدينة  �صكان  �أح��م��د  حكومة  وح���ذرت 
بالبتعاد  ن�صمة  مليون  ن�صف  عددهم  �لبالغ 
هناك  ت��ك��ون  فلن  “و�إل  �جلبهة  ق���ادة  ع��ن 
رحمة”، وهي لغة حذر مفو�ص �لأمم �ملتحدة 

توؤدي  قد  �أنها  من  و�آخ��رون  �لإن�صان  حلقوق 
�لإن�صاين  للقانون  �لنتهاكات  من  “مزيد  �إىل 

�لدويل«.
بالكامل  مقطوعة  �لت�صالت  ت��ز�ل  ول 
عدد  يبلغ  �لتي  تيغر�ي  منطقة  عن  تقريبا 
يعقد  مم��ا  ن�صمة،  ماليني   6 ح��و�يل  �صكانها 
جهود �لتحقق من مز�عم �لأطر�ف �ملتحاربة.

*وكاالت 
بيرت  �لأ���ص��رت�يل  �لد�خلية  وزي��ر  �أعلن 
جن�صيتها  نزعت  بالده  �أن  �لأربعاء،  دوت��ون، 
بقيادة  �أدي���ن  �مل��ول��د،  ج��ز�ئ��ري  �صخ�ص  م��ن 
خلية �إرهابية خططت لزرع قنبلة يف مبار�ة 

لكرة �لقدم يف ملبورن عام 2005.
�أول  بريكة  ب��ن  �لنا�صر  عبد  و�أ���ص��ب��ح 
يف  ز�ل  ما  وه��و  جن�صيته  من  يجرد  �صخ�ص 

�أ�صرت�ليا، بح�صب وكالة “رويرتز«.
مدينة  يف  لل�صحفيني  دوت����ون  وق����ال 
خطر�  ي�صكل  �صخ�ص  ك��ان  “�إذ�  ب��ري��زب��ن: 
هو  ما  كل  �صنفعل  بالدنا،  على  كبري�  �إرهابيا 
حلماية  �لأ���ص��رت�يل  �لقانون  �إط��ار  يف  ممكن 

�لأ�صرت�ليني«.
�تهامات  ث��الث��ة  يف  بريكة  ب��ن  و�أُدي����ن 

عاما   15 بال�صجن  عليه  وحكم  ب��الإره��اب، 
ل��ق��ي��ادت��ه جم��م��وع��ة �إره��اب��ي��ة ولن��ت��م��ائ��ه 
مرتبطة  م��و�د  وحيازته  �إرهابية  جلماعة 

بالتخطيط لعمل �إرهابي.
�صجن  يف  حمتجز�  بريكة  ب��ن  ز�ل  وم��ا 
حيث  عقوبته،  ف��رتة  �نتهاء  رغ��م  �أ���ص��رت�يل 

يف  مد�ن  �أي  حب�ص  با�صتمر�ر  �لقانون  ي�صمح 
�نتهاء  بعد  �صنو�ت   3 ملدة  �إرهابية  �تهامات 
ع��ق��وب��ت��ه. وط��ع��ن حم��ام��و ب��ن ب��ري��ك��ة على 
��صتمر�ر حب�صه، و�أمامهم 90 يوما للطعن على 

�إلغاء تاأ�صريته و�إعادته للجز�ئر.
بتجريد  �لأ���ص��رت�يل  �لقانون  ي�صمح  ول 
يحمل  ك���ان  �إذ�  �إل  �جلن�صية  م��ن  �صخ�ص 

جن�صية �أخرى.
نزعت  ق��د   2019 يف  �أ���ص��رت�ل��ي��ا  وك��ان��ت 
جتنيد  �تهمته  �ل��ذي  بر�كا�ص  نيل  جن�صية 
مقاتلني لتنظيم “د�ع�ص” �لإرهابي و�ملحتجز 
جن�صية  يحمل  باأنه  ودفعت  تركيا،  يف  حاليا 
فيجي، لكن �ل�صلطات هناك نفت ذلك مما وتر 

�لعالقات بني �لبلدين.

