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القاء القبض على معظم 
المتهمين بمشاجرة الصريح

*اربد 
املتهمني  من  كبري  عدد  على  القب�ض  االمنية  القوات  األقت 
قبل  ال�صريح  بلدة  يف  وقعت  التي  امل�صاجرة  يف  �صاركوا  الذين 

يومني وا�صيب بها خم�صة ا�صخا�ض، وفق م�صدر امني م�صوؤول.
اإن  ال�صبت،  )بتترا(،  االردنية  االنباء  لوكالة  امل�صدر  وقال 
املداهمات توا�صلت على امتداد ال�صاعات املا�صية، حيث مت اإلقاء 
القب�ض على اأغلب املطلوبني والتحقيق ما زال جاريا معهم، متهيدا 

لتحويلهم اإىل الق�صاء بينما يتوا�صل مالحقة باقي املتهمني.
العملية  اأن  العتوم،  ر�صوان  اربد  حمافظ  او�صح  جهته،  من 

االطراف  من  املطلوبني  جميع  على  القب�ض  القاء  حتى  م�صتمرة 
كافة، واأنه لن يتم التهاون يف هذا االمر.

واكد م�صدر طبي اأن احد امل�صابني بحالة حرجة وهو يتلقى 
العالج يف م�صت�صفى امللك املوؤ�ص�ض اجلامعي، وباقي اال�صابات بني 

اخلفيفة واملتو�صطة.
للقوات  كثيف  انت�صار  مع  عاما  هدوءا  ال�صريح  بلدة  وت�صهد 
االأمنية داخل البلدة ويف حميطها، يف الوقت الذي ت�صتمر فيه 
لتطويق  البلدة  وجهاء  مع  بالتعاون  املخت�صة،  اجلهات  جهود 

تداعيات امل�صاجرة واحليلولة دون تطورها.
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*عمان 
نتت�تتصتتر نتتائتتب رئتتيتت�تتض التتتتتتوزراء ووزيتتتر 
ال�صفدي،  اأمين  املغربني  اخلارجية و�صوؤون 
واملمثل االأعلى لل�صوؤون اخلارجية وال�صيا�صة 
بوريل،  جوزيب  االأوروبتتي  لالحتاد  االأمنية 
املتو�صط  اأجتتل  من  لالحتاد  العام  واالأمتتتني 
بعنوان  ال�صبت،  م�صركا،  مقاال  كامل،  نا�صر 
اآفاق التعاون  هي  ما  عامًا:   25 مرور  “بعد 

االأورومتو�صطي؟«.
الدول  اليوم  املقال:جتتمع  ن�ض  وتاليا 
الت42 االأع�صاء يف االحتاد من اأجل املتو�صط 
اخلام�ض  االإقليمي  املنتدى  يف  للم�صاركة 
يتزامن  التتذي  االحتتتتاد،  خارجية  لتتتوزراء 
انعقاده مع مرور 25 عامًا على اإطالق عملية 

بر�صلونة.
 لقد كان �صدور اإعالن بر�صلونة يف العام 
�صيا�صية قوية تعك�ض  ر�صالة  1995 مبثابة 
الإر�صاء  اجلهود  بتوجيه  وا�صحًا  التزامًا 
منطقة  يف  والتترختتاء  واال�صتقرار  ال�صالم 
اإطالق  العام 2008  املتو�صط، كما �صهدنا يف 
تركز  كمن�صة  املتو�صط  اأجتتل  من  االحتتتاد 
على تعزيز �صيا�صة احلوار والتعاون الفعال 
يف  التكامل  دعتتم  بتتهتتدف  جمتتتاالت  عتتدة  يف 
ت�صعى  واإمكاناتها،  بتنوعها  ثرية  منطقة 
وكرمية  م�صتقرة  حياة  لتحقيق  �صعوبها 
املنا�صب  والتعليم  التتوظتتائتتف  لتتهتتم  تتتوفتتر 
توفري  عاتقنا  على  ويقع  وعدالة.  بكرامة 
ال�صبل ل�صباب املنطقة من اجلن�صني لتحقيق 

اإمكاناتهم واالنخراط ب�صكل فاعل يف بناء 
م�صتقبلنا امل�صرك.

تتتواجتته  املتتتتتو�تتصتتط  متتنتتطتتقتتة  دول   ان 
ثقافة  وانت�صار  والتطرف  االإرهاب  خماطر 
الفرقة  بتتث  اإىل  تتتتوؤدي  التتتتتي  الكراهية 
اأن نواجه معًا هذه  فيما بيننا، ولذا فعلينا 
ثقافة  يتتغتتذي  اأن  ميكن  متتا  وكتتل  املخاطر 
من  ملواجهة  جهودنا  وتوحيد  الكراهية، 
ال�صلبية  النمطية  االفكار  لن�صر  ي�صعون 
حتتتول االختتتريتتتن، والتتتتتتتزمتتتت، والتتو�تتصتتم، 
املعتقد  اأو  الدين  وتوظيف  والعن�صرية، 
التتعتتنتتف، ونتتنتتا�تتصتتد اجلتتمتتيتتع لبذل  لتتتتتريتتر 

اجلهود يف تعزيز الوئام واحرام االآخر.
تابع �ض2

الصفدي وبوريل وكامل ينشرون مقاال 
مشتركا حول افاق التعاون االورومتوسطي

8 حاالت اختناق أثر إستنشاق 
دخان متصاعد من منقل فحم

وكالة فيتش تؤكد تثبيت 
التصنيف االئتماني السيادي لألردن

عقوبات أميركية على شركات 
صينية وروسية لدعمها نووي إيران

حاملة الطائرات »نيميتز« تلحق 
بقاذفات »بي 52« في الشرق األوسط

المنطقة العسكرية الشمالية
 تحبط محاولتي تسلل

القبض على شخص اعتدى 
على آخر بواسطة اداة حادة

دراسة توصي بإدماج الالجئات 
السوريات بسوق العمل 

ارتفاع االستثمار األجنبي 
بنسبة 17% العام الحالي

*عمان 
مديرية  با�صم  االعتتالمتتي  الناطق  قتتال 
االمن العام ان بالغا ورد ملديرية دفاع مدين 
اال�صخا�ض  متتن  عتتدد  بتعر�ض  عتتمتتان،  �صرق 
لالختناق داخل منزلهم، مت التحرك للمكان 
ظهرت  املتتنتتزل  داختتتل  ا�صخا�ض   8 وا�تتصتتعتتاف 
عليهم جميعا اعرا�ض االختناق بعد تعر�صهم 
وحالتهم  فحم  منقل  من  املت�صاعد  للدخان 

العامة متو�صطة.
املواطنني  الناطق االعالمي تذكري  واعاد 

و�صائل  مع  وال�صحيح  االمن  التعامل  ب�صرورة 
الدورية  ال�صيانة  باإجراء  والقيام  التدفئة، 
لتتلتتمتتدافتتئ بتتاأنتتواعتتهتتا وتتتفتتقتتدهتتا، و�تتصتترورة 
اخلراطيم  وتفقد  الغاز  منظمات  ا�صتخدام 
�صالمة  من  والتاأكد  الغاز،  مبدافئ  اخلا�صة 
اخلراطيم  و�صالحية  اال�صطوانة  تركيب 
املتتاء  بتتوا�تتصتتطتتة  تتت�تتصتترب فيها  وعتتتدم وجتتتود 

وال�صابون.
ال�صوائل  و�صع  عدم  �صرورة  على  واكد 
على املدافئ الكهربائية ورديرات التدفئة 

اأي  عن  املدافئ  اإبعاد  و�صرورة  الكهربائية، 
املدفئة  تتترك  او  لال�صتعال،  قابلة  متتواد 
بالوقود  تزويدها  اأو  النوم،  اأثناء  م�صتعلة 
االأ�تتصتتالك  متتتريتتر  وعتتتدم  م�صتعلة،  وهتتتي 
التدفئة  م�صادر  من  بالقرب  الكهربائية 
الحتتتتتمتتالتتيتتة ذوبتتتانتتتهتتتا بتت�تتصتتبتتب احلتتتترارة 
جمتتاري  وتتترك  احلتتريتتق،  ن�صوب  وبتتالتتتتتايل 
للتهوية داخل املنازل والغرف وعدم ا�صعال 
داخل  كالفحم  االدخنة  ت�صدر  التي  املواد 

املنازل.

*عمان 
االئتماين  للت�صنيف  فيت�ض  وكالة  اأكدت 
ال�صيادي  االئتماين  الت�صنيف  اأختترى  متترة 
م�صرية   ،  »-BB« عند  لتتالأردن  االأجتتل  طويل 
اإىل �صجل االأردن احلافل باالإ�صالحات املالية 
على  وقتتدرتتته  التدريجية  واالقتتتتت�تتصتتاديتتة 

الو�صول مل�صادر التمويل املحلي واخلارجي.
احلكومية  اجلهود  اأن  الوكالة،  واأو�صحت 
ال�صريبي  التتتتتهتترب  مكافحة  يف  املتتبتتذولتتة 
اأ�صهمت  قتتد  ال�صريبية  االإدارة  وحت�صني 
ال�صلبي  االأثتتتتر  تخفي�ض  يف  كتتبتتري  ب�صكل 
االنكما�ض  جراء  املحلية  االإيتترادات  لراجع 

االقت�صادي ب�صبب اأزمة كورونا.
نف�ض  على  الت�صنيف  وكتتالتتة  وحافظت 
حددتها  التي  ال�صلبية  امل�صتقبلية  النظرة 
تبعات  متتن  وحتتتذرت  التتوبتتاء،  ختتالل  �صابًقا 
امليزانية  عجز  على  وتاأثريه  كورونا  فريو�ض 

والدين احلكومي و�صايف الدين اخلارجي.
الوكالة  فاإن  ذلك،  من  الرغم  على  ولكن، 
يف  املتبعة  احلكومية  بتتتاالإجتتتراءات  ت�صيد 
�صبط االنفاق ال�صروري والذي حتر�ض وزارة 
املجاالت  يف  و�صبطه  متابعته  على  املالية 
ل�صبكات  االأولوية  اإعطاء  مع  االأ�صا�صية  غري 
االأمان االجتماعي وال�صحة واالنفاق املتعلق 

بجائحة كورونا.
املوازنة  عجز  يت�صع  اأن  الوكالة  وتوقعت 
الناجت  من  باملئة  7ر5  اإىل  للحكومة  العامة 
املحلي االإجمايل يف عام 2020 ، ومن املتوقع 
اأن يت�صع دين احلكومة العامة اإىل 89 باملئة 
مع  التتعتتام،  هتتذا  االإجتتمتتايل  املحلي  الناجت  من 
باملئة  6ر2  اإىل  تدريجيًا  العجز  هذا  تقل�ض 
يف عام 2022 مع تعايف االإيرادات احلكومية، 
على  لالبقاء  املتخذة  املالية  واالجتتتتراءات 
االقت�صادي،  والن�صاط  املحلية  ال�صيولة 

و�صبط النفقات يف ظل جائحة كورونا.
تابع �ض4

*وكاالت
عقوبات  فر�ض  بومبيو  مايك  االأمتتريكتتي  اخلارجية  وزيتتر  اأعلن 
بدعم  متهمة  ورو�صية  �صينية  �صركات  اأربع  على  جديدة  اقت�صادية 

تطوير الرنامج النووي االإيراين.
املتحدة فر�صت عقوبات على  “الواليات  بومبيو على توير  وقال 

اأربع �صركات يف ال�صني ورو�صيا لدعمها الرنامج النووي االإيراين«.
وفر�صت وا�صنطن اإجراءات عقابية على �صركتني مقّرهما يف ال�صني 
هما “�صنغدو ِب�صت نيو ماترييالز” و”زيبو اإيليم ترايد”، وعلى �صركتني 
كومباين  �صتوك  و”جوينت  غروب”  “نيلكو  هما  رو�صيا  يف  مقّرهما 

اإيليكون«.
وقالت وزارة اخلارجية االأمريكية يف بيان اإّن هذه ال�صركات املتهمة 
“وّفرت تكنولوجيا متطورة ومعدات لرنامج ال�صواريخ النووية  باأنها 

االإيراين” �صُتواجه قيودا ملدة عامني.
وقال بومبيو “�صنوا�صل ا�صتخدام كل العقوبات املتوافرة لدينا ملنع 

اإيران من زيادة قدرتها النووية«.
االمتثال  اإىل  العودة  اإيتتران  تعر�ض  وقت  يف  اخلطوة  هذه  تاأتي 
ال�صابق  الرئي�ض  عهد  يف  عليه  التفاو�ض  مت  التتذي  النووي  لالتفاق 
باراك اأوباما اإذا رفع الرئي�ض املنتخب جو بايدن العقوبات بعد توليه 

من�صبه يف 20 يناير.
“�صغوط  �صيا�صة  ترامب  دونالد  واليته  املنتهية  الرئي�ض  واعتمد 
ق�صوى” حيال طهران، �صملت على وجه اخل�صو�ض االن�صحاب االأحادي 
عام 2018 من االتفاق حول برناجمها النووي، واإعادة فر�ض عقوبات 

اقت�صادية قا�صية عليها.

*وكاالت
املقدم  املنامة،  يف  اخلام�ض  اال�صطول  با�صم  املتحدثة  قالت 
الطائرات  حاملة  اإن  عربية«  نيوز  لت«�صكاي  ريباريت�ض،  ريبيكا 
اخلام�ض  االأمريكي  االأ�صطول  اإىل  عتتادت  نيميتز«  �تتض  اإ �تتض  اإ »يو 
اأدى  حمتتدد  تتتهتتديتتد  هتتنتتاك  يتتكتتن  ومل  اخلتتلتتيتتج  يف  نتتوفتتمتتر   25 يف 
االأمريكية  الدفاع  وزارة  عن  �صادر  بيان  يف  وجاء  عودتها.  اإىل 
حماية  يف  وت�صتمر  قواتها  “�صتحمي  الوزارة  اأن  “البنتاغون” 
لتتوزارة  تعليمات  �صدرت  وقد  اخلتتارج.  يف  االأمريكيني  املواطنني 
الع�صكريني  االأفراد  عدد  خلف�ض  ترامب  الرئي�ض  قبل  من  الدفاع 

واأفغان�صتان«. العراق  يف  االأمريكيني 
�صعرت  القوة،  و�صع  يف  التغيري  “اأثناء  نتته  اأ البيان  واأ�صاف 
اإ�صافية  دفاعية  قدرات  امتالك  احلكمة  من  اأنه  الدفاع  وزارة 
حاملة  ن�صر  اإعتتتادة  مت  لتتذلتتك  طتتتارئ،  اأي  ملتتواجتتهتتة  املنطقة  يف 

االأمريكية«. املركزية  القيادة  منطقة  اإىل  نيميتز  الطائرات 
املتتركتتزيتتة  التتقتتيتتادة  يف  نيميتز  التتطتتائتترات  حتتامتتلتتة  وكتتانتتت 
اإىل  انتقلت  لكنها  اخلتتريتتف  هتتذا  متتن  �صابق  وقتتت  يف  االأمتتريكتتيتتة 
الكافية  القدرة  لدينا  اأن  االإجراء  هذا  و”ي�صمن  الهندي  املحيط 
�صد  العمل  متتن  خ�صم  اأي  وردع  تهديد  اأي  على  لتتلتترد  املتتتتتاحتتة 
وزارة  وكانت  البيان.  بح�صب  القوة”،  تخفي�ض  اأثناء  قواتنا 
باإعادة  البحرية،  العمليات  قيادة  عر  اأمرت،  االأمريكية  الدفاع 
مياه  داختتل  اإىل  “نيميتز”  الطائرات  حاملة  جمموعة  حتريك 
لعدد  اأمريكي  ع�صكري  م�صوؤول  به  �صّرح  ملا  وفقا  العربي،  اخلليج 
تتاألف  التي  “نيميتز”،  جمموعة  اأن  اإىل  ي�صار  ال�صحافيني.  من 
قد  كانت  وتدخل،  نتتزال  اإ و�صفن  ومتتدمتترات  طائرات  حاملة  من 
غربي  االأمتتريكتتيتتة،  غتتوام  قتتاعتتدة  متتن  حربية  مبتتنتتاورات  قتتامتتت 
اخلليج  مياه  اإىل  بالعودة  االأوامتتر  اأعطيت  وقد  الهادئ،  املحيط 

. بي لعر ا

*عمان 
احبطت املنطقة الع�صكرية ال�صمالية حماولتي 
االأرا�صي  واإىل  من  واجهاتها  اإحتتدى  على  ت�صلل، 

االأردنية خالل الت 24 �صاعة املا�صية.
القيادة  يف  متت�تتصتتوؤول  ع�صكري  م�صدر  و�تتصتترح 
العامة للقوات امل�صلحة االأردنية – اجلي�ض العربي 
اال�صتباك  قواعد  تطبيق  مت  اأنه  ال�صبت،  بيان  يف 

اإىل  وحتويلهم  عليهم،  القب�ض  اإلقاء  اإىل  اأدى  ما 
اجلهات االأمنية املخت�صة.

 – االأردنية  امل�صلحة  القوات  اأن  امل�صدر  واأكتتد 
اأي  مع  وحزم  قوة  بكل  �صتتعامل  العربي،  اجلي�ض 
احلدود  حلماية  تهريب  حماولة  اأو  ت�صلل  عملية 
الوطني  باالمن  العبث  نف�صه  له  ت�صول  من  ومنع 

االأردين. 

*عمان 
اآخر  على  اعتدى  �صخ�ض  على  القب�ض  االأمنية  االأجتتهتتزة  القت 
جرى  فيديو  يف  وظهر  �صخ�صية  خالفات  اإثتتر  حتتادة  اداة  بوا�صطة 

تداوله .
وقال الناطق االعالمي با�صم مديرية االمن العام، يف بيان اإن احد 
اال�صخا�ض تقدم ب�صكوى ملركز امن القوي�صمة يف العا�صمة اثر تعر�صه 
لالعتداء بوا�صطة اداة حادة من �صخ�ض ملثم اأثناء عمله على احدى 
العمومية )ما ظهر يف فيديو جرى تداوله(، وتقدم ب�صكوى  املركبات 
�صابقة  �صخ�صية  خالفات  بينهما  يوجد  والذي  اال�صخا�ض  احد  على 

بحكم الن�صب .
تقدم  فيما  عليه  املُ�صتكى  على  القب�ض  القاء  جتترى  انتته  وا�صاف 
للتهجم عليه الحقا واحلاق ا�صرار مادية يف منزله  ب�صكوى بتعر�صه 

ومركبته من قبل امل�صتكي و�صقيقه وما زال التحقيق جاريًا.

*عمان 
اأطلق مركز متكني للم�صاعدة القانونية وحقوق االإن�صان، بالتعاون 
مع املبادرة الن�صوية االأورومتو�صطية، درا�صة بعنوان “و�صع الالجئات 

ال�صوريات يف �صوق العمل وم�صاهمتهّن يف االقت�صاد االأردين«.
يف  االأوروبتتتي  االحتتتاد  �صفرية  فيها  �صاركت  التي  الدرا�صة  ودعتتت 
االأردن ماريا هادجيثيودو�صيو، وممثلو جهات ر�صمية ومنظمات اأممية، 
الالجئات  اإدمتتاج  اىل  اإعالمية  وموؤ�ص�صات  متتدين  جمتمع  ومنظمات 
ال�صوريات يف �صوق العمل ب�صكل منّظم. وا�صارت اإىل اأن تكييف �صيا�صات 
الهجرة مع احتياجات �صوق العمل ميكن من تنفيذ اأطر تنظيم الهجرة 
الالجئني،  م�صاهمة  لزيادة  الر�صمي  والتوظيف  النظامي  الو�صع  ذات 
الدرا�صة  ور�صدت  االقت�صاد.  يف  كبري  نحو  على  الالجئات،  وحتديدا 
اإىل  ا�صتنادا  من�صور  يو�صف  االقت�صادي  الباحث  معّدها  عر�صها  التي 
 6 يف  ال�صوريات  الالجئات  من  م�صتجيبات   1010 �صمل  ميداين  م�صح 
مناطق، موؤ�صرات �صوق العمل عر احلوار بني القطاعني العام واخلا�ض، 
والتغذية الراجعة امل�صتمرة مع القطاع اخلا�ض، الإن�صاء اأنظمة الإدارة 
الدرا�صة  ال�صوريات الالجئات يف االقت�صاد االأردين. وتناولت  اندماج 
حتليال للمظاهر الرئي�صة ل�صوق العمل منذ بدء االأزمة ال�صورية، واأبرز 
القوانني والقرارات العمالية الناظمة لعمل ال�صوريني يف �صوق العمل، 
الناجت  يف  والنمو  االأردين  االقت�صاد  على  ال�صورية  املتتراأة  عمل  واأثتتر 
املحلي االإجمايل.      تابع �ض3

*عمان 
اأكد رئي�ض هيئة اال�صتثمار الدكتور خالد الوزين، اأنه رغم انخفا�ض 
تدفقات اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر العاملي بن�صبة 49 باملئة يف الن�صف 
االأول من العام احلايل، بح�صب ما اأفاد تقرير جمل�ض التجارة والتنمية 
متزايدا  اهتماما  �صهد  االأردن  اأن  اإال  “اأونكتاد”،  املتحدة  لالأمم  التابع 
باملئة مقارنة مع  بن�صبة 17  العام احلايل  االأجنبي خالل  يف اال�صتثمار 
غرفة  نظمته  الذي  االقت�صادي  اللقاء  خالل  الوزين  وقال   .2019 عام 
�صناعة عمان والغرفة االأملانية العربية لل�صناعة والتجارة وبال�صراكة 
كافة  مع  وبالت�صارك  عملت  اال�صتثمار  هيئة  اإن  اال�صتثمار  هيئة  مع 
اجلهات يف القطاعني العام واخلا�ض على اإعداد ملف ي�صم اأهم الفر�ض 
قطاعات  يف  فر�صة   75 عددها  وبلغ  االأردن  يف  الواعدة  اال�صتثمارية 
ا�صتعداد هيئة اال�صتثمار لتوجيه كافة  اإىل  اقت�صادية متنوعة، م�صريًا 

اأ�صكال الدعم لل�صركات االأملانية الراغبة يف اال�صتثمار يف االأردن.

