
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الثالثاء   26  �صفر  1442 هـ  - املوافق   13  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5480    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

رئيس الوزراء: 
نهج الحكومة وديدنها االنفتاح 
على وسائل اإلعالم والمصارحة 

والمكاشفة مع المواطن

 16 وفاة و1147 إصابة جديدة 
بكورونا منها 5 خارجية

االنباط-عمان

 اأك������د رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����ش��ر 

ن��ه��ج احل���ك���وم���ة ودي��دن��ه��ا  اأن  اخل�������ص���اون���ة، 

�صيكون النفتاح الكامل على و�صائل الإعالم 

واحلقيقية  ال��ت��ام��ة  وامل��ك��ا���ص��ف��ة  وامل�����ص��ارح��ة 

وال�صادقة واملو�صوعية مع املواطن الأردين.

وق������ال رئ���ي�������س ال���������وزراء يف ت�����ص��ري��ح��ات 

ت����اأدي����ة احل���ك���وم���ة لليمني  ���ص��ح��ف��ي��ة ع��ق��ب 

الد�صتورية اأمام جاللة امللك، ام�س الثنني، 

الأردين  امل��واط��ن  خماطبة  يف  ن�صعى  “لن 
بال�صعبوية،  متعلقة  اع��ت��ب��ارات  حتقيق  اإىل 

موؤملة  كانت  اإن  حتى  ال��ق��رارات  كل  و�صناأخذ 

بلدنا  ح��م��اي��ة  بالنتيجة  ت�صتهدف  ولكنها 

وحت�صني اأو�صاع مواطننا باإذن اهلل”.

احلكومة  اأن  اخل�صاونة  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  بثقة  تت�صرف 

وح��م��ل اأم���ان���ة امل�����ص��وؤول��ي��ة يف ه���ذا ال��ظ��رف 

ال�صعب .

 التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

 16 ت�صجيل  ع��ن  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ام�س  امل�صتجد،  كورونا  بفريو�س  وفاة  حالة 

الث���ن���ني، ل��ريت��ف��ع اإج���م���ايل ع����دد ال��وف��ي��ات 

بدء  منذ  بالفريو�س  الإ�صابة  عن  الناجمة 

اجلائحة اإىل 207 حالت.

ح��ال��ة   1147 ت�����ص��ج��ي��ل  ع����ن  اأع����ل����ن  ك���م���ا 

اإ���ص��اب��ة ج��دي��دة ب��ال��ف��ريو���س، خ���الل ال���� 24 

اإجمايل عدد حالت  املا�صية، لريتفع  �صاعة 

26073 حالة، ح�صب  اإىل  اململكة  الإ�صابة يف 

املوجز الإعالمي ال�صادر عن رئا�صة الوزراء 

ووزارة ال�صحة.

الآت���ي:  النحو  الإ���ص��اب��ات على  وت��وّزع��ت 

حم��اف��ظ��ة  يف   647 حم��ل��ّي��ة،  اإ����ص���اب���ة   1142

52 يف  ال��زرق��اء،  116 يف حمافظة  العا�صمة، 

حمافظة جر�س، 24 يف حمافظة معان، 18 يف 

حمافظة اإربد، 5 يف حمافظة املفرق، 163 يف 

حمافظة الكرك، 62 يف حمافظة البلقاء، 30 

يف حمافظة ماأدبا، 18 يف حمافظة عجلون، 7 

يف حمافظة العقبة، 5 حالت خارجّية منها 

4 بني القادمني من خارج اململكة.

التفا�صيل �ص »3«

الخصاونة ردا على كتاب التكليف السامي: ال مجال لالخطاء او التباطؤ 

إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل 
الحكومة الجديدة برئاسة الخصاونة

االنباط-وكاالت

ح�صن  د.  الت�صريعي  امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب  ان��ت��ق��د 

ال�صعبية«،  الفل�صطينية املوحدة للمقاومة  »القيادة  خري�صة �صمت 

و�صمت الرئا�صة واحلكومة الفل�صطينية اإزاء اإ�صراب الأ�صري ماهر 

الأخر�س امل�صرب عن الطعام منذ 78 يوماً.

للمقاومة  امل��وح��دة  الوطنية  »ال��ق��ي��ادة  م�صداقية  اأنَّ  واأو���ص��ح 

اهلل  رام  يف  الف�صائل  اأم��ن��اء  اج��ت��م��اع  ع��ن  انبثقت  ال��ت��ي  ال�صعبية« 

ملاذا  مت�صائاًل:   ، العام  ال���راأي  اأم��ام  املحك  على  اأ�صبحت  وب���ريوت، 

املقاومة  اأن��واع  نوع من  الأخر�س  اإ�صراب  اأن  ل تتحرك؟!، ل�صيما 

ال�صعبية وال�صلمية. واأ�صار انَّ القيادة املوحدة اأ�صدرت بيانها الأول 

القيادة  لتلك  اأول«  »فعل  ذل��ك  يلحق  اأن  الأ���ص��ل  وك��ان  ورق،  على 

امل�صكلة، م�صداقاً لبيانها، وتعزيزاً لثقة اجلماهري بها.

مل�صداقية  حقيقي«  »اختبار  هو  الأخر�س  اإ�صراب  انَّ  اإىل  ولفت 

اأنَّ  اإىل  م�صرياً  الأر�����س،  على  امل��وح��دة  ال��ق��ي��ادة  وح�صور  وفاعلية 

اإ�صراب الأخر�س بداأ منذ 78 يوماً ومل تتحرك ببيان �صحفي جتاه 

الأ�صري، وهو ما يفقدها امل�صداقية يف اأول اختبار حقيقي لها. ودعا 

الأمناء العامني الذين �صكلوها للوقوف عند م�صوؤولياتهم، وتفعيل 

املقاومة ال�صعبية يف وجه الحتالل، وت�صديق اأقوالهم بالأفعال يف 

امليدان.

وذكر اأن الفل�صطينيني مل يعودوا يثقوا بالبيانات والت�صريحات 

اأر�س  على  امليداين  بالفعل  ثقتهم  بقدر  واللقاءات  والجتماعات 

الواقع. 

الر�صمي  امل�صتوى  �صمت  خري�صة  النائب  ا�صتنكر  ال�صياق،  يف 

عبا�س  حممود  بالرئي�س  ممثلة  الرئا�صة  مبوؤ�ص�صة  املتمثل  املطبق 

واحلكومة ممثلة بالدكتور حممد ا�صتية، وا�صفاً اجلهود الر�صمية 

قائاًل:  الر�صمية،  للجهات  اأ�صئلًة  ووجه  ب�«الفاترة«.  الفل�صطينية 

اإكليل زهور على  اأن ي�صت�صهد الأخر�س حتى ت�صعوا  هل تنتظرون 

قربه؟!.

التفا�صيل �ص »10«

خريشة ينتقد صمت الرئاسة والحكومة الفلسطينية حول قضية االسير االخرس 

 الهميسات: ارتفاع عدد المستثمرين 
في المناطق الحرة إلى 2640 

من أسرار بريد كلينتون 2011.. السعودية 
تحسم: »القوات فوق الجسر«

االنباط- عمان

 ارتفع عدد امل�صتثمرين يف املناطق احلرة 

العام اجلاري  الثالث من  الربع  نهاية  حتى 

 2619 م���ع  م���ق���ارن���ة  م�����ص��ت��ث��م��را   2640 اإىل 

م�صتثمرا يف الفرتة املماثلة من العام املا�صي 

رئي�س  بح�صب  ب��امل��ئ��ة،   1 بلغت  من��و  بن�صبة 

للمناطق  الأردن��ي��ة  املجموعة  اإدارة  جمل�س 

احل���رة وامل��ن��اط��ق ال��ت��ن��م��وي��ة ال��دك��ت��ور خلف 

الهمي�شات.

وقال الهمي�صات يف بيان ام�س الثنني اإن 

حت�صن ثقة امل�صتثمرين بالبيئة ال�صتثمارية 

يف امل��م��ل��ك��ة ب��ح�����ص��ب ال��ت��ق��ري��ر ال�������ص���ادر عن 

�صهر  يف  الأردين  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  منتدى 

اآب من العام 2020 بلغ خم�س نقاط مئوية، 

اإ�صافة اإىل حت�صن املحور الذي يغطي البيئة 

لال�صتثمار  جاذبيتها  وم��دى  ال�صتثمارية 

باأربع نقاط مئوية بن�صبة ت�صل اإىل نحو 13 

باملئة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

ر�صدت �صحيفة »�صبق« ما ك�صفته ر�صائل 

ال�صابقة  الأمريكية  اخلارجية  وزي��رة  بريد 

اأ����ص���رار ح���ول دخ��ول  ه��ي��الري كلينتون م��ن 

قوات »درع اجلزيرة » اإىل البحرين.  

ولفتت ال�صحيفة الإلكرتونية ال�صعودية 

2011 حمل ردا وا�صحا وحا�صما  اأن عام  اإىل 

م����ن ق���ب���ل ع������ادل اجل���ب���ري وزي������ر ال�������ص���وؤون 

اخلارجية يف الوقت احلايل، و�صفري اململكة 

لدى وا�صنطن يف ذلك احلني.

وظ��ه��ر ذل���ك وف���ق ال�����ص��ح��ي��ف��ة، يف اإف����ادة 

تو�صيحات  طلبت  ال��ت��ي  لكلينتون  اجل��ب��ري 

البحرين،  اإىل  اجل��زي��رة«  »درع  دخ��ول  ب�صاأن 

بالفعل  اأ�صبحت  اجل��زي��رة«  »درع  ق��وات  ب��اأن 

ف������وق اجل�������ص���ر ال�����راب�����ط ب�����ني ال�������ص���ع���ودي���ة 

والبحرين.

اإل���ك���رتوين  ال���ربي���د  اأن  وذك�����رت »���ص��ب��ق« 

لهيالري كلينتون ك�صف اأن الوليات املتحدة 

عار�صت تدخل قوات »درع اجلزيرة« حلفظ 

النظام يف للبحرين عام 2011.

وورد يف ه��ذا ال��ربي��د الإل��ك��رتوين ال��ذي 

اأن وزي����ر  ال�������ص���ري���ة ع���ن���ه م�����وؤخ�����را،  رف���ع���ت 

اأكد  اخلارجية الإماراتي عبد اهلل بن زاي��د، 

داخ��ل��ي.  خليجي  ���ص��اأن  الأم���ر  اأن  لكلينتون 

واأك����د رئ��ي�����س ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة الإم���ارات���ي���ة يف 

اإر�����ص����ال ق���وات  اأن  ال��ر���ص��ال��ة الإل���ك���رتون���ي���ة 

�صعودية اإماراتية اإىل البحرين.

التفا�صيل �ص »9«

 أمين عام الشؤون السياسية يدعو 
الناخبين لالنتخاب على أسس برامجية

Orange Moneyتعلن قائمة شركائها 
من محالت الصرافة

االنباط- عمان

ال�صيا�صية  ال�صوؤون  اأمني عام وزارة   دعا 

وال��ربمل��ان��ي��ة ال��دك��ت��ور علي اخل���وال���دة، اإىل 

القيام  ع��ل��ى  ق���ادر  ن��ي��اب��ي  ان��ت��خ��اب جمل�س 

احل��ك��وم��ة  اأداء  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة  مب��ه��ام��ه يف 

وال�����وزراء وامل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ن��اط��ة ب��ه مبوجب 

الد�صتور.

ج���اء ذل���ك خ���الل رع��اي��ت��ه م��ن��دوب��اً عن 

وزير ال�صوؤون ال�صيا�صية والربملانية الأحد، 

حفل اإطالق ال�صراكة بني موؤ�ص�صة “اأك�صن 

لتعزيز  وال������وزارة  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  اإيد” 

امل�صاركة يف النتخابات. ونوه خالل جل�صة 

حوارية �صاركت فيها جمموعة من ال�صباب 

الناخبني.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

مع  ���ص��راك��ت��ه��ا  ع���ن  الأردن  اأوراجن  اأع��ل��ن��ت 

���ص��ب��ك��ة وا���ص��ع��ة م���ن حم����الت ال�����ص��راف��ة،ال��ت��ي 

���ص��ت��ت��ي��ح خ����دم����ات حم��ف��ظ��ت��ه��ا الإل���ك���رتون���ي���ة 

ل����ي����ح����ظ����ى   ،Orange Money
وتفعيلها  املحفظة  فتح  باإمكانية  امل�صتخدمون 

بطاقة  فيهاواإ�صدار  الأموال  اإيداع  اأو  و�صحب 

هذه  يف  واأمان  �صهولة  بكل  لها  املرافقة  الفيزا 

اململكة.و�صتوفر  مناطق  يف  املنت�صرة  املحالت 

من  كل  يف  Orange Moneyخدماتها 
م�����ص��رب�����س ل��ل�����ص��راف��ة، اأب���و ���ص��ي��خ��ة ل��ل�����ص��راف��ة، 

الأردن والإمارات العربية لل�صرافة، ال�صعودي 

لل�صرافة. الرحمن  خليل  لل�صرافة، 

التفا�صيل �ص »5«

 الفايز يفتتح مقر الجمعية االقتصادية 
للمتقاعدين العسكريين

 المستقلة لالنتخاب حريصون على مشاركة
 ذوي اإلعاقة

االنباط-عمان

 اف��ت��ت��ح رئ��ي�����س جم��ل�����س الأع���ي���ان في�صل 

ال���ف���اي���ز، ام�������س الث����ن����ني، م���ق���ر اجل��م��ع��ي��ة 

الق���ت�������ص���ادي���ة ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����ص��ك��ري��ني 

التعاونية.

واأكد الفايز اأهمية دور اجلمعية يف العمل 

الج��ت��م��اع��ي والأن�����ص��ط��ة الق��ت�����ص��ادي��ة مبا 

الظروف  ويح�صن  الوطنية،  التنمية  يخدم 

املعي�صية للمتقاعدين الع�صكريني واأبنائهم، 

متمنيا النجاح وحتقيق الأهداف املرجوة يف 

امل�صلحة  قواتنا  اأبناء  املتقاعدين من  خدمة 

البا�صلة، درع الوطن وح�صنه املنيع.

واأ�صار اإىل التحديات التي يواجهها الأردن 

الفو�صى  وحالة  الإقليمية  الأو���ص��اع  ب�صبب 

يف امل��ن��ط��ق��ة، وال��و���ص��ع ال���ذي ي��ف��ر���س علينا 

احليطة واحلذر وحتُمل امل�صوؤولية الوطنية 

للحفاظ على اأمننا وا�صتقرارنا، واأن نتوحد 

�صعيه  الثاين يف  عبداهلل  امللك  خلف جاللة 

املتوا�صل لبناء الوطن ومواجهة التحديات 

والأخطار.

واأ���ص��اد ال��ف��اي��ز ب��اخل��دم��ات ال��ت��ي تقدمها 

امل�صلحة  قواتنا  من  للمتقاعدين  اجلمعية 

واأجهزتنا الأمنية، وامل�صاريع التي تعمل على 

تنفيذها.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 اأك�����د رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���ص��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

امل�صتقلة لالنتخاب الدكتور خالد الكاللدة 

ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى م�����ص��ارك��ة الأ���ص��خ��ا���س 

الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  الإع�����اق�����ة  ذوي 

وال��رت���ص��ح، من  الق���رتاع  و�صمان حقهم يف 

بحقوق  املعنية  اجلهات  مع  التن�صيق  خالل 

الأ�صخا�س ذوي الإعاقة وبدعم من م�صروع 

ال�شراكة.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ل���ق���ائ���ه مم��ث��ل��ني ع��ن 

امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حل��ق��وق الأ���ص��خ��ا���س ذوي 

الإع��اق��ة وامل��رك��ز ال��وط��ن��ي حل��ق��وق الإن�����ص��ان 

ال��دك��ت��ورة  ن�����ص��ارك بح�صور  ن��ح��ن  وم���ب���ادرة 

ع��ب��ري دب��اب��ن��ة وال���دك���ت���ور زه���ري اب���و ف��ار���س 

اع�صاء جمل�س املفو�صني واملكلفني مبتابعة 

ملف الأ�صخا�س ذوي الإعاقة.

ال��ك��الل��دة ع��ل��ى ����ص���رورة تن�صيق  و����ص���دد 

ال���ت���وع���ي���ة  اجل�����ه�����ود يف جم�������ال خ�����دم�����ات 

الو�صائل  ا���ص��ت��خ��دام  خ��الل  م��ن  النتخابية 

برو�صورات  اإن��ت��اج  يف  والتثقيفية  التوعوية 

توعوية وا�صتخدام لغة الإ�صارة لتمكني ذوي 

الإع���اق���ة م��ن مم��ار���ص��ة حقهم يف الق����رتاع، 

مبينا اأن الهيئة عملت على تاأهيل 23 مركزا 

انتخابيا.

التفا�صيل �ص »4«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

االثيينيين،  اميي�ييس  اليي�ييسييامييييية،  امللكية  االإرادة  �ييسييدرت   

برئا�سة  اجليييدييييدة،  احلييكييوميية  ت�سكيل  عييلييى  بيياملييوافييقيية 

الدكتور ب�سر هاين اخل�ساونة.

“نحن  ال�سامية:  امللكية  االإرادة  ن�س  يلي  وفيما 

ابيين احليي�ييسيين، ملك اململكة االأردنييييية  الييثيياين  عييبييداهلل 

الها�سمية، بناء على ا�ستقالة دولة الدكتور عمر الرزاز، 

وبييعييد االطيييياع عييلييى املييييادة )35( ميين الييد�ييسييتييور، نيياأميير 

1- يعن دوليية الدكتور ب�سر هاين حممد  اآٍت:  مبا هو 

اخل�ساونة، رئي�ساً للوزراء ووزيراً للدفاع.

يعن  اإليييييييه:2-  امليي�ييسييار  الرئي�س  تن�سيب  على  وبيينيياء 

نائباً  كري�سان،  ح�سن  حمييمييود  توفيق  ال�سيد  مييعييايل 

لرئي�س الوزراء ووزيراً لاإدارة املحلية.

3- يييعيين ميييعيييايل اليي�ييسيييييد اأميييييين حيي�ييسيين عييبييداهلل 

للخارجية  ووزيييييراً  الييييوزراء  لرئي�س  نييائييبيياً  اليي�ييسييفييدي، 

و�سوؤون املغرتبن.

الدين  عيياء  �ساح  اأمية  الدكتور  معايل  يعن   -4

لل�سوؤون  دولييية  ووزيييير  الييييوزراء  لرئي�س  نائباً  طييوقييان، 

االقت�سادية.

5- يييعيين ميييعيييايل اليي�ييسيييييد حمييمييد حيي�ييسيين �ييسييليييييمييان 

داووديييييية، وزيييييراً لييلييزراعيية. 6- يييعيين مييعييايل الييدكييتييور 

تي�سري منيزل النهار النعيمي، وزيراً للرتبية والتعليم.

7- يييعيين مييعييايل املييهيينييد�ييس مييو�ييسييى حييابيي�ييس مو�سى 

املعايطة، وزيراً لل�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية.

8- يييعيين مييعييايل اليي�ييسيييييد عييلييي حييمييدان عييبييدالييقييادر 

العايد، وزير دولة ل�سوؤون االإعام.

9- يعن معايل ال�سيد نا�سر �سلطان حمزة ال�سريدة، 

وزيراً للتخطيط والتعاون الدويل.

بيجاينج  مو�سى  يحيى  املهند�س  مييعييايل  10-يييعيين 

ك�سبي، وزيراً لاأ�سغال العامة واالإ�سكان.

11-يعن معايل ال�سيد نايف حميدي حممد الفايز، 

وزيراً لل�سياحة واالآثار.

حديثة  م�سهور  اإبراهيم  الدكتور  معايل  12-يييعيين 

اجلازي، وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة الوزراء.

13-يييييعيييين ميييعيييايل اليييدكيييتيييور اأحيييميييد نيييييوري حممد 

الزيادات، وزير دولة لل�سوؤون القانونية.

14-ييييعييين ميييعيييايل اليييدكيييتيييور بيي�ييسييام �ييسييمييري �ييسييحييادة 

التلهوين، وزيراً للعدل.

�سابر  عبدالرحيم  مها  املهند�سة  معايل  15-تييعيين 

علي، وزيراً لل�سناعة والتجارة والتموين.

عبدالرحمن  عادل  هالة  املهند�سة  معايل  16-تعن 

زواتي، وزيراً للطاقة والرثوة املعدنية.

17-يييعيين مييعييايل الييدكييتييور حمييمييد حمييمييود ح�سن 

الع�سع�س، وزيراً للمالية.

اأحيييميييد م�سّلم  18-ييييعييين مييعييايل اليييدكيييتيييور حمييمييد 

اخلييياييييلييية، وزيييييييراً ليييياأوقيييياف والييي�يييسيييوؤون واملييقييد�ييسييات 

االإ�سامية.

19-ييييعييين مييعييايل اليييدكيييتيييور بييا�ييسييم حمييمييد مييو�ييسييى 

الطوي�سي، وزيراً للثقافة.

20-يعن معايل ال�سيد نبيل �سليم عي�سى امل�ساروة، 

وزيراً للبيئة.

املفلح،  �سعيد  ريا�س  اأمييين  ال�سيد  21- يعن معايل 

وزيراً للتنمية االجتماعية.

“حممد خري” اأحييمييد  الييدكييتييور  مييعييايل  يييعيين   -22

والبحث  الييعييايل  للتعليم  وزيييييراً  قييدييي�ييس،  اأبيييو  حمييمييد 

العلمي.

اإ�سماعيل  عيييواد  حمييمييود  ال�سيد  مييعييايل  يييعيين   -23

اخلراب�سة، وزير دولة.

�سعيد  و�سفي”  “نواف  الدكتور  معايل  يعن   -24

املتابعة  ل�سوؤون  دولة  وزير  التل،  وهبي”  “م�سطفى 
والتن�سيق احلكومي.

اإبييراهيييييم  يييو�ييسييف  تييوفيييييق  ال�سيد  مييعييايل  يييعيين   -25

احلاملة، وزيراً للداخلية.

نيييذيييير مييفييلييح حممد  اليييدكيييتيييور  يييعيين ميييعيييايل   -26

عبيدات، وزيراً لل�سحة.

�سليمان  حيينييا  مييييروان  املييهيينييد�ييس  مييعييايل  يييعيين   -27

خيطان، وزيراً للنقل.

ح�سن  نييايييف  معت�سم  الييدكييتييور  مييعييايل  يييعيين   -28

�سعيدان، وزيراً للمياه والري.

فار�س  �سامة”  “حممد  ال�سيد  معايل  يعن   -29

�سليمان النابل�سي، وزيراً لل�سباب.

30- تييعيين ميييعيييايل املييهيينييد�ييسيية رابيييعييية مييفييلييح عيييودة 

العجارمة، وزير دولة لتطوير االأداء املوؤ�س�سي.

31- يييعيين مييعييايل الييدكييتييور مييعيين ميير�ييسييي عييبييداهلل 

القطامن، وزيراً للعمل ووزير دولة ل�سوؤون اال�ستثمار.

32- يعن معايل ال�سيد اأحمد قا�سم ذيب الهناندة، 

ق�سرنا  عن  �سدر  والريادة.  الرقمي  لاقت�ساد  وزيييراً 

العامر، يف اخلام�س والع�سرين من �سفر �سنة  رغدان 

االأول  ت�سرين  من  ع�سر  الثاين  املوافق  هجرية،   1442

�سنة 2020 ميادية”.

الد�ستورية  اليمن  واليييوزراء  اليييوزراء  رئي�س  واأدى 

�سمو  بح�سور  احل�سينية،  ق�سر  يف  امللك،  جالة  اأمييام 

االأمري احل�سن بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، ورئي�س 

الد�ستورية  اليمن  ويييوؤدي  الها�سمي.  امللكي  الييديييوان 

اأمام جالة امللك، معايل ال�سيد حممود عواد اإ�سماعيل 

اخلراب�سة، وزير دولة، بعد انتهاء فرتة العزل ال�سحي 

“كورونا” الذي  اإيجابية لفح�س  حيث ظهرت نتيجة 

اأمييام جالته  يييوؤدي اليمن الد�ستورية  خ�سع له، كما 

“م�سطفى  �سعيد  و�سفي”  “نواف  الييدكييتييور  مييعييايل 

والتن�سيق  املتابعة  ليي�ييسييوؤون  دولييية  وزيييير  وهبي” الييتييل، 

بيياإجييراءات احلجر  التزامه  انتهاء مدة  بعد  احلكومي، 

ال�سحي املتبعة للعائدين من ال�سفر.

الييوزراء الدكتور ب�سر هاين اخل�ساونة  وكان رئي�س 

رفع اإىل جالة امللك عبداهلل الثاين رد احلكومة على 

كتاب التكليف ال�سامي.

وفيما يلي ن�سه:

اهلل الرحمن الرحيم “ب�سم 
عبداهلل  املييلييك  الها�سمية  اجليياليية  �ساحب  ميييوالي 

الثاين ابن احل�سن املعظم حفظه اهلل ورعاه و�سدد على 

طريق اخلري خطاه.

ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

مقامكم  اإىل  اأرفييييع  اأن  ميييوالي  يييا  لي�سرفني  فيياإنييه 

اليي�ييسييامييي اأ�يييسيييدق اآيييييات الييييوالء واالإخييييا�ييييس، مييقييرونيية 

ويدميكم  اأن يحفظكم  القدير  العلي  اهلل  اإىل  بالدعاء 

ذخراً لوطننا العزيز واأمتنا العربية.

بتكليفي  مييوالي،  يا  ال�سرف  اأعظم  �سرفتموين  لقد 

امل�سوؤولية خلدمة  باأعباء  والنهو�س  بت�سكيل احلكومة 

اأن  عليَّ  اهلل  ميينَّ  ولقد  العزيز،  و�سعبنا  الغايل  وطننا 

اأعمل عن قرب مبعيتكم م�ست�ساراً جلالتكم يف ظرف 

املا�سين، وقد نهلت  العامن  ا�ستثنائي و�سعب خال 

خالهما من مدر�ستكم اأ�سمى قيم االأخاق واالإن�سانية 

قيمة  اإعييياء  على  لييدى جالتكم  املييقييد�ييس  واحليير�ييس 

احتياجات  تلم�س  عييلييى  واحليير�ييس  االأردين  االإنيي�ييسييان 

الييينيييا�يييس، ومبييييا حتييمييلييونييه مييين قيييييم االإيييييثييييار وفيي�ييسييائييل 

االأخييييياق اليي�ييسييخيي�ييسييييية واليي�ييسييمييات الييقيييييادييية واحييييرتام 

االإن�سان املطلق وتوا�سع العظام.

�سيدي �ساحب اجلالة الها�سمية،

ن�سب  وا�ييسييعييا  ال�سامي  التكليف  كييتيياب  تلقيت  لقد 

الييوزراء،  وزمائي  �ساأحملها  التي  االأمانة  ِعَظَم  عيني 

توجيهاتكم  بتنفيذ  واملخل�س  االأميين  االلييتييزام  موؤكدا 

ال�سامية التي وردت يف كتاب التكليف مبا ت�سمنه من 

مهام اأوكلتموها اإىل احلكومة يف امللفات كافة.

وقد حمل كتاب التكليف ال�سامي توجيهاتكم امللكية 

ما  ا�ستثنائي،  ظيييرف  يف  املييرحييليية  ميي�ييسييوؤوليييييات  بتحمل 

ا�ستثنائيا  وجييهييدا  مكثفا  عما  احلكومة  ميين  يتطلب 

اأولييويييات  الإجنييياز املييهييام يف كييل املييلييفييات والق�سايا وفييق 

وبرامج وا�سحة وحمددة، وعلى راأ�سها تقدمي االأف�سل 

وحتييديييث  معي�ستهم  ميي�ييسييتييوى  وحتيي�ييسيين  لييياأردنييييييين 

تداعيات  ومواجهة  بييه،  والنهو�س  الوطني  االقت�ساد 

اأ�سابت العامل، ومن �سمنه بلدنا  جائحة كورونا التي 

الييعييزيييز، والييتيي�ييسييدي لييهييذا الييوبيياء بيياملييوازنيية بيين �سحة 

املواطن ودميومة العمل واالإنتاج وتقليل التبعات على 

االقت�ساد الوطني.

التكليف  كتاب  م�سامن  من  �ستتخذ  احلكومة  اإن 

وعلى  االإجنيييياز،  اأ�ييسييا�ييسييه  للعمل  قييومييياً  نهجا  ال�سامي 

الييرتدد  اأو  التباطوؤ  اأو  لاأخطاء  جمييال  ال  اأنييه  قيياعييدة 

باتخاذ القرار، ولي�س اأمامنا اإال اأن ن�سل الليل بالنهار، 

والتحديات،  العقبات  لتذليل  طاقاتنا  كييل  نبذل  واأن 

وحتقيق االإجنازات املرجوة خدمة للوطن واملواطن.

�ساحب اجلالة الها�سمية،

تيييوؤكيييد احلييكييوميية دقييية واأهييمييييية الييتييعييامييل ميييع املييلييف 

الييعييامل وما  الييتييي مييير بها  الييظييروف  ال�سحي يف هييذه 

يعي�سه حاليا من تداعيات فريو�س كورونا، هذا الوباء 

الذي مل ي�سهد العامل له مثيا منذ قرابة قرن كامل، 

واأن احلكومة وبناء على ما جاء بكتاب التكليف ال�سامي 

لتوؤكد التزامها بالنهج العلمي ال�سليم بكل اإجراءاتها، 

موؤكداً اأن ثقة املواطن ودوره يف التعامل مع هذا امللف 

هو دور رئي�س وحا�سم، باعتبار اأن املواطنن هم �سركاء 

احلكومة يف الت�سدي لهذا الوباء.

باإجراءاتها هو  املواطن  ثقة  اأن  تييدرك  اإن احلكومة 

مييا مينحها االأمييييل بيياالنييتيي�ييسييار عييلييى هيييذا اليييوبييياء، واأن 

مبنية  علمية  �سيا�سات  على  االعتماد  اإىل  يحتاج  ذلييك 

�ستلتزم  ما  وهييذا  والدقيقة،  ال�سحيحة  املعلومة  على 

احلكومة بالقيام به ب�سكل دقيق واأمن.

امللف  �ستويل  اأنييهييا  تييوؤكييد احلكومة  املييجييال  هييذا  ويف 

الوبائي اأهمية خا�سة مع العمل على حت�سن اخلدمات 

الييعيياجييييية االأخييييييرى مييين خييييال االرتييييقيييياء مبيي�ييسييتييوى 

اخليييدميييات اليي�ييسييحييييية املييخييتييلييفيية و�يييسيييرورة اإييييجييياد اآلييييية 

للتن�سيق والت�ساركية بن القطاعات ال�سحية جميعها، 

واحليييفييياظ عييلييى ميي�ييسييتييوى مييتييقييدم لييلييربنييامييج الييوطيينييي 

على  والعمل  االأولييييية،  ال�سحية  والييرعيياييية  للمطاعيم 

اإيجاد اآلية فاعلة قابلة للتطبيق ل�سمان تو�سيع قاعدة 

التاأمن ال�سحي، وزيييادة قدرات  امل�سمولن يف برنامج 

التدريبية  الربامج  وتعزيز  ال�ساملة  ال�سحية  املراكز 

لاأطباء يف خمتلف االخت�سا�سات ال�سحية من خال 

اإ�ييسييافيية بييرامييج جييديييدة وتييطييوييير الييربامييج التدريبية 

اأعييداد  زيييادة  املعمول بها حاليا، ما ي�سهم م�ستقبا يف 

االأطباء يف االخت�سا�سات الطبية.

احلكومة  فييياإن  “كورونا”  مبييلييف  يتعلق  فيما  اأميييا 

�ييسييتييواجييه هيييذا الييوبيياء ميين خيييال الييعييمييل عييلييى تطوير 

للتعامل  الييوبييائييي  والييتييقيي�ييسييي  اليير�ييسييد  ا�ييسييرتاتيييييجييييية 

اآلية  اإيجاد  خييال  من  املجتمعي  االنت�سار  مرحلة  مع 

حمددة لفرق التق�سي يف تعاملها مع احلاالت املوؤكدة 

واملخالطن، وكذلك زيادة قدرات املختربات وتوزيعها 

عييلييى خمييتييلييف حمييافييظييات املييمييلييكيية، فيي�ييسييا عيين اإيييجيياد 

اإىل  حمطات ثابتة ومتحركة الأخذ العينات واإي�سالها 

املختربات املعتمدة ما ي�سمن �سرعة ت�سخي�س احلاالت 

وعزلها.

كما �ستعمل احلكومة على متابعة التطورات املتعلقة 

ماأمونيتها  ثبوت  حييال  توفريها  و�ييسييرورة  باللقاحات 

وجنيياعييتييهييا، و�ييسييتييعييمييل احلييكييوميية عييلييى زييييييادة قييييدرات 

اأ�سرة العناية  امل�ست�سفيات وزيادة عدد االأ�سرة، وخا�سة 

احلثيثة واإ�سراك خمتلف القطاعات ال�سحية يف خطة 

الت�سدي لهذا الوباء.

و�ييسييتييقييوم احلييكييوميية عييلييى الييفييور بيياخييتيييييار �سخ�سية 

طبية تتوىل م�سوؤولية جميع التفا�سيل املتعلقة بالوباء 

ومتابعتها مع معايل وزير ال�سحة، ما ي�سهم بتجويد 

التعامل مع هذا امللف.

و�سيتم ت�سكيل فريق حكومي من الوزراء املخت�سن 

املتعلقة  واليييقيييرارات  املييهييام  اإجنيييياز  �ييسييرعيية  عييلييى  للعمل 

بن  واملتابعة  التن�سيق  �سوية  لرفع  الييوبيياء  مبواجهة 

اأية ثغرات  املعنية، ول�سد  القطاعية  الييوزارات واللجان 

حيييييثييمييا وجيييييدت، وليي�ييسييمييان مييتييابييعيية تيينييفيييييذ اليييقيييرارات 

بيياليينيي�ييسييبيية ملييواجييهيية اليييوبييياء وغييييريه مييين املييلييفييات، فقد 

�ييسييوؤون  يييتييوىل  وزيييييرا  احلييكييومييييية  الت�سكيلة  ت�سمنت 

الييتيينيي�ييسيييييق واملييتييابييعيية ملييخييتييلييف االإجييييييييراءات واليييقيييرارات 

احلكومية املتخذة بهذا ال�ساأن.

و�ييسييتييعييمييل احلييكييوميية عييلييى االإ�يييسيييراع بيياإنيي�ييسيياء املييركييز 

ال�سارية  واالأمييرا�ييس  االأوبييئيية  على  لل�سيطرة  الوطني 

املييركييز مبا  لييهييذا  الييقييانييوين والهيكلي  وو�ييسييع االإطييييار 

اجلوانب  يف  �سواء  اإن�سائه  من  املرجوة  االأهيييداف  يلبي 

العاجية والوقائية والبحثية والرقابية، بحيث يكون 

قائما وعاما خال االأ�سهر الثاثة املقبلة.

وتييوؤكييد احلييكييوميية اأن الييتييعييامييل مييع وبييياء كييورونييا ال 

الييدالئييل  مييع  واالنيي�ييسييجييام  بيياليي�ييسييفييافييييية  يت�سف  اأن  بييد 

العلمية، مع �سرورة االأخذ بعن االعتبار املوازنة بن 

اجلانب ال�سحي والتاأثريات االقت�سادية واالجتماعية 

ومبا  املختلفة،  والييقييطيياعييات  للمواطنن  والتعليمية 

-كما  اعييتييبييار  كييل  فيييوق  امليييواطييين  و�ييسييع �سحة  ي�سمن 

وجهتم جالتكم-.

اعتماد  اإىل  اأجلاأتنا  قد  الييوبيياء  تداعيات  كانت  واإذا 

الدقة  وجييه  على  �سنقّيم  فاإننا  بعد،  عيين  التعلم  منييط 

وال�سرعة، املنظومة التعليمية، و�سنعمل على اإن�ساجها 

وتييطييويييرهييا ملييواجييهيية كييل طيييارئ �ييسييواء هيييذا اليييوبييياء اأو 

غريه، وعلى قاعدة اأ�سا�سية اأن املكان الطبيعي للطلبة 

ا�سطررنا  واإن  حتى  ال�سفية،  وغرفهم  مدار�سهم  هو 

اأ�سلوب التعليم عن  حلمايتهم من الوباء باللجوء اإىل 

بعد، والذي ناأمل و�سنعمل على اأن يكون اإجراء موؤقتا، 

وهو ما ينطبق على جامعاتنا وطلبتها.

�ساحب اجلالة الها�سمية،

الداخلية  التحديات  اأعينها  ن�سب  احلكومة  ت�سع 

تلك  كل  لكن  ال�سعب،  االإقليمي  والو�سع  واخلارجية 

الييتييحييديييات ليين تييكييون م�سجبا لييلييركييون والييتييبيياطييوؤ، بل 

حييافييزا على العمل املييو�ييسييول وامليييبيييادرة اجليييادة الإيييفيياء 

منطلقن  للحكومة،  اأوكلتموها  التي  امل�سوؤولية  اأمانة 

الييييذات واال�ستثمار  يف ذليييك ميين مييبييداأ االعييتييميياد عييلييى 

واإرادتيييه،  االإن�سان  وهييو  العزيز،  وطننا  يف  ثييروة  باأغلى 

وبلدنا  وبناته  الوطن  اأبيينيياء  وكييل  وريييادتييهييم،  وال�سباب 

املئوية  اأعييتيياب  على  ونحن  احلكيمة،  بقيادتكم  الغايل 

واالأنيييواء  العوا�سف  كييل  جتيياوزنييا  وقييد  للدولة  الثانية 

بثبات وخرج منها وطننا اأقوى واأكرث منعة.