الميزان لحقوق االنسان يؤكد تدهور اوضاع 
نساء غزة في ظل الحصار االسرائيلي وكورونا

استطالع: 51 بالمئة من اإلسرائيليين يؤيدون 
حل الكنيست والتوجه النتخابات رابعة

أبي أحمد: سنتعامل مع أزمة تيغراي 
بمفردنا و »من دون تدخالت«

سابقة لم تحدث.. أستراليا تجرد 
إرهابيا »عربيا« من جنسيتها

*رام اهلل 
�لأربعاء،  �لإ�صر�ئيلي  �لحتالل  ق��و�ت  هدمت 
�أربعة م�صاكن �صرق يطا جنوب مدينة �خلليل جنوب 

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة.
يطا  يف  و�ل�صمود  �حلماية  جل��ان  من�صق  وق��ال 
هدمت  �لحتالل  جر�فات  �ن  بيان  يف  �لعمور،  فوؤ�د 
و�لتو�ين يف يطا بحجة  �لركيز  منزلني يف منطقتي 
قد  �لحتالل  ق��و�ت  وكانت  ترخي�ص.  دون  �لبناء 
 16 من  �كرث  �حل��ايل  �ل�صهر  خالل  �ملو�طنني  �صلمت 
�صبع  منها  نفذت  ذ�تها،  �ملنطقة  يف  بالهدم  �إخطار� 
عمليات هدم. و�أ�صار �لعمور �إىل �ن �لحتالل ي�صعى 
�إىل ت�صريد �ملو�طنني يف هذه �ملنطقة من خالل هدم 
منازلهم و�ل�صتيالء على �أر��صيهم ل�صالح م�صتوطنات 
�فيجال”  و”حفات  و”�فيجال”  “كرمئيل” 

و”ماعون«.

�لوطنية  �للجان  من�صق  قال  ذ�ت��ه،  �ل�صياق  ويف 
و�ل�صعبية ملقاومة �جلد�ر و�ل�صتيطان ر�تب �جلبور، 
�لطوب  م��ن  م�صكنني  ه��دم��ت  �لح��ت��الل  ق���و�ت  �إن 

و�ل�صفيح يف منطقة خلة �ل�صبع مب�صافر يطا .
�مل�صتوطنني  ع�صر�ت  �قتحم  �ل�صعيد،  ذ�ت  وعلى 
يف  �لأثري  �ملوقع  �لأربعاء،  �ليوم  �ليهود  �ملتطرفني 
�ل�صفة  �صمال  نابل�ص  مدينة  �صمال  �صب�صطية  بلدة 
�لغربية �ملحتلة. وقال رئي�ص بلدية �صب�صطية حممد 
عازم يف بيان، �إن ع�صر�ت �مل�صتوطنني �قتحمو� �ملوقع 
جي�ص  من  م�صددة  حماية  و�صط  �لبلدة  يف  �لأث��ري 
للدموع  �مل�صيل  �لغاز  قنابل  �أطلق  �لذي  �لحتالل، 
و�أ�صاف  �لقتحام.  عملية  خ��الل  �ل�صوت  وقنابل 
عازم �ن هناك دعو�ت من قبل �مل�صتوطنني لقتحام 
ف���رت�ت، يف حماولة  ث��الث  �أرب��ع��اء على  ك��ل  �مل��وق��ع 

لل�صيطرة عليه وحتقيق �أطماعهم يف �ملنطقة.

*وكاالت 
طعنت  مو�طنة  �إن  �ل�صوي�صرية  �ل�صرطة  قالت 
�لعنق  من  �أخ��رى  وجذبت  ب�صكني،  عنقها  يف  �م��ر�أة 
�أم�ص  �ل��ب��الد،  جنوب  يف  لوجانو  مبدينة  متجر  يف 

�لثالثاء، هي متطرفة معروفة.
يكون  �أن  يف  �حت��ادي��ون  �دع���اء  ممثلو  وي�صتبه 
�لناطقة  تيت�صينو  منطقة  يف  وق��ع  �ل��ذي  �لهجوم 
ب��الإي��ط��ال��ي��ة يف ج��ن��وب �ل��ب��الد، �إره��اب��ي��ا وب���د�أو� 

�لتحقيق.
تويرت:  على  لل�صرطة  �لحت��ادي  �ملكتب  وق��ال 
من  �لحت��ادي��ة  �ل�صرطة  ل��دى  معروفة  “�ملهاجمة 
حتقيقات �أجرتها �ل�صرطة يف عام 2017 ولها خلفية 

متطرفة«.
و�لتي  عاما   28 �لعمر  من  �لبالغة  بها،  و�مل�صتبه 
�صيطر  �أن  بعد  �لحتجاز،  رهن  �ملنطقة،  يف  تعي�ص 

عليها �ملارة حتى و�صلت �ل�صرطة.
ونقلت و�صائل �إعالم �صوي�صرية عن �صهود قولهم 
خالل  د�ع�����ص  تنظيم  �إىل  �نتماءها  �أعلنت  �إن��ه��ا 
�لهجوم. و�أ�صيبت �إحدى �ل�صحيتني بجروح خطرية، 

بينما �أ�صيبت �لأخرى بجروح طفيفة.