الصحة: تحّول المنحنى الوبائي 
من االستقرار إلى الهبوط

*عمان 
وفتتاة   56 ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأعتتلتتنتتت 
و3108 اإ�صابات جديدة بفريو�ض كورونا امل�صتجد 
اإىل  االإجمايل  العدد  لريتفع  ال�صبت،  اململكة  يف 

2626 وفاة و210709 اإ�صابات.
يف  حالة   1089 على؛  االإ�تتصتتابتتات  وتتتوّزعتتت 
حمافظة  يف  حتتالتتة   755 العا�صمة،  حمافظة 
اإربد، منها 166 بالرمثا، 349 حالة يف حمافظة 
 160 عجلون،  حمافظة  يف  حالة   271 الكرك، 
حالة يف حمافظة البلقاء، 108 حاالت مبحافظة 
املفرق، 104 حاالت يف حمافظة ماأدبا، 86 حالة 
حمافظة  يف  حتتالتتة   61 التتزرقتتاء،  حمافظة  يف 
العقبة، 61 حالة يف حمافظة جر�ض، 46 حالة 
يف حمافظة الطفيلة، 18 حالة يف حمافظة معان، 

منها 9 حاالت يف البرا.
رئا�صة  عن  ال�صادر  االإعالمي  املوجز  واأ�صار 
احلتتاالت  عتتدد  اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  التتتوزراء 
بلغ  بينما  حالة،   65373 بلغ  حاليًا  الن�صطة 
يف  العالج  اإىل  ام�ض  اأُدِخلت  التي  احلتتاالت  عدد 
امل�صت�صفيات املعتمدة 173 حالة، فيما غادرت 95 

حالة امل�صت�صفيات بعد �صفائها.
التي  احلتتتاالت  عتتدد  اإجتتمتتايل  اأن  اإىل  ولفت 
 1985 بلغ  حاليًا  امل�صت�صفيات  يف  العالج  تتلّقى 
العناية  اأ�تتصتتّرة  على  حتتالتتة   464 منهم  حتتالتتة، 

احلثيثة.
كما اأ�صار اإىل ت�صجيل 2373 حالة �صفاء ام�ض 
اإجمايل  لي�صل  وامل�صت�صفيات،  املنزيل  العزل  يف 

حاالت ال�صفاء اإىل 142710 حاالت.
ال�صحية  للرعاية  العام  االأمتتني  م�صاعد  قال 
االأولية يف وزارة ال�صحة، الدكتور غازي �صرك�ض، 
اإن املنحنى الوبائي حتّول من اال�صتقرار اإىل بدء 

الهبوط.
اجلمعة،  يتتوم  اأن  �صرك�ض،  الدكتور  واأ�تتصتتاف 
حيث  التتتتت47،  التتوبتتائتتي  االأ�تتصتتبتتوع  نهاية  يعتر 
بفريو�ض  االأ�صبوعية  االإ�صابات  عتتدد  انخف�ض 
االأ�صبوع  عن   4516 بفارق   33266 اإىل  كورونا 
الت 46 وفارق 2041 عن االأ�صبوع 45. كذلك اأ�صار 
�صرك�ض يف حديث لت)برا(، ال�صبت، اإىل انخفا�ض 
االإ�صابة  الناجمة عن  للوفيات  االأ�صبوعي  العدد 

بكورونا مقارنة باالأ�صبوعني املا�صيني.تابع �ض2

*عمان 
جلنة  رئي�ض  اإىل  ر�صالة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وجه 
نيانغ،  �صيخ  الفل�صطيني  لل�صعب  للت�صرف  القابلة  غري  احلقوق 
مبنا�صبة يوم الت�صامن العاملي مع ال�صعب الفل�صطيني ال�صقيق الذي 

ي�صادف التا�صع والع�صرين من �صهر ت�صرين الثاين من كل عام.
واأكد جاللة امللك يف الر�صالة، مركزية الق�صية الفل�صطينية، 
وال�صامل  العادل  ال�صالم  حتقيق  نحو  بال�صعي  اال�صتمرار  واأهمية 
وقتترارات  التتدويل  القانون  على  واملرتكز  ال�صعوب  تقبله  التتذي 

ال�صرعية الدولية. 
دعم  جميعا  واجبنا  متتن  اإن  التتر�تتصتتالتتة،  يف  جاللته،  وقتتتال 
ال�صلمية،  العملية  يف  اجلمود  ك�صر  �صاأنها  من  التي  اجلهود  جميع 
على  ال�صالم  لتحقيق  وجادة  مبا�صرة  مفاو�صات  باجتاه  والدفع 
ال�صرعية  وقرارات  الدويل  القانون  ووفق  الدولتني،  حل  اأ�صا�ض 
الدولية ومبادرة ال�صالم العربية، ووقف اخلطوات االإ�صرائيلية 
ال�صراع،  وتاأجج  ال�صالم  فر�ض  تقو�ض  التي  اجلانب،  اأحتتاديتتة 
كاال�صتيطان وحماوالت �صم اأية اأرا�ض فل�صطينية، وفر�ض واقع 
ال�صريف.  القد�صي  احلرم   / املبارك  االأق�صى  امل�صجد  يف  جديد 
خيارين،  اأمام  اليوم  تقف  ال�صالم  عملية  اأن  اإىل  جاللته  واأ�صار 
واإقامة  االحتالل  اإنهاء  اإىل  يف�صي  التتذي  العادل  ال�صالم  فاإما 
الرابع  خطوط  على  ال�صيادة  ذات  امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة 
حل  وفق  ال�صرقية،  القد�ض  وعا�صمتها   1967 عام  حزيران  من 
اأو ا�صتمرار ال�صراع الذي تعمقه االنتهاكات املتوا�صلة  الدولتني، 
حلقوق ال�صعب الفل�صطيني واخلطوات غري ال�صرعية التي تقو�ض 

كل فر�ض حتقيق ال�صالم.
تابع �ض2

الملك يؤكد مركزية 
القضية الفلسطينية

الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

ورعايتنا اهتمامنا  محور  ستبقى  ومقدساتها  الملك:القدس 
»األونروا« عمل  استدامة  دعم  سبل  جميع  توفير  الملك:أهمية 

56 وفاة و3108 إصابات بفيروس كورونا
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*عمان 
ال�صحة ت�صجيل 56 وفاة  اأعلنت وزارة 
كورونا  بفريو�ض  جديدة  اإ�صابات  و3108 
العدد  لريتفع  ال�صبت،  اململكة  يف  امل�صتجد 
و210709  وفتتتاة   2626 اإىل  االإجتتمتتايل 

اإ�صابات.
حالة   1089 على؛  االإ�صابات  وتوّزعت 
يف  حتتالتتة   755 التتعتتا�تتصتتمتتة،  حمتتافتتظتتة  يف 
 349 بالرمثا،   166 منها  اإربتتد،  حمافظة 
يف  حالة   271 الكرك،  حمافظة  يف  حالة 
حمافظة  يف  حالة   160 عجلون،  حمافظة 
املفرق،  مبحافظة  حتتاالت   108 البلقاء، 
حالة   86 ماأدبا،  حمافظة  يف  حاالت   104
يف حمافظة الزرقاء، 61 حالة يف حمافظة 
العقبة، 61 حالة يف حمافظة جر�ض، 46 
يف  حالة   18 الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة 

حمافظة معان، منها 9 حاالت يف البرا.
عن  ال�صادر  االإعتتالمتتي  املوجز  واأ�تتصتتار 

رئا�صة الوزراء ووزارة ال�صحة اإىل اأن عدد 
احلاالت الن�صطة حاليًا بلغ 65373 حالة، 
ام�ض  اأُدِخلت  التي  بلغ عدد احلاالت  بينما 
 173 املعتمدة  امل�صت�صفيات  يف  العالج  اإىل 
امل�صت�صفيات  حالة   95 غادرت  فيما  حالة، 

بعد �صفائها.
احلتتاالت  عتتدد  اإجتتمتتايل  اأن  اإىل  ولفت 
التي تتلّقى العالج يف امل�صت�صفيات حاليًا بلغ 
اأ�صّرة  على  حالة   464 منهم  حالة،   1985

العناية احلثيثة.
حالة   2373 ت�صجيل  اإىل  اأ�تتصتتار  كما 
�صفاء ام�ض يف العزل املنزيل وامل�صت�صفيات، 
لتتيتت�تتصتتل اإجتتتمتتتايل حتتتتاالت التت�تتصتتفتتاء اإىل 

142710 حاالت.
خمرّيًا  فح�صًا   17755 اأن  واأ�تتصتتاف 
اأجتتتتتري امتتت�تتتض، لتتيتت�تتصتتبتتح اإجتتتمتتتايل عتتدد 
الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�صات 
اإىل  الفتًا  فح�صًا،   2505316 االآن  وحتى 

اأن ن�صبة الفحو�صات االإيجابّية لهذا اليوم 
و�صلت اإىل قرابة 5ر17 باملئة.

االلتزام  اإىل  اجلميع  التتتوزارة  ودعتتت 
الوقاية،  �صبل  واّتتتبتتاع  التتّدفتتاع،  بتتاأوامتتر 
اإقامة  وعدم  الكّمامات،  ارتتتداء  خ�صو�صًا 
اإ�صافة  �صخ�صًا،   20 من  الأكتتر  التجّمعات 
التي  التتتتتوعتتويتتة  احلتتمتتلتتة  متتتتتابتتعتتة  اإىل 
اأطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فريو�ض 
اأ�صرهم  حلماية  االأفتتراد  وت�صجيع  كورونا 

وجمتمعهم )#بحميهم(.
للرعاية  التتعتتام  االأمتتتني  م�صاعد  قتتال 
ال�صحية االأولية يف وزارة ال�صحة، الدكتور 
حتّول  الوبائي  املنحنى  اإن  �صرك�ض،  غازي 

من اال�صتقرار اإىل بدء الهبوط.
يتتوم  اأن  �تتصتتركتت�تتض،  التتدكتتتتتور  واأ�تتتصتتتاف 
الوبائي  االأ�صبوع  نهاية  يعتر  اجلمعة، 
االإ�تتصتتابتتات  عتتتدد  انخف�ض  حتتيتتث  التتتتت47، 
 33266 اإىل  كورونا  بفريو�ض  االأ�صبوعية 

وفتتارق   46 التتت  االأ�صبوع  عن   4516 بفارق 
2041 عن االأ�صبوع 45. كذلك اأ�صار �صرك�ض 
انخفا�ض  اإىل  ال�صبت،  لت)برا(،  حديث  يف 
عن  الناجمة  للوفيات  االأ�صبوعي  العدد 
باالأ�صبوعني  مقارنة  بتتكتتورونتتا  االإ�تتصتتابتتة 

املا�صيني.
االإيجابية  العينات  ن�صبة  اإن  وقتتال 
 17.4 اإىل  اأي�صًا  انخف�صت  االأ�صبوعية 
املا�صية،  االأ�صابيع  متتن  اأقتتل  وهتتي  باملئة 
م�صريًا اإىل اأنه مع بداية االأ�صبوع 48 الذي 
اإ�صابات مما ي�صري  اأم�ض، �ُصجلت 3108  بداأ 

اإىل ا�صتمرار املنحنى بالهبوط.
للرعاية  العام  االأمتتني  م�صاعد  واعتر 
ال�صحية االأولية انخفا�ض عدد االإ�صابات 
املحافظة  ويجب  فر�صة،  كورونا  بفريو�ض 
بو�صائل  بااللتزام  الهبوطي  االجتتتاه  على 
حلدوث  منعًا  اجل�صدي  والتباعد  الوقاية 

االنتكا�صات.

*عمان 
نتت�تتصتتر نتتائتتب رئتتيتت�تتض التتتتتتوزراء ووزيتتتر 
اخلارجية و�صوؤون املغربني اأمين ال�صفدي، 
واملتتمتتثتتل االأعتتتلتتتى لتتلتت�تتصتتوؤون اخلتتارجتتيتتة 
االأوروبتتتي  لتتالحتتتاد  االأمتتنتتيتتة  وال�صيا�صة 
من  لالحتاد  العام  واالأمني  بوريل،  جوزيب 
م�صركا،  مقاال  كامل،  نا�صر  املتو�صط  اأجل 
ال�صبت، بعنوان »بعد مرور 25 عامًا: ما هي 

اآفاق التعاون االأورومتو�صطي؟«.
الدول  اليوم  املقال:جتتمع  ن�ض  وتاليا 
التتتتت42 االأعتت�تتصتتاء يف االحتتتتتاد متتن اأجتتل 
االإقليمي  املنتدى  يف  للم�صاركة  املتو�صط 
الذي  االحتتتاد،  خارجية  لتتوزراء  اخلام�ض 
على  عتتامتتًا   25 متترور  متتع  انعقاده  يتزامن 

اإطالق عملية بر�صلونة.
 لقد كان �صدور اإعالن بر�صلونة يف العام 
1995 مبثابة ر�صالة �صيا�صية قوية تعك�ض 
الإر�صاء  اجلهود  بتوجيه  وا�صحًا  التزامًا 
منطقة  يف  والتترختتاء  واال�صتقرار  ال�صالم 
املتو�صط، كما �صهدنا يف العام 2008 اإطالق 
تركز  كمن�صة  املتو�صط  اأجتتل  من  االحتتتاد 
على تعزيز �صيا�صة احلوار والتعاون الفعال 
يف  التكامل  دعتتم  بهدف  جمتتاالت  عتتدة  يف 
ت�صعى  واإمكاناتها،  بتنوعها  ثرية  منطقة 
وكرمية  م�صتقرة  حياة  لتحقيق  �صعوبها 
املنا�صب  والتعليم  التتوظتتائتتف  لهم  تتتوفتتر 
ويقع على عاتقنا توفري  بكرامة وعدالة. 
ال�صبل ل�صباب املنطقة من اجلن�صني لتحقيق 
اإمكاناتهم واالنخراط ب�صكل فاعل يف بناء 

م�صتقبلنا امل�صرك.
تتتواجتته  املتتتتتو�تتصتتط  متتنتتطتتقتتة  دول   ان 
وانت�صار ثقافة  والتطرف  االإرهاب  خماطر 
الفرقة  بتتث  اإىل  تتتتوؤدي  التتتتتي  الكراهية 

فيما بيننا، ولذا فعلينا اأن نواجه معًا هذه 
ثقافة  يتتغتتذي  اأن  ميكن  متتا  وكتتل  املخاطر 
من  ملواجهة  جهودنا  وتوحيد  الكراهية، 
ال�صلبية  النمطية  االفكار  لن�صر  ي�صعون 
حتتتول االختتتريتتتن، والتتتتتزمتتت، والتتو�تتصتتم، 
املعتقد  اأو  الدين  وتوظيف  والعن�صرية، 
لبذل  اجلميع  وننا�صد  التتعتتنتتف،  لترير 

اجلهود يف تعزيز الوئام واحرام االآخر.
ق�صايا  الإدارة  بحاجة  اأيتت�تتصتتًا   ونحن 
اإن�صاين  منظور  متتن  والتتالجتتئتتني  التتهتتجتترة 
االأمتتتر  يتعلق  عتتنتتدمتتا  �تتصتتواء  ومتت�تتصتتتتتدام، 
اأو باملجتمعات امل�صت�صيفة، ومبا  بالالجئني 

يعزز مبداأ امل�صوؤولية امل�صركة.
واإيجاد  جهودنا  م�صاعفة  علينا   كما 
حلول �صيا�صية لالأزمات العديدة التي طاملا 
عانت منها منطقتنا؛ يف �صوريا واليمن وليبيا 
االأو�صط  ال�صرق  اأزمات منطقة  من  وغريها 
�صعوب  متتن  الكثري  مبعاناة  ت�صببت  التي 
ال�صراع  حل  على  عزمنا  ونوؤكد  املنطقة، 
حل  اأ�صا�ض  على  اال�صرائيلي  الفل�صطيني 
الدولتني باعتباره ال�صبيل الوحيد لتحقيق 
ونوؤكد  باملنطقة،  ال�صاملني  وال�صالم  االمن 
التزامنا باالحرام الكامل للقانون الدويل 
وتعزيز  االطتتتتراف  متعدد  العمل  ودعتتتم 
موؤ�ص�صاته.  ويود االحتاد من اأجل املتو�صط 
جتديد  عتتن  يتتعتترب  اأن  املنا�صبة  هتتذه  يف 
االلتزام باملبادئ والقيم التي تاأ�ص�صت عليها 
ن�صتغل  ان  علينا  ويجب  بر�صلونة،  عملية 
الوقت  يف  للم�صتقبل  للتطلع  املنا�صبة  هذه 
الذي ت�صببت فيه جائحة كورونا بتحميل 
واجتماعية  اقت�صادية  اأعتتبتتاًء  املنطقة 
نتعاون  اأن  علينا  يحتم  ما  جميعا،  ارهقتنا 
ونعمل معا ملواجهة هذه التحديات. فعلينا 

القادمة  لل�صنوات  اأولوياتنا  نحدد  اأن  االآن 
امل�صركة  املنفعة  حتقق  التي  املجاالت  يف 
التعاون  لتعزيز  كبرية  اإمتتكتتانتتات  وتتتوفتتر 
االأوليات  تلك  راأ�ض  على  وياأتي  االإقليمي، 
والتنمية  والبيئة،  املناخي  التغري  ق�صايا 
والتحول  االأزرق،  واالقت�صاد  امل�صتدامة، 

الرقمي، واحلماية املدنية.
اأجتتل املتو�صط   وقتتد قتتام االحتتتتاد متتن 
�صبكة  اأجتترتتتهتتا  التتتتتي  التتدرا�تتصتتة  بتتدعتتم 
املناخية  بتتالتتتتتغتتريات  املتتعتتنتتيتتة  اخلتتتتراء 
اأول  الإعداد  املتو�صط  منطقة  يف  والبيئية 
تاأثري  عتتن  املنطقة  يف  نتتوعتته  متتن  تقرير 
والتتذي  املنطقة،  على  املناخية  التغريات 
يهدف اإىل اإتاحة االأ�ص�ض العلمية ال�صليمة 
التتتختتاذ  منطقتنا  يف  التتتقتتترار  لتت�تتصتتانتتعتتي 
القرارات املنا�صبة ذات ال�صلة، وي�صاهم يف 
ال�صمال  بني  الفجوة  �صد  يف  ذاتتته  الوقت 
كما  العلمية.  البيانات  توفري  يف  واجلنوب 
املبادرة  املتو�صط  اأجل  من  االحتتتاد  يرعى 
منها  ا�صتفاد  التي  للتوظيف  املتو�صطية 
وكذلك  ال�صباب  متتن  االآالف  التتيتتوم  حتى 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صاريع  من  العديد 
و�تتصتتاهتتم االحتتتتتتاد يف اإنتتت�تتتصتتتاء جتتامتتعتتات 
روؤيتتة  ت�صكيل  على  تعمل  اأورومتو�صطية 
ال�صابة،  االأجيال  بني  ما  منفتحة  اإقليمية 
اآلية  اأول  اإن�صاء  يهدف  ذاتتته  الوقت  ويف 
متابعة بني حكوماتنا يف جمال متكني املراأة 
لتعزيز اجلهود الرامية اإىل تعزيز مكانتها 
اأي  مع  للتعامل  القرار  �صانعي  وم�صاعدة 
ال�صيا�صي  ال�صعيد  على  املتتراأة  لدور  �صعف 
باالنفتاح  التحلي  علينا  واالقت�صادي.  اإن 
مل  جهودنا  بتتاأن  نعرف  واأن  وال�صفافية 
فالتكامل  االآن،  حتى  املرجوة  ثمارها  توؤت 

وجنوبه  املتو�صط  �صمال  بني  االقت�صادي 
ن�صتطع  ومل  املطلوب  امل�صتوى  اإىل  يرق  مل 
م�صتويات  يف  الفجوة  ت�صييق  االآن  حتى 
الكثري  ت�صهد  املعي�صة يف منطقتنا، فيما مل 
التقدم  املنطقة  يف  االأختترى  املوؤ�صرات  من 
من  كورونا  جائحة  فاقمت  كما  املطلوب، 
جهود  على  واأثتتترت  االجتماعي  التفكك 
تعزيز العدالة االقت�صادية واالجتماعية 
ما يفر�ض علينا م�صاعفة جهودنا لتحقيق 

اجنازات ملمو�صة يف امل�صتقبل.
توؤثر  والتتتتتي  الراهنة  التحديات   ان 
تدفعنا  املتو�صط  �صفتي  يف  اجلميع  على 
�صعوبنا  بني  والت�صامن  التعاون  تعزيز  اإىل 
والعمل اأكر من اأي وقت م�صى على تنفيذ 
امل�صركة  التحديات  ومواجهة  التزاماتنا 
ما  مرحلة  يف  واال�صتدامة  التعايف  لن�صمن 
جمتمعاتنا  منعة  يعزز  مبا  اجلائحة  بعد 

وخلق اقت�صادات قادرة على االزدهار.
تدعونا  عتتديتتدة  اأ�تتصتتبتتابتتًا  لتتديتتنتتا   اإن 
للتفاوؤل، فاإقليم املتو�صط ميتلك االإمكانات 
الالزمة للنهو�ض والتعايف اإذا ما وفرنا �صويًا 
مع  للتعامل  الالزمة  اجلهود  وبذلنا  ال�صبل 
موطنًا  منطقتنا  تعد  حيث  التحديات  تلك 
للثقافات الرية ومهدًا للح�صارة احلديثة 
اأعمال  ورجتتال  مفكرين  املنطقة  وت�صم   ،
عن  ف�صاًل  التتتدويل  ال�صعيد  على  بتتترزوا 
يف  فاال�صتثمار  ل�صبابنا،  املتجددة  الطاقة 

هذه املوارد الب�صرية يعد اأمرًا جوهريا .
 علينا اأن ن�صتخل�ض الدرو�ض ال�صحيحة 
من جتربة الت 25 عامًا املا�صية حتى نتمكن 
ب�صكل  منطقتنا  يف  الري  التنوع  بناء  من 
التتركتتب،  عتتن  اأحتتتد  يتخلف  ال  اأن  ي�صمن 

فقوتنا يف تعا�صدنا.