و�ييسيييييعييمييل فييريييقيينييا عييلييى تييرجييميية ميي�ييسيياميين كييتيياب 

التعامل  اإىل  ترتقي  عمل  خطة  اإىل  ال�سامي  التكليف 

الراهنة، خلدمة  التحديات  مع  امل�سوؤولية  بروح  اجلاد 

وعزم  طاقة  من  منلك  ما  بكل  ومليكنا  ووطننا  اأهلنا 

واإرادة.

و�ييسييتييحيير�ييس احلييكييوميية كيييل احلييير�يييس عييلييى تييعييزيييز 

العاقة الد�ستورية مع جمل�س االأمة بغرفتيه، االأعيان 

ال�سراكة  الييتييعيياون وروح  اأعييلييى درجيييات  والييينيييواب، وفييق 

الوطنية  الييتيي�ييسييريييعييات  والييتيينيي�ييسيييييق الإجنيييياز  والييتيي�ييسيياور 

ال�سرورية على اأكمل وجه.

�ساحب اجلالة الها�سمية،

يف  اجلييهييود  لتكري�س  جالتكم  توجيهات  اإطيييار  ويف 

ف�ستلتزم  االقت�سادي،  التعايف  لتحقيق  املقبلة  املرحلة 

القطاع اخلا�س على  وبال�سراكة مع  بالعمل  احلكومة 

النمو  لتحفيز  املائمة  االقت�سادية  ال�سيا�سات  تطوير 

من  التخفيف  بهدف  وذلييك  واال�ستثمار،  االقت�سادي 

التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا وحتفيز اإنتاجية 

�سيا�سات  و�ستكون  املختلفة،  االقت�سادية  القطاعات 

الوطني  االقت�ساد  ملنعة  معززة  االقت�سادية  احلكومة 

وتدعيم قدرته على مواجهة االأزمييات الطارئة، وذلك 

ور�ييسييداً  اليييقيييرارات ن�سجاً  اأكيييرث  اإىل  الييو�ييسييول  بييهييدف 

اخلدمات  وتطوير  والبطالة  الفقر  حتديات  ملواجهة 

االجتماعية املختلفة واإياء كل الرتكيز على اأولويات 

الييتييي مت�س  الييقييطيياعييات احليييييوييية  املييواطيين االأردين يف 

والتعليم  والتعليم،  ال�سحة  �سيما  ال  مبا�سرة  حياته 

العايل والنقل.

كييمييا تييلييتييزم احلييكييوميية بيياال�ييسييتييمييرار بيياالإ�ييسيياحييات 

الهيكلية االقت�سادية واملالية ومبا يدعم بيئة االأعمال 

ورفع تناف�سية اململكة اإقليميا وعامليا، مبا يف ذلك تعزيز 

�سوق  حتفيز  على  والعمل  الب�سرية  مييواردنييا  تناف�سية 

العمل االأردين يف القطاعات االقت�سادية الواعدة.

املواطنن على  �سنلتزم ونعمل على طماأنة  اأننا  كما 

ال�سفافية  درجييات  باأعلى  ومييدار  م�سان  العام  املييال  اأن 

واحليير�ييس، وليين نييتييهيياون مييع كييل ميين ت�سول لييه نف�سه 

االعييتييداء على امليييال الييعييام وحييقييوق املييواطيين والييدوليية، 

اآليات  وتعزيز  وتفعيل  الكاملة  ال�سفافية  معايري  وفق 

الرقابة وموؤ�س�ساتها ب�سكل حمكم، و�سيادة القانون على 

اجلميع، واأن يكون ق�ساوؤنا امل�ستقل النزيه هو �ساحب 

اأو  ف�ساد  �سبهة  ت�سوبها  ملفات  اأييية  يف  الف�سل  الكلمة 

اعتداء على املال العام.

ويف هيييذا اليي�ييسييدد نييوؤكييد الييتييزاميينييا بامل�سي قييدميياً يف 

الف�ساد املايل واالإداري والت�سدي له بكل قوة  حماربة 

وحزم، والتقيد ال�سارم منِّي ومن زمائي يف احلكومة 

باأعلى درجات ال�سفافية والنزاهة واحليدة واملو�سوعية 

جالتكم  واأميييام  اهلل  اأميييام  م�سوؤولن  فيها  نقف  التي 

واأمام املوؤ�س�سات الرقابية واملواطنن، واأن نلتزم متاما 

وامل�ساءلة  الرقابة  اأطيير  �سمن  وروحييه  الد�ستور  بن�س 

وبخا�سة اأمام جمل�س االأمة.

موالي �ساحب اجلالة الها�سمية،

كما �ستعمل احلكومة على تطوير منظومة االأمان 

االجييتييميياعييي ليي�ييسييمييان حييييياة كييرمييية لييكييل االأردنييييييين، 

واال�ستمرار يف تنفيذ برامج الدعم التكميلي من خال 

�سندوق املعونة الوطنية، واتخاذ كل اإجراء اأو قرار من 

واالجتماعية  االقت�سادية  االآثييار  من  التخفيف  �ساأنه 

عييلييى املييواطيينيين جيييراء الييتييحييدي االقييتيي�ييسييادي ال�سعب 

الذي يواجهه وطننا العزيز.

وتوؤكد احلكومة تفعيل ال�سراكة مع القطاع اخلا�س 

االقت�سادية  للتنمية  اأ�سا�سيا  وطنيا  �سريكا  باعتباره 

واالإ�سهام يف الت�سدي مل�سكلتي الفقر والبطالة ولتعزيز 

التنمية، وبهذا ال�سدد فاإن احلكومة لن تاألو جهدا يف 

فتح االأبييواب وا�سعة اأمام القطاع اخلا�س لتعزيز دوره 

على امل�ستوى الوطني واخلارجي.

كما وتوؤكد احلكومة اأنها �ستبذل كل اجلهد و�ستتخذ 

اأمام اال�ستثمار  العقبات  القرارات الازمة لتذليل  كل 

الوطني واالأجنبي وملوا�سلة جذب اال�ستثمارات، وبلدنا 

ومبا  جالتكم،  وحكمة  بقيادة  متييامييا  مييوؤهييل  العزيز 

جذب  مركز  يكون  الأن  وا�ستقرار،  اأميين  ميين  بييه  يتمتع 

حيويا لا�ستثمار الوطني واخلارجي.

كما �ستقوم احلكومة باإعداد وتقدمي موازنة واقعية 

املتوقعة  والنفقات  االإييييرادات  تعك�س  للتطبيق  وقابلة 

على  يوائم بن متازمة احلفاظ  وواقعية، مبا  بدقة 

القطاع  اإنتاجية  وحتفيز  واليينييقييدي  امليييايل  اال�ييسييتييقييرار 

اإيييجيياد فيير�ييس الييعييمييل خلف�س معدل  اخلييا�ييس بييهييدف 

البطالة وحماربة الفقر.

على  العامة  املالية  و�سع  اإىل  املييوازنيية  �ستهدف  كما 

طريق وا�سح خلف�س الدين العام وخدمته.

و�ستقوم احلكومة بالعمل على تعزيز االإيرادات من 

خال حماربة التهرب والتجنب ال�سريبي واجلمركي 

الييطييوعييي ت�سهيا على  االليييتيييزام  تييعييزيييز  ميييراعييياة  مييع 

املواطن والقطاع اخلا�س.

كما �ستعمل احلكومة على تطوير منظومة ت�سريعات 

وقدرات دوائر ال�سريبة واجلمارك واالأرا�سي، لتقدمي 

خدمات تليق باملواطن االأردين الكرمي.

بيييحيييدود عييدد  لييقييد جيييياءت ت�سكيلة هيييذه احلييكييوميية 

والتزاما  لت�سكيل احلكومات،  عليها  املتعارف  الييوزارات 

اجلهاز  بتطوير  بالبدء  ال�سامي  لتوجيهكم  وجت�سيدا 

االإداري للدولة، فاإننا �سنقوم بتنفيذ درا�سة مبنية على 

وتقدمي  املقبلة،  الثاثة  ال�سهور  خييال  علمية  اأ�س�س 

اإمكانية دمج بع�س الوزارات والهيئات  مطالعات حول 

اخلدمة  م�ستوى  وحت�سن  العام  القطاع  كفاءة  لرفع 

و�سبط النفقات.

�ساحب اجلالة الها�سمية،

امل�ستقلة  للهيئة  والييداعييم  ال�سند  احلكومة  �ستكون 

الييقييادميية  اليينيييييابييييية  االنيييتيييخيييابيييات  الإدارة  لييانييتييخيياب 

احلكومية  االإمييكييانييات  كييل  وا�سعن  عليها،  واالإ�ييسييراف 

الإجنييييياح االنييتييخييابييات اليينيييييابييييية، واليي�ييسييعييي الأن تييكييون 

انييتييخييابييات نييزيييهيية وعيييادلييية و�ييسييفييافيية مييتييخييذييين جميع 

االإجيييييييراءات اليييازمييية حلييميياييية �ييسييحيية املييواطيينيين من 

فريو�س كورونا اأثناء مراحل االإعداد لانتخابات ويوم 

االقرتاع.

كما �ستوا�سل احلكومة ال�سعي االأكيد لتج�سيد اأو�سع 

ال�سامل  الوطني  الييقييرار  �سنع  يف  للمواطن  م�ساركة 

جتيي�ييسيييييدا مليي�ييسييرية االإ�يييسييياح الييتييي يييقييودهييا جالتكم، 

وجتذيرا للتجربة الدميوقراطية يف بلدنا العزيز.

�ساحب اجلالة الها�سمية،

وملَّيييا كيييان االأميييين الييغييذائييي ي�ستحوذ عييلييى االهييتييمييام 

االأكييييرب ميين ليييدن �ييسيييييدنييا، فييياإن احلييكييوميية عييازميية على 

معتمدة  اليييزراعيييي،  بالقطاع  النهو�س  اأ�ييسييبيياب  تييوفييري 

املهنية  مهاراتها  �سنعزز  التي  الب�سرية  مييواردنييا  على 

وتنظيمها  التناف�سية  قدراتنا  رفع  اأجييل  من  والتقنية 

وتنويع  لتطوير  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  وتعزيز 

جديدة  ت�سديرية  اأ�ييسييواق  وفتح  القطاع  هييذا  اإنتاجية 

له، وكل هذه االإجراءات تهدف اأي�سا اإىل تعزيز االأمن 

االأردن  يكون  اأن  اإىل  ذلك  وتتعدى  اململكة  يف  الغذائي 

قوة اإقليمية يف تعزيز االأمن وال�سناعات الغذائية.

وفيما يتعلق بقطاع ال�سياحة، فاإن احلكومة عازمة 

لتخفيف  اإبييداعييييية  مبتكرة  حييلييول  اإىل  الييتييو�ييسييل  عييلييى 

االأ�سرار التي حلقت بالقطاع ال�سياحي نتيجة جائحة 

كورونا، حيث يعترب من اأكرب القطاعات املت�سررة من 

اإىل  الإعييادتييه  الييفييوري  العمل  ي�ستوجب  مييا  اجلييائييحيية، 

الوطني  لاقت�ساد  رئي�س  كييمييورد  وحيويته  ن�ساطه 

واإيجاد الفر�س وجذب اال�ستثمارات اإليه.

كييمييا و�ييسييتييعييمييل احليييكيييومييية عييلييى تيينييفيييييذ تييوجيييييهييات 

الييطيياقيية مبا  بيياال�ييسييتييمييرار يف هيكلة قييطيياع  جييالييتييكييم 

ا�ستخدام الطاقة يف خمتلف  ينعك�س على زيييادة كفاءة 

الوطني،  االقييتيي�ييسيياد  على  كلفها  وخف�س  الييقييطيياعييات، 

وتطوير منظومة القطاع ل�سمان اأمن التزود بالطاقة 

وزيادة االعتماد على امل�سادر املحلية.

و�ستقوم احلكومة بو�سع اخلطط واتخاذ االإجراءات 

النقل  منظومة  وتفعيل  حت�سن  يف  لاإ�سراع  الازمة 

اليييعيييام امليي�ييسييتييدام وزييييييادة كيييفييياءة و�ييسييائييل اليينييقييل الييعييام، 

الطاقة  وا�ييسييتييخييدام  التكنولوجيا  توظيف  خييال  ميين 

العاملن بهذا  وبناء قدرات  الذكية  املتجددة واحللول 

املييراأة  اإقييبييال  اأثيير كبري يف زيييادة  القطاع، ملا لذلك من 

وال�سباب على العمل.

و�ييسييتييويل احلييكييوميية اليي�ييسييبيياب جييل اهييتييمييامييهييا، وهييم 

الواعد، و�ست�سع احلكومة كل اخلطط  امل�ستقبل  جيل 

ورعاية  ال�سباب  بقطاع  للنهو�س  الييازميية  والييربامييج 

اهتماماتهم واإبداعاتهم التي �سكلت مفخرة بن �سعوب 

العامل، وهو ما يلقي علينا م�سوؤولية متكينهم ورفدهم 

احلا�سنة  والبيئة  والتكنولوجيا  املييعييرفيية  اأ�ييسيي�ييس  بكل 

لطاقاتهم.

و�ست�ستمر احلكومة يف دعم وحتفيز الريادة الرقمية 

االأردن  خطا  اإذ  االإلكرتونية،  احلكومة  تعزيز  وبرامج 

خييطييوات جيييييدة يف هييذا املييجييال، والييقييطيياعييات االأردنييييية 

موؤهلة لت�ستوعب املزيد من هذه املعرفة والتكنولوجيا 

الرقمية التي باتت حاجة �سرورية وملحة ال غنى عنها 

لدول و�سعوب العامل.

�ساحب اجلالة الها�سمية،

اجلي�س   - االأردنييييييية  امل�سلحة  قييواتيينييا  منت�سبي  اإن 

العربي واأجهزتنا االأمنية، هم مو�سع الفخر واالعتزاز، 

وهييم قييرة عيين القائد االأعييلييى وحمطة فخر واعييتييزاز 

و�ست�سع  احل�سن،  ودرعيييه  الييوطيين  و�سياج  االأردنييييين 

راأ�ييس  على  بهم  واالهتمام  الرعاية  موا�سلة  احلكومة 

واإعييدادا وت�سليحا و�ستوفر لهم �سبل  اأولوياتها تدريبا 

اأمانة  العي�س الكرمي، لتمكنيهم من اال�ستمرار بحمل 

وم�سوؤولية حماية وطننا العزيز.

للحكومة  ال�سامي  تكليفكم  كتاب  ن�س  ورد يف  وكما 

الع�سكرين  املييتييقيياعييدييين  ميين  اليي�ييسيياح  رفيييياق  “فاإن 
واملييحيياربيين الييقييدامييى، هييم الييرديييف الييقييوي والييقييريييب 

اأ�سا�سي  وحمييور  االأميينييييية،  واأجهزتنا  امل�سلحة  للقوات 

فاإن على احلكومة  الوطني، لذلك  االأمن  يف منظومة 

الييعييمييل عييلييى حتيي�ييسيين اليييواقيييع املييعييييي�ييسييي لهم”، وهيييذا 

الييتييوجيييييه مييييوالي �ييسيييييكييون جيييل اهييتييمييامييات احلييكييوميية 

لتنفيذه بكل اأمانة واإخا�س.

ونيييوؤكيييد اأن احلييكييوميية �ييسييتيي�ييسييري عييلييى خييطييى ونييهييج 

ق�سيتنا  اإزاء  وامل�سرفة  الثابتة  ومواقفكم  جالتكم 

وكما  �ستبقى  الييتييي  الفل�سطينية،  الق�سية  املييركييزييية 

يف  و�سن�ستمر  اأولييوييياتيينييا،  �ييسييدارة  يف  جالتكم  وجهتم 

امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة  لقيام  اجلهود  كل  بذل 

وعا�سمتها القد�س ال�سرقية، على خطوط الرابع من 

حزيران عام 1967.

كييمييا و�يييسيييتيييويل احليييكيييومييية اأهيييمييييييية خييا�ييسيية لييرعيياييية 

الأمانة  تنفيذاً  ال�سريف،  القد�س  يف  املقد�سة  االأميياكيين 

بها  تنه�سون  الييتييي  والييتيياريييخييييية  الييدييينييييية  امليي�ييسييوؤولييييية 

املقد�سة  االأماكن  الها�سمية على  جالتكم، وو�سايتكم 

ال�ساعية  املييحيياوالت  لكل  الت�سدي  يف  و�سن�ستمر  فيها، 

لتغيري الو�سع التاريخي والقانوين القائم يف القد�س 

ال�سريف.

و�ستعمل احلييكييوميية بييكييل جييد واليييتيييزام عييلييى اإعييطيياء 

العربي  والعمل  التن�سيق  تعزيز  على  للعمل  االأولييوييية 

اأطر التعاون االقت�سادي والتجاري  امل�سرتك، وتو�سيع 

امل�سالح  يحقق  مبييا  عييالييييية،  بت�ساركية  واال�ييسييتييثييميياري 

امليي�ييسييرتكيية، ويييخييدم الييقيي�ييسييايييا الييعييربييييية ويييعييود بيياالأثيير 

االإيجابي على االأردن كما وجهتم جالتكم.

�سيدي �ساحب اجلالة الها�سمية،

تييلييك كييانييت امليييحييياور الييعيياميية الييتييي �ييسييتييعييمييل وفقها 

بها  املنوطة  املبا�سرة واحلالة  املهام،  اإطييار  احلكومة يف 

يف كتاب التكليف ال�سامي وبخا�سة ما يتعلق باأولويات 

الييتييعييامييل مييع جييائييحيية كيييورونيييا ومييو�ييسييوع االنييتييخييابييات 

النيابية والبدء باإعداد موازنة عامة للدولة.

اأما فيما يتعلق باملنهجية التف�سيلية لعمل احلكومة 

املبا�سرة  املييهييام  يييتييجيياوز  الييقييطيياعييات، ومبيييا  يف خمتلف 

نلتزم  فاإننا  ال�سامي،  التكليف  كتاب  يف  اإليها  املوكلة 

خال  ال�سامي  ملقامكم  مف�سل  تنفيذي  برنامج  برفع 

للتعامل  ال�ساملة  واملنهجية  الروؤية  يت�سمن  يوم،   100

مع خمتلف الق�سايا االقت�سادية واالجتماعية واملالية 

مربوطة  القطاعات  ملختلف  واالإ�ساحية  وال�سيا�سية 

لقيا�س  وا�ييسييحيية  واأدوات  للتنفيذ،  زميينييييية  مبييواقيييييت 

االإجنيياز، لتكون احلكومة م�سوؤولة عنها يف كل حمطة 

اأمام جالتكم واأمام جمل�س االأمة.

اأع�ساء  اأ�سماء  ال�سامي  مقامكم  اإىل  اأرفييع  اإذ  واإنني 

التكرم  جالتكم  من  التم�س  فاإنني  اليييوزاري،  الفريق 

باملوافقة عليها.

نعمل  اأن  على  احلبيب  و�سعبنا  جالتكم  معاهدين 

وخدمة  فينا  اآمييالييكييم  حتقيق  اأجيييل  ميين  طاقتنا  وبييكييل 

وطننا الغايل، �سارعن اإىل اهلل عز وجل اأن يحفظكم 

وي�سدد على طريق اخلري واحلق خطاكم.

وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

املخل�س دوما لكم ولعر�سكم املفدى

الدكتور ب�سر هاين اخل�ساونييييييييية

عّمان يف 12 ت�سرين االأول 2020”.

�سمو  الثاين، بح�سور  امللك عبداهلل  والتقى جالة 

االأمييييري احليي�ييسيين بيين عييبييداهلل الييثيياين، ويل الييعييهييد، يف 

الدكتور عمر  ال�سابق  الييوزراء  رئي�س  ق�سر احل�سينية، 

الرزاز واأع�ساء احلكومة امل�ستقيلة، حيث �سكرهم على 

ما بذلوه من جهود اأثناء توليهم اأمانة امل�سوؤولية.

الخصاونة ردا على كتاب التكليف السامي: ال مجال لالخطاء او التباطؤ

إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الخصاونة

20 الثالثاء   13/ 10 / 2020



املحلي
30

 نبارك لدولة الرئي�س وطاقم الفريق الوزاري اجلديد الثقة امللكية ال�سامية مع كل 

االمنيات لهم بالتوفيق وحتقيق اهدافنا الوطنية املرجوه.

الدكتور  دول��ة  حكومة  لت�سكيلة  االوىل  املطالعة  وعند  االردنيني  جميع  كحال  حايل 

امل�سميات مما  وتعدد  ال��وزراء  ال�سديد من حيث عدد  ب��االزدح��ام  �سعرت  ب�سر اخل�ساونة 

اثار الت�ساوؤل هل حجم احلكومة مرتبط بحجم التحديات الكبرية التي يواجهها وطننا 

العزيز وهل  احلكومة توؤطر ا�سرتاتيجيها بالكم والعدد ملواجهة هذه التحديات.

 ولكي اكون من�سفاً فقد حملت الت�سكيلة احلكومية العديد من ال�سخ�سيات الوطنية 

ال��وط��ن��ي وال��ذي��ن نكن لهم كل  ب��اع كبري بالعمل  وال����ذوات ا���س��ح��اب اخل���رة وم��ن لهم 

االح��رتام والتقدير و�ساجتنب ان ار�سم يف وجهة نظري هذه مالمح اوم�ساعر التفاءل 

او االحباط و �ساحاول ان اكون مو�سوعي من خالل الت�ساوؤالت التالية والتي �ستجيبنا 

عليها االيام القادمة من عمر هذه احلكومة وما �ستتخذه من قرارات  :

ر�ساقة القرار احلكومي وا�ستجابتها  على  وازدحامها  احلكومة  ثقل  �سيوؤثر  • كيف 
لالزمات؟

ال�سالحيات على جودة القرار احلكومي؟ وت�سارب  امل�سميات  تعدد  �سيوؤثر  • كيف 
• هل �سيوؤثر ثقل احلكومة على قدرة دولة الرئي�س على ادارة ايقاع الفريق احلكومي 

دون ن�ساز؟

الكم  ه��ذا  مع  ال�سياعبالتفا�سيل  نف�سهمن  ع��زل  الرئي�س  دول��ة  �سي�سمن  كيف   •
الكبري من الوزراء؟

وتنا�سقه وعدم  تناغمه  للحكومة و�سمان  االإعالمي  اخلطاب  �سبط  �سيتم  كيف   •
ت�سارب الت�سريحات مما ي�ستت الراأي العام؟

ال��وزاري من طرف  الفريق  داخل  املتوقع  ال�سراع  حجم  مع  التعامل  �سيتم  • كيف 
ومع جمل�س النواب من طرف اخر؟

• اأخريا، اأما كان باالمكان اال�ستعا�سة عن هذا العدد الكبري، والذي مل ادرك املغزى 
منه -اذا كان مبني على ا�سا�س جغرايف او �سيا�سي او فني- بتفعيل �سعاراتنا عن ال�سراكة 

بني اأ�سحاب اخلرة والعالقة يف القطاع احلكومي واخلا�س واالأهلي. 

اإذا كان هناك در�س واحد علينا جميعا تعلمه يف هذه املرحلة احلرجة هو حاجتنا الأن 

يكون للجميع مكان على طاولة احلوار و�سنع القرار واأن نتحمل جميعاً م�سوؤولية قرارنا 

الوطني دون احلاجة بان ن�سري بحكومة ثقيلة قد تثقل قدرتنا على اتخاذ القرار.

بالعمل معاً  الكبرية  التحديات  الكثري وجتاوز  كلي قناعة بقدرتنا على اجناز  ختاماً 

وان يكون الوطن هو البو�سلة الوحيدة للجميع.

رائد الخرابشة

حكومة مزدحمة باجندات 
مزدحمة

االنباط-عمان

التي  ال���وزراء يف جل�سته  ق��ّرر جمل�س   

ع��ق��ده��ا، ام�����س االث��ن��ني، ب��رئ��ا���س��ة رئي�س 

اخل�ساونة،  ه��اين  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء 

االإع���الم،  ل�����س��وؤون  ال��ّدول��ة  وزي���ر  ت�سمية 

ع���ل���ي ال����ع����اي����د، ن���اط���ق���اً ر����س���م���ّي���اً ب��ا���س��م 

احلكومة.

االنباط-عمان

ال����وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر هاين  اأع���رب رئي�س 

اخل�����س��اون��ة واأع�������س���اء ال��ف��ري��ق ال�������وزاري عن 

فعاليات  م��ن  للمهنئني  وت��ق��دي��ره��م  �سكرهم 

�سعبية ور�سمية ب�سدور االإرادة امللكية ال�سامية 

املهنئني  ال��ت��زام  مثمنني  احل��ك��وم��ة،  بت�سكيل 

بتقدمي التهاين هاتفياً وعر و�سائل التوا�سل 

االإل��ك��رتوين، وع��دم زي��ارة الفريق ال���وزاري يف 

التزاماً  التهاين  لتقدمي  بيوتهم  اأو  مكاتبهم 

الدفاع  واأوام���ر  الوقائية  ال�سحية  بالتدابري 

الهادفة ملنع انت�سار عدوى كورونا.

االنباط- عمان

 طلب وزير الرتبية والتعليم الدكتور 

املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ن  النعيمي  تي�سري 

تعليق عمل املراكز الثقافية يف اململكة.

ال��ذي  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال���وزي���ر  تن�سيب  ج���اء 

رقم  ال��دف��اع  الأم��ر  ا�ستنادا  عليه  اأطلعت 

7 وت���ع���دي���الت���ه مل���ا ت�����س��ك��ل��ه ه����ذه امل���راك���ز 

م��ن خم��اط��ر ك��ب��رية ع��ل��ى م��رت��ادي��ه��ا من 

الطلبة.

االنباط عمان

واإدارة  ل���الأم���ن  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز  ن�����س��ر   

االأزم���������ات، ���س��ب��اح ال���ي���وم االث����ن����ني، ���س��ورا 

اجلغرافية،  اخلرائط  نظام  من  تو�سيحية 

االإ�سابات بفريو�س  اأع��داد  تظهر تراجعا يف 

كورونا يف منطقة الزرقاء اجلديدة.

وق�����ال امل���رك���ز ان ت���راج���ع اع������داد اال����س���اب���ات 

بفريو�س كورونا يف منطقة الزرقاء اجلديدة ياأتي 

بعد تنفيذ اإجراءات عزل وحظر �سامل فيها. 

االنباط-عمان

وزارة  يف  املوحد  القبول  تن�سيق  وح��دة  اأعلنت 

طلبات  نتائج  العلمي،  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم 

وم��ن جامعة  اآخ���ر،  اإىل  تخ�س�س  م��ن  االن��ت��ق��ال 

اإىل اأخرى، للطلبة امل�ستفيدين من مكرمة اأبناء 

الع�سائر يف مدار�س البادية االأردنية واملدار�س ذات 

الظروف اخلا�سة للعام اجلامعي 2020 / 2021.

ال��وزارة يف بيان ام�س االثنني، الطلبة  ودع��ت 

ال��دخ��ول اإىل ال��راب��ط ال��ت��ايل مل��ع��رف��ة ال��ن��ت��ائ��ج : 

http://www.admhec.gov.jo/

 AdmAKLObjResults .aspx
واأكدت اأن اأي طالب مل يتم تلبية رغبته باالنتقال 

فاإن ذلك ب�سبب عدم حتقيقه للحد االأدنى ملعدل 

يرغب  ال���ذي  التخ�س�س  يف  التناف�سي  ال��ق��ب��ول 

امللكية  امل��ك��رم��ة  م��ع��دالت  اإل��ي��ه �سمن  ب��االن��ت��ق��ال 

ال�سامية يف املحافظة التي يناف�س فيها الطالب.

و�سددت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

حرم  ب��دخ��ول  �سخ�س  الأي  ت�سمح  ل��ن  اأن��ه��ا  على 

القبول  تن�سيق  وح��دة  مراجعة  بغر�س  ال����وزارة 

امل���وح���د، ح��ر���س��اً ع��ل��ى ���س��الم��ة ك���ل م���ن متلقي 

اخل���دم���ة وم���وظ���ف���ي ال��������وزارة يف ظ���ل االرت���ف���اع 

امل��ل��ح��وظ يف ع���دد االإ����س���اب���ات ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

اإغ����الق ع��دد  يف ال��ف��رتة االأخ����رية مم��ا ت�سبب يف 

اليومني  يف  احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال���وزارات  من 

االأخريين.

 16 وفاة و1147 إصابة جديدة بكورونا منها 5 خارجية

رئيس الوزراء: نهج الحكومة وديدنها االنفتاح على 
وسائل اإلعالم والمصارحة والمكاشفة مع المواطن

 رئيس هيئة االعتماد يزور جامعة العلوم اإلسالمية العالمية

 أمين عام الشؤون السياسية يدعو الناخبين 
لالنتخاب على أسس برامجية

االنباط- عمان

 16 ت�سجيل  ع��ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ام�س  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  وفاة  حالة 

االث���ن���ني، ل��ريت��ف��ع اإج���م���ايل ع����دد ال��وف��ي��ات 

بدء  منذ  بالفريو�س  االإ�سابة  عن  الناجمة 

اجلائحة اإىل 207 حاالت.

ح��ال��ة   1147 ت�����س��ج��ي��ل  ع����ن  اأع����ل����ن  ك���م���ا 

اإ���س��اب��ة ج��دي��دة ب��ال��ف��ريو���س، خ���الل ال���� 24 

اإجمايل عدد حاالت  املا�سية، لريتفع  �ساعة 

26073 حالة، ح�سب  اإىل  اململكة  االإ�سابة يف 

املوجز االإعالمي ال�سادر عن رئا�سة الوزراء 

ووزارة ال�سحة.

االآت���ي:  النحو  االإ���س��اب��ات على  وت��وّزع��ت 

حم��اف��ظ��ة  يف   647 حم��ل��ّي��ة،  اإ����س���اب���ة   1142

52 يف  ال��زرق��اء،  116 يف حمافظة  العا�سمة، 

حمافظة جر�س، 24 يف حمافظة معان، 18 يف 

حمافظة اإربد، 5 يف حمافظة املفرق، 163 يف 

حمافظة الكرك، 62 يف حمافظة البلقاء، 30 

يف حمافظة ماأدبا، 18 يف حمافظة عجلون، 7 

يف حمافظة العقبة، 5 حاالت خارجّية منها 

اململكة، وحالة  م��ن خ���ارج  ال��ق��ادم��ني  ب��ني   4

واحدة ل�سائق �ساحنة اأردين قادم عر مركز 

حدود العمري.

 21948 اإج�����راء  ف��ق��د مّت  امل��وج��ز  وح�����س��ب 

ف��ح�����س��اً خم���رّي���اً خ����الل ال�����س��اع��ات ال����� 24 

الفحو�سات  ع��دد  اإجمايل  لي�سبح  املا�سية، 

منذ بدء اجلائحة 1439205 فحو�سات.

ا���س��ت��م��رار  ال�����س��ّح��ة يف ظ���ّل  ودع����ت وزارة 

ت�سجيل االإ�سابات املحلّية، اجلميع لاللتزام 

ال���ّدف���اع، واّت���ب���اع م��ع��اي��ري ال�سالمة  ب���اأوام���ر 

اإقامة  وع��دم  الكّمامات،  وارت���داء  والوقاية، 

التجّمعات الأكرث من 20 �سخ�ساً، وا�ستخدام 

تطبيقي )اأمان و�سحتك(.

االنباط-عمان

 اأك������د رئ���ي�������س ال����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����س��ر 

ن��ه��ج احل���ك���وم���ة ودي��دن��ه��ا  اأن  اخل�������س���اون���ة، 

�سيكون االنفتاح الكامل على و�سائل االإعالم 

واحلقيقية  ال��ت��ام��ة  وامل��ك��ا���س��ف��ة  وامل�����س��ارح��ة 

وال�سادقة واملو�سوعية مع املواطن االأردين.

وق������ال رئ���ي�������س ال���������وزراء يف ت�����س��ري��ح��ات 

ت����اأدي����ة احل���ك���وم���ة لليمني  ���س��ح��ف��ي��ة ع��ق��ب 

الد�ستورية اأمام جاللة امللك، ام�س االثنني، 

االأردين  امل��واط��ن  خماطبة  يف  ن�سعى  “لن 
بال�سعبوية،  متعلقة  اع��ت��ب��ارات  حتقيق  اإىل 

موؤملة  كانت  اإن  حتى  ال��ق��رارات  كل  و�سناأخذ 

بلدنا  ح��م��اي��ة  بالنتيجة  ت�ستهدف  ول��ك��ن��ه��ا 

وحت�سني اأو�ساع مواطننا باإذن اهلل”.

اأن احلكومة  اخل�����س��اون��ة  ال��دك��ت��ور  واأك����د 

الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  بثقة  تت�سرف 

وح��م��ل اأم���ان���ة امل�����س��وؤول��ي��ة يف ه����ذا ال��ظ��رف 

ال�سعب واال�ستثنائي واملف�سلي.

ال������وزراء  جم��ل�����س  ج��ل�����س��ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ال���ي���وم  ظ���ه���ر  ب���ع���د  ع����ق����دت  ال����ت����ي  االأوىل 

يف  الرئي�سية  واملالمح  املحطات  ا�ستعر�ست 

على  احلكومة  ورد  ال�سامي  التكليف  ك��ت��اب 

وال��ذي حدد مهمات  ال�سامي  التكليف  كتاب 

رئي�سة للحكومة؛ اأولها التعاطي مع جائحة 

على  املحافظة  يف  املطلوب  وال��ت��وازن  كورونا 

���س��ح��ة امل���واط���ن ال��ت��ي مت��ث��ل اأول���وي���ة ك��رى 

وق�����س��وى جل��الل��ة امل��ل��ك وم����راع����اة حماية 

يت�سرر  ال  ح��ت��ى  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

االقت�ساد الوطني وال ترتفع ن�سب البطالة، 

ولكي تبقى عجلة اأرزاق النا�س دائرة وتبقى 

القطاعات االقت�سادية عاملة.

اأن���ه ت��ق��رر خالل  واأع��ل��ن رئي�س ال�����وزراء، 

ج��ل�����س��ة جم��ل�����س ال��������وزراء ال���ي���وم وام���ت���ث���ااًل 

االختيار  يقع  ب��اأن  ال�سامي  امللكي  للتوجيه 

اإدارة  على �سخ�سية طبية لتتوىل م�سوؤولية 

ملف كورونا داخل وزارة ال�سحة التي تتوىل 

املوؤ�س�سية  ال���ق���درات  وت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  اأي�����س��اً 

للقطاع ال�سحي باأكمله.

ولفت اإىل اأنه �سيتم اختيار هذه ال�سخ�سية 

الطبية قريباً لتعمل يف اإطار منظومة وزارة 

موؤ�س�سات  م��ع  والتن�سيق  بالتعاون  ال�سحة 

الدولة االأخرى، و�ستلجاأ اإىل تعبئة الطاقات 

العام  ال�سحي  القطاع  يف  املوجودة  الوطنية 

واخلدمات  اجلامعية  امل�ست�سفيات  فيها  مبا 

ال��ط��ب��ي��ة وب��ال�����س��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع ال�سحي 

اخل���ا����س ال����ذي مي��ت��ل��ك اإم��ك��ان��ي��ات معترة 

والذي ما فتىء �ساأنه �ساأن القطاع اخلا�س يف 

جماالت اأخرى باأن يكون �سريكاً ا�سرتاجتياً 

للدولة خا�سة يف املفا�سل الوطنية الكرى 

والتي  الوطنية  الهمم  �سحذ  تتطلب  ال��ت��ي 

العام  القطاع  فكرة  ب��ني  فيها  ال��ف��ارق  ي��زول 

ال��وزراء  رئي�س  وا�ستذكر  اخلا�س.  والقطاع 

ح��دي��ث ج��الل��ة امل��ل��ك م���ع ب���داي���ة اجل��ائ��ح��ة 

عندما قال جاللته “باأنه يباهي العامل بهذا 

ال�سعب”، موؤكداً اأن “�سعبنا بال �سك �سريك 

اأ�سا�سي يف ال�سيطرة على املنحنى الت�ساعدي 

ال�سراكة  روح  وف���ق  وان��ت�����س��اره  ال���وب���اء  ل��ه��ذا 

الوقاية  و�سائل  اتباع  خالل  من  وامل�سوؤولية 

والتباعد الالزمة باعتبارها الو�سائل االأجنع 

للفريو�س”،  الوبائي  االنت�سار  حما�سرة  يف 

“نحن ن��ع��ول ع��ل��ى وع���ي امل��واط��ن  م�����س��ي��ف��اً 

وحبه لوطنه و�ست�سدد احلكومة االإج��راءات 

املرتبطة باملخالفات يف حال وقوعها”

االنباط-عمان

االأ�ستاذ  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  رئي�س  زار 

العاملية  االإ�سالمية  العلوم  جامعة  ال�سرايرة   ظافر  الدكتور 

والتقى رئي�سها االأ�ستاذ الدكتور حممد علي اخلاليلة.

���س��رح مف�سل ح���ول اخل��ط��وات  اإىل  ال�����س��راي��رة   وا���س��ت��م��ع 

واالإجراءات التي اتخذتها اجلامعة ملواكبة متيزها با�ستقطاب 

62 جن�سية  ي��ت��وزع��ون على  ال��ذي��ن  واالأج��ان��ب  ال��ع��رب  الطلبة 

عربية واأجنبية.