كبرية  هجمات  �لآن  حتى  �صوي�صر�  ت�صهد  ومل 
و�أملانيا  فرن�صا  دفعت  �لتي  تلك  غر�ر  على  ملت�صددين 
هذ� �ل�صهر �إىل �ملطالبة بت�صديد �لقيود على حدود 
�لحتاد �لأوروبي، بعدما قتل مت�صددون م�صتبه بهم 

ثمانية يف باري�ص وني�ص وفيينا يف غ�صون �صهر.
�عتربتهم  �لذين  �ل�صكان  مئات  ر�صدت  �أنها  غري 
مناطق  �إىل  �صافرو�  ومت�صددين  تهديد�  ميثلون 

حروب.
زوريخ  و�عُتقل رجالن يف مدينة فينرتتور قرب 
ل�صالتهما �ملحتملة مبهاجم قتل �أربعة يف �إطالق نار 

يف فيينا وكانا قد ز�ر�ه يف يوليو.
�أطلقت  رجل  على  حمكمة  حكمت  �صبتمرب،  ويف 
“�أمري  لقب  �ل�صوي�صرية  �لإع����الم  و���ص��ائ��ل  عليه 
�صوي�صر�،  يف  بارز  مت�صدد  باأنه  وو�صفته  فينرتتور”، 

بال�صجن ملدة 50 �صهر� ل�صالته بتنظيم د�ع�ص.
وقال �لدعاء �إن حادثة طعن �أ�صفرت عن مقتل 
بغرب  مورجي�ص  بلدة  يف  �صبتمرب  يف  برتغايل  رجل 
�لبالد، ما ز�لت قيد �لتحقيق لحتمال وجود “د�فع 
�أ�صل  من  �صوي�صريا  �ل�صلطات  و�عتقلت  �إرهابي”. 

تركي يف ما يتعلق بالو�قعة.

*واشنطن
بايدن،  ج��و  �ملنتخب،  �لأم��ريك��ي  �لرئي�ص  �أك��د 
م�صاء �لثالثاء، �أن وليته �لرئا�صية لن تكون مبثابة 
“ولية ثالثة” للرئي�ص �ل�صابق بار�ك �أوباما، �لذي 

كان بايدن نائبا له.
�صي”  ب��ي  “�إن  لقناة  ت�صريح  يف  ب��اي��دن  وق��ال 
�لثالثة.  �أوباما  ولي��ة  لي�صت  “هذه  �إن  �لأمريكية 
لأننا �أمام عامل خمتلف متاما عما كان يف عهد �أوباما 
وبايدن«. و�أ�صاف �أن “�لرئي�ص تر�مب غرّي �مل�صهد”، 
و�أن �لو�صع كان عبارة عن “�أمريكا لوحدها” ولي�ص 

تر�مب. رئا�صة  فرتة  �أول” خالل  “�أمريكا 
عملية  فيه  ب��د�أت  �ل��ذي  �لوقت  يف  ذلك  وياأتي 
�إىل  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لرئي�ص  �إد�رة  م��ن  �لنتقال 

�أنه مل يتم �لإعالن  �ملقبلة، على �لرغم من  �لإد�رة 
ر�صميا عن نتائج �لنتخابات �لرئا�صية.

�لبيت  �إن  �لأمريكية  �لإد�رة  يف  م�صوؤول  وق��ال 
�لأبي�ص و�فق على تلقي �لرئي�ص �ملنتخب جو بايدن 
ُترفع  �لتي  �ليومية،  �ل�صرية  �ملخابر�ت  تقارير 

للرئي�ص.
ويعني �لقر�ر �أن بايدن �صيتمكن من �لطالع على 
تهديد�ت  ب�صاأن  �ملخابر�ت  �أجهزة  معلومات  �أحدث 

�لأمن �لقومي �لرئي�صية يف جميع �أنحاء �لعامل.
و�أبلغت �إد�رة �خلدمات �لعامة �لأمريكية بايدن 
للقانون  وفقا  �لالزمة  �لأم��و�ل  �صيتلقى  باأنه  ر�صميا 
�عرتفت  �أنها  يعني  ما  �لنتقالية،  �ملرحلة  لت�صيري 

�أخري� بفوزه بالنتخابات.

االحتالل يهدم 4 مساكن
 في يطا جنوب الخليل

سويسرا.. فتاة من تنظيم داعش 
تهاجم امرأتين بسكين

بايدن بحسم: 
لن تكون »والية ثالثة ألوباما«