ان  *عمَّ
القانوين  الع�صكري وامل�صت�صار  القا�صي  قال 
وتكنولوجيا  تتيتتراين  التت�تتصِّ االأمتتتتن  ملتتديتتريتتة 
الرائد  االأردنية  امل�صلحة  القوات  يف  املعلومات 
اإنَّ قتتانتتون االأمتتن  التتقتت�تتصتتاة،  يتتعتتُرب  التتدكتتتتتور 
ال�صيراين هو تنظيمي ولي�ض جترمييا ويوفر 
كافة،  املعنيني  جهود  لتنظيم  ا�صتجابة  مراكز 
تعريف  ُيراعي  وت�صريعي  قانوين  �صند  وفتتق 

يرانية. اجلرمية ال�صِّ
حوارية،  خالل  الق�صاة  الدكتور  واو�صح 
ُعقدت يف ديوان التَّ�صريع والراأي، بالتعاون مع 
وم�صروع  العربيات  للن�صاء  القانونية  ال�صبكة 
االأمريكية  الوكالة  من  املمول  القانون  �صيادة 
يراين  للتنمية، على مدار يومني، اأنَّ االأمن ال�صِّ
فر�صته  ودويل  حملي  وقتتانتتوين  فني  جمهود 
ويتعلق  والتكنولوجية  املعلوماتية  التتثتتورة 
جماالت  يف  احلرجة  التحتية  البنى  بحماية 
على  مطلقة  اعتمادية  ظل  يف  العامة  اخلدمة 

االنرنت يف ت�صيِّري االأعمال.
ولفت الق�صاة اخلبري الدويل وامل�صوؤول عن 
الق�صاء  مديرية  يف  الق�صائي  الدويل  التعاون 
الت�صريع  ديتتوان  رئي�صة  بح�صور  الع�صكري، 
الدكتور  العام  واالمني  احلمود،  فداء  والتتراأي 
القانونيون،  وامل�صت�صارون  النواي�صة  م�صطفى 
جرمية  هتتي  يرانية  ال�صِّ اجلتترميتتة  اأنَّ  اإىل 
الكرونية تقع �صمن جرائم احلا�صوب وتقنيات 
ا�صتخدام  على  ينطوي  فعل  واأنها  املعلومات، 
معلوماتي  نظام  او  معلومات  تقنية  و�صيلة 
يجرمه  مامل  وهو  القانون  اأحكام  يخالف  مبا 
م بع�ض  ا جرَّ قانون اجلرائم االلكرونية، واإنَّ

االفعال التي تقع �صمن انظمة املعلومات.
تتمثل  اإن خ�صائ�ض هذه اجلرمية  وا�صاف 
يف كونها عابرة للحدود، وتقع يف بيئة رقمية 
يت�صم  حتتني  يف  التتبتتالتتغتتة  بتتاخلتتطتتورة  تت�صم 
التكنولوجية  واملهارة  بالتخ�ص�صية  مرتكبوها 
العالية بهدف حتقيق مكا�صب مالية اأو االنتقام 

وافع قد تتطور اإىل  اأو الرفيه، مو�صحا اأن الدَّ
االإرهاب واالعتداء على اخل�صو�صية.

 16 رقم  يراين  ال�صِّ االأمتتن  قانون  اأنَّ  وبني 
ل�صنة 2019 هو قانون يهدف حلماية االنظمة 
االأمتتن  حتتتوادث  متتن  املعلوماتية  وال�صبكات 
يراين، والقدرة على ا�صتعادة وا�صتمرارية  ال�صِّ
اال�صخا�ض  تفاعل  ي�صمل  ف�صاء  �صمن  عملها 
والبيانات واملعلومات ونظم املعلومات وبراجمها 
وانظمة االت�صاالت والبنى التحتية املرتبطة 

بها يف ف�صاء تقني عاملي مفتوح.
قانون  ملتتواد  �صاملة  مقارنة  الق�صاة  وقتتدم 
االلكرونية  واجلتترائتتم  تتيتتراين  التت�تتصِّ االأمتتتن 
االتفاقيات  واأهم  االرهاب  ومنع  واالت�صاالت 
منها  االلكرونية،  باجلرائم  املتعلقة  ولية  الدَّ
تقنية  جرائم  ملكافحة  العربية  االتفاقية 
 2012 عام  عليها  االأردن  تتع  وقَّ التي  املعلومات 
وما تت�صمنه من احكام مو�صوعية واجرائية، 
يف  والق�صائي  التتقتتانتتوين  التتتدويل  والتتتتتعتتاون 

التتدولتتيتتة  بتتودابتت�تتصتتت  واتتتفتتاقتتيتتة  تطبيقها 
واأحكامها االإجرائية كاتفاقية دولية وحيدة 
تو�صيع  اىل  تهدف  والتي  العامل  م�صتوى  على 
اجلتترائتتم  متابعة  يف  التتتتدويل  االختتتتت�تتصتتا�تتض 
لالأمن  الوطني  املجل�ض  اأنَّ  واأكد  االلكرونية. 
تقوم  اأردنتتيتتة  وطنية  موؤ�ص�صة  تتيتتراين،  التت�تتصِّ
بدور تنظيمي حيوي يخت�ض مبنع التدخل يف 
غري  الدخول  من  واحلماية  املعلومات  اأنظمة 
تطورات  ظل  يف  خا�صة  ودولًيا  حملًيا  امل�صروع 
تقنية مت�صارعة واعتمادية كاملة على اأنظمة 
واملطارات  والبنوك  امل�صت�صفيات  يف  املعلومات 
وغريها من القطاعات احليوية املرتبطة على 

م�صتويات حملية ودولية.
املحلية  التتقتتوانتتني  متتواءمتتة  اأهتتمتتيتتة  وبتتني 
وتعديل  الدولية  واالتفاقيات  القوانني  مع 
بع�صها الإدخال ا�صكال و�صور جديده للجرمية 
دويل  كمتطلب  جديدة  وافعال  االلكرونية، 
جترميه  على  النَّ�ض  حال  يف  احلقوق  يحفظ 

معاجلة  اإىل  اإ�صافة  الوطنية،  القوانني  يف 
افعال جديدة  املواد الإ�صافة  الق�صور يف بع�ض 
ملعاجلة  العقوبات  وتغليظ  اجرائية  واحكام 
املمار�صات  مع  تتوافق  حتى  النق�ض  مظاهر 
يتعلق  دويل  تقني  تتتعتتاون  و�صمان  الف�صلى 
جرمية  اأي  يتتبع  التتروتتتوكتتويل  بتتالتتعتتنتتوان 
ُين�ُض عليه،  متتا مل  وهتتو  اخلتتدمتتة  متتتزودي  متتع 
احلرجة  التحتية  البنى  ادختتال  اىل  ا�صافة 
واجلرائم الواقعة عليها �صمن قانون اجلرائم 
االلتتكتترونتتيتتة وتتتطتتويتتر تتتعتتريتتف التتبتتيتتانتتات 
واالعتترا�تتض،  والتتو�تتصتتول  التتدختتول  وت�صريح 
تغطية  ل�صمان  جتتديتتدة؛  فنية  كم�صطلحات 

قانونية لكافة مظاهر اجلرمية.
من جهتها، قالت احلمود اإنَّ التعاون امل�صتمر 
وفنيني  قانونيني  من  واملخت�صني  املعنيني  مع 
التقنية،  للمفاهيم  الفهم  تعميق  اىل  يهدف 
عي امل�صتمر اىل مواكبة التطورات ميزة  واأنَّ ال�صَّ
للو�صول  �صعي  وهو  كافة،  املجاالت  يف  اردنية 

تعزيز  يف  الف�صلى  املمار�صة  درجات  اأعلى  اإىل 
التي  كافة  الثغرات  ومعاجلة  القانون،  �صيادة 
حملًيا  التقنية  التطورات  لت�صارع  نتيجة  تن�صاأ 
التنفيذية  املديرة  بينت  جانبها  من  ودولًيا. 
�صماح  املحامية  العربيات  القانونيات  ل�صبكة 
 2005 عام  تاأ�ص�صت  التي  بكة  ال�صَّ اأنَّ  مرم�ض، 
كمنظمة اقليمية غري ربحية ومقرها الرئي�صي 
العدالة  قتتطتتاع  دعتتم  على  تعمل  االأردن،  يف 
قانونًيا  العربية  املتتتراأة  ومتكني  عتتام،  ب�صكل 
عر �صراكات مع اجلهات املعنية، بهدف اإعداد 
االأدلتتتة االجتترائتتيتتة ومتتراجتتعتتة التتقتتوانتتني مبا 

تقت�صيه امل�صلحة العامة.
وا�صافت اإنَّ �صيادة القانون وحقوق االن�صان 
م�صيدة  ال�صبكة،  عتتمتتل  يف  اأ�تتصتتا�تتصتتي  متترتتتكتتز 
والتتراأي  الت�صريع  ديتتوان  مع  امل�صتمر  بالتعاون 
يف م�صارات العمل كافة والتي جمعت خمت�صني 
والتحديات  االيجابيات  بحث  بهدف  اردنيني 

ومراجعة املواد القانونية املختلفة.

*عمان 
تفقد وزير املياه والري الدكتور معت�صم �صعيدان 
املياه  خدمات  اي�صال  تنفيذ  اأعمال  ال�صبت،  اليوم 
م�صت�صفى  يف  امليداين  للم�صت�صفى  ال�صحي  وال�صرف 

االمري حمزة.
وبح�صب بيان �صادر عن الوزارة اطلع الوزير على 
املخت�صة  الطواقم  بها  با�صرت  التي  االعمال  �صري 
الإي�صال اخلدمة لهذه امل�صت�صفيات منذ �صبيحة اأم�ض 
اجلمعة ال�صتغالل فرة احلظر ال�صامل بهدف �صرعة 

اإجناز هذه اخلدمات بال�صرعة املمكنة.
جهوزية  على  �صتكون  التتوزارة  اإن  �صعيدان  وقال 
بها  اأمر  التي  امليدانية  امل�صت�صفيات  لتزويد  عالية 
الوبائية  احلالة  تتتطتتورات  ملواجهة  امللك،  جاللة 
وزار  ال�صحي.  وال�صرف  املياه  بخدمات  وامتتدادهتتا 
متديد  تت�صمن  التتتتتي  املتتواقتتع  متتن  العديد  التتوزيتتر 
مليمر   200 بقطر  اإ�صمنتية  �صحي  �صرف  خطوط 
 200 بقطر  دكتايل  خط  ومتديد  مرا   55 وبطول 
مليمر وبطول 46 مرا، وتفقد عملية متديد خط 

اإيثيلني  البويل  من  مليمرا   64 قطر  ال�صرب  ملياه 
وبطول حوايل 450 مرا، و�صيتم �صبكه على اخلط 

اخلا�ض مب�صت�صفى االمري حمزة.
امليداين  امل�صت�صفى  مبنى  داختتل  الوزير  وجتتال 
�صوؤون  عتتام  اأمتتني  قبل  متتن  مف�صل  ل�صرح  وا�صتمع 
ال�صّحة،  وزارة  يف  ال�صارية  واالأمتترا�تتض  االأوبتتئتتة 
وائتتل  التتدكتتتتتور  االأردن  يف  كتتورونتتا  متتلتتف  متت�تتصتتوؤول 

الهياجنة عن مكوناته وفرة اجنازه.
واأوعز �صعيدان اىل �صركة مياهنا باإيالء عملية 
االهتمام  درجات  اعلى  للم�صت�صفيات  املائي  التزويد 
للمياه،  مفاجئة  انقطاعات  اية  حتتدوث  حالة  ويف 
اأن يتم تزويدهم بوا�صطة ال�صهاريج، موؤكدا اهمية 
من  ال�صحة.  بتتوزارة  املعنيني  مع  املبا�صر  التن�صيق 
املياه  لوزير  �صكره  الهياجنة  الدكتور  قدم  جهته، 
لتنفيذ  ومتابعته  اال�صتجابة  �صرعة  على  والتتري 
اعمال خدمات املياه وال�صرف ال�صحي بوقت قيا�صي، 
موؤكدا التعاون والتن�صيق الدائم على اعلى امل�صتويات 

خلدمة بلدنا يف ظل ظروف جائحة كورونا.

*قضاء املريغة 
نفذت بلدية ال�صراة اجلديدة عددا من امل�صاريع 

اخلدمية يف مناطق متعددة من ق�صاء املريغة.
وقال رئي�ض البلدية عبداهلل الركيبات لت )برا( 
متعددة  �صاالت  باإن�صاء  قامت  البلدية  اإن  ال�صبت، 
وبكلفة  املحلية  املجتمعات  خلتتدمتتة  االأغتتترا�تتتض 
اأنه  األف دينار، م�صريا اىل  اإىل 560  تقريبية ت�صل 
مت اإن�صاء قاعة متعددة االأغرا�ض يف منطقة طا�صان 

مب�صطح 180 مرا و بكلفة 32 األف دينار.
واأ�صاف اإن العمل جار على تنفيذ م�صاريع الإن�صاء 
القا�صمية  مناطق  يف  االأغرا�ض  متعددة  قاعات   3
اأن  مبينا  دينار،  اأالف   210 بكلفة  و�صوميرة  وقرين 
ن�صبة االإجناز يف تلك امل�صاريع و�صلت اإىل 30 باملئة.

واأ�صار الركيبات اإىل اأن البلدية قامت بتخ�صي�ض 

مبلغ 70 األف دينار الإن�صاء قاعة متعددة االأغرا�ض 
يف منطقة اأبو الل�صن.

مبنى  م�صروع  تنفيذ  على  جار  العمل  اأن  واو�صح 
بكلفة  الواحدة  النافذة  اجلديدة  املريغة  بلدية 
247 األف دينار، م�صريا اىل اأن ن�صبة االإجناز و�صلت 
اإىل 30 باملئة، حيث اأن م�صطح املبنى يبلغ 640 مرا، 
وخدمات  وقتتاعتتات  ومكاتب  مرافق  املبنى  يت�صمن 

عامة.
االأغرا�ض  متعددة  القاعات  م�صاريع  اأن  واأكتتد 
تخدم املجتمعات املحلية يف املناطق التابعة لق�صاء 
الفعاليات  لتنفيذ  عامة  جمتتاالت  وتوفر  املريغة، 
نطاق  تعزز  كما  املختلفة،  والثقافية  االجتماعية 
اللواء  مناطق  خمتلف  بني  مع  والتوا�صل  االت�صال 

واحلكومة املحلية.

*الكرك 
اختتم جمموعة من طلبة كلية الطب يف جامعة 
،واملو�صوم  العاملي  الطبي  باملوؤمتر  م�صاركتهم  موؤتة 
 International Conference on»ب
 »Nursing & Healthcare Webinar
املرئي  االت�صال  تطبيق  عر  بعد  عن  اأقيم  والتتذي 

وعلى مدى ثالثة اأيام مب�صاركة عاملية وا�صعة.
عوجان  عرفات  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  وثمن 
من  املتخ�ص�ض  العلمي  املوؤمتر  بهذا  الطلبة  م�صاركة 
هذه  اأن  اإىل  الفتا  حمكمة،  اأبحاث  تقدميهم  خالل 
تركز  التي  االأولتتويتتات  من  تعد  العلمية  امل�صاركات 
الهادفة  روؤيتها  متتع  تتالئم  الأنتتهتتا  اجلامعة  عليها 
امل�صاركات  متتن  للمزيد  التتتدوؤوب  و�صعيها  للعاملية، 

خمتلف  يف  العلمية  املعرفة  تري  حمكمة  باأبحاث 
املجاالت.

قالت  الطب،  كلية  يف  العامة  ال�صحة  ق�صم  ومن 
اأن  الكبي�صي  وقار  الدكتورة  االأبحاث  على  امل�صرفة 
اأبحاثهم  عن  عر�صا  املوؤمتر  اأثناء  قدموا  امل�صاركني 
م�صيدة  التو�صيات،  مع  اإليها  خل�صت  التي  والنتائج 
بتتالتتدعتتم التتتتذي يتتتتتلتتقتتاه التتطتتلتتبتتة والتتبتتاحتتثتتني من 
الت�صهيالت  كافة  توفري  ختتالل  من  اجلامعة  اإدارة 
بح�صور  �تتصتتواء  البحثية  للم�صاركة  واالإمتتكتتانتتيتتات 
املوؤمترات وامل�صاركة فيها اأو الن�صر العلمي يف جمالت 
املعريف  الواقع  يعك�ض  التتذي  االأمتتر  حمكمة  علمية 
ب�صكل  الطب  ولكلية  عتتام  ب�صكل  للجامعة  املتميز 

خا�ض.

الصحة: تحّول المنحنى الوبائي
 من االستقرار إلى الهبوط

الصفدي وبوريل وكامل ينشرون مقاال 
مشتركا حول افاق التعاون االورومتوسطي

يبراني تنظيمي وليس تجريميا قاض عسكري: قانون األمن السِّ

وزير المياه يتفقد ايصال المياه والصرف 
الصحي لمستشفى األمير حمزة الميداني

تنفيذ مشاريع خدمية 
وتنموية بقضاء المريغة

طلبة الطب في مؤتة 
يشاركون بمؤتمر طبي عالمي

العايد: جائحة كورونا أظهرت أهمية الدور التوعوي المناط باإلعالم خالل األزمات

*عمان 
ر�صالة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وجه 
اإىل رئي�ض جلنة احلقوق غري القابلة للت�صرف 
مبنا�صبة  نتتيتتانتتغ،  �صيخ  الفل�صطيني  لل�صعب 
الفل�صطيني  ال�صعب  مع  العاملي  الت�صامن  يوم 
من  والع�صرين  التا�صع  ي�صادف  الذي  ال�صقيق 

�صهر ت�صرين الثاين من كل عام.
مركزية  الر�صالة،  يف  امللك  جاللة  واأكتتد 
اال�صتمرار  واأهمية  الفل�صطينية،  الق�صية 
وال�صامل  العادل  ال�صالم  حتقيق  نحو  بال�صعي 
القانون  على  واملرتكز  ال�صعوب  تقبله  التتذي 

الدويل وقرارات ال�صرعية الدولية. 
واجبنا  من  اإن  الر�صالة،  يف  جاللته،  وقال 
جميعا دعم جميع اجلهود التي من �صاأنها ك�صر 
باجتاه  والدفع  ال�صلمية،  العملية  يف  اجلمود 
مفاو�صات مبا�صرة وجادة لتحقيق ال�صالم على 
الدويل  القانون  ووفتتق  الدولتني،  حل  اأ�صا�ض 
ال�صالم  ومبادرة  الدولية  ال�صرعية  وقتترارات 

االإ�صرائيلية  اخلتتطتتوات  ووقتتتف  التتعتتربتتيتتة، 
ال�صالم  فر�ض  تقو�ض  التي  اجلانب،  اأحادية 
�صم  وحماوالت  كاال�صتيطان  ال�صراع،  وتاأجج 
جديد  واقتتع  وفر�ض  فل�صطينية،  اأرا�تتض  اأيتتة 
القد�صي  احلرم   / املبارك  االأق�صى  امل�صجد  يف 
عملية  اأن  اإىل  جتتاللتتتتته  واأ�تتتصتتتار  التت�تتصتتريتتف. 
ال�صالم  فاإما  خيارين،  اأمام  اليوم  تقف  ال�صالم 
االحتتتتتالل  اإنتتهتتاء  اإىل  يف�صي  التتتذي  التتعتتادل 
ذات  امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة  واإقتتامتتة 
حزيران  متتن  التترابتتع  خطوط  على  ال�صيادة 
ال�صرقية،  التتقتتد�تتض  وعا�صمتها   1967 عتتام 
الذي  ال�صراع  ا�صتمرار  اأو  الدولتني،  حل  وفق 
ال�صعب  حلقوق  املتوا�صلة  االنتهاكات  تعمقه 
التي  ال�صرعية  غري  واخلتتطتتوات  الفل�صطيني 

تقو�ض كل فر�ض حتقيق ال�صالم.
�صاحب  ب�صفته  املتتلتتك،  جتتاللتتة  و�تتصتتدد 
االإ�صالمية  املقد�صات  على  الها�صمية  الو�صاية 
القد�ض  “اأن  عتتلتتى  التتقتتد�تتض،  يف  وامل�صيحية 

حمور  و�صتبقى  كانت  ومقد�صاتها  ال�صريف 
واجبًا  الو�صاية  و�صتبقى  ورعايتنا،  اهتمامنا 
وم�صوؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ اأكر من 

مئة عام«.
�تتصتتيتتوا�تتصتتل،  االأردن  اإن  جتتاللتتتتته  وتتتابتتع 
الوطنية  ال�صلطة  يف  االأ�صقاء  مع  بالتن�صيق 
احلقوق  جلنة  وم�صاندة  وبدعم  الفل�صطينية، 
الفل�صطيني،  لل�صعب  للت�صرف  القابلة  غتتري 
تثبيت  على  والتتعتتمتتل  امل�صوؤولية  هتتذه  حمل 
حماولة  الأيتتة  والت�صدي  املقد�صيني،  �صمود 
التاريخي  للو�صع  اأو تغيري  لفر�ض واقع جديد 

والقانوين القائم يف املدينة املقد�صة.
توفري  اأهتتمتتيتتة  اإىل  املتتلتتك  جتتاللتتة  ولتتفتتت 
جتتمتتيتتع �تتصتتبتتل دعتتتم ا�تتصتتتتتدامتتة عتتمتتل وكتتالتتة 
الالجئني  وت�صغيل  الإغتتاثتتة  املتحدة  االأمم 
تكليفها  وفتتتق  “االأونروا”،  الفل�صطينيني 
و�صامل  عادل  حل  اإىل  الو�صول  حتى  االأممي، 
ويحفظ  النهائي،  الو�صع  ق�صايا  جميع  يعالج 

ال�صرعية  لقرارات  وفقا  الفل�صطينيني،  حقوق 
ومبا   ،194 التتقتترار  مقدمتها  ويف  التتدولتتيتتة، 
العودة  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  حق  ي�صمن 

والتعوي�ض.
وحذر جاللة امللك، يف هذا االإطار، من عدم 
حتتاجه،  التي  الدعم  على  الوكالة  ح�صول 
يف  والتعليم،  ال�صحة  قطاعي  يف  وباالأخ�ض 
دور  على  جاللته  معواًل  كورونا،  جائحة  ظل 
الدويل،  واملجتمع  االأردن  مع  للتكاتف  اللجنة 
االإن�صانية،  الق�صية  هذه  على  ال�صوء  لت�صليط 
موؤمتر  ومنها  للوكالة،  الدولية  اجلهود  ودعم 
املانحني املقرر عقده بداية العام املقبل، حتت 
ومملكة  الها�صمية  االأردنتتيتتة  اململكة  رعاية 

ال�صويد.
ح�صد  يف  اللجنة  دور  امللك  جاللة  وثمن 
للت�صرف  القابلة  غري  للحقوق  الدويل  الدعم 
اجلهود  وبتتذل  ال�صقيق،  الفل�صطيني  لل�صعب 

املتفانية يف الدفاع عن هذه احلقوق.

الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق 
غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني
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*عمان 
اأطتتلتتق متتركتتز متتتكتتني لتتلتتمتت�تتصتتاعتتدة التتقتتانتتونتتيتتة 
الن�صوية  املتتبتتادرة  مع  بالتعاون  االإن�صان،  وحقوق 
الالجئات  »و�صع  بعنوان  درا�صة  االأورومتو�صطية، 
االقت�صاد  يف  وم�صاهمتهّن  العمل  �صوق  يف  ال�صوريات 

االأردين«.
ودعت الدرا�صة التي �صاركت فيها �صفرية االحتاد 
االأوروبي يف االأردن ماريا هادجيثيودو�صيو، وممثلو 
جمتمع  ومنظمات  اأممية،  ومنظمات  ر�صمية  جهات 
الالجئات  اإدمتتتاج  اىل  اإعالمية  وموؤ�ص�صات  متتدين 

ال�صوريات يف �صوق العمل ب�صكل منّظم.
مع  الهجرة  �صيا�صات  تكييف  اأن  اإىل  وا�تتصتتارت 
احتياجات �صوق العمل ميكن من تنفيذ اأطر تنظيم 
الر�صمي  والتوظيف  النظامي  الو�صع  ذات  الهجرة 
الالجئات،  وحتديدا  الالجئني،  م�صاهمة  لزيادة 

على نحو كبري يف االقت�صاد.

الباحث  معّدها  عر�صها  التي  الدرا�صة  ور�صدت 
االقت�صادي يو�صف من�صور ا�صتنادا اإىل م�صح ميداين 
ال�صوريات يف  �صمل 1010 م�صتجيبات من الالجئات 
بني  احلتتوار  عر  العمل  �صوق  موؤ�صرات  مناطق،   6
الراجعة  والتغذية  واخلتتا�تتض،  التتعتتام  القطاعني 
اأنظمة الإدارة  امل�صتمرة مع القطاع اخلا�ض، الإن�صاء 

اندماج ال�صوريات الالجئات يف االقت�صاد االأردين.
الرئي�صة  للمظاهر  حتليال  الدرا�صة  وتناولت 
واأبتترز  ال�صورية،  االأزمتتتة  بتتدء  منذ  العمل  ل�صوق 
لعمل  الناظمة  العمالية  والتتتقتتترارات  التتقتتوانتتني 
ال�صوريني يف �صوق العمل، واأثر عمل املراأة ال�صورية 
املحلي  الناجت  يف  والنمو  االأردين  االقت�صاد  على 

االإجمايل.
واإربتتتد،  عتتمتتان،  �صرقي  مناطق  امل�صح  و�صمل 
واالأزرق،  وعجلون  عتتال،  وديتتر  واملتتفتترق،  وجتتر�تتض، 
باملئة  امل�صح 80  امل�صتهدفة يف  الفئة  وكانت غالبية 

منها تراوح اأعمارهّن بني 15 و44 عاما؛ ما ي�صعهّن 
يف نطاق �صن العمل.

الن�صاء  تاأثري  من  لال�صتفادة  الدرا�صة  ودعتتت 
متكني  عتتر  االقتتتتت�تتصتتادي،  النمو  على  التتالجتتئتتات 
العامة،  التوظيف  خدمات  عر  توظيفهّن  قابلية 
اأو التدريب وفر�ض التعلم لرفع مهاراتهّن، وت�صجيع 
يف  االأوروبتتي  االحتاد  �صفرية  وقالت  ا�صتثماراتهّن. 
معدالت  اإن  للموؤمتر:  االفتتاحية  باجلل�صة  كلمة 
تبعث  العمل،  �صوق  يف  املنخف�صة  الن�صاء  م�صاركة 
متتن اجلهود  املتتزيتتد  بتتذل  متتن  بتتد  لتتذا ال  القلق  على 
للت�صجيع على االن�صمام اإىل قوة العمل، ويف الوقت 
نف�صه التعاون مع احلكومة ومنظمات املجتمع املدين 
وعر�صت  ذلتتك.  دون  حتتتول  التي  العقبات  الإزالتتتة 
لدور  كل�ض،  ليندا  متكني  ملركز  التنفيذية  املديرة 
املركز يف التمّكني القانوين من خالل تقدمي الدعم 
وختتالل  اأنتتته  اإىل  م�صرية  التتقتتانتتوين،  التتوعتتي  ورفتتتع 

والعامالت  العمال  توعية  جتترى  كتتورونتتا  جائحة 
بكيفية الوقاية من الفريو�ض. واأّكدت رئي�صة ق�صم 
التوعية وحقوق املراأة وم�صروع احل�صانات يف وزارة 
االأردين  العمل  قانون  اأن  املرا�صدة،  خلود  العمل 
وان  اجلن�صية،  على  بناًء  وعامل  عامل  بني  مييز  ال 
لالأزمة  اال�صتجابة  خطة  مكونات  من  مكّون  اأهتتم 
ال�صورية، هو مكون �صبل العي�ض الذي تتبعه الوزارة 
با�صتهداف  خمتلفة  متتدين  جمتمع  موؤ�ص�صات  متتن 
اأردنيني و�صوريني يف برامج تدريب وتاأهيل لدخول 
اأن  وبّينت  الئتتق.  عمل  فر�ض  وتوفري  العمل  �صوق 
احلا�صلني  ال�صوريني  والعامالت  العاملني  اأعتتتداد 
على ت�صاريح عمل ال يعني بال�صرورة اأعداد القوى 
الكثري  الأن  ال�صورية؛  اجلن�صية  من  الفعلية  العاملة 
ا الن�صاء؛  منهم يعملون يف مهن غري منظمة، وخ�صو�صً
كالعمل يف احل�صانات املنزلية وال�صالونات واالأعمال 

املنزلية ب�صكل عام.

*عّمان 
ع�صر  الثالث  للعام  »اجنتتتاز«،  موؤ�ص�صة  اأطلقت 
الفر�ض  »دعم  م�صروع  مع  بالتعاون  التوايل،  على 
للحكومة  الّتابع  االأردن  يف  للمراأة«  االقت�صادّية 
الكندّية، ال�صبت، وبرعاية وزير الربية والتعليم 
االأعتتمتتال  قتتادة  حملة  النعيمي،  تي�صري  الدكتور 
الت�صميم  روح  وبث  الطلبة  وحتفيز  اإلهام  بهدف 
اأهدافهم  حتقيق  على  وحثهم  لديهم،  واملثابرة 

والتخطيط االأف�صل مل�صتقبلهم.
“اجناز”  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ض  وقالت 
دمية البيبي، اإّن احلملة التي تنفذ �صنويا بالتن�صيق 
القطاع  وموؤ�ّص�صات  والتعليم،  الربية  وزارة  مع 
واحلوار  لاللتقاء  منا�صبة  فر�صة  ت�صكل  اخلا�ض، 
املدار�ض  وطلبة  االأردن  يف  االأعمال  قادة  اأبرز  بني 
والثقافة  التتغتتوث  ووكتتالتتة  واخلتتا�تتصتتة  احلكومية 
لنقل  هادفة،  تفاعلّية  جل�صات  الع�صكرّية،خالل 

نحو  يحفزهم  مبتتا  للطلبة،  والتتتتتجتتارب  اخلتتترات 
الو�صول اإىل مراحل قيادية متقدمة يف حياتهم.

منذ  اأ�صهمت،  االأعتتمتتال  قتتادة  حملة  اأن  وبنيت 
�صخ�صية  األتتف  على  يزيد  ما  مب�صاركة  انطالقتها 

ومبا�صر  كبري  اإيجابي  ب�صكل  التاأثري  يف  قيادية، 
املهنية  م�صاراتهم  حتديد  يف  الطلبة  حياة  على 
لل�صخ�صيات  القيمة  التتتتتجتتارب  متتن  واال�تتصتتتتتفتتادة 
هذا  ت�صتمر  التي  احلملة  اأن  واأو�صحت  القيادية. 
عن  االت�صال  تقنية  عر  وتنفذ  �صهر  ملتتدة  العام 

والقادة  االأعمال  لقادة  مميزة  فر�صة  توفر  بعد، 
املجتمعيني للو�صول اإىل الّطلبة يف خمتلف اأماكنهم 
والتفاعل معهم ب�صكل مبا�صر. واأكدت البيبي، اأهمّية 
الإجنتتاح  القطاعات  خمتلف  مع  الت�صاركي  العمل 
تنفذها  التي  والفعاليات  التترامتتج  وكتتل  احلملة 

اجناز، م�صرية اإىل جهود املوؤ�ص�صة يف متكني ال�صباب 
ذلك  باعتبار  العمل  ل�صوق  واإعتتدادهتتم  وال�صابات 
يف  الفاعلة  واجلهات  للقطاعات  م�صركة  م�صوؤولية 
املجتمع كافة. يذكر اأن حملة قادة االأعمال اأطلقت 
يف عام 2008 برعاية جاللة امللكة رانيا العبد اهلل.

*عمان 
معت�صم  التتدكتتتتتور  والتتتتري  املتتيتتاه  وزيتتتر  تفقد 
�صعيدان، ال�صبت، اأعمال ال�صيانة واحلماية ومتديد 
اخلط الناقل ملياه الري املزود ملزارعي وادي الوالة 

والهيدان يف حمافظة ماأدبا.
وقال �صعيدان اإن الوزارة بداأت من خالل �صركة 
من  التاأكد  بهدف  االأعتتمتتال  هتتذه  بتنفيذ  مياهنا 
و�صول  و�صمان  الري  مياه  تزويد  عملية  ا�صتمرار 
خالل  خا�صة  بكفاءة  التتوادي  يف  للمزارعني  املياه 

اأوقات الفي�صانات وال�صيف.
اأعمال  لبدء  التجهيزات  على  التتوزيتتر  واطتتلتتع 
متت�تتصتتروع حتتمتتايتتة اخلتتتط التتنتتاقتتل اأثتتتنتتتاء متتوا�تتصتتم 
الفي�صانات وحمايته من االجنراف، وتنفيذ حاجز 
ا�صمنتي للحفاظ على �صالمة اخلط ودميومة و�صول 

املياه للمزارعني يف جميع االأوقات.
ملعاجلة جميع  بكل جهد  الوزارة تعمل  اأن  واأكد 
ومياه  املائي  التزويد  عمليات  وحت�صني  االختالالت 
بكفاءة  املائية  امل�صادر  ا�صتمرارية  و�صمان  التتري، 

للمواطنني  املياه  و�صول  ي�صمن  مبا  توقفها  وعتتدم 
اإجتتراء  ب�صرعة  املعنيني  اإىل  واأوعتتتز  واملتتزارعتتني. 
اأعمال ال�صيانة الالزمة لالآبار الزراعية يف الوادي 
حماية  م�صروع  تنفيذ  مع  متا�صيا  اآبتتار؛   4 وعددها 
اخلط الناقل ملياه الري، م�صددا على �صرورة اإجناز 
تزيد  ال  مدة  خالل  املقاول  قبل  من  االأعمال  كافة 
�صتتوا�صل  التتتوزارة  اأن  �صعيدان  وبتتني  �صهر.  على 
املناطق  ممثلي  متتع  امليدانية  اجلتتتوالت  ختتالل  متتن 
الفنية  االإمكانيات  لت�صخري  واملواطنني  واملزارعني 

موؤكدا  وجتتدت،  اإن  اختالالت  اأية  ملعاجلة  الالزمة 
و�صركة  االأردن  وادي  و�صلطة  املياه  �صلطة  ا�صتعداد 

مياهنا للتعاون مبا يخدم املواطنني.
ال�صيانة  الإجراء  املبادرة  هذه  املزارعون  وثمن 
الناقل،  اخلتتط  حماية  ومتت�تتصتتروع  لتتالآبتتار  التتالزمتتة 
نوذجا  يعد  ما  والتتوزارة  املزارعني  بني  والتن�صيق 
مائية  م�صادر  وتتتاأمتتني  املياه  حتديات  مواجهة  يف 
الفقر  ومتتكتتافتتحتتة  التنمية  يحقق  مبتتا  لتتلتتزراعتتة 

والبطالة.

*عجلون 
دعا متخ�ص�صون زراعيوان وبيئيون يف حمافظة 
عجلون اإىل التوجه لزراعات غري التقليدية واعادة 
النظر بطرق ا�صتخدام االأرا�صي الزراعية والعادات 
التتغتتذائتتيتتة. وقتتالتتوا يف احتتاديتتث لتتوكتتالتتة االأنتتبتتاء 
تعي�صها  التي  احلالية  الظروف  اإن  )برا(  االأردنية 
التنوع  ت�صتدعي  كتتورونتتا  جائحة  نتيجة  اململكة 
نظرا  امل�صافة  القيمة  ذات  لتتلتتزراعتتات  والتحول 

الهمية القطاع الزراعي يف تعزيز االأمن الغذائي.
االأردنيني  املهند�صني  نقابة  فتترع  رئي�ض  وا�صار 
بالقطاع  االهتمام  اإىل  العنانزة  خالد  املهند�ض 

االأمتتن  حماية  يف  املهم  ودوره  الأهميته  التتزراعتتي 
الغذائي الوطني، واالعتماد على الذات يف مثل هذه 
الظروف اال�صتثنائية من خالل ال�صراكة احلقيقية 

بني املوؤ�ص�صات الر�صمية واالأهلية.
ب�صام  املتتهتتنتتد�تتض  راجتتتب  منطقة  متتديتتر  وقتتتال 
مناخها  بتنوع  غنية  عجلون  حمافظة  اإن  فريحات 
داعيا  والبيئية،  والزراعية  الطبيعية  وميزاتها 
النظر  واإعتتتادة  املتتيتتزات  هتتذه  ال�صتغالل  املتتزارعتتني 
والعادات  الزراعية  االأرا�تتصتتي  ا�صتخدام  طتترق  يف 

الغذائية ال�صائدة يف ظل جائحة كورونا.
موؤ�ص�صة  متتن  عتتبتتا�تتصتتي  متتاهتتر  املتتهتتنتتد�تتض  واكتتتد 

االإقتتترا�تتتض التتتزراعتتتي اأن هتتنتتاك جتتتتارب عتتديتتدة 
اثبتت  التي  التقليدية  غتتري  التتزراعتتات  جمتتال  يف 
جناحها يف العديد من مناطق املحافظة، مثل زراعة 
والليت�صي  والكاكا  واملتتاجنتتا  والق�صطة  االفتتوكتتادو 

والك�صتنا والبندق والف�صتق احللبي وال�صنوبر.
وا�صار اإىل اطالق مبادرة “ازرع” بهدف النهو�ض 
لها  حديثة  زراعتتات  ادختتال  خالل  من  القطاع  بهذا 
اقت�صادية  جتتدوى  وذات  التنمية  احتتداث  يف  دور 
االأردنية  البيئة  جمعية  رئي�ض  نائب  وبني  عالية. 
واحللول  االإجتتتراءات  اهمية  البدور  معاذ  املحامي 
زيتتادة  ومنها  القطاع،  هتتذا  تطوير  يف  ت�صهم  التي 

تناف�صية االإنتاج وحت�صني اجلودة من خالل تطبيق 
احل�صاد،  بعد  ما  ومعامالت  ال�صحيحة  املمار�صات 
التدريج  ختتالل  متتن  التت�تتصتتادرات  نوعية  وحت�صني 
اإىل متبقيات  والتغليف واالنتباه  والتعبئة  املنا�صب 

املبيدات حفاظا على البيئة.
اخلتت�تتصتتراء  عتتجتتلتتون  جمعية  رئتتيتت�تتض  وا�تتتصتتتارت 
املهند�صة ابتهال ال�صمادي اإىل اهمية تغيري النمط 
االختناقات  متتن  والتخفيف  التقليدي  التتزراعتتي 
الت�صويقية للمحا�صيل التقليدية من خالل ت�صجيع 
زراعة املحا�صيل اال�صتوائية واخل�صار البديلة ذات 

القيمة الت�صويقية العالية.

*وادي االردن 
احلكومة  قتتترار  االردن  وادي  متتزارعتتو  ثتتمتتن 
بتاأجيل اق�صاط قرو�ض موؤ�ص�صة االإقرا�ض الزراعي 
الذي جاء يف بدايات املو�صم الزراعي والذي ينعك�ض 

ايجابا على واقعهم الزراعي.
االردنية  االأنتتبتتاء  لوكالة  حديثهم  يف  واكتتدوا 
اأ�صهر  ثالثة  ملتتدة  اق�صاطهم  تاأجيل  ان  )بتتترا(، 
اال�صتال  تاأ�صي�ض  فتترة  تخطي  على  ي�صاعدهم 
لت�صديد  الوقت  ومينحهم  االنتاج،  ذروة  وقت  اىل 

االإلتزامات املالية االخرى املرتبة عليهم.
التتدكتتتتتور غ�صان  االإقتتتتت�تتصتتادي  وقتتتال اخلتتبتتري 
الغذائية  االأردن  �صلة  الزراعي  القطاع  اأن  الطالب، 
اال�صتغناء  ي�صعب  منتوجات  من  املتتزارع  ينتجه  مبا 
القرار جاء  اأن  موؤكدًا  عنها يف ظل جائحة كورونا، 
يف الوقت املنا�صب للمزارع ويف بداية املو�صم، م�صريًا 
اىل ان احلاجة ملحة لال�صتمرار بدعم املزارع نظري 

ما يعانيه جراء اغالق الكثري من االأ�صواق التي كانت 
وجهة للمنتجات الزراعية.

فيا�ض  املهند�ض  الزراعي  اخلبري  بني  جهته،  من 
املزارعني  على  ايجابا  ينعك�ض  القرار  اأن  احلوارات، 
بالتاأجيل  احلكومة  اتخذتها  حميدة  �صنة  وهتتي 
اإىل  القطاعات االخرى، م�صريا  للمزارعني، كما هي 
بعملية  للبدء  ار�صه  تاأهيل  من  �صيتمكن  املتتزارع  ان 
التاأثري  كان  التاأجيل  مدة  زادت  كلما  واأنه  الزراعة 

ايجابيًا على ال�صركاء يف العملية الزراعية.
وادي  يف  املزارعني  اإحتاد  رئي�ض  قال  جهته،  من 
اعطى  التاأجيل  قتترار  “اإن  اخلتتدام  عدنان  االردن 
بالقطاع  احلكومة  باهتمام  امل  م�صاحة  املزارعون 
املزارعني  معنويات  رفع  يف  مهم  عامل  وهو  الزراعي 
بالرغم من تعره  ملو�صم جديد  وانطالقه بكل جد 
وارتتتفتتاع  اال�صعار  لتدين  نظرا  �صابقة  موا�صم  يف 

م�صتلزمات االنتاج الزراعي.

وقال مدير االإقرا�ض الزراعي يف لواء دير عال 
املهند�ض متعب اليا�صجني، ان فرع دير عال بناء على 
على  امل�صتحقة  الديون  جدولة  مت  فقد  التعليمات 
املزارعني يف اللواء ملدة اأربع �صنوات منها فرة �صماح 
احل�صول  من  املتتزارع  ليتمكن  فوائد  وبتتدون  ل�صنتني 
دون  التتزراعتتيتتة  خطتة  لتنفيذ  كتتاف  وقتتت  على 
�صغوطات االأق�صاط، واأن مبلغ االقرا�ض الذي منح 

من الفرع بلغ 3 ون�صف مليون دينار.
بكر  املهند�ض  االردن  وادي  زراعتتة  مدير  وقتتال 
املزارع  ينتجها  التي  اال�صناف  جودة  ان  البالونة، 
االردين ذات موا�صفات عالية مما جعلها ذات �صمعة 
العربية  اال�صواق  جميع  يف  تناف�ض  جعلتها  طيبة 
واعتدال  االردن  وادي  ميزة  ان  كما  واالوروبتتيتتة، 
درجة حرارته يف ف�صل ال�صتاء جعلته املنتج الوحيد 
ال�صناف التوجد يف كثري من دول العامل يف مثل هذا 
الوقت لكن حاجة املزارع لل�صيولة النقدية عادة ما 

اأن  اإىل  م�صريا  االإنتاج،  تاأخره يف عملية  تت�صبب يف 
 350 حوايل  بالواد  تزرع  التي  االإجمالية  امل�صاحة 

الف دومن ويتم انتاج اخل�صروات بانواعها.
االإقتترا�تتض  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�ض  اأن  يتتذكتتر 
الزراعي، قرر ام�ض تاأجيل االأق�صاط املرتبة على 
اأن  املتوقع  اأ�صهرومن   3 ملتتدة  وكفالئهم  املتتزارعتتني 
ي�صتفيد من هذا القرار نحو 30 األف مزارع ومقر�ض 
بكلفة اإجمالية تقدر بنحو 10 ماليني دينار، منهم 
منهم  ترد  مبا�صر  ب�صكل  وكفالئهم  متتزارع  الف   22
اقتطاعات �صهرية منتظمة تبلغ قيمتها االإجمالية 
خالل فرة التاأجيل نحو 5ر6 مليون دينار والباقي 
ال�صهرية  الت�صويات  خالل  من  مبا�صرة  غري  ب�صورة 
املالية  وقتتدراتتتهتتم  ظتتروفتتهتتم  وح�صب  وال�صنوية 
وموا�صم االإنتاج لديهم ويقدر عددهم بنحو 8 االف 
مزارع متوقع اأن ت�صل كلفة تاأجيلهم اىل 5ر3 مليون 

دينار.