وا�ستعر�س جانباً من االأرقام واالإح�ساءات واملوؤ�سرات التي 

العاملية  الت�سنيفات  يف  امل�ساركة  الأغرا�س  اجلامعة  اعتمدتها 

ال��ت��دري�����س واأع�����داد الطلبة واأع�����داد هيئة  وخ��ا���س��ة يف جم���ال 

اأ�س�س  م��ن  الت�سنيفات  تلك  تعتمده  وم��ا  ون�سبها،  التدري�س 

واآليات الحت�ساب تلك الن�سب.

و�سلت  ال��ذي  املتقدم  بامل�ستوى  ال�سرايرة  الدكتور  واأ���س��اد 

اأ�س�س  تطبيق  على  وحر�سها  م�سريتها،  خالل  اجلامعة  اإليه 

و�سروط االعتماد، مبا ي�سمن جودة التعليم.

م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اخل��الي��ل��ة ع��ن �سكر 

اجلامعة وتقديرها ملا تقوم به هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم 

العايل من مهام ، وم�ساهمتها الفاعلة يف �سمان �سري م�سرية 

العاملية،  ال�����س��واب��ط  اأرق����ى  �سمن  االأردن  يف  ال��ع��ايل  التعليم 

بالتعاون  اجلودة  و�سبط  �سمان  ل�سوؤون  احلثيثة  ومتابعتهما 

مع جامعات الوطن.

اجلامعة  خطوات  اخلاليلة   الدكتور  االأ�ستاذ  وا�ستعر�س 

امل�ستقبلية وجوانب من خطتها اال�سرتاتيجية خالل املرحلة 

املقبلة.

�سليم  الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  نائب  اللقاء  ح�سر 

احل��ت��ام��ل��ة وم�����س��اع��دو ال��رئ��ي�����س ال���دك���ت���ور غ��ال��ب احل����وراين 

والدكتور هارون الق�ساة.

االنباط-عمان

ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزارة  عام  اأمني  دعا   

وال��رمل��ان��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي اخل���وال���دة، اإىل 

ان��ت��خ��اب جم��ل�����س ن��ي��اب��ي ق���ادر ع��ل��ى ال��ق��ي��ام 

احل��ك��وم��ة  اأداء  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة  يف  مب��ه��ام��ه 

وال����وزراء وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ن��اط��ة ب��ه مبوجب 

الد�ستور.

جاء ذلك خالل رعايته مندوباً عن وزير 

ال�سوؤون ال�سيا�سية والرملانية االأحد، حفل 

اإطالق ال�سراكة بني موؤ�س�سة “اأك�سن اإيد” 

امل�ساركة  لتعزيز  وال��وزارة  العربية  املنطقة 

يف االنتخابات.

فيها  �ساركت  ونوه خالل جل�سة حوارية 

باأهمية  الناخبني،  ال�سباب  م��ن  جمموعة 

الوعي لدى الناخبني مببداأ االقرتاع على 

براجمية. اأ�س�س 

جمل�س  اأع��ط��ى  الد�ستور  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

لعمل  اأ�سا�سا  ورقابيا  ت�سريعيا  دورا  النواب 

يقوم  للنائب  التمثيلي  الدور  واأن  الرملان، 

ع��ل��ى اإي�������س���ال ه��م��وم وم�����س��اك��ل امل��واط��ن��ني 

الدور  اأن  للحكومة واملطالبة بحلها، مبينا 

اخل��دم��ات��ي م��ن��اط ب��ال��ب��ل��دي��ات وال�����وزارات 

الر�سمية. واملوؤ�س�سات 

م��ع  وب���ال���ت���ع���اون  ال��������وزارة  اأن  واأو������س�����ح 

����س���رك���ائ���ه���ا م�����ن ال������������وزارات واجل����ام����ع����ات 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين نظمت عددا من 

والور�سات  وال��ل��ق��اءات  احل��واري��ة  اجلل�سات 

االنتخاب  واأهمية  الرملان  ب��دور  للتعريف 

اإطالقها  اإىل  اإ�سافة  براجمية،  اأ�س�س  على 

منذ اأ�سابيع حملة “�سوتك .. م�ستقبلك”، 

بالعملية  امل�ساركة  على  ال�سباب  لت�سجيع 

االنتخابية.

ن�ساطاتها  خ��الل  م��ن  ال����وزارة  اأن  وب��ني 

حتاول  ما�سية  �سنوات  مدى  على  املتنوعة 

ال���و����س���ول ل��ل��م��واط��ن��ني ب��ج��م��ي��ع ف��ئ��ات��ه��م 

ب��رام��ج م��ت��ع��ددة تتعلق  ال��ع��م��ري��ة، واأع�����دت 

والعمل  القانون  و�سيادة  ال��رمل��ان  مبفهوم 

احل���زب���ي وال��ت��ع��ري��ف ب�������االأوراق ال��ن��ق��ا���س��ي��ة 

جلاللة امللك عبداهلل الثاين.

واأكد اخلوالدة، خالل اجابته عن اأ�سئلة 

ي��وؤدي  ال  ال�سيا�سي  ال��وع��ي  اأن  امل�����س��ارك��ني، 

ب��االن��ت��خ��اب��ات  امل�����س��ارك��ة  ال���ع���زوف ع���ن  اإىل 

ن���اجت عن  ف����االأول  امل��ق��اط��ع��ة،  ع��ن  ويختلف 

عدم االهتمام بال�ساأن االنتخابي يف حني اأن 

اأي  تاأتي ملوقف �سيا�سي وال حتقق  املقاطعة 

ايجابيات.

وق�����ال�����ت امل�����دي�����ر االإق����ل����ي����م����ي ب����االإن����اب����ة 

اخل��ط��ي��ب  ع����روب  اإيد”  “اأك�سن  مل��وؤ���س�����س��ة 

ال�سوؤون  وزارة  مع  وبالتعاون  املوؤ�س�سة  اأن 

من  ع���ددا  نظمت  وال��رمل��ان��ي��ة،  ال�سيا�سية 

احل��واري��ة  وال��ل��ق��اءات  التدريبية  ال��ور���س��ات 

امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  لت�سجيعهم  ال��ن��اخ��ب��ني  م��ع 

ب��االن��ت��خ��اب��ات وت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع الخ��ت��ي��ار 

االأقدر على القيام بالدور الرملاين.

هي  ال���ن���واب  جم��ل�����س  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

وال  اململكة،  يف  االأوىل  الد�ستورية  املوؤ�س�سة 

بد من اإي�سال اأ�سخا�س اإليها على قدر عال 

من الكفاءة وعدم التقليل من دورها الذي 

ين�س عليه الد�ستور من حيث الرقابة على 

اأداء احلكومة و�سن الت�سريعات.

وق����ال م�������س���وؤول احل��وك��م��ة يف م��وؤ���س�����س��ة 

وبعد  اأن���ه  ���س��ع��ي��د،  حم��م��د  اإيد”  “اأك�سن 
م��ن  االأوىل  امل���رح���ل���ة  م���ن  ج����زء  ان���ق�������س���اء 

“�سوتك  الوطنية  باحلملة  املوؤ�س�سة  خطة 

ت��وع��وي��ة  جل�سة   15 وت��ن��ظ��ي��م  م�ستقبلك” 

ل��ع��دد م��ن ال��ن��اخ��ب��ني، ف���اإن االح��ب��اط ال��ذي 

ي��خ��ي��م ع��ل��ى ب��ع�����س ال��ن��اخ��ب��ني ن���اج���م ع��ن 

ك����رثة ال����وع����ود ال�������س���ادرة م���ن امل��ر���س��ح��ني 

باالنتخابات وعدم الوفاء بها.

ع�����دد م��ن  اإىل وج������ود  ���س��ع��ي��د  وت����ط����رق 

لت�سمل  لها  التخطيط  جرى  التي  املراحل 

املجتمع  يف  وال�سباب  ال�سيدات  م��ع  العمل 

ت�سارك  التي  الفئة  على  والرتكيز  املحلي، 

ع��م��ان  ال��ع��ا���س��م��ة  م���رة يف حم��اف��ظ��ة  الأول 

والزرقاء واملفرق واإربد.

العايد ناطقًا رسميًا باسم الحكومة

الحكومة تستقبل التهاني هاتفيًا وإلكترونيًا 
التزامًا بالتدابير الوقائية وأوامر الدفاع

 وزير التربية ينسب بتعليق عمل 
المراكز الثقافية بالمملكة

 إدارة األزمات: تراجع أعداد اإلصابات 
بكورونا في الزرقاء الجديدة

التعليم العالي تعلن عن نتائج االنتقال 
للمستفيدين من مكرمة العشائر
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تظل الأحداث املِف�شلّية واملنعطفات القوّية نقاط �شقوط املنافقني وتبقى ال�شدائد 

هي من ُتفرز الرجال من اأن�شافهم ومن هنا تاأتي مالمح التحّول احلقيقية يف النفو�س 

بّد  اإىل م�شالح اجلماعة وهنا ل  اإلتفات  اأي  دون  تتهاون يف حتقيق م�شاحلها  التي ل 

اأن ندرك اأهمية �شواهد التاريخ التي تلّخ�س ُمريات الأحداث وكيفية التعامل معها 

واإذا متح�شنا تاريخنا الأردين اأدركنا مدى �شّدة التالُحم املوجود بني اأطياف املجتمع 

ومدى الرغبة الذاتية لدى اجلميع بتبّني ِزمام املبادرة والقدرة على خو�س التحديات 

تني البناء الداخلي للمجتمع وتعزيز الثقة مبوؤ�ش�شات  فوف ومتمَ من خالل توحيد ال�شُّ

الرئي�شية كال  املوؤ�ش�شات  العميق ملدى ثبات  �س  التمحُّ الأردنية وهنا ل بد من  الدولة 

على حدا لتت�شح مالمح القوى الكلّية فثبات اجلذور يعني �شالبة اجلذع والأغ�شان 

ال�شك  تقطع  التي  املعادلة  لتكتمل  والثمار  الأوراق  اإىل  النفع  اإي�شال  على  وقدرتها 

باليقني باأّن ما ُبني على احلق يبقى حق وما ُبني على باطل ف�شيبقى باطل.

ومتبّني  ال�شعيفة  النفو�س  اأ���ش��ح��اب  م��ن  انطلق  ال���ذي  وال��ل��م��ز  الهمز  اأ���ش��ل��وب  اإن 

التعامل مع  الوطنية و�شعفها يف  املوؤ�ش�شات  بقدرات  ت�شكك  التي  ال�شوداوية  الأجندات 

ا احلديث عّما  امل�شتجدات اأ�شبح ُي�شكل حالٍة من الع�شف يف الن�شيج املجتمعي خ�شو�شً

ُي�شمى باإنهيار القطاع ال�شحي وعدم قدرته على ا�شتيعاب الأعداد الكبرية لالإ�شابات 

بالقطاع  املوجود لدينا  التفرد  امل�شتجد وهنا ل بد من احلديث حول  بفايرو�س كورنا 

ال�شحي والذي �شندلل عليه بالنقاط التالية :

املدين  القطاعني  بني  كبري  تناغم  على  قائم  الأردين  ال�شحي  القطاع  اإن   .1

والع�شكري ا�شافة للقطاع اخلا�س فالدور التكاملي لكل من وزارة ال�شحة من جانب 

واخلدمات الطبية امللكية والقطاع اخلا�س من جانب اآخر قد جعل القطاع ال�شحي يف 

�شدارة دول العامل.

العالج خالل  بق�شد  �شائح عالجي  األف   225 من  اأكرث  ا�شتقبل  الأردن  اإن   .2

2019 وهذا يدل على اأن الأردن قادر على التعامل مع هذا الرقم يف اأي عام اآخر  العام 

اإىل  اإ�شافة  باأن القطاع ال�شحي ميتلك القدرة على التعامل مع هذا الرقم  مما يعني 

ما يتعامل معه من اعداد املر�شى الإعتيادية.

اإن الأردن كان يف مقدمة دول العامل باإر�شال امل�شت�شفيات امليدانية مل�شاعدة   .3

ال�شقاء وال�شدقاء حيث قدم هذه اخلدمات الن�شانية لأكرث من 30 دولة حول العامل 

كان اآخرها لبنان وغزة وجنني ورام اهلل واربيل وافغان�شتان .

مليون   )6.5( من  اأكرث  ا�شتقبال  على  ق��ادره  امللكية   الطبية  اخلدمات  اإن   .4

مري�س �شنوياً واإجراء اأكرث من )30( مليون فح�س خمربي واإجراء قرابة )140( األف 

جراحية.   عملية 

اإن وزارة ال�شحة تتعامل مع  اأكرث من )16( مليون مري�س �شنوياً ولديها   .5

القدرة على اإجراء اأكرث من )170( األف عملية جراحية. 

وه��ن��ا ق��د ي��ط��ول احل��دي��ث وِب��ُل��غ��ة الأرق����ام ع��ن الإجن����ازات وال��ق��درات ال��ت��ي ميتلكها  

ال��ق��ط��اع ال�����ش��ح��ي الأردين وم���ا مت اإج�����راءه خ���الل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ���ش��واء م��ن اإن�����ش��اء 

وتخ�شي�س امل�شت�شفيات وجتهيز مناطق العزل وبفرتة قيا�شية واإجراء اأكرث من )1.4( 

مدى  يعك�س  اإ�شابة  ال��ف   )24( قرابة  مع  والتعامل  كورونا  لفايرو�س  فح�س  مليون 

القدرة وال�شالبة يف جهازنا ال�شحي.

اأن توجيهات جاللة �شيدنا امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني كانت على الدوام  كما 

جّديتها  يلم�س  حقيقية  اإن�شانية  خدمة  لتقدمي  بقّوة  الوطنية  املوؤ�ش�شات  جميع  حتث 

اأن جهود جاللة امللك وا�شحة يف ال�شعي  املواطن الأردين يف كافة تفا�شيل حياته كما 

متكن  التي  الطبية  الأجهزة  باأحدث  ورفدها  وتاأهيلها  الطبية  الكفاءات  لدعم  دوًم��ا 

ق�شًدا  ا وممَ جًّ مَ العاملني بالقطاع ال�شحي من تقدمي خدمه اإحرتافية لي�شبح الأردن ممَ

لطالبي الرعاية ال�شحية حول العامل كان اآخرها ما بذله من جهود كبرية يف توفري 

م�شتمر  ب�شكل  احلكومة  وتوجيه  عاملًيا  �ُشّحها  رغم  ال�شناعي  التنف�س  اأجهزة  من  عدد 

اإىل ت�شخري كل الإمكانيات املتاحة وتقدمي كل ما يلزم للمواطنني. 

ّرته والتي  زات �شياطني الإن�س التي ما تركت خرًيا اإل وذّمته ول �شًرا اإل واأقمَ اإّن ُهممَ

اأّكالني  ذّمامني  اإل  اأ�شحابها  فما  اخللف  اإىل  باملجتمع  وامل�شري  ال�شف  قِّ  �شمَ اإىل  ت�شعى 

بالي�شر ويف ظهره  ال��وط��ن  م��ع  وك��ان��وا  ��ع��وه حجر  واأت��بمَ اإل  بئر  م��ن  �شربوا  م��ا  ن��ّك��اري��ن 

بالع�شر يفرحون بال�شراء ويكفرون بال�شراء ل تاأخذهم يف م�شلحتهم لومة لئم  وها 

كان  الذي  بالوطن  وت�شكيكهم  مب�شا�شهم  احلقيقية  وجوههم  عن  يك�شفون  اليوم  هم  

واملجد  ��ة  والأنمَ��فمَ العّزة  على  اأبنائها  رّب��ت  التي  ال��روؤوم  احلنون  م 
ُ
ك��الأ و�شيبقى  زال  وما 

يِف  ��ِذي��نمَ  الَّ ومَ ُنمَاِفُقونمَ  املمْ يمَنتمَِه  مْ  ملَّ لمَِئن   ( تعاىل  اهلل  قول  عليهم  انطبق  ممن  ه��وؤلء  فكان 

 ( ِلياًل  قمَ اإِلَّ  ا  ِفيهمَ اِوُرونمَكمَ  ُيجمَ لمَ  ُثمَّ  ِبِهممْ  ِريمَنَّكمَ  لمَُنغمْ مَِدينمَِة  املمْ يِف  ِجُفونمَ  ُرمْ املمْ ومَ �ٌس  رمَ مَّ ُقُلوِبِهم 

�شدق اهلل العظيم (.

العين  فاضل محمد الحمود

» األردن بخير«                                             

الثالثاء   13/ 10 / 2020 

االنباط-عمان

التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  اع��ت��م��اد  هيئة  رئ��ي�����س  زار 

العايل الأ�شتاذ الدكتور ظافر ال�شرايرة  جامعة 

العلوم الإ�شالمية العاملية والتقى رئي�شها الأ�شتاذ 

الدكتور ممد علي اخلاليلة.

حول  مف�شل  ���ش��رح  اإىل  ال�����ش��راي��رة   وا�شتمع 

اتخذتها اجلامعة  ال��ت��ي  والإج�����راءات  اخل��ط��وات 

مل���واك���ب���ة مت��ي��زه��ا ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب ال��ط��ل��ب��ة ال��ع��رب 

والأجانب الذين يتوزعون على 62 جن�شية عربية 

واأجنبية.

والإح�����ش��اءات  الأرق����ام  م��ن  جانباً  وا�شتعر�س 

ال��ت��ي اعتمدتها اجل��ام��ع��ة لأغ��را���س  وامل��وؤ���ش��رات 

امل�شاركة يف الت�شنيفات العاملية وخا�شة يف مال 

التدري�س واأع��داد الطلبة واأع��داد هيئة التدري�س 

اأ�ش�س  الت�شنيفات من  ون�شبها، وما تعتمده تلك 

واآليات لحت�شاب تلك الن�شب.

املتقدم  بامل�شتوى  ال�شرايرة  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��اد 

ال����ذي و���ش��ل��ت اإل��ي��ه اجل��ام��ع��ة خ���الل م�شريتها، 

العتماد،  و�شروط  اأ�ش�س  تطبيق  على  وحر�شها 

مبا ي�شمن جودة التعليم.

من جانبه اأعرب الأ�شتاذ الدكتور اخلاليلة عن 

�شكر اجلامعة وتقديرها ملا تقوم به هيئة اعتماد 

موؤ�ش�شات التعليم العايل من مهام ، وم�شاهمتها 

الفاعلة يف �شمان �شري م�شرية التعليم العايل يف 

الأردن �شمن اأرقى ال�شوابط العاملية، ومتابعتهما 

احلثيثة ل�شوؤون �شمان و�شبط اجلودة بالتعاون 

مع جامعات الوطن.

وا����ش���ت���ع���ر����س الأ�����ش����ت����اذ ال���دك���ت���ور اخل��الي��ل��ة  

خطوات اجلامعة امل�شتقبلية وجوانب من خطتها 

ال�شرتاتيجية خالل املرحلة املقبلة.

الأ�شتاذ  اجلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  اللقاء  ح�شر 

الرئي�س  وم�����ش��اع��دو  احل��ت��ام��ل��ة  �شليم  ال��دك��ت��ور 

الدكتور غالب احلوراين والدكتور هارون الق�شاة.

االنباط- عمان

اأو اأ�س(  ا�شتقبلت جمعية قرى الأطفال )اأ���س 

الأردن���ي���ة 40 ط��ف��اًل م��ن الأي��ت��ام وف��اق��دي ال�شند 

الأ����ش���ري ال���ذي���ن ي��ح��ت��اج��ون ل��ل��رع��اي��ة الأ���ش��ري��ة 

البديلة.

وبينت اجلمعية يف بيان �شحايف ام�س الثنني، 

اأن اختيار قرى الأطفال جاء لتميز نظام الرعاية 

فيها ما يوفر بيتاً دافئا وعائلة للطفل من خالل 

ال��ع��ي�����س م��ع م��ق��دم��ة رع��اي��ة )اأم ب��دي��ل��ة( واأخ����وة 

واأخوات.

واأ�شارت اجلمعية اإىل اأنها قامت بلم �شمل عدد 

من الأخوة البيولوجيني حتت �شن 14 عاًما الذين 

كانوا يعي�شون �شابقاً يف دور رعاية خمتلفة للعي�س 

�شمن منزل عائلي واحد يجمعهم معاً.

واأو����ش���ح���ت اأن���ه���ا ���ش��ت��ق��دم ال��رع��اي��ة الأ���ش��ري��ة 

اأوراق  لديهم  يوجد  ل  الذين  لالأطفال  البديلة 

بالتعاون  اإ���ش��داره��ا،  على  وم�شاعدتهم  ثبوتية 

املمتدة  الأ�شرة  مع  والتعاون  املعنية،  اجلهات  مع 

لعدد من الأطفال ت�شمل اجلد واجلدة والأعمام 

والعمات لتقدمي الرعاية لهوؤلء الأطفال.

وطبقت اجلمعية منوذج “البيوت املجتمعية” 

ل��ل��رع��اي��ة الأ���ش��ري��ة ال��ب��دي��ل��ة الأول م��ن ن��وع��ه يف 

اململكة مت��ا���ش��ي��اً م��ع م��ع��اي��ري ال��رع��اي��ة الأ���ش��ري��ة 

البديلة العاملية.

اإىل  الأ�شرية  البيوت  نقل  النموذج  ويت�شمن 

داخل املجتمع املحلي بهدف تعزيز عملية اندماج 

الأط��ف��ال م��ع اأق��ران��ه��م يف احل��ي ال���ذي ي�شكنونه 

وت�شكيل �شداقات خارج نطاق القرية.

واجل���م���ع���ي���ة م��وؤ���ش�����ش��ة وط���ن���ي���ة غ����ري رب��ح��ي��ة 

230 طفاًل  اأك��رث من  1983، وترعى  ع��ام  تاأ�ش�شت 

من الأط��ف��ال الأي��ت��ام وفاقدي ال�شند الأ���ش��ري يف 

وبيوت  واإرب���د،  والعقبة  بعّمان  الثالثة  مقراتها 

ال�شباب وال�شابات الت�شعة التابعة لها.

االنباط-عمان

خليل  رائ��د  الأردين  امل�شتثمر  اأك��د 

اإمي����ان����ه ب��ال��ب��ي��ئ��ة الإ����ش���ت���ث���م���اري���ة يف 

م��زاي��ا  مي��ل��ك  الأردن  واأن  الأردن، 

ت��ن��اف�����ش��ي��ة جت��ع��ل��ه قبلة  اإ���ش��ت��ث��م��اري��ة 

ل��ل��ع��دي��د م���ن امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن امل��ح��ل��ي��ني 

وال��ع��رب والأج��ان��ب، ج��اء ذل��ك خالل 

الإ�شتثمار  هيئة  رئي�س  ال��ي��وم  لقائه 

ال���دك���ت���ور خ���ال���د ال������وزين وب��ح�����ش��ور 

امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���دي���ن���ة ال���رثي���ا 

ممد  ال�شيد  التنموية  ال�شناعية 

الإ�شتثمار  هيئة  عام  وامني  احل�شبان 

ال�شيد فريدون حرتوقه.

واأ�����ش����اف اإخ���رتن���ا م��دي��ن��ة ال��رثي��ا 

ال�شناعية التنموية يف املفرق كوجهة 

الأردن،  يف  اإ���ش��ت��ث��م��ارات��ن��ا  ل��ت��و���ش��ع��ة 

مل����ا ت��ت��م��ت��ع ب����ه امل���ن���ط���ق���ة م����ن م���زاي���ا 

اإ���ش��ت��ث��م��اري��ة ج���اذب���ة ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن، 

ف�����ش��ن��ق��وم خ���الل ه���ذا ال���ع���ام ب��اإن�����ش��اء 

م�����ش��ن��ع ج���دي���د يف م����ال امل��ن��ظ��ف��ات 

 300 ت��وف��ري  ع��ل��ى  �شيعمل  وامل��ع��ق��م��ات 

فر�شة عمل متنوعة.

من��ل��ك  الأردين  امل�����ش��ت��ث��م��ر  وق�����ال 

يف  م��ت��ن��وع��ة  اإ����ش���ت���ث���م���ارات  الأردن  يف 

حجم  ي�شل  البرتوكيماويات  م��ال 

دينار  مليون  ع�شر  اإىل  بها  الإ�شتثمار 

بها  يعمل  الإ�شتثمارات  وهذه  اأردين، 

كلهم  موظف   550 عن  يزيد  ما  الأن 

اأردن���ي���ني، وه���ذا لإمي��ان��ن��ا ب��ال��ك��ف��اءات 

الأردن������ي������ة امل����وؤه����ل����ة وق����درت����ه����ا ع��ل��ى 

م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور احل��ا���ش��ل يف م��ال 

والإ�شتثمار. ال�شناعة 

واأث����ن����ى ال�����ش��ي��د رائ�����د خ��ل��ي��ل ع��ل��ى 

الإ�شتثمار  هيئة  بذلتها  التي  اجلهود 

اإجن��اح  يف  ال�شناعية  ال��رثي��ا  ومدينة 

الذي  وال��دور  اململكة،  يف  اإ�شتثماراته 

واجلهد  الوقت  اإخت�شار  يف  به  قاموا 

امل�شتثمرين. على 

ال��دك��ت��ور  الإ���ش��ت��ث��م��ار  هيئة  رئ��ي�����س 

الإ�شتثمار  اأن هيئة  اأكد  الوزين  خالد 

والهيئة  امل�شتثمر،  و���ش��وت  بيت  ه��ي 

اأم���ام  ال��ع��ق��ب��ات  ك��اف��ة  ب��ت��ذل��ي��ل  معنية 

بيئة  اإي��ج��اد  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  امل�شتثمر  

ح��ا���ش��ن��ة ل��الإ���ش��ت��ث��م��ارات وم��ن��اف�����ش��ة، 

النجاح  بق�ش�س  نفتخر  اليوم  وقال: 

ق��ادرة  حقيقية  اأردن��ي��ة  لإ���ش��ت��ث��م��ارات 

ع���ل���ى ال����دخ����ول ل����الأ�����ش����واق ال��ع��امل��ي��ة 

تناف�س  اأ���ش��ب��ح��ت  وال��ت��ي  مبنتجاتها 

العاملية. ال�شناعات 

تعمل  الإ�شتثمار  هيئة  اأن  واأ�شاف 

ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ومت��ك��ني الإ���ش��ت��ث��م��ارات 

امل��ت��اب��ع��ة  خ�����الل  م����ن  الأردن  داخ������ل 

يف  الإ���ش��ت��ث��م��اري  للم�شروع  امل�شتمرة 

واأث��ن��اء  التاأ�شي�س  قبل  مراحلة  كافة 

اإن�شاء  مت  لذلك  الإن��ت��اج،  وبعد  البدء 

ومتكني  مبتابعة  متخ�ش�شة  مديرية 

الأردن  يف  الإ���ش��ت��ث��م��اري��ة  امل�������ش���اري���ع 

ورف���ده���ا ب��ك��اف��اآت داخ��ل��ي��ة م���ن هيئة 

اأهداف  حتقيق  على  قادرة  الإ�شتثمار 

وت���ط���ل���ع���ات امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن وال���ه���ادف���ة 

اإ���ش��ت��ث��م��اري��ة ج��اذب��ة  ب��ي��ئ��ة  اإىل خ��ل��ق 

ومناف�شة.

امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي  مل��دي��ن��ة ال��رثي��ا 

ممد  ال�شيد  التنموية  ال�شناعية 

احل���������ش����ب����ان اأ�������ش������اد ب����ج����ه����ود ه��ي��ئ��ة 

و�شرعة  امل�شتمر  وتعاونها  الإ�شتثمار 

واأ�شاف  امل�شتثمرين،  مع  الإ�شتجابة 

تتميز  ال�شناعية  ال��رثي��ا  م��دي��ن��ة  ان 

ان  م��وؤك��داً  واع��دة،  اإ�شتثمارية  مبزايا 

اي��ج��اد ه��ذه املدينة التي  ال��ه��دف م��ن 

هو  لالرا�شي  الرثيا  �شركة  ان�شاأتها 

ال�شناعية  امل���دن  مب�شتوى  الرت��ق��اء 

واخراج منطقة �شناعية وفق املعايري 

وامل��وا���ش��ف��ات والن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة مبا 

امل�شتثمر. احتياجات  يلبي 

االنباط-عمان

الن�شرة ال�شريبية ال�شادرة   اظهرت 

يف  واملبيعات  الدخل  �شريبة  دائ��رة  عن 

ع��دده��ا ال��ث��اين ال�����ش��ادر ال��ي��وم ارت��ف��اع 

اي������رادات ال���دائ���رة خ���الل ���ش��ه��ر اي��ل��ول 

مقارنة  دينار  ماليني   404 اىل  املا�شي 

حت�شيلها  مت  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   362 م���ع 

املا�شي  ال��ع��ام  م��ن  ال�شهر  نف�س  خ��الل 

مليون   41 م��ق��داره��ا  ب��زي��ادة  اي   2019

11 باملئة. دينار ون�شبتها 

وقال مدير عام دائرة �شريبة الدخل 

ان  علي،  اب��و  ح�شام  الدكتور  واملبيعات 

حت�شيالت الدائرة من �شريبة املبيعات 

 360 بلغت  امل��ا���ش��ي  اي��ل��ول  �شهر  خ���الل 

325 مليون  دي��ن��ار م��ق��ارن��ة م��ع  م��ل��ي��ون 

ال�شهر  نف�س  خالل  حت�شيلها  مت  دينار 

مقدارها  ب��زي��ادة  اي  املا�شي  ال��ع��ام  م��ن 

يف  10ب��امل��ئ��ة،  ن�شبتها  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   34

ح���ني ب��ل��غ��ت حت�����ش��ي��الت ال����دائ����رة من 

املا�شي  ال�شهر  خ��الل  ال��دخ��ل  �شريبة 

مليون   36 مع  مقارنة  دينار  مليون   44

ال�شهر  نف�س  خالل  حت�شيلها  مت  دينار 

وب����ذل����ك ت���ك���ون ال�����زي�����ادة م���ق���داره���ا 7 

19 باملئة. ماليني ون�شبتها 

واو�����ش����ح ارت����ف����اع م���م���وع اي������رادات 

 2020 العام احلايل  بداية  الدائرة منذ 

حيث  املا�شي  ايلول  �شهر  نهاية  وحتى 

دي��ن��ار،  م��ل��ي��ار  510ر3  م��م��وع��ه��ا  ب��ل��غ 

دي���ن���ار مت  م��ل��ي��ار  214ر3  م���ع  م���ق���ارن���ة 

حت�شيلها خالل نف�س الفرتة من العام 

 295 مقدارها  بزيادة  اي   2019 املا�شي 

9 باملئة. مليون دينار وبن�شبة زيادة 

ال����دائ����رة من  وق����ال ان حت�����ش��ي��الت 

ال��ف��رتة  خ��الل  بلغت  امل��ب��ي��ع��ات  �شريبة 

وحتى  احلايل  العام  بداية  منذ  املمتدة 

مليار  549ر2  اىل  املا�شي  ايلول  نهاية 

مت  دينار  مليار  319ر2  ب�  مقارنة  دينار 

حت�شيلها خالل نف�س الفرتة من العام 

 230 مقدارها  بزيادة  اي   2019 املا�شي 

 10 ن�شبتها  زي��ادة  وت�شكل  دينار  مليون 

باملئة.

واأ�شار اأبو علي اىل ارتفاع حت�شيالت 

الدخل منذ بداية  الدائرة من �شريبة 

العام احلايل وحتى نهاية ايلول املا�شي 

حني  يف  دي��ن��ار  مليون   960 بلغت  حيث 

ما   2019 ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  لنف�س  كانت 

895 م��ل��ي��ون دي��ن��ار اي ب��زي��ادة  م��ق��داره 

65 م��ل��ي��ون دي���ن���ار وب���زي���ادة  م���ق���داره���ا 

7 باملئة. ن�شبتها 

االنباط- عمان

الهيئة  م��ف��و���ش��ي  مل�س  رئ��ي�����س  اأك���د   

امل�����ش��ت��ق��ل��ة ل���الن���ت���خ���اب ال����دك����ت����ور خ��ال��د 

ال��ك��الل��دة ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة 

ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  الإع����اق����ة  ذوي  الأ����ش���خ���ا����س 

الق���رتاع  و���ش��م��ان حقهم يف  الن��ت��خ��اب��ي��ة 

والرت�شح، من خالل التن�شيق مع اجلهات 

الإع��اق��ة  ذوي  الأ�شخا�س  بحقوق  املعنية 

وبدعم من م�شروع ال�شراكة.

ج����اء ذل����ك خ����الل ل��ق��ائ��ه مم��ث��ل��ني عن 

ذوي  الأ�شخا�س  حلقوق  الأع��ل��ى  املجل�س 

الإن�شان  حلقوق  الوطني  واملركز  الإعاقة 

الدكتورة  بح�شور  ن�شارك  نحن  ومبادرة 

اب��و فار�س  دب��اب��ن��ة وال��دك��ت��ور زه��ري  عبري 

اع�������ش���اء م��ل�����س امل���ف���و����ش���ني وامل��ك��ل��ف��ني 

مبتابعة ملف الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.

تن�شيق  ���ش��رورة  على  ال��ك��الل��دة  و���ش��دد 

ال���ت���وع���ي���ة  اجل�����ه�����ود يف م������ال خ�����دم�����ات 

الو�شائل  ا�شتخدام  خالل  من  النتخابية 

برو�شورات  اإنتاج  يف  والتثقيفية  التوعوية 

لتمكني  الإ���ش��ارة  لغة  وا�شتخدام  توعوية 

م����ن مم���ار����ش���ة ح��ق��ه��م يف  الإع�����اق�����ة  ذوي 

على  ع��م��ل��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  مبينا  الق�����رتاع، 

ان��ت��خ��اب��ي��ا من��وذج��ي��ا  23 م���رك���زا  ت���اأه���ي���ل 

الإع�����اق�����ة  ذوي  ب����الأ�����ش����خ����ا�����س  خ���ا����ش���ة 

ب�شهولة  حقهم  مم��ار���ش��ة  م��ن  لتمكينهم 

وي�������ش���ر، و���ش��ي��ت��م ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ش��ت��ك��م��ال 

م�شروع  مع  بالتعاون  املراكز  ه��ذه  تاأهيل 

والبيئة  التحتية  البنية  لتوفري  ال�شراكة 

مع  تتنا�شب  ال��ت��ي  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 

احتياجاتهم.

االنباط-عمان

في�شل  الأع���ي���ان  مل�س  رئ��ي�����س  ب��ح��ث   

الفايز خالل لقائه يف مكتبه ام�س الثنني 

الربيطانية  ال�شفرية  الأم��ة  مل�س  ب��دار 

ل�����دى امل���م���ل���ك���ة ب�����رد ج����ت ب���رن���د خم��ت��ل��ف 

الأو�شاع الراهنة يف املنطقة.

ت��ن��اول العالقات  ال��ل��ق��اء  وج���رى خ��الل 

واهمية  ال�شديقني،  البلدين  بني  الثانية 

امل��ج��الت  مبختلف  وت��ط��وي��ره��ا  ت��ع��زي��زه��ا 

وال�شيا�شية. القت�شادية  وخا�شة 

وثمن الفايز موقف بريطانيا الداعمة 

ل������الأردن ول����روؤي����ة ج���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

الثاين جتاه عملية ال�شالم يف املنطقة.

الق�شايا.  من  ع��ددا  الفايز  وا�شتعر�س 

وقال اإن الأردن يواجه حتديات اقت�شادية 

فر�شتها عليه الأو�شاع الراهنة يف املنطقة 

ال�شورية وجائحة كورونا،  الأزمة  وخا�شة 

موؤكدا �شرورة قيام املجتمع الدويل بدعم 

الأردن اقت�شاديا وماليا وال�شتثمار فيه.

م�������ن ج����ان����ب����ه����ا ق������دم������ت ال���������ش����ف����رية 

ل��رئ��ي�����س مل�س  ت��ه��ان��ي��ه��ا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

رئي�شا  بتعيينه  امل��ل��ك��ي��ة  ب��ال��ث��ق��ة  الأع���ي���ان 

الأعيان. ملجل�س 

واك�����دت ع��م��ق ال��ع��الق��ات ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

اإىل  م�شرية  تطويرها،  واأهمية  الأردن��ي��ة 

لإح��الل  امل�شرتكة  اجلهود  تن�شيق  اأهمية 

وال��ت�����ش��دي جلائحة  امل��ن��ط��ق��ة  ال�����ش��الم يف 

كورونا.

 رئيس هيئة االعتماد يزور جامعة 
العلوم اإلسالمية العالمية

 قرى األطفال تستقبل 40 طفاًل جديدًا
إستثمار أردني جديد سيعمل على توفير 300 فرصة عمل

 ضريبة الدخل والمبيعات: ارتفاع ايرادات الدائرة بايلول 11 بالمئة

الفايز يثمن الدعم البريطاني لالردن

 المستقلة لالنتخاب: حريصون على مشاركة ذوي اإلعاقة



االنباط-عمان

 افتتح رئي�س جمل�س الأعيان في�صل الفايز، 

القت�صادية  اجلمعية  مقر  الثيينيين،  ام�س 

التعاونية. الع�صكرين  للمتقاعدين 

واأكيييييد الييفييايييز اأهييمييييية دور اجلييمييعييييية يف 

القت�صادية  والأن�صطة  الجتماعي  العمل 

مبيييا ييييخيييدم الييتيينييمييييية اليييوطييينييييييية، ويييحيي�ييصيين 

الع�صكرين  للمتقاعدين  املعي�صية  الظروف 

الأهداف  النجاح وحتقيق  واأبنائهم، متمنيا 

امليييرجيييوة يف خييدميية املييتييقيياعييدييين مييين اأبيينيياء 

اليييوطييين  درع  اليييبيييا�يييصيييلييية،  امليي�ييصييلييحيية  قيييواتييينيييا 

املنيع. وح�صنه 

الييتييي يييواجييهييهييا  الييتييحييديييات  اإىل  واأ�يييصيييار 

وحالة  الإقليمية  الأو�ييصيياع  ب�صبب  الأردن 

الفو�صى يف املنطقة، والو�صع الذي يفر�س 

امل�صوؤولية  وحتييُمييل  واحليييذر  احليطة  علينا 

وا�صتقرارنا،  اأمننا  على  للحفاظ  الوطنية 

امليييليييك عييبييداهلل  نييتييوحييد خييلييف جيييالييية  واأن 

الييثيياين يف �ييصييعيييييه املييتييوا�ييصييل لييبيينيياء الييوطيين 

ومواجهة التحديات والأخطار.

واأ�ييصيياد الييفييايييز بيياخلييدمييات الييتييي تقدمها 

امل�صلحة  قواتنا  من  للمتقاعدين  اجلمعية 

واأجييهييزتيينييا الأميينييييية، وامليي�ييصيياريييع الييتييي تعمل 

على تنفيذها، م�صددا على �صرورة اأن يكون 

الييزراعييييية  امليي�ييصيياريييع  اإقيياميية  بيييارز يف  لها دور 

واليييتييي�يييصييينيييييييع الييييغييييذائييييي. وعيييير�ييييس رئييييي�ييس 

اجلييمييعييييية حمييمييد الييفييحييميياوي والييقييائييميين 

عييلييى اجلييمييعييييية لأبييييرز امليي�ييصيياريييع الإنييتيياجييييية 

على  اإيجابا  وانعكا�صها  وامل�صتقبلية  القائمة 

الع�صكرين  واملتقاعدين  اجلمعية  اأع�صاء 

يف خمييتييلييف حميييافيييظيييات املييمييلييكيية، وتييوفيير 

اأو�صاعهم  وحت�صن  لأع�صائها  عمل  فر�س 

املعي�صية.

وحيي�ييصيير الفييتييتيياح ميينييدوبييان عيين رئي�س 

هيئة الأركان امل�صرتكة والأمن العام، واأمن 

اليي�ييصيينييدوق  وميييدييييرا  الييييزراعيييية،  وزارة  عييييام 

الأردنية. التعاونية  واملوؤ�ص�صة  الها�صمي 

االنباط-عمان

مع  �صراكتها  عن  الأردن  اأوراجن  اأعلنت 

ال�صرافة،التي  حمييات  ميين  وا�صعة  �صبكة 

الإلييكييرتونييييية  حمفظتها  خييدمييات  �صتتيح 

ليييييييحيييظيييى   ،Orange Money
امليي�ييصييتييخييدمييون بييياإميييكيييانييييييية فيييتيييح املييحييفييظيية 

الأميييييييوال  اإيييييييييداع  اأو  و�يييصيييحيييب  وتييفييعيييييلييهييا 

فيييييهيياواإ�ييصييدار بييطيياقيية الييفيييييزا املييرافييقيية لها 

بكل �صهولة واأمان يف هذه املحات املنت�صرة 

يف مناطق اململكة.

Orange Money و�يييصيييتيييوفييير 

لل�صرافة،  م�صرب�س  ميين  كييل  يف  خييدميياتييهييا 

والإميييييارات  الأردن  لييليي�ييصييرافيية،  �صيخة  اأبيييو 

لل�صرافة،  اليي�ييصييعييودي  لييليي�ييصييرافيية،  الييعييربييييية 

لل�صرافة،  زمزم  لل�صرافة،  الرحمن  خليل 

العلمي لل�صرافة، العلمي للخدمات املالية، 

اليي�ييصييروق لييليي�ييصييرافيية، �ييصييحييلييول لييليي�ييصييرافيية، 

لل�صرافة. واملو�صى  لل�صرافة  الفحي�س 

الإلكرتونية،  ملحفظتها  اإطاقها  ومنذ 

ميييزاييييا  اإ�يييصيييفييياء  الأردن  اأوراجن  تيييوا�يييصيييل 

ذات  ا�صرتاتيجية  �ييصييراكييات  وعييقييد  جييديييدة 

 Orange مليي�ييصييتييخييدمييي  ميي�ييصييافيية  قيييييميية 

ت�صديد  ميين  متييّكيينييهييم  حيييييث   ،Money
الييفييواتيير، اإعيييييادة اليي�ييصييحيين، الييو�ييصييول اإىل 

 ،eFAWATEERcom خيييدميييات 

واإر�يييييصيييييال وا�يييصيييتيييام احلييييييييوالت املييحييلييييية، 

معار�صاأوراجن  خال  من  النقدي  ال�صحب 

واأجهزة  وال�صركاء  املعتمدة  البيع  ونقاط 

فيزا  بييطيياقيية  وا�ييصييتييخييدام  الآيل،  اليي�ييصييراف 

الإنرتنت،  عرب  للمحفظةللت�صوق  املرافقة 

والعاملية،  املحلية  البيع  نقاط  يف  وال�صراء 

فيي�ييصييًا عييين اليي�ييصييحييب اليينييقييدي مييين جميع 

والعديد  العامل  يف  الآيل  ال�صراف  اأجييهييزة 

من اخلدمات الأخرى.

ويييييييياأتيييييييي تيييييوفييييير خييييييدمييييييات املييييحييييافييييظ 

والآميينيية  ال�صهلة،  الييرقييمييييية،  الإلييكييرتونييييية 

واليييفيييوريييية يف حمييييات الييي�يييصيييرافييية �ييصييميين 

الدفع  قطاع  لتعزيز  الأردن  اأوراجن  �صعي 

والت�صهيل  املييييايل  واليي�ييصييمييول  الإليييكيييرتوين 

 Orange Money م�صتخدمي  على 

ب�صبكة وا�صعة من مقّدمي اخلدمات املالية، 

ما يوّفر عليهم اجلهد والعناء وي�صهل اأداء 

املالية. العمليات 

االنباط- عمان

 بييييييداأ ديييييييوان اخلييييدميييية امليييدنييييييية اميي�ييس 

الييدوائيير  تيير�ييصيييييحييات  با�صتقبال  الثيينيين، 

واملييوؤ�ييصيي�ييصييات احلييكييومييييية جلييائييزة املييوظييف 

املثايل يف اخلدمة املدنية بدورتها الثانية 

 25 ولغاية  اإلكرتونيا   2020 ل�صنة  ع�صرة 

ت�صرين الأول احلايل من خال الرابط: 

http ://excel lence .csb .

.  /gov.jo/PerfectEmp
واأطييييييلييييييق الييييييديييييييوان جيييييائيييييزة امليييوظيييف 

اأييييليييول املييا�ييصييي   30 امليييثيييايل هيييذا اليييعيييام يف 

بعد  املرئي  الت�صال  تقنية  عرب  بعد  عن 

اإجيييييراء حييزميية مييين الييتييغيييييرات اجلييذرييية 

عييلييى خمييتييلييف جيييوانيييب اجلييييائييييزة �ييصييمييلييت 

واأبرزها  والفنية،  الت�صريعية  التطويرات 

اأمتييتيية جميع مييراحييل اجلييائييزة ميين خال 

باجلائزة  خا�س  متكامل  اإلكرتوين  نظام 

ليييغييياييييات �ييصييمييان اأعيييليييى درجيييييات اليينييزاهيية 

وتكافوؤ الفر�س يف التناف�س على اجلائزة.

وييييتيييييييح الييينيييظيييام امليييتيييكييياميييل لييلييميير�ييصييح 

الييرت�ييصييح للجائزة  تييقييدمي طييلييب  اإمييكييانييييية 

ومطابقتها  الطلبات  وتدقيق  اإلكرتونيا، 

ليييلييي�يييصيييروط ميييين قيييبيييل ميييي�ييييصييييوؤويل املييييييوارد 

بينها،  واملفا�صلة  امللفات  وتقييم  الب�صرية 

واإر�صال الرت�صحيات من قبل جلنة املوارد 

للبدء  لحقا  لي�صار  الدائرة  يف  الب�صرية 

اخييتيييييار  قييبييل جليينيية  ميين  الييتييقييييييييم  بعملية 

املوظف املثايل.

وقييييال رئييييي�ييس دييييييوان اخليييدمييية املييدنييييية 

منذ  يحر�س  الديوان  اإن  النا�صر،  �صامح 

عييام  الأوىل  بيييدورتيييهيييا  اجليييائيييزة  اإطييياقيييه 

اإيجابية  تناف�صية  بيئة  اإيجاد  على   ،2007

بيييين امليييوظيييفييين اليييعييياميييلييين يف اخليييدمييية 

ال�صامية  امللكية  لييلييروؤى  تنفيذاً  املييدنييييية، 

برفع �صوية الأداء العام للجهاز احلكومي 

للمواطنن  الييعيياميية  اخلييدمييات  تييقييدمي  يف 

باأعلى درجات الكفاءة والتميز.

املييوؤ�ييصيي�ييصييات  تييييويل  اأن  �ييييصييييرورة  واأكييييييد 

اهتماما من  والدوائر احلكومية اجلائزة 

خيييال تيي�ييصييجيييييع وحتييفيييييز املييوظييفيين على 

والتعامل  الييفييوز  على  واملناف�صة  الرت�صح 

بييجييدييية ميييع مييلييفييات امليير�ييصييحيين واخييتيييييار 

الوثائق  وتزويدهم بجميع  الأكرث متيزا، 

باجلائزة،  م�صاركتهم  تعزز  التي  والكتب 

املييوظييفيين  اأهييمييييية ميي�ييصييانييدة  اإىل  اإ�يييصيييافييية 

يف فييييروع اليييدوائييير وامليييدييييرييييات امليينييتيي�ييصييرة 

يف جييميييييع ميينيياطييق املييمييلييكيية عييلييى الييرت�ييصييح 

تقت�صر  واأل  اجليييائيييزة  عييلييى  والييتيينييافيي�ييس 

الييرت�ييصييحيييييات عييلييى امليييركيييز فييقييط، بييهييدف 

تييو�ييصيييييع مييظييليية امليي�ييصيياركيية وامليينييافيي�ييصيية بن 

املوظفن.

االنباط - جواد اخل�رضي

طال  بن  احل�صن  جامعة  رئي�س  ا�صتقبل 

مكتبه  يف  اخلراب�صة  عاطف  الدكتور  الأ�صتاذ 

يف اجلييياميييعييية ميييعيييايل رئييييي�ييس جمييليي�ييس اأمييينييياء 

الدكتور  الأ�صتاذ  طييال  بن  احل�صن  جامعة 

الذنيبات.  حممد 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  هناأ  اللقاء  بداية  يف 

ب�صدور  اخلراب�صة  عاطف  الدكتور  اجلامعة 

رئييييي�ييصييا  بييتييعيييييييينييه  اليي�ييصييامييييية  املييلييكييييية  الرادة 

لييلييجييامييعيية، وثييقيية �ييصيييييد الييبيياد جيياليية املييلييك 

متمنياً  املفدى،  احل�صن  ابن  الثاين  عبداهلل 

له وللجامعة التقدم والإزدهار.

اأمناء  جمل�س  ان  الذنيبات  الدكتور  وقييال 

اجلييامييعيية �ييصيييييكييون اليييداعيييم مليي�ييصييرة اجلييامييعيية 

املرحلة  عنوان  هو  التعاون  واأن  التميز،  نحو 

الييقييادميية ميين عييميير اجلييامييعيية، ملييا فيييييه اخليير 

لييلييعييمييلييييية الييتييعييليييييمييييية، ولأبيييينيييياءنييييا الييطييلييبيية 

املحلي. واملجتمع 

واأّكيييييد الييذنيييييبييات اأن جييامييعيية احليي�ييصيين بن 

طيييال والييتييي حتييمييل اإ�ييصييم عييزيييز عييلييى قلوب 

الأردنييييييييييييين، حتيييتييياج مييينيييا جييميييييعيياً الييتيياحييم 

بها  للنهو�س  الييواحييد  الفريق  بييروح  والعمل 

اخلييادميية  النه�صوية  م�صرتها  يف  والييتييقييدم 

لبقعة عزيزة يف هذا الوطن. 

بيييدوره رّحيييب رئييييي�ييس جييامييعيية احليي�ييصيين بن 

طيييال الييدكييتييور عيياطييف اخلييرابيي�ييصيية بييزيييارة 

ميييعيييايل اليييدكيييتيييور رئييييييي�يييس جمييليي�ييس الأميييينيييياء 

�صت�صهد  القادمة  املرحلة  اأن  مبيناً  للجامعة، 

تيييطيييوراً وعيييليييى جييميييييع امليي�ييصييتييويييات، مييين فتح 

تخ�ص�صات جديدة فريدة، واإن�صاء كليات تلبي 

طموح اجلامعة وتخدم الهدف الرئي�صي من 

امللك  جالة  الباد  �صيد  ارادهييا  كما  ان�صائها 

العايل يف  التعليم  اأهداف  املفدى،ومبا يحقق 

بها  تليق  التي  املتميزة  املكانة  لتحتل  الوطن 

وبال�صم الكبر الذي حتمله.

االنباط- عمان

 بييييييداأت نييقييابيية املييميير�ييصيين واملييميير�ييصييات 

والقابات القانونيات بالتعاون مع م�صروع 

وبتمويل  املحلية  ال�صحية  النظم  ا�صتدامة 

اليييوكيييالييية الأميييركييييييية لييلييتيينييمييييية اليييدولييييييية، 

بيييرنييياجميييا تيييدرييييبيييييييا مليينييتيي�ييصييبيييييهييا خييريييجييي 

بييكييالييوريييو�ييس الييتييمييرييي�ييس غيير احلييا�ييصييليين 

على وظيفة.

وقييييال نييقيييييب املييميير�ييصيين خييالييد ربييابييعيية 

يف بيييييان اميي�ييس الثيينيين، اإن هييذا الييربنييامييج 

الييييذي ييي�ييصييتييميير ثيياثيية ا�ييصييهيير، يييهييدف اإىل 

مع  التعامل  كيفية  على  املمر�صن  تدريب 

املحا�صرات  من  �صل�صلة  مت�صمنا  الفرو�س 

عرب تقنية الت�صال عن بعد، ليكونوا على 

اأهييبيية ال�ييصييتييعييداد يف حيييال تييفيي�ييصييي الييوبيياء. 

جمانيا  �ييصيييييكييون  الييتييدريييب  ان  اإىل  وا�يييصيييار 

للممر�صن من قبل خرباء يف التخ�ص�صات 

املعنين  واملمر�صات  املمر�صن  داعيا  كافة، 

لا�صتفادة من الربنامج التدريبي والتقدم 

ليييه مييين خيييال اليينييقييابيية. واأعيييربيييت مييديييرة 

املحلية  ال�صحية  النظم  ا�صتدامة  م�صروع 

اأن يحقق  اأمييلييهييا يف  ميينييى عييبييد اجليييواد عيين 

امل�صروع الأهداف املرجوة منه، ول�صيما اأن 

�صي�صكل  الإ�صابات  وازدييياد  العدوى  تف�صي 

يذكر  الطبية.  واملرافق  الكوادر  على  عبئاً 

الييدولييييية  للتنمية  الأمييركييييية  الييوكيياليية  اأن 

بتمويل  املييا�ييصييييية  اليييفيييرتة  خيييال  �ييصيياهييمييت 

ال�صحية  للكوادر  تدريبية  ودورات  ور�صات 

يف الييقييطيياعيين اليييعيييام واخليييا�يييس لييلييتييعييامييل 

ال�صحيح مع الإ�صابات املوؤكدة بكورونا من 

احلوامل والأطفال واحلالت احلرجة.

االنباط-عمان

العاملية  العلوم الإ�صامية  اأطلقت جامعة      

القبول  اإجيييييراءات  ل�صتكمال  اإلييكييرتونييييية  بييوابيية 

قييوائييم  �صمن  اجلييامييعيية؛  يف  املييقييبييوليين  للطلبة 

القبول املوحد وقوائم املكرمة امللكية ال�صامية.

وقال رئي�س اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور حممد 

علي اخلايلة اإن هذه البوابة  التي نفذها مركز 

من  بالتن�صيق  اجلامعة،  يف  واملعلومات  احلا�صب 

اإجييييراءات  لت�صهيل  والت�صجيل؛  الييقييبييول  دائييييرة 

اجلييامييعيية، يف  اإىل  الييو�ييصييول  دون  الطلبة،  قييبييول 

يف  الطلبة  و�صحة  �صامة  على  احليير�ييس  اإطيييار 

مواجهة جائحة فرو�س كورونا.

الطالب  اأن  اخلايلة  الدكتور  الأ�صتاذ  وبن 

الييبييوابيية  هيييذه  خيييال  مييين  الييتيي�ييصييجيييييل  ي�صتطيع 

يف اجلييامييعيية واحليي�ييصييول عييلييى رقييمييه اجلييامييعييي، 

الكرتونياً، ومن ثم  الدرا�صية  وجدول م�صاقاته 

“اإي  خييدميية  خييال  ميين  املالية  اليير�ييصييوم  ت�صديد 

فواتركم«.

واأ�صار اإىل اأن كوادر مركز احلا�صب يف اجلامعة 

مبا  البوابة،  بهذه  املتعلقة  الربجميات  اأجنييزت 

ي�صمن الت�صهيل على الطلبة ل�صتكمال اإجراءت 

قبولهم يف اجلامعة ب�صهولة وي�صر.
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غر  لاأمانة  الإنتخابي  املو�صم  اإبييان  الوطن  ي�صهدها  التي  نتخابية  الإ احلييراكييات 

من  امل�صاركة  وحميياوليية  املجتمع  اأطييييياف  كييل  ميين  يييجييابييي  الإ التفاعل  حيث  م�صبوقة، 

بكونه عن  يتمّيز  الدفاع، حيث احلراك  قانون  تبعات  بالرغم من حمدوديات  اجلميع 

نتخابية على خر: ُبعد خوفاً من كورونا وتبعاتها؛ ونرجو اإ�صتكمال مراحل العملية الإ

اأكرث  اإجتماعية  املعظم  ُبعد كانت يف  واإن كان معظمها عن  نتخابية  الإ 1. احلراكات 

جتماعي هو الغالب على  اأن الطابع الع�صائري والإ اإقت�صادية كموؤ�صر  اأو  منها �صيا�صية 

حزاب ال�صيا�صية ومنظمات املجتمع املدين. نتخابات ولي�س الأ الإ

اأحيييييانيياً  للحظر  كنتيجة  مييالييييياً  بييذخيياً  بييالييطييبييع  ت�صهد  مل  اليينيييييابييييية  احليييراكيييات   .2

اأخرى حيث ماآدب الطعام حمظورة مما نتج عن م�صروفات  اأحياناً  ومتطلبات كورونا 

مكت�صبات  بيياأن  ويبدو  املا�صية،  الإنتخابية  املوا�صم  يف  قورنت  ما  اإذا  متوا�صعة  مالية 

اأكرث! املقعد النيابي ت�صتحق 

اأنييييواع ميين امليي�ييصييتيينييوبيين يف هيييذا اليييزميييان: نييائييب خلييدميية م�صاحلة  3. هيينييالييك عيييدة 

‘البزن�س’؛  رجيييال  خييير  والأ الييوطيين  واآخييير خلييدميية  اليينييا�ييس  واآخييير خلييدميية  ال�صخ�صية 

ونرجو اهلل خمل�صن اأن يكون معظم م�صتنوبينا �صعياً خلدمة الوطن الأ�صم.

كانوا  واإن  بهم  اهلل  فبارك  والوطن  النا�س  خدمة  يق�صدون  املرت�صحن  كان  اإذا   .4

غر ذلك فهم رجال م�صالح وبزن�س وجتار وطن، فلنحذر منهم على اأنف�صنا والوطن؛ 

ولنكن مع املرت�صح الذي ي�صعى خلدمة النا�س وعنده تاريخ وم�صرة يف خدمة النا�س 

ي�صهد بها اجلميع!

لتجديد  وفر�صة  النا�س،  مكنونات  ملعرفة  تاريخية  فر�صة  نتخابات  الإ مو�صم   .5

بواطن  تظهر  الإنتخابات  ففي  فكار؛  الأ وتاقح  الآراء  وتبادل  جتماعية  الإ العاقات 

والييوفيياء  والأحييقيياد  املقبولة  غيير  والإ�ييصييقيياطييات  املحبة  يف  الدفينة  والأ�يييصيييرار  الأميييور 

واأحياناً جمتمع الكراهية يطفو على ال�صطح مع الأ�صف؛ فهنالك احللو وهنالك املّر.

النا�س  اأن بع�س  الراأي م�صانة للجميع نظرياً، لكن احلقيقة  التعبر عن  6. حرية 

العاقات  �صفو  يعكر  وهذا  الو�صاية،  منطلق  من  خرين  الآ على  اآرائها  فر�س  حتاول 

الدميقراطية؛  العملية  عن  بعدنا  اإىل  يوؤ�صر  مما  جتماعي،  الإ والن�صيج  جتماعية  الإ

ولذلك بع�س املجتمعات والإ�صطفافات الع�صائرية حتول دون ال�صماح بحرية التعبر 

ولو كان ذلك بالإدلء بال�صوت.

راء، ولذلك مت  �صرع للتعبر عن الآ جتماعي كانت هي املنرب الأ 7. و�صائل التوا�صل الإ

اإ�صتخدامها يف زمن كورونا لإي�صال ر�صائل املرت�صحن ملخاطبة اجلماهر والناخبن 

كالنار  الإجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على  تنت�صر  الإنتخابية  الدعايات  فكانت  ُبعد؛  عن 

و�صجالت  اإختناقات  �صهدت  �صف  الأ مع  لكنها  املالية؛  املاءة  وفق  وبالطبع  اله�صيم  يف 

ن�صان عن ذكره. بع�صها يرتفع الإ

الييقييرار  �صنع  يف  للم�صاهمة  نييتييخييابييييية  الإ العملية  يف  اجلميع  م�صاركة  مطلوب   .8

وخدمة للوطن؛ ودعوتنا هنا لكل ال�صباب للم�صاركة لتعظيم �صوت ال�صباب.

للوطن  ف�صل  الأ واإختيار  ال�صمر  لتحكيم  الغد  مع  موعد  على  نحن  ب�صراحة: 

اإنتخاب  فمطلوب  ال�صيقة،  ال�صخ�صية  امل�صالح  على  العليا  الوطنية  امل�صالح  وتغليب 

الإن�صان القوي والأمن خدمة للوطن واملواطن وقائد الوطن؛ وندعو باخلر للوطن.

د.محمد طالب عبيدات

 حراكات إنتخابية

 »جيدكو« تنجز توقيع 13 اتفاقية للترابطات بين صغار المزارعين والمصدرين 

 الفايز يفتتح مقر الجمعية االقتصادية للمتقاعدين العسكريين

للتسهيل على مستخدمي محافظها اإللكترونية

Orange Money تعلن قائمة شركائها من محالت الصرافة

 بدء استقبال ترشيحات جائزة الموظف المثالي إلكترونيًا

 رئيس »الحسين بن طالل« يستقبل رئيس مجلس أمنائها

نقابة الممرضين تنفذ برنامجا تدريبيا للتعامل مع كورونا

»العلوم اإلسالمية« تستمر بقبول 
طلبتها المستجدين عبر بوابة إلكترونية

االنباط-عمان

احييتييفييلييت املييوؤ�ييصيي�ييصيية الأردنييييييييية لييتييطييوييير 

اميي�ييس  “جيدكو”  الإقييتيي�ييصييادييية  امليي�ييصيياريييع 

الأثنن بتوقيع 13 اتفاقية للرتابطات بن 

املييزارعيين وامليي�ييصييدرييين واأ�ييصييحيياب ال�ييصييواق 

�صمن  وذلييك   ) ماركت  )الهايرب  التجارية 

انيي�ييصييطيية مييي�يييصيييروع الييتيينييمييييية القييتيي�ييصييادييية 

املوؤ�ص�صة  تنفذه  الييذي  والت�صغيل  الريفية 

للتنمية  الييييدويل  اليي�ييصيينييدوق  ميين  وامليييميييول 

الزراعية .

ياأتي توقيع هذه التفاقيات �صمن خطة 

الأردنييييية  مييع اجلمعية  بييالييتييعيياون  امليي�ييصييروع 

ملييي�يييصيييدري وميينييتييجييي اخلييي�يييصيييار واليييفيييواكيييه 

املييزارعيين  �صغار  م�صاعدة  بييهييدف  )جيييييبييا( 

وامليينييتييجيين امليي�ييصييتييفيييييدييين ميين امليي�ييصييروع من 

خيييييال فيييتيييح نييييوافييييذ تيي�ييصييويييقييييية ليييرتوييييج 

من  قييدراتييهييم  بيينيياء  و  منتجاتهم  وتيي�ييصييويييق 

خييييال اليييتيييعييياون ميييع الييتييجييار وامليي�ييصييدرييين 

وا�صحاب الهايرب ماركت .

اأ�ييصييار  التييفيياقيييييات،  توقيع  حفل  وخييال 

ب�ّصار  الدكتور  للموؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير 

الزعبي اإىل اأن امل�صروع احلايل ياأتي �صمن 

اإطار التنمية القت�صادية والت�صغيل بهدف 

احلد من الفقر والبطالة من خال توفر 

ميي�ييصيياريييع اقييتيي�ييصييادييية نيياجييحيية يف الييقييرى 

ي�صتهدف  امليي�ييصييروع  اأن  ول�صيما  والأرييييياف 

اليينيي�ييصيياء واليي�ييصييبيياب، بييعييد ان دخيييل امليي�ييصييروع 

 1800 بتوفر  وقام   2015 عام  التنفيذ  حيز 

فر�صة عمل اإىل جانب دعم 8000 م�صتفيد.

من  املوؤ�ص�صة  اأن  الّزعبي  الدكتور  وبييّن 

خييييال املييي�يييصيييروع �ييصييتييقييوم بييتييقييدمي الييدعييم 

ميين خييال تغطية  جزء  الييرتابييطييات  لهذه 

بهدف  والتغليف  التعبئة  مواد  تكاليف  من 

وترويجها  املنتجات  عر�س   طييرق  حت�صن 

لييلييمييزارعيين وامليينييتييجيين امليي�ييصييتييفيييييدييين من 

املييي�يييصيييروع، كييييون هييييذه الييعييمييلييييية تييعييتييرب من 

اليييعيييميييليييييييات الييييتييييي ليييهيييا اأهيييمييييييية كييييبييييرة يف 

املييحييافييظيية عييلييى جيييودة امليينييتييجييات الييزراعييييية 

وتييقييليييييل اليييفييياقيييد مييينيييهيييا، بيييالإ�يييصيييافييية اإىل 

تاأثرها على قرار امل�صتهلك بال�صراء.

و�يييصيييكييير اليييزعيييبيييي اجليييميييعييييييية الردنييييييييية 

ملييي�يييصيييدري وميينييتييجييي اخلييي�يييصيييار واليييفيييواكيييه 

ا�صتعداد  على  واكييد  امل�صروع  يف  دورهييا  على 

املييوؤ�ييصيي�ييصيية لييتييقييدمي اليييدعيييم واليييتيييعييياون مع 

املييي�يييصيييروع  بيييييدورهيييييا يف  ليييتيييقيييوم  اجليييميييعييييييية 

ميييين خيييييال تييي�يييصيييوييييق وخيييليييق اليييرتابيييطيييات 

بييين امليي�ييصييدرييين ، مييتييميينييييياً روؤييييية اثييير هييذه 

بال�صرعة  الييواقييع  اأر�ييييس  عييلييى  التييفيياقيييييات 

امليييزارعييين  خيييدمييية  يف  تيييكيييون  وان  املييمييكيينيية 

والقطاع الزراعي .

وقيييال نييائييب رئييييي�ييس اجلييمييعييييية الأردنييييييية 

ملييي�يييصيييدري وميينييتييجييي اخلييي�يييصيييار واليييفيييواكيييه 

زهييير جييويييحييان ان اجلييمييعييييية ومييين خييال 

امليييي�ييييصييييروع تييييقييييوم بييييالييييرتويييييج ليييلييي�يييصيييادرات 

الييييزراعييييييييية وعيييميييليييييييات مييييا بيييعيييد احلييي�يييصييياد 

وتييعييمييل عييلييى تييطييوييير تيينييافيي�ييصييييية امليينييتييجييات 

على  جتاريا  الطازجة  الردنييييية  الب�صتانية 

اإىل  بييالإ�ييصييافيية   ، واملييحييلييي  الييعيياملييي  امل�صتوى 

اييييجييياد اليييرتابيييطيييات بييين �ييصييغييار امليييزارعييين 

املنتجن  وكييبييار  امليي�ييصييروع  ميين  امل�صتهدفن 

وامليي�ييصيينييعيين وجتيييييار اجلييمييليية وامليي�ييصييدرييين 

وكذلك ربطهم مع موردي املدخات.

جمعية  متّيزت  التفاقيات  �صمن  وميين 

امليييييرجيييييان وهيييييي مييي�يييصيييروع �يييصييييييياحيييي يييعيينييى 

مع  تييرابييطييات  بعقد  الييزراعييييية   بال�صياحة 

حمافظة  قي  املييزارعييات  ال�صيدات  من  عييدد 

الييبييلييقيياء لييتييزويييدهييا بييكييميييييات مييين الييزعييرت 

الت�صنيع  يف  ل�صتخدامه  والباميا  والعنب 

خ�صو�صاً  بالدخل  عليهم  لتعود  الغذائي  

اأن  ، حيييييييث  الييي�يييصيييييييدات وعيييائييياتيييهييين  عيييليييى 

زائراً  حييوايل300  �صهريا  يرتادها  اجلمعية 

و�صائحاً.

كييمييا مت عييقييد تيييرابيييطيييات ميييع جمييمييوعيية 

منتجات  عر�س  لت�صهيل  وذلييك  ال�صيفوي 

املييي�يييصيييتيييفيييييييديييين ميييييين ميييي�ييييصييييروع اليييتييينيييمييييييية 

فييروع  يف  والت�صغيل  الريفية  القت�صادية 

بالإ�صافة  اململكة،  يف  املنت�صرة  ال�صيفوي 

اإىل عييقييد تييرابييطييات مييع نييقييابيية جتيييار امليييواد 

اليييزراعييييييية مييين خييييال اجلييمييعييييية لييتييقييدمي 

اخلييدمييات لييلييفييئييات امليي�ييصييتييهييدفييه  ميين �صغار 

املييييزارعيييين خييييال املييي�يييصيييروع وربيييطيييهيييم مييع 

موردي املدخات و حمات املواد الزراعية 

املييواد  عييلييى   ح�صولهم  لت�صهيل  بييالإ�ييصييافيية 

الزراعية من  )ال�صمدة ، املبيدات والبذور( 

باأ�صعار خمف�صة وذات جودة عالية.

القت�صادية  التنمية  م�صروع  ان  يذكر 

الييريييفييييية والييتيي�ييصييغيييييل هيييو ميي�ييصييروع زراعييييي 

يف  املزارعن  �صغار  دمج  اىل  يهدف  تنموي 

احل�صول  فر�س  وحت�صن  القيمة  �صل�صلة 

عييلييى الييتييمييويييل يف املييينييياطيييق الييريييفييييية ميين 

والتناف�صية  الفنية  اليييقيييدرات  بيينيياء  خيييال 

ليييهيييم وتيييفيييعيييييييل مييي�يييصييياركيييتيييهيييم يف �ييصييا�ييصييل 

الييقيييييميية وبيييينيييياء اليييييقيييييدرات ميييين الييينيييواحيييي 

ت�صكيل  على  وت�صجيعهم  والأعييمييال  الفنية 

جميييميييوعيييات وجيييميييعيييييييات وحتييي�يييصييين كيييفييياءة 

زيادة  القيمة وتطويرها من خال  �صل�صلة 

حييجييم اليي�ييصييادرات ميين اخليي�ييصييار والييفييواكيية 

العالية وتوفر فر�س عمل يف  القيمة  ذات 

الريفية. املناطق 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

ت�سري قاعدة بيانات احتاد امل�سارف العربية اإىل اأن املوجودات املجمعة للقطاع امل�سريف العربي 

 ،2018 عام  نهاية  7.1% عن  نحو  بزيادة   ،2019 عام  نهاية  دوالر يف  تريليونات   3.71 نحو  بلغت 

137% من حجم الناجت املحلي االإجمايل العربي. وبلغت الودائع  واأ�سبحت بالتايل ت�سكل نحو 

 ،%5.6 بنحو  منو  ن�سبة  حمققة  دوالر،  تريليون   2.34 نحو  العربي  امل�سريف  للقطاع  املجمعة 

وبلغت ح�سابات راأ�س املال نحو 432 بليون دوالر، م�سجلة منواً بنحو 7.5% عن نهاية عام 2018. 

العربي  امل�سريف يف االقت�ساد  القطاع  اأن حجم االئتمان الذي �سخه  اإىل  التقديرات  كما ت�سري 

حتى نهاية عام 2019 بلغ نحو تريليوين دوالر، وهو ما ي�سكل نحو 75% من حجم الناجت املحلي 

االإجمايل العربي، حمققاً ن�سبة منو بنحو 7% عن نهاية عام 2018.   ومنذ ن�سوب االأزمة العاملية 

عام 2008 وحتى بعد تف�سي جائحة كورونا، مل ن�سهد انهيار اأي من امل�سارف العربية املعروفة 

خالفاً ملا حدث يف الدول ال�سناعية من انهيارات. وال�سبب يف ذلك، اأن امل�سارف العربية اتبعت 

منذ البداية نهجاً حمافظاً ومل تكن لديها عمليات م�ساربية كبرية اأو اأ�سول من امل�ستقات املالية 

الكبرية التي اأ�سّرت كثرياً بامل�سارف يف الدول ال�سناعية.  وميكن القول ب�سورة عامة اإن النتائج 

املالية التي اأعلنتها امل�سارف خالل الن�سف االأول من العام اجلاري، اأظهرت يف معظمها انخفا�ساً 

اأواًل الظروف االقت�سادية واملالية الناجمة عن  متفاوتاً يف االأرب��اح، وهذا كان متوقعاً يف �سوء، 

امل�ستجد  كورونا  فريو�س  تف�سي  بعد  ال��دويل.  املحا�سبي  املعيار  تطبيق  وثانياً  ك��ورون��ا،  جائحة 

)Covid – 19( يف العامل، ان�سّبت اهتمامات امل�سارف املركزية العربية على اتخاذ االإجراءات 

اأثر انت�سار الفريو�س على امل�سارف من جهة، وعلى عمالئها من  والتدابري الوقائية لتخفيف 

جهة اأخرى، حيث اتخذت العديد من االإجراءات االحرتازية واال�ستعدادات الطارئة يف املجاالت 

املالية وامل�سرفية والنقدية لتخفيف اآثار انت�سار الفريو�س على خمتلف القطاعات االقت�سادية 

اأو تاأجيل التمويل املقدم  اإعادة هيكلة  واالأ�سواق املالية، ومن بني هذه االإج��راءات املوافقة على 

اإىل العمالء من دون ر�سوم اإ�سافية، وكذلك تقدمي التمويل ال�سروري لعمالء القطاع اخلا�س 

اخلا�س  القطاع  دع��م  ت�ستهدف  حتفيزية  برامج  اإط��الق  وب��ال��ت��وازي،  وظائفهم.  فقدوا  الذين 

ومتكينه من القيام بدوره يف تعزيز النمو االقت�سادي من خالل حزمة من االإجراءات، تهدف اإىل 

متكني القطاع. كما جلاأت بع�س امل�سارف املركزية اإىل و�سع حّد يومي موقت لعمليات ال�سحب 

االآيل، وذل��ك بهدف احل��د من خماطر  ال�سراف  واأج��ه��زة  امل�سارف  ف��روع  النقدي يف  واالإي���داع 

واملتناهية  وال�سغرية  املتو�سطة  لل�سركات  االئتمانية  اال�ستحقاقات  وتاأجيل  الفريو�س،  انت�سار 

ال�سغر ملدة 6 اأ�سهر، وعدم تطبيق اأي غرامات على التاأخر يف ال�سداد. والتزمت امل�سارف العاملة 

يف الدول العربية، باالإجراءات والتعاميم ال�سادرة عن امل�سارف املركزية، بل وبادر الكثري منها يف 

اإطار امل�سوؤولية االجتماعية اإىل تقدمي تربعات �سخية ومبادرات جمتمعية متميزة لدعم جهود 

اأهمية امل�سارف العربية لالقت�ساد العربي،  اىل  احلكومات ملقاومة تداعيات الفريو�س. ونظراً 

�سواء من حيث احلجم اأم من حيث الدور الذي تلعبه، فاإننا نتوقع اأن تلعب هذه امل�سارف دور 

القاطرة لتحريك االقت�ساد ون�ساطات االأعمال نحو التعايف والتدريجي.   بطبيعة احلال، نحن 

ال نق�سد اأن تتحول امل�سارف جمعيات خريية، ولكننا نعتقد اأن الغالبية العظمى من الن�ساطات 

االقت�سادية ون�ساطات االأعمال املت�سررة تظل قابلة للتعايف والعودة اإىل امل�سار الطبيعي فيما لو 

مت تقدمي بع�س املرونة والدعم التمويلي املوقت لها، وعلى اأن تقوم امل�سارف املركزية بدورها 

بتمكني امل�سارف من النهو�س بهذا الدور من خالل توفري املزيد من خطوط ال�سيولة بتكلفة 

�سناديق  تاأ�سي�س  على  وت�سجيعها  والتنظيمية  الرقابية  املتطلبات  يف  موقتاً  النظر  واإع��ادة  اأقل 

جماعية ملواجهة تلك التداعيات ب�سورة اأو�سع وبتكلفة اأقل. اإن على امل�سارف العربية اأن تواكب 

االقت�ساد  عجلة  حتريك  يف  العربية  احلكومات  جهود  لدعم  ت�سعى  واأن  املقبلة  املرحلة  خالل 

وحت�سني االإنتاجية وتن�سيط اال�ستثمار. ومن اأبرز االإجراءات ال�سرورية لتحقيق هذه االأهداف 

�سيما  ال  لل�سركات،  املتوافر  التمويل  حجم  تكبري  يف  وامل�ساهمة  اخلا�س  القطاع  حركة  ت�سهيل 

وامل�سارف  امل��ال  وزارات  اأطلقتها  التي  للمبادرات  فا�ستكمااًل  واملتو�سطة.  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

املركزية يف عدد كبري من الدول العربية خالل االأ�سهر ال�ستة املا�سية، هناك �سرورة حالياً الإعادة 

�سخ حيوية ومتويل لتن�سيط حركة القطاع اخلا�س، باالإ�سافة اإىل دعم بع�س القطاعات االأكرث 

تاأثراً باالأزمة كال�سياحة والطريان والزراعة، وهذه كلها تلعب امل�سارف العربية دوراً رئي�سياً يف 

متويلها. كذلك من امل�ستجدات خالل جائحة كورونا قطاع التكنولوجيا الذي �ساهم م�ساهمة 

كبرية يف حت�سني قدرة املجتمعات واالقت�سادات على مواجهة اآثار االأزمة. وعليه، من ال�سروري 

ا�ستفادة دول املنطقة من هذا التطور، خ�سو�ساً اأنها متتلك جمتمعات �سابة ومتعلمة، وبالتايل 

من ال�سروري اال�ستثمار يف التكنولوجيا للتحول اإىل قطاع منتج ومولد للوظائف، وهنا اأي�ساً 

نرى اأن امل�سارف العربية تقدم مناذج متقدمة يف التحول الرقمي، وعليها اأن ت�سعى لتعميم هذه 

العربية  اأن تعمل مع احلكومات  امل�سارف  كافة. كذلك على  االقت�سادية  الن�ساطات  النماذج يف 

من اأجل التخفيف من اأعباء الديون احلكومية من خالل امل�ساهمة يف جدولة هذه الديون التي 

ارتفعت بعد جائحة كورونا، بخا�سة اأن احلفاظ على اال�ستقرار املايل هو خط الدفاع االأول لدى 

الدول العربية، واأن عدد بلدان املنطقة ذات م�ستوى الَدين املرتفع زاد زيادة ملحوظة يف االأعوام 

االأخرية، ال �سيما الدول امل�ستوردة للنفط التي يعاين ثلثاها من م�ستوى َدين يفوق ن�سبة 80 يف 

املئة من ناجتها املحلي، ما ي�ستوجب التنبوؤ والتحوط ملخاطر ارتفاع الَدين، وتخفيف خماطر 

ارتفاع العجز على االقت�ساد. واأخريا، فاإن هذه اجلهود �ستح�سل على زخم اأكرب واأو�سع بزيادة 

م�ساحة التعاون االقت�سادي العربي لتو�سيع حجم ال�سوق، وال �سيما مع بروز حتديات جديدة يف 

ما يتعلق مبنظومة التجارة العاملية و�سال�سل االإمداد و�سرورة تنويع م�سادر االإنتاج. اإن زيادة 

احلركة التجارية واال�ستثمارية واخلدماتية يف الدول العربية �سوف ي�سهم، لي�س يف تعزيز اآفاق 

التعايف االقت�سادي من جائحة كورونا فح�سب، بل ويعزز اآفاق النمو يف امل�ستقبل.  

رئي�س احتاد امل�سارف العربية �سابقا رئي�س جمعية م�سارف البحرين

 االستاذ عدنان أحمد يوسف

المصارف العربية أمام 
مسؤولية المشاركة في 

النهوض باالقتصاد 

الثالثاء  13  /  10  / 2020

دبي - رويرتز

ت���ق���دم رج����ل االأع����م����ال ال���ه���ن���دي ب.ر 

���س��ي��ت��ي ب�����س��ك��وى ل����دى وك������االت حت��ق��ي��ق 

اثنني  م��ع  للتحقيق  ال��ه��ن��د،  يف  احت��ادي��ة 

م����ن ك���ب���ار امل�������س���وؤول���ني ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ن يف 

ف��ي��م��ا يخ�س  ���س��رك��ات��ه وب��ن��ك��ني ه��ن��دي��ني 

ف�����س��ي��ح��ة م��ال��ي��ة مب���ل���ي���ارات ال������دوالرات 

جمموعته. طالت 

املرتبطة  ال�سركات  ويتعر�س عدد من 

اإن.اإم.�����س����ي هيلث  ب��ي��ن��ه��ا  ب�����س��ي��ت��ي، وم���ن 

االإم��ارات،  يف  للم�ست�سفيات  م�سغل  اأك��رب 

ل�سغوط  ف��ي��ن��اب��ل��ر،  امل��دف��وع��ات  و���س��رك��ة 

�سككت  بعدما  ال��ع��ام  ه��ذا  �سديدة  مالية 

املك�سوف  على  للبيع  وات��رز  م��ادي  �سركة 

.NMC ل� املالية  االأو�ساع  يف 

اأ����س���ع���ار ����س���راء  و���س��ك��ك��ت ال�������س���رك���ة يف 

الراأ�سمايل،  واالإنفاق  الإن.اإم.�سي  اأ�سول 

قائلة اإن ثمة مبالغة كبرية يف احلالتني.

�سفحة   55 يف  تقع  التي  ال�سكوى  ويف 

واط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه��ا روي������رتز، ات���ه���م ���س��ي��ت��ي 

ال���رئ���ي�������س���ني ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني ال�������س���اب���ق���ني 

الإن.اإم.������س�����ي وف��ي��ن��اب��ل��ر و����س���رك���اء ل��ه��م��ا 

امل��ال��ي��ة  ال��ق��وائ��م  بت�سخيم  وم�����س��رف��ي��ني 

ائتمانية  ت�سهيالت  وترتيب  لل�سركتني 

ا����س���ت���خ���دام  و�����س����وء  قانونية”  “غري 
.2012 االأموال منذ 

االحتادية  ال�سرطة  ال�سكوى  وتطالب 

وال��وك��ال��ة  امل��رك��زي  التحقيقات  وم��ك��ت��ب 

امل��خ��ت�����س��ة مب��ك��اف��ح��ة اجل��رائ��م امل��ال��ي��ة يف 

بالتحقيق. الهند 

للحقيقة! متويه  االتهامات:  نافياً 

رف����ق����ت ب��ه��ا 
ُ
وت�����س��ري ال�����س��ك��وى ال���ت���ي اأ

وث���ائ���ق ت��ق��ع يف اأك����رث م���ن م��ئ��ة ���س��ف��ح��ة 

رئي�س  مكتب  اإىل  اأي�سا  ر�سلت 
ُ
اأ اأنها  اإىل 

الوزراء والبنك املركزي ووكاالت حتقيق 

اأخرى.

ورف�������س م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال��رئ��ي�����س��ني 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني ال�������س���اب���ق���ني االأخ�����وي�����ن 

ب��را���س��ان��ث وب��روم��وث م��اجن��ات ات��ه��ام��ات 

ي�سيطر  ك���ان  االأخ����ري  اإن  ق��ائ��ال  ���س��ي��ت��ي، 

بعد  اإن.اإم.����س���ي  اإدارة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل 

التنفيذي  الرئي�س  من�سب  عن  تخلى  اأن 

اأ�سرته ظلوا  اأفرادا من  اأو  واأنه   2017 يف 

اإدارة �سركات من بينها  اأع�ساء مبجال�س 

بلر. فينا

ر������س�����ل 
ُ
اأ ب����ي����ان  امل����ت����ح����دث يف  وت�����اب�����ع 

ل�����روي�����رتز ع����رب ال����ربي����د االإل�����ك�����رتوين 

�سد  اأ�سا�س  بال  التي  االتهامات  “هذه 
ب��را���س��ان��ث م��اجن��ات وب���روم���وث م��اجن��ات 

عن  االهتمام  لتحويل  �سخيفة  حماولة 

امل���ه���ارات وال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة 

اإن.اإم.���س��ي  جن��اح  اأج��ل  من  قدماها  التي 

حدث«. فيما  �سيتي  ودور  وفينابلر... 

وف��ي��درال  ب����ارودا  اأوف  ب��ن��ك  ي���رد  ومل 

ال�سكوى  يف  ا�سماهما  ورد  ال��ل��ذان  ب��ن��ك 

ومل  روي����رتز.  م��ن  للتعقيب  ط��ل��ب  ع��ل��ى 

والوكالة  املركزي  التحقيقات  مكتب  يرد 

امل��خ��ت�����س��ة مب��ك��اف��ح��ة اجل����رائ����م امل��ال��ي��ة 

وم���ك���ت���ب رئ���ي�������س ال��������وزراء ع���ل���ى ط��ل��ب��ات 

عن  املركزي  البنك  امتنع  كما  للتعليق. 

لتعقيب. ا

NMC حتت  ت�����س��ع  ل��ن��دن  حم��ك��م��ة 

الو�ساية

وو����س���ع���ت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف ل��ن��دن 

اإن.اإم.�����س����ي حت��ت ال��و���س��اي��ة االإداري�����ة يف 

دي��ون  ع��ن  اأع��ل��ن��ت  اأن  بعد  ني�سان  اأب��ري��ل 

اأعلنت  اآذار،  6.6 مليار دوالر. ويف مار�س 

ت�ستعد  اأن��ه��ا  ل��ن��دن،  يف  امل��درج��ة  فينابلر 

بعد  وح��ذرت  االإف��ال���س،  اإ�سهار  الحتمال 

تزيد  ق��د  دي��ون��ه��ا  اأن  م��ن  ذل��ك  م��ن  �سهر 

م�سبقا. عما هو معلن  دوالر  مليار  نحو 

الهند،  يف  حاليا  وه��و  �سيتي  وي��واج��ه 

���س��ك��وى ج��ن��ائ��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي، وي��خ��و���س 

فيما  ودب����ي  ال��ه��ن��د  ق��ان��ون��ي��ة يف  م���ع���ارك 

ت�����س��ع��ى ب���ن���وك ال�����س����رتداد ق���رو����س م��ن 

اأمر م�سرف  ني�سان،  اأبريل  �سركاته. ويف 

االإم���������ارات امل����رك����زي ال���ب���ن���وك ب��ت��ج��م��ي��د 

ح�����س��اب��ات ���س��ي��ت��ي واأ����س���رت���ه، ب��ح�����س��ب م��ا 

لرويرتز. م�سادر  ذكرته 

أسهم أوروبا تقتفي أثر مكاسب 
آسيا بفضل تفاؤل حيال االنتعاش

روما-رويرتز

ام�س  االأوروب���ي���ة،  االأ���س��ه��م  ارتفعت 

االث����ن����ني، ل��ت��ق��ت��ف��ي اأث�����ر م��ك��ا���س��ب يف 

انتعا�س  ال��ت��ف��اوؤل ح��ي��ال  اآ���س��ي��ا غ��ذاه��ا 

االق��ت�����س��اد ال�����س��ي��ن��ي، ب��ي��ن��م��ا م���ا زال 

احلذر ينتاب امل�ستثمرين ب�ساأن ارتفاع 

االإ�سابات املحلية بفريو�س كورونا.

 600 ����س���ت���وك�������س  امل����وؤ�����س����ر  و����س���ع���د 

ق��ط��اع��ا  ق���اد  ف��ي��م��ا   ،%0.3 االأوروب�������ي 

االت�������س���االت وال�������س���ي���ارات امل��ك��ا���س��ب. 

اجلمعة  ي��وم  القيا�سي  املوؤ�سر  واأغلق 

م�����س��ج��اًل م��ك��ا���س��ب ل��الأ���س��ب��وع ال��ث��اين 

ع��ل��ى ال���ت���وايل ب��ف�����س��ل ره���ان���ات على 

امل����زي����د م����ن ال��ت��ح��ف��ي��ز يف ال����والي����ات 

امل���ت���ح���دة وت���ن���ام���ي ال���ت���وق���ع���ات ب��ف��وز 

دمي���ق���راط���ي يف ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ة 

االأمريكية.

قفزة  كبحتها  ال��ي��وم  املكا�سب  لكن 

يف ح���االت االإ���س��اب��ة ب��ك��وف��ي��د-19 مما 

اإج��راءات  املزيد من  �سبح فر�س  اأث��ار 

اأن يعلن  امل��ت��وق��ع  ال��ع��زل ال��ع��ام. وم��ن 

بوري�س  ال��ربي��ط��اين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 

جون�سون عن اإجراءات جديدة اليوم، 

قيود  ل��ف��ر���س  اإي��ط��ال��ي��ا  جت��ه��ز  بينما 

جديدة على م�ستوى البالد.

العربية الريا�ض- 

 G20 ال��ع�����س��ري��ن  ���س��ت��ع��ق��د جم���م���وع���ة 

االقت�ساد  ل��دع��م  غ��د  افرتا�سيا  اجتماعا 

العاملي.

20 يف  و���س��ي�����س��م اج��ت��م��اع جم��م��وع��ة ال������

البنوك  وحمافظي  مالية  وزراء  الريا�س 

املركزية.

ج������اءت رئ���ا����س���ة ال�������س���ع���ودي���ة مل��ج��م��وع��ة 

ال��ع�����س��ري��ن يف وق����ت ي���واج���ه ف��ي��ه ال��ع��امل 

حت����دي����ات غ����ري م�����س��ب��وق��ة و����س���ط ت��ف�����س��ي 

الدول  وم�سارعة  كورونا  فريو�س  جائحة 

ال�سلبية. حول العامل ملكافحة تداعياتها 

خطوات  ات��خ��اذ  اأهمية  اململكة  واأدرك���ت 

�سوت  وب�سفتها  االقت�ساد،  لدعم  فورية 

قطاع االأعمال ملجموعة الع�سرين، اأطلقت 

جم��م��وع��ة االأع���م���ال ال�����س��ع��ودي��ة يف م��ار���س 

املا�سي مبادرة ملعاجلة تاأثري اجلائحة.

ال�سعودية،  االأعمال  جمموعة  ووجهت 

وغ����رف����ة ال����ت����ج����ارة ال����دول����ي����ة، وم��ن��ظ��م��ة 

ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، ر���س��ال��ة م��ف��ت��وح��ة اإىل 

من  الع�سرين  جمموعة  حكومات  روؤ���س��اء 

اأج����ل ال�����س��ع��ي ل��وق��ف ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19 

تطرقت اإىل م�سائل �سحية واقت�سادية.

و�سملت امل�سائل ال�سحية حت�سني تبادل 

الو�سول  �سمان  على  واحلر�س  اخل��ربات 

ال���ع���ادل ل����الإم����دادات ال��ط��ب��ي��ة واخل��دم��ات 

ال�سحية وا�ستخدام القطاع اخلا�س لدعم 

املعدات  اإنتاج  وتكثيف  الطبية،  الفحو�س 

امل�ساعدات الدولية. الطبية وتعزيز 

اأم�����ا امل�����س��ائ��ل االق���ت�������س���ادي���ة، ف�����س��م��ل��ت 

العاجلة  املالية  ال�سيا�سة  ت��داب��ري  تطبيق 

ق�������س���رية وم���ت���و����س���ط���ة االأج���������ل، وجت��ن��ب 

امل�������س���اك���ل ال����ت����ج����اري����ة اجل�����دي�����دة ودع�����م 

تو�سيع  اإىل  اإ�سافة  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات 

نطاق احلماية االجتماعية ب�سكل عاجل.

واأكدت جمموعة االأعمال ال�سعودية اأن 

ال بديل عن التعاون العاملي بني احلكومات 

وال����ق����ط����اع اخل����ا�����س ل��ل��ت��غ��ل��ب ع���ل���ى ه���ذه 

الت�سريع يف  �سرورة  على  و�سددت  االأزم��ة، 

اتخاذ القرارات وتعديل ال�سيا�سات.

جمموعة  عقدت  املا�سي،  مار�س  ومنذ 

االأعمال ال�سعودية عدة لقاءات افرتا�سية 

ل��ت��ق��ي��ي��م اال����س���ت���ج���اب���ة جل���ائ���ح���ة ك���ورون���ا 

وال���ت���داب���ري ال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى احل��ك��وم��ات 

وق��ط��اع االأع���م���ال ال��ق��ي��ام ب��ه��ا، ب��االإ���س��اف��ة 

اإىل ك��ي��ف��ي��ة اال���س��ت��ع��داد مل��وج��ة ث��ان��ي��ة من 

الفريو�س.

ون����ت����ج ع�����ن ه������ذه ال�����ل�����ق�����اءات ت���ق���ري���ر 

بكورونا  املعني  املرحلي  االأعمال  جمموعة 

مهمة  ب�سيا�سات  تو�سيات  �ست  املت�سمن 

الع�سرين. قدمت ملجموعة 

اجتماع افتراضي لمجموعة الـ20 غدًا لدعم االقتصاد

�سنغافورة  - رويرتز

للجل�سة   %1 ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع��ار  ان��خ��ف�����س��ت 

ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل، ام�����س االث��ن��ني، مع 

����س���روع م��ن��ت��ج��ني اأم���ريك���ي���ني يف ا���س��ت��ئ��ن��اف 

اإ�سراب  وانتهاء  دلتا  االإع�سار  بعد  العمل 

للعمال اأثر على االإنتاج يف الرنويج.

ونزلت العقود االآجلة خلام برنت ت�سليم 

 42.44 اإىل  �سنتا   41 االأول  كانون  دي�سمرب 

تك�سا�س  غ��رب  خ��ام  وهبط  للربميل  دوالر 

ت�سرين  نوفمرب  ت�سليم  االأمريكي  الو�سيط 

الثاين 42 �سنتا اإىل 40.18 دوالر.

ا�ستحقاق  اأق��رب  ل�سهر  العقدان  وك�سب 

اأك���رث م��ن 9% االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي وه��ي اأك��رب 

زي������ادة اأ����س���ب���وع���ي���ة م���ن���ذ ي���ون���ي���و ح���زي���ران، 

ول���ك���ن���ه���م���ا ان���خ���ف�������س���ا ي������وم اجل���م���ع���ة ب��ع��د 

مع  التفاق  نرويجية  نفط  �سركات  تو�سل 

هدد  اإ�سرابا  اأنهي  عمال  بنقابة  م�سوؤولني 

مبا  والغاز  النفط  من  البلد  اإنتاج  بخف�س 

.%25 يقرتمبن 

الإنتاج  �سربة  اأكرب  دلتا  االإع�سار  ووجه 

ال��ط��اق��ة م��ن خ��ل��ي��ج امل��ك�����س��ي��ك يف ال��والي��ات 

ب��داأوا يف  العمال  ولكن  عاما   15 يف  املتحدة 

توتال  وتعمل  اأم�س  االإنتاج  ملن�سات  العودة 

يف  اآرث���ر  ب���ورت  م�سفاة  ت�سغيل  اإع���ادة  على 

225 األفا و500 برميل. تك�سا�س وطاقتها 

ورغم تاأثري االإع�سار، فاإن اأ�سعار النفط 

قرب 40 دوالرا للربميل يف االأ�سهر القليلة 

اأم��ريك��ي��ة  ط��اق��ة  ���س��رك��ات  �سجعت  امل��ا���س��ي��ة 

ع��ل��ى اإ���س��اف��ة ح��ف��ارات ن��ف��ط وغ���از طبيعي 

لالأ�سبوع الرابع على التوايل ح�سب بيانات 

من بيكر هيوز.

وهي  ليبيا  اإنتاج  يرتفع  اأن  املتوقع  ومن 

ع�سو يف منظمة اأوبك اإىل 355 األف برميل 

القاهرة  القوة  حالة  رفع  بعد  اليوم  يوميا 

عن حقل ال�سرارة االأحد.

القاهرة - العربية

ال��ب��ور���س��ات  واحت����اد  ريفينيتيف  اأط��ل��ق��ت 

لل�سركات  اختيارياً  م��وؤ���س��راً  ام�����س،  العربية 

منطقة  يف  ال��ك��رب��ون  ان��ب��ع��اث��ات  م��ن��خ��ف�����س��ة 

اإفريقيا. ال�سرق االأو�سط و�سمال 

لقيا�س  م��ع��ي��اراً  امل��وؤ���س��ر اجل��دي��د  ومي��ث��ل 

مم����ار�����س����ات ح���وك���م���ة ال�������س���رك���ات وت���ط���وي���ر 

واالجتماعية  البيئية  واالإ���س��ه��ام��ات  االأداء 

ب��ال�����س��وق، ك��م��ا يوفر  يف ال�����س��رك��ات امل���درج���ة 

روؤو���س  لتخ�سي�س  الفر�سة  للم�ستثمرين 

على  بن�ساط  تعمل  التي  لل�سركات  االأم���وال 

منخف�سة  االأن�سطة  يف  واال�ستثمار  الرتويج 

االن���ب���ع���اث���ات ال���ك���رب���ون���ي���ة ع����رب ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 

التجارية يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 

اإفريقيا.

املرتبة  ال�سعودية  العربية  اململكة  وحتتل 

االأوىل يف قائمة الدول االأكرب وزناً يف املوؤ�سر 

 ،%22.3 بن�سبة  الكويت  تليها   ،%39.5 بن�سبة 

 ،%16.6 بن�سبة  املتحدة  العربية  واالإم����ارات 

ثم قطر بن�سبة 13.4%، وم�سر بن�سبة %4.5، 

بن�سبة  االأخ����رى  االأو����س���ط  ال�����س��رق  واأ����س���واق 

.%3.8

متو�سط  بلغ  �سنوات،  خم�س  م��دى  وعلى 

ع�سر  االث��ن��ى  م��دى  – على  ال�سنوي  العائد 

اأكتوبر  م��ن  ال��ف��رتة  “ خ��الل  املا�سية  �سهراً 

مل��وؤ���س��ر  املا�سي” –  ���س��ب��ت��م��رب  وح��ت��ى   2019

ري��ف��ي��ن��ي��ت��ي��ف واحت�����اد ال���ب���ور����س���ات ال��ع��رب��ي��ة 

متفوقاً   %5.1 الكربون  منخف�سة  لل�سركات 

لالأ�سهم  ريفينيتيف  م��وؤ���س��ر  ع��ل��ى  اأدائ����ه  يف 

يف  اأ�سواق  ثمانية  يف  للتداول  املتاحة  احل��رة 

اإفريقيا  و���س��م��ال  االأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 

نف�س  خ��الل   %3 بن�سبة  عائداً  �سجل  وال��ذي 

الفرتة.

ريفينيتيف  ملوؤ�سر  ال�سنوي  العائد  وبلغ 

واحت�������اد ال���ب���ور����س���ات ال���ع���رب���ي���ة ل��ل�����س��رك��ات 

امل���ا����س���ي  ال�����ع�����ام  ال����ك����رب����ون يف  م��ن��خ��ف�����س��ة 

حققها   %12.52 ب��ن�����س��ب��ة  م��ق��ارن��ة   %19.75

و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  ريفينيتيف  موؤ�سر 

اإفريقيا” خالل العام 2019.

وق����ال االأم����ني ال��ع��ام الحت����اد ال��ب��ور���س��ات 

ال��ع��رب��ي��ة، رام����ي ال���دك���اين، اإن اإط����الق ه��ذا 

امل���وؤ����س���ر مي��ه��د ال���ط���ري���ق الإي���ج���اد م��ن��ت��ج��ات 

قابلة لال�ستثمار يف منطقة ال�سرق االأو�سط 

و����س���م���ال اإف���ري���ق���ي���ا، مب���ا يف ذل����ك ���س��ن��ادي��ق 

اأي�ساً  املوؤ�سر  و�سي�ساهم  امل��ت��داول��ة.  االأ�سهم 

يف جذب مديري االأ�سول واال�ستثمارات اإىل 

اأ�سواق ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا«.

واأ�ساف: يتمثل هدفنا يف ترويج منتجات 

االأ�سواق  املنطقة يف  ذكاًء من  اأكرث  و�سركات 

 ،19- كوفيد  جائحة  تف�سي  خ��الل  العاملية. 

البيئية  للحوكمة  االإقليمية  املحفظة  ك�سفت 

وجود  عن  ال�سركات  وحوكمة  واالجتماعية 

اإم���ك���ان���ات واع�����دة ل��ل�����س��رك��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي 

امل��ج��ال  ه��ذا  م��واق��ع��ه��ا يف  ت��ع��زي��ز  اإىل  تتطلع 

العاملي. ال�سعيد  على 

النفط ينخفض 1% مع استئناف شركات أميركية اإلنتاج

مؤشر جديد للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بالشرق األوسط

شيتي يطالب بتحقيق مع الرئيسين التنفيذيين لـ NMC وفينابلر
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سلطنة عمان تفرض ضريبة القيمة 
المضافة بـ 5% خالل 6 أشهر

أميركا تستعين برئيس تسال لنقل 
األسلحة بمركبات فضائية

ارتفاع حاد في عجز المعامالت 
الجارية.. والليرة التركية تهبط

األمم المتحدة: الكوارث في العالم 
تسببت بخسارة 3 تريليونات دوالر 

خالل عقد

دبي - العربية

الإثيينيين،  ام�س  عييمييان،  �سلطان  اأ�ييسييدر 

القيمة  �سريبة  قانون  باإن�ساء  مر�سوما 

امل�سافة، وفقا لبيان حكومي.

خالل   %5 بييي  ال�سريبة  فر�س  و�سيتم 

اإن تيياأثييرهييا  اأ�ييسييهيير، وتييقييول احلييكييوميية   6

�سيكون حمدودا على تكاليف املعي�سة.

تطبيقه  �سيتم  اأنييه  اإىل  البيان  واأ�ييسييار 

واخلدمات  ال�سلع  معظم  على  ال�سريبة 

مع بع�س ال�ستثناءات.

دبي -العربية

اأحييييييييد املييييحييييطييييات اإطيييييييييالق امليييركيييبيييات 

اإك�س  �سبي�س  ل�سركة  التابعة  الف�سائية 

اململوكة لإيلون ما�سك

لال�ستعانة  الأمركي  اجلي�س  يخطط 

بييقييطييب الأعيييييميييييال ايييييلييييون ميييا�يييسيييك ليينييقييل 

الأ�ييييسييييلييييحيييية الأميييييركييييييييييية حييييييول الييييعييييامل 

بييا�ييسييتييخييدام مييركييبييات الييفيي�ييسيياء الييتييابييعيية له 

اجلي�س  متييكيين  اأن  �ييسيياأنييهييا  ميين  خييطييوة  يف 

الأمركي لنقل اأ�سلحته اإىل اأي مكان على 

كوكب الأر�س يف غ�سون �ساعة اأو اأقل.

اإر�سال  الطموحة على  وتعتمد اخلطة 

امليييعيييدات والأ�ييسييلييحيية والييعييتيياد الييعيي�ييسييكييري 

اأن  قبل  املييركييبييات  تلك  عيير  الف�ساء  اإىل 

تييعييود مييرة اأخيييرى اإىل الأر�ييييس يف املييوقييع 

اجلي�س  اإحداثياته جرنالت  يحدد  الذي 

 “ �سحيفة  ذكرته  ما  بح�سب  الأمركي، 

ذا �سن” الريطانية.

و�يييسيييتيييحيييل �يييسيييفييين اليييفييي�يييسييياء اليييتيييابيييعييية 

 17-C طييييييييييائييييييييييرات  حميييييييييل  ملييييييا�ييييييسييييييك 

ي�ستخدمها  والتي   Globemaster
اجلي�س الأمركي يف الوقت احلايل لنقل 

اإذ ميتلك  الييعيياجييليية،  الإميييييدادات  وتييوزيييع 

اأقوى جي�س يف العامل اأ�سطول مكونا من 

233 طائرة خم�س�سة لهذا الغر�س ت�سل 

�سرعتها اإىل نحو 590 ميال يف ال�ساعة.

مييركييبييات  حيييميييولييية  تيي�ييسييل  اأن  ومييييكييين 

طيينييا،   80 نييحييو  اإىل  الييييواحييييدة  الييفيي�ييسيياء 

�سالفة  الييطييائييرات  نييفيي�ييس حييمييولت  وهيييي 

اليييذكييير و�ييسييتييتييمييكيين مييين نييقييل الأ�ييسييلييحيية 

الييقييواعييد الييعيي�ييسييكييرييية يف وليييية فييلييوريييدا 

الأمركية اإىل اإحدى القواعد الع�سكرية 

يف اأفييغييانيي�ييسييتييان بييغيي�ييسييون فيييرة زميينييييية ل 

ال�ستن دقيقة. تتجاوز 

لنف�س  الييزميينييييية  الييرحييليية  وتيي�ييسييتييغييرق 

 17-C طييائييرات  تقطعها  والييتييي  اجلييهيية 

15 �ييسيياعيية مييقييارنيية مييع �ييسيياعيية فقط  نييحييو 

ملا�سك واملخطط  التابعة  الف�ساء  ملركبات 

الأمركي  اجلي�س  قبل  من  ل�ستخدامها 

خالل الفرة املقبلة.

الييتييابييعيية   Space X �ييسييركيية  وقييالييت 

اخلطة  تنفيذ  على  �ستعمل  والتي  ملا�سك 

مييييع اجلييييييي�يييس الأميييييركيييييي اإنييييهييييا �ييسييتييعييمييل 

يف بييييييادئ الأمييييييير عيييليييى تييقييييييييم الييتييكييلييفيية 

العمليات  لتلك  اللوج�ستية  واملتطلبات 

حتى ت�سمن تنفيذها على اأكمل وجه.

ملركبات  الواحدة  الرحلة  تكلفة  وتبلغ 

ما  ما�سك  لإيلون  التابعة   Space X
بن مليوين دولر و90 مليون دولر وفقا 

لنوع ال�ساروخ امل�ستخدم، يف وقت تخطط 

اإىل  تكلفة رحالتها  ال�سركة خلف�س  فيه 

احلد الأدنى من خالل اإطالق �ساروخها 

.Starship اجلديد

ا�سطنبول- رويرتز

اأظهرت بيانات ام�س الثنن اأن معدل 

يف   %13.4 عند  ا�ستقر  تركيا  يف  البطالة 

اأغ�سط�س  اإىل  يونيو حزيران  الفرة من 

ال�سابقة مع  الثالثة  بالأ�سهر  اآب مقارنة 

العمل فيما  امل�ساركة يف قوة  ارتفاع ن�سبة 

التاأثر على  توا�سل تداعيات كوفيد-19 

العمالة.

اأن  اليييييوم  منف�سلة  بيييييانييات  واأظيييهيييرت 

ارتفاعا  �سجل  اجلييارييية  املييعييامييالت  عجز 

اأغ�سط�س  يف  دولر  مليار   4.6 اإىل  حيييادا 

جييراء  لل�سياحة  حييياد  تييراجييع  ب�سبب  اآب 

اجلائحة.

وبيييعيييد �يييسيييدور اليييبيييييييانيييات، انييخييفيي�ييسييت 

يوم  الإغيييالق  م�ستوى  ميين   %0.4 الييلييرة 

اجلمعة عند 7.8930.

من  البطالة  مييعييدل  انخف�س  وبينما 

تراجع  عام،  قبل  الفرة  نف�س  يف   %13.9

اأ�سا�س  على  مليون   1.254 العاملن  عدد 

اأظهرت  ح�سبما   ،%43.5 لي�سجل  �سنوي 

بيييييانييات مييعييهييد الإحيي�ييسيياء الييركييي. وبلغ 

العام  من  الفرة  نف�س  يف   %46.4 املعدل 

املا�سي.

العاملن  عدد  امل�ساركة،  ن�سبة  وبلغت 

اأو الباحثن عن عمل، 50.3% مقارنة مع 

بكثر عن  يقل  اأنييه  رغييم  �سهر،  قبل   %49

معدل53.8 % امل�سجل يف العام املا�سي.

دبي - العربية

املتحدة،   الأمم  عن  �سادر  تقرير  قييال 

الييعييامل  اليييكيييوارث يف  اإن  الثييينييين،  اميي�ييس 

دولر  تييريييليييييونييات   3 بييخيي�ييسييارة  تيي�ييسييبييبييت 

للعامل خالل عقد.

�ييسييابييق،  ويف ميييذكيييرة �يييسيييادرة يف وقييييت 

القت�سادي  الناجت  اإن  بنك  دويت�سه  قييال 

اإىل م�ستواه قبل اجلائحة  العاملي �سيعود 

تعاف  بعد  وذلك   ،2021 منت�سف  بحلول 

الأ�سهر  يف  املتوقع  ميين  اأقيييوى  اقت�سادي 

الدين  م�ستويات  ارتييفيياع  لكن  الأخييييرة، 

خطر  يييزيييدان  قييد  ال�سيا�سات  يف  وحتييول 

الأزمة املالية.

وكيييتيييب بييييييير هييييوبيييير، املييييدييييير الييعيياملييي 

يف  دويت�سه  لييدى  القت�سادية،  لالأبحاث 

القييتيي�ييسييادي  “التعايف  لييلييعييمييالء  مييذكييرة 

الييعيياملييي مييين اأ�يييسيييد ميي�ييسييتييويييات اليييراجيييع 

الناجم عن كوفيد-19 يف ال�ستاء والربيع 

مما  كييثييرا  اأ�ييسييرع  ب�سكل  عييولييج  الفائتن 

ت�سورنا.

»مع اقراب الربع الثالث من نهايته، 

الناجت  م�ستوى  اأن  اإىل  تقديراتنا  ت�سر 

الإجيييييميييييايل اليييعيييامليييي قييييد قيييطيييع تييقييريييبييا 

قبل  ميي�ييسييتييواه  اإىل  الييعييودة  طييريييق  ن�سف 

امل�سار  اكييتييمييال  الآن  ونييتييوقييع  الييفييرو�ييس، 

املقبل، وهو موعد  العام  بحلول منت�سف 

اأقرب بربعي �سنة من توقعاتنا ال�سابقة«.

العاملي،  للناجت  توقعاته  دويت�سه  ورفع 

3.9% هذا العام بعد اأن  اإذ توقع انكما�سه 

5.9% يف  انكما�سا عند  اأيار  توقع يف مايو 

 2021 يف  للنمو  توقعاته  وحت�سنت   .2020

اإىل 5.6% من %5.3.

مييازال هناك  اأنه  اأ�ساف  اأن هوبر  غر 

الكثر من ال�سبابية واملتاعب املحتملة.

فيياملييخيياوف حيييييال ميييوجيييات ثييانييييية من 

الإ�ييييسييييابييييات اليييتيييي تيييتيييزاييييد يف اليييولييييات 

املييتييحييدة واأوروبييييييا تييكييثييف اليي�ييسييكييوك الييتييي 

التوقعات. تكتنف 

تييتيي�ييسييبييب  حيييييين  يف  القيييييتييييي�يييييسييييياديييييية، 

“ي�سعب  الييتييي  الأمييركييييية  النييتييخييابييات 

الأو�ييسيياع.  تييفيياقييم  بنتيجتها” يف  الييتيينييبييوؤ 

وقال دويت�سه اإنه يف غ�سون ذلك، تواجه 

اأوروبا خطر خروج بريطاين غر منظم 

من الحتاد الأوروبي.

وقييييد ييينييجييم ميييزييييد مييين امليييتييياعيييب عيين 

حتول يف ال�سيا�سة النقدية، واإن كان ذلك 

�سنوات مقبلة. لب�سع 

واملغالة  الديون  “تنامي  هوبر  وكتب 

تغذيه  الييذي  الأ�سول  تقييم  يف  املحتملة 

�يييسيييرورة انييتييهيياج �ييسيييييا�ييسيية نييقييدييية فييائييقيية 

اجل�سيم  ي�سكالن مبعث اخلطر  التي�سر 

لأزمة مالية عاملية تلوح يف الأفق عندما 

تييبييداأ الييبيينييوك املييركييزييية يف الييتييحييول عن 

للت�سخم  مفاجئة  زيييادات  اأي  التي�سر.. 

�ستعزز هذا اخلطر«.

العربية الكويت- 

�ييسييهييدت الييييودائييييع لييييدى اليييقيييطييياع امليي�ييسييريف، 

وبن�سبة  دييينييار  مييلييييياري  بقيمة  قييفييزة  ت�سجيل 

اإىل  لت�سل  املييا�ييسييييية،  اأ�ييسييهيير   5 اليييي  خيييالل   %4.6

اأغ�سط�س  بنهاية  دييينييار  مليار   45.47 م�ستوى 

مار�س  بنهاية  م�ستوياتها  مع  باملقارنة  املا�سي، 

وذليييك  ديييينيييار،  مييليييييار   43.46 والييبييالييغيية   2020

الكويت،  يف  كييورونييا  جائحة  انت�سار  بييداييية  منذ 

وتييطييبيييييق الإجييييييييييراءات الحيييييرازيييييية ملييواجييهيية 

اجلائحة واإغالق القطاعات القت�سادية.

وييييياأتييييي ذليييييك الرتيييييفييييياع بيييدعيييم ميييين زييييييادة 

بالقطاع  الييقييطيياع اخلييا�ييس والأفيييييراد  مييدخييرات 

اخلا�س  القطاع  ودائييع  ارتفعت  حيث  امل�سريف، 

2.1 مييليييييار ديييينيييار خييييالل تييلييك الييفييرة،  بيينييحييو 

اأغ�سط�س  بنهاية  دينار  مليار   37.99 اإىل  لت�سل 

بنهاية  دينار  مليار   35.89 مع  مقارنة  املا�سي، 

5.8%، وذلك وفقا  مار�س املا�سي، بن�سبة ارتفاع 

لبيانات بنك الكويت املركزي عن �سهر اأغ�سط�س 

2020، وفقا ملا نقلته �سحيفة “الأنباء«.

ويبدو اأن هناك تف�سيال للبنوك كمالذ اآمن 

للمدخرات خالل الأزمة احلالية، حيث �سهدت 

فادحة  وخ�سائر  كبرا  تذبذبا  الأ�سهم  اأ�ييسييواق 

خييالل الأ�ييسييهيير املييا�ييسييييية، وهييو مييا دفييع القطاع 

الييلييجييوء  اإىل  اخليييا�يييس )اليي�ييسييركييات والأفييييييييراد( 

من  به  باملدخرات  والحتفاظ  امل�سريف  للقطاع 

خالل الودائع، وذلك على الرغم من انخفا�س 

نتيجة  امليييا�يييسيييي،  ميييار�يييس  اليييفيييائيييدة يف  ميييعيييدلت 

خييفيي�ييس بيينييك الييكييويييت امليييركيييزي �ييسييعيير اخليي�ييسييم 

تداعيات  ملواجهة   %1.5 م�ستوى  اإىل  بالكويت 

اأزمة “كورونا«.

الودائع  �سهدات  املا�سي،  اأغ�سط�س  وبنهاية 

باملقارنة  وذلييك   ،%1.26 بن�سبة  �سهريا  ارتفاعا 

بنهاية  دينار  مليار   44.9 م�ستوى  ت�سجيلها  مع 

يف  م�ستوياتها  مييع  وبيياملييقييارنيية  املييا�ييسييي،  يييوليييييو 

اأغيي�ييسييطيي�ييس مييين اليييعيييام امليييا�يييسيييي، فييقييد ارتييفييعييت 

الودائع ب�سكل �سنوي بن�سبة 5.3% بزيادة 2.311 

مليار دينار.

وعلى �سعيد ودائع القطاع اخلا�س بالدينار 

�سهريا   %1.4 بن�سبة  ارتييفييعييت  فييقييد  الييكييويييتييي، 

35.84 مليار دينار،  بنهاية اأغ�سط�س لت�سل اىل 

 513 بقيمة  ودائعه  اخلا�س  القطاع  زاد  بعدما 

مليون دينار خالل ال�سهر، بينما ارتفعت ودائع 

الييقييطيياع اخلييا�ييس بييالييدييينييار بيي�ييسييكييل �ييسيينييوي بلغ 

 2019 2.35 مليار دينار عن م�ستويات اأغ�سط�س 

.%7.02 وبن�سبة 

وفيييييمييا يييخيي�ييس الييييودائييييع احليييكيييومييييييية، فييقييد 

28 مييليييييون ديييينيييار بيينييهيياييية  انييخييفيي�ييسييت بييقيييييميية 

اأغ�سط�س املا�سي لي�سل اإجمايل ودائع احلكومة 

باجلهاز امل�سريف اإىل 7.47 مليار دينار، براجع 

فقد  �سنوي  وب�سكل   ،%0.37 ن�سبته  بلغ  �سهري 

يف  مب�ستوياتها  مييقييارنيية   %4.4 بن�سبة  ارتييفييعييت 

اأغ�سط�س من العام املا�سي البالغة 7.161 مليار 

ودائعها  زادت  قد  بذلك  احلكومة  لتكون  دينار، 

316 مليون دينار خالل عام.

البنوك  ميين  املمنوح  الئتمان  �سعيد  وعلى 

بنهاية  �سهريا  ارتييفيياعييا  �سجل  فييقييد  الييكييويييتييييية، 

 39.7 ميي�ييسييتييوى  اإىل  لييييي�ييسييل  املييا�ييسييي  اأغيي�ييسييطيي�ييس 

 193 0.49% وبقيمة  مليار دينار، مرتفعا بن�سبة 

يوليو  مب�ستويات  مقارنة  وذلييك  دييينييار،  مليون 

مليار   39.5 بنهايته  الئتمان  بلغ  الذي  املا�سي 

مع  املا�سي  اأغ�سط�س  �سهر  تييزاميين  وقييد  دييينييار، 

تدريجي  ب�سكل  القت�سادية  احلييييياة  عييودة  بييدء 

بيييعيييد احليييظييير اليييكيييليييي اليييييذي �ييسييهييدتييه الأ�يييسيييهييير 

�سنوي  ب�سكل  الئييتييمييان  ارتييفييع  بينما  املييا�ييسييييية، 

اأغ�سط�س  يف  مب�ستوياته  مقارنة   %4.8 بن�سبة 

 37.86 ميي�ييسييتييوى  خيياللييه  �ييسييجييل  واليييييذي   2019

الكويت  بنك  بيانات  بح�سب  وذلك  دينار،  مليار 

اأغ�سط�س. ل�سهر  املركزي 

املوجهة  ال�ييسييتييهييالكييييية،  الييقييرو�ييس  و�ييسييهييدت 

�سهريا  ارتفاعا  و�ييسيييييارات،  معمرة  �سلع  ل�سراء 

بنهاية  دييينييار  مليون   38 وبقيمة   %2.5 بن�سبة 

دينار  مليار   1.56 اإىل  لت�سل  املا�سي  اأغ�سط�س 

1.52 مييليييييار ديييينيييار بيينييهيياييية يييوليييييو  بيييي  مييقييارنيية 

بلغ  كبر  �سنويا  منييويييا  �سجلت  بينما  املييا�ييسييي، 

العام  من  اأغ�سط�س  مب�ستويات  مقارنة   %20.1

1.29 مليار دينار. املا�سي والبالغة 

والتي  املق�سطة،  القرو�س  اأي�سا  �سهدت  كما 

�سكن  �سراء  اأو  ترميم  بغر�س  للكويتين  متنح 

اأغ�سط�س  بنهاية   %1.4 بن�سبة  ارتفاعا  خا�س، 

دييينييار،  مليار   12.27 م�ستوى  لت�سجل  املييا�ييسييي 

يوليو  بنهاية  دييينييار  مليار   12.1 مييع  بيياملييقييارنيية 

 %3.45 بلغ  �سنويا  منويا  �سجلت  بينما  املا�سي، 

املا�سي  العام  من  اأغ�سط�س  مب�ستويات  مقارنة 

11.86 مليار دينار. البالغة 

اأوراق  ليي�ييسييراء  املييوجييهيية  الييقييرو�ييس  و�ييسييهييدت 

لت�سجل   %2.8 بن�سبة  �سهريا  انخفا�سا  مالية 

2.5 مييليييييار ديييينيييار بيينييهيياييية اأغيي�ييسييطيي�ييس  ميي�ييسييتييوى 

بنهاية  دييينييار  مليار   2.57 بييي  بيياملييقييارنيية  املييا�ييسييي، 

 %1.1 بن�سبة  �سنويا  تراجعا  �سجلت  كما  يوليو، 

مقارنة مب�ستوياتها يف اأغ�سط�س 2019 والبالغة 

2.53 مليار دينار.

ودائع القطاع المصرفي في الكويت تقفز 6.5 مليار دوالر

باري�س- رويرتز

قييياليييت ميينييظييميية اليييتيييعييياون القييتيي�ييسييادي 

والييتيينييمييييية، اميي�ييس الثييينييين، اإن القييتيي�ييسيياد 

الإنتاج  1% من  اأكرث من  يفقد  قد  العاملي 

كتابة  لإعيييادة  عاملية  انييهييارت حمييادثييات  اإذا 

قد  مييا  احليييدود  عيير  ال�سريبية  الييقييواعييد 

ي�سعل حربا جتارية، وذلك بعد اتفاق دول 

.2021 على متديد املحادثات ملنت�سف 

ييييوم اجلمعة  دولييية   140 نييحييو  واتييفييقييت 

جائحة  تف�سي  بعد  املحادثات  متديد  على 

املتحدة  الوليات  واإحجام  كورونا  فرو�س 

قييبييل انييتييخييابييات الييرئييا�ييسيية الأمييركييييية مما 

قو�س اآمال التو�سل لتفاق هذا العام.

وذكييييييرت الييييييدول يف بيييييييان مييتييفييق عييليييييه 

مييتييزايييدة على  �ييسييعييبييييية  �ييسييغييوطييا  ثييميية  اأن 

الييي�يييسيييركيييات اليييكيييبيييرة اليييرابيييحييية مييتييعييددة 

قواعد  مبوجب  ح�ستها  ل�سداد  اجلن�سيات 

جائحة  �سغطت  اأن  بعد  عاملية  �سريبية 

كوفيد-19 على امليزانيات الوطنية.

القواعد لتتما�سى مع  والهدف حتديث 

اأجل  من  ل�سيما  الرقمية،  التجارة  ع�سر 

غوغل  مثل  كييرى  اإنييرنييت  �سركات  اإثيينيياء 

يف  اأربيياح  ت�سجيل  عن  واأميييازون  وفي�سبوك 

اأيييرليينييدا  مييثييل  اليي�ييسييرائييب  منخف�سة  دول 

بغ�س النظر عن مكان تواجد عمالئها.

ويف ظييل غييييياب قييواعييد عيياملييييية جييديييدة، 

يخطط عدد اآخذ يف الزيادة من احلكومات 

مما  اخلييا�ييسيية،  الرقمية  �سرائبه  لفر�س 

يييثيير تييهييديييدات بيييرد فييعييل انييتييقييامييي على 

الرئي�س  اإدارة  جانب  من  التجارة  �سعيد 

الأمركي دونالد ترمب.

وقييالييت امليينييظييميية الييتييي تييقييود حمييادثييات 

لتداعيات  تقديرها  يف  العاملية  ال�سرائب 

�ييسييتييقييود تلك  تيي�ييسييور،  اأ�ييييسييييواأ  “يف  فيي�ييسييلييهييا 

اخلالفات خلف�س الناجت املحلي الإجمايل 

العاملي باأكرث من %1«.

الييلييوائييح  فييياإن  ذليييك،  النقي�س ميين  عييلييى 

اجلديدة لل�سريبة الرقمية واحلد الأدنى 

لل�سرائب عامليا املقرح �سرفعان �سرائب 

اأرجاء العامل ما  دخل ال�سركات العاملية يف 

80 مليار  اإىل   50 اأي نحو  و%3.2   1.9 بن 

دولر �سنويا.

دبي - العربية

جيييييرى اميييي�ييييس، الثيييينيييين، الإعييييييييالن عيين 

 Plus“ �سي«  يف  “بل�س  �سندوق  تاأ�سي�س 

 ”)Venture Capital )+ VC
اأو  امليييخييياطييير  ال�ييسييتييثييمييار  واملييتييخيي�ييسيي�ييس يف 

دولر  مليون   60 بقيمة  املييال  براأ�س  املغامر 

نييا�ييسييئيية  �ييسييركيية   120 ال�ييسييتييثييمييار يف  بييهييدف 

اإفريقيا  و�سمال  الأو�ييسييط  ال�سرق  مبنطقة 

اإىل  الييلييجييوء  ي�سهدها  الييتييي  الييطييفييرة  و�ييسييط 

بجائحة  مييدفييوعييا  الييتييكيينييولييوجييييية  احلييلييول 

كورونا.

و�سيعمل ال�سندوق من خالل مكاتبه يف 

ودولة  البحرين  مملكة  ال�سعودية،  من  كل 

على  ال�سندوق  و�سركز  وم�سر.  الإميييارات 

القائمة  النا�سئة  اليي�ييسييركييات  يف  ال�ييسييتييثييمييار 

مبا  الييقييطيياعييات،  اأهييم  يف  التكنولوجيا  على 

والتكنولوجيا  املالية،  التكنولوجيا  ذلك  يف 

الييي�يييسيييحييييييية، واليييتيييكييينيييوليييوجيييييييا الييتييعييليييييميية، 

الييلييوجيي�ييسييتييييية  اخلييييدمييييات  اإىل  بيييالإ�يييسيييافييية 

يف  وذلك  الإلكرونية،  والتجارة  واملحتوى 

ال�سناديق  مديرو  فيه  يقول  الييذي  الوقت 

يواكب  “بالكاد  املييال  راأ�ييس  اإن  ال�ستثمارية 

وترة البتكار يف ال�سرق الأو�سط«.

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  وبييرزت 

لل�سركات  رئي�سية  داعييميية  كبيئة  اإفييريييقيييييا 

من  العديد  �سهدت  اأن  بعد  وذلييك  النا�سئة، 

عييمييليييييات ال�ييسييتييحييواذ الأخيييييرة كييا�ييسييتييحييواذ 

�ييسييركيية اأوبييييير عييلييى �ييسييركيية كييييرمي بييقيييييميية 3 

�سركة  وقيييييام   2019 عييام  يف  دولر  مييليييييارات 

اأميييييازون بييال�ييسييتييحييواذ عييلييى مييوقييع �ييسييوق يف 

�سوًقا واعدة  املنطقة  2017، كما وتوفر  عام 

ت�سم اأكرث من 400 مليون �سخ�س جتمعهم 

ثقافات ولغات متماثلة.

ييييزال  اليي�ييسييوق ل  اأن  اليييرغيييم مييين  وعيييليييى 

اأنه ينمو ب�سرعة مع زيادة وجود  اإل  نا�سًئا، 

عام،  بعد  عاًما  وال�ستحواذ  التمويل  فر�س 

وهيييو ميييا ييي�ييسيير يف حيييد ذاتييييه اإىل الييفيير�ييسيية 

لأجلها  مت  التي  املبكر  لال�ستثمار  الهائلة 

مليينيي�ييسيية  وفيييًقيييا  �سي”.  يف  “بل�س  تيياأ�ييسييييي�ييس 

 ،MAGNiTT الإقييليييييمييييية  الييبيييييانييات 

فقد مت ا�ستثمار اأكرث من 659 مليون دولر 

يف اليي�ييسييركييات اليينييا�ييسييئيية يف ميينييطييقيية اليي�ييسييرق 

الأول  الن�سف  يف  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 

تقدر  ن�سبة  مييا ميييثييل  وهييو   ،2020 عييام  ميين 

يف  ال�ستثمارات  اإجييمييايل  من   %95 بحوايل 

وذلك  ال�سابق،  العام  يف  النا�سئة  ال�سركات 

على الرغم من تاأثر جائحة كورونا.

انهيار محادثات الضرائب قد يكبد االقتصاد العالمي 100 مليار دوالر!

تأسيس صندوق بـ60 مليون دوالر لالستثمار في شركات 
ناشئة بالمنطقة
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إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   للتوا�سي   �سرفند  طيبات  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 36659 ( بتاريخ ) 2014/4/28(

�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت 

تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذل��ك   ، ال   ام  الدفع  م�ستحقة 

للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عواطف جري�س ابراهيم ن�سراوين

عنوان امل�سفي : عمان – ابو ن�سري – دوار الثقافة – جممع 

خلف التجاري

خلوي ) 0798525464 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   البال�ستيكيه   لل�سناعات  عربني  �سركة   دائني  من  اأرجو 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 29716 ( 

بتاريخ ) 2012/9/2(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ب�سار علي �سامل ابو رمان

عنوان امل�سفي : عمان - خلدا

خلوي ) 0796629143 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

و�سدام  ورداد  عقل  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ركبه   ابو 

)99503( بتاريخ 2010/9/23  تقدمت بطلب الإجراءات 

التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عقل ورداد و�سدام ابو ركبه

اإىل �سركة : عقل ورداد و�سدام الركيبات

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   وم�ستقاته   للطوب  االطالله  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 46795 ( 

بتاريخ ) 2017/2/27(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

عبد  الرحمن  عبد  املجيد  عبد  ام��ني   : ال�سركة  م�سفي  ا�سم 

الرحمن

عنوان امل�سفي : الزرقاء – �ساحية االمريه هيا – مقابل م�سجد 

اخلري

خلوي ) 0796356257 ( 

م�سفي ال�سركة

اعـــــــــــالن
قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

ل�سنة   )  79  ( رق��م  واالب��ن��ي��ة  وال��ق��رى  امل��دن  تنظيم 

1966 ان جمل�س التنظيم االعلى قد قرر بقراره  رقم 

خمطط   على  املوافقة    2020/6/1 تاريخ   )2/487  (

�سمن  6م  �سعة  وطريق  12م  �سعة  ���س��وارع  ا�ستحداث 

احلو�س رقم ) 1 ( العلم من ارا�سي ثغرة اجلب .

املفرق  ق�سبة  ل��واء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

مو�سع  وو�سعه  الغاية  لهذه  املعد  املخطط  وح�سب 

التنفيذ .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعـــــــــــالن

قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

ل�سنة   )  79  ( رق��م  واالب��ن��ي��ة  وال��ق��رى  امل��دن  تنظيم 

1966 ان جمل�س التنظيم االعلى قد قرر بقراره  رقم 

على  املوافقة  عدم    2020/8/18 تاريخ   )2/848  (

خمطط  تخفي�س �سعة منحنى �سمن احلو�س رقم

 ) 24 ( البلد من ارا�سي ب�سرى .

يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�سبة اربد .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200126380(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة املرعي وابو ردن  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )104425( بتاريخ 2012/5/21 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/12 

املرعي   احمد  حممد  حمزه  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ناعور - البنيات – ت: 0795029203

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   ال�سيدالنية   للحلول  ال��ذروة  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 34490 ( 

بتاريخ ) 2013/11/5(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي معن يو�سف عبداهلل خالد

عنوان امل�سفي : عمان – جبل عمان – الدوار الثالث – �س ابو 

متام

�س.ب ) 7828 ( رمز بريدي ) 11118 ( االردن

تلفون ) 06/4639107 (

خلوي ) 0799951809 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن طرح عطاء ساحات وجدران 
استناديه للمبنى االستثماري

يف بلدية منشية بني حسن / للمرة االوىل
عطاء رقم 2020/4

 ، ا�ستنادية  �ساحات وجدارن  تعلن بلدية من�سية بني ح�سن عن طرح عطاء 

فعلى املقاولني امل�سنفني فئة رابعة / ان�ساء ابنية فقط و الراغبني بالتقدم 

للعطاء مراجعة البلدية ل�سراء ن�سخ العطاء وح�سب ما يلي :

تقدمي كفالة دخول العطاء : 3% من قيمة العر�س املقدم ) كفالة بنكية وال 

تقبل ال�سيكات ( .

ثمن ن�سخة العطاء ) 25 ( دينار غري م�سرتدة .

مدة العطاء 90 يوما .

علمًا باأن اخر موعد ل�سراء الن�سخ يوم االثنني املوافق 2020/10/26 ال�ساعة 

الثانية ع�سرا ظهرا ، اخر موعد اليداع العرو�س يوم االثنني 2020/11/2 

احلادي  ال�ساعة  اليوم  بنف�س  العرو�س  فتح  �سيتم  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة 

ع�سرة �سباحا يف مبنى بلدية من�سية بني ح�سن .

رئيس بلدية منشية بني حسن
محمد عبد الكريم الياس الشديفات

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200136158(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سعيد كنعان وماهر عي�سى  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�شامن 

حتت الرقم )107882( بتاريخ 2013/9/11 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/8 

عي�سى   م�سطفى  يو�سف  ماهر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ت���الع ال��ع��ل��ي  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان 

0799888935

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  امل�سعل لتجارة اجهزة االت�ساالت  ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 28537 ( 

بتاريخ ) 2012/5/8(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي معن يو�سف عبداهلل خالد

عنوان امل�سفي : عمان – جبل عمان – الدوار الثالث – �س ابو 

متام

�س.ب ) 7828 ( رمز بريدي ) 11118 ( االردن 

تلفون ) 06/4639107 (

خلوي ) 0799951809 ( 

م�سفي ال�سركة

اعـــــــــــالن

و  املدن  25 من قاون تنظيم  املادة  احكام  للعموم مبقت�سى  يعلن 

االبنية رقم 79 ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم االعلى قد قرر 

بقراره رقم 741 تاريخ 2020/7/16 عدم املوافقة على خمطط 

ا�سافة تنظيم باحكام �سكن  ) ج ( و مباين عامة و حديقة �سمن 

االحوا�س ذوات االرقام )5/ ال�ساخنه 6 /طيب �سم ( من ارا�سي 

الفدين .

وذلك يف بلدية املفرق الكربى /لواء ق�سبة املفرق

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

�سرفند  طيبات  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  للتوا�سي  

حمدودة حتت الرقم )36659( بتاريخ 2014/4/28 قد قررت 

املوافقة    2020/10/1 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيدة عواطف 

جري�س ابراهيم ن�سراوين  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

هاتف   - التجاري  خلف  جممع   – الثقافة  دوار   – ن�سري  اب��و 

0798525464

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة عربني لل�سناعات 

ال�سركات ذات م�سوؤولية  البال�ستيكيه  وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

2012/9/2 قد قررت  حمدودة حتت الرقم )29716( بتاريخ 

املوافقة    2020/9/7 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد ب�سار علي 

�سامل ابو رمان  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان - خلدا - هاتف 0796629143

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الرجبي  وليد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2014/2/23 بتاريخ   )  108989(

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ونبهان  �سمور  �سركة  بان  والتجارة 

تقدمت    2004/12/8 بتاريخ   )73505( الرقم  حتت  ت�شامن 

بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سمور ونبهان

اإىل �سركة : ابراهيم نبهان و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

ل�سنة   )  79  ( رق��م  واالب��ن��ي��ة  وال��ق��رى  امل��دن  تنظيم 

1966 ان جمل�س التنظيم االعلى قد قرر بقراره  رقم 

على  املوافقة  عدم    2020/8/13 تاريخ   )  1/840  (

خمطط  تغيري �سفة ا�ستعمال من زراعي داخل التنظيم 

اىل �سكن ) ج ( وا�ستحداث �سوارع �سمن احلو�س رقم 

) 13 ( املقام واحلو�س رقم ) 18 ( احل�سان ال�سمايل من 

ارا�سي املفرق .

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

) مياه البقيع ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )175289( با�سم ) �سدام 

عبداهلل رجا ال�سوملي  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد يحيى حممود اليماين ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

) روز و ماري للمنظفات ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )251106( با�سم 

) حممد حامت خالد حممد عكا�سه علي  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) احمد علي حممد 

معروف ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اعـالن صادر عن 
اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 

لبلدية املفرق الكبـــرى
رقم ) 6 / 60 ( تاريخ 2020/6/15

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق قد قررت بقرارها 

، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة   2020/6/15 رقم ) 60/6 ( بتاريخ 

املفرق رقم ) 29 ( تاريخ 2020/5/11 م .

واملت�سمن املوافقة على ا�ستحداث �سارع �سعة ) 10 ( م مقتطع من القطعة رقم 

) 11 ( �سمن احلو�س رقم ) 1 ( العلم القرية ثغرة اجلب وذلك لوجود ابنية قائمة 

اال�ستدعاء  على  وبناء  املرفق  امل�ساح  بتقرير  مبني  هو  وكما  خدمات  اىل  بحاجة 

املقدم – �سمن منطقة املفرق ، وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة االطالع على القرار 

يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا 

كان ما يوجب االعرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

الثالثاء  13/ 10 / 2020

اعالن اعادة طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن اعادة طرح 

.)  URINE ANALYSIS DEPATMENT ( 1 /  A / 2020 /37 عطاء رقم �س

على الراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 40 ( اربعون دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�س يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الثالثاء املوافق 

على  تقبل  وال  العر�س  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2020/10/20

االطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

.) )  PEE ( م�ستلزمات الوقاية ال�سخ�سية ( PPE /  7 / 2020 /15 رقم �س
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الدويل
90 الثالثاء  13/ 10 / 2020 

يعترب اجلهاز املناعي خط الدفاع الأول، لذا علينا تقويته وذلك عن طريق منها تناول 

املتقطع، والبتعاد عن م�شاهدة  وال�شيام  الكيتو  واتباع حمية  والزنك،  دال و�شي  فيتامني 

الأخبار ال�شيئة لأنها ت�شبب الإجهاد للغدة الكظرية. 

وهنا ل بد من ال�شارة اىل ان هناك ارتباط وثيق بني توفر كمية كافية من الزنك يف 

جلهاز  الدفاعية  امل�شتويات  من  كل  يرفع  فالزنك  املناعني  للجهاز  الفعال  والأداء  اجل�شم 

التي تعد مبثابة مع�شكر تدريب  الغدة الزعرتية  املناعة و�شروري للمحافظة على �شحة 

الغدة  انكما�ش  يف  يت�شبب  ���ش��روري  ال��زن��ك  نق�ش  ف��ان  هنا  م��ن  املناعية  التائية  خل��اي��ا 

الزعرتية 

ومن الأطعمة الغنية بالزنك، املحار، الذي يعتلي القائمة يليه املاأكولت البحرية التي 

للمحافظة  �شروريا  دال  فيتامني  يعد  كما  واجلنب،  الأحمر  واللحم  اأ�شداف  على  حتتوي 

على اجلهاز املناعي يف م�شتوى متوازن، لأنه يحمي من ردات الفعل املناعية املفرطة التي 

بالرئتني وغريها  الأذى  التي تلحق  الإلتهابات والأ�شرار اجلانبية  الكثري من  ينتج عنها 

اجل�شم  يف  اخل��اي��ا  ن��واة  داخ��ل  الفيتامني  لهذا  م�شتقبات  يوجد  اأي�����ش��اً   الأن�شجة،  م��ن 

املناعي  اجلهاز  تعديل  على  بالقدرة  تتمتع  التي  البي�شاء  الدم  خايا  يف  موجود  انه  كما 

والتحكم به.

احل�شول  اأن  ال  دال  فيتامني  م�شتقبات  اإعاقة  على  الفريو�شات  اأنواع  بع�ش  وتعتمد   

على ن�شبة كافية منه قد حتول دون ذلك. وليتم املحافظة على هذا الدعم املناعي باأعلى 

كبد  زيت  الفيتامني  بهذا  الغنية  الأطعمة  ومن  منه،  كافية  كمية  توفر  يجب  م�شتوياته 

ال�شعب احل�شول على كمية كافية من  الدهنية ومن  والأ�شماك  ال�شلمون  احلوت و�شمك 

فيتامني دال من الغذاء وحده ولهذ ين�شح بالتعر�ش لأ�شعة ال�شم�ش 20 د يومياً.

فيما يعد فيتامني �شي اأي�شاً مهم ل�شحة اجلهاز املناعي وخ�شو�شا يف �شد الفريو�شات 

وهو موجود بكرثة يف خملل امللفوف الذي ي�شمن عند تناوله احل�شول على ن�شبة عالية 

منه واملطلوب يومياً منه بن�شبه 70-90 ملغ بال�شافة للربتقال طبيعي واخل�شار الورقية 

والتوت.

ويجد التنويه باأن الطهي والتعليب تفقد الفائدة من فيتامينات �شي ودال والزنك كما 

.%85 ي�شتنزف من فعالية الزنك 

مثل  وم�شاعفاته  بالفريو�ش  الإ���ش��اب��ة  خطر  م��ن  املزمنة  ال�شحية  امل�شكات  وت��زي��د 

بينها  امل�شرتك  والقا�شم  النف�شي  وال�شغط  والبدانة  وال�شغط  وال�شكري  القلب  اأمرا�ش 

هو ارتفاع الأن�شولني وهو مر�ش ال�شكري من النوع الثاين والطريقة املثلى للتعامل مع 

باعتدال  الربوتني  وتناول  الكربوهيدرات  باتباع حمية منخف�شة  تكون  الأن�شولني  ارتفاع 

والإكثار من الدهون التي ل يوجد م�شكلة من الكثار منها طاملا اأن ن�شبة الكربوهيدرات 

ب�شكل  الأن�شولني  م�شتوى  �شبط  ت�شمن  لنها  الكيتو  حمية  باإتباع  وين�شح  منخف�شة، 

جيد.

ان اإرتفاع م�شتوى اجللوكوز مرتبط باإرتفاع الإنفلونزا ب�شكل عام وبهذا الرتفاع تتهياأ 

اجلهاز  لدعم  للجلوكوز  معاك�ش  مبغذي  ين�شح  لذلك  الفريو�شات  ه��ذه  لنمو  ال��ظ��روف 

الذاتي فيعمل على تكرير  الإلتهام  املتقطع يدخل اجل�شم يف مرحلة  ال�شيام  املناعي ومع 

والطفيليات  والفريو�شات  وامليكروبات  البكترييا  من  اجل�شم  وتطهري  التالفة  الربوتينات 

ويعمل على زيادة اخلايا اجلذعية وتكوين جهاز مناعي جديد.

ومير�ش البع�ش والآخر ل، يف�شر لأن م�شتوى فيتامني دال وم�شتويات الجهاد وقوة 

ارتفاع  يف  يت�شبب  فانه  والتوتر  النف�شي  لل�شغط  وبالن�شبة  متفاوتة  اأي�شاً  املناعة  جهاز 

الكورتيزول الذي ميكن اأن يرتتب عليه اآثار خطرية على اجلهاز املناعي .

عوض أبو مازن

الجهاز المناعي.. خط الدفاع 
االول لمواجهة كورونا

االنباط - وكاالت

يف  ت�شكف  تاميز”  “نيويورك  �شحيفة 

جنتها  دولر  م��ل��ي��ار   12 ع��ن  اأج��رت��ه  حتقيق 

رئ��ا���ش��ت��ه، وت�شري  ف���رتة  ت��رام��ب يف  ���ش��رك��ات 

لوعد  معاك�شة  تاأتي  الت�شرفات  هذه  اأن  اإىل 

 ،2016 ع��ام  للرئا�شة  تر�شحه  اأث��ن��اء  ت��رام��ب 

يف  بالنفوذ  واملتاجرة  م�شتنقع”  ب�”جتفيف 

وا�شنطن.

الأمريكية،  تاميز”  “نيويورك  وك�شفت 

�شغط  وجم��م��وع��ة  �شركة   200 م��ن  اأك���رث  اأن 

وح���ك���وم���ة اأج���ن���ب���ي���ة ع����ق����دت ات����ف����اق����ات م��ع 

ترامب  دون��ال��د  الرئي�ش  وف��ن��ادق  منتجعات 

اإدارة  م��ق��اب��ل خ��دم��ات وت�����ش��ه��ي��ات ق��دم��ت��ه��ا 

ال�شحيفة،  ن�شرته  حتقيق  يف  وذلك  ترامب، 

حتت عنوان “امل�شتنقع الذي بناه ترامب«.   

اأول ع��ام��ني من  اأن���ه فقط خ��ال  واأك���دت 

60 زبوناً  تويل ترامب من�شب الرئا�شة، دفع 

امل��م��ل��وك��ة  ل��ل�����ش��رك��ات  دولر  م��ل��ي��ون   12 ن��ح��و 

اأو  ت��رام��ب  ق��دم  امل��ق��اب��ل  ت��رام��ب، ويف  لعائلة 

واأ�شارت  تقريباً.   اإدارته خدمات لهم جميعاً 

اأن ه���ذه ال��ت�����ش��رف��ات ت��اأت��ي م��ع��اك�����ش��ة ل��وع��د 

 ،2016 ع��ام  للرئا�شة  تر�شحه  اأث��ن��اء  ت��رام��ب 

يف  بالنفوذ  امل��ت��اج��رة  م�شتنقع”  ب�”جتفيف 

وا���ش��ن��ط��ن، م���وؤك���دة اأن����ه ح����ّول مم��ت��ل��ك��ات��ه يف 

يف  اجل��دي��دة  اخللفية  “الغرف  اإىل  ال��واق��ع 

ال��ع��ام��ة  الأع���م���ال  ح��ي��ث تختلط  ال��ع��ا���ش��م��ة، 

باخلا�شة«.

ال�شحيفة،  يف  ُن�شرت  التي  النتائج،  ه��ذه 

اإل���ي���ه، وه���ي ت�شتند  اآخ���ر م��ا ت��و���ش��ل��ت  ك��ان��ت 

التي  ال�شريبية،  ترامب  بيانات  اإىل  جزئياً 

اأي��ل��ول   27 ال�����ش��ح��ي��ف��ة يف  ���ش��اع��دت  اأن  ���ش��ب��ق 

ا�شتغل  ت��رام��ب  اأن  حقيقة  اإىل  ال��و���ش��ول  يف 

دولراً   750 ودف���ع  ال�����ش��ري��ب��ي��ة  اخل�����ش��وم��ات 

عامي  الفيدرالية  الدخل  �شرائب  من  فقط 

2016 و2017.

ووف����ق����اً ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة، ف�����اإن م����ن ب����ني م��ن 

ي���دع���م���ون مم��ت��ل��ك��ات ال���رئ���ي�������ش ت����رام����ب يف 

اأو  ب���ف���ل���وري���دا   Mar-a-Lago ن������ادي 

 Trump International ف��ن��دق 

ل�شركات،  ت��ن��ف��ي��ذي��ون  م��دي��رون  ب��وا���ش��ن��ط��ن، 

ومليارديرات، وم�شوؤولون حكوميون اأجانب، 

امل�شتوى وجماعات �شغط،  رفيعو  وحمامون 

بدورهم  ف���ازوا  اإن��ه��م  ال�شحيفة  قالت  حيث 

ب��ع��ق��ود ف���ي���درال���ي���ة وت���غ���ي���ريات يف ال��ق��ان��ون 

وتعيينات يف منا�شب ال�شفراء اأو فرق العمل 

الفيدرالية.

“الأعمال  تاميز”  “نيويورك  وت��ن��اول��ت 

وع��د  ت���رام���ب  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت  اخلا�شة”، 

يف  امل�شاركة  م��ن  نف�شه  باإعفاء  انتخابه  بعد 

���ش��ف��ق��ات ���ش��رك��ة ت���رام���ب، غ��ري اأن ال��رئ��ي�����ش 

وعائلته يحققان اأرباحاً من ا�شرتاك اأع�شاء 

ج���م���اع���ات ���ش��غ��ط وم�������ش���وؤول���ني ت��ن��ف��ي��ذي��ني 

يف ع�����ش��وي��ة ال����ن����ادي اخل����ا�����ش، وم�����ن دع���م 

وامل��وؤمت��رات  لل�شركات  التجارية  الحت���ادات 

وح��ف��ات ال��ع�����ش��اء يف ال��ف��ن��ادق وامل��ن��ت��ج��ع��ات.  

ي��دف��ع��ون  اأي�����ش��اً  امل�����ش��رتك��ني  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

م���ق���اب���ل ل���ع���ب ال���غ���ول���ف ووج����ب����ات ال��ل��ح��وم 

َمن  بع�ش  اأن  موؤكدة  النادي،  يف  وامل�شروبات 

من  متكنوا  خدمات  على  للح�شول  ي�شعون 

م��ق��اب��ل��ة ت��رام��ب ال���ذي ي���زور مم��ت��ل��ك��ات��ه من 

حني لآخر ومناق�شة اأعمالهم معه. 

جماعات  اأق��ام��ت  ف��ق��د  للتحقيق،  ووف��ق��اً 

امل�شيحيني  م��ن  منها  الكثري  يتاألف  دينية، 

���ش��اة جماعية   20 م��ن  اأك���رث  الإجن��ي��ل��ي��ني، 

وماأدبة وجولة يف الأماكن اململوكة لرتامب، 

و���ش��رك��ة  70 منظمة  م��ن  اأك���رث  ك��م��ا ح��ج��زت 

يف  فعاليات  لإقامة  اأماكن  اأجنبية  وحكومة 

اأخرى  اأماكن  ممتلكاته كانت تعقد �شابقاً يف 

قبل تويل ترامب الرئا�شة.

ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  الأب���ي�������ش  ال��ب��ي��ت  ه����ذا ورّد 

با�شمه  املتحدث  وق��ال  تاميز”،  “نيويورك 
“عهد  ال��رئ��ي�����ش  اإن  لل�شحيفة  دي���ري  ج���ود 

التجارية  ل��اأع��م��ال  ال��ي��وم��ي��ة  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ات 

ول��دي��ه  بناها” اإىل  ال��ت��ي  ل��ل��غ��اي��ة  ال��ن��اج��ح��ة 

وق��ال  واإري���ك.   جونيور  دون��ال��د  الرا�شدين، 

ي��وم  ك��ل  ب���وع���وده  ي���ويف  “ترامب  اإن  دي����ري، 

ل��ل�����ش��ع��ب الأم����ريك����ي ب��ال��ق��ت��ال م���ن اأج��ل��ه��م، 

املقام  يف  اأم��ريك��ا  وو�شع  امل�شتنقع،  وجتفيف 

الأول دائماً«. 

“نيويورك تاميز” ا�شتعانت  اأن  اإىل  ي�شار 

يف ت���ق���ري���ره���ا مب���ع���ل���وم���ات م����ن الإق���������رارات 

الك�شف  وا���ش��ت��م��ارات  ل���رتام���ب،  ال�����ش��ري��ب��ي��ة 

ع���ن اأن�����ش��ط��ة ج��م��اع��ات ال�����ش��غ��ط، وط��ل��ب��ات 

لإن�شاء  من�شورة  وتقارير  العامة  ال�شجات 

التي  امل�شالح  ذات  باملنظمات  بيانات  قاعدة 

ال�شحيفة  وق��ال��ت  ت��رام��ب.  ممتلكات  دعمت 

اأجرت مقابات مع ما يقرب من  اإنها  اأي�شاً 

250 م��ن امل��دي��ري��ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني وج��م��اع��ات 

ال�����ش��غ��ط، واأع�����ش��اء يف ال���ن���ادي، وم��وظ��ف��ني 

وم�شوؤولني حاليني و�شابقني يف الإدارة. 

االنباط - وكاالت

ك�����ش��ف��ت��ه  “�شبق” م���ا  ���ش��ح��ي��ف��ة  ر����ش���دت 

ر���ش��ائ��ل ب��ري��د وزي���رة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة 

حول  اأ���ش��رار  من  كلينتون  هياري  ال�شابقة 

دخول قوات “درع اجلزيرة “ اإىل البحرين.  

ال�شعودية  الإلكرتونية  ال�شحيفة  ولفتت 

وحا�شما  وا�شحا  ردا  2011 حمل  عام  اأن  اإىل 

م����ن ق���ب���ل ع������ادل اجل����ب����ري وزي������ر ال�������ش���وؤون 

اململكة  و�شفري  احلايل،  الوقت  يف  اخلارجية 

لدى وا�شنطن يف ذلك احلني.

وظ��ه��ر ذل���ك وف���ق ال�����ش��ح��ي��ف��ة، يف اإف����ادة 

تو�شيحات  طلبت  ال��ت��ي  لكلينتون  اجل��ب��ري 

البحرين،  “درع اجلزيرة” اإىل  ب�شاأن دخول 

اأ����ش���ب���ح���ت  اجلزيرة”  “درع  ق�������وات  ب�������اأن 

ال�شعودية  بني  الرابط  اجل�شر  فوق  بالفعل 

والبحرين.

اإل���ك���رتوين  ال���ربي���د  اأن  “�شبق”  وذك����رت 

لهياري كلينتون ك�شف اأن الوليات املتحدة 

اجلزيرة”  “درع  ق������وات  ت���دخ���ل  ع���ار����ش���ت 

حلفظ النظام يف للبحرين عام 2011.

وورد يف ه��ذا ال��ربي��د الإل���ك���رتوين ال��ذي 

وزي����ر  اأن  م�����وؤخ�����را،  ع���ن���ه  ال�������ش���ري���ة  رف���ع���ت 

اأكد  زاي��د،  بن  اهلل  عبد  الإماراتي  اخلارجية 

داخ��ل��ي.  خليجي  ���ش��اأن  الأم����ر  اأن  لكلينتون 

واأك����د رئ��ي�����ش ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة الإم���ارات���ي���ة يف 

ق���وات  اإر�����ش����ال  اأن  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال���ر����ش���ال���ة 

ال��ب��ح��ري��ن ج��اء بناء  اإم��ارات��ي��ة اإىل  ���ش��ع��ودي��ة 

منه  وال��ه��دف  البحرين،  حكومة  طلب  على 

هو ا�شتعادة النظام.

“ملك  اأن  اإىل  اأ�����ش����ري  ال�������رد،  ه�����ذا  ويف 

طويلة  فرتة  منذ  لل�شلح  يده  مد  البحرين 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  دول  واأن  ج���دا، 

الأخ����رى ل��ن ت��ق��ف م��ك��ت��وف��ة الأي�����دي، بينما 

على  م�شددا  رهينة،  البحرين  اآخ��رون  ياأخذ 

اأن الأمر �شاأن خليجي داخلي«.

دون���ال���د  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����ش  اأن  ي���ذك���ر 

رفع  “تويرت”،  م��وؤخ��را على  اأع��ل��ن   ت��رام��ب 

ترامب  وكتب  هياري.  ر�شائل  عن  ال�شرية 

برفع  اأذن����ت  “لقد  ت��وي��رت:  ح�����ش��اب��ه يف  ع��ل��ى 

املتعلقة  ال��وث��ائ��ق  جميع  ع��ن  متاما  ال�شرية 

باأكرب جرمية �شيا�شية يف التاريخ الأمريكي، 

خ��دع��ة رو���ش��ي��ا. وب��امل��ث��ل، ف�����ش��ي��ح��ة ال��ربي��د 

ل  كلينتون.  بهياري  اخلا�ش  الإل��ك��رتوين 

تنقيح«.
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التي  وال��ه��دم  القتل  �شيا�شة  ف�شلت  اأن  بعد 

امل��واط��ن��ني  ب��ح��ق  الح���ت���ال  ���ش��ل��ط��ات  تنتهجها 

يف م���دي���ن���ة اخل���ل���ي���ل، يف اإف���������راغ الأر����������ش م��ن 

اأر�شهم  وت��رك  بيوتهم  لهجرة  ودفعهم  �شكانها، 

خبيثة  واأدوات  لأ���ش��ال��ي��ب  جل����اأت  وممتلكاتهم، 

اأخرى، متثلت بالتحايل والتاعب على املواطنني 

وان���ت���ه���اك خل�����ش��و���ش��ي��ات��ه��م وت��ه��دي��د حل��رم��ات 

ال�شتيطانية  �شيا�شتها  وت���رية  ل��رف��ع  منازلهم، 

لا�شتياء على الأرا�شي الفل�شطينية.

�شلطات  اأ����ش���درت  امل��ا���ش��ي،  اآب  �شهر  مطلع 

الح��ت��ال اأم����را ع�شكريا ب��و���ش��ع ال��ي��د ع��ل��ى 17 

موقعا يف منطقة تل الرميدة، واملنطقة املحيطة 

و�شط اخلليل، �شملت اأجزاء من عقارات واأ�شطح 

منازل وقطع اأرا�ش يف حميط منازل املواطنني، 

ملكيتها  ت��ع��ود  دومن����ات،   3،807 م�شاحتها  بلغت 

لعدد من عائات اخلليل القاطنة فيها.

جلنة  يف  القانونية  ال��دائ��رة  م��دي��ر  وبح�شب 

الأم��ر  ف���اإن ه��ذا  اع��م��ار اخلليل توفيق جح�شن، 

الع�شكري يعتمد يف بنائه واإنفاذه على التحايل 

الن�ش  يف  واختاف  تناق�ش  فهناك  والتاعب، 

بني الن�شخة العربية والعربية، فح�شب العربية 

17 موقعا،  ع��ل��ى  ال��ي��د  و���ش��ع  يت�شمن  اأم����ر  ه��و 

متديد  اإىل  ي�شري  ال��ع��ربي  ال��ن�����ش  اأن  ح��ني  يف 

اأن التناق�ش  ال��ي��د. وي���وؤك���د  ب��و���ش��ع  ���ش��اب��ق  اأم���ر 

ب��ني ال��ن�����ش��ني وع����دم و���ش��وح الأم����ر الع�شكري، 

ه��و حت��اي��ل وت��اع��ب وا���ش��ح ومق�شود م��ن قبل 

�شلطات الحتال، والهدف منه اإرباك املواطنني 

وت�����ش��ل��ي��ل��ه��م، لإ���ش��ع��اف م��وق��ف��ه��م ال��ق��ان��وين يف 

رف�شه والع��رتا���ش عليه، فو�شوح الأم��ر يحدد 

الإج���راءات  واختيار  ملواجهته،  القانوين  ال�شكل 

ب�شكل  يعتمد  وال�شليمة  ال�شحيحة  القانونية 

اأ�شا�شي على طبيعة هذا الأم��ر هل هو جديد اأم 

والتاعب  التحايل  اأن عملية  وي�شيف  جتديد. 

مل ت��ق��ف ع��ن��د ه����ذا احل����د، ب���ل ام���ت���دت لت�شمل 

ا�شتغال الحتال للظروف الراهنة، يف حماولة 

لتمريرها وفر�ش اأمر واقع، مو�شحا اأن �شلطات 

الح��ت��ال ع��م��دت اإىل ت��وزي��ع الأم����ر يف ف��رتات 

الإغاق والأعياد اليهودية، لتفويت الفر�شة على 

والع��رتا���ش،  الو�شول  من  ومنعهم  املواطنني، 

ورفع ما يلزم من ق�شايا خال الفرتة القانونية 

املخ�ش�شة لذلك. وي�شري اإىل اأن الحتال يعتقد 

ينتهجها،  التي  والتاعب  التحايل  �شيا�شة  اأن 

�شتمكنه من فر�ش الأمر الواقع، وهذه ال�شيا�شة 

ال��ق��ان��ون��ي��ة  ل تنطلي ع��ل��ي��ن��ا، ول����دى ط��واق��م��ن��ا 

اخل��ربة والكفاءة ما ميكنها من ك�شف مثل هذ 

ال��ت��اع��ب وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه، مب��ا ي�شمن حماية 

الإج���راءات  كافة  اتخاذ  ومت  الفل�شطيني،  احل��ق 

القانونية بهذا اخل�شو�ش. قبل �شدور الأمر هذا 

تركيب  الحتال  �شلطات  حاولت  اأي���ام،  بب�شعة 

كامريات مراقبة يف حميط وعلى اأ�شطح منازل 

يف منطقة تل الرميدة، ما اأثار حفيظة املواطنني، 

ذل��ك يف حينه،  لها ومنعوها من  ت�شدوا  الذين 

ف��ج��اء الأم����ر الع�شكري ب��ال���ش��ت��ي��اء ع��ل��ى ه��ذه 

املواقع بذريعة “اأمنية«. يقول را�شي اأبو عي�شة: 

اإن قوات الحتال ح�شرت قبل ثاثة اأي��ام من 

���ش��دور الأم����ر اإىل ���ش��اح��ة م��ن��زل��ه ب��ت��ل ارم��ي��دة، 

وح���اول���ت ت��رك��ي��ب ك���ام���ريات م��راق��ب��ة يف اأر���ش��ه 

القريبة من املنزل، لكنه منعهم من ذلك، اإل اأنهم 

باأمر ع�شكري بو�شع اليد على ذلك  اإليه  ع��ادوا 

الكامريات،  وبا�شروا برتكيب  املنزل،  اجلزء من 

ومراقبتها  وج��وده��ا  م��ن  �شديدا  تخوفا  مبديا 

لأدق تفا�شيل حياتهم، يف تهديد وا�شح و�شريح 

حلرمات املنزل. يف حني يوؤكد النا�شط يف حقوق 

عماد  امل�شتهدفة  املنطقة  �شكان  واح���د  الإن�����ش��ان 

اإجراءاته  ي�شعد من  الحتال  اأن  �شم�شية،  اأب��و 

اأدوات�������ه غ���ري لقانونية  ال��ق��م��ع��ي��ة، وي���ط���ور م���ن 

والأخاقية بحق املواطنني وممتلكاتهم، معتربا 

اأ�شطح  وعلى  حميط  يف  ال��ك��ام��ريات  تركيب  اأن 

للحرمات،  وتهديد  للخ�شو�شية  انتهاك  املنازل 

يف  ال�����ش��ائ��دة،  الدينية  للثقافة  متعمد  و���ش��رب 

انتهاك �شارخ حلقوق الإن�شان، وم�شا�ش مق�شود 

الأم��ور  اأك��رث  والتي هي من  والتقاليد،  للعادات 

ح�شا�شية واأهمية. وي�شدد على اأن تذرع الحتال 

“الأمنية” الواهية لتربير اعتداءاته  بالأ�شباب 

واإج����راءات����ه ب��ح��ق امل��واط��ن��ني ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م، هو 

حتايل والتفاف على القوانني واملواثيق الدولية، 

موؤكدا اأن املنطقة امل�شتهدفة ل تتجاوز م�شاحتها 

كيلو مرت، تخ�شع لاحتال، ويحكم �شيطرته 

املراقبة  ك��ام��ريات  اأن  واأك���د  ك��ام��ل.  ب�شكل  عليها 

اإحدى اأدوات الحتال لل�شغط على املواطنني، 

وبث  حركتهم،  وتقييد  عليهم،  اخلناق  وت�شيق 

اخل�����وف ل��دي��ه��م مب��راق��ب��ت��ه��م داخ�����ل م��ن��ازل��ه��م 

وتهديد خل�شو�شيتهم وحرمات منازلهم، وهذا 

خمالف للقانون وانتهاك وا�شح و�شريح حلقوق 

الإن�شان، التي كفلتها القوانني واملواثيق الدولية 

وم��ن��ه��ا: ال��ق��ان��ون ال������دويل، وال���ق���ان���ون ال����دويل 

الإن�شاين واتفاقيات جنيف. واأ�شاف اأن الحتال 

ودف���ع  امل��ن��ط��ق��ة،  لإف������راغ  ذل���ك  وراء  م���ن  ي�شعى 

ممتلكاتهم،  وت���رك  منازلهم  لهجرة  امل��واط��ن��ني 

واإتاحة الفر�شة للم�شتوطنني بال�شتياء عليها، 

موؤكدا على اأن املواطنني يعون اأهداف الحتال 

وبحقوقهم،  مبنازلهم  ومتم�شكون  جيد،  ب�شكل 

واع����ت����داءات م�شتوطنيه  اإج����راءات����ه  وي��ق��اوم��ون 

امل�شتمرة عليهم.

شركات »الرئيس« جنت 12 مليار دوالر بفترة رئاسته

»نيويورك تايمز« تكشف »مستنقع الفساد« الذي بناه ترامب

من أسرار بريد كلينتون 2011.. السعودية تحسم: »القوات فوق الجسر«

االستيطان .. أساليب »خبيثة« لالستيالء على األرض وتهجير المواطنين
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اأع����ل����ن ل���ب���ن���ان ام�������ش الث����ن����ني،  ع��ن 

ت�����ش��ك��ي��ل ال����وف����د ال������ذي ����ش���ي�������ش���ارك يف 

ال��ت��ف��او���ش ال��ت��ق��ن��ي ل��� ت��ر���ش��ي��م احل���دود  

اإ�شرائيل. اجلنوبية مع 

واأع���ل���ن م��ك��ت��ب الإع������ام يف  رئ��ا���ش��ة 

اجلمهورية  اأن الوفد يتاألف من العميد 

ال���رك���ن ال��ط��ي��ار ب�����ش��ام ي��ا���ش��ني رئ��ي�����ش��ا، 

العقيد الركن البحري مازن ب�شبو�ش، 

ال���ب���رتول يف  ق��ط��اع  اإدارة  ه��ي��ئ��ة  ع�����ش��و 

ل��ب��ن��ان  و���ش��ام ���ش��ب��اط ، واخل��ب��ري جنيب 

م�شيحي.

نبيه  اللبناين،  الربملان  رئي�ش  وكان 

اأنه  اجل��اري  اأكتوبر  مطلع  اأعلن  ب��ري، 

ي��ر���ش��م  اإط�����ار  ات���ف���اق  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  مت 

لرت�شيم  اللبناين  للمفاو�ش  الطريق 

احل���دود ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة ب��ني لبنان 

واإ�شرائيل. واأكد اأن املفاو�شات �شتجري 

اأن  اإىل  م�شريا  املتحدة،  الأمم  برعاية 

امل��ف��او���ش��ات.  �شيقود  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����ش 

قاعدة  �شتعقد يف  الجتماعات  اإن  وقال 

ل���اأمم امل��ت��ح��دة ق���رب احل����دود بجنوب 

ل���ب���ن���ان، و����ش���ي�������ش���ارك يف الج���ت���م���اع���ات 

الأمم  ومن�شق  املتحدة  الوليات  ممثلو 

املتحدة اخلا�ش بلبنان.

لبنان يشكل وفده للتفاوض مع إسرائيل 
بشأن ترسيم الحدود
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د. ح�سن  الت�سريعي  املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  انتقد 

للمقاومة  امل��وح��دة  الفل�سطينية  “القيادة  �سمت  خري�سة 

اإزاء  الفل�سطينية  واحلكومة  الرئا�سة  و�سمت  ال�سعبية”، 

 78 الطعام منذ  امل�سرب عن  الأخر�س  الأ�سري ماهر  اإ�سراب 

يوماً.

واأو�سح اأنَّ م�سداقية “القيادة الوطنية املوحدة للمقاومة 

ال�سعبية” التي انبثقت عن اجتماع اأمناء الف�سائل يف رام اهلل 

، مت�سائاًل:  العام  ال��راأي  اأم��ام  اأ�سبحت على املحك  وب��ريوت، 

مل���اذا ل ت��ت��ح��رك؟!، ل���س��ي��م��ا اأن اإ����س���راب الأخ���ر����س ن���وع من 

املوحدة  القيادة  انَّ  واأ�سار  ال�سعبية وال�سلمية.  املقاومة  اأنواع 

ذلك  يلحق  اأن  الأ�سل  وكان  ورق،  الأول على  بيانها  اأ�سدرت 

“فعل اأول” لتلك القيادة امل�سكلة، م�سداقاً لبيانها، وتعزيزاً 
لثقة اجلماهري بها.

حقيقي”  “اختبار  ه��و  الأخ��ر���س  اإ���س��راب  انَّ  اإىل  ول��ف��ت 

الأر���س،  على  امل��وح��دة  القيادة  وح�سور  وفاعلية  مل�سداقية 

م�سرياً اإىل اأنَّ اإ�سراب الأخر�س بداأ منذ 78 يوماً ومل تتحرك 

يف  امل�سداقية  يفقدها  ما  وهو  الأ�سري،  جتاه  �سحفي  ببيان 

اأول اختبار حقيقي لها. ودعا الأمناء العامني الذين �سكلوها 

للوقوف عند م�سوؤولياتهم، وتفعيل املقاومة ال�سعبية يف وجه 

الحتالل، وت�سديق اأقوالهم بالأفعال يف امليدان.

ب��ال��ب��ي��ان��ات  ي��ث��ق��وا  ي���ع���ودوا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني مل  اأن  وذك����ر 

بالفعل  ثقتهم  بقدر  واللقاءات  والجتماعات  والت�سريحات 

امليداين على اأر�س الواقع. 

يف ال�����س��ي��اق، ا���س��ت��ن��ك��ر ال��ن��ائ��ب خ��ري�����س��ة ���س��م��ت امل�����س��ت��وى 

بالرئي�س  ممثلة  الرئا�سة  مبوؤ�س�سة  املتمثل  املطبق  الر�سمي 

ا�ستية،  حممد  بالدكتور  ممثلة  واحل��ك��وم��ة  عبا�س  حممود 

وا�سفاً اجلهود الر�سمية الفل�سطينية ب�”الفاترة«.

اأن  تنتظرون  هل  قائاًل:  الر�سمية،  للجهات  اأ�سئلًة  ووجه 

ق��ره؟!،  على  زه��ور  اإكليل  ت�سعوا  حتى  الأخ��ر���س  ي�ست�سهد 

عر  لأبنائه  التعازي  تقدموا  حتى  ا�ست�سهاده  تنتظرون  هل 

خطابات وبيانات ر�سمية؟ وطالب الرئا�سة واحلكومة بالعمل 

ب�سكٍل جدٍي وحقيقي لتفعيل ق�سية الأ�سري الأخر�س.

واأق��د���س ق�سية وهي  اأط��ه��ر  الأخ��ر���س يحمل  اأنَّ  واأو���س��ح 

ح��ري��ة الإن�������س���ان، وه��وم��ا ي��ج��ل��ب ت��ع��اط��ف ال��ع��امل احُل����ر مع 

اإىل  اأ���س��ار  ان��ه  غ��ري  الح��ت��الل،  على  �ساغط  ب�سكل  ق�سيته 

على  بدورهما  واحلكومة  الرئا�سة  تقوم  اأن  يتطلب  ذلك  انَّ 

احلكومة  �سمت  م�ستغرباً  وال�سيا�سي،  الدبلوما�سي  ال�سعيد 

املنظمات  ت��خ��اط��ب  م��ذك��رة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اإ���س��دار  وع���دم 

اأمراً ل�سفاراتها املنت�سرة بتفعيل ق�سية  الدولية، ومل ت�سدر 

الأخر�س.
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اق����ت����ح����م ام�����������س الث�������ن�������ني، ع���������س����رات 

امل�����س��ت��وط��ن��ني ل��ب��اح��ات امل�����س��ج��د الأق�����س��ى 

امل���ب���ارك، و���س��ط ح��م��اي��ة ق���وات الح��ت��الل، 

امل�سلمني من  الح��ت��الل  ق���وات  م��ن��ع  رغ���م 

ال�������س���الة يف الق�������س���ى ب��ح��ج��ة الغ�����الق 

ال�سامل.

22 م�����س��ت��وط��ًن��ا  ب�����اأن  واأف�������ادت و����س���ائ���ل، 

اق���ت���ح���م���وا ب����اح����ات الأق�������س���ى يف ال���ف���رة 

واأدوا  اليومية،  لالقتحامات  ال�سباحية 

ط��ق��و���س��ا ت��ل��م��ودي��ة ع��ل��ن��ي��ة ا���س��ت��ف��زازي��ة يف 

ب����اح����ات امل�������س���ج���د وع���ل���ى اأب������واب������ه، خ���الل 

ج���ولت���ه���ا م����ن ب�����اب امل����غ����ارب����ة ح���ت���ى ب���اب 

ال�سل�سلة.

وت����ت����زام����ن اق���ت���ح���ام���ات امل�����س��ت��وط��ن��ني 

ل���ب���اح���ات الأق�������س���ى، م���ع اع�����الن ح��ك��وم��ة 

الح��ت��الل الغ����الق ال�����س��ام��ل يف ال��ق��د���س، 

ومنع امل�سلمني من دخول امل�سجد.

خالل  الأق�سى  م�ستوطنا   373 واقتحم 

الأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي ويف ف����رة م���ا ي�����س��م��ى 

موؤ�س�سة  وفق  اليهودي،  العر�س”  ب”عيد 

“منر الأق�سى” الدولية.
الهيكل”،  “جبل  منظمات  وب��اع��راف 

على  ي�سكنون  الذين  اليهود  ع�سرات  ف��اإن 

ب��ع��د م��ئ��ات الأم����ي����ال، اق��ت��ح��م��وا الأق�����س��ى 

خ����الل ف����رة الإغ��������الق. واأ�����س����ار ن�����س��ط��اء 

الح��ت��الل  ���س��ي��ا���س��ات  اأن  اإىل  م��ق��د���س��ي��ون 

وامل�سليني،  امل��ق��د���س��ي��ني  ب��ح��ق  العن�سرية 

الأق�سى  تفريغ  خمططات  م��ن  ج��زء  ه��ي 

زمانيا ومكانيا. وتق�سيمه 

امل���زع���وم  الهيكل”  “جماعات  وج������ددت 

املتطرفة، دعواتها لتو�سيع دائرة القتحامات 

“العر�س”  بعيد  ي�سمى  م��ا  خ��الل  لالق�سى 

الحتالل  قوات  وطالبت  التوراة«.  و”فرحة 

ت�����س��دي��د ق��ب�����س��ت��ه��ا وال��ت�����س��دي ل��ل��م��راب��ط��ني 

ومعاقبتهم واإبعادهم عن القد�س. ولفتت اإىل 

للمواقف  الأمريكي  الدعم  ا�ستغالل  �سرورة 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وال���دف���ع ب���اجت���اه ال��ع��دي��د من 

اقتحامات  “اأن  واأك��دت  التهويدية.  امل�ساريع 

لها  وال���روي���ج  تفعيلها  ���س��ي��ج��ري  الأق�����س��ى 

بطريقة و�سفتها ب”م�سوقة “ وجذابة«.

االنباط - وكاالت

الأول  الإ�سرائيلي  اخل��رائ��ط  خبري  ق��ال   

يف  احل��م��اق��ة  “م�سرية  اإن  اأرئ��ي��ل��ي،  ����س���اوؤول 

باهظا  �سيكون  والثمن  امل�ستوطنات م�ستمرة، 

ب�سكل مرّوع«.

ن�������س���ره يف ���س��ح��ي��ف��ة  م���ق���ال  واأ������س�����اف يف 

بنيامني  احلكومة  رئي�س  دع��وة  اأن  ه��اآرت�����س، 

بناء  على  للم�سادقة  اأ�سبوعني  قبل  نتنياهو 

وا�سع يف ع�سرات امل�ستوطنات ما هي اإل ثمن 

“رغم  واأك��د  احلكم.  �سدة  يف  للبقاء  �سيا�سي 

عدمية  ال�سيا�سة  ه���ذه  ف���اإن  اخل���ط���وات،  ك��ل 

امل�����س��وؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ف�����س��ل��ت يف خ��ل��ق واق���ع 

اأن يفر�س  ���س��اأن��ه  دمي��وغ��رايف وج��غ��رايف م��ن 

اأي  اأو  ت��رم��ب،  م���ب���ادرة  الفل�سطينيني  ع��ل��ى 

الأرا�سي  تبادل  على  قائم  غري  اآخ��ر  اق��راح 

بن�سبة 1:1، اأو مينع توا�سل جغرايف لأرا�سي 

حياة  بن�سيج  ومي�����س  الفل�سطينية  ال���دول���ة 

�سكانها«.

تغيري  يف  تنجح  مل  اأي�سا  “هي  واأ���س��اف: 

وقعت  ال��ت��ي  وح��ت��ى  العربية،  ال���دول  �سيا�سة 

دول  �سيا�سة  حتى  اأو  م��وؤخ��را،  ات��ف��اق��ات  على 

ال����ع����امل. ح��ي��ث م���ا زال�����ت ت����رى يف خ��ط��وط 

تبادل  مع  امل�ستقبلية،  للحدود  اأ�سا�سا   1967

احتمالية  اإل���غ���اء  يف  ت��ن��ج��ح  ك��م��ا مل  اأرا����س���ي، 

اأن  ا���س��رائ��ي��ل مي��ك��ن��ه��ا  ال���دول���ت���ني، لأن  ح���ل 

امل�ستوطنني  م��ن   %80 �سيادتها  حت��ت  تبقي 

الغربية،  ال�سفة  اأرا�سي  من   %4 من  اأق��ل  يف 

من  اإخ��الوؤه��م  �سيتم  م��ن  ا�ستيعاب  وميكنها 

�سيا�سة  اأن  و�سدد  والت�سغيل«.  ال�سكن  ناحية 

باهظة  زال��ت  وم��ا  كانت  امل�ستوطنات  تو�سيع 

الثمن ب�سكل مروع على ا�سرائيل يف املجالت 

منوها  والجتماعية.  والقت�سادية  الأمنية 

ال�سيا�سة ل  ف��اإن ه��ذه  ال��وق��ت  “كلما م��ر  اأن��ه 

الذي  الثمن  زي��ادة  با�ستثناء  �سيء  اأي  حتقق 

يف  دفعه  علينا  �سيكون  وال���ذي  ال��ي��وم  ندفعه 

نتنياهو  “�سيا�سة  اأن  على  و�سدد  امل�ستقبل«. 

ه����ي ت���ب���ذي���ر ع��ظ��ي��م ل���ل���م���وارد ع���ل���ى ح�����س��اب 

ب��اأن��ه  ال��وه��م  بتعميق  ا���س��رائ��ي��ل،  امل��ج��ت��م��ع يف 

���س��الم على  ات��ف��اق  اإم����الء  ب��الإم��ك��ان  �سيكون 

كل  ���س��م  م��ع  ال��ن��زاع  واإن���ه���اء  الفل�سطينيني، 

امل�ستوطنات لإ�سرائيل«.

وتابع: “القليلون �سيحاولون اأن ي�سرحوا 

ال��ت��ي مت  ال��ق��رن  امل��ن��ط��ق يف خ��ري��ط��ة �سفقة 

تبنيها ب�سدة من قبل نتنياهو، وتفر�س على 

ا���س��رائ��ي��ل ب��ن��اء ح���دود ج��دي��دة اأط���ول بثالث 

م��رات م��ن ك��ل ح��دوده��ا الأخ���رى، بتريرات 

اأك���ل ال��ده��ر عليها و���س��رب، واآخ����رون  اأم��ن��ي��ة 

وه��و  ال��رئ��ي�����س  ال�����س��ب��ب  اأن  اىل  ���س��ي�����س��ريون 

اأي  اأو  للم�ستوطنات  اإخ���الء  منع  يف  الرغبة 

بوؤر ا�ستيطانية غري قانونية، لعاقة تطبيق 

حل الدولتني«.

“اإ�سرائيل بكل روؤ�ساء  اأرئيلي فاإن  وح�سب 

ت�سخيم  اىل  اأدت  �سيا�سة  اختارت  حكوماتها 

عن  وذل��ك  اإ�سرائيليني،  اإخ���الء  اأم���ام  العائق 

والبناء  للهجرة،  وت�سجيعها  متكينها  طريق 

واملعزولة  ع��ام،  ب�سكل  امل�ستوطنات  وتو�سيع 

الواقعة خارج الكتل الرئي�سية ب�سكل خا�س«. 

ب����289%، يف  زاد  امل�ستوطنني  اأن ع��دد  واأو���س��ح 

حني اأن عدد �سكان اإ�سرائيل كلها زاد ب�%68.

خريشة ينتقد صمت الرئاسة والحكومة الفلسطينية حول قضية االسير االخرس 
أتنتظرون استشهاده لتضعوا إكليل زهور على قبره؟

مئات المستوطنين يقتحمون »األقصى« خالل اسبوع

خبير إسرائيلي: مسيرة الحماقة بالمستوطنات مستمرة والثمن سيكون باهظا

»برق« تستأنف اطالق البالونات 
وتدعو المستوطنين للرحيل 

اشتية: مستعدون للحوار مع 
إسرائيل غدا 

عبر اإلنتربول... الكويت تسلم القاهرة 
3 منتمين لـ»اإلخوان المسلمون« 

االنباط - وكاالت

اأع���ل���ن���ت وح�������دة ب������رق ام���������س الث���ن���ني 

ا���س��ت��ئ��ن��اف اط�����الق ال���ب���ال���ون���ات احل���ارق���ة 

جت���اه م�����س��ت��وط��ن��ات غ���الف غ���زة رًدا على 

العليا  باملحكمة  ُت�سمى  ما  ا�ستجابة  ع��دم 

ال�سري  الفوري عن  بالإفراج  الإ�سرائيلية 

امل���ج���اه���د م���اه���ر الخ����ر�����س ا����س���اف���ة اإىل 

ا�ستمرار احل�سار املفرو�س على القطاع.

وحذرت وحدة برق يف بيان، م�ستوطني 

امل�ستوطنات  يف  البقاء  غزة” من  “غالف 
داع����ي����ة امل�����س��ت��وط��ن��ني ل��ل��رح��ي��ل ال���ف���وري 

وال�����س��ري��ع م���ن غ���الف غ����زة. واأك������دت، اأن 

مئات  اط���الق  �ست�سهد  ال��ق��ادم��ة  ال�ساعات 

ال��ب��ال��ون��ات احل���ارق���ة جت���اه امل�����س��ت��وط��ن��ات، 

اأول��ي��ة من  دفعة  اطلقت  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرية 

ال��ب��ال��ون��ات احل��ارق��ة حتمل ���س��ور الأ���س��ري 

ماهر الخر�س و�سور الأمني العام حلركة 

اجل��ه��اد ال���س��الم��ي زي���اد ال��ن��خ��ال��ة و���س��ور 

“اأبو  العطا  ابو  بهاء  املقاومة  اأرك��ان  قائد 

�سليم«.

ال��ق��ت��ال  و���س��ائ��ل  ك��اف��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

متاحة جلميع اأفرادها �سواء كانت بالونات 

ح��ارق��ة اأو ط��ائ��رات ورق��ي��ة ان��ت��ح��اري��ة، اأو 

املرحلة  اأن  قنابل متفجرة«. و�سددت على 

احلالية اأولية موؤكدة اأن “مرحلة النفجار 

ل��الإف��راج  ب��ع��د، ودع����ت  ت��ب��داأ  الكبري” مل 

الفوري والعاجل لالأ�سري الخر�س.

م�سرب  الخر�س  الأ�سري  اأن  اإىل  ُي�سار 

ع����ن ال���ط���ع���ام ل���ل���ي���وم 78 ع���ل���ى ال���ت���وايل 

واأ�سدرت  الداري،  اعتقاله  احتجاًجا على 

بعدم  نهائًيا  ق���راًرا  ال�سرائيلية  املحكمة 

املقبل  26 من يونيو  بعد  ال  الف���راج عنه 

رغم تدهور حالته ال�سحية.

االنباط - وكاالت

الفل�سطيني،  ال���وزراء  رئي�س  اأع��رب 

اجلانب  ا���س��ت��ع��داد  ع��ن  ا�ستية،  حممد 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل��ل��ح��وار م���ع اإ���س��رائ��ي��ل 

اأن  اإىل  اأ�����س����ار  ل��ك��ن��ه  وق������ت،  ب����اأق����رب 

حتركات اجلانب الإ�سرائيلي ل تعك�س 

نية للحوار.

وق���ال ا���س��ت��ي��ة خ���الل اج��ت��م��اع جلنة 

الأوروبي،  للرملان  اخلارجية  ال�سوؤون 

دائما  يتحدث  الإ�سرائيلي  “الرئي�س 
لإ�سرائيل  القد�س هي عا�سمة  اأن  عن 

باأنه لي�ست  وغريها، والذي يوحي لنا 

معنا«.  للتو�سل لتفاق  اأبدا  نية  لديه 

بيننا  الثقة  دم���رت  “اإ�سرائيل  وت��اب��ع 

يف  امل�ستوطنات  تبني  زال��ت  فما  دائما، 

مناطقنا«.

ال�سلطات  �سادقت  ذلك،  غ�سون  يف 

500 وح���دة  ب��ن��اء  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ع��ل��ى 

قرية  اأرا�سي  على  جديدة  ا�ستيطانية 

بيت حلم  “واد فوكني” غربي مدينة 
الغربية. بال�سفة 

مقاومة  هيئة  مكتب  م��دي��ر  وق���ال 

اجلدار وال�ستيطان، ح�سن بريجة، اأن 

بناء  على  الحتالل �سادقت  “�سلطات 
500 وحدة ا�ستيطانية جديدة لتو�سعة 

ح�ساب  على  هدا�سا  ت�سور  م�ستوطنة 

اأرا�سي املواطنني يف قرية فوكني«.

االنباط - وكاالت

����س���ل���م���ت ال�������س���ل���ط���ات ال���ك���وي���ت���ي���ة 3 

اإىل  ال����ب����الد  يف  م���ق���ي���م���ني  م�������س���ري���ني 

الإن�����رب�����ول مت��ه��ي��دا ل��ت�����س��ل��ي��م��ه��م اإىل 

امل�سرية. ال�سلطات 

اأن  “العربية”  ق�����ن�����اة  وذك�����������رت 

امل���������س����ري����ني ال����ث����الث����ة م����ت����ورط����ني يف 

ال���دع���وة وال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى ال��ت��ظ��اه��ر 

���س��د احل��ك��وم��ة يف م�����س��ر ع���ر م��واق��ع 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي. واأف������ادت، ب���اأن 

جل��م��اع��ة  ي��ن��ت��م��ون  امل��ت��ه��م��ني  “هوؤلء 
الإخوان ويقيمون يف منطقة الفروانية 

واأط�����ل�����ق�����وا ح���م���ل���ة م���ك���َث���ف���ة م����وؤخ����را 

ل��ت��ح��ري�����س امل�����س��ري��ني ع��ل��ى ال��ف��و���س��ى 

واخل����روج ع��ن ال��ن��ظ��ام وال��ت��ظ��اه��ر �سد 

احلكومة خالل الأيام املا�سية«.

ي����اأت����ي ذل�����ك ���س��م��ن ال��ت��ن�����س��ي��ق ب��ني 

ونظريتها  الكويتية  الأمنية  ال�سلطات 

امل�سركة  التفاقيات  اإط��ار  يف  امل�سرية 

املجرمني. لتبادل 

من  يوليو  يف  اأعلنت،  الكويت  وكانت 

ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ���س��ب��ط خ��ل��ي��ة اإخ��وان��ي��ة 

يحمل اأع�ساوؤها اجلن�سية امل�سرية، كما 

ك�سفت التحقيقات يف حينه اأن املتهمني 

يف  اأخ���رى  خاليا  �سمن  خلية  ي�سكلون 

يف  الإخ����وان  بجماعة  ترتبط  ال��ك��وي��ت، 

اقت�سادية،  اأن�سطة  ومي��ار���س��ون  م�سر، 

ل��ت��م��ول لح��ق��ا ع��ر ع��ائ��دات��ه��ا عمليات 

املتهمون  واع���رف  م�����س��ر.  اإره��اب��ي��ة يف 

اأماكن،  اإرهابية يف عدة  بتنفيذ عمليات 

الأمن. ا�ستهدفت تقوي�س 

ك���م���ا ت���ب���ني اأن����ه����م ي���ع���م���ل���ون ب�����س��وق 

امل�سريني  وي��وج��ه��ون  الأج��ن��ب��ي،  النقد 

الكويت  يف  �سيما  ل  باخلارج،  العاملني 

وحتويل  ب��ال��دولر،  حتويالتهم  لوقف 

م����ا ي���ك���ف���ي ح����اج����ة اأ�����س����ره����م ب��اجل��ن��ي��ه 

لتكليفات اجلماعة. تنفيذاً  امل�سري، 

االنباط - وكاالت

منا�سرة  اأحمد  ال�ساب  الأ���س��ري  دخ��ل 

ع���اًم���ا(  م���ن���ا����س���رة )18  ����س���ال���ح  اأح����م����د 

الإث��ن��ني،  ام�����س  ب��ي��ت حنينا،  ���س��ك��ان  م��ن 

ع��ام��ه الع��ت��ق��ايل ال�����س��اد���س يف ���س��ج��ون 

الح���ت���الل، وف���ق م���ا ذك���ر رئ��ي�����س جلنة 

اأه����ايل الأ����س���رى امل��ق��د���س��ي��ني اأجم���د اأب��و 

“في�س  م��وق��ع  يف  �سفحته  ع��ر  ع�سب 

بوك«.

واع���ت���ق���ل الح����ت����الل م��ن��ا���س��رة وه��و 

وق��د   ،2015/10/12 ت���اري���خ  يف  ج��ري��ح 

ا����س���ت�������س���ه���د اب������ن ع���م���ه ال���ط���ف���ل ح�����س��ن 

اأبو  اعتقاله، وفق  منا�سرة يف نف�س يوم 

الح��ت��الل  حمكمة  اأن  واأو���س��ح  ع�����س��ب. 

عملية  يف  امل�����س��ارك��ة  ت��ه��م��ة  ل���ه  وج���ه���ت 

املقامة  زئيف”  “ب�سجات  داخ���ل  ط��ع��ن 

حنينا  وبيت  حزما  قريتي  اأرا���س��ي  على 

املحتلتني.

وان���ت�������س���ر م���ق���ط���ع ف���ي���دي���و لأح���م���د 

م��ن��ا���س��رة يف ك��اف��ة امل���واق���ع الإع��الم��ي��ة 

امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 

الج��ت��م��اع��ي وه����و م��ل��ق��ى ع��ل��ى الأر�����س 

اأحد �سباط  يقوم  فيما  بدمائه،  م�سرج 

الأر����س  ع��ل��ى  بتثيبته  الح��ت��الل  ج��ن��ود 

اأح��د  حلظتها  وي�����س��رخ  عليه،  وال��دو���س 

امل�����س��ت��وط��ن��ني احل��اق��دي��ن م��وج��ًه��ا اإل��ي��ه 

املكان  امل�سهد متر يف  كلمات مهينة، ويف 

���س��ي��ارة اإ����س���ع���اف اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وت��رف�����س 

بح�سب  ل���ه،  الأويل  الإ����س���ع���اف  ت��ق��دمي 

اأجمد اأبو ع�سب.

ال��ط��ف��ل  اع��ت��ق��ل  اأن الح����ت����الل  وب����ني 

منا�سرة داخل موؤ�س�سة لالأحداث �سمن 

اإج������راءات اأم��ن��ي��ة م�����س��ددة، وب��ع��د اأن اأمت 

ال��راب��ع��ة ع�����س��رة م��ن ع��م��ره مت نقله اإىل 

حينها  بحقه  �سدر  حيث  جم��دو،  �سجن 

حكم بال�سجن ملدة 12 عاًما، ومت تخفي�س 

احلكم لحًقا لي�سبح ت�سعة اأعوام ون�سف، 

وفر�ست عليه حمكمة الحتالل غرامة 

مالية بقيمة 180 األف �سيكل.

واأ�سار اأجمد اأبو ع�سب اإىل اأن الأ�سري 

�سجون،  ع��دة  بني  تنقل  منا�سرة  اأحمد 

ف��م��ن امل�����س��ك��وب��ي��ة اإىل م��رك��ز الأح�����داث، 

ف��م��ج��دو وم���ن ب��ع��ده��ا اإىل ال���دام���ون، و 

اإىل  نقله  مت  ع�سرة  الثامنة  اأمت  اأن  بعد 

هناك،  اليوم  يقبع  حيث  هدارمي  �سجن 

على  ال�ساد�س  العتقايل  عامه  ويدخل 

التوايل

من الطفولة إلى الشباب.. أحمد مناصرة يدخل عامه االعتقالي السادس
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الـريـا�ضي

لندن – وكاالت

مان�س�سرت  جن��م  ب��روي��ن  دي  كيفني  ت��وج 

���س��ي��ت��ي ب��ج��ائ��زة ج���دي���دة، االث���ن���ني نظري 

م���������س����ت����واه امل����م����ي����ز م�����ع ال���ف���ري���ق. ف���ق���د 

�سيتي،  الر�سمي ملان�س�سرت  اأعلن املوقع 

اأف�����س��ل العب  اأن دي ب��روي��ن ف��از ب��ج��ائ��زة 

املا�سي،  �سبتمرب/اأيلول  ع��ن  ال��ف��ري��ق،  يف 

م��ت��ف��وق��ا ع��ل��ى ال��ث��ن��ائ��ي ك��اي��ل ووك���ر وفيل 

ف���ودي���ن. وع���ل���ى م�����دار ���س��ب��ت��م��رب، ���س��ارك 

م��ا  م����ب����اري����ات،   4 ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي يف  ال���ن���ج���م 

ب��ن ال�����دوري االإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از وك��اأ���س 

ت�سجيل  م���ن  خ��ال��ه��ا  مت��ك��ن  ال���راب���ط���ة، 

بروين  دي  اآخ��ر.ووا���س��ل  و�سناعة  ه��دف 

يف  فاز  بعدما  الفردية،  اجلوائز  ح�سد  يف 

لعب  �سانع  اأف�سل  بجائزة  املا�سي  املو�سم 

اأف�سل  جائزة  جانب  اإىل  بالربميريليج، 

كاأف�سل  اختياره  بجانب  بامل�سابقة،  العب 

يويفا. يذكر  م��ن  اأوروب����ا  و���س��ط يف  الع��ب 

ال�سيتي  مع  �سارك  البلجيكي  ال��دويل  اأن 

خالها  �سجل  عام،  ب�سكل  مباراة،   227 يف 

58 هدًفا.

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكرتوين

 دي بروين يحصد جائزة جديدة

 القادسية يستقطب كروز البرازيلي

 قفزة كبيرة لبطلة باريس للتنس

 شتيجن يشارك البرشا امام الريال

الريا�ض – وكاالت

ال�سعودي  القاد�سية  اإدارة  تعاقدت 

ر�����س����م����ي����ا، م����ع ال����اع����ب ال����ربازي����ل����ي 

اإي���د����س���ون دا ك���روز. ول���ع���ب اإي���د����س���ون 

29 ع���ام���ا الأرب����ع����ة اأن���دي���ة  ���س��اح��ب ال�������

ب���رازي���ل���ي���ة، خ����ال ال�������س���ن���وات االأرب�����ع 

االأخ����رية. ف����ق����د م���ث���ل ف��ل��وم��ي��ن��ي��ن�����س��ي 

باهيا  ل��ف��ري��ق  ل��ع��ب  وب��ع��ده��ا   ،2017 يف 

يف  برينا  لبونتي  انتقل  ث��م   ،2018 يف 

اأت��ل��ت��ي��ك��و  اإىل  ي���رح���ل  اأن  ق��ب��ل   ،2019

�سحفية  تقارير  جويانيين�سي.وكانت 

ب���رازي���ل���ي���ة، ق����د ك�����س��ف��ت م����وؤخ����را ع��ن 

الإدارة اأتلتيكو  بعر�س  القاد�سية  تقدم 

بيع  على  واف��ق��ت  ال��ت��ي  جويانيين�سي، 

الاعب

باري�ض - وكاالت

دخ���ل���ت ال��ب��ول��ن��دي��ة ال�������س���اب���ة، اإي��ج��ا 

���س��ي��ان��ت��ي��ك، ق��ائ��م��ة امل���راك���ز ال��ع�����س��ري��ن 

لاعبات  ال��ع��امل��ي  الت�سنيف  يف  االأوىل 

ال�سادرة  ن�سخته  يف  املحرتفات،  التن�س 

باإحراز  مفاجاأة  فجرت  بعدما  االثنن، 

للتن�س  املفتوحة  فرن�سا  بطولة  لقب 

�سيانتيك  جارو�س(. وقفزت  )روالن 

من  ل��ت�����س��ع��د  م���رك���زا،   37 ع���ام���ا(   19(

ع�سر. وهذا  ال�����س��اب��ع  اإىل   54 امل���رك���ز 

االأ���س��رتال��ي��ة،  ال��ن��ج��م��ة  ح��اف��ظ��ت  بينما 

الت�سنيف،  ���س��دارة  على  ب��ارت��ي،  اآ�سلي 

فرن�سا،  بطولة  يف  م�ساركتها  عدم  رغم 

بارتي  املفتوحة.وحتتل  اأمريكا  وكذلك 

ن��ق��ط��ة،   8717 ب��ر���س��ي��د  االأول  امل���رك���ز 

�سيمونا  ال��روم��ان��ي��ة  ال��ن��ج��م��ة  وت��ل��ي��ه��ا 

 7255 هاليب، يف املركز الثاين، بر�سيد 

ن��ق��ط��ة، وال��ي��اب��ان��ي��ة ن��اع��وم��ي اأو���س��اك��ا 

االأم��ري��ك��ي��ة  نقطة. اأما   5780 بر�سيد 

فرن�سا  بطلة  و�سيفة  كينن،  �سوفيا 

املفتوحة، فقد �سعدت مركزين لتحتل 

االآن  حتى  االأف�سل  وهو  الرابع،  املركز 

يف م�سريتها.

مدريد – وكاالت

ت���ل���ق���ى ب���ر����س���ل���ون���ة دف����ع����ة ق����وي����ة، ق��ب��ل 

غرميه  اأم���ام  املنتظرة  الكا�سيكو  م��ب��اراة 

اإقامتها  امل��رج��ح  م��دري��د،  ري���ال  التقليدي 

على  اجل��اري،  اأول  اأكتوبر/ت�سرين   24 يوم 

ال�سابعة  اجل��ول��ة  �سمن  ن��و،  ك��ام��ب  ملعب 

�سحيفة »موندو  ذك��رت  الليجا. فقد  م��ن 

حار�س  اأن  االثنن،  ديبورتيفو« الكتالونية 

بجد  يعمل  �ستيجن،  ت��ري  م���ارك  ال��ب��ار���س��ا، 

الكا�سيكو. واأ�سافت  يف  امل�ساركة  اأجل  من 

اأج����رى عملية  ال���ذي  االأمل����اين،  ال����دويل  اأن 

امل��ا���س��ي،  اأغ�������س���ط�������س/اآب   18 ج���راح���ي���ة يف 

دخ�������ل امل�����رح�����ل�����ة االأخ������������رية م������ن ع��م��ل��ي��ة 

����س���ف���ائ���ه، وب����ات����ت رك���ب���ت���ه يف ح���ال���ة ج��ي��دة 

اأم���ام  ال��ظ��ه��ور  اأع���ت���اب  ع��ل��ى  لي�سبح  ج����ًدا، 

اأن  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  املريينجي. واأ�سارت 

خيتايف  م��واج��ه��ت��ي  ع��ن  �سيغيب  ���س��ت��ي��ج��ن، 

يف دوري  وف��ريي��ن��ت�����س��ف��ارو���س��ي  ب��ال��ل��ي��ج��ا 

االأبطال، حيث ي�سعى الأن يكون قادًرا على 

ومن  لرب�سلونة،  االأب��دي  املناف�س  مواجهة 

التي  ا،  اأي�سً يوفنتو�س  مبباراة  اللحاق  ثم 

اأيام.  يذكر  باأربعة  الكا�سيكو  بعد  �ستقام 

هو  للبلوجرانا،  الثاين  احل��ار���س  نيتو،  اأن 

من يحمي عرين الفريق منذ بداية املو�سم 

اجلديد.

االنباط – عمان

يف  قدمه  ال��ذي  املميز  امل�ستوى  بعد 

منتخبنا  مهاجم  املا�سي جدد  املو�سم 

فريق  مع  عقده  في�سل  بهاء  الوطني 

اإ�سايف، بعدما  ال�سمال القطري ملو�سم 

بينهما  فيما  التفاق  الطرفان  تو�سل 

���س��ي��م��ا  املالية ال  االأم�������ور  ك���اف���ة  ع��ل��ى 

اإىل  ارت��ف��ع��ت  ق��د  ب��ه��اء  عقد  وان قيمة 

قدم  بعدما  �سيما  ال  دوالر،  األ��ف   350

م��و���س��ًم��ا م��ت��م��ي��ًزا م��ع ال��ف��ري��ق، وق���اده 

االن��ت�����س��ارات  م��ن  �سل�سلة  حتقيق  اإىل 

امل���ه���م���ة. وت���ل���ق���ى ب����ه����اء ف��ي�����س��ل ع���دة 

ن���ادي  اإدارة  ل��ك��ن  ق���ط���ري���ة،  ع���رو����س 

لتجديد  ب��ال��اع��ب  مت�سكت  ال�����س��م��ال 

عالية  فنية  قيمة  م��ن  مثله  مل��ا  ع��ق��ده 

يف امل���و����س���م امل���ا����س���ي، وم��ن��ح��ت��ه ���س��ارة 

هذا  في�سل  بهاء  الفريق.وقابل  قيادة 

املايل واملعنوي باملوافقة على  التقدير 

بهاء  اإ�سايف.وكان  ملو�سم  جتديد عقده 

في�سل قد انتقل اإىل ال�سمال القطري 

ال���وح���دات االأردين  ق���ادًم���ا م��ن ف��ري��ق 

م�سابقة  ه��داف  بلقب  معه  ت��وج  حيث 

دوري الدرجة الثانية.

االنباط – عمان

ق�����ال اأخ�������س���ائ���ي ال����ع����اج ال��ط��ب��ي��ع��ي يف 

ف���ري���ق ال����وح����دات م����اأم����ون ح�����رب: اأث��ب��ت��ت 

اأج���ري���ت لاعبي  ال��ت��ي  ال��ق��ل��ب  ف��ح��و���س��ات 

نتائجهم يف  ك��ان��ت  ال���وح���دات، مم��ن  ف��ري��ق 

�سلبية  وج����اءت  اي��ج��اب��ي��ة،  االأول  ال��ف��ح�����س 

يف ال��ف��ح�����س ال���ث���اين ل��اإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���س 

ال��ذي��ن  ال��اع��ب��ن  ج��م��ي��ع  اأن  “كورونا”، 
ال����ن����ادي  ل���ل���ف���ح�������س يف جم���م���ع  خ�������س���ع���وا 

ويتمتعون  جيدة،  بحالة  غمدان  مبنطقة 

ي��ع��ان��ون  ب�����س��ح��ة ج���ي���دة واحل����م����دهلل، وال 

عن  ���س��وؤال��ه  جانبية. وعند  اأث����ار  اآي����ة  م��ن 

اأج��اب  ال��ف��ح��و���س��ات،  ل��ه��ذه  ال��ط��ب��ي  ال�سبب 

حرب:” الفحو�سات التي اأجريت لاعبن 

د.زي���اد  القلب  ت�سوير  اأخ�����س��ائ��ي  ب��اإ���س��راف 

واالإداري،  الطبي  ال�سطي، ومتابعة اجلهاز 

ك��ان��ت ت��ب��ح��ث ع��ن اإج��اب��ة ع��ل��ى ����س���وؤال: هل 

لاعبن  القلب  من  اليمنى  اجلهة  تاأثرت 

املفحو�سن؟ وذلك ب�سبب تاأثري الفريو�س 

ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى ال���رئ���ة، واحل���م���د هلل 

مطمئنة،  الاعبن  جلميع  النتائج  ج��اءت 

وخ��ا���س��وا ت��دري��ب��ات ف���ردي���ة خ��ف��ي��ف��ة عقب 

امل��درب  م�ساعد  عليها  اأ�سرف  الفحو�سات، 

غياث التميمي، ومدرب حرا�س املرمى علي 

حممود .

باري�ض – وكاالت

اع��ت��رب االإ����س���ب���اين راف��ائ��ي��ل ن�����ادال، اأن 

للتن�س  امل��ف��ت��وح��ة  ف��رن�����س��ا  ب��ب��ط��ول��ة  ف���وزه 

اأك��ر  »روالن ج���ارو����س«، ي��ع��د واح����دا م��ن 

نظرا  خا�س،  طابع  لها  التي  االنت�سارات 

اأ�سطورة  كورونا. وقال  جائحة  ل��ظ��روف 

التن�س االإ�سباين، عقب الفوز على نوفاك 

و5-7:  و2-6   0-6 بنتيجة  دي��وك��وف��ي��ت�����س 

روالن جارو�س  بطوالت  جميع  بن  “من 
ال��ت��ي خ�����س��ت��ه��ا ك��ان��ت ه���ذه ه���ي االأ���س��ع��ب 

ج�سدي  “ا�ستجابة  يل«.واأ�ساف:  بالن�سبة 

بالفعل.  منهك  الأنه  وهذا  �سيئة  لل�سقيع 

اأدائ�����ي ك���ان م��ث��ال��ي��ا اإىل ح���د كبري  ول��ك��ن 

اأي  ه��ن��اك  ت��ك��ن  ف��ل��م  االأول،  امل����ران  وم��ن��ذ 

اأب��ح��ث عن  اإ���س��ارات �سيئة ودائ��م��ا م��ا كنت 

ه��ذا  نف�سي«. وكل  اأخ����ذل  مل  اأن���ا  ال���ف���وز. 

ي���ربر ال�����س��ع��ور ال����ذي ان���ت���اب ن�����ادال عقب 

للمرة  جارو�س”  “روالن  بلقب  تتويجه 

ال���ت���وايل،  ت��اري��خ��ه وال���راب���ع���ة ع��ل��ى  13 يف 

يتمكن  ومل  انهمرت  التي  دموعه  واأي�سا 

الن�سيد  ع��زف  وق��ت  عليها  ال�سيطرة  م��ن 

النا�س  “اأغلبية  االإ�سباين. وزاد:  الوطني 

ي��رون��ن��ي اأح��م��ل ال��ك��اأ���س الأع��ل��ى وي��ق��ول��ون 

ه��ا ق��د ع��اد للفوز جم���ددا، ول��ك��ن ك��ل يوم 

مررت به كان �سعبا للغاية. فاأنا اأعلم من 

كانت  التوقف  عقب  واأن  اأت��ي��ت  نقطة  اأي 

ال  واأم���ور  ال�سعوبة  غاية  يف  اأ�سهر  هناك 

امل�ستوى  على  واأي�سا  �سخ�س  اأي  يعرفها 

ل��ل��ت��دري��ب��ات  “العودة  ال���ب���دين«. وت���اب���ع: 

الأ�سهر  عملت  لقد  ك��ث��ريا.  ذل��ك  علي  �سق 

م���ك���اف���اأة  ع���ل���ى  اأح�������س���ل  اأن  دون  ع����دي����دة 

وعندما ح�سلت عليها فكان من الطبيعي 

اأن اأ�سعر بكل هذا احلما�س«.

 بهاء فيصل يجدد ارتباطه مع الشمال القطري

فحوصات قلب ايجابية 
لالعبي الوحدات

 نادال يبكى فرحا باللقب االغلى

 استئناف البطولة العربية لالندية
الريا�ض – وكاالت

مناف�سات  �سي�ستاأنف  اأن��ه  االث��ن��ن،  القدم  لكرة  العربي  االحت��اد  اأعلن 

ال�ساد�س لاأندية العربية االأبطال، حيث �ستلعب فرق  كاأ�س امللك حممد 

النهائي.  وقالت  ن�سف  يف  وال��رج��اء  واالإ�سماعيلي  ج��دة  واحت��اد  ال�سباب 

النهائي  ن�سف  مناف�سات  ا�ستكمال  �سيتم  اإن��ه  للبطولة،  املنظمة  اللجنة 

املتاأهلة. وو�سلت  االأندية  مع  بالتن�سيق  املواعيد  حتديد  بعد  والنهائي، 

م��ب��اراة  منه  ُلعبت  ال��ذي  النهائي،  ن�سف  حمطة  اإىل  العربية  البطولة 

-1( املغربي  الرجاء  �سيفه  على  امل�سري  االإ�سماعيلي  فيها  ف��از  واح��دة، 

0(. ويف ن�سف النهائي االآخر، مل يلعب االحتاد وال�سباب ال�سعوديان لقاء 

الذهاب حتى االآن، وت�سببت اأزمة فريو�س كورونا يف اإيقاف البطولة لعدة 

�سهر اأ
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االنباط-وكاالت

الأ�سطح من بني  اأن مالم�سة  املعروف  من 

الطرق االأكرث �شيوعا النتقال فريو�س كورونا 

م�شتهلكون  اأق��ب��ل  ال�����ش��ب��ب،  ول��ه��ذا  امل�����ش��ت��ج��د، 

ك��ث��ريون يف ال��ع��امل ع��ل��ى ال��دف��ع االإل���ك���روين 

انتقال  احتمال  اإىل  نظرا  نقدا،  االأداء  عو�س 

العدوى عن طريق االأوراق املالية.

وب���ح�������ش���ب ت���ق���ري���ر ط���ب���ي ح����دي����ث، ف����اإن 

الأ�شابيع  يبقى  اأن  ي�شتطيع  كورونا  فريو�س 

يظل  اأن��ه  كما  النقدية،  االأوراق  �شطح  على 

قادرا على نقل العدوى الآخرين خالل هذه 

الفرة.

االأمريكية،  “بلومبريغ”  �شبكة  واأوردت 

اأن الفريو�س يعي�س اأي�شا لفرة طويلة على 

اأ�شطح الزجاج وباقي االأ�شياء االأخرى، وهذا 

االأمر يزيُد من تف�شي الوباء.

وك�����ش��ف ب��اح��ث��ون م��ن امل��رك��ز االأ����ش���رايل 

ل��ت��اأه��ب م��واج��ه��ة االأم���را����س، اأن ال��ف��ريو���س 

ب�”�سارز  ال��ع��ل��م��ي  ال��و���ش��ط  يف  ي��ع��رف  ال����ذي 

االأ���ش��ط��ح  ع��ل��ى  ي��وم��ا   28 ل���� 2” ي�شمد  ك���وف 

ال��ن��اع��م��ة م��ث��ل ال���زج���اج و���ش��ا���ش��ات ال��ه��ات��ف 

درج��ة  يف  البال�شتيكية  ال��ن��ق��دي��ة  واالأوراق 

حرارة الغرفة اأو 20 درجة مئوية.

وت��ب��ع��ا ل��ذل��ك، ف���اإن ه���ذا ال��ف��ريو���س يظل 

بالفريو�س  مقارنة  اأطول  ملدة  االأ�شطح  على 

 17 ويعي�س  العادية  االإنفلونزا  ي�شبب  الذي 

يوما فقط.

اأما حني ت�شل احلرارة اإىل اأربعني درجة 

م���ئ���وي���ة، ف�����اإن م����دة ع��ي�����س ال���ف���ريو����س على 

الفت  ب�شكل  فتنزل  تتغري  املذكورة  االأ�شطح 

اإىل اأقل من يوم واحد اأي اأنه ميوت �شريعا.

ون���ق���ل���ت ال����درا�����ش����ة امل���ن�������ش���ورة يف جم��ل��ة 

اأن  االأوبئة،  علم  يف  “فريولوجي” املخت�شة 
فريو�س كورونا يعي�س ملدة اأطول يف الطق�س 

البارد، وهو ما يعني اأن الت�شدي له يف ف�شل 

اأ�شعب من ال�شيف. ال�شتاء �شيكون 

النتائج  هذه  ت�شاعد  اأن  الباحثون  وياأمل 

ع��ل��ى ت��وق��ع ���ش��رع��ة ان��ت�����ش��ار ف��ريو���س ك��ورون��ا 

امل�����ش��ت��ج��د خ����الل االأ����ش���ه���ر امل���ق���ب���ل���ة، و���ش��ط 

خم���اوف م��ن زي����ادة يف احل����االت االإي��ج��اب��ي��ة 

ب�����ش��دة على  م��ت�����ش��ررة  دول  اإق���ب���ال  ب�����ش��ب��ب 

ال�شتاء يف دي�شمرب املقبل.

 كم يعيش فيروس كورونا على النقود؟ العلماء يحددون المدة

 العزاب أم المتزوجون؟ من هم األكثر عرضة للوفاة
 بسبب كورونا

االنباط-وكاالت

خ��روج  ال�شبت،  ي��وم  بنغالدي�س،  �شهدت 

من  امل��ئ��ات  فيها  ���ش��ارك  غا�شبة  ت��ظ��اه��رات 

مرتكبي  على  العقوبات  بت�شديد  املطالبني 

اجلن�شية. واالعتداءات  االغت�شاب  جرائم 

وان��دل��ع��ت االح��ت��ج��اج��ات يف ب��ن��غ��الدي�����س 

ب��ع��د ان��ت�����ش��ار م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ي��ظ��ه��ر رج���اال 

ثيابها،  م��ن  وي��ج��ردون��ه��ا  ام���راأة  ي��ه��اج��م��ون 

جن�شيا. عليها  ويعتدون 

ا���ش��ت��ق��ال��ة وزي���ر  اإىل  امل��ت��ظ��اه��رون  ودع����ا 

ال����داخ����ل����ي����ة ب�������ش���ب���ب م����ا و�����ش����ف����وه ب��ف�����ش��ل 

امل��ق��ل��ق  احل���ك���وم���ة يف م���ع���اجل���ة االرت�����ف�����اع 

الن�شاء  �شفوف  يف  اجلن�شي  العنف  بحاالت 

والفتيات.

عن  ووت�س”  راي��ت�����س  “هيومن  ون��ق��ل��ت 

م��دي��رة امل��ن��ظ��م��ة يف م��ن��ط��ق��ة ج��ن��وب اآ���ش��ي��ا، 

“يتعني  ق���ول���ه���ا:  ج����اجن����ويل  م��ي��ن��اك�����ش��ي 

بوعودها  تفي  اأن  بنغالدي�س  حكومة  على 

باتخاذ  ال��ن�����ش��ط��اء  ل��دع��وات  ت�شتجيب  واأن 

اجلن�شي  العنف  ملكافحة  ملمو�شة  اإجراءات 

الناجيات من مثل هذه احلوادث«. ودعم 

لالغت�شاب  تعر�شت  التي  امل��راأة  وكانت 

اجل��م��اع��ي ق���د حت���دث���ت ل��و���ش��ائ��ل االإع����الم 

اإق�����دام ال���رج���ال على  امل��ح��ل��ي��ة ك��ا���ش��ف��ة ع���ن 

بعد  ق��ام��وا  كما  عليها،  اعتدائهم  ت�شوير 

وح��اول��وا  ال��ف��ي��دي��و،  بن�شر  بتهديدها  ذل��ك 

ومن  منها،  اأموال  على  للح�شول  ابتزازها 

ثم ن�شروا املقطع امل�شور بعد رف�شها ذلك.

ال�����ش��ادرة ع��ن منظمة  ال��ب��ي��ان��ات  ت�����ش��ري   

االإن�شان،  كندرا” حلقوق  �شالي�س  اأو  “عني 
لالغت�شاب  وف��ت��اة  ام���راأة   907 تعر�س  اإىل 

العام  من  فقط  االأوىل  الت�شعة  االأ�شهر  يف 

200 حالة اغت�شاب جماعي. اجلاري، منها 

احلقيقية  االأرقام  اأن  املنظمة  واأو�شحت 

نظرا  وذل��ك  عنها،  يعلن  مم��ا  بكثري  اأع��ل��ى 

لالغت�شاب  تعر�شن  ممن  كثريات  المتناع 

لل�شرطة. االإبالغ  عن 

ك��ان��ت قد  اأن احل��ك��وم��ة  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

اأعلنت يف اأعقاب احتجاجات حا�شدة يف وقت 

���ش��اب��ق م��ن ه��ذا ال��ع��ام ع��ل��ى ح��ادث��ة مماثلة 

وق��ع��ت يف دك���ا، ع��ن ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة مل��ع��اجل��ة 

يف  اجلن�شي  العنف  بحوادث  املقلق  االرتفاع 

اإال  وت�شريعات،  تو�شيات  واإ���ش��دار  ال��ب��الد، 

مل  ووت�س”  راي��ت�����س  “هيومن  بح�شب  اأن���ه 

يجري اأي تقدم يف هذا امللف.

االنباط-وكاالت

ك�شفت درا�شة �شويدية حديثة، اأن �شدة 

تتفاوت  امل�شتجد  اأعرا�س فريو�س كورونا 

مو�شحة  اأخ��رى،  اإىل  اجتماعية  فئة  من 

عن  يختلف  املر�س  عند  ال��ع��زاب  ح��ال  اأن 

املتزوجني.

وك�شف باحثون من جامعة ا�شتوكهومل 

ت���وؤث���ر على  اج��ت��م��اع��ي��ة  ع���وام���ل  ع���دة  اأن 

جن�س  مثل  ال��وب��اء  مب�شاعفات  االإ���ش��اب��ة 

امل�شاب، ودخله املايل، وم�شتواه الدرا�شي، 

وزواجه، والبلد الذي يعي�س فيه.

وهو  دريفال،  �شتيف  االأك��ادمي��ي،  وق��ال 

ه��ذه  اإن  ال���درا����ش���ة،  امل�����ش��ارك��ني يف  اأح�����د 

وفاة كل فرد  احتمال  توؤثر على  العوامل 

.)19 م�شاب بفريو�س كورونا )كوفيد 

واع��ت��م��دت ال��درا���ش��ة ع��ل��ى ب��ي��ان��ات من 

امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي ال�������ش���وي���دي ل��ل�����ش��ح��ة 

والرعاية االجتماعية ب�شاأن وفيات كورونا 

بني من جتاوزت اأعمارهم 20 �شنة.

خ��ارج  ول���دوا  م��ن  اأن  االأرق����ام  وك�شفت 

ال�����ش��وي��د اأق���ل ع��ار���ش��ة ل��ل��وف��اة م��ن ج��راء 

االإ�����ش����اب����ة ب����ال����ع����دوى ال����ت����ي ظ����ه����رت يف 

اإىل  ث���م حت���ول���ت   2019 اأواخ������ر  ال�����ش��ني، 

عاملية. جائحة 

جملة  يف  امل��ن�����ش��ورة  ال��درا���ش��ة  واأوردت 

عندما  اأن���ه  كومينيكاي�شنز”،  “نيت�شر 
يكون امل�شاب رجال بدخل مايل منخف�س 

وم�����ش��ت��وى درا���ش��ي حم���دود، ف��اإن��ه ي�شبح 

اأكرث عر�شة خلطر الوفاة ب�شبب كورونا.

العوامل  هذه  فاإن  الباحثني،  وبح�شب 

ال��وف��اة من  اح��ت��م��ال  ع��ل��ى  اأي�����ش��ا  تنطبق 

جراء اأمرا�س اأخرى.

ال����رج����ال  اأن  ال�����درا������ش�����ة  واأظ�������ه�������رت 

م��ع��ر���ش��ون ب���اأك���رث م���ن ال�����ش��ع��ف خلطر 

الوفاة من جراء كورونا مقارنة بالن�شاء، 

وه����ذا االأم����ر اأث����ار ج���دال ع��ل��م��ي��ا يف وق��ت 

�شابق.

ال��ن�����ش��اء معر�شات  اأن  ي��رى  م��ن  وث��م��ة 

ب�شكل اأقل ملخاطر الوفاة بكورونا، الأنهن 

ال��ي��دوي��ة  للمهن  وم���زاول���ة  ت��دخ��ي��ن��ا  اأق���ل 

اأو  ال���ع���امل،  دول  م���ن  ك��ث��ري  وال�����ش��اق��ة يف 

الأنهن يحافظن على �شحة اأف�شل.

اأن  اإىل  ال�����ش��وي��دي��ة،  االأرق������ام  وت�����ش��ري 

العزاب؛ رجاال ون�شاء، وت�شمل هذه الفئة 

عر�شة  اأكرث  يكونون  واملطلقني،  االأرامل 

كورونا  الوفاة من جراء  ملخاطر  مبرتني 

باملتزوجني. مقارنة 

 حوادث »االغتصاب الجماعي« تفجر موجة احتجاجات ببنغالديش

 سائحة تعيد آثارا مسروقة بعد 15 
عاما.. والسبب »غريب«

شرطة لندن تواجه االنتهاكات 
الجنسية ضد األطفال بـ »حزم«

االنباط-وكاالت

اأع����������ادت ����ش���ائ���ح���ة ك���ن���دي���ة ق��ط��ع��ا 

مدينة  م��ن  �شرقتها  ق��د  ك��ان��ت  اأث��ري��ة 

االإي��ط��ال��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  “بومبي” 
الواقعة على على جبل بركان فيزوف، 

قبل 15 عاما.

واأعادت ال�شائحة، التي مت تعريفها 

ب��ا���ش��م ن��ي��ك��ول ف���ق���ط، ط����ردا ي��ح��ت��وي 

من  واأج��زاء  الف�شيف�شاء  من  قطعتني 

اإناء فخاري وقطعة �شرياميك ملونة 

جنوبي  بومبي  يف  �شفريات  وكيل  اإىل 

اإيطاليا، مرفقا بر�شالة اعراف.

التي  ن��ي��ك��ول،  اأ���ش��ارت  خطابها  ويف 

ك���ان���ت يف اأوائ��������ل ال��ع�����ش��ري��ن��ي��ات م��ن 

عمرها عندما زارت “بومبي” يف عام 

2005، اإىل اأنها �شرقت القطع االأثرية 

ب�شبب �شوء و�شعها املايل، وذلك عقب 

الثدي. ب�شرطان  اإ�شابتها 

“من ف�شلكم خذوا  وقالت نيكول: 

ج��م��ي��ع ال���ق���ط���ع.. اإن���ه���ا جت��ل��ب احل��ظ 

���ش��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت  ح�����ش��ب��م��ا  ال�شيء”، 

الربيطانية. “غارديان” 
اإن����ه����ا ال ت��ري��د   واأ�����ش����اف����ت ق���ائ���ل���ة 

االح��ت��ف��اظ ب����اأي ���ش��يء ي��ع��ود ل��ت��اري��خ 

االأثرية  القطع  اأن  اإىل  قدمي، م�شرية 

�شلبية”  ب�”طاقة  التي �شرقتها تتمتع 

اأخ��ذت  التي  املنطقة  ب��دم��ار  مرتبطة 

منها.

واأرف����ق����ت ن��ي��ك��ول ال���ط���رد ب��خ��ط��اب 

اآخ��ر م��ن زوج��ني كنديني م��ع اأح��ج��ار 

�شنة  اأي�����ش��ا  امل��وق��ع  ذات  م��ن  م�شروقة 

اأخذاها  اأنهما  اإىل  اأ���ش��ارا  حيث   ،2005

دون التفكري باالأمل واملعاناة ملن عا�س 

يف ه����ذه ال��ب��ق��ع��ة م���ن االأر�������س اأث���ن���اء 

ثوران بركات فيزوف.

ووق���ع ث���وران ب��رك��ان ج��ب��ل ف��ي��زوف 

وغ���ط���ى  امل��������ي��������الدي،   79 ال������ع������ام  يف 

نابويل  �شاحل  على  ال��واق��ع  ال��ربك��ان 

بومبيي  مدينتي  اإيطاليا،  يف  الغربي 

وه������ريك������والن������ي������وم ال����روم����ان����ي����ت����ني 

امل�����ج�����اورت�����ني ب����ال����رم����اد وال�������ش���خ���ور 

املن�شهرة يف غ�شون دقائق، مما اأ�شفر 

عن مقتل االآالف.

االنباط- وكاالت

االثنني،  يوم  لندن،  �شرطة  اأعلنت 

31 ���ش��خ�����ش��ا ل��ال���ش��ت��ب��اه  اأن���ه���ا اأوق���ف���ت 

ع��رب  ال���������ش����ور  اآالف  مب���ع���اي���ن���ت���ه���م 

جن�شية  ان��ت��ه��اك��ات  ت��ظ��ه��ر  االإن���رن���ت 

وا�شعة  عملية  اإط���ار  يف  اأط��ف��ال،  بحق 

ملكافحة هذه املمار�شات.

يف  يارد”  “�شكوتالند  وق����ال����ت 

ُن���ف���ذت بني  ال���ت���ي  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإن  ب���ي���ان 

عن  اأ���ش��ف��رت  اأك��ت��وب��ر  و3  �شبتمرب   28

وم�������ش���ادرة  ���ش��خ�����ش��ا،   31“ ت���وق���ي���ف 

 91 300 دل��ي��ل م���ع ت��ن��ف��ي��ذ  اأك����رث م���ن 

اأتاحت العملية  مذكرة تفتي�س”. كما 

طفل«. مئة  “حماية 
ون�����ق�����ل�����ت وك��������ال��������ة ال���������ش����ح����اف����ة 

ال��ف��رن�����ش��ي��ة ع��ن ال�����ش��رط��ة  ق��ول��ه��ا اإن 

حاليا  عليهم  �شيتعني  “ال�شرطيني 
يف اإط����ار ال��ت��ح��ق��ي��ق، حت��ل��ي��ل ع�����ش��رات 

وح����االت  الن���ت���ه���اك���ات،  ال�����ش��ور  اآالف 

ا�����ش����ت����غ����الل ب����ح����ق االأط��������ف��������ال ع��رب 

واأجهزة  اللوحية  واالأجهزة  الهواتف 

املحمولة«. الكمبيوتر 

ونفذت العملية خلية تابعة ل�شرطة 

اإىل  ت��رم��ي  بولي�س”  “مروبولينت 
بحق  اجلن�شية  لالنتهاكات  الت�شدي 

االأط��ف��ال ع��رب االإن���رن���ت، وه��ي ت�شم 

اأكرث من مئتي �شرطي متخ�ش�س.