أيلة للتطوير تجدد دعمها 
لنادي شباب العقبة

*العقبة 
دعمها  جتديد  عن  العقبة  يف  للتطوير  اأيلة  واحة  �صركة  اأعلنت 
تداعيات  ظل  يف  اأن�صطته  وم�صاندة  الريا�صي  العقبة  �صباب  لنادي 

جائحة كورونا على العامل.
لوكالة  دوديتتن  �صهل  املهند�ض  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  وقتتال 
اأيلة دعمًا جلهود  االأنباء االأردنية )برا(، اإن هذه املبادرة جاءت من 
النادي الرامية لتطوير وتعزيز الطاقات ال�صبابية على م�صتوى العقبة 
من خالل اأن�صطته الهادفة، وما حققه النادي خالل املوا�صم الريا�صية 

ال�صابقة من اأداء مميز �صمن بطوالت االحتاد االأردين لكرة القدم.
واأكد اأن دعم اأيلة الأن�صطة النادي يف ظل حتديات جائحة كورونا 
والهيئات  ال�صبابية  القطاعات  مع  البناء  التوا�صل  يف  �صيا�صتها  يكر�ض 

واملوؤ�ص�صات املحلية وتعزيز املكا�صب التنموية على م�صتوى العقبة.
اعتزازهم  للنادي  االإداريتتة  الهيئة  واأع�صاء  رئي�ض  اأبدى  بدورهم 
اأيلة وا�صهاماتها املميزة يف خدمة املجتمع املحلي  بال�صراكة مع واحة 

وتنميته وخا�صة القطاع ال�صبابي.

شباب ينشئون مشاريع 
سياحية صديقة للبيئة

*عجلون 
ا�صتثمر العديد من �صباب حمافظة عجلون اوقات فراغهم وخا�صة 
يف  كورونا  فريو�ض  جائحة  تداعيات  جراء  احلالية  الظروف  مثل  يف 

ان�صاء م�صاريع �صياحية �صديقة للبيئة .
مبثل  ال�صباب  دور  اهمية  )برا(  االأردنية  االأنباء  لوكالة  واأكدوا 
فكرية  ب�صمة  الإيجاد  منهم  املتعطلني  وخا�صة  ال�صعبة  الظروف  هذه 
يف  للم�صاهمة  حقيقية  نتتاذج  وليكونوا  القطاعات  كل  يف  واإنتاجية 
نه�صة جمتمعاتهم يف زمن التكنولوجيا والع�صف الذهني الذي يعتمد 

على انطالقة الفكر وارتفاع م�صتوى الوعي والن�صج العقالين.
ان  كفرجنة،  مدينة  من  ال�صويات  وحمزه  �صيف  ال�صابان  وقتتال 
جائحة كورونا دفعتهما الن�صاء منتجع الرو�ض ال�صياحي البيئي ويقع 
بني منطقتي كفرجنة والوهادنه، م�صريين اىل ان ت�صميمه ين�صجم مع 

امليزات الن�صبية للمحافظة الطبيعية وال�صياحية .
وبينا، ان املواد التي مت ا�صتخدامها مواد طبيعية ومن البيئة نظرا 
لالقامة  �صواء  اإقباال  تلقى  التي  امل�صاريع  من  النوع  هذا  ملثل  للحاجة 
فيها اأو ا�صتخدام مرافقها املختلفة التي �صممت وطبيعة املكان والقيمة 

البيئية والطبيعية التي متثلها .

دراسة توصي بإدماج الالجئات 
السوريات في سوق العمل األردني

مؤسسة انجاز تطلق حملة 
قادة األعمال لتحفيز الطلبة

وزير المياه والري يتفقد أعمال صيانة
 الخط الناقل لوادي الهيدان

متخصصون يدعون للتحول نحو الزراعات 
ذات القيمة المضافة في ظل كورونا

مزارعو وادي االردن يثمنون قرار تأجيل 
أقساط االقراض الزراعي

مقال رئيس التحرير

لنق�ض  اإال  اأحتتد  تكر  متتا 
اأح�صه  لوهن  اإال  اأحتتد  تطاول  ال  و  نف�صه،  يف  وجتتده 

من نف�صه. التكر يورث البغ�ض، الكر واالإعجاب ي�صلبان الف�صائل 
ويك�صبان الرذائل ،  اإن التكر قد يدفع امل�صوؤول وحتى االن�صان الغبي 
والطغيان  بالتكر  فاإنه  اال�صتقامة،  عن  والبعد  التنكرللحق،  اإىل 
والتكر  اال�صتبداد   ، الباطل  اإىل  ولو  املخالفة  بطرق  ذاتتته  يثبت 
طالب  اأن  اعتقاد  اإىل  النا�ض  في�صوق  االأذهتتان،  فى  احلقائق  يقلب 
والنبيه  ُمف�ِصد،  املُتظلم  واملُ�صتكي  ُمطيع،  حقه  وتارك  فاجر،  احلق 
ح  �صْ الُنّ كذلك-   - وُي�صبح  �صالح،  امل�صكني  واخلامل  ُملحد،  املُدقق 
ف�صوال، والغرية عداوة، ال�صهامة عتّوا، واحلمّية حماقة، والرحمة 
مر�صًا، كما يعتر اأن النفاق �صيا�صة والتحيل كيا�صة والدنائة ُلْطف 

والنذالة دماثة.
الكر�صي  اىل  جاوؤوا  م�صوؤولني  وحتديدًا  اأ�صخا�ض  هناك  امل�صيبة 
اأن  يعتقدون  وطواوي�ض  فراعنه  اىل  حتولوا  والوا�صطه  بالتزوير 

التكر يجعل ل�صخ�صيتهم ميزة خا�صة، فلندعوا لهم بال�صفاء. 
اأ�صواأ ما يكون وقعه على اأي جمتمع، حينما تنحرف البو�صلة لدى 
كبار امل�صوؤولني يف الدولة عن م�صارها املفر�ض اأن تكون متجهة اإليه 

دائمًا
وال�صخو�ض  االأ�صماء  وو�صع  املنا�صب،  باإ�صغال  العملية  تبداأ 
بعدهم،  ياأتي  ومن  وكالء  اأو  وزراء  �صواء  وموؤثرة،  هامة  مواقع  يف 
كنا  رمبا  الذين  االأ�صخا�ض،  هوؤالء  يتحول  حينما  تبداأ  امل�صيبة  لكن 
نراهم يف يوم ما - �صابقًا- يتعاملون مع خمتلف طبقات الب�صر وكاأنهم 
اإىل  هوؤالء  يتحول  حينما  امل�صيبة  تبداأ  االأر�ض،  على  مت�صي  مالئكة 
يتحول  فراه  الكر�صي،  »فايرو�ض«  ي�صيبه  بع�صهم  اآخرين،  اأ�صخا�ض 

اإىل »فرعون« مي�صي على االأر�ض، اأو »طاوو�ض« حينما يتكلم .
دعكم من هذا كله، اإذ حينما يتحول ال�صخ�ض اإىل اإن�صان اآخر يف 
اإليه، يرجع عليه بالذم وحتى ال�صتم من  �صفاته فاإن هذا اأمر عائد 
قبل النا�ض، لكن تبقى م�صاألة �صخ�صية، لكن الكارثة وما اأكرها من 
كارثة حينما يحول املن�صب هذا ال�صخ�ض اإىل »متغطر�ض« و»مغرور« 
و«متكر« يرى النا�ض من طرف عينه، وي�صع نف�صه يف برج عاجي يرى 
من خالله النا�ض وكاأنهم ح�صرات �صغرية، ومكرمون الب�صر عن هكذا 

و�صف .
املواطن  يراهم  ما  اأول  الذين  امل�صوؤولني  من  وناذج  عينات  لدينا 
النا�ض،  على  يختالون  طواوي�ض  جتدهم  تعاملهم،  لطريقة  وينتبه 
يقع  حينما  امل�صائب  وتتعاظم  املجتمع،  يف  حقيقية  اآفتتات  هتتوؤالء 
اتخاذ  اأو  معينة  �صيا�صات  ر�صم  اأو  التخطيط  م�صوؤولياتهم  �صمن  من 

قرارات يتاأثر بها املواطن اإما �صلبًا اأو اإيجابًا
يف  موظف  اأنت  اأواًل  هامة،  نقاطًا  ي�صتوعبوا  اإن  لهوؤالء  نقول  هنا 
للمجتمع  اخلتتادم  وكلمة  واملواطنني،  للوطن  خادم  اأنك  اأي  الدولة، 
»املختالني«  املتعاليني وبع�ض  امل�صوؤولني  اإهانة كما يراها بع�ض  لي�صت 

باملن�صب، 
الفكرة فيما نقول هنا، باأنه يا دولة واهلل مللنا من اأنا�ض يو�صعون 
النا�ض  خلدمة  املواقع  هذه  يف  موجودون  باأنهم  وين�صون  منا�صب  يف 
اأن »يك�صخوا« على النا�ض باملن�صب، واأن يحدثوهم  والوطن، يريدون 
بطرف الل�صان، واأن يهونوا من م�صاكلهم، وحينما يردون على الت�صاوؤالت 
املعنية مب�صوؤولياتهم وكاأنهم يقولون للنا�ض انتم ما تفهمون مثلنا وكاأن 

املواطنني جاوؤوا من كوكب املريخ .
عيب، وواهلل عيب، وال ي�صتحق االحرام من ال يحرم النا�ض، بل 
ال ي�صتحق موقعه من يتغطر�ض على النا�ض ويتحول لطاوو�ض يتكلم 
معهم بازدراء، هوؤالء جترم الدولة يف حق نف�صها وحق النا�ض حينما 
ت�صعهم يف منا�صب، حتى لو كانوا اأهل خرة، حتى لو كانوا �صلعاء يف 
لكنه بال خلق  ال�صليع يف عمله  امل�صوؤول  يفيدنا  ما  لكن  تخ�ص�صاتهم، 
دمث مع النا�ض؟! ما يفيدنا امل�صوؤول �صاحب اخلرة وال�صهادات حينما 
التي  الدولة  بف�صل  اإال  اإليه  ي�صل  مل  عاجي،  برج  من  النا�ض  يكلم 

منحته الثقة لت«يخدم النا�ض«، اأكرر لت»يخدم النا�ض« ال نف�صه؟!
ويف  الوطن  هذا  يف  اهلل  يخافوا  باأن  امل�صوؤولني  لهوؤالء  ن�صيحتنا 
اأهله،  وعليه امل�صوؤول املتغطر�ض املتعايل على النا�ض م�صريه يفر�ض 
اأن يكون باإقالته واإبعاده عن موقعه، الأن الطاوو�ض ال يعنيه اإال �صكله 

وم�صيته وكالمه وا�صتعرا�صه، ال يهمه النا�ض مطلقًا.
اأحمق  ال�صم�ض ت�صرق ب�صياحه، وكم من   فكم من ديك يعتقد ان 

يعتقد ان احلياة لن ت�صتمر بدونه  ..!!

خالد خازر الخريشا

كم من ديك 
ق أن الشمس  صدَّ
تشرق بصياحه ؟؟

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
االئتتتتتمتتاين  للت�صنيف  فيت�ض  وكتتالتتة  اأكتتتتدت 
طويل  ال�صيادي  االئتماين  الت�صنيف  اأختترى  متترة 
�صجل  اإىل  م�صرية   ،  »-BB« عند  لتتتالأردن  االأجتتتل 
واالقت�صادية  املالية  باالإ�صالحات  احلافل  االأردن 
التمويل  مل�صادر  الو�صول  على  وقدرته  التدريجية 

املحلي واخلارجي.
واأو�صحت الوكالة، اأن اجلهود احلكومية املبذولة 
االإدارة  وحت�صني  ال�صريبي  التهرب  مكافحة  يف 
ال�صريبية قد اأ�صهمت ب�صكل كبري يف تخفي�ض االأثر 
املحلية جراء االنكما�ض  ال�صلبي لراجع االإيرادات 

االقت�صادي ب�صبب اأزمة كورونا.
النظرة  نف�ض  على  الت�صنيف  وكالة  وحافظت 
خالل  �صابًقا  حددتها  التي  ال�صلبية  امل�صتقبلية 
وتاأثريه  كورونا  فريو�ض  تبعات  من  وحذرت  الوباء، 
الدين  و�صايف  احلكومي  والدين  امليزانية  عجز  على 

اخلارجي.
ت�صيد  الوكالة  فاإن  ذلك،  من  الرغم  على  ولكن، 
االنفاق  �صبط  يف  املتبعة  احلكومية  بتتاالإجتتراءات 
ال�صروري والذي حتر�ض وزارة املالية على متابعته 
اإعطاء  متتع  االأ�صا�صية  غتتري  املتتجتتاالت  يف  و�صبطه 
وال�صحة  االجتماعي  االأمتتتان  ل�صبكات  االأولتتويتتة 

واالنفاق املتعلق بجائحة كورونا.
العامة  املوازنة  يت�صع عجز  اأن  الوكالة  وتوقعت 
للحكومة اإىل 7ر5 باملئة من الناجت املحلي االإجمايل 
اأن يت�صع دين احلكومة  املتوقع  ، ومن  يف عام 2020 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من  باملئة   89 اإىل  العامة 
اإىل 6ر2  العام، مع تقل�ض هذا العجز تدريجيًا  هذا 
باملئة يف عام 2022 مع تعايف االإيرادات احلكومية، 
ال�صيولة  على  لالبقاء  املتخذة  املالية  واالجتتراءات 

يف  النفقات  و�صبط  االقت�صادي،  والن�صاط  املحلية 
ظل جائحة كورونا.

وبهذا ال�صدد، فقد �صاهم برنامج �صندوق النقد 
ب�صكل  ا  اأي�صً �صنوات  الأربتتع  املمتد  اجلديد  التتدويل 
عدد  على  يرتكز  كونه  االأردن  ت�صنيف  يف  اإيجابي 
ن�صبة  لتخفي�ض  ويهدف  الهيكلية  اال�صالحات  من 
من  االإجتتمتتايل  املحلي  الناجت  اإىل  احلكومي  الدين 
وتعزيز  العام  االإنفاق  �صوابط  من  جمموعة  خالل 
ال�صريبي  والتجنب  التهرب  ومكافحة  كفاءته، 

وتعزيز االدارة ال�صريبية.
ال�صناعات  اأن  اإىل  ا  اأي�صً فيت�ض  وكالة  وا�صارت 
موا�صلة  على  قتتادرة  كانت  الرئي�صية  التحويلية 
احلكومية  القطاعات  كما  العام،  متتدار  على  العمل 
مما خفف من حدة االنكما�ض هذا العام. حيث تقدر 
يف  املتوقع  االإجمايل  املحلي  الناجت  انكما�ض  الوكالة 
اأول تراجع لالأردن منذ  بت 3 باملئة، وهو  عام 2020 
عقود، ونتج عن غياب التدفقات ال�صياحية وتراجع 
ال�صامل،  احلتتظتتر  فتترة  يف  االقتتتتت�تتصتتادي  الن�صاط 
واملوجة الثانية احلادة من حاالت االإ�صابة بفريو�ض 
كورونا. وال تزال االحتياطيات االأجنبية يف البنك 
املركزي االأردين قوية، حيث يبلغ متو�صط خدماتها 

اأكر من 8 اأ�صهر من املدفوعات اخلارجية اجلارية.
االئتماين  الت�صنيف  على  التاأكيد  هذا  وياأتي 
بورز  اآند  �صتاندرد  قبل  من  اآخر  تاأكيد  بعد  لتتالردن 
ظل  ويف  التتعتتام  هتتذا  متتن  اأيتتلتتول  �صهر  يف   )S&P(
فيت�ض  وكالة  بها  قامت  التي  التخفي�صات  من  عدد 
العديد  ت�صنيف  تخفي�ض  اىل  ادت  والتي  موؤخًرا، 
التي تتمتع عادًة بت�صنيفات قوية  من االقت�صادات 
اإفريقيا  اإىل  ال�صمالية  اأمريكا  من  تراوح  قارات  يف 

واآ�صيا.

*عمان 
االألب�صة  تنزيالت  على  الطلب  حت�صن 
واالأحذية مع قرب انتهاء ا�صبوع التزيالت 
والتخفي�صات الذي �صهدته ال�صوق املحلية، 
يتتتوم »اجلمعة  عتتن  عتتو�تتصتتا  والتتتتذي جتتتاء 

البي�صاء«.
واالحذية  االألب�صة  قطاع  ممثل  وا�صار 
ا�صعد  االأردن  واملجوهرات يف غرفة جتارة 
الطلب  ان  اىل  �صحفي  بت�صريح  القوا�صمي 
واالأحذية،  االألب�صة  اأ�صبوع  تنزيالت  على 
لكنه  االأوىل،  اأيامه  ختتالل  متوا�صعا  بتتداأ 
حت�صن يوم ام�ض اخلمي�ض مدعوما با�صتالم 

الرواتب .
واالأحذية  االألب�صة  تنزيالت  ان  وبني 
القائمة  والتت�تتصتتركتتات  بتتاملتتحتتال  تتتركتتزت 
فيما  الكرى  التجارية  واملراكز  باملوالت 

وال�صعبية،  العامة  اال�تتصتتواق  متتن  اختفى 
مبينا ان ن�صبة التخفي�صات و�صلت ملا يقارب 

70 باملئة لدى بع�ض املحال.
وتتترية  ترتفع  ان  القوا�صمي،  وتتتوقتتع 
الطلب على التنزيالت يوم غد ال�صبت، فيما 
تدر�ض بع�ض ال�صركات واملحال متديد فرة 
التخفي�صات ب�صكل فردي اىل يوم االأثنني 
املتتقتتبتتل، متتوؤكتتدا ان االلتتتتتزام بتتاجتتراءات 
اجلميع  لدى  كبريا  كان  وال�صالمة  ال�صحة 
حاالت  با�صتثناء  الت�صوق،  عمليات  خالل 
االألب�صة  قتتطتتاع  جتتتتار  وعتتمتتد  ب�صيطة. 
وزارة  متتع  وبالتن�صيق  حمليا  واالأحتتذيتتة 
ال�صناعة والتجارة والتموين، اىل ا�صتبدال 
يوم “اجلمعة البي�صاء” اىل اطالق اأ�صبوع 
من  اعتبارا  والتخفي�صات  للتنزيالت  كامل 
يوم  مع  تتزامن  كونها  املا�صي،  ال�صبت  يوم 

احلظر ال�صامل الذي يطبق كل يوم جمعة.
قطاع  من�صاآت  ان  اىل  القوا�صمي  وا�صار 
بتتاجتتراءات  ملتزمة  واالأحتتذيتتة  االألب�صة 
ال�صالمة وتطبيق معايري ال�صحة والتباعد 
املعقمات  وتوفري  الكمامة  ولب�ض  اجل�صدي 
يف  والعاملني  الزبائن  بني  م�صافات  وترك 
املعنية  اجلهات  داعيا  واملحال،  ال�صركات 
التنبيه  عتتلتتى  التتركتتيتتز  اىل  بالتفتي�ض 

واالر�صاد قبل حترير املخالفات.
وال�صعبية  العامة  اال�تتصتتواق  ان  وبتتني، 
التنزيالت  اىل  اللجوء  مبقدورها  لي�ض 
بفعل  التتفتترة  هتتذه  ختتالل  والتخفي�صات 
منذ  تعي�صها  التي  العميقة  الركود  حالة 
بتتدايتتة التتعتتام احلتتتايل وتتتاأثتترهتتا بتتاأزمتتة 
امل�صتجد،  كورونا  فريو�ض  جائحة  وتبعات 
مطالبا بتوفري حوافز لها وم�صاعدتها على 

اال�صتمرار باأعمالها.
واعاد القوا�صمي التاأكيد على مطالبته 
بع�ض  واالأحتتتذيتتتة  االألتتبتت�تتصتتة  قتتطتتاع  مبنح 
بتخفي�ض  يتعلق  فيما  وخا�صة  احلتتوافتتز 
اجلمركية  والتتر�تتصتتوم  ال�صربية  االعتتبتتاء 
ل�صيغة  والتتتتتو�تتصتتل  املتتبتتيتتعتتات،  و�تتصتتريتتبتتة 
تتتوافتتقتتيتتة بتتتني املتتالتتكتتني واملتت�تتصتتتتتاأجتتريتتن 
م�صالح  حتتتفتتظ  االيتتتجتتتارات  بخ�صو�ض 

الطرفني.
وي�صم قطاع االألب�صة واالأحذية، الذي 
اردنيون،  غالبيتهم  عامل،  الف   53 ي�صغل 
مناطق  خمتلف  يف  تعمل  من�صاأة  التتف   11

اململكة.
 180 املحلية  التت�تتصتتوق  يف  يتتوجتتد  كتتمتتا 
عتتالمتتة جتتتتاريتتتة عتتاملتتيتتة متتتن االألتتبتت�تتصتتة 

واالأحذية ت�صتثمر داخل اململكة.

*عمان 
والبحرين  وال�صعودية  االأردن  اأعلن 
»منظمة  اإطتتالق  عن  وباك�صتان  والكويت 
دولية  منظمة  »وهتتتي  التترقتتمتتي  التتتتتعتتاون 
املجاالت  جميع  يف  التعاون  بتعزيز  معنية 
املدفوعة باالبتكار وت�صريع نو االقت�صاد 

الرقمي .
الرقمي  االقت�صاد  وزارة  بيان  وح�صب 
اأطلقت  والريادة، فاإن روؤية املنظمة والتي 
بح�صور اأمني عام اإحتاد االت�صاالت الدويل 
هولني زاو ورئي�ض منتدى االقت�صاد العاملي 
بورغه برنده ترتكز على حتقيق م�صتقبل 
املتتتراأة  متتتكتتني  ختتتالل  متتن  للجميع  رقتتمتتي 
وال�صباب ورواد االأعمال، وتنمية االقت�صاد 
على  قائمة  تنموية  قفزات  عر  الرقمي 

االإبتكار.
واأعتتتتترب وزيتتتتر االقتتتتت�تتصتتاد التترقتتمتتي 
الهناندة، عن فخر االردن  اأحمد  والريادة 
يف اأن تكون اأحد االأع�صاء املوؤ�ص�صني ملنظمة 
اأن يكون  الرقمي، مبا ي�صاعد على  التعاون 
ويتمتع  مبتكرًا  االأردين  الرقمي  االقت�صاد 
على  م�صددًا  طموحة،  م�صتقبلية  بنظرة 
م�صتوى  ب�صكٍل جماعي وعلى  العمل  اأهمية 

العامل.
تتقاطع  التتذي  املكان  هو  “هذا  وقتتال: 
التترقتتمتتيتتة، حتتيتتث ميكننا  فتتيتته رحتتالتتتنتتا 
والتتدعتتم،  واخلتتترات  املتتعتتارف  نتبادل  اأن 

�صبابنا  اأمتتام  االأبتتواب  �صيفتح  بتتدوره  وهذا 
واأ�صواقنا لال�صتفادة من هذه اجلهود«.

واأكتتتتتد وزيتتتتتر االتتتت�تتتصتتتاالت وتتتقتتنتتيتتة 
بن  عبداهلل  املهند�ض  ال�صعودي  املعلومات 
الرقمي  التعاون  اأهمية  ال�صواحه  عامر 
واملتتتراأة  ال�صباب  اأمتتتا  الفر�صة  الإتتتاحتتة 
االإقت�صاد  لتنمية  وبطموح  االأعمال  ورواد 
يف  دوالر  تريليون  اإىل  امل�صرك  الرقمي 
املقبلة،  �صنوات  خم�ض  اإىل  الثالث  غ�صون 
مرتبط  م�صتقبلنا  اإزدهتتتار  ان  اإىل  م�صريا 

باالإقت�صاد الرقمي.
بانه لن نتمكن من االإ�صتفادة  واأ�صاف: 
من االإمكانات كافة التي يوفرها االإقت�صاد 
كحكومات  اجلهود  وحدنا  اإذا  اإال  الرقمي، 
القطاع  متتع  ت�صاركي  ب�صكل  العمل  ومت 
بهذه  ودعتتمتتهتتم  االأعتتمتتال  ورواد  اخلتتا�تتض 
املتترحتتلتتة احلتت�تتصتتا�تتصتتة وتتتو�تتصتتعتتة نتتفتتاذهتتم 
على  وم�صاعدتهم  احلالية  االأ�تتصتتواق  يف 

الدخول اإىل اأ�صواق جديدة.
التتتتتعتتاون  منظمة  اإنتتطتتالقتتة  وتتتتاأتتتتي 
العربية  اململكة  جلهود  امتتتتتدادًا  الرقمي 
ملجموعة  رئتتا�تتصتتتتتهتتا  ختتتالل  التت�تتصتتعتتوديتتة 
الع�صرين يف ت�صريع نو االقت�صاد الرقمي 
والتحول الرقمي حول العامل، حيث تقوم 
التعليم  من�صات  اعتماد  بتو�صعة  التتدول 
نو  وت�صجيع  الرقمية  وال�صحة  بعد  عن 
االإلكرونية  التجارة  من�صات  واعتماد 

كوفيد-19  جائحة  اآثتتتار  اأمتتتام  لل�صمود 
والنهو�ض للتعايف من هذه االآثار.

املرتكز  املنظمة  تاأ�صي�ض  مليثاق  وطبقًا 
املنظمة  تتترحتتب  رقتتمتتيتتة،  اأجتتتنتتتدة  عتتلتتى 
اخلا�ض  القطاع  مع  والتعاون  بامل�صاركات 
ونظرائها من املنظمات الدولية واملنظمات 

غري احلكومية والعامل االأكادميي.
االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  قتتال  بتتتتدوره، 
التتعتتامتتة  للهيئة  التتتتتنتتفتتيتتذي  والتترئتتيتت�تتض 
دولتتة  يف  املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت 
“اننا  الكويت املهند�ض �صامل مثيب االأذينه 
على يقنٍي من الفر�ض املهمة التي �صتوفرها 
الكويت،  ل�صالح  الرقمي  التعاون  منظمة 
الرقمية  اأجندتها  بتطوير  ت�صهم  والتي 
الوطنية، وتدعم امل�صاعي العاملية للنهو�ض 

بالقطاع الرقمي«.
يف  واالت�صاالت  املوا�صالت  وزير  وقال 
اأحمد  بن  كمال  املهند�ض  البحرين،  مملكة 
باأن  البحرين  مملكة  يف  نعتز  “اننا  حممد 
نكون جزءًا من هذه املنظومة الديناميكية، 
الرقمي،  التعاون  ملنظمة  موؤ�ص�صًا  وع�صوًا 
ال�صعودية  العربية  اململكة  ن�صكر  اأن  ونود 
باأن  ثقٌة  وكلنا  املهمة،  املبادرة  هذه  على 
متكني  عتتلتتى  �صتعمل  اجلتتديتتدة  املنظمة 
مع  والتكيف  اال�صتجابة  متتن  االأعتت�تتصتتاء 
التغري  يف  االآختتذ  التتراهتتن  الرقمي  امل�صهد 

باملرونة وال�صرعة املطلوبتني«.

جتربة  لتتديتتهتتا  التتبتتحتتريتتن  اأن  واأكتتتتد 
يتعلق  فيما  الوطني  امل�صتوى  على  مميزة 
تكنولوجيا  تتتقتتنتتيتتات  متتن  بتتاال�تتصتتتتتفتتادة 
املعلومات واالت�صاالت بهدف تعزيز كفاءة 
اأهمية  م�صتدركًا  احلكومية.  العمل  واآليات 
الذي  والدويل  االإقليمي  والتعاون  التكامل 

يعد امتدادًا للجهود املحلية.
متتتن جتتهتتتتته، قتتتال وزيتتتتر اخلتتارجتتيتتة 
االإ�تتصتتالمتتيتتة  بتتاكتت�تتصتتتتتان  جتتمتتهتتوريتتة  يف 
يف  نت�صرف  “اننا  قتتر�تتصتتي  حمتتمتتود  �تتصتتاه 
بتتاكتت�تتصتتتتتان بتتتاأن تتتكتتون عتت�تتصتتوًا متتوؤ�تتصتت�تتصتتًا 
اإىل  تعمل  واأن  الرقمي،  التعاون  ملنظمة 
اأجندٍة  وقيادة  لتوجيه  �صركائها  جانب 
وزير  قتتال  جانبه،  من  عاملية.”  رقميٍة 
واالقت�صاد  اال�صطناعي  للذكاء  الدولة 
لدولة  بعد  العمل عن  الرقمي وتطبيقات 
�صلطان  عمر  املتحدة  العربية  االإمتتارت 
ال�صريفني  احلرمني  خلادم  نبارك  “اننا 
�صعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �صلمان  امللك 
العربية  اململكة  ول�صعب  عهده  ويل  و�صمو 
منظمة  اإطتتالق  على  ال�صقيق  ال�صعودية 
يف  اململكة  جهود  على  مثنيًا   ، التعاون” 
وحتفيز  الرقمي  التحول  وترية  ت�صريع 
تبني  اأن  التتترقتتتمتتتي.واأكتتتد  االقتتتتت�تتصتتاد 
�صيدعم  واملتقدمة  النا�صئة  التقنيات 
م�صتدام  م�صتقبل  لتوفري  العاملية  اجلهود 

جميعًا”. للب�صرية  وم�صرق 

*عمان 
خالد  التتدكتتتتتور  اال�صتثمار  هيئة  رئي�ض  اأكتتتد 
اال�صتثمار  تدفقات  انخفا�ض  رغتتم  اأنتتته  التتتوزين، 
االأجنبي املبا�صر العاملي بن�صبة 49 باملئة يف الن�صف 
االأول من العام احلايل، بح�صب ما اأفاد تقرير جمل�ض 
»اأونكتاد«،  املتحدة  لالأمم  التابع  والتنمية  التجارة 
اال�صتثمار  يف  متزايدا  اهتماما  �صهد  االأردن  اأن  اإال 
باملئة   17 بن�صبة  احلتتايل  التتعتتام  ختتالل  االأجتتنتتبتتي 

مقارنة مع عام 2019.
الذي  االقت�صادي  اللقاء  ختتالل  التتوزين  وقتتال 
االأملانية  والتتغتترفتتة  عمان  �صناعة  غرفة  نظمته 
هيئة  مع  وبال�صراكة  والتجارة  لل�صناعة  العربية 
وبالت�صارك  عملت  اال�صتثمار  هيئة  اإن  اال�صتثمار 
على  واخلا�ض  العام  القطاعني  يف  اجلهات  كافة  مع 
اإعداد ملف ي�صم اأهم الفر�ض اال�صتثمارية الواعدة 
قطاعات  يف  فر�صة   75 عتتددهتتا  وبتتلتتغ  االأردن  يف 
هيئة  ا�صتعداد  اإىل  م�صريًا  متنوعة،  اقت�صادية 
لل�صركات  الدعم  اأ�صكال  كافة  لتوجيه  اال�صتثمار 

االأملانية الراغبة يف اال�صتثمار يف االأردن.
اأبتترز  من  واحتتدا  يعد  االأردن  اأن  التتتوزين،  وبتتني 

من  بالعديد  لتمتعه  لال�صتثمار  اجلتتاذبتتة  املتتواقتتع 
املزايا التناف�صية التي جتعله �صوقا جاذبا لال�صتثمار 
وممار�صة االأعمال، اإ�صافة اإىل اأن ال�صركات االأملانية 
اال�صراتيجي  االأردن  موقع  من  اال�صتفادة  ميكنها 
كونه بوابه للدخول اإىل العديد من االأ�صواق العاملية 
اتفاقيات  متتن  العديد  لتوقيعه  وذلتتك  والعربية 
التجارة احلرة والتي من خاللها اأ�صبح املنتج االأردين 

ي�صل اإىل اأكر من مليار ون�صف مليار م�صتهلك.
اإىل  اال�تتتصتتتتتتتثتتتمتتتار  هتتيتتئتتة  رئتتتيتتت�تتتض  وتتتتتطتتتترق 
جذب  اإىل  التتهتتادفتتة  الهيئة  عمل  ا�صراتيجية 
املتتتزيتتتد متتتن اال�تتصتتتتتثتتمتتارات االأجتتنتتبتتيتتة ومتتتكتتني 
الوطنية،  ال�صادرات  ودعم  القائمة  اال�صتثمارات 
كدولة  غريها  عن  اململكة  به  تتميز  ما  اىل  م�صريا 
موقعها  حيث  متتن  االأجتتنتتبتتي  لال�صتثمار  جتتاذبتتة 
تنعم  الذي  ال�صيا�صي  واال�صتقرار  اال�صراتيجي، 
واملنظمة  التتوا�تتصتتحتتة  التتقتتوانتتني  على  عتتتالوة  بتته، 
باالإ�صافة   ، اجلميع  حقوق  تكفل  والتي  لال�صتثمار 
واحلرة  التنموية  املناطق  من  العديد  وجتتود  اإىل 
كبرية  فر�صًا  يعني  ما  اململكة  حمافظات  كافة  يف 

وامل�صتثمرين. لال�صتثمار 

*عمان 
بلغ �صعر بيع غرام الذهب عيار 21 االأكر رغبة 
دينار  70ر36  عند  املحلية  بال�صوق  املواطنني  من 
مقابل  ال�صاغة،  املواطنني من حمالت  �صراء  لغايات 

20ر35 دينار جلهة البيع.
ووفقا الأمني �صر النقابة العامة الأ�صحاب حمالت 
جتارة و�صياغة احللي واملجوهرات ربحي عالن، بلغ 

لغايات  و18   24 عياري  الذهب  من  الغرام  بيع  �صعر 
60ر32  و  20ر44  عند  ال�صاغة  حمالت  من  ال�صراء 

دينار على التوايل.
االردنتتيتتة،  االنتتبتتاء  لتتوكتتالتتة  ت�صريح  يف  وبتتتني 
)برا(، اأن �صعر اللرية الر�صادي وزن 7 غرامات بلغ 
263 دينارا، فيما بلغ �صعر اللرية االإجنليزي وزن 8 

غرامات 298 دينارا.

وكالة فيتش تؤكد تثبيت 
التصنيف االئتماني السيادي لألردن

القواسمي : تحسن الطلب على 
تنزيالت األلبسة واألحذية

األردن واربع دول تطلق منظمة التعاون الرقمي

ارتفاع االستثمار األجنبي 
بنسبة 17% العام الحالي

7ر36 دينار سعر غرام
 الذهب عيار 21 محليا

*عمان 
التتدولتتة  وزيتتتر  التتعتتمتتل،  وزيتتتر  ك�صف 
ل�صوؤون اال�صتثمار الدكتور معن القطامني، 
لتوفري  الدرا�صة  قيد  برنامج  وجتتود  عن 
مبا  العمل  و�صاحب  للعامل  املتتايل  الدعم 
اأزمتتة  تبعات  جتتتتاوز  متتن  الطرفني  ميكن 

جائحة فريو�ض كورونا.
لقاء  ختتالل  القطامني  الدكتور  وقتتال 
مع  اختتتريا،  عتتمتتان  غتترفتتة جتتتتارة  نظمته 
من  ت�صررا  االكر  القطاعات  عن  ممثلني 
اأزمة كورونا، اإن الرنامج املقرح و�صل اىل 
اىل  م�صريا  الدرا�صة،  من  متطورة  مراحل 
اجراءات  حزمة  عن  �صتعلن  احلكومة  ان 
لالأفراد  االجتماعية  احلماية  لتو�صيع 

املت�صررين من اجلائحة.
للقطاع  العمل عن تقديره  وعر وزير 
الوطن  متتع  لوقوفه  واخلتتدمتتي  التتتتتجتتاري 
خالل اجلائحة، وحمافظته على العاملني 
لديه وادراكه للتحديات وال�صعوبات التي 
االأزمة،  جراء  الوطني  االقت�صاد  تواجه 
القطاع  مع  الت�صاركية  اأهمية  م�صددا على 

وبخا�صة  التتقتترارات  اتخاذ  قبل  اخلا�ض 
املتعلق منها مبراجعة اأوامر الدفاع.

وا�تتتصتتتار التتتوزيتتتر ختتتالل التتلتتقتتاء التتذي 
احلديدي  فاروق  الوزارة  عام  اأمني  ح�صره 
ان  اىل  الغرفة،  ادارة  جمل�ض  من  واع�صاء 
الدفاع  اأمتتر  مراجعة  على  م�صتمر  العمل 
من  ال�صادرة مبوجبه  والبالغات  رقم )6( 
و�صيتم  الغاية،  لهذه  �ُصكلت  جلنة  ختتالل 
معاجلة جميع الثغرات لتتنا�صب مع الو�صع 
القائم حاليًا وتنظيم ال�صوق للحفاظ على 

دميومة عمل املن�صاآت وعلى العاملني فيها.
برامج  متتراجتتعتتة  �صتتم  اإنتتته  وا�تتصتتاف 
العامة  املوؤ�ص�صة  اأطلقته  التتذي  احلماية 
مع  بال�صراكة  وذلك  االجتماعي،  لل�صمان 
وبخا�صة  االقت�صادية  القطاعات  خمتلف 

املغلقة واملت�صررة واالأ�صد �صررا.
عمان  جتتتارة  غرفة  القطامني  ودعتتا 
لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  يف  اجتماع  اإىل 
القطاع  مقرحات  لدرا�صة  االجتماعي 
ال�صمان،  حتتزم  حتتول  واخلتتدمتتي  التجاري 

ملعاجلة اية اختالالت فيها.
الإيجاد  ت�صعى  العمل  وزارة  ان  واو�صح 
عالقة متوازنة بني العامل و�صاحب العمل 
ال  وان  الطرفني،  حقوق  وحماية  وحفظ 
مع  متعار�صة  ال�صحية  اال�صراطات  تكون 
تفهم  وجتتود  موؤكدا  االقت�صادي،  الو�صع 
وا�تتصتتح حلتتجتتم التتتتتحتتديتتات التتتتتي تتتواجتته 

القطاعات االقت�صادية جراء اجلائحة.
ت�صكيلها،  ومنذ  احلكومة  ان  اىل  ولفت 
ال�صحي،  القطاع  كفاءة  زيتتادة  اىل  ت�صعى 
لتقليل امكانية احلاجة اىل فر�ض احلظر 
دميومة  على  حفاظا  التتطتتويتتل،  ال�صامل 
جديدة،  قطاعات  تاأثر  ومنع  االقت�صاد 
ذلك  رغم  تبقي  املواطنني  �صحة  ان  مبينا 

اولوية ق�صوى.
جتتتارة  غرفة  رئي�ض  اأكتتد  جهته،  متتن 
اطالق  �صرورة  توفيق،  احلاج  خليل  عمان 
التجارية  للقطاعات  حتفيزية  بتترامتتج 
او  مغلقة  ابوابها  زالت  ما  التي  واخلدمية 
كتتورونتتا،  فتتريو�تتض  متتن  ت�صررا  االكتتر  تلك 
مكوناته  مبختلف  ال�صياحي  وختتا�تتصتتة 

باال�صافة اىل �صاالت االفراح والقطاعات 
امل�صاندة لها.

جتتتارة  غرفة  ان  توفيق  احلتتاج  وبتتني 
الف   50 من  اكتتر  لها  ينت�صب  التي  عمان 
االقت�صاد  عتتلتتى  بالقلق  ت�صعر  �تتصتتركتتة، 
الوطني، ما يتطلب ان يكون هناك �صراكة 
اخلتتا�تتض،  التتقتتطتتاع  متتع  وحقيقية  وا�تتصتتعتتة 
ال�صعوبات  ملواجهة  واحد  كفريق  والعمل 
والتتتتتحتتديتتات التتتتتي تتتواجتته التتقتتطتتاعتتات 
اال�صتمرار  متتن  ومتكينها  االقتتتتت�تتصتتاديتتة 

باأعمالها.
واعتتتتاد احلتتتاج تتتوفتتيتتق التتتتتاأكتتيتتد على 
ال�صامل  باحلظر  النظر  اعتتتادة  �تتصتترورة 
ببع�ض  ا�صرار  من  يلحقه  ملا   ، اجلمع  اأيتتام 
املطاعم  وبخا�صة  التجارية  القطاعات 
القطاعات  عن  ممثلون  وعر�ض  واملقاهي. 
التجارية واخلدمية االكر ت�صررا او التي 
اجلائحة،  تبعات  جتتراء  مغلقة  زالتتت  متتا 
مبقدمتها  تواجههم  التي  التحديات  الأهم 
ما  لت�صديد  املالية  االمكانيات  توفر  عدم 
يرتب عليهم من التزامات مالية وبخا�صة 

ت�صغيلية ال�صتمرار  املوظفني وكلف  رواتب 
دميومتها.

وطتتالتتبتتوا بتت�تتصتترورة ان تتتكتتون احلتتزم 
واالأختتذ  ومفهومة  وا�صحة  التحفيزية 
مبتتالحتتظتتات التتقتتطتتاعتتات االقتتتتت�تتصتتاديتتة 
�صركات  من  والطلب  عنها،  االإعتتتالن  قبل 
التمويلي  والتتتتتاأجتتري  املالية  الت�صهيالت 
عليهم،  امل�صتحقة  االأقتت�تتصتتاط  بتتتتتاأجتتيتتل 
التتقتترو�تتض  عتتلتتى  احلتت�تتصتتول  متتن  ومتكينهم 
ان  اىل  م�صريين  وي�صر،  ب�صهولة  املالية 
على  قتتادرة  تعد  مل  ال�صركات  من  الكثري 

توفري رواتب موظفيها.
هناك  يكون  ان  �تتصتترورة  اىل  ولفتوا 
باملالكني  يتعلق  فتتيتتمتتا  حتتكتتومتتي  تتتدختتل 
يخدم  مبا  االإيتتجتتار  وعقود  وامل�صتاأجرين 
بيانات  قاعدة  وتوفري  الطرفني،  م�صلحة 
ملعرفة حجم ال�صرر الذي طال القطاعات، 
واعتتتتتادة التتنتتظتتر بتتتقتتترارات االغتتتالقتتتات 
واحلظر ال�صامل يف ظل وجود التزام الفت 
وال�صالمة  ال�صحة  ب�صروط  اجلميع  متتن 

العامة.

القطامين: برنامج لدعم العامل 
وصاحب العمل لتجاوز أزمة كورونا

*عمان 
اإعتتادة فتح  اأعلنت طتتريان االإمتتارات عن 
�صاالتها اخلا�صة يف املطارات العاملية، وبدء 
القاهرة  مبطار  �صالتها  يف  العمالء  ا�صتقبال 

الدويل.

وقالت يف بيان �صحفي اإن عمالء الناقلة 
�صيتمكنون يف االأ�صابيع املقبلة، من اال�صتمتاع 
�صاالتها  توفرها  التي  املتميزة  باخلدمات 
ومطار  كيه(  اف  )جيه  نيويورك  مطار  يف 
مان�ص�صر الدويل ووجهات اأخرى عر �صبكة 

خطوطها العاملية.
اأدخلت  اأنها  االإماراتية،  الناقلة  وبينت 
اإجراءات  اتباع  مع  ال�صاالت،  على  تعديالت 
و�صالمة  �صحة  على  للمحافظة  احتترازيتتة 
يف  جديدة  بروتوكوالت  وتطبيق  عمالئها، 

ال�صاالت  يف  العاملني  اأن  موؤكدة  �صالة،  كل 
�تتتصتتتريتتتتدون اأقتتنتتعتتة التتتوجتتته والتتتقتتتفتتتازات 
�صتطبق  كما  ال�صخ�صية،  احلماية  ومعدات 
وُتخف�ض  اجل�صدي  التباعد  بروتوكوالت 
فيما  الن�صف،  اإىل  ال�صالة  يف  اجللو�ض  �صعة 

واملطبوعات  واملتتجتتالت  ال�صحف  تتوفر  لن 
عن  االإ�تتصتتابتتة  احتتتتتمتتاالت  لتقليل  االأختتترى 

طريق اللم�ض.
خدماتها  اإعتتادة  توا�صل  اأنها  واأ�صافت، 
�صارمة  مراجعة  بعد  تدريجيا  املتميزة 

واإعادة ت�صميم دقيقة ل�صمان �صحة و�صالمة 
العمالء واملوظفني، كما ميكن لعمالء الناقلة 
والتاأمني  املرنة  احلجز  خيارات  مع  ال�صفر 
على ال�صفر �صد خمتلف املخاطر، مبا يف ذلك 

تغطية فريو�ض كورونا امل�صتجد.

طيران اإلمارات تعيد فتح صاالتها عبر العالم بدءا من القاهرة
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*وكاالت
توج االأهلي امل�صري بلقب دوري اأبطال 
تاريخه،  يف  التا�صعة  للمرة  اإفتتريتتقتتيتتا، 
على  القاتل  الوقت  يف  فوز  بعد  اجلمعة، 
يف   ،)1-2( التتزمتتالتتك  ومتتواطتتنتته  غتترميتته 
با�صتاد  اأقيمت  التي  النهائية  املتتبتتاراة 

القاهرة.
وتقدم املارد االأحمر بهدف مبكر عر 
وتعادل   ،5 الدقيقة  يف  ال�صولية،  عمرو 
التترازق  عبد  حممود  طريق  عن  الزمالك 

�صيكاباال، يف الدقيقة 31.
هدف  اأفتت�تتصتتة  جمتتدي  حممد  واأحتتتترز 
االنت�صار التاريخي، يف املباراة التي ُلقبت 
من   86 الدقيقة  يف  القرن”،  بت”نهائي 

ت�صديدة �صاروخية.
حيث  عقدته،  فتتك  يف  االأهتتلتتي  وجنتتح 
 7 غياب  بعد  االأبطال  دوري  لقب  اقتن�ض 

اأعوام كاملة، منذ اآخر تتويج يف 2013.
ودختتتل التتفتتريتتق االأحتتمتتر يف املتتبتتاراة 
ركنية  ركلة  ال�صولية  حول  حيث  �صريعا، 

اأبو جبل  �صباك  من علي معلول، براأ�صه يف 
براعة.

االأهلي،  جناح  ال�صحات،  ح�صني  واأر�صل 
مل  لكن  الأجتتتاي،  متتتروان  هياأها  عر�صية 

ي�صتغلها الالعب النيجريي.
بن  متتهتتارة  ا�صتغالل  الزمالك  وحتتتاول 
�صرقي، لكن بال خطورة خالل ربع ال�صاعة 
االأول، ووجه �صيكاباال ت�صديدة قوية بني 

يدي ال�صناوي.
بقوة،  هجوميا  االأبي�ض  الفريق  وظهر 
مل  ختتطتترية  مبتتحتتاولتتة   ،30 التتدقتتيتتقتتة  يف 

ت�صديدة  ثتتم  حمتتمتتد،  م�صطفى  يتتدركتتهتتا 
مباغتة من طارق حامد بجوار القائم.

و�تتصتتجتتل �تتصتتيتتكتتابتتاال هتتتتدف التتتتتعتتادل 
ال�صناوي  متترمتتى  يف  متتذهتتلتتة،  بت�صديدة 
املتتهتتارة  متتن  فتتا�تتصتتل  بتتعتتد   ،31 بالدقيقة 

الفردية.
قريبة  حماولة  فتحي  حمدي  واأهتتدر 
جبل،  اأبو  اأنقذها  راأ�ض  �صربة  من  لالأهلي، 
بني  بتتالتتتتتعتتادل  االأول  التت�تتصتتوط  لتتيتتختترج 

الفريقني.
وقدم الزمالك قدم بداية �صاغطة يف 
عر�صية  كرة  زيزو  واأر�صل  الثاين،  ال�صوط 

اأبعدها هاين.
خطرية  مبحاولة  ال�صناوي  واأمتت�تتصتتك 
ح�صني  يتتهتتدر  اأن  قتتبتتل  حمتتمتتد،  مل�صطفى 
ال�صحات فر�صة خطرية لالأهلي، من جملة 
الذي  ومعلول،  اأجاي  تكتيكية منظمة بني 
مرر لل�صحات لكن القائم رد ت�صديدته، قبل 

اأن يبعد الكرة حممود عالء بفدائية.
يف  بقذيفة  الزمالك  العتتب  زيتتزو  ورد 
من  اأجتتاي  ي�صتكى  اأن  قبل  اأي�صا،  القائم 
 67 الدقيقة  يف  منه  بدال  ليحل  االإ�صابة، 

الالعب االأجنويل، جريالدو.
اأهالوية،  حماولة  عيد  اأحمد  واأبعد 

بينما نال عمرو ال�صولية اإنذارا، فيما رف�ض 
احلكم احت�صاب �صربة جزاء للزمالك، بعد 

�صقوط بن �صرقي يف منطقة اجلزاء.
اأهالوية،  فر�صة  حم�صن  مروان  واأ�صاع 
ومتترت  جلتتتريالتتتدو،  �صريعة  عر�صية  متتن 

ت�صديدة قوية من اأف�صة بجوار القائم.
اأن  قبل  قليال،  التتلتتقتتاء  اإيتتقتتاع  وهتتتداأ 
التاريخي،  النهائي  هدف  االأهلي  ي�صجل 
عر   ،87 الدقيقة  يف  اأف�صة  طريق  عتتن 
اأبو  احلار�ض  �صباك  �صكنت  قوية  ت�صديدة 
لدوري  بطال  االأحمر  املتتارد  ليتوج  جبل، 

اإفريقيا. اأبطال 

األهلي يصعق الزمالك في 
نهائي القرن ويحرز لقبه التاسع

*وكاالت
مهاجم  كا�صوجنو،  كابوجنو  الكونغويل  بتتات 
االن�صباط،  جلنة  متتن  بعقوبات  متتهتتددا  التتزمتتالتتك، 
التابعة لالحتاد االإفريقي لكرة القدم )كاف(، بعد 

اعتدائه على ال�صنغايل األيو بادجي، العب االأهلي.
-2( الزمالك  غرميه  على  االأحمر  املتتارد  وفتتاز 

1(، م�صاء اجلمعة، با�صتاد القاهرة، يف نهائي دوري 
اأبطال اإفريقيا.

بادجي،  على  عنيف  ب�صكل  كا�صوجنو  واعتدى 

اأمام احلكم اجلزائري م�صطفى غربال، عقب نهاية 
اللقاء.

وكان كا�صوجنو قد حل بديال ملحمود عبد الرازق 
�صيكاباال، قائد الزمالك الذي غادر لالإ�صابة.

دوري  تتتاريتتخ  يف  التا�صع  بلقبه  االأهتتلتتي  وتتتتوج 
االأبطال، بينما حرم غرميه من الكاأ�ض ال�صاد�صة.

وحممد  ال�صولية  عمرو  اإفريقيا  لبطل  و�صجل 
الزمالك  هدف  �صيكاباال  اأحرز  بينما  اأف�صة،  جمدي 

الوحيد.

مهاجم الزمالك مهدد بعقوبة الكاف

تشيلسي يتأهب إلبرام صفقة مجانية

الشرط السري يضع ثنائي 
ليفربول أمام برشلونة

مورينيو يلقي كرة النار
 في معسكر المبارد

*وكاالت
جمانية،  �صفقة  الإبرام  ت�صيل�صي،  نادي  يخطط 

خالل فرة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
م�صوؤويل  فاإن  االأملانية،  “بيلد”  ل�صحيفة  ووفًقا 
لبدء  املقبل،  العام  مطلع  حتى  ينتظرون  ت�صيل�صي 
املفاو�صات مع ديفيد اأالبا ظهري بايرن ميونخ، الذي 

ي�صتطيع التوقيع جماًنا الأي ناٍد.
ميونخ  بايرن  مع  النم�صاوي  الظهري  وينتهي عقد 
بني  املفاو�صات  وف�صلت  املقبل،  يونيو/حزيران  يف 

الطرفني ب�صاأن التجديد. 
وكيل  زافتتاين  بيني  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�تتصتتارت 
للبلوز،  ال�صفقة  ح�صم  يف  ال�صر  كلمة  �صيكون  اأالبتتا، 
اأبراموفيت�ض،  الأنه يرتبط بعالقة جيدة مع رومان 
من  التتعتتديتتد  لتته  ح�صم  اأن  و�تتصتتبتتق  التتتنتتتادي،  متتالتتك 

ال�صفقات.
يذكر اأن ديفيد اأالبا ارتبط باالنتقال اإىل اأكر 
من ناٍد يف ال�صيف املقبل مثل ليفربول وريال مدريد 

ومان�ص�صر �صيتي.

*وكاالت
اإ�صباين، ال�صبت، عن تطور  ك�صف تقرير �صحفي 
جديد ب�صاأن مريكاتو بر�صلونة خالل املو�صم احلايل.

ووفًقا ل�صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فاإن هناك 
االتفاق  مت  وليفربول،  بر�صلونة  بني  �صرًيا  �صرًطا 
اإىل  اأنفيلد  من  كوتينيو  فيليب  انتقال  عند  عليه 

كامب نو يف يناير/كانون ثان 2018.
واأ�صارت اإىل اأن البند يفر�ض على بر�صلونة، دفع 
من  اآخر  التعاقد مع العب  اإذا قرر  يورو،  مليون   99

ليفربول قبل انتهاء عام 2020.
كان كوتينيو قد انتقل من ليفربول اإىل �صفوف 
اإىل  باالإ�صافة  يتتورو،  مليون   120 نظري  بر�صلونة 

متغريات بقيمة 40 مليوًنا.
ينتهي  ال�صري  البند  اأن  ال�صحيفة،  واأو�صحت 
اأمام  املجال  يفتح  ما  املقبل،  ثان  يناير/كانون  يف 
و�صاديو  فينالدوم  جورجينيو  ملطاردة  بر�صلونة 
قلعة  داخل  ب�صدة  املطلوب  ليفربول،  ثنائي  ماين، 

كامب نو.

*وكاالت
هوت�صبري،  توتنهام  مدرب  مورينيو  جوزيه  و�صع 
�صغوطا م�صاعفة على العبه ال�صابق فرانك المبارد، 
املدرب احلايل لت�صيل�صي، قبل مواجهتهما املرتقبة يف 
من  العا�صرة  اجلولة  يف  االأحتتد،  غدا  لندن  ديربي 

الدوري االإجنليزي املمتاز.
يتعر�ض  المتتبتتارد  فتترانتتك  اإن  مورينيو،  وقتتتال 
اإنفاق  بعد  الرميريليج،  بلقب  للفوز  كبرية  ل�صغوط 
النادي ب�صخاء خالل فرة االنتقاالت االأخرية قبل 

انطالق املو�صم احلايل.
جنيه  مليون   200 متتن  اأكتتتر  ت�صيل�صي  واأنتتفتتق 
ميندي،  اإدوارد  خدمات  على  للح�صول  اإ�صرليني، 
اأ�صبح  ثم  ومن  واآخرين،  هافرتز  كاي  فرينر،  تيمو 
للمدرب  الثاين  العام  خالل  باللقب  بالفوز  مطالبا 
القمة  وقتتبتتل  التتفتتنتتي.  راأ�تتتض اجلتتهتتاز  المتتبتتارد على 
اللندنية، قال مورينيو لل�صحفيني اأم�ض اجلمعة، اإنه 
وريال  ت�صيل�صي  قاد  عندما  مماثلة  ل�صغوط  تعر�ض 

مدريد واإنر ميالن للفوز باالألقاب.

*وكاالت
يف  روتتتونتتدو  عائلة  ابنتا  ودونتتتتا،  متتتارا  التتتتتواأمتتتتتان 
حي  تكرمي  هما  اآير�ض،  بوين�ض  االأرجنتينية  العا�صمة 
لروح اأ�صطورة كرة القدم دييجو مارادونا الذي رحل عن 

عاملنا االأ�صبوع املا�صي.
يوم  قلبية  ب�صكتة  اإ�صابته  بعد  متتارادونتتا  وتتتويف 
اأ�صواء  و�صط  اخلمي�ض،  يتتوم  جثمانه  وُدفتتن  االأربتتعتتاء، 
يف  بامل�صيعني  ال�صوارع  وتكد�صت  جيا�صة،  وم�صاعر  عاملية 

اأنحاء عا�صمة االأرجنتني اأثناء نقله ملثواه.
وقال والر روتوندو، والد التواأمتني اللتني تبلغان من 

العمر 9 اأعوام، اإنه مل يردد حلظة يف ت�صمية طفلتيه.
وعر�ض  ظهره،  على  ملارادونا  و�صما  روتوندو  ويحمل 
يحمل  وهو  القدم  كرة  لنجم  فوتوغرافية  �صورة  بفخر 

�صورة للطفلتني وهما ر�صيعتان.
اأنه قرر ت�صمية ابنتيه بهذين اال�صمني عندما  وذكر 

�صاهد مارادونا يبكي بحرقة بعد خ�صارة املباراة النهائية 
يف كاأ�ض العامل لكرة القدم عام 1990 اأمام اأملانيا الغربية، 

والتي كانت نتيجتها 0-1.
واأخر زوجته �صتيال ماري�ض بري�ض يف اأول لقاء لهما، 
جنم  ا�صم  و�صتحمالن  ما،  يوم  يف  بنتني  �صينجبان  اأنهما 

الكرة.
اإنها  تقول مارا، التي تكر �صقيقتها بدقيقة واحدة، 

حتب ا�صمها وق�صة الت�صمية.
اال�صم،  هذا  اأحمل  اأن  جدا  اجلميل  “من  واأ�صافت: 
ا�صم  اأنه  اأ�صعر  به.  ت�صميتي  �صبب  هو  يعجبني  ما  واأكر 

رائع«.
ملوت  ال�صدمة  اإح�صا�ض  عن  دونا  �صقيقتها  وحتدثت 

مارادونا.
ملاذا مات.. كان طيبا  اأو  اأنه مات  اأ�صدق  “ال  وقالت: 

جدا، مل يكن ي�صتحق املوت”.

*وكاالت
اإ�صباين،  �صحفي  تقرير  ك�صف 
ب�صاأن  جتتديتتد  تتتطتتور  عتتن  ال�صبت، 
م�صتقبل االأرجنتيني ليونيل مي�صي، 
جنم بر�صلونة، خالل املو�صم املقبل.

وينتهي عقد مي�صي مع بر�صلونة 
اأي  تتتوجتتد  وال  احلتتتايل،  املو�صم  يف 
مفاو�صات حالًيا بني الطرفني ب�صاأن 

التجديد لفرة مقبلة.
االأرجنتينية  ال�صحفية  وقالت 
ل�صحيفة  بتتترونتتتاتتتتي،  فتتريونتتيتتكتتا 
اأنه  البورتا  اأبلغ  “مي�صي  “ماركا”: 

يريد البقاء يف النادي«.
التي  املعلومات  “هذه  واأ�صافت: 

تتغري  االأمتتتور قد  لكن  التتيتتوم،  لتتدي 
ختتتالل اأ�تتصتتبتتوع. اأعتتلتتم اأنتتته حتتدث 

ات�صال بني مي�صي والبورتا«.
اإذا  يقرر  اأن  ليو  “على  واأمتتتت: 
كالعب  التاريخ  دختتول  يريد  كتتان 
اأو  واحتتد  نتتاٍد  يف  م�صريته  كل  ق�صى 
ظل  يف  لكن  اآختتر،  ناٍد  اإىل  االنتقال 
من  العديد  يوجد  ال  كورونا،  اأزمتتة 
راتبه،  دفتتع  ميكنها  التي  االأنتتديتتة 
اأو  جريمان  �صان  باري�ض  حتى  وال 

مان�ص�صر �صيتي«.
“ال�صريجنيتو”  برنامج  وكتتتان 
خوان  اأن  باالأم�ض  ذكتتر  االإ�صباين، 
لرئا�صة  املحتمل  املر�صح  البتتورتتتا، 

مي�صي  اإقتتنتتاع  ي�صتطيع  بر�صلونة، 
بالبقاء، كما اأنه قد يجعل الرغوث 

يدعم حملة تر�صحه.
من�صب  البتتورتتتا،  ختتوان  و�صغل 
الفرة  يف  بر�صلونة،  نتتادي  رئي�ض 
وحقق   ،2010 وحتتتتتى   2003 متتن 
الفريق  مع  النجاحات  من  العديد 

الكتالوين.
البتتتورتتتتا  اأ�تتتتصتتتتاد  اأن  و�تتتصتتتبتتتق 
اإعالن  عقب  متترة،  من  اأكتتر  مبي�صي 
ا�صتكمال  االأرجنتيني،  التترغتتوث 
النادي  مع  عقده  من  االأخري  املو�صم 
فكرة  عتتن  والتتتتتختتلتتي  التتكتتتتتالتتوين، 

الرحيل يف ال�صيف املا�صي.

مارا ودونا.. توأمتان تخلدان اسم األسطورة

ميسي يبلغ البورتا بقراره المصيري
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�سية مر�سية، فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((

نعي
ينعى رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف احمد احلنيطي

  وكافة منت�سبي القوات امل�سلحة الأردنية - اجلي�س العربي
الفريق

) مدير الأمن العام الأ�سبق (
الذي  انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم ال�سبت املوافق 2020/11/28

 تغمد اهلل الفقيد  بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنه ف�سيح جنانه.
واألهم ذويه و اأهله جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

 نعـي فا�سل
 ينعى مدير املخابرات العامة

  وكافة منت�سبي دائرة املخابرات العامة
 مبزيد من احلزن والأ�سى املرحوم

الفريق املتقاعد

 الذي  انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل  يوم ال�سبت املوافق 2020/11/28
  تغمد اهلل املرحوم  بوا�سع رحمته ور�سوانه  وا�سكنه ف�سيح جناته

واألهم ذويه و اأهله جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

ن�سوح حمي الدين

ن�سـوح حمي الدين مرزوقة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�سية مر�سية، فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((
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*واشنطن
فتتدرالتتيتتة  ا�تتصتتتتتئتتنتتاف  حمتتكتتمتتة  رّدت 
املنتهية  الرئي�ض  به  تقّدم  طعنا  اأمريكية 
اأن  اعتتتتتر فيه  تتترامتتب  دونتتالتتد  واليتتتتته 
نزيهة،  غتتري  كانت  االنتخابية  العملية 
على  �صادق  ق�صائي  قرار  جتميد  راف�صة 

فوز جو بايدن يف والية بن�صلفانيا.
ويف نقد الذع لدفوع اعترت فيها حملة 
يف  تزوير  �صحية  وقع  االأختتري  اأن  ترامب 
ا�صتحقاق الثالث من نوفمر، اعتر ثالثة 
مزاعم  تدعم  اأدلة  ال  اأن  ا�صتئناف  ق�صاة 

عدم نزاهة العملية االنتخابية.
“االّتهامات  اأن  املحكمة  واعتتتتترت 
لكن  خطرية،  اتهامات  هي  النزاهة  بعدم 
)جمّرد( القول اإن االنتخابات غري نزيهة 

ال يجعلها كذلك«.
ترامب  حملة  اأن  اإىل  الق�صاة  واأ�صار 
زعتتمتتت يف التتطتتعتتن التتتذي قتتّدمتتتتته بتتقتترار 
التتبتتدايتتة،  حمكمة  عتتن  �تتصتتادر  قتت�تتصتتائتتي 

ح�صول تفرقة.
اأن  قتترارهتتا  يف  اعتتتتترت  املحكمة  لكن 
احلديد  حتول  اأن  ميكنها  “ال  املزاعم  هذه 
اإىل ذهب”، يف اإ�صارة اإىل ا�صتحالة حتوير 
االأخري  الق�صائي  القرار  احلقائق. ويندرج 
اأحكام ق�صائية �صدرت  �صياق جمموعة  يف 
حملة  متتزاعتتم  ردت  التتبتتالد  �صعيد  عتتلتتى 
تتتزويتتر  بح�صول  واجلتتمتتهتتوريتتني  تتترامتتب 
خ�صارة  اإىل  اأفتت�تتصتتت  اأختتتترى  وخمتتالتتفتتات 
امللياردير اجلمهوري اال�صتحقاق الرئا�صي.

غري  بايدن  فوز  اأن  على  ترامب  وي�صر 

�صرعي، واخلمي�ض قال لل�صحافيني جمددا 
“هذه االنتخابات مزّورة«.

يف  حمكمة  رّدت  املتتا�تتصتتي  واالأ�تتصتتبتتوع 
جولياين،  رودي  دفتتوع  بن�صلفانيا  واليتتة 
طالب  التتذي  لتترامتتب،  ال�صخ�صي  املحامي 
ب�صبب  الوالية  يف  االأ�صوات  ماليني  باإلغاء 
جولياين  اأحتتترج  القا�صي  لكن  التتتتتزويتتر. 
املزاعم  من  اأيا  باأن  االإقتترار  على  باإجباره 
التي قّدمها للمحكمة مل يت�صّمن تزويرا اأو 
ما يتعدى امل�صائل التقنية يف االإ�صراف على 

فرز االأ�صوات.
بنل�صفانيا  حكومة  �صادقت  والثالثاء 

ر�صميا على فوز بايدن يف الوالية، فتقّدمت 
اأمام حمكمة فدرالية  حملة ترامب بطعن 

لتعليق تلك امل�صادقة.
اإن  قتتالتتت  اال�تتصتتتتتئتتنتتاف  حمكمة  لتتكتتن 
ملمو�ض  دليل  اأي  متلك  ال  ترامب  حملة 
مزاعم  اأن  الق�صاة  واعتتتتتر  بتته.  حتاجج 
“غام�صة  واليته  املنتهية  الرئي�ض  حملة 
تقّدما  بايدن  حتقيق  ومع  وا�صتنتاجية«. 
اأن  لرامب  ميكن  ال  الوطني  ال�صعيد  على 
تقدمي  اأن  اإىل  املحكمة  اأ�صارت  يعّو�صه، 
لن  العليا،  املحكمة  اأمتتتام  جتتديتتد  طعن 
اأن  املحكمة  واعترت  �صيء.  اإىل  يف�صي 

“احلملة قّدمت الدعاوى وخ�صرت غالبية 
للحملة  ميكن  “ال  وتابعت  الق�صايا«.  هذه 
باأنها  اأقرت  لقد  الدعوى.  اأن تفوز يف هذه 

ال تدعي ح�صول تزوير يف االنتخابات«.
حملة  حمتتامتتيتتة  اإيتتلتتيتت�تتض،  جينا  لتتكتتن 
هذه  يف  جولياين  مع  عملت  التي  ترامب 
احلملة  اأن  تغريدة  يف  اأعلنت  الق�صية، 

تنوي الطعن بالقرار اال�صتئنايف.
وجاء يف التغريدة اأن “اجلهاز الق�صائي 
التعمية  يوا�صل  بن�صلفانيا  يف  النا�صط 
النطاق...  الوا�صع  التزوير  اّتهامات  على 

)�صنلجاأ( اإىل املحكمة العليا!”.

*وكاالت 
االإيتتترانتتتيتتتة  التتتتتتتهتتتديتتتدات  عتتلتتى  ردا 
العامل  اغتيال  عن  امل�صوؤولني  من  باالنتقام 
اتهام  وبعد  زادة،  فخري  حم�صن  النووي 
اإ�صرائيل  الرئي�ض االإيراين ح�صن روحاين 
تقارير  اأفتتتادت  احلتتادثتتة،  وراء  بالوقوف 
االإ�صرائيلية  ال�صفارات  باإعالن  اإعالمية 

حالة التاأهب الق�صوى.
االإختتبتتاريتتة   ”12 “اإن  قتتنتتاة  وذكتتترت 
حالة  رفعت  اإ�صرائيل  اأن  االإ�صرائيلية، 
التاأهب الق�صوى يف �صفاراتها بجميع اأنحاء 
اأن  اإال  االإيرانية،  التهديدات  بعد  العامل 
متحدثا با�صم اخلارجية االإ�صرائيلية، قال 
االأمنية  امل�صائل  على  تعّلق  ال  التتوزارة  اإن 
نقلت  ما  وفق  اخلتتارج،  يف  مبمثليها  املتعلقة 

“رويرز«.
االإ�صرائيلية  ال�صفارات  اإعتتالن  وجتتاء 
املر�صد  دعا  بعدما  الق�صوى  التاأهب  حالة 
االإيتتتتتراين عتتلتتي ختتامتتنتتئتتي، التت�تتصتتبتتت، اإىل 
اغتيال  عن  حتمية” للم�صوؤولني  “معاقبة 
اأنتته  على  بيان  يف  خامنئي  و�تتصتتدد  زادة. 

ي�صعوا  اأن  امل�صوؤولني  جميع  على  “يجب 
جتتدول  عتتلتتى  بتتجتتديتتة  مهمتني  ق�صيتني 
اأعمالهم. الق�صية االأوىل تتمّثل يف متابعة 
ملنفذيها  احلتمية  واملعاقبة  اجلرمية  هذه 
واالأختترى  الرتكابها،  االأوامتتر  اأعطوا  ومن 
والتقنية  العلمية  زادة  جهود  موا�صلة  هي 

يف املجاالت كافة التي كان يعمل عليها”.
واتهم الرئي�ض االإيراين يف وقت �صابق 
اإ�صرائيل باغتيال زادة، والت�صرف  ال�صبت، 
على  العاملي”،  لت”اال�صتكبار  كت”عميلة” 
اإيران  اأن  من  روحتتاين  وحتتّذر  و�صفه.  حّد 
يركوا  اأن  من  �صجاعة  “اأكر  وم�صوؤوليها 
الوقت  يف  رد.  دون  االإجرامي  العمل  هذا 

املنا�صب، �صريدون على هذه اجلرمية«.
اأعلنت  االإيرانية  الدفاع  وزارة  وكانت 
بعيد  بجروحه  متاأثرا  زادة  وفاة  اجلمعة 
“عنا�صر  و�صفته  ما  قبل  من  ا�صتهدافه 
مبقاطعة  اأبتت�تتصتترد  مدينة  يف  اإرهابية” 

دماوند �صرق طهران.
واأو�صحت اأنه اأ�صيب “بجروح خطرية” 
مهاجمني  متتن  �تتصتتيتتارتتته  ا�تتصتتتتتهتتداف  بتتعتتد 

ا�صتبكوا بالر�صا�ض مع مرافقيه، وتويف يف 
امل�صت�صفى رغم حماوالت اإنعا�صه.

تويف  التتذي  زادة،  اأن  ختتراء  ويعتقد 
تعتقد  ما  تراأ�ض  عاما،   60 ناهز  عمر  عن 
التابعة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
لتتتتتالأمم املتتتتتحتتدة واأجتتتتهتتتتزة املتتختتابتترات 
لالأ�صلحة  من�صق  برنامج  اأنتته  االأمريكية 

النووية الذي جرى وقفه يف 2003.
اأ�صرف  فقد  بو�صت”  “وا�صنطن  ووفتتق 
املرتبط  الفيزياء  اأبحاث  مركز  على  زادة 
و�صع  يف  و�تتتصتتتارك  االإيتتتتتتراين،  بتتاجلتتيتت�تتض 
اأول  من  اأجتتتزاء  على  واحل�صول  اخلطط 

م�صنع اإيراين لتخ�صيب اليورانيوم.
الدولية  التتوكتتالتتة  حمققو  يجر  ومل 
بعد  زادة  مع  حتقيق  اأي  الذرية  للطاقة 
اأن ا�صمه  اإال  اإيران النووي،  توقف برنامج 
ال�صفر  لقيود  خ�صعوا  اإيرانيني   8 بني  كان 
واملتتالتتيتتة التتدولتتيتتة مبتتوجتتب قتتترار لتتالأمم 
ل�صالته   2007 عام  يف  تبنيه  مت  املتحدة 
باأبحاث “ال�صواريخ النووية والبال�صتية«.

وبعد توقيف الرنامج االإيراين، وا�صل 

املت�صلة  املنظمات  على  االإ�تتصتتراف  زادة 
يف  ا�صتمرت  التي  النووية  اإيتتران  باأن�صطة 
ذكر  حيث  العلماء،  من  العديد  توظيف 
وزارة  عتتن   2020 يونيو  يف  �صدر  تقرير 
اخلارجية االأمريكية اأن العاملني ال�صابقني 
يعملون  ظلوا  النووية  االأ�صلحة  برنامج  يف 
متعلقة  تقنية  اأن�صطة  ذات  م�صروعات  يف 
ما  اإطتتتار  يف  زادة  قتتيتتادة  حتتتت  بالت�صليح 

ي�صمى بخطة “اأماد«.
وو�تتتصتتتف تتتقتتريتتر لتتلتتوكتتالتتة التتدولتتيتتة 
للطاقة الذرية يف 2011 زادة باأنه “املدير 
عملت  التتتتتي  “اأماد”  خلطة  التنفيذي” 
على اإعطاء بعد ع�صكري للرنامج النووي 
اأن�صطة  يف  حمورية  و�صخ�صية  االإيتتراين، 
لتطوير  ت�صعى  بتتاأنتتهتتا  م�صتبه  اإيتترانتتيتتة 
قنابل  ل�صنع  مطلوبة  ومهارات  تكنولوجيا 

نووية.
 3 ميتلك  كتتان  زادة  اأن  م�صادر  وت�صري 
اأجل  جوازات �صفر، و�صافر كثريا لدول من 
املعلومات” املتعلقة  “اأحدث  على  احل�صول 

بالطاقة النووية.

*بكني
بداأت ال�صني، اجلمعة، ت�صغيل مفاعلها 
ي�صكل  مما  االإنتتتتتاج،  املحلي  االأول  النووي 
عن  لال�صتقالل  طريقها  على  هامة  مرحلة 
“هوالونغ  واملفاعل  الغربية.  التكنولوجيا 
ربطه  مت  التتذي  االأول(  )هتتوالتتونتتغ  وان” 
باإمكانه  الوطنية،  الكهربائية  بال�صبكة 
اإنتاج نحو 10 مليارات كيلواط/ال�صاعة كل 

�صنة، مع خف�ض انبعاثات الكربون مبقدار 
8،16 ماليني طن، وفق ما اأو�صحت املوؤ�ص�صة 
وبتتذلتتك  ال�صينية.  التتنتتوويتتة  التتوطتتنتتيتتة 
االإجناز تك�صر ال�صني “احتكار التكنولوجيا 
بح�صب  النووي”،  ال�صعيد  على  الغربية 
يف  النووية  الوطنية  املوؤ�ص�صة  اأو�صحت  ما 
بيان. ومل توؤمن املحطات النووية ال�صينية 
�صوى 5% من حاجات البالد للكهرباء خالل 

عام 2019، وفق االإدارة الوطنية للطاقة، 
لكن من املتوقع اأن تزداد هذه احل�صة عمال 
بتحييد  ال�صني  حتتددتتته  التتتذي  بتتالتتهتتدف 
وي�صكل   .2060 بتتحتتلتتول  التتكتتربتتون  اأثتتتر 
يف  الغربية  للتكنولوجيا  التبعية  خف�ض 
القطاع  مثل  اال�صراتيجية  القطاعات 
اال�صراتيجية  يف  حموريا  هدفا  النووي 
ال�صينية املحددة يف خطة “�صنع يف ال�صني 

“هوالونغ  بناء  اأعمال  وانطلقت   .»2025
وان” عام 2015، وتقوم ال�صني حاليا ببناء 
6 مفاعالت اأخرى يف ال�صني واخلارج، وفق 
نووية،  حمطة   47 ال�صني  ومتلك  الهيئة. 
مليون   48،75 االإجمالية  طاقتها  تبلغ 
كيلواط، مما ي�صعها يف املرتبة الثالثة على 
هذا ال�صعيد بعد الواليات املتحدة وفرن�صا، 

وفقا لفران�ض بر�ض.

*بغداد
�صدامات  يف  االأقل  على  اأ�صخا�ض   7 قتل 
بني متظاهرين معار�صني للحكومة العراقية 
ال�صدري  التيار  لزعيم  موؤيدين  من  واآخرين 
جنوب  يف  النا�صرية  مبدينة  ال�صدر  مقتدى 
تدابري  اأختتترى  متتدن  فر�صت  فيما  التتبتتالد. 
وقت  يف  ال�صدامات  ووقعت  جديدة.  اأمنية 
االحتجاج  حركة  اأن�صار  بني  اجلمعة،  �صابق 
يف  بداأت  التي  للحكومة،  املناه�صة  ال�صبابية 
الذي  ال�صدر  مقتدى  واأن�صار   ،2019 اأكتوبر 
دعا موؤيديه للنزول لل�صارع مع اقراب موعد 
يونيو  يف  املتتقتتررة  الت�صريعية  االنتخابات 
جنوب  يف  النا�صرية  مدينة  ويف  املتتقتتبتتل. 
للحكومة  مناه�صون  ن�صطاء  اتهم  التتعتتراق، 

واإحتتراق  عليهم  النار  باإطالق  ال�صدر  اأن�صار 
ب�صاحة  الرئي�صي  جتمعهم  مكان  يف  خيامهم 
احلبوبي. وا�صتمرت اال�صتباكات طوال الليل، 
حيث اأفاد م�صعفون عن مقتل 7 ا�صخا�ض حتى 
جتتروح  جتتراء  منهم  خم�صة  ال�صبت،  �صباح 
جريحا.   90 عن  يقل  ال  وما  نارية،  بطلقات 

وفقا ملا ذكره مرا�صلنا.

املدينة  �صرطة  قائد  ال�صلطات  واأقتتالتتت 
حظرا  وفر�صت  االأحداث  يف  حتقيقا  وفتحت 

للتجول طوال الليل يف النا�صرية.
كتتذلتتك اتتتختتذت متتدن اأختتترى اإجتتتتراءات 
�صماال  والعمارة  الكوت  فر�صت  حيث  اأمنية، 

قيودا جديدة على احلركة.
حلركة  رئي�صيا  معقال  النا�صرية  ومتثل 

االحتجاج �صد احلكومة.

و�تتصتتهتتدت املتتديتتنتتة اأيتت�تتصتتا اإحتتتتتدى اأكتتتر 
اإذ  االحتجاجات،  بدء  منذ  دموية  احلتتوادث 
اأعمال  يف  قتيال   30 من  اأكتتر  �صقوط  �صجلت 
من  نوفمر   28 يف  التظاهرات  رافقت  عنف 
غ�صبا  احلادثة  تلك  واأثتتارت  املا�صي.  العام 
وا�صعا يف اأنحاء العراق، ودعا املرجع ال�صيعي 
الوزراء  رئي�ض  ا�صتقالة  اإىل  ال�صي�صتاين  علي 

ال�صابق عادل عبد املهدي.

صفعة لحملة ترامب.. القضاء يرد 
الطعن بالنتائج في بنسلفانيا

بعد تهديدات االنتقام.. حالة »تأهب 
قصوى« في سفارات إسرائيل

أخيرا.. الصين تشغل »هوالونغ األول« 
وتحقق االختراق النووي

العراق.. ارتفاع عدد قتلى
 صدامات الناصرية

*موسكو 
�صرعية  عتتدم  على  تاأكيدها  مو�صكو،  جتتددت 
مت  التي  االأرا�صي  على  للم�صتوطنات  ا�صرائيل  بناء 
اال�صتيالء عليها عام 1967، مبينة ان هذة االأعمال 
تعرقل اجلهود املبذولة ال�صتئناف عملية املفاو�صات 

واقامة �صالم عادل ودائم يف ال�صرق االأو�صط.
اخلتتارجتتيتتة  وزارة  بتتا�تتصتتم  املتتتتتحتتدثتتة  وقتتالتتت 
�صحفية:”  ت�صريحات  يف  زخاروفا،  ماريا  الرو�صية 

ال�صرعية  اإ�صفاء  االأمريكية  االإدارة  حمتتاوالت  ان 
بهذه  القانونية  غري  االإ�صرائيلية  امل�صتوطنات  على 
الطريقة تتعار�ض مع ميثاق االأمم املتحدة وقرارات 

جمل�ض االأمن«.
اخلارجية  وزير  زيارة  “ان   : زاخاروفا  واأ�صافت 
اجلتتوالن  مرتفعات  اىل  بومبيو  متتايتتك  االأمتتريكتتي 
للقانون  وا�صنطن  ا�صت�صغار  عتتن  تتحدث  املحتلة 

الدويل”.

*لندن 
�صتريجن،  نيكوال  ا�صكتلندا  وزراء  رئي�صة  قالت 
عن  االإنف�صال  على  ثاٍن  ا�صتفتاء  اإجتتراء  يجب  اأنه 
الرملان  تويل  بعد  موعٍد  اأقرب  ويف  املتحدة  اململكة 

االأ�صكتلندي املقبل مهامه يف العام املقبل.
واأكتتتتتدت �تتصتتتتتريجتتن، زعتتيتتمتتة احلتتتتزب التتوطتتنتتي 

مع  مقابلة  يف  لتتالنتتفتت�تتصتتال،  املتتوؤيتتد  االأ�تتصتتكتتتتتلتتنتتدي 
اإجراء  اهمية  اجلمعة،  اليوم  �صي(،  بي  )بي  هيئة 
التترملتتان  تتتويل  قبيل  متتوعتتٍد  اأقتتترب  يف  اال�صتفتاء 
ا�صتفتاء  يف  رف�صوا  قد  اال�صكتلنديون  وكان  مهامة. 
اأجري يف 2014، االنف�صال بن�صبة 55 باملئة مقابل 

تاأييد 45 باملئة.

*اديس ابابا
قال اجلي�ض االإثيوبي اإنه �صي�صيطر، خالل االأيام 
املقبلة، على مدينة ميكيلي، عا�صمة اإقليم تيغراي، 
اأحمد  اأبي  التتوزراء  رئي�ض  اإعالن  وذلك بعد يوم من 
ت�صنه  التتذي  الهجوم  من  االأختتترية«  »املرحلة  بتتدء 

القوات االحتادية على االإقليم.
الدفاع  قتتوات  يف  التدريب  وحتتدة  رئي�ض  وقتتال 
يف  اإبراهيم،  ح�صن  جتترال  اللفتنانت  االإثيوبية، 
بيان، اإن القوات االحتادية �صيطرت على بلدة وقرو، 
التي تبعد 50 كيلومرا �صمايل ميكيلي، الفتا اإىل اأنها 

�صت�صيطر على العا�صمة “خالل ب�صعة اأيام«.
واأ�صاف اأن القوات احلكومية �صيطرت اأي�صا على 

عدة بلدات اأخرى.
امل�صتمر  ال�صراع  تطورات  من  التحقق  ميكن  وال 
واجلبهة  االحتتتاديتتة  القوات  )بتتني  اأ�صابيع   3 منذ 
التت�تتصتتعتتبتتيتتة لتتتتتحتتريتتر تتتتيتتتغتتتراي(، نتتظتترا النتتقتتطتتاع 
اإىل  باالإ�صافة  االإقليم،  يف  واالإنرنت  االت�صاالت 

القيود امل�صددة على دخوله.
اإريريا  يف  االأمريكية  ال�صفارة  من  بيان  وقتتال 
دوي  �ُصمع  اإنتتته  ال�صبت،  مبكر  وقتتت  يف  املتتجتتاورة، 
اأ�صمرة  العا�صمة  انفجار” يف  رمبا  عالية،  “�صو�صاء 

م�صاء اجلمعة.
ال�صعبية  اجلبهة  اأطلقتها  �صواريخ  اأن  يذكر 
يف  اإريريا  على  �صقطت  قد  كانت  تيغراي،  لتحرير 

14 نوفمر.
ويعتقد اأن االآالف قتلوا، ف�صال عن الدمار وا�صع 
النطاق، نتيجة ال�صربات اجلوية والقتال الري منذ 

بدء القتال. وفر نحو 43 األف الجئ اإىل ال�صودان.
لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  احلكومة  واأعتتطتتت 
اأو  ال�صالح  الإلتتقتتاء  املا�صي،  االأحتتتد  مهلة  تيغراي 
�صكانها  التي يبلغ عدد  مواجهة هجوم على ميكيلي، 
االأربتتعتتاء  املهلة  هتتذه  وانق�صت  ن�صمة.  األتتف   500

املا�صي. 
اجلي�ض  اأن  اخلمي�ض  اأعلن  التتذي  اأحمد،  واأبلغ 
�صالم  مبعوثي  الهجوم،  من  االأخرية”  “املرحلة  بداأ 
يف  املدنيني  �صتحمي  حكومته  باأن  اجلمعة،  اأفارقة، 

تيغراي.
اإىل  اأر�صلت  ر�صالة  حتتذرت  نف�صه،  التتوقتتت  ويف 
امللحقني  اجلتتمتتعتتة،  اأبتتتابتتتا،  اأديتت�تتض  يف  التت�تتصتتفتتارات 
اإذا  للطرد  عر�صة  �صيكونوا  اأنهم  من  الع�صكريني 

توا�صلوا مع اأعداء الإثيوبيا، مل يحددهم باال�صم.
الع�صكريني  امللحقني  “بع�ض  الر�صالة:  وقالت 
يعملون مع من يهددون اأمن البلد ومدرجني يف قائمة 

�صوداء ومطلوبني مبوجب اأمر من املحكمة«.
العالقات  متت�تتصتتوؤول  توقيع  الر�صالة  واأ�تتصتتافتتت 
اخلارجية يف وزارة الدفاع، اجلرال بولتي تادي�صي: 
من  االأفتتعتتال..  هذه  عن  ميتنعون  ال  من  “�صنطرد 

يتوا�صلون مع هذه اجلماعات املتطرفة”.

*وكاالت 
اأعرب �صيا�صيون �صوي�صريون عن غ�صبهم وطالبوا 
اال�صتخبارات  وكالة  اأن  ُك�صف  بعدما  حتقيق  بفتح 
ا�صتخدمتا  االأملانية  ونظريتها  االأمريكية  املركزية 
حكومات  على  للتج�ص�ض  �صوي�صرية  ت�صفري  �صركة 
حتتتول التتعتتامل. وقتتتال التترئتتيتت�تتض املتت�تتصتتاعتتد للحزب 
مقابلة  يف  ويرموث  �صدريك  اال�صراكي  ال�صوي�صري 
اأجرتها معه هيئة “اإ�ض اآر اإف” للبث يف وقت متاأخر 
بلد  يف  يح�صل  اأن  كهذا  الأمر  ميكن  “كيف  اخلمي�ض 

يدعي باأنه حمايد على غرار �صوي�صرا؟«.
حتقيق  ل  تو�صّ بعدما  برملاين  حتقيق  اإىل  ودعا 
لت”اإ�ض اآر اإف” مت بثه االأربعاء اإىل اأن �صركة ت�صفري 
جت�ص�ض  خطة  متتن  جتتزءا  كانت  ثانية  �صوي�صرية 

اأدارتها اأجهزة ا�صتخبارات اأمريكية واأملانية.
لة  مف�صّ خطة  عن  فراير  يف  حتقيق  اأول  وك�صف 
املركزية  اال�صتخبارات  وكالة  اطلعت  لعقود  تعود 
اأملانيا مبوجبها  اأيه( ونظريتها يف  اآي  االأمريكية )�صي 

من  احلكومات  بتتني  �صرية  االأكتتتر  االتتت�تتصتتاالت  على 
ت�صفري  �صركة  على  اخلفية  اجلهازين  �صيطرة  خالل 
“اإ�ض  تقرير  وك�صف  “كريبتو«.  تدعى  �صوي�صرية 
ثانية  �صوي�صرية  �صركة  اأن  االأ�صبوع  هتتذا  اإف”  اآر 
بالطريقة  ا�صُتخدمت  “اأومني�صيك”  تدعى  اأ�صغر 
�صركة  عن  انف�صلت  التي  ال�صركة  هذه  وباعت  ذاتها. 
عام  “غريتاغ”  ال�صوي�صرية  الت�صفري  معدات  ت�صنيع 
1987، معدات ت�صفري اأ�صوات ور�صائل فاك�ض وبيانات 
قبل  عملياتها  اأوقفت  اأن  اإىل  العامل  حول  حلكومات 
اإىل  للتحقيقات  اإف”  اآر  “اإر  برنامج  وتو�صل  عامني. 
“كريبتو”، باعت معّدات  “اأومني�صيك”، على غرار  اأن 
يف  اأجنبية.  وجيو�ض  حكومات  اإىل  بها  التالعب  مت 
االأثناء، باعت “اأومني�صيك” معداتها التي مت التالعب 
بها من طراز “اأو �صي-500” اإىل عدة وكاالت فدرالية 
اال�صتخباراتية،  البلد  وكاالت  فيها  مبا  �صوي�صرا،  يف 
اإ�ض” وغريها من  “يو بي  اأكر م�صارف �صوي�صرا  واإىل 
ال�صركات اخلا�صة يف البالد، وفق حتقيق “اإ�ض اآر اإف«.

موسكو: المستوطنات االسرائيلية غير شرعية 
وتعرقل جهود استئناف مفاوضات السالم

رئيسة وزراء اسكتلندا تدعو الستفتاء 
ثاٍن لالنفصال عن المملكة المتحدة

جيش إثيوبيا: عاصمة تيغراي 
في قبضتنا خالل أيام

تقرير: »سي آي أيه« سيطرت على 
شركة تشفير سويسرية للتجسس

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�سية مر�سية، فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((

نعي
ينعى رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف احمد احلنيطي

  وكافة منت�سبي القوات امل�سلحة الأردنية - اجلي�س العربي .
العميد الركن املتقاعد

فخري عبد الفتاح احلاج مهيدي 
الذي  انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم اخلمي�س املوافق 2020/11/26

 تغمد اهلل الفقيد  بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنه ف�سيح جنانه.
واألهم ذويه و اأهله جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون


