
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

العايد: ال حظر شامال والكمامة 
هي اللقاح الوحيد المتوفر

عبيدات: خطة تنفيذية محكمة العطاء 
لقاح كورونا للفئات المستهدفة

االنباط- عمان

 ق���ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش���ؤون االع���ام 

علي  احل��ك���م��ة  با�شم  الر�شمي  ال��ن��اط��ق 

الب�شري  م��رك��ز  اف��ت��ت��اح  اإن����ه مت  ال��ع��اي��د 

ل��ل��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة امل��خ�����ش�����ص مل��ر���ش��ى 

الدكت�ر  ال���زراء  ك�رونا من قبل رئي�ص 

ب�����ش��ر اخل�������ش���اون���ة ومت اجن�������ازه ب���ق��ت 

قيا�شي.

واأ�������ش������اف خ������ال م�����ؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي 

االأوىل  املرحلة  تاأجيل  مت  اأن��ه  االث��ن��ن، 

من برنامج خدمة العلم ب�شبب تداعيات 

ف��ريو���ص ك���رون��ا، ووج���ه رئي�ص ال����زراء 

باتخاذ  وال��دواء  للغذاء  العامة  امل�ؤ�ش�شة 

االجراءات خلف�ص اأ�شعار االأدوية واتخاذ 

على  التفتي�ص  الآل��ي��ة  وا���ش��ح��ة  م��ع��اي��ري 

ال�طني  امل��رك��ز  نظام  اأن  االأغ��ذي��ة.وب��ن 

اق���راره وه��� يهدف  ملكافحة االأوب��ئ��ة مت 

لزيادة قدرة االأردن على مكافحة االأوبئة 

كما  معها،  للتعامل  اجليد  واال�شتعداد 

اتخذت احلك�مة قرارا باغاق قطاعات 

ت��ق��دمي  وم���ن���ع  ت��رف��ي��ه��ي��ة  ذات ط��ب��ي��ع��ة 

مب�جب  واملقاهي  املطاعم  يف  االأراج��ي��ل 

ت��شية من وزارة ال�شحة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 ق���ال وزي����ر ال�����ش��ح��ة ال��دك��ت���ر ن��ذي��ر 

االأردن  ال���ب��ائ��ي يف  ال������ش��ع  اإن  ع��ب��ي��دات 

دقيق وي�شتدعي االلتزام بكافة اجراءات 

ك�رونا،  وال�شامة من فريو�ص  ال�قاية 

خ���ا����ش���ة ارت���������داء ال���ك���م���ام���ات ب��ط��ري��ق��ة 

واالبتعاد  اجل�شدي  والتباعد  �شحيحة 

عن التجمعات.

واأ�������ش������اف خ������ال م�����ؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي 

ح�����ش��ل��ت  ال���ت���ي  ال�����زي�����ادة  اأن  االث�����ن�����ن، 

زي����ادة  اإال  االأخ�����ري ال مت��ث��ل  ب���االأ����ش���ب����ع 

قليلة، جدا ما يعني وج�د ثبات باملنحنى 

ال�بائي خال االأ�شب�ع املن�شرم متمنن 

اال�شتمرار بالتح�شن ومن املبكر احلديث 

عن ذلك.

وبن ان اجلميع ي�شعى لتاأمن العدد 

ال��ك��ايف واالآم����ن م��ن االأ���ش��رة لكل اأردين 

م�شت�ياته  بكافة  الطبية  للعناية  يحتاج 

اأو  اأو عناية مت��شطة  اأ�شرة عادية  �ش�اء 

ون�شبة  وك��اف  جيد  ع��دد  وهناك  حثيثة، 

اال�شغال بهذه االأ�شرة جيدة ومقب�لة.

م�شت�شفى  اف��ت��ت��اح  مت  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 

الب�شري  مب�شت�شفى  احل��ث��ي��ث��ة  ال��ع��ن��اي��ة 

وي����ؤم���ن 70 ���ش��ري��را ل��ل��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة 

واأجهزة وك�ادر �شحية.

التفا�صيل �ص »3«

الثالثاء   9  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق   24  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5522    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الملك: نعتز ونفتخر بالعشائر االردنية
 خالل لقائه شخصيات من محافظات الجنوب

663 وفاة و 4981 إصابة بفيروس كورونا 

االنباط-عمان  

انه  لانباط  ال�ش�بكي  عامر  اخلبري  اك��د 

ال�ش�الر  �شعر  برفع  احلك�مة  تق�م  ان  يت�قع 

والكاز مع بداية �شهر كان�ن اول القادم ب�اقع 

قر�ص على كل لرت .. كما من املرجح ان نق�م 

.95 90 و  بتثبيت �شعر البنزين ب�شقية 

ون��ظ��راً ل��ت��دين درج���ات احل����رارة م��ع بداية 

وا�شتخدام  ال��ق��ادم  اول  ك��ان���ن  �شهر  يف  ال���رد 

ال�����ش���الر وال��ك��از يف ال��ت��دف��ئ��ة م��ن ق��ب��ل معظم 

امل�اطنن، نرج� من احلك�مة الكرمية النظر 

حجم  درا�شة  ب�شرورة  امل�شتمرة  مطالبنا  اىل 

ال�����ش��ري��ب��ة ال��ك��ب��ري امل��ف��رو���ص ع��ل��ى امل�����ش��ت��ق��ات 

يف  الفعالة  وامل�شاهمة  وتخفي�شها،  النفطية 

والقطاعات  امل���اط��ن��ن  على  االع��ب��اء  تخفيف 

ك�رونا  تداعيات  من  املعاناة  ظل  يف  املختلفة 

االق��ت�����ش��ادي��ة وان��خ��ف��ا���ص ال���ق���درة ال�����ش��رائ��ي��ة 

لاأفراد.

ف��ق��د و�شل  للنفط  ال��ع��امل��ي��ة  اال���ش��ع��ار  ام��ا    

م��ع��دل ب��ي��ع ال��ع��ق���د االج��ل��ة ل��رم��ي��ل ب��رن��ت يف 

 42.1 اىل  احلايل  ثاين  ن�فمر/ت�شرين  �شهر 

5% عن معدل بيع العق�د االجلة  دوالر بزيادة 

يف �شهر اكت�بر/ت�شرين اول املا�شي وقد كانت 

40.2 دوالر للرميل.

التفا�صيل �ص »5«

 هل ترفع الحكومة سعر الكاز مع بدايةبرد كانون ؟

فلسطين.. مئات الشخصيات 
يحّذرون من تجريب المجرب

االنباط- عمان

 التقى جالة امللك عبداهلل الثاين، 

يف ق�����ش��ر احل�����ش��ي��ن��ي��ة ام�������ص االث���ن���ن، 

اجل��ن���ب،  حم��اف��ظ��ات  م��ن  �شخ�شيات 

ب��ح�����ش���ر ���ش��م��� االأم������ري احل�����ش��ن بن 

عبداهلل الثاين ويل العهد.

واأك����د ج��ال��ة امل��ل��ك، خ���ال ال��ل��ق��اء 

الذي تناول اأبرز ق�شايا ال�شاأن املحلي، 

اعتزازه وفخره بالع�شائر االأردنية.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، لفت 

اجلن�ب  مناطق  اأن  اإىل  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

لها ميزاتها واإمكانياتها كما هي �شائر 

وج�د  اإىل  م�شرياً  ال�طن،  حمافظات 

اللم�شات  و���ش��ع  ي��ت��م  زراع���ي���ة  خ��ارط��ة 

االأخرية عليها حالياً لتحديد االأماكن 

ال�شاحلة للزراعة وكميات املياه.

اأول������ي�����ة  اإىل  ج����ال����ت����ه  وت�����ط�����رق 

ال����زراع����ة على  اال���ش��ت��ث��م��ار يف جم����ال 

م�شت�ى اململكة،

االنباط-وكاالت

���ش��خ�����ش��ي��ة   300 م�����ن  اأك��������ر  ط����ال����ب 

كافة  والق�ى  ال�شلطة  قيادة  فل�شطينية، 

االنق�شام  واإن��ه��اء  ال�شعب  اإىل  بالت�جه 

اأواًل، قبل الت�جه اإىل اأي طرف خارجي، 

واأال تق�م باأية خط�ة تعزز من ال�شرذمة 

وت�شييع ال�شن�ات وجتريب املجرب.

التفا�صيل �ص »10«

رئيس الوزراء يفتتح مركز البشير للعناية الحثيثة 
بسعة 70 سريرا

 الهياجنة عن الوضع الوبائي: 
تفاؤل حذر

االنباط-عمان

 افتتح رئي�ص ال�زراء الدكت�ر ب�شر اخل�شاونة 

احلثيثة  للعناية  الب�شري  م��رك��ز  االث��ن��ن  ام�����ص 

ب�شعة  ك�رونا  مر�شى  ال�شتقبال  خ�ش�ص  ال��ذي 

70 �شريرا.

وا���ش��ت��م��ع رئ��ي�����ص ال�������زراء خ���ال ج���ل��ت��ه يف 

اق�����ش��ام امل��رك��ز ي��راف��ق��ه وزي���ر ال�����ش��ح��ة ال��دك��ت���ر 

نذير عبيدات، اإىل ايجاز من مدير م�شت�شفيات 

ال��ب�����ش��ري ال��دك��ت���ر حم��م���د زري���ق���ات ع��ن امل��رك��ز 

الطبية كافة  بامل�شتلزمات واالأجهزة  الذي جهز 

للتعامل مع حاالت مر�شى ك�رونا.

ال���زراء اهمية هذا املركز الذي  واك��د رئي�ص 

���ش��ي��ك���ن ج���اه���زا م���ن ال���ي����م ال���ش��ت��ق��ب��ال ح���االت 

يف  ال�شحية  املنظ�مة  لتعزيز  ك���رون��ا  مر�شى 

اململكة ومبا يحقق روؤى وت�جيهات جالة امللك 

وزي���ادة  للجائحة  الت�شدي  يف  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

التي  للحاالت  خا�ص  وب�شكل  ال�شريرية  ال�شعة 

حتتاج الدخ�ل للعناية احلثيثة.

ولفت اإىل اأن املركز �شي�شهم بعد االنتهاء من 

جائحة ك�رونا يف ايجاد حل�ل لاكتظاظ الذي 

ت�شهده م�شت�شفيات وزارة ال�شحة وب�شكل خا�ص 

م�شت�شفيات الب�شري.

التي  الكبرية  باجله�د  ال���زراء  رئي�ص  وا�شاد 

باعتبارها  اململكة  يف  ال�شحية  ال��ك���ادر  تبذلها 

ك�رونا  الت�شدي جلائحة  االأول يف  الدفاع  خط 

وحماية �شحة امل�اطنن.

به  تق�م  ال��ذي  املهم  ال���دور  واك��د اخل�شاونة 

اخلدمات الطبية امللكية وامل�شت�شفيات اجلامعية 

ا�شا�شي  ك�شريك  اخلا�ص  القطاع  وم�شت�شفيات 

امل��ن��ظ���م��ة ال�شحية  ت��ع��زي��ز  ال�����ش��ح��ة يف  ل������زارة 

ب��امل��م��ل��ك��ة. وج����دد رئ��ي�����ص ال�������زراء ال��ت��اك��ي��د ب��اأن 

التزام امل�اطنن ب�شبل ال�قاية والتباعد وارتداء 

حاليا  امل��ت��اح��ة  ال���ح��ي��دة  ال��شيلة  ه���  الكمامة 

لل�قاية من هذا ال�باء الذي يجتاح دول العامل.

وقال وزير ال�شحة الدكت�ر نذير عبيدات اإن 

املركز الذي ي�شم 70 �شريرا للعناية املركزة مع 

كافة التجهيزات .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

 قال اأمن عام وزارة ال�شحة ل�ش�ؤون االأوبئة 

م�����ش���ؤول ملف ك���رون��ا ب��ال���زارة ال��دك��ت���ر وائ��ل 

ن�����ش��ب��ة ال��ف��ح������ش��ات االي��ج��اب��ي��ة  اإن  ال��ه��ي��اج��ن��ة 

ن�����ش��ب��ة  م����ن   %20 حل���اج���ز  ن�����ش��ل  ومل   %19.6

االيجابية. الفح��شات 

اأن  االثنن،  �شحفي  م�ؤمتر  خال  واأ�شاف 

لفريو�ص  املخ�ش�شة  االأ�شرة  يف  اال�شغال  ن�شبة 

ك�رونا تبلغ 43%، بينما ت�شل ن�شبة اال�شغال يف 

وال   ،%30 اال�شطناعي  التنف�ص  واأج��ه��زة  اأ�شرة 

ي�جد زيادة كبرية بهذه االأرقام.

وبن اأن املنحنى ال�بائي يف ثبات اذا مل يكن 

هناك تناق�شا وننظر بعلم ال�بائيات لاأ�شابيع 

ال���ب��ائ��ي��ة، ف��ه��ن��اك ارت���ف���اع ب�����ش��ي��ط وال ي���ج��د 

بداية  تك�ن  اأن  وناأمل  االأرق��ام  بهذه  ت�شاعفات 

معينة الجتاه وبائي.

. 

التفا�صيل �ص »3«

 رئيس مجلس األعيان يلتقي 
مسؤوال فرنسيا

 الدكتور غازي الذنيبات يعلن ترشحه 
لرئاسة مجلس النواب 

وزير الداخلية يتفقد مديرية الجنسية 
وشؤون األجانب

االنباط- عمان

في�شل  االأع��ي��ان  جمل�ص  رئي�ص  بحث   

جمل�ص  دار  يف  االث���ن���ن،  ام�������ص  ال���ف���اي���ز، 

االأع���ي���ان م��ع ال����زي���ر امل��ف������ص ب��ال��ت��ج��ارة 

الفرن�شية  اخلارجية  وزارة  يف  اخلارجية 

املختلفة  الق�شايا  اأب���رز  ريي�شرت،  ف��ران��ك 

االأو�شاع  وخا�شة  امل�شرتك  االهتمام  ذات 

الراهنة.

وق�������ال ال����ف����اي����ز، ب���ح�������ش����ر ال�����ش��ف��رية 

ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف ل�����ّدى امل��م��ل��ك��ة ف��ريون��ي��ك 

االأردن  اإن  م��راد،  عي�شى  والعن  ف�الندو، 

دولة م�ؤ�ش�شات وقان�ن دولة ت�ؤمن بحرية 

ودول��ة  القان�ن،  اإط��ار  والتعبري يف  ال��راأي 

��ا ب��ال��ت��ع��ددي��ة وق��ب���ل االآخ���ر  ت���ؤم��ن اأي�����شً

وترف�ص االإ�شاءة للر�شل واالأنبياء والكتب 

ال�شماوية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - خليل حممود

اع��ل��ن ال��ن��ائ��ب غ����ازي ال��ذن��ي��ب��ات ام�����ص 

الن�اب�ذلك  جمل�ص  لرئا�شة  تر�شحه  عن 

خال البيان التايل :

االأخ�ة  واالأخ�ات الن�اب االعزاء : 

وب��رك��ات��ه  اهلل  ورح��م��ة  عليكم  ال�����ش��ام 

ونحن ند�شن  جمل�شنا التا�شع ع�شر  بروح 

ال���ذي  ب��ع��ي��دا ع���ن االإرث  ج���دي���دة وث���اب���ة، 

بخريه  ال�شابقة  ال��ن���اب  جمال�ص  حملته 

و�����ش����ره، وم����ع ج���ل االح�������رتام وال��ت��ق��دي��ر 

جلميع االأخ�ة املرت�شحن، فاإننى اأت�شرف 

جمل�ص  لرئا�شة  مر�شحا  نف�شي  اق��دم  اأن 

ال����ن�����اب  ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر  خ���دم���ة ل��ل��روح 

اجل���دي���دة ال����ث���اب���ة ال���ت���ى ���ش��ك��ل��ت��ه��ا ح��ال��ة 

حيث  املجل�ص   الأع�شاء  الافتة  التغيري 

مت���ك���ن  م���ائ���ة ن���ائ���ب  ج���دي���د م���ن دخ����ل 

فاننا  وع��ل��ي��ة  م���رة   ال��ن���اب الول  جمل�ص 

ان ي�شمل  ون���اخ���ب���ن   ن����اب���ا  ن��ط��م��ح م��ع��ا 

املجل�ص   مفا�شل  ك��ل  والتغيري  التجديد 

ليك�ن اجلميع اأمام مرحلة بي�شاء �شادقة  

يف خدمة ال�طن وامل�اطن  

بنف�شي  تعريفا  اأق����دم   اأن  ي�شعدين  و 

تك�ن   اأن  اوال على  االأج��اء  الزماء  لكل 

قبة الرملان الحقا ونقا�شتنا ال�شاملة هي 

التعريف االأكر بيني وبينكم  

االنباط- عمان

 تفقد وزير الداخلية املكلف الدكت�ر ب�شام 

واآلية  العمل  �شري  االث��ن��ن،  ام�ص  التله�ين، 

يف  واالأج��ان��ب  للم�اطنن  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 

مديرية اجلن�شية و�ش�ؤون االأجانب.

االإج���راءات  على  التله�ين  ال���زي��ر  واطلع 

االح����رتازي����ة امل��ت��ب��ع��ة يف امل���دي���ري���ة م���ن اأج���ل 

ارت��داء  وال�شيما  ك���رون��ا،  جلائحة  الت�شدي 

ال����ك����م����ام����ات وال����ت����ب����اع����د االج����ت����م����اع����ي ب��ن 

املراجعن وامل�ظفن، م�ؤكدا اأن ال�زارة تبذل 

وتي�شري  لت�شهيل  »ت��راك��م��ي��ة«  ن�عية  ج��ه���دا 

اق�شى  �شمن  واجنازها  امل�اطنن  معامات 

ال��دق��ة وال�����ش��رع��ة وال��ك��ف��اءة، م�شيدا  درج���ات 

يف  للمراجعن  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  مب�شت�ى 

املديرية.

التفا�صيل �ص »4«

3  فرض سيادة القانون ومساءلة من يعرض المواطنين للخطر



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  24 / 11 / 2020 

 جاللته يلتقي الرئيس االرميني بقصر الحسينية

الملك: حل النزاع باقليم ناغورنو كارباخ وفق قرارات الشرعية الدولية

رئيس الوزراء يفتتح مركز البشير للعناية الحثيثة بسعة 70 سريرا

 الصفدي ونظيره الروسي يؤكدان تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين

 رئيس مجلس األعيان يلتقي مسؤوال فرنسيا

األمن العام ُيحذر المواطنين من تأجير مركباتهم الخاصة

 المعايطة يتابع تنفيذ توصيات 
لجنة الوقاية من العنف األسري

 تجارة عمان تجري مسحا لمساهمة 
المرأة في الشركات المسجلة لديها

 موظف يختلق حادثة سلب لسرقة 
6000 دينار من عهدته

االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، 

يف  �سركي�سيان  اأرم����ن  االأرم��ي��ن��ي  ال��رئ��ي�����س 

جرى  حيث  االثنن،  ام�س  احل�سينية  ق�سر 

ب��ح��ث ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة، و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز 

التعاون يف خمتلف املجاالت.

ورك�����ز ال���ل���ق���اء ع��ل��ى اجل���ه���ود امل�����س��رتك��ة 

ملواجهة وباء كورونا وتداعياته االقت�سادية 

واالجتماعية. وال�سحية 

االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا  اإىل  ت���ط���رق  ك��م��ا 

خ�سو�ساً  امل�سرتك،  االهتمام  ذات  والدولية 

اجلهود املبذولة لتحقيق ال�سام يف منطقة 

االأو�سط. ال�سرق 

و���س��دد ج��ال��ة امل��ل��ك على ���س��رورة اإن��ه��اء 

ال�������س���راع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي االإ���س��رائ��ي��ل��ي على 

اإقامة  ال��ذي ي�سمن  ال��دول��ت��ن  اأ���س��ا���س ح��ل 

ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة 

من  ال��راب��ع  خ��ط��وط  على  للحياة  والقابلة 

ال��ق��د���س  وع��ا���س��م��ت��ه��ا   ،1967 ع���ام  ح���زي���ران 

ال�سرقية.

واأك���د ج��ال��ت��ه ���س��رورة امل�����س��ي يف جهود 

وفق  ك��ارب��اخ،  ناغورنو  اإقليم  يف  ال��ن��زاع  حل 

الدولية  وال�سرعية  املتحدة  االأمم  ق��رارات 

وال���ق���ان���ون ال������دويل، ومب����ا ي�����س��م��ن االأم����ن 

واال�ستقرار.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س ال�����وزراء، ون��ائ��ب 

رئ��ي�����س ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون 

امل����غ����رتب����ن، وم�������س���ت�������س���ارة ج����ال����ة امل���ل���ك 

ل��ل�����س��ي��ا���س��ات، ووزي�����رة ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

امل��راف��ق��ة  ال�����س��رف  بعثة  رئي�سة  وال��ت��م��وي��ن، 

للرئي�س االأرميني. كما ح�سره عن اجلانب 

وم�����س��اع��داه،  ال��رئ��ي�����س  م�ست�سار  االأرم��ي��ن��ي 

وال�����س��ف��ري غ��ري امل��ق��ي��م ل���دى امل��م��ل��ك��ة. وك��ان 

الرئي�س  م�ستقبلي  مقدمة  يف  امللك  جالة 

االأرميني لدى و�سوله اإىل ق�سر احل�سينية، 

ح��ي��ث ج����رى ل��ل�����س��ي��ف م���را����س���م ا���س��ت��ق��ب��ال 

ر����س���م���ي���ة، وع���زف���ت امل��و���س��ي��ق��ى ال�����س��ام��ن 

الوطني االأرميني وامللكي االأردين.

االنباط - عمان

ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر   اف��ت��ت��ح رئ��ي�����س 

الب�سري  م��رك��ز  االث��ن��ن  ام�����س  اخل�����س��اون��ة 

ال�ستقبال  خ�س�س  ال��ذي  احلثيثة  للعناية 

70 �سريرا. مر�سى كورونا ب�سعة 

وا���س��ت��م��ع رئ��ي�����س ال�����وزراء خ���ال جولته 

يف اق�����س��ام امل���رك���ز ي��راف��ق��ه وزي����ر ال�����س��ح��ة 

اي���ج���از من  اإىل  ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات،  ال��دك��ت��ور 

الب�سري الدكتور حممود  مدير م�ست�سفيات 

بامل�ستلزمات  جهز  الذي  املركز  عن  زريقات 

واالأجهزة الطبية كافة للتعامل مع حاالت 

مر�سى كورونا.

املركز  ه��ذا  اهمية  ال���وزراء  رئي�س  واك��د 

ال�ستقبال  اليوم  من  جاهزا  �سيكون  ال��ذي 

املنظومة  لتعزيز  ك��ورون��ا  م��ر���س��ى  ح���االت 

روؤى  ي��ح��ق��ق  امل��م��ل��ك��ة ومب����ا  ال�����س��ح��ي��ة يف 

وت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

يف ال���ت�������س���دي ل��ل��ج��ائ��ح��ة وزي��������ادة ال�����س��ع��ة 

ال�����س��ري��ري��ة وب�����س��ك��ل خ��ا���س ل��ل��ح��االت التي 

حتتاج الدخول للعناية احلثيثة.

ب��ع��د  ���س��ي�����س��ه��م  امل����رك����ز  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

االنتهاء من جائحة كورونا يف ايجاد حلول 

لاكتظاظ الذي ت�سهده م�ست�سفيات وزارة 

ال�سحة وب�سكل خا�س م�ست�سفيات الب�سري.

الكبرية  باجلهود  ال���وزراء  رئي�س  وا���س��اد 

اململكة  يف  ال�سحية  ال��ك��وادر  تبذلها  ال��ت��ي 

الت�سدي  يف  االأول  ال��دف��اع  خط  باعتبارها 

جلائحة كورونا وحماية �سحة املواطنن.

تقوم  الذي  املهم  الدور  اخل�ساونة  واكد 

وامل�ست�سفيات  امللكية  الطبية  اخلدمات  به 

اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  وم�ست�سفيات  اجل��ام��ع��ي��ة 

تعزيز  يف  ال�سحة  ل��وزارة  ا�سا�سي  ك�سريك 

باململكة. ال�سحية  املنظومة 

التزام  باأن  التاكيد  الوزراء  وجدد رئي�س 

وارتداء  والتباعد  الوقاية  ب�سبل  املواطنن 

ال��ك��م��ام��ة ه���و ال��و���س��ي��ل��ة ال��وح��ي��دة امل��ت��اح��ة 

حاليا للوقاية من هذا الوباء الذي يجتاح 

دول العامل.

وق�����ال وزي�����ر ال�����س��ح��ة ال���دك���ت���ور ن��ذي��ر 

�سريرا   70 ي�سم  ال���ذي  امل��رك��ز  اإن  ع��ب��ي��دات 

ل��ل��ع��ن��اي��ة امل����رك����زة م���ع ك���اف���ة ال��ت��ج��ه��ي��زات 

وامل���ع���دات م���ن اج���ه���زة ت��ن��ف�����س ا���س��ط��ن��اع��ي 

ال�ستقبال  ج��اه��زا  ا�سبح  م��راق��ب��ة  واج��ه��زة 

اي مري�س يحتاج للعناية املركزة ويف هذه 

الفرتة ملر�سى كورونا.

من جهته اكد مدير م�ست�سفيات الب�سري 

ال��دك��ت��ور حم��م��ود زري���ق���ات ان ه���ذا امل��رك��ز 

الب�سري،  مل�ست�سفيات  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  ي�سكل 

العناية  يف  املتخ�س�س  املركز  ان  اإىل  الفتا 

احلثيثة يعد من اكرب املراكز على م�ستوى 

للتعامل  ح��دي��ث��ة  ب��اأج��ه��زة  وامل����زود  امل��م��ل��ك��ة 

للعناية  ال��ت��ي حت��ت��اج  االأم��را���س  م��ع جميع 

م�ست�سفيات  عن  العبء  يخفف  ما  احلثيثة 

الب�سري.

امل��ق��ب��ل��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال����ف����رتة  اأن  واو�����س����ح 

المرا�س  متخ�س�س  مركز  افتتاح  �ست�سهد 

�سمن  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  وجراحة 

نوعية  خدمة  لتقدمي  الب�سري  م�ست�سفيات 

للمر�سى

االنباط- عمان

ال�����وزراء وزي���ر اخلارجية  ن��ائ��ب رئي�س  اأك���د 

و�����س����وؤون امل���غ���رتب���ن اأمي�����ن ال�����س��ف��دي ووزي����ر 

اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي ���س��ريج��ي الف�����روف ام�س 

االث��ن��ن ا���س��ت��م��رار ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي وتكثيف 

الت�ساور والتن�سيق اإزاء الق�سايا االإقليمية و�سبل 

حل اأزمات املنطقة وحتقيق االأمن واال�ستقرار.

و�سدد الوزيران خال مباحثات عرب الهاتف 

ال��ي��وم على ق��وة ال��ع��اق��ات االأردن��ي��ة الرو�سية، 

واأه���م���ي���ة ال���ت���ط���ور ال�����ذي ت�����س��ه��ده يف خمتلف 

امل��ج��االت، ومب��ا ين�سجم مع روؤي���ة جالة امللك 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين وال��رئ��ي�����س ف���ادمي���ري بوتن 

اأو�سع  اآف��اق  ي��ق��ودان ه��ذه العاقة نحو  اللذين 

من التعاون املوؤ�س�سي الفاعل. وعر�س ال�سفدي 

والف��روف للتطورات االإقليمية وتبادل وجهات 

ال��ن��ظ��ر ح����ول ���س��ب��ل ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل�����س��ت��ج��دات 

وبحثا  املنطقة.  اأزم���ات  حل��ل  اجل��ه��ود  وتن�سيق 

ت���ط���ورات ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، م��وؤك��دي��ن 

ا�ستمرار اجلهود الإعادة اإطاق مفاو�سات جادة 

وفاعلة حلل ال�سراع على اأ�سا�س حل الدولتن 

العربية  ال�سام  ال��دويل ومبادرة  القانون  وفق 

وال�����س��ام��ل.  ال���ع���ادل  ال�����س��ام  ���س��ب��ي��ا لتحقيق 

واأك�������د ال�����وزي�����ران اأه���م���ي���ة حت��ق��ي��ق امل�����س��احل��ة 

الرو�سي  بالدور  ال�سفدي  واأ�ساد  الفل�سطينية. 

يف جهود حتقيق امل�ساحلة الفل�سطينية، م�سددا 

ع��ل��ى م��رك��زي��ة ال����دور امل�����س��ري اأي�����س��اً يف اإن��ه��اء 

للخاف  ح��د  وو���س��ع  الفل�سطيني  االن��ق�����س��ام 

تثمن  اأي�سا  ال�سفدي  واأك���د  ال�سف.  وتوحيد 

اململكة للموقف الرو�سي الثابت املتم�سك بحل 

�سبيا  ال���دويل  القانون  اأ�سا�س  على  الدولتن 

حلل ال�سراع وحتقيق ال�سام العادل وال�سامل 

واأك���د  ودول���ي���ة.  اإقليمية  ���س��رورة  ي�سكل  ال���ذي 

التو�سل  اأج��ل  من  التعاون  ا�ستمرار  ال��وزي��ران 

وح��دة  يحفظ  ال�سورية  ل��اأزم��ة  �سيا�سي  حل��ل 

�سوريا ومتا�سكها ويعيد لها اأمنها وا�ستقرارها. 

و�سددا على اأهمية اجتماعات اللجنة الد�ستورية 

خطوة  دعمها  و���س��رورة  املتحدة  االأمم  برعاية 

مهمة على طريق التو�سل حلل �سيا�سي. وركز 

فاعلة  مقاربات  اعتماد  �سرورة  على  ال�سفدي 

حل��ل االأزم����ة وتفعيل ال���دور ال��ع��رب��ي يف جهود 

وي�سمن  الكارثة  ينهي  �سيا�سي  حلل  التو�سل 

يف  ودوره���ا  وا�ستقرارها  ووحدتها  �سوريا  اأم��ن 

اأن  واأو���س��ح  امل�سرتك.  العربي  العمل  منظومة 

ال�سعب  م��ع��ان��اة  ال�سورية ووق���ف  اإن��ه��اء االزم���ة 

ت�ستمر  التي  للمملكة  اأولوية  ال�سقيق  ال�سوري 

التو�سل  ك��ل جهد ممكن لدعم جهود  ب��ذل  يف 

لهذا احلل بالتن�سيق مع رو�سيا وجميع ال�سركاء 

الوزيران  واتفق  واملنطقة.  ال��دويل  املجتمع  يف 

وال��ل��ق��اء يف  والتن�سيق  ال��ت�����س��اور  ا���س��ت��م��رار  على 

اأق��رب وق��ت ملتابعة حمادثاتهما ح��ول الق�سايا 

االإقليمية و�سبل تعزيز العاقات الثنائية.

االنباط- عّمان

 بحث رئي�س جمل�س االأعيان في�سل الفايز، 

ام�س االثنن، يف دار جمل�س االأعيان مع الوزير 

وزارة اخلارجية  بالتجارة اخلارجية يف  املفو�س 

الفرن�سية فرانك ريي�سرت، اأبرز الق�سايا املختلفة 

ذات االهتمام امل�سرتك وخا�سة االأو�ساع الراهنة.

وقال الفايز، بح�سور ال�سفرية الفرن�سية يف 

اململكة فريونيك فوالندو، والعن عي�سى  ل��ّدى 

دول��ة  وق��ان��ون  موؤ�س�سات  دول���ة  االأردن  اإن  م���راد، 

توؤمن بحرية ال��راأي والتعبري يف اإط��ار القانون، 

��ا ب��ال��ت��ع��ددي��ة وق��ب��ول االآخ���ر  ودول����ة ت��وؤم��ن اأي�����سً

وت��رف�����س االإ�����س����اءة ل��ل��ر���س��ل واالأن���ب���ي���اء وال��ك��ت��ب 

ال�سماوية حتت اأي حجة اأو ذريعة.

وطالب بالت�سدي بحزم وقوة لكل من يعمل 

ون�سر  والطائفية  الدينية  ال��ن��ع��رات  اإث����ارة  على 

خطاب الكراهية واخلطاب العن�سري واملتطرف، 

داعًيا فرن�سا ليكون لها موقف وا�سح برف�س مثل 

هذه االإ�ساءات واملمار�سات بحق الر�سل واالأنبياء.

االإ�سامي  الدين  الربط بن  الفايز  ورف�س 

املنت�سر بكل  االره���اب  والتطرف، الأن  واالإره���اب 

اأدن��ى  لهم  لي�س  اأ�سخا�س  ب��ه  يقوم  ال��ع��امل  دول 

ال�سماوية  االأدي���ان  اأو  االإ�سامي  بالدين  عاقة 

االأخرى التي تدعو للمحبة والت�سامح واالإميان.

ح��وار  بتعزيز  الفرن�سية  احل��ك��وم��ة  وط��ال��ب 

االأدي���ان  اتباع  بن  للتقريب  والثقافات  االأدي���ان 

فرن�سا  يف  امل�سلمن  م��ع  ح���وار  وفتح  ال�سماوية، 

واملتطرفن من خمتلف  العن�سرين  ومواجهة 

االأديان واجلماعات العن�سرية.

امللك  جالة  بقيادة  االأردن  اأن  الفايز  واأك���د 

راأ���س احلربة يف مواجهة  الثاين يعترب  عبداهلل 

االإرهاب، اذ اأطلق جالته ر�سالة عّمان التي توؤكد 

دي��ن املحبة وال�سام  االإ���س��ام��ي ه��و  ال��دي��ن  اأن 

ا قبول االآخر  والو�سطية واالعتدال، وتوؤكد اأي�سً

كما  ال�سعوب،  ب��ن  امل�سرتكة  القوا�سم  وتعظيم 

توؤكد اأن قوى االإرهاب والتطرف لي�س لها عاقة 

بالدين االإ�سامي احلنيف.

ال��ذي و�سلت  الرفيع  بامل�ستوى  الفايز  واأ�ساد 

الفرن�سية على خمتلف  االأردنية  العاقات  اإليه 

امل�ستويات، موؤكًدا اأهمية البناء عليها وتعزيزها 

مب���ا ي���خ���دم امل�����س��ال��ح امل�����س��رتك��ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن 

ال�سديقن.

�ُسبل  تعزيز  اأه��م��ي��ة  الفرن�سي  ال��وزي��ر  واأك���د 

اإن  وق��ال  واالأردن.  ب��اده  بن  امل�سرتك  التعاون 

والر�سل  االأن��ب��ي��اء  اإىل  االإ����س���اءة  ترف�س  فرن�سا 

وحت����رتم ال��دي��ن االإ���س��ام��ي ال����ذي ي��ع��د ال��دي��ن 

الثاين يف فرن�سا.

وب����ن اأن ب�����اده م��ع��ن��ي��ة ب��ت��ع��زي��ز ع��اق��ات��ه��ا 

م���ع خم��ت��ل��ف ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة واالإ����س���ام���ي���ة، 

وخا�سة االأردن الذي تقيم معه عاقات خا�سة 

ومتميزة يف خمتلف املجاالت ال�سيما ال�سيا�سية 

واالقت�سادية.

اأن باده حتارب  اإىل  واأ�سار الوزير الفرن�سي 

واأن  وال��ت��ك��ف��ريي��ة،  العن�سرية  اجل��م��اع��ات  ب��ق��وة 

ال���ق���ان���ون ال��ف��رن�����س��ي ي���ج���رم خ���ط���اب ال��ك��راه��ي��ة 

واخلطاب الذي يدعو اإىل العن�سرية.

االنباط- عمان

املواطنن  العام  االأم��ن  مديرية  ح��ذرت   

بعد  اخل�سو�سية،  مركباتهم  ت��اأج��ري  م��ن 

ت�سجيل عدد من الق�سايا.

املديرية  با�سم  االإع��ام��ي  الناطق  وق��ال 

من  عدد  املا�سية  الفرتة  وخال  �ُسجل  اإنه 

مالكوها  ق��ام  التي  املركبات  �سرقة  ق�سايا 

طلبوا  بعدما  لل�سو�س  طواعية  بت�سليمها 

من  ع��دد  �سبط  وج��رى  ا�ستئجارها،  منهم 

امل��رك��ب��ات، وال��ع��م��ل ج���اٍر ل�����س��ب��ط امل��رك��ب��ات 

الباقية.

املواطنن من  االإعامي،  الناطق  وحذر 

�سرورة عدم تاأجري مركباتهم اخل�سو�سية 

�سحية  يقعوا  ال  لكي  ك��ان  ظ��رف  اأي  حت��ت 

جرائم  الرتكاب  ا�ستخدامها  اأو  لل�سو�س، 

اخل�سو�سية  املركبات  تاأجري  والأن  اأخ��رى، 

خمالف للقانون بحد ذاته.

االنباط- عمان

 ت����اب����ع وزي��������ر ال�����������س�����وؤون ال�������س���ي���ا����س���ي���ة 

وال���ربمل���ان���ي���ة، رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال����وزاري����ة 

املعايطة،  م��و���س��ى  امل��ه��ن��د���س  امل����راأة  لتمكن 

خ����ال اج���ت���م���اع ام�������س االث���ن���ن يف م��ب��ن��ى 

ال������وزارة، ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��و���س��ي��ات امل��ن��ب��ث��ق��ة عن 

بهدف  االأ���س��ري  العنف  م��ن  ال��وق��اي��ة  جلنة 

تعزيز منظومة حماية االأ�سرة باململكة.

وزي��ر  م��ن  ���س��رح  اإىل  اللجنة  وا�ستمعت 

ملجموعة  املفلح  امين  االجتماعية  التنمية 

على  للعمل  االأول��وي��ة  ذات  التو�سيات  م��ن 

اإجن�����ازه�����ا، وع���ل���ى راأ����س���ه���ا م��ه��ن��ن��ة ال��ع��م��ل 

ت�سنيف  ه��ن��اك  ي��ك��ون  بحيث  االج��ت��م��اع��ي، 

ل��اخ��ت�����س��ا���س��ي��ن ال��ن��ف�����س��ي��ن ب���ن���اء ع��ل��ى 

احلا�سلن  والدورات  وخرباتهم  �سهاداتهم 

ع��ل��ي��ه��ا، وب��ن��اء ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ���س��م��ن اط��ار 

قانوين ي�سمح باخلروج بنظام ي�ساعد على 

ذل����ك، وا���س��ت��م��رار ال��ت��وا���س��ل م��ع امل��ان��ح��ن 

وتكليف  اجلنوب،  اإيواء  دار  �سيانة  لتوفري 

بع�س اجلمعيات الفعالة بذلك.

ك��م��ا ج���رى االط����اع وامل��واف��ق��ة ع��ل��ى ما 

دل��ي��ل  واع���ت���م���اد  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ن��ف��ذت��ه 

االإج�����������راءات ل��ل��ح��د م����ن ظ����اه����رة ال��ع��ن��ف 

الن�ساء،  على  تقع  التي  وال�سيما  االأ���س��ري، 

اإ���س��اف��ة اإىل ت��وزي��ع م�����س��ف��وف��ة االأول���وي���ات 

الردود منها  كافة، ومتابعة  املوؤ�س�سات  على 

ت�سمن  و�سيجري  معينة،  زمنية  م��دة  يف 

عمل  ب��رن��ام��ج  �سمن  امل�سفوفة  خم��رج��ات 

احلكومة.

وت���ت���ك���ون ال��ل��ج��ن��ة م����ن وزي�����ر ال��ت��ن��م��ي��ة 

دي��وان  ورئي�سة  امل��ف��ل��ح،  اأمي���ن  االجتماعية 

احلمود،  ف��داء  الدكتورة  وال��راأي  الت�سريع 

ل�سوؤون  الوطنية  للجنة  العامة  واالأمينة 

النم�س،  �سلمى  ال��دك��ت��ورة  االأردن���ي���ة  امل����راأة 

واأم�������ن ع�����ام امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي ل�������س���وؤون 

واملن�سق  املقدادي،  حممد  الدكتور  االأ�سرة 

العواملة،  نذير  االإن�سان  حلقوق  احلكومي 

مديرية  يف  االأ����س���رة  ح��م��اي��ة  اإدارة  وم��دي��ر 

االأمن العام العقيد فار�س الر�سيد.

االنباط- عمان

بيانيا  م�سحا  ع��م��ان  جت��ارة  غ��رف��ة  تنفذ 

امل�سجلة  ال�سركات  يف  امل��راأة  م�ساهمة  ح��ول 

لديها.

توفيق  احلاج  خليل  الغرفة  رئي�س  وقال 

خ�����ال زي�������ارة م��ل��ت��ق��ى ����س���ي���دات االأع����م����ال 

جت��ري  ال��غ��رف��ة  اإن  اأم�����س،  االأردين  وامل��ه��ن 

امل��راأة  م�ساهمة  ن�سبة  ملعرفة  بيانيا  م�سحا 

من  لتتمكن  ل��دي��ه��ا  امل�سجلة  ال�����س��رك��ات  يف 

دع��م��ه��ن. وب��ي��ن��ت رئ��ي�����س��ة امل��ل��ت��ق��ى ت��غ��ري��د 

من  تاأثراً  االأك��ر  هن  الن�ساء  اأن  النفي�سي، 

الناحية االقت�سادية خال جائحة فريو�س 

معظمها  م�����س��اري��ع��ه��ن  الن  ن��ظ��راً  ك���ورون���ا، 

�سغرية اأو متناهية ال�سغر، ومل تعترب من 

املت�سررة. امل�ساريع 

االنباط- عمان

اجلنائي  البحث  اإدارة  مرتبات  ك�سفت 

زي���ف اإدع�����اء واخ���ت���اق م��وظ��ف حل��ادث��ة 

6000 دينار من عهدته. �سلب ل�سرقة 

وقال الناطق االإعامي با�سم مديرية 

االأم�����ن ال���ع���ام اإن اح���د امل��وظ��ف��ن ال���ذي 

املوؤ�س�سات  اإح���دى  ل��دى  حم��ا���س��ب��اً  يعمل 

بتعر�سه  اجلنائي  للبحث  ب�سكوى  تقدم 

يف  جمهولن  اأ�سخا�س  قبل  من  لل�سلب 

منطقة الر�سيفة يف الزرقاء، واأخذ مبلغ 

6000 دينار كانت بحوزته بحكم عمله.

اأن  االإع������ام������ي  ال����ن����اط����ق  وا�������س������اف 

ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات وج���م���ع امل��ع��ل��وم��ات اث��ب��ت��ت 

ق���ن���اع���ة ل����دى امل��ح��ق��ق��ن ب�����اأن احل���ادث���ة 

خُم���َت���ل���ق���ة م����ن ق���ب���ل ذل�����ك ال�����س��خ�����س، 

وب��ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه اع�����رتف ان����ه اخ��ت��ل��ق 

وجرت  امل��ايل،  املبلغ  الأخ��ذ  احلادثة  تلك 

اإعادة كامل املبلغ املايل، وتوديع الق�سية 

للق�ساء.
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االنباط- عمان

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

الرئي�س  م��ع  هاتفياً  ات�����ص��ااًل  االث��ن��ن،  ام�س 

خاله  جرى  بايدن،  جو  املنتخب  االأمريكي 

بحث عاقات ال�صداقة املتينة بن البلدين.

واأع�����رب ج��ال��ت��ه، خ���ال االت�������ص���ال، عن 

تطلعه للعمل مع الرئي�س االأمريكي املنتخب 

لتوطيد عاقات ال�صراكة اال�صرتاتيجية بن 

والبناء  االأمريكية  املتحدة  والواليات  االأردن 

املجاالت،  خمتلف  يف  التعاون  لتو�صيع  عليها 

ومب���ا ي�����ص��ه��م يف حت��ق��ي��ق امل�����ص��ال��ح امل�����ص��رتك��ة 

ل��ل��ب��ل��دي��ن، وت��ع��زي��ز االأم�����ن واال����ص���ت���ق���رار يف 

املنطقة.

واأكد جالة امللك اأهمية موا�صلة تن�صيق 

امل�صرتكة، مبا يف  التحديات  اجلهود ملواجهة 

ذلك تداعيات وباء كورونا.

وع����ر ج��ال��ت��ه ع���ن مت��ن��ي��ات��ه ل��ل��رئ��ي�����س 

املنتخب بايدن بالتوفيق، ولل�صعب االأمريكي 

ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.

االنباط- عمان

 ق�����ال ال�����ل�����واء ال����رك����ن ي���و����ص���ف اح��م��د 

االأردن��ي��ة  امل�صلحة  ال��ق��وات  اإن  احلنيطي، 

من  وب��ت��وج��ي��ه��ات  ال���ع���رب���ي،  – اجل��ي�����س 
ج���ال���ة ال���ق���ائ���د االأع����ل����ى امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

الثاين، ما�صية يف القيام بواجبها الرئي�س 

وا�صتقرار  اأم��ن  على  املحافظة  يف  واملتمثل 

ليبقى  وال�صبل  ال��و���ص��ائ��ل  وب��ك��اف��ة  اململكة 

الوطن امنوذجاً يف القوة واملنعة.

واك����د ال���ل���واء ال��رك��ن احل��ن��ي��ط��ي خ��ال 

لقائه، ام�س االإثنن، مرتبات لواء احل�صن 

التابعة   71/ اخلا�صة  وال��وح��دة  علي  بن 

العمليات  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  ملجموعة 

اخل��ا���ص��ة، ا���ص��ت��م��رار دع���م ورع��اي��ة جالة 

اإع�����داداً  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 

على  ايجاباً  وت�صليحاً،مبا ينعك�س  وتدريباً 

القيام بواجباتها ومهامها على اأكمل وجه 

املنطقة  م�صتوى  على  التحديات  ملواجهة 

واالقليم.

امللك  ج��ال��ة  ب��ق��ي��ادة  االأردن  اأن  وب���ن 

ب�صام،  كورونا  جائحة  اأزم��ة  من  �صيخرج 

ف���ه���و ق������وي ب�������ص���ع���ب���ه وم���ل���ي���ك���ه وج��ي�����ص��ه 

اال  هي  ما  االأزم���ة  واأن  االأمنية،  واأجهزته 

املوؤ�ص�صة  اأن  للجميع  اأثبت  حقيقي  اختبار 

واعتزاز جالة  ثقة  الع�صكرية هي حمط 

اظهرت  حيث  واالأردن��ي��ن،  االأعلى  القائد 

ط��وال  وان�صانيتها  واحرتافيتها  متيزها 

ف���رتة االأ���ص��ه��ر امل��ا���ص��ي��ة. واأ����ص���اف رئي�س 

هيئة االأركان امل�صرتكة، اأن القوات امل�صلحة 

يف  االأمنية  االأج��ه��زة  م�صاندة  يف  م�صتمرة 

و�صامة  �صحة  على  للحفاظ  واج��ب��ات��ه��ا 

واع��ت��زازه  ثقته  م��ب��دي��اً  االأردين،  امل��واط��ن 

مرتباتها،  تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود 

واملعنويات  واجلاهزية  الكفاءة  ومب�صتوى 

الكبري  بها، والدور  التي يتمتعون  العالية 

الذي تقوم به القوات امل�صلحة يف ظل اأزمة 

فريو�س كورونا واالإجراءات التي يقومون 

ب��ه��ا خ���ال ان��ت�����ص��اره��م مب��خ��ت��ل��ف مناطق 

اخلدمات  تبذلها  التي  واجل��ه��ود  اململكة، 

الطبية امللكية يف م�صاندة القطاع ال�صحي 

منذ بدء اجلائحة.

وا����ص���ت���م���ع ال�����ل�����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي 

اإي��ج��ازي��ن ح���ول �صري  خ���ال ال���زي���ارة اإىل 

واالإداري��ة،  والتدريبية  العملياتية  االأم��ور 

وامل��ه��ام  وال��واج��ب��ات  امل�صتقبلية  واخل��ط��ط 

املناطة بهما.

ويف نهاية الزيارة التي ح�صرها عدد من 

كبار �صباط القوات امل�صلحة، �صاهد رئي�س 

ع�صكرياً  معر�صاً  امل�صرتكة  االأرك���ان  هيئة 

�صم اأح���دث االل��ي��ات واالأ���ص��ل��ح��ة وامل��ع��دات 

التي ت�صتخدمها الوحدة اخلا�صة/71.

االنباط-عمان

 ق������ال وزي�������ر ال���������ص����وؤون ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

املعايطة  م��و���ص��ى  امل��ه��ن��د���س  وال��رمل��ان��ي��ة 

ت��ط��ورا  ي�����ص��ه��د  االأردن����ي����ة  امل������راأة  دور  اإن 

بف�صل  ال�صيا�صي  ال�صعيد  على  ملحوظا 

ال���ت���وج���ي���ه���ات امل��ل��ك��ي��ة ال���دائ���م���ة وال���ت���ي 

ت��رتج��م��ه��ا احل��ك��وم��ة م��ن خ���ال العمل 

اجلاد على انخراط املراأة يف كافة ا�صكال 

العمل ال�صيا�صي .

ور�صة  رعايته  خ��ال  املعايطة  واأ���ص��ار 

ال��ع��م��ل ال���ت���ي ن��ف��ذه��ا م���رك���ز احل���ي���اة – 

املجل�س  يف  الرملانيات  لل�صيدات  را���ص��د 

الرملانيات  اأدوار   « بعنوان  ع�صر  التا�صع 

�صياق  �صمن  ع�صر«،  التا�صع  املجل�س  يف 

ام�س  ال��رمل��اين  العمل  وت��ط��وي��ر  تعزيز 

االأردن����ي����ة مت��ك��ن��ت خ��ال  امل������راأة  ان  اىل 

احل�صول  االخ��رية  النيابية  االنتخابات 

على 509ر490 �صوتا .

اللجنة  ي��رتاأ���س  ال��ذي  املعايطة  ودع��ا 

امل��راأة اإىل تقدمي جميع  ال��وزارة لتمكن 

ب�صكل  لل�صيدات  وال��دع��م  ال��ت��ع��اون  �صبل 

ع���ام وال��رمل��ان��ي��ات ب�صكل خ��ا���س م��وؤك��دا 

اأه���م���ي���ة ت��ط��وي��ر ال���ت���ع���اون م���ع ال��ل��ج��ن��ة 

ال�����وزارة لتمكن امل����راأة وجل��ن��ة امل����راأة يف 

يف  ال�صيدات  دور  لتفعيل  النواب  جمل�س 

العمل ال�صيا�صي، وتعزيز قنوات التوا�صل 

االنتخابية  وال��ق��واع��د  ال��رمل��ان��ي��ات  ب��ن 

ع��ل��ى ق�صايا  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  ي�صهم يف  مل��ا 

�صفرية  وقالت  االأردنية.  امل��راأة  واأولويات 

ع��م��ان ماريا  االأوروب�����ي يف  بعثة االحت���اد 

االأوروب�����ي  »اإن االحت����اد  ه��ادج��ي��ودو���ص��ي��و 

يتطلع اإىل الرملان االأردين للقيام بدوره 

الت�صريعي والرقابي لتعزيز  امل�صارين  يف 

التزام  على  موؤكدة  الدميقراطية  القيم 

لتعزيز  االأردن  بدعم  االوروب���ي  االحت���اد 

ال��ذي  النحو  على  ال��دمي��ق��راط��ي،  النهج 

حدده جالة امللك عبد اهلل الثاين«.

امل�����راأة يف ال��رمل��ان  اأن وج����ود  واأك�����دت 

االأردنية  للمراأة  املجال  اإف�صاح  يف  ي�صهم 

ل��ل��م�����ص��ارك��ة ب��ف��اع��ل��ي��ة يف احل��ي��اة ال��ع��ام��ة 

ال��ن��واب عبد  اأم���ن ع���ام جمل�س  . وق���ال 

االأردنية  امل��راأة  اأن  الواكد  ماهر  الرحيم 

حمط اهتمام وتقدير جالة امللك عبد 

اإىل توفري  اهلل الثاين، حيث يدعو دوماً 

خم��ت��ل��ف ���ص��ب��ل دع��م��ه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا، وك��ان 

االأث��ر  االإط��ار  ه��ذا  امللكية يف  للتوجيهات 

امللمو�س يف �صتى املجاالت، لترهن املراأة 

بالفعل اأنها عماد املجتمع.

وق�����دم ال����واك����د م��ل��خ�����ص��اً ح����ول عمل 

ينطلق  عملنا  »اإن  قائا  العامة  االأمانة 

الفنية  االأع��م��ال  ت�صيري  م�����ص��وؤول��ي��ِة  م��ن 

واالإداري���������ة وامل���ال���ي���ة وت���وف���ري امل��ع��ل��وم��ة 

ال�����ص��ح��ي��ح��ة وت���ق���دمي ج��م��ي��ع اخل��دم��ات 

والت�صهيات الازمة التي متكن اأع�صاء 

النيابية  مهامهم  ممار�صة  م��ن  املجل�س 

بفاعلية يف كل ما يتعلق باأن�صطة املجل�س 

نبقى  اأن  م��ف��اده��ا  ر���ص��ال��ة  على  ارت���ك���ازاً   ،

من  عالية  درج��ة  وعلى  فاعلة  املوؤ�ص�صة 

ان�����ص��ج��ام مهامها  ت��ع��م��ل ع��ل��ى  ال���ك���ف���اءة، 

واأن�����ص��ط��ت��ه��ا م���ع اح��ت��ي��اج��ات االأع�������ص���اء 

الرتكيز  م��ع  ال��رمل��ان��ي��ة  وم�صوؤولياتهم 

على االأهداف التنموية الوطنية«.

وحت����دث م��دي��ر ع��ام��ر م��رك��ز احل��ي��اة 

را���ص��د ال��دك��ت��ور ع��ام��ر ب��ن��ي ع��ام��ر ح��ول 

اأه��م��ي��ة ت���واج���د ال��رمل��ان��ي��ات مل���ا يف ذل��ك 

م��ن ان��ع��ك��ا���ص��ات اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى دور امل���راأ 

ال�صيا�صي  بالعمل  االنخراط  يف  االأردنية 

التوا�صل مع  تعزيز  م�صددا على �صرورة 

االأولويات  واإي�صال  االأردنيات  الرملانيات 

لهّن لبلورة عملهّن حول تلك االأولويات 

العمل  ور���ص��ة  وت�صمنت  واالح��ت��ي��اج��ات. 

جل�صة حوارية حتدث بها مدير الت�صريع 

واللجان الدائمة الدكتور حكم العجارمة 

ومدير الرقابة الرملانية موؤيد القادري 

ال��رمل��ان��ي��ة يف جمل�س  ال��ك��ت��ل  وم����دي����رة 

ال��ع��ج��ارم��ة، ح���ول االأدوار  ���ص��ن��اء  ال��ن��واب 

املناطة بالرملانيات فيما يتعلق بالت�صريع 

والرقابة والكتل واللجان الدائمة.

اجلل�صات  خ��ال  الرملانيات  وقدمت 

جم���م���وع���ة م����ن االأ����ص���ئ���ل���ة وامل����داخ����ات 

املرتبطة بالعمل الرملاين.

الملك يجري اتصااًل هاتفيًا مع الرئيس 
األمريكي المنتخب

 رئيس هيئة األركان: األردن قوٌي بشعبه 
ومليكه وجيشه وأجهزته األمنية

المعايطة : دور المرأة االردنية يشهد 
تطورا ملحوظا على الصعيد السياسي

 وضع اللمسات األخيرة لتحديد األماكن الصالحة للزراعة
 فرض سيادة القانون ومساءلة من يعرض المواطنين للخطر

 الخصاونة: انجاز حزمة للتخفيف عن القطاعات المتضررة من »كورونا«
 مستشفى ميداني قريبا من األشقاء باالمارات

االنباط-عمان

66 وفاة  اأعلنت وزارة ال�صحة عن ت�صجيل   

يف  امل�صتجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���ص��اب��ة  و4981 

اململكة ام�س االثنن، لريتفع العدد االإجمايل 

اإىل 2302 وفاة، و188410 اإ�صابات.

وت���وّزع���ت االإ����ص���اب���ات ع��ل��ى 1751 ح��ال��ة يف 

حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ص��م��ة ع���ّم���ان، و872 ح��ال��ة يف 

حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و436  اإرب��������د،  حم���اف���ظ���ة 

امل���ف���رق،  ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة  و340  ال����زرق����اء، 

حالة  و266  ال��ك��رك،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و279 

حمافظة  يف  حالة  و264  البلقاء،  حمافظة  يف 

ع��ج��ل��ون،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و259  ج���ر����س، 

و192 حالة يف حمافظة العقبة، و135 حالة يف 

حمافظة معان، و94 حالة يف حمافظة ماأدبا، 

و93 حالة يف حمافظة الطفيلة.

واأ�صار املوجز االإعامي ال�صادر عن رئا�صة 

احل��االت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  ال���وزراء 

فيما  حالة،   66094 اإىل  و�صل  حالّياً  الن�صطة 

دِخلت اليوم للعاج يف 
ُ
بلغ عدد احلاالت التي اأ

غادرت  بينما  حالة،   250 املعتمدة  امل�صت�صفيات 

229 حالة امل�صت�صفيات بعد �صفائها.

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

 2155 بلغ  حالّياً  امل�صت�صفيات  يف  العاج  تتلّقى 

ح���ال���ة، م��ن��ه��ا 453 ح��ال��ة ع��ل��ى اأ����ص���ّرة ال��ع��ن��اي��ة 

احلثيثة.

حالة   5996 ت�صجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���ص��ار  كما 

وامل�صت�صفيات  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال��ي��وم  ���ص��ف��اء 

لي�صل اإجمايل حاالت ال�صفاء 120014 حالة.

اأج��ري  خمرّياً  فح�صاً   25349 اأن  واأ���ص��اف 

التي  الفحو�صات  عدد  اإجمايل  لي�صبح  اليوم، 

 2383578 االآن  وحتى  الوباء  بدء  منذ  اأجريت 

ال��ف��ح��و���ص��ات  ن�����ص��ب��ة  اأن  اإىل  الف���ت���ا  ف��ح�����ص��اً، 

6ر19  قرابة  اإىل  و�صلت  اليوم  لهذا  االإيجابّية 

باملئة.

باأوامر  اإىل االلتزام  ال��وزارة اجلميع  ودعت 

ارتداء  الوقاية، خ�صو�صاً  �صبل  واّتباع  الّدفاع، 

من  الأك��ر  التجّمعات  اإقامة  وع��دم  الكّمامات، 

التي  التوعوية  احلملة  ومتابعة  �صخ�صاً،   20

ع��دوى فريو�س  للوقاية من  ال���وزارة  اأطلقتها 

ك���ورون���ا وت�����ص��ج��ي��ع االأف������راد حل��م��اي��ة اأ���ص��ره��م 

وجمتمعهم )# بحميهم(.

االنباط-عمان

ق���ال وزي���ر ال���دول���ة ل�����ص��وؤون االع����ام الناطق 

الر�صمي با�صم احلكومة علي العايد اإنه مت افتتاح 

ملر�صى  املخ�ص�س  للعناية احلثيثة  الب�صري  مركز 

ك���ورون���ا م��ن ق��ب��ل رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�صر 

اخل�صاونة ومت اجنازه بوقت قيا�صي.

واأ�صاف خال موؤمتر �صحفي االثنن، اأنه مت 

العلم  خدمة  برنامج  من  االأوىل  املرحلة  تاأجيل 

ك��ورون��ا، ووج���ه رئي�س  ت��داع��ي��ات ف��ريو���س  ب�صبب 

باتخاذ  وال���دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�ص�صة  ال���وزراء 

االجراءات خلف�س اأ�صعار االأدوية واتخاذ معايري 

وا�صحة الآلية التفتي�س على االأغذية.

االأوبئة  ملكافحة  الوطني  املركز  اأن نظام  وبن 

مت اق���راره وه��و يهدف ل��زي��ادة ق��درة االأردن على 

مكافحة االأوبئة واال�صتعداد اجليد للتعامل معها، 

كما اتخذت احلكومة قرارا باغاق قطاعات ذات 

طبيعة ترفيهية ومنع تقدمي االأراجيل يف املطاعم 

واملقاهي مبوجب تو�صية من وزارة ال�صحة.

وحول تاأجيل اأق�صاط القرو�س، اأكد اأن البنك 

املركزي �صهل على االأفراد واملن�صاآت االأكر ت�صررا 

وجدولة  القرو�س  وتاأجيل  تعليمات  خ��ال  م��ن 

املديونيات امل�صتمرة حتى منت�صف حزيران املقبل.

ال��رق��اب��ة على  ت��ع��زز  اأن احل��ك��وم��ة  و���ص��دد على 

ت��ن��ف��ي��ذ اأوام������ر ال����دف����اع، ومت ت��غ��ل��ي��ظ ال��ع��ق��وب��ات 

ميدانية  ج��والت  وه��ن��اك  التجمعات،  اق��ام��ة  على 

اأعداد  ن�صر  ويتم  املتعددة  الرقابية  للفرق  يومية 

الوحيد  وال��ل��ق��اح  �صبطها،  ي��ت��م  ال��ت��ي  امل��خ��ال��ف��ات 

مهيبا  اجل�����ص��دي،  والتباعد  الكمامة  ه��و  املتوفر 

باملواطنن لرفع م�صتوى االلتزام.

حملة  اأط��ل��ق��ت  ال�صحة  وزارة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

اأحد يرغب بفقدان  ب�صعار نحميهم، وال  توعوية 

واأق����ل ما  ك���ورون���ا،  وب����اء  ب�صبب  ع��زي��ز  اأو  ق��ري��ب 

ميكننا فعله االلتزام بالكمامة والتباعد اجل�صدي 

فالتزامنا يحمينا ويحميهم، وعلينا احلر�س على 

واالأجهزة  الطبية  الكوادر  ون�صامى  اأهلنا  حماية 

االأمنية والفرق الرقابية الذين يعملون ليل نهار 

موجها لهم ال�صكر.

وحول احلظر ال�صامل، اأعلن العايد اأن العمل 

���ص��ي��ب��ق��ى وف����ق ال��رتت��ي��ب��ات امل��ط��ب��ق��ة ح��ال��ي��ا حتى 

نهاية العام احلايل، وكل ذلك يعتمد على التزام 

التجمعات،  وجتنب  الكمامات  بارتداء  املواطنن 

فهي م�صوؤولية وطنية يف هذا الظرف الذي منر 

ت��در���س  متخ�ص�صة  ح��ك��وم��ي��ة  ف���رق  وه���ن���اك  ب���ه، 

القرارات  وكافة  كورونا،  وباء  تطورات  با�صتمرار 

على  ت�صاعدنا  ومنهجية  علمية  اأ�ص�س  على  تبنى 

حماية املواطنن وحتقق مبداأ التوازن بن �صحة 

املواطنن وا�صتمرار العمل.

االنباط-عمان

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

االأردن  يف  ال���وب���ائ���ي  ال���و����ص���ع  اإن  ع���ب���ي���دات 

دق��ي��ق وي�����ص��ت��دع��ي االل���ت���زام ب��ك��اف��ة اج����راءات 

ال��وق��اي��ة وال�����ص��ام��ة م���ن ف���ريو����س ك���ورون���ا، 

�صحيحة  بطريقة  الكمامات  ارت��داء  خا�صة 

 والتباعد اجل�صدي واالبتعاد عن التجمعات.

واأ�����ص����اف خ����ال م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي االث���ن���ن، 

االأخ��ري  ب��االأ���ص��ب��وع  ال��ت��ي ح�صلت  ال��زي��ادة  اأن 

ي��ع��ن��ي  ق��ل��ي��ل��ة، ج����دا م���ا  زي������ادة  اإال  ال مت��ث��ل 

وج�������ود ث����ب����ات ب���امل���ن���ح���ن���ى ال����وب����ائ����ي خ���ال 

االأ�����ص����ب����وع امل���ن�������ص���رم م��ت��م��ن��ن اال����ص���ت���م���رار 

ذل��ك. ع��ن  احل��دي��ث  امل��ب��ك��ر  وم���ن   بالتح�صن 

وب�����ن ان اجل���م���ي���ع ي�����ص��ع��ى ل���ت���اأم���ن ال���ع���دد 

اأردين  ل���ك���ل  االأ������ص�����رة  م����ن  ال����ك����ايف واالآم��������ن 

م�صتوياته  ب��ك��اف��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ع��ن��اي��ة  ي��ح��ت��اج 

اأو ع��ن��اي��ة م��ت��و���ص��ط��ة اأو  اأ����ص���رة ع��ادي��ة  ���ص��واء 

ح��ث��ي��ث��ة، وه���ن���اك ع����دد ج��ي��د وك�����اف ون�����ص��ب��ة 

 اال����ص���غ���ال ب���ه���ذه االأ�����ص����رة ج���ي���دة وم��ق��ب��ول��ة.

العناية  م�صت�صفى  افتتاح  مت  اأن��ه  اإىل  ولفت 

احلثيثة مب�صت�صفى الب�صري ويوؤمن 70 �صريرا 

�صحية. وك����وادر  واأج��ه��زة  احلثيثة   للعناية 

وب���ن اأن ال�����وزارة وب��ال��ت��ع��اون م��ع اخل��دم��ات 

الطبية امللكية ومركز االأزمات مت و�صع خطة 

و�صتكون  ال��ف��ئ��ات  لكافة  للتطعيم  متكاملة 

التطعيم  ع��م��ل��ي��ة  وت�����ص��ب��ق  حم��ك��م��ة  االع�����داد 

اللقاح. اأي جرعة من  نخ�صر   مب��دة، حتى ال 

اأن����ه ي��ت��م حت��دي��ث ال��روت��وك��ول  واأ����ص���ار اإىل 

العاجي لفريو�س كورونا يف االأردن وال يتم 

اعطاء االأدوية لكافة املر�صى.

االنباط-عمان

ل�����ص��وؤون  ال�����ص��ح��ة  وزارة  ع����ام  اأم�����ن  ق����ال   

االأوبئة م�صوؤول ملف كورونا بالوزارة الدكتور 

وائل الهياجنة اإن ن�صبة الفحو�صات االيجابية 

ن�صل حلاجز %20 من ن�صبة  %19.6 ومل 
االيجابية. الفحو�صات 

اأن  االثنن،  واأ�صاف خال موؤمتر �صحفي 

لفريو�س  املخ�ص�صة  االأ�صرة  يف  اال�صغال  ن�صبة 

كورونا تبلغ %43، بينما ت�صل ن�صبة اال�صغال 

يف اأ�صرة واأجهزة التنف�س اال�صطناعي 30%، 

وال يوجد زيادة كبرية بهذه االأرقام.

مل  اذا  ث��ب��ات  يف  ال��وب��ائ��ي  املنحنى  اأن  وب��ن 

ال��وب��ائ��ي��ات  بعلم  ون��ن��ظ��ر  تناق�صا  ه��ن��اك  ي��ك��ن 

وال  ب�صيط  ارتفاع  فهناك  الوبائية،  لاأ�صابيع 

يوجد ت�صاعفات بهذه االأرقام وناأمل اأن تكون 

بداية معينة الجتاه وبائي.

ل���اأرق���ام  ت��ن��ظ��ر  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

بتفائل حذر، وانخفا�س االأرقام �صببه الزيادة 

بااللتزام يف الكمامات.

االنباط- عمان

 ال��ت��ق��ى ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، يف 

�صخ�صيات  االث���ن���ن،  ام�����س  احل�����ص��ي��ن��ي��ة  ق�����ص��ر 

االأم��ري  �صمو  بح�صور  اجلنوب،  حمافظات  من 

احل�صن بن عبداهلل الثاين ويل العهد.

واأكد جالة امللك، خال اللقاء الذي تناول 

اأب����رز ق�����ص��اي��ا ال�����ص��اأن امل��ح��ل��ي، اع���ت���زازه وف��خ��ره 

االأردنية. بالع�صائر 

الزراعي، لفت جالة  بالقطاع  يتعلق  وفيما 

م��ي��زات��ه��ا  ل��ه��ا  اجل���ن���وب  م��ن��اط��ق  اأن  اإىل  امل���ل���ك 

الوطن،  حمافظات  �صائر  هي  كما  واإمكانياتها 

اإىل وج���ود خ��ارط��ة زراع��ي��ة ي��ت��م و�صع  م�����ص��رياً 

اللم�صات االأخرية عليها حالياً لتحديد االأماكن 

ال�صاحلة للزراعة وكميات املياه.

يف  اال�صتثمار  اأول��وي��ة  اإىل  جالته  وت��ط��رق 

اإىل  الفتاً  اململكة،  م�صتوى  على  الزراعة  جمال 

اأن امل�صاريع الزراعية �صتنفذها الدولة بالتعاون 

بحيث  املختلفة،  اململكة  مناطق  يف  االأه��ايل  مع 

ب��ال��ن��ف��ع عليهم ومب��ا  ت��ع��ود ه���ذه اال���ص��ت��ث��م��ارات 

ُي��ح��ق��ق االأم�����ن ال���غ���ذائ���ي وي��خ��ف��ف م���ن ال��ف��ق��ر 

القطاع  اأمام  املجال  اإمكانية فتح  والبطالة، مع 

لا�صتثمار. اخلا�س 

واأك����د ج��ال��ة امل��ل��ك اأه��م��ي��ة اال���ص��ت��ف��ادة من 

ال��ع��ق��ول واالأي������دي االأردن���ي���ة مل�����ص��ل��ح��ة ال��ق��ط��اع 

ال����زراع����ي وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة، 

م�صرياً اإىل اأن حماية االقت�صاد اأولوية.

وفيما يتعلق باحلملة االأمنية على االأ�صلحة 

فر�س  اأهمية  اإىل  جالته  لفت  املرخ�صة،  غري 

���ص��ي��ادة ال��ق��ان��ون وم�����ص��اءل��ة م��ن ُي��ع��ر���س ح��ي��اة 

واأمنهم للخطر. املواطنن 

وق��������ال رئ����ي���������س ال������������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ص��ر 

اخل�صاونة، خال اللقاء، اإن اللجنة العليا التي 

خ��ال  �صتجتمع  ال��زراع��ي��ة  ل��ل��خ��ارط��ة  ت�صكلت 

امل�صاريع  اأه���م  م��ن  تعتر  وه���ي  امل��ق��ب��ل��ة،  االأي����ام 

الت�صغيل والتوظيف على  اإىل  الزراعية الهادفة 

اململكة. م�صتوى 

�صتناق�س  اللجنة  اأن  اإىل  اخل�صاونة  ول��ف��ت 

بتوجيهات  ت��ط��وي��ره��ا  ال��ت��ي مت  اخل��ارط��ة  ه���ذه 

املختلفة  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  م��ن  �صامية  ملكية 

القائمة  امل��زارع  م�صتوى  على  �صمولية  ب�صورة 

للموؤ�ص�صتن الع�صكرية واالأمنية والزراعات ذات 

القيمة امل�صافة التي تفتح نوافذ ت�صديرية.

ويف ه���ذا ال�������ص���دد، ب���ن اأن���ه���ا ���ص��ت��وج��د ح��ًا 

اأم��ث��ل ال���ص��ت��خ��دام االأرا���ص��ي ال��زراع��ي��ة م��ن قبل 

ال��زراع��ي��ة  اخل���ارط���ة  ت�صملها  ال��ت��ي  امل��واط��ن��ن 

���ص��م��ن م��ع��ادل��ة م��درو���ص��ة ت���راع���ي اال���ص��ت��خ��دام 

االأجنع للموارد املائية .

تعظيم  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  ال����وزراء  رئي�س  واأ���ص��ار 

االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  ال��زراع��ة  م�صاهمة 

م����ن خ������ال جت�������اوز ال���ت���ح���دي���ات امل����ال����ي����ة اإىل 

ا�صتخدام التقنيات احلديثة يف الزراعة واإعطاء 

لت�صغيلهم  االأرا�صي  ا�صت�صاح  يف  لل�صباب  دور 

واإيجاد فر�س عمل  اإقامة م�صاريع منتجة  عر 

اإ�صافية.

حزمة  اإجن��از  على  تعمل  احلكومة  اأن  واأك��د 

نتيجة  امل��ت�����ص��ررة  ال��ق��ط��اع��ات  ع���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 

ب�صقيه  اخلا�س  القطاع  خا�صة  كورونا،  جائحة 

العمل من خال املحافظة على  واأرباب  العمال 

جديدة  فر�س  وا�صتحداث  امل��وج��ودة  الوظائف 

م��ن خ���ال امل�����ص��اري��ع اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ���ص��واء يف 

ال��دوائ��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ات  اأو يف  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع 

والغذائية.

م�صاعفة  مت��ت  اأن���ه  اإىل  اخل�����ص��اون��ة  ول��ف��ت 

العمل  وي��ج��ري  امل�صت�صفيات  يف  االأ���ص��ّرة  اأع���داد 

كبرية  ميدانية  م�صت�صفيات  اإن�صاء  على  حالياً 

�صواء  اأ�صابيع  خ��ال  جاهزة  �صتكون  ومتطورة 

ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  اأو  احل���ك���وم���ي  ال���ق���ط���اع  يف 

امل��ل��ك��ي��ة تغطي م��ن��اط��ق ���ص��م��ال وو���ص��ط وج��ن��وب 

اململكة، مبا يرفع القدرة ال�صريرية بنحو 1600 

اإ�صافة اإىل م�صت�صفى  �صرير عن القائمة حالياً، 

دولة  يف  االأ�صقاء  من  قريباً  �صنت�صلمه  ميداين 

االإمارات العربية املتحدة .

اأ����ص���ار احل�����ص��ور اإىل م��ئ��وي��ة  م���ن ج��ان��ب��ه��م، 

التي  الت�صحيات  م�صتذكرين  االأردنية،  الدولة 

بذلت يف �صبيل بناء اأردن قوي وقادر على جتاوز 

جميع االأزمات.

واأك�����دوا اأه��م��ي��ة م��ث��ل ه���ذه ال��ل��ق��اءات لبحث 

ب��ال��روؤي��ة  م�صيدين  املحلية،  الق�صايا  خمتلف 

ال��ت��ي  ال���زراع���ة  ق��ط��اع  بتنمية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ل��ك��ي��ة 

�صتعود بالنفع على املواطن االأردين.

اال�صتثمارات  ا�صتقطاب  اأهمية  اإىل  ولفتوا 

التي �صتنعك�س اإيجاباً على االأمن الغذائي.

م�صاريع  اإق��ام��ة  ���ص��رورة  اإىل  احل�صور  ودع��ا 

وط��ن��ي��ة ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ات ب��اإ���ص��راف 

القوات امل�صلحة للتخفيف من الفقر والبطالة.

وو����ص���ف احل�����ص��ور ال��و���ص��ع ال��وب��ائ��ي ال���ذي 

ت��ع��ي�����ص��ه امل��م��ل��ك��ة ب���� »ال�������ص���اغ���ط«، الف���ت���ن اإىل 

����ص���رورة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ي��ه ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ح��ي��اة 

بو�صائل  االلتزام  اأهمية  النا�س، وم�صددين على 

والتباعد  الكمامة  ارتداء  من  العامة  ال�صامة 

اجل�صدي.

االأ�صلحة  ب��ق��ان��ون  ال��ن��ظ��ر  اإع����ادة  اإىل  ودع���وا 

ُي���ع���دل منذ  ال��ق��ان��ون مل  اأن  ذل���ك  وال���ذخ���ائ���ر، 

هي  االأردن��ي��ة  الع�صائر  اأن  موؤكدين  بعيد،  زم��ن 

واالأج��ه��زة  امل�صلحة  للقوات  االأ���ص��ا���ص��ي  ال��ردي��ف 

االأم����ن����ي����ة، م���وؤي���دي���ن االإج����������راءات احل��ك��وم��ي��ة 

ملحا�صبة اخلارجن على القانون.

اإعامية  ر�صالة  بناء  �صرورة  اإىل  دع��وا  كما 

وال�صفافية،  امل�صداقية  اأ�صا�صها  يكون  وا�صحة 

الإع�����ادة ب��ن��اء ال��ث��ق��ة ب���ن امل���واط���ن وم��وؤ���ص�����ص��ات 

الدولة.

وح�������ص���ر ال���ل���ق���اء رئ���ي�������س ال�����دي�����وان امل��ل��ك��ي 

الها�صمي، وعدد من م�صت�صاري جالة امللك.

التي  ال��ل��ق��اءات  �صل�صلة  �صمن  اللقاء  وي��اأت��ي 

يعقدها جالة امللك مع �صخ�صيات من خمتلف 

اململكة مناطق 

66 وفاة و4981 إصابة بفيروس كورونا 

العايد: ال حظر شامال والكمامة هي اللقاح الوحيد المتوفر

 عبيدات: خطة تنفيذية محكمة العطاء لقاح كورونا للفئات المستهدفة

 الهياجنة عن الوضع الوبائي: تفاؤل حذر

 خالل لقائه شخصيات من محافظات الجنوب

الملك: نعتز ونفتخر بالعشائر االردنية
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وعندما  والغربان(    ( بال�ش�ؤم(  واملقرونه  ب�مه  جمع  اي  وهم)كالب�م  )الناعق�ن( 

واخل���ن��ه  )فاجل�ا�شي�س  االوك�����ش��ج��ن(  نق�س  م��ن  ت�شقط  ف��ال��غ��رب��ان  حتلق  )ال��ن�����ش���ر 

الوط��ان��ه��م ه��م اخل��ا���ش��رون دائ��م��ا الأن��ه��م عامل�ن مل��خ��اب��رات خ��ارج��ي��ه  يف امل��ال فينتهي 

دورهم عادة من م�شغليهم بالقتل بطرق خمتلفه اأو االختفاء اإىل االأبد ولعل الناعق�ن 

عن اوطانهم يف دول ما ي�شمى الربيع العربي فاين هم االن؟فاختف�ا من الف�شائيات 

ال��ذل  يعي�ش�ن  وخ���ن��ه الوط��ان��ه��م   ؟واي���ن ج�ا�شي�س  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���ش��ل  وق��ن���ات 

عن  النظر  بغ�س  الوطانهم  اخل��ارج  من  فالناعق�ن  ؟  اخلبز  ي�شحدون  وامل���ت  والكابه 

عملهم ه�ؤالء لي�س معار�شه خارجيه وال يج�ز اأن ت�شمى معار�شه فه�ؤالء حفنه رذيله 

واال�شاعات  وال�شع�ذه  وال��ك��ذب  الفنت  وب��ث  للنعيق  خارجيه  خم��اب��رات  م��ن  ت�شتخدم 

ذوي  من  خارجيه  خم��اب��رات  من  انتقاوؤهم  يتم  ه���ؤالء  مثل  وع��ادة  انتهازي�ن  وه���ؤالء 

النف�شين  واملر�شى  االأ���ش��ل  معروفن  وغ��ر  وامل��ادي  االخ��اق��ي  واالن��ح��راف  ال�ش�ابق 

وجن�ن العظمه واالبتزاز  ويك�ن هدفها ا�شتخدامهم ك�رق ت�اليت احلمامات  لت�جيه 

الع�شي  الهدف  يف  العام  الراأي  على  التاأثر  وحماولة  ال�طني  الع�شي  للهدف  ر�شائل 

ناعق�ن  وت�شقط يف حبال  تتاأثر  لن  ولكنها  ت�شمع  ال�اعيه  فال�شع�ب  ولذلك  ال�طني  

وخ�نه وال�شع�ب ال�اعيه لن تقع يف فخاخ من�ش�به �شد اأوطانهم  ولعل ال�شع�ب التي 

اأوطانها من تخريب ونهب  تتندم على ما حدث يف  وقعت يف فخاخ خمابرات خارجيه 

العرب مهما حتدث ه�ؤالء   وتاخذ  الناعقن  تلفظ  ال�اعيه  وال�شع�ب  ودم وقتل وجل�ء 

ولعل ال�شع�ب ال�اعيه تقف مع اأوطانها وتعرف  الناعق�ن  كذاب�ن ومعل�ماتهم كلها 

قن�ات  ي�شتخدم�ن  الناعق�ن  اأ�شبح  ولا�شف  املعرفه   وادع��اء  وته�ي�س  وف��نت  ك��ذب 

اي  على  ح��اق��ده  خارجيه  مل��خ��اب��رات  والعمل  وال��ك��ذب  للتطاول  االجتماعي  الت�ا�شل 

ناجح ووطني وتطمع لي�س يف الغاز والبرتول فقط وامنا يف ال�شم�س وال�شباب ولعي�ن 

تلهث  م�شتهلكه  امل�شتهدفه  ال���دول  لتبقى  باخيه  االخ  و���ش��رب  والتفتيت   اال�شتعمار 

الناعق�ن  اأه��داف  ل�عي  االوان  االوان  ف��اإن  امل�شتقبل  يف  االأم��ل  وتفقد  وخائفه  وقلقه 

اقاربهم  التاريخ  فحتى  ملزبلة  الناعق�ن من اخلارج  �شينته�ن  وبالنهايه  ومن وراءهم 

اأوطانهم مع وطنهم االم واالم هي ال�طن واالبن  واأبناء  اقاربهم  يلفظ�هم النهم اي 

ال�شالح ال ميكن اإال اأن يحافظ على امه الأنه ينام يف ح�شنها يف اأمن وا�شتقرار وتدافع 

عه�دها    بنخ�ن  وما  بلدنا  هذه  تق�ل   اغنيه  وهناك  ذبانه  مل��رور  يتعر�س  عندما  عنه 

التاريخيه  الها�شميه  بقيادتنا  االمنيه  واالأجهزة  واجلي�س  وال�شعب  ال�طن  اهلل  حمى 

بقيادة جالة امللك عبد اهلل الثاين املعظم  

د .مصطفى محمد عيروط 

 الناعقون من الخارج ضد 
أوطانهم

الثالثاء   24/ 11 / 2020 

االنباط- معان

البادية  تربية  مديرية  مديرة  قالت   

اجل��ن���ب��ي��ة ال���دك���ت����رة ���ش��م��ي��ة ال��ربدي��ن��ي 

ع��دد  لت��شعة  م�����ش��روع��ات  تنفيذ  مت  اإن���ه 

م��ن امل��دار���س ب��ال��ب��ادي��ة اجل��ن���ب��ي��ة بكلفة 

تقريبية ت�شل اإىل 421 األف دينار.

واأ����ش���اف���ت ال���ربدي���ن���ي ام�����س االث��ن��ن، 

اإن�����ه مت االن���ت���ه���اء م���ن ال��ع��م��ل مب�����ش��روع 

ملدر�شة  �شفية  غرف  اربع  واإن�شاء  اإ�شافة 

دينار،  األف   73 بكلفة  االأ�شا�شية  ال�شدقة 

واإ����ش���اف���ة 4 غ���رف ���ش��ف��ي��ة مل��در���ش��ة ب��ن��ات 

دي��ن��ار،  األ���ف   97 بكلفة  ال��ث��ان���ي��ة  ال��ف��رذخ 

مبينة اأن كا امل�شروعن قيد اال�شتام.

اأن���ه مت االن��ت��ه��اء م��ن تنفيذ  واأ���ش��اف��ت 

م�������ش���روع اإ����ش���اف���ة ث���م���اين غ����رف ���ش��ف��ي��ة 

وبكلفة  االأ�شا�شية  املريغة  ذك���ر  ملدر�شة 

مت  كما  دي��ن��ار،  األ���ف   174 بلغت  تقريبية 

ملعب  اإن�شاء  م�شروع  تنفيذ  من  االنتهاء 

خ��م��ا���ش��ي مل��در���ش��ة ذك�����ر اإي����ل االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

قيد  امل�����ش��روع  واأن  دي��ن��ار،  األ���ف   77 بكلفة 

اال�شتام.

�شت�شهم  امل�شروعات  تلك  ان  واو�شحت 

تلك  يف  التعليمي  القطاع  م�شت�ى  برفع 

امل��ن��اط��ق وت��ط���ي��ر ال��ب��ي��ئ��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

اأف�شل. ب�شكل 

االنباط- عجلون

اأك���د حم��اف��ظ ع��ج��ل���ن ���ش��ل��م��ان ال��ن��ج��ادا 

الرقابية  امل��ي��دان��ي��ة  احل��م��ات  ا���ش��ت��م��راري��ة 

وخمتلف  التجارية  وامل��ح��ال  اال���ش���اق  على 

باالجراءات  التزامها  للتاأكد من  امل�ؤ�ش�شات 

ال�����ش��ح��ي��ة وال����ق���ائ���ي���ة ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����ش��ار 

فرو�س ك�رونا.

وا�شاف ام�س ان احلمات تنفذ من قبل 

بالتعاون  العامة  وال�شامة  ال�شحة  جلنة 

م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة االم��ن��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات 

من  والتقليل  اجلميع  �شامة  على  حفاظا 

اع�����داد اال����ش���اب���ات ب��ال��ف��رو���س م���ن خ��ال 

ارتداء  وخا�شة  ال�قاية  باجراءات  االلتزام 

الكمامة.

وبن ان االلتزام باملمار�شات واالإجراءات 

ال���ق��ائ��ي��ة ل��ل��ح��م��اي��ة م��ن ف��رو���س ك���رون��ا 

امل�����ش��ت��ج��د، وت��ط��ب��ي��ق اوام�����ر ال���دف���اع ميثل 

اجلميع،  عاتق  على  تقع  وطنية  م�ش�ؤولية 

داع��ي��ا اىل ال��ت��ع��ام��ل م��ع احل��ال��ة ال���ب��ائ��ي��ة 

ب���ج���دي���ة وع�������دم اال����ش���ت���ه���ت���ار م�����ن خ���ال 

عن  واالب��ت��ع��اد  وال��ق��ف��ازات  الكمامات  لب�س 

. التجمعات 

التهاون  يتم  لن  انه  اإىل  النجادا  وا�شار 

م�����ع امل���خ���ال���ف���ن و����ش���ي���ت���م ات�����خ�����اذ ج��م��ي��ع 

االج�������راءات ال��ق��ان���ن��ي��ة ب��ح��ق��ه��م الن ع��دم 

خلطر  ح�لهم  وم��ن  �شيعر�شهم  االل��ت��زام 

اال�شابة.

البلديات  مع  التن�شيق  يتم  ان��ه  واو���ش��ح 

والتعقيم  الر�س  من اجل م�ا�شلة حمات 

ال��ب��ي��ئ��ة نظيفة م��ن خ��ال  واحل��ف��اظ ع��ل��ى 

ج��م��ع ال��ن��ف��اي��ات وم��ن��ع ت��راك��م��ه��ا وخ��ا���ش��ة 

خملفات امل�اد الطبيه الكمامات والقفازات 

للتخل�س من اثارها ال�شلبية على اجلميع 

االنباط-عمان

اجل���ي��ة  االر����ش���اد  اإدارة  م��دي��ر  ���ش��رح 

ال�����ش��ي��د رائ����د راف����د اآل خ��ط��اب ب����اأن اآخ��ر 

اخلا�شة  احلا�ش�بية  للنماذج  التحديثات 

االأر���ش��اد  اإدارة  يف  اجل���  طبقات  بتحليل 

���ش��ت��ت��اأث��ر  امل��م��ل��ك��ة  ان  ت�����ش��ر اىل  اجل����ي���ة 

مب�����ش��ي��ئ��ة اهلل اع���ت���ب���اراً م���ن م�����ش��اء ال��ي���م 

االأرب����ع����اء ب��ك��ت��ل��ة ه����ائ���ي���ة ب������اردة ن�����ش��ب��ي��اً 

ج�ي  منخف�س  المتداد  مرافقة  ورطبة 

من  وا�شعة  اأج���زاء  الغي�م  تغطي  حيث  ؛ 

اهلل-  مب�شيئة   – وتهطل  اململكة،  �شماء 

وال��شطى  ال�شمالية  املناطق  يف  االأمطار 

واأج���زاء  اململكة  م��ن  الغربية  واجلن�بية 

م���ن امل��ن��اط��ق ال�����ش��رق��ي��ة، وي��ت���ق��ع خ��ال 

���ش��اع��ات ال��ل��ي��ل امل���ت���اأخ���رة و���ش��اع��ات فجر 

اأن تك�ن الهط�الت  و�شباح ي�م اخلمي�س 

مما  ال���رع���د؛  وي�شحبها  اأح��ي��ان��اً  غ��زي��رة 

ال�����ش��ي���ل يف االأودي�����ة  ت�����ش��ك��ل  ي������ؤدي اىل 

�شمالية  رياح  وت�ش�د  املنخف�شة،  واملناطق 

غربية تك�ن ن�شطة اأحياناً تثر الغبار يف 

ت��دين مدى  اىل  وت����ؤدي  ال��ب��ادي��ة  مناطق 

امل��ط��ر، هذا  االأف��ق��ي��ة قبل هط�ل  ال��روؤي��ة 

اخلمي�س/ ليل  �شاعات  م��ع  املت�قع  وم��ن 

ال��غ��ي���م  ك���م���ي���ات  ت��ت��ن��اق�����س  اأن  اجل���م���ع���ة 

ت��دري��ج��ي��اً وت�����ش��ع��ف ف��ر���ش��ة ال��ه��ط���الت 

ومييل اجل� اىل اال�شتقرار.

باالخ�ة  اجل�ية  االر�شاد  اإدارة  وتهيب 

امل���اط��ن��ن اخ���ذ احل��ي��ط��ة واحل����ذر وع��دم 

واماكن  املنخف�شة  املناطق  من  االقرتاب 

ت�شكل ال�شي�ل واماكن جتمع املياه واحلذر 

م��ن االن���زالق���ات وم��ن خ��ط��ر ت��دين م��دى 

التحديثات  يتابع�  وان  االفقية  ال��روؤي��ة 

اإدارة  ع��ل��ى م����ق���ع  ع���ن احل���ال���ة اجل����ي���ة 

االأن��رتن��ت  �شبكة  ع��ل��ى  االأر����ش���اد اجل���ي��ة 

االأت�شال  اأو    www.jmd.gov.jo
التنب�ؤات  املناوب يف مديرية  امل�ظف  على 

على  واأي�شا   4916190 رق��م  على  اجل���ي��ة 

الت�ا�شل  م���ق��ع  ع��ل��ى  اأو   4916191 رق��م 

 FACEBOOK االج�����ت�����م�����اع�����ي 

ال���ذك���ي���ة  ال����ه�����ات����ف  ت���ط���ب���ي���ق  ع�����رب  او   ،

JMDWEATHER

االنباط-عمان

املايل  الدعم  ت�شليم  اخل��ر عن  اأعلن ح�شاب 

للمت�شررين من جائحة ك�رونا يف القطاع الثقايف 

وال��ع��ام��ل��ن وال��ع��ام��ات يف امل��ط��اب��خ االن��ت��اج��ي��ة، 

بح�شب  واملك�شاج،  امل�نتاج  وحم��رتيف  وامل�ش�رين 

ال��ي���م  احل�����ش��اب  اإدارة  ع��ن  ���ش��ادر  ب��ي��ان �شحفي 

االثنن.

واأطلق ح�شاب اخلر حملة جديدة تهدف اإىل 

وذل��ك �شمن اجله�د  ال�شعبي،  الطهي  ف��ن  دع��م 

امل�شتمرة للتخفيف من وطاأة اأزمة جائحة ك�رونا 

االجتماعية،  وال��ف��ئ��ات  القطاعات  خمتلف  على 

وعلى وجه التحديد ال�شيدات والعائات الفقرة، 

االقت�شادية  للظروف  ن��ظ��راً  ب�شدة  ت��اأث��رت  التي 

ال�شائدة ب�شبب اجلائحة. ووفًقا الإدارة احل�شاب، 

ف��ان احلملة تعمل على ثاثة حم��اور خمتلفة، 

تق�م بتغطية احلاجة املادية املا�شة لهذه الفئات 

اأع��م��ال��ه��م مبحاولة  اإ���ش��اف��ة اإىل ت��روي��ج  ح��ال��ي��اً، 

مع  وبالتن�شيق  ا�شتمراريتها  و�شمان  لتن�شيطها 

ل��دى هذه  اإيجابي  اأث��ر  لتحقيق  جهات خمتلفة 

الفئات.

وبن احل�شاب ان املح�ر االأول متعلق باحلملة 

ا  �شخ�شً  18 ت�شغيل  مت  اذ  الت�ع�ية،  االإع��ام��ي��ة 

م��ن اأ���ش��ح��اب امل��ه��ارات واخل���ربات م��ن م�ش�رين 

وحمرتيف م�نتاج ومك�شاج، ممن ت�شرروا ب�شبب 

اجلائحة، لعمل جمم�عة من فيدي�هات الطهي 

تع�ي�شهم  ومت  حلقات،  ع��دة  �شكل  على  ال�شعبي 

ومببلغ  تعطل  ���ش��ه���ر   4 ع��ن  دي��ن��ار   400 مببلغ 

اإجمايل بلغ 7200 دينار، وذلك بالتعاون مع وزارة 

التنمية االجتماعية، وجمعية ا�شدقاء مهرجانات 

ال�ش�ء  الت�ش�ير، حيث مت ت�شليط  االردن ودارة 

على 14 مطبخا اإنتاجيا يتبع�ن جلمعيات خرية 

تعمل �شمن مظلة ال���زارة، ومت اختيارها �شمن 

معاير التميز باجل�دة واالأداء.

متعلق  الثاين  املح�ر  ان  اىل  احل�شاب  واأ���ش��ار 

دعم  حيث  ال��ث��ق��ايف،  بالقطاع  املت�شررين  ب��دع��م 

وزارة  م��ن  تقدميها  مت  ال��ت��ي  الطلبات  احل�شاب 

امل�شتفيدين  م��ن   185 ع��دده��م  وال��ب��ال��غ  الثقافة 

الذين انطبقت عليهم املعاير مببلغ 150 دينارا 

وذلك  دينارا،   27750 اجمايل  ومبلغ  منهم،  لكل 

ال����زارة  ب��ن  امل�شرتك  والتن�شيق  اجل��ه���د  �شمن 

وح�����ش��اب اخل����ر، ب��ه��دف ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ت��اأث��ر 

الذي  الثقايف،  القطاع  يف  العاملن  على  االأزم���ة 

تاأثر وب�شدة نتيجة االإج���راءات االحرتازية التي 

تق�م بها احلك�مة للحد من انت�شار وباء ك�رونا.

وذك��ر احل�شاب ان املح�ر الثالث من احلملة، 

من  للمت�شررين  امل���ادي  ال��دع��م  بتقدمي  متعلق 

العاملن والعامات يف املطابخ االنتاجية، حيث 

بلغ عددهم 34 عاما وعاملة، ومت اختيارهم من 

على  وح�شل�ا  االجتماعية،  التنمية  وزارة  قبل 

واح����دة، مببلغ اجمايل  ومل���رة  دي��ن��ارا،   150 مبلغ 

ال�شيكات  ت�شليم  مت  ح��ي��ث  دي��ن��ار،   5100 قيمته 

ل�زير  املت�شررين  ل���اأف���راد  واالأ���ش��م��اء  باملبالغ 

التنمية االجتماعية.

واأكدت ع�ش� جلنة ح�شاب اخلر العن رابحة 

ياأتي  للم�شتفيدين  ال�شيكات  ت�شليم  ان  الدبا�س، 

مب�جبها  يعمل  التي  والتعليمات  لل�ائح  وف��ًق��ا 

وق��ٍت  �شلم يف  احل�شاب  ان  مبينة  اخل��ر،  ح�شاب 

العامات يف احل�شانات  72 من  ل�  �شيكات  �شابق 

اجمايل  ومببلغ  منهن،  لكل  دي��ن��ارا   150 مببلغ 

10800 دينار، ف�شًا عن ت�شليم ودعم بدل االيجار 

اأ�شهر،   3 ملدة  �شهرًيا  دينار   100 اأ�شرة مبلغ   30 ل� 

�شروط،  لعدة  وفًقا  دينار،   9000 اجمايل  ومبلغ 

االأق��ل دخًا،  االأ�شر  امل�شتفيد من  اأن يك�ن  منها 

وان ال يك�ن م�شم�اًل مبظلة ال�شمان االجتماعي 

اأو ح�شل على دعم بدل تعطل منه، وال يك�ن قد 

ا�شتفاد من دعم عمال املياومة، حيث مت تدقيق 

بيانات  ق��اع��دة  خ���ال  م��ن  امل�شتفيدين  اأ���ش��م��اء 

رئي�شة جلنة  قالت  امل�حد. من جانبها،  ال�شجل 

احل�شاب  ان  ح�شان  اب���  رمي  اخل��ر  ح�شاب  ادارة 

القطاعات  على  للتعرف  حثيث  وب�شكل  ي�شعى 

االحرتازية  االج���راءات  من  املتاأثرة  االقت�شادية 

تتبادر  ال  قطاعات  وج���د  ياحظ  اذ  للجائحة، 

م��ت��اأث��رة، ولكن واق��ع احل��ال ي�شر  بانها  للذهن 

مثل  تعانيها  ال��ت��ي  الكبرة  اال���ش��رار  حجم  اىل 

ال�شعبي،  الطهي  وفن  وامل�نتاج،  الت�ش�ير  قطاع 

ت��ن��درج  ال��ت��ي  التقليدية  ل��ل��ق��ط��اع��ات  ب��االإ���ش��اف��ة 

ان ح�شاب  واأ�شافت  الثقافة.  حتت م�شمى قطاع 

ل�شمان  وباآليات،  ال�شندوق،  خ��ارج  يفكر  اخل��ر 

من���ذج  وجت��ذي��ر  احل�شاب،  ا�شتدامة  ا�شتمرارية 

امل�شاعدة املالية مقابل العمل يف جميع االن�شطة 

التي يت�الها ح�شاب اخلر لدعم االفراد واال�شر 

�شمن  تاأتي  اجله�د  ه��ذه  ان  وتابعت،  املت�شررة. 

منظ�مة احلمات التي يديرها احل�شاب بهدف 

والتخفيف  واال���ش��ت��ج��اب��ة  االجتماعية  احل��م��اي��ة 

من تداعيات اأزمة ك�رونا على الفئات ال�شعيفة 

والفقرة واملحتاجة، حيث يعمل فريق احلماية 

االج��ت��م��اع��ي��ة امل�����ش��ك��ل م���ن ق��ب��ل رئ��ي�����س ال������زراء 

ع��ل��ى ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دات االج��ت��م��اع��ي��ة النقدية 

االأك���ر حاجة والتي  ل��اأف��راد واالأ���ش��ر  والعينية 

فقدت م�شدر دخلها الي�مي وغر املنتظم بفعل 

االإج���راءات االح��رتازي��ة التي اتخذتها احلك�مة 

التداعيات  مل�اجهة  الفرو�س  انت�شار  من  للحد 

االجتماعية واالقت�شادية جلائحة ك�رونا. ودعت 

اىل  وامل�ؤ�ش�شات  وال�شركات  امل�اطنن  ح�شان  اأب��� 

ب��دع��م ح�شاب اخل��ر/اأم��ان��ات وزارة  اال���ش��ت��م��رار 

التنمية االجتماعية )220/3100/1( لدى البنك 
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وتاأ�ش�س ح�شاب اخل��ر من  ف���ات��رك��م.  اي  ع��رب 

قبل وزارة التنمية االجتماعية عام 2010 لت�جيه 

واالأ���ش��ر يف  ل��اأف��راد  والعينية  املالية  ال��ت��ربع��ات 

ح��االت االأزم��ات وال��ط���ارئ، ومت اإطاقه جمددا 

يف �شهر اآذار املا�شي، كح�شاب م�حد حتت مظلة 

املركزي،  البنك  لدى  االجتماعية  التنمية  وزارة 

لا�شتجابة  االجتماعية  احلماية  خطة  �شمن 

والتخفيف من تداعيات اأزمة ك�رونا على الفئات 

ال�شعيفة والفقرة واملحتاجة.

االنباط- عمان

 اأك���د ق��ائ��د ق����ات ال����درك ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

اأن مديرية االأمن العام ما�شية  وليد ق�شحة 

يف حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وف��ق 

�شيادة  لتعزيز  احلكيمة،  امللكية  الت�جيهات 

القان�ن وحماية املقدرات ال�طنية.

واأ�شاف يف حما�شرة األقاها يف كلية الدفاع 

ال��ق���ة  “ا�شتخدام  ب��ع��ن���ان  امل��ل��ك��ي��ة  ال���ط��ن��ي 

الأغرا�س االأمن الداخلي، االأبعاد الد�شت�رية 

وال��شائل  االأدوات  واالأه�����داف،  وال��ق��ان���ن��ي��ة 

العميد  الدفاع  اآمر كلية  والطرق”، بح�ش�ر 

واأع�شاء  ال��ط��راون��ة،  ع��س  الدكت�ر  ال��رك��ن 

ه��ي��ئ��ة ال��ت���ج��ي��ه، ان م��دي��ري��ة االأم�����ن ال��ع��ام 

وب��ع��د ع��م��ل��ي��ة ال��دم��ج واخل���ط����ات ال��ن��اج��ح��ة 

اأك��ر  اأ���ش��ب��ح��ت  امل��ج��ال  ال��ت��ي خطتها يف ه��ذا 

الدولة  م�شالح  عن  الدفاع  على  وق��درة  ق�ة 

واالأفراد.

تعمل  ال���ط��ن��ي  االأم���ن  منظ�مة  ان  وب��ن 

على  دائ���م  وت��ن�����ش��ي��ق  االأدوار  يف  ت��ك��ام��ل  وف���ق 

جميع امل�شت�يات اال�شرتاتيجية والعملياتية.

م��دي��ري��ة  “اأن  ق�����ش��ح��ة  ال��ع��م��ي��د  واو����ش���ح 

النبيلة  االأمنية  ر�شالتها  ت�شتقي  العام  االأمن 

على  احلفاظ  يف  االأردنية  الدولة  ر�شالة  من 

االإن�����ش��ان و���ش���ن ك��رام��ت��ه، وه���ذا م��ا ي�جهنا 

اإل��ي��ه ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، القائد 

امل�شلحة”. االأعلى للق�ات 

م��شع،  نقا�س  جرى  املحا�شرة  نهاية  ويف 

اأ�شئلة  ال��درك على  ق���ات  قائد  اأج��اب خاله 

الدار�شن. وا�شتف�شارات 

االنباط- عمان

الدكت�ر  املكلف  الداخلية  وزير  تفقد   

ب�����ش��ام ال��ت��ل��ه���ين، ام�������س االث���ن���ن، �شر 

العمل واآلية تقدمي اخلدمات للم�اطنن 

و�ش�ؤون  اجلن�شية  مديرية  يف  واالأج��ان��ب 

االأجانب.

واط������ل������ع ال��������زي�������ر ال����ت����ل����ه�����ين ع��ل��ى 

االإجراءات االحرتازية املتبعة يف املديرية 

م���ن اأج�����ل ال��ت�����ش��دي جل��ائ��ح��ة ك����رون���ا، 

وال���ش��ي��م��ا ارت������داء ال��ك��م��ام��ات وال��ت��ب��اع��د 

االج��ت��م��اع��ي ب��ن امل��راج��ع��ن وامل���ظ��ف��ن، 

ت��ب��ذل ج��ه���دا ن�عية  ال�����زارة  اأن  م���ؤك��دا 

معامات  وتي�شر  لت�شهيل  “تراكمية” 
امل�اطنن واجنازها �شمن اق�شى درجات 

ال����دق����ة وال�������ش���رع���ة وال����ك����ف����اءة، م�����ش��ي��دا 

للمراجعن  املقدمة  اخلدمات  مب�شت�ى 

يف املديرية.

بعملية  اال�شتمرار  �شرورة  على  و�شدد 

ال��ت��ط���ي��ر ال���ت���ي ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا ال���������زارة، ال 

التكن�ل�جية  ال��شائل  ا�شتخدام  �شيما 

املديرية، نظرا  احلديثة يف جميع اعمال 

على  واجلهد  ال�قت  اخت�شار  يف  لدورها 

امل��راج��ع��ن و���ش��م��ان اأع��ل��ى درج���ات الدقة 

يف ال���ع���م���ل، ع�����اوة ع��ل��ى ت�����ش��ري��ع اجن���از 

امل��ع��ام��ات و���ش��ه���ل��ة ال��رج���ع اإل��ي��ه��ا عند 

احلاجة من خال ار�شفتها اإلكرتونيا.

ولفت ال�زير يف هذا االطار اإىل اأهمية 

ا���ش��ت��ك��م��ال م������ش���ع ال��رب��ط االإل��ك��رتوين 

للت�شهيل  املعنية  وال��دوائ��ر  ال����زارات  مع 

ع��ل��ى امل��راج��ع��ن وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن و���ش��م��ان 

احل�ش�ل على املعل�مات الازمة ب�شرعة 

االإل��ك��رتوين  ال��رب��ط  اأن  م��شحا  عالية، 

من  امل�شتمد  احلك�مة  نهج  م��ع  ين�شجم 

لتط�ير  ال�����ش��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ت���ج��ي��ه��ات 

للم�اطنن،  املقدمة  اخل��دم��ات  م�شت�ى 

لتب�شيط  الازمة  ال�شبل  جميع  وت�فر 

عليهم  والت�شهيل  ام��ام��ه��م،  االإج�����راءات 

لهذه  وت��ل��ق��ي��ه��م  ت��ق��دمي��ه��م  عملية  اث��ن��اء 

اخلدمات ومبا يعك�س ال�ش�رة احل�شارية 

للمملكة.

وع����ر�����س م���دي���ر م���دي���ري���ة اجل��ن�����ش��ي��ة 

و�������ش�������ؤون االأج������ان������ب ال����دك����ت�����ر ب���ا����ش���م 

تق�م  ال��ت��ي  امل��ه��م��ات  لطبيعة  الدهام�شة 

ب���ه���ا امل����دي����ري����ة، وخ���ط���ط���ه���ا وب���راجم���ه���ا 

ال���ت���ط����ي���ري���ة واالأ�����ش����ال����ي����ب ال����ق���ائ���ي���ة 

واالح���������رتازي���������ة ال�����ت�����ي ت���ت���ب���ع���ه���ا وف���ق���ا 

للتعامل  املعتمد  ال�شحي  ل��ل��ربوت���ك���ل 

اأن  اإىل  م�������ش���را  ك������رون�����ا،  ج���ائ���ح���ة  م����ع 

يف  للمراجعن  خدماتها  تقدم  املديرية 

جماالت التاأ�شرات واالإقامات واجلن�شية 

الت�شهيل على  اإىل  باالإ�شافة  واجل���ازات، 

امل�شتثمرين من خال اجناز معاماتهم 

املطل�بة. والدقة  بال�شرعة 

وا���ش��ت��م��ع ال���دك���ت����ر ال��ت��ه��ل���ين خ��ال 

اجل�لة التي رافقه فيها اأمن عام ال�زارة 

ماحظات  اإىل  حم�ر  اب�  خالد  الدكت�ر 

وا�شتف�شارات املراجعن التي تركزت على 

اآلية العمل املتبعة يف املديرية، م�ؤكدا اأن 

عملها  اأ�شاليب  بتط�ير  ملتزمة  ال���زارة 

التط�رات  م��ع  ين�شجم  مب��ا  واإداري���ا  فنيا 

املت�شارعة. العاملية 

االنباط-عمان 

اج��ت��م��ع وزي����ر امل���ي���اه وال����ري ال��دك��ت���ر 

معت�شم �شعيدان  مع رئي�س االحتاد العام 

ل��ل��م��زارع��ن االردن���ي���ن ع����دة ال��روا���ش��دة 

واأع�����ش��اء جم��ال�����س ف���روع االحت����اد ال��ع��ام 

ممثلي  م��ن  وع��دد  االردن��ي��ن  للمزارعن 

ع��ل��ى طلبهم   ب��ن��اء  ال��ن���ع��ي��ة  االحت�����ادات 

بال�كالة  املياه  �شلطة  عام  اأمن  بح�ش�ر 

املهند�س اأحمد عليمات واأمن عام �شلطة 

م��ن��ار  امل��ه��ن��د���ش��ة  ب��ال���ك��ال��ة  االردن  وادي 

الق�شايا  وبحث معهم عدد من  حما�شنة 

املزارعن يف  االأخ�ة  تهم  التي  وامل�ا�شيع 

جميع مناطق اململكة .

 وا�شتمع ال�زير من احل�ش�ر اىل عدد 

م�شاريع  ب��اه��م��ي��ة  املتعلقة  امل��ط��ال��ب  م��ن 

الري   املائي وزيادة كميات مياه  احل�شاد 

واال���ش��ت��ع��ج��ال ب�����ش��ي��ان��ة االب�����ار اخل��ا���ش��ة 

احلي�انية   وال��������روة  امل����ا����ش���ي  مل���رب���ي 

وغ���ره���ا م���ن امل���ط���ال���ب ال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف 

م�عزا  الكلف  وخف�س  امل��زارع��ن  متكن 

التي  املطالب  بدرا�شة  العامن  لامناء 

ت���ق���دم ب��ه��ا امل����زارع����ن واي���ج���اد ال��ب��دائ��ل 

واحلل�ل املمكنة .

االكيد  احلك�مة  حر�س  ال�زير  واأك��د 

ع��ل��ى ت���ف��ر ك��اف��ة االم��ك��ان��ي��ات ال��ازم��ة 

وف������ق ال���ت����ج���ي���ه���ات امل���ل���ك���ي���ة ال�����ش��ام��ي��ة 

ل��ل��ح��ك���م��ة يف دع���م ال���زراع���ة وامل���زارع���ن 

متكنهم  ال��ت��ي  املنا�شبة  ال��ظ��روف  خلق  و 

القيام ب�اجبهم ومن اقامة م�شاريع  من 

ت��ن��م���ي��ة زراع���ي���ة ت���ف��ر ع���دد م��ن ف��ر���س 

العمل وحتقق لهم مردود مايل منا�شب .

املياه  وزارة  ان  �شعيدان   ال���زي��ر  وب��ن 

امل���ي���اه  و���ش��ل��ط��ة وادي  وال�������ري/ ���ش��ل��ط��ة 

االإج��راءات  من  مايلزم  بكل  تق�م  االردن 

التي من �شاأنها ت�فر مياه الري بكميات 

م�شتعر�شا  امل��ائ��ي��ة  امل����ازن���ة  وف���ق  ع��ادل��ة 

ال�����اق����ع امل����ائ����ي ال�����ذي ت�����ش��ه��ده امل��م��ل��ك��ة 

وال��ت��ح��دي��ات امل���ت���زاي���دة وت���زاي���د ال��ط��ل��ب 

هي  التي  ال�شرب  ملياه  االحتياجات  على 

اىل  من�ها  امل��ي��اه  لقطاع  ق�ش�ى  اول���ي��ة 

ان ال�زارة ب�شدد اعادة درا�شة نظام املياه 

اجل���ف��ي��ة مب���ا ي��ت���اف��ق م���ع ت��ع��اظ��م ه��ذه 

على  االع��ت��داءات  م��ن  وي��ح��د  التحديات  

م�شادر املياه .

اىل   املزارعن   االأخ�����ة  ال���زي��ر  ودع���ا 

اال���ش��ت��خ��دام االأم���ث���ل مل��ي��اه ال���ري امل��ت��اح��ة 

زراع��ي��ة حديثة  ا�شاليب  ات��ب��اع  ���ش��رورة  و 

الزراعة  يف  احلديثة  ال��شائل  وا�شتخدام 

وك���ذل���ك ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى امل��ح��ا���ش��ي��ل ذات 

امل����ردود اجل��ي��د وق��ل��ي��ل��ة ا���ش��ت��ه��اك امل��ي��اه 

االقت�شاد  وعلى  امل��زارع  على  ينعك�س  مبا 

الري  و�شائل  اأف�شل  ا�شتخدام  و  ال�طني 

احل��دي��ث��ة وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا ل��ت��ع��ظ��ي��م ال��ف���ائ��د 

وال���ع����ائ���د االق���ت�������ش���ادي���ة م���ن ال���زراع���ة 

ال�طنية .

 مشروعات للقطاع التعليمي بالبادية 
الجنوبية بكلفة 421 ألف دينار

 محافظ عجلون: حمالت مكثفة  للرقابة 
على االلتزام باالجراءات الوقائية والصحية

 كتلة هوائية باردة نسبيًا ورطبة 
تؤثر على المملكة

 حساب الخير يدعم افرادا وأسرا في القطاع الثقافي والمطابخ االنتاجية

 قائد قوات الدرك: مديرية األمن ماضية في تعزيز سيادة القانون

 وزير المياه والري يجتمع مع رئيس وممثلي االتحادات الزراعية ويبحث معهم مطالبهم

وزير الداخلية يتفقد مديرية الجنسية وشؤون األجانب



االنباط-عمان  

اكد اخلبري عامر ال�شوبكي لالنباط انه يتوقع 

والكاز مع  ال�شوالر  �شعر  برفع  تقوم احلكومة  ان 

ب��داي��ة �شهر ك��ان��ون اول ال��ق��ادم ب��واق��ع قر�ش على 

�شعر  بتثبيت  نقوم  ان  املرجح  كما من   .. كل لرت 

البنزين ب�شقية 90 و 95.

ونظراً لتدين درجات احلرارة مع بداية الربد 

ال�شوالر  وا���ش��ت��خ��دام  ال��ق��ادم  اول  ك��ان��ون  �شهر  يف 

وال���ك���از يف ال��ت��دف��ئ��ة م��ن ق��ب��ل معظم امل��واط��ن��ن، 

نرجو من احلكومة الكرمية النظر اىل مطالبنا 

الكبري  ال�شريبة  حجم  درا�شة  ب�شرورة  امل�شتمرة 

وتخفي�شها،  النفطية  امل�شتقات  على  امل��ف��رو���ش 

وامل�����ش��اه��م��ة ال��ف��ع��ال��ة يف ت��خ��ف��ي��ف االع����ب����اء على 

املواطنن والقطاعات املختلفة يف ظل املعاناة من 

القدرة  وانخفا�ش  االقت�شادية  ك��ورون��ا  تداعيات 

ال�شرائية ل��الأف��راد.   ام��ا اال�شعار العاملية للنفط 

ف��ق��د و���ش��ل م��ع��دل ب��ي��ع ال��ع��ق��ود االج��ل��ة لربميل 

ب��رن��ت يف ���ش��ه��ر ن��وف��م��رب/ت�����ش��ري��ن ث���اين احل���ايل 

العقود  بيع  5% عن معدل  بزيادة  42.1 دوالر  اىل 

وقد  املا�شي  اول  اكتوبر/ت�شرين  �شهر  يف  االجلة 

كانت 40.2 دوالر للربميل، وبالرغم من اغالقات 

حمدودة يف العديد من االقت�شادات املهمة وزيادة 

اح��داث  و���ش��ط  ك��ورون��ا  امل�شابن بفريو�ش  اع���داد 

ا�شعار  ان  اال  متفرقة،  واقت�شادية  جيو�شيا�شية 

النفط االجلة حققت مكا�شب على ثالث ا�شابيع 

م��ت��وال��ي��ة ب�شبب جن���اح ل��ق��اح��ات ���ش��رك��ات ع��دي��دة 

اكرث  ال��روؤي��ة  ب��ات��ت  كما  بيونتيك،  و  ف��اي��زر  منها 

و�شوحاً يف نهاية نفق املعاناة العاملية من فريو�ش 

االقت�شادية  احلالة  على  انفراج  وبالتايل  كورونا 

املرتدية للعامل، كما و�شل �شعر خام برنت �شباح 

هذا  على  �شاعد  و  للربميل  دوالر   46 اىل  ال��ي��وم 

اوبك  دول  ا�شتعداد  اخ��رى مثل  ال�شعود موؤثرات 

او �شتة  بل�ش لتمديد تخفي�ش االنتاج اىل ث��الث 

التهديدات  القادم، وكذلك  العام  ا�شهر من بداية 

واحتمال  املتحدة  وال��والي��ات  اي���ران  ب��ن  املتبادلة 

قيام الرئي�ش االمريكي ترامب بعمل ما يف املنطقة 

قبل ان��ت��ه��اء والي���ت���ه.   ه��ذا وق��د ق��ام��ت احلكومة 

االردنية بتثبيت �شعر ال�شوالر والكاز و بتخفي�ش 

طفيف على �شعر بيع البنزين ب�شقيه يف ت�شعرية 

�شهر ت�شرين ثاين احلايل، حيث مت تخفي�ش �شعر 

البنزين 95 )5فل�ش/لرت( لي�شبح 880فل�ش/لرت، 

وتخفي�ش �شعر البنزين 90 )5فل�ش/لرت( لي�شبح 

عند  وال�شوالر  الكاز  �شعر  واب��ق��اء  665فل�ش/لرت، 

460فل�ش/لرت، كما تقرر اإبقاء قيمة فرق الوقود 

ع��ل��ى ف��ات��ورة ال��ك��ه��رب��اء ع��ن��د ���ش��ف��ر، ومت اأي�����ش��اً و 

كاملعتاد تثبيت �شعر بيع ا�شطوانة الغاز املنزيل عند 

7 دنانري لال�شطوانة.

االنباط-عمان 

معت�شم  ال��دك��ت��ور  وال����ري  امل��ي��اه  اجتمع  وزير 

�شعيدان ام�ش االثنن 23 /2020/11 يف وزارة املياه 

والري بنقيب املهند�شن االأردنين املهند�ش اأحمد 

�شمارة الزعبي وعدد من اع�شاء النقابة  بح�شور 

امن عام الوزارة املهند�ش احمد العليمات وتناول 

اللقاء اهمية  اإتاحة الفر�شة للمهند�شن حديثي 

التخرج بالعمل على امل�شاريع التابعة لوزارة املياه 

بناء  ب��ه��دف  اململكة  وال����ري يف جميع حم��اف��ظ��ات 

قدرات املهند�شن اخلريجن يف قطاع املياه و تعزيز 

م�شتوى اخلربة والكفاءة ورفد القطاعات الوطنية 

مهاراتهم  وتطوير  احلديثة  ب��اخل��ربات  املختلفة 

يف  النقابة  م��ع  للتعاون  ال����وزارة  ا�شتعداد  م��وؤك��دا 

خمتلف املجاالت وتعزيز الدور الذي تلعبه النقابة 

باعتبارها بيت خربة يف جمال عملها.

اخلريجن  متكن  اهمية  على  ال��وزي��ر  واك���د 

املياه  ل����وزارة  التابعة  امل�شاريع  يف  بالعمل  اجل���دد 

والري م�شريا اىل �شرورة الزام ال�شركات من خارج 

االأردن ب�شرورة تعين مهند�شن اأردنين على اأن 

نف�ش  من  العاملن  من  املهند�شون  اولئك  يكون 

من  املادية  االعباء  لتخفيف  وذل��ك  املنطقة  اأبناء 

تنقالت وغريها.

 ون���وه ال���وزي���ر ���ش��ع��ي��دان اىل ان ال�����وزارة  على 

النقابة يف جمال دورات  للتعاون مع  تام  ا�شتعداد 

اأهمية للمهند�شن  )فيديك( وغريها ملا لها من 

العاملن يف الوزارة مبديا ا�شتعداد الوزارة لتدريب 

الربامج  املهند�شن ح�شب  م��ن  ع��دد ممكن  اك��رب 

ال��ك��ف��اءات  وت��وظ��ي��ف  للنقابة  التابعة  التدريبية 

منهم مبينا ان الوزارة �شتقوم بالتن�شيق مع النقابة 

لتوقيع اتفاقية تعاون فيما يخ�ش التدريب وعقد 

دورات هند�شية متخ�ش�شة.

اأحمد  املهند�ش  املهند�شن  نقيب  ق��ال   بدوره، 

ت��اأث��رت  ال��ق��ط��اع��ات يف االردن  اإن  ال��زع��ب��ي  ���ش��م��ارة 

بالو�شع االقت�شادي ب�شكل عام وبفريو�ش كورونا 

ب�شكل خا�ش مبينا اأن العالقات التي تربط النقابة 

ت�شعى  ب����ال����وزارة ع��الق��ات متينة ومم��ت��دة ح��ي��ث 

لتدريب  الفر�شة  اتاحة  اىل  خاللها  من  النقابة 

املهند�شن حديثي التخرج واأ�شحاب الكفاءات يف 

امل�شاريع التابعة ل��وزارة املياه يف جميع حمافظات 

اململكة.

النقابة  جتربة  �شمارة  املهند�ش   وا�شتعر�ش 

الفو�شفات  و�شركة  العربية  البوتا�ش  �شركة  مع 

جم���االت  يف  امل��ح��ل��ي��ة  االدارة  ووزارة  االردن����ي����ة 

التدريب املختلفة كما بحث مع الوزير عقد دورات 

هند�شية خمتلفة ومتخ�ش�شة مع مركز تدريب 

م�شاريع  امل�شكالت يف  ح��ّل  اإىل  اإ�شافة  املهند�شن 

املهند�شن  ب��ي��ان��ات  وحت��دي��ث  املختلفة  ال��ن��ق��اب��ة 

العاملن يف وزارة املياه والري.

اأمن عام �شلطة املياه بالوكالة املهند�ش احمد 

املياه وال��ري /  ل��دى وزارة  ان  عليمات ك�شف عن 

�شلطة املياه مركز متطور لتدريب اخلربات على 

امل�شتوى املحلي واالقليمي ورفد قطاع املياه املحلي 

والعملية  العلمية  باخلربات  واالقليمي  والعربي 

احل��دي��ث��ة وف���ق اف�����ش��ل امل�����ش��ت��وي��ات ال��ع��امل��ي��ة حيث 

يجري حاليا اع��ادة تاأهيله يف اط��ار �شعي ال��وزارة 

لتطوير ورفع كفاءة الكوادر الوطنية يف خمتلف 

امل���ج���االت مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع تطلعات ق��ط��اع امل��ي��اه 

امل�شتقبلية .

 فيما اأ�شاد ع�شو جمل�ش النقابة رئي�ش �شعبة 

املحاميد  حممد  املهند�ش  الكيميائية  الهند�شة 

اأنه  بعالقات التعاون بن ال��وزارة والنقابة مبينا 

مت عقد العديد من الدورات املتخ�ش�شة يف جمال 

معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي فقد طالب اأمن 

عام النقابة املهند�ش علي نا�شر ب�شرورة تدقيق 

اإ�شافة  ل��ل��وزارة،  التابعة  التحتية  البنى  م�شاريع 

اإىل التعاون يف جمال عقد دورات فيديك لتحكيم 

العقود حيث ت�شمل الدورة م�شتويات عديدة ت�شكل 

اإ�شافة للمهند�شن العاملن يف الوزارة.

االنباط -عمان

وط��ن��ي��ة  ح���م���ل���ة  ال�������ش���ح���ة  وزارة  اأط����ل����ق����ت   

االأمريكية  الوكالة  من  بعنوان”بحميهم” بدعم 

للتنمية الدولية، بهدف تعزيز ال�شلوكيات الوقائية 

وت�شجيع  ك���ورون���ا  بجائحة  املتعلقة  ال�شحيحة 

املواطنن على تبني ال�شلوكيات الوقائية حلماية 

اأنف�شهم ومن يحبون من االإ�شابة بالفريو�ش.

وتهدف احلملة اإىل الرتكيز على لب�ش الكمامة 

بالطريقة ال�شحيحة على االأنف والفم واملحافظة 

( م��رت يف  مل�شافة )2-1  ال��ت��ب��اع��د اجل�����ش��دي  ع��ل��ى 

االأ���ش��واق واالأم��اك��ن العامة وامل��وا���ش��الت، وكذلك 

العائلية  ���ش��واء  التجمعات  اأ���ش��ك��ال  جميع  جتنب 

اأو جتمعات االأ���ش��دق��اء، وال��رتوي��ج الأع��راف  منها 

ع��ن ح�شور  االع���ت���ذار  ل��ق��ب��ول  داع��م��ة  اجتماعية 

�شالمة  تعر�ش  ق��د  ال��ت��ي  االجتماعية  املنا�شبات 

االيجابية يف  بالنماذج  واالق��ت��داء  النا�ش للخطر، 

الوقائية. وتاأتي هذه  التعليمات  اتباع  املجتمع يف 

احلملة بالتزامن مع ت�شديد االإج��راءات الوقائية 

انت�شار فريو�ش  مل��واج��ه��ة  ال��دول��ة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 

كورونا يف جميع حمافظات اململكة و�شمن �شل�شلة 

اأطلقتها  التى  التوعوية  الوطنية  احل��م��الت  م��ن 

الوزارة لتوعية املجتمع منذ بداية اجلائحة، وجاء 

على قائمة اأولويات احلملة �شرورة واأهمية تلقي 

بفريو�ش  اخل��ا���ش��ة  امل��ع��ل��وم��ات  جميع  امل��واط��ن��ن 

كورونا من خالل م�شادرها ال�شحيحة واملوثوقة 

www. ال�شحة  ل�����وزراة  االإل���ك���رتوين  ك��امل��وق��ع 

corona.jo اأو من خالل تطبيق “�شحتك”.
وتت�شمن احلملة بث ون�شر عدد من التنويهات 

االأم��اك��ن  يف  واإع���الن���ات  والتلفزيونية،  االإذاع���ي���ة 

والتلفزيونية،  االإذاع���ي���ة  واال���ش��ت�����ش��اف��ات  ال��ع��ام��ة 

اإ���ش��اف��ة اإىل االأن�����ش��ط��ة االإع��الم��ي��ة االأخ����رى على 

�شت�شتمر على  التوا�شل االجتماعي والتي  قنوات 

بالتعاون مع  والتي تنفذ  القادمة  االأ�شابيع  م��دار 

املمول  املجتمعية”  وال�شحة  “التغذية  م�شروع 

وال��ذي  الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  من 

ينفذ من قبل موؤ�ش�شة فاميلي هيلث انرتنا�شونال 

وبالتعاون مع اجلمعية امللكية للتوعية ال�شحية.

الدكتور  ال�شحة  وزي��ر  ق��ال  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 

نذير عبيدات اأن “عدونا هو وباء وفريو�ش �شعب 

التعامل معه، حيث يكون هناك احتمالية االإ�شابة 

اأي وق���ت ومكان”،  ل��اَلخ��ري��ن يف  ال��ع��دوى  ون��ق��ل 

موؤكدا اأن االلتزام باتباع االجراءات الوقائية مثل 

ارتداء الكمامة واملحافظة على التباعد اجل�شدي 

من  للحد  االأم���ث���ل  ال�شبيل  ال��ت��ج��م��ع��ات،  وجت��ن��ب 

انت�شار الفريو�ش، وللحفاظ على اأرواح املواطنن.

الوكالة  احلملة  مم���ول  ال�شحة  وزي���ر  و�شكر 

م�شروع  خ��الل  م��ن  ال��دول��ي��ة  للتنمية  االأمريكية 

املجتمعية” واجلمعية امللكية  وال�شحة  “التغذية 
للتوعية ال�شحية، كما ثمن دور االإعالم يف دعمهم 

يف  وخا�شة  احلملة  ه��ذه  لتنفيذ  ال�شحة  ل���وزارة 

ظل تزايد اأعداد االإ�شابة يف االآونة االأخرية، قائال 

نتحمل  اأن  وعلينا  باأيدينا  مرهونة  “�شالمتنا 
امل�شوؤولية جميعاً لننت�شر على هذا الوباء”.

االنباط- عمان

 اع��ل��ن��ت ام��ان��ة ع��م��ان ع��ن اإ���ش��ت��ك��م��ال اع��م��ال 

منطقة  �شمن  االمطار  مياه  ت�شريف  خطوط 

امل��دي��ن��ة، م��اي��ت��ط��ل��ب اإع���ت���ب���اراً م��ن م�����ش��اء ال��ي��وم 

اإغ����الق  ال�����ش��ري  اإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ث���الث���اء 

املقطع املمتد من تقاطع �شارع قري�ش مع �شارع 

ابن االثري لغاية جممع رغدان ال�شياحي، وفقاً 

مل��دي��ر دائ�����رة ع��م��ل��ي��ات امل�����رور امل��ه��ن��د���ش حممد 

الفاعوري.

وب���ن ال��ف��اع��وري ان���ه ���ش��ي��ت��م حت��وي��ل ال�شري 

ال��ق��ادم م��ن ا���ش��ارات امل�����ش��دار ع��رب ���ش��ارع قري�ش 

باجتاه �شارع ابن االثري و�شوال ل�شارع ال�شاب�شوغ 

ال�شري  �شيتم حتويل اجتاه  لي�شبح دخواًل حيث 

�شاحة  م��ن  دخ����واًل  لي�شبح  ال�����ش��اب�����ش��وغ  ب�����ش��ارع 

قبل  م��ا  الها�شمي  ل�شارع  و���ش��واًل  في�شل  امل��ل��ك 

واال���ش��ت��م��رار  ال�شياحي  رغ���دان  جممع  اإ���ش��ارات 

باجتاه �شارع اجلي�ش . واكد انه �شيتم من خالل 

ال�شالمة  و�شائل  توفري  ال�شري  واإدارة  االم��ان��ة 

التحويالت  وم�����ش��ار  االغ���الق  امل���روري���ة مب��وق��ع 

امل��رور يف هذه  ال�شري واع��وان  ك��وادر  مع تواجد 

املواقع .

االنباط- عمان

اف���ت���ت���ح اأم�������ن ع����م����ان ال����دك����ت����ور ي��و���ش��ف 

ال�����ش��وارب��ة، ام�����ش االث���ن���ن، م��ب��ن��ى م��دي��ري��ة 

منطقة اأبو ن�شري يف موقعه اجلديد والبالغة 

رئي�ش  بح�شور  دينار،  الف   650 اإن�شائه  كلفة 

اللجنة املحلية املهند�ش رونق قابوق، ومدير 

مدينة عمان املهند�ش احمد امللكاوي.

وي��ق��ع امل��ب��ن��ى اجل��دي��د ع��ل��ى ق��ط��ع��ة ار���ش 

2889 م���رتا م��رب��ع��ا، وي��ت��ك��ون من  مب�����ش��اح��ة 

ط��اب��ق��ن ي�����ش��م��ان م��ك��ات��ب اإداري�������ة و���ش��ال��ة 

خ���دم���ات ل��ل��ج��م��ه��ور وم�����ش��ت��ودع��ات وم��ك��ت��ب��ا 

اللجنة املحلية و�شالة اجتماعات. لرئي�ش 

ك���م���ا ي�������ش���م���ل امل���������ش����روع م���ب���ن���ى ب���ط���اب���ق 

 56 تبلغ  اإجمالية  مب�شاحة  للبيئة  خم�ش�ش 

مرتا مربعا

االنباط - وكاالت

تقوم  “اإنها  واملغرتبن  اخلارجية  وزارة  قالت 

بتن�شيق جهودها حلماية امل�شجد االأق�شى املبارك 

م���ن ان��ت��ه��اك��ات دول����ة االح���ت���الل امل��ت��وا���ش��ل��ة، مع 

االأ�شقاء يف اململكة االأردنية الها�شمية، وهو ما مت 

بن  االأخ���ري  االجتماع  يف  ب�شاأنه  والتن�شيق  بحثه 

عقد  ال���ذي  ال�شقيقن  البلدين  خارجية  وزي���ري 

االأ�شبوع املا�شي يف عمان«.

 واأو���ش��ح��ت ال������وزارة يف ب��ي��ان، ام�����ش االث��ن��ن، 

اأن��ه��ا ت��ت��اب��ع ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري ع��ل��ى ك��اف��ة امل�شتويات 

االح��ت��الل،  دول���ة  با�شتهداف  احلا�شل  الت�شعيد 

وموؤ�ش�شاتها، واجلمعيات اال�شتيطانية التهويدية 

امل��ت��ط��رف��ة ل��الأق�����ش��ى وب��اح��ات��ه، ���ش��واء م��ن خ��الل 

ت�شعيد االقتحامات اليومية املتوا�شلة، والدعوات 

واأداء  فيها،  امل�شاركن  م��ن  امل��زي��د  حل�شد  العلنية 

ب��اح��ات��ه، يف وق���ت يتعر�ش  ت��ل��م��ودي��ة يف  ط��ق��و���ش 

ال��ع��ق��وب��ات  اأ���ش��ك��ال  الأب�����ش��ع  الفل�شطينييون  ف��ي��ه 

اىل  و�شولهم  الإع��اق��ة  العن�شرية  والت�شييقات 

امل�����ش��ج��د، مب��ا يف ذل���ك االع���ت���ق���االت، واالب���ع���ادات، 

يف  احلواجز  ون�شر  واحتجازها،  الهويات،  و�شحب 

اأن��ه��ا تنظر بخطورة  اإىل  واأ���ش��ارت  امل�شلن.  وج��ه 

ب��ال��غ��ة ل��ه��ذا ال��ت�����ش��ع��ي��د، خ��ا���ش��ة يف ظ���ل امل��رح��ل��ة 

االنتقالية الراهنة الإدارة ترمب. داعية اأبناء �شعبنا 

بكل  التعامل  اإىل  واال�شالمية  العربية  واالأم��ت��ن 

املجتمع  طالبت  كما  التهديدات.  تلك  مع  جدية 

اتخاذ  ال���دويل ب�شرورة  االأم���ن  ال���دويل وجمل�ش 

ما يلزم من اج��راءات حلماية املقد�شات امل�شيحية 

ما  وه���و  االأق�����ش��ى،  مقدمتها  ويف  واالإ���ش��الم��ي��ة، 

اليون�شكو  م��ن  وج��دي��ا  فاعال  دورا  اأي�شا  يتطلب 

واملنظمات االأممية املخت�شة لالإيفاء بالتزاماتها، 

وم�شوؤولياتها جتاه مبادئها، وقراراتها ذات ال�شلة.

املحلي
50 الثالثاء  11/24 / 2020 

اأثبت  النيابية يف ظل جائحة كورونا؛ فقد  اأما وقد انتهى االإ�شتحقاق الد�شتوري باالإنتخابات 

االأردنيون اأنهم رجاالت وطن وقلبهم على الوطن ويواءمون بن حبهم لوطنهم مبواطنتهم وبن 

حفاظهم على امللف ال�شحي خوفاً من اإنت�شار كورونا اأكرث يف ظل هذه الظروف االإ�شتثنائية؛ ولهذا 

النا�ش �شفات  لكل  اأن نظهر  ردنيات غزاًل وفخراً، ومن حقنا  واالأ ردنين  باالأ نكتب  اأن  فمن حقنا 

�شاو�ش واالأردنيات اأخوات الرجال، ومن حقنا اأن نتباهى بهم ونرفع الروؤو�ش بكل فرد  ردنين االأ االأ

ردنيات ن�شامى ون�شميات واأ�شحاب �شومات، وكلهم  ردنين واالأ ردنية الواحدة، فكل االأ �شرة االأ يف االأ

يف خندق الوطن:

وحمك  ع�شدهم،  تقوي  زم����ات  واالأ وال�شدائد  ال��وط��ن،  ح��ب  ويجمعهم  طيبون  ردن��ي��ون  االأ  .1

يف  ُقدماً  امل�شي  �شوب  وطني  واج��ب  الد�شتوري  لالإ�شتحقاق  فتلبيتهم  وقتها؛  يف  فيهم  الرجولة 

االإ�شالح ال�شيا�شي.

اإليهم، وال  وامل��روءة وال تعرف اخليانة واخلديعة واملكر طريقها  الوفاء  اأ�شحاب  ردنيون  االأ  .2

ين�شون اجلميل وف�شل اأهله؛ فوقفوا ونا�شروا مر�شحيهم وحاولوا جهدهم احلفاظ على و�شائل 

ال�شالمة والوقاية من فايرو�ش كورونا.

كثري من  لها يف  م�شهود  وت�شحياتهم  الزكية،  بدمائهم  الوطن  ويفدون  كرماء  ردن��ي��ون  االأ  .3

املواقع يف احلرب وال�شالم؛ فوقفاتهم ي�شهد التاريخ لها واإحت�شبوا اأمواتهم ب�شبب جائحة كورونا 

عند اهلل �شهداء يف علين.

ي�شهد  ذلك  تعاىل؛ ويفيِ  اإال هلل  تنحني جباههم  نف�ش، وال  وع��زة  اأ�شحاب كرامة  ردن��ي��ون  االأ  .4

القا�شي والداين؛ والعامل كله �شهد بكرامة الناجحن والذين مل يحالفهم احلظ يف االإنتخابات.

اأذكياء بفطرتهم و�شجيتهم لكنهم لي�شوا �شاذجون، فيميزون الغث من ال�شمن،  ردنيون  5. االأ

بالفن  ال�شيا�شة  مع  فتعاملهم  ال��واق��ع؛  من  وال��وه��م  اخل��ي��ال،  من  واحلقيقة  الد�شم،  من  وال�شم 

والذكاء والدبلوما�شية ومع اجلائحة بالعلم والعقل والتباعد االإجتماعي والوقاية والكمامات.

ردنيون يوازنون ويوازنون بن لغتي القلب والعقل باملنطق والتحليل واملقاربة املو�شوعية،  6. االأ

اإال باخلري؛ فخياراتهم االإنتخابية فيها من العقل  خرى  اإحداهما على االأ اأن تطغى  وال يرتكون 

والقلب وتعاملهم مع اجلائحة بالعقل.

ردنيون رجال يف ال�شدائد وال يلينون وقت املحن وال يقبلون ال�شيم، لكنهم مت�شاحمون  7. االأ

من قلوبهم وقت اللن، فوقفاتهم رجوله وعطاوؤهم منيع؛ فمواقف االإنتخابات وخياراتهم ال توؤثر 

على عالقاتهم االإن�شانية ويتنا�شون االإنتخابات وحالتها وتناف�شيتها حال ظهور النتائج فيغبطون 

اأكرث  اأن��ا���ش  منهم  جعلت  واجلائحة  احل��ظ؛  يحالفهم  مل  من  ويكرمون  ويحرتمون  الناجحن 

ت�شامح وزهد يف هذه الدنيا الفانية.

ردنيون حمبون وحمرتمون لالآخر وال تعرف الكراهية طريقها اإليهم، لكنهم على العدو  8. االأ

وزادت  ذل��ك؛  على  دليل  خري  للفائزين  وتهنئتهم  النيابية  االإنتخابات  ونتائج  حارقة؛  لهيب  نار 

جائحة كورونا من حبهم لبع�ش وتوا�شلهم عرب التوا�شل االإجتماعي واملرئي.

واأ�شحاب مواقف وحمية وكرم  و�شومات وفزعات وهبات،  اأ�شحاب نخوة وحميه  ردنيون  االأ  .9

وذود و�شند و�شون، واأ�شحاب عزوة وقول وكربياء ووالء واإنتماء؛ فالو�شوح وال�شفافية يف املواقف 

االإنتخابية ديدنهم ووقفات الرجال مع مكلومي كورونا وا�شحة للجميع.

منية ويف خندق الوطن  ردنيون يلتفون حول قيادتهم الها�شمية وجي�شهم واأجهزتهم االأ 10. االأ

جتماعي ووحدتهم الوطنية  كالبنيان املر�شو�ش، وجبهتهم الداخلية ح�شينة ومنيعة، ون�شيجهم االإ

اأكيدة؛ فتلبية نداء الوطن وامل�شاركة باالإنتخابات بالرغم من جائحة كورونا موقف وطني ي�شّجل 

لكل ناخب؛ واإلتزامهم بالتوجيهات امللكية واحلكومية للحفاظ على حياتهم وحياة االآخرين يف ظل 

جائحة كورونا خري دليل على ح�شانة جبهتهم الداخلية.

ردنيون �شفاتهم جم واأفعالهم زينه ومواقفهم رجولة وطيبتهم عنوان اأ�شالتهم،  ب�شراحة: االأ

�شالة معدنها، واأغ�شانها  وذكورهم اأ�شاو�ش ون�شاوؤهم اأ�شايل، فهم كال�شجرة التي جذورها عميقة الأ

بن  مواءمتهم  وم��ا  وال�شدائد؛  املحن  وق��ت  وم��ر  الفرح  وق��ت  امل��ذاق  حلو  وثمرها  ال�شماء،  تعانق 

اإاّل  كورونا  على �شحتهم يف ظل جائحة  وبن حفاظهم  د�شتوري  كاإ�شتحقاق  النيابية  االإنتخابات 

خري دليل على هذه ال�شفات الرائعة.

األف حتية واإجالل واإكبار ومن القلب لالأردنين واالأردنيات.

د.محمد طالب عبيدات

األردنيون بعد اإلنتخابات 
وإّبان كورونا

البلقاء التطبيقية تكرم باحثيها المتميزين عالميا

 هل ترفع الحكومة سعر الكاز مع بداية برد كانون ؟

 وزير المياه والري يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة المهندسين

الصحة تطلق حملة وطنية لتغيير السلوكيات المتعلقة بجائحة كورونا

 االمانة تستكمل اعمال خطوط تصريف 
مياه االمطار وسط البلد

 الشواربة يفتتح مبنى مديرية منطقة أبو نصير

الفلسطينية: تنسيق فلسطيني  الخارجية 
أردني لتوفير الحماية لـ«األقصى« 

االنباط-عمان

هناأ رئي�ش جامعة البلقاء التطبيقية االأ�شتاذ 

الدكتور عبد اهلل �شرور الزعبي الباحثن من 

اأع�����ش��اء الهيئة ال��ت��دري�����ش��ي��ة ع��ل��ى مت��ي��زه��م يف 

املرتفع موؤكدا على  التاأثري  االأبحاث ذات  ن�شر 

من  التدري�شية  الهيئة  اأع�����ش��اء  حققه  م��ا  اأن 

اجن�����ازات ه��و حم��ط اع��ت��زاز وف��خ��ر للجامعة، 

اجلامعة  وتقدم  رفعة  يف  كبري  ب�شكل  وي�شاهم 

عامليا. جاء ذلك يف حفل التكرمي الذي اأقامته 

اجلامعة لثمانية من اأع�شاء الهيئة التدري�شية 

 )%2( اأف�شل  قائمة  �شمن  اختيارهم  مت  منها 

م���ن ال��ب��اح��ث��ن ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل االأك���رث 

الزعبي  الدكتور  واأ���ش��اف  وا�شت�شهادا،  ت��اأث��ريا 

اأن  ال��ي��وم  اإن��ن��ا �شعداء  يف حديثه خ��الل احلفل 

والباحثن  االأ���ش��ات��ذة  م��ن  بنخبه طيبة  نلتقي 

من املدر�شن املتميزين يف اجلامعة، وناأمل اأن 

التي حققتموها حافزا  االإجن����ازات  ه��ذه  تكون 

التدري�شية  الهيئة  اأع�����ش��اء  لزمالئكم  وم��ث��اال 

لن�شر اأبحاثهم يف املجالت العاملية املرموقة، واأن 

تكونوا اأي�شا مثاال وقدوة للطلبة حتى ي�شاهم 

اجلميع يف حت�شن ال�شمعة االأكادميية للجامعة 

ولرفعة اجلامعة والوطن.

ودعا رئي�ش اجلامعة االأ�شاتذة املكرمن باأن 

ن��واة لت�شكيل ف��رق بحثية م��وؤك��دا على  يكونوا 

املزيد  ف��رق بحث حتقق  ق��ي��ادة  على  مقدرتهم 

من االإجن���ازات العاملية، واأ���ش��اف ب��اأن اجلامعة 

تويل البحث العلمي اهتماما كبريا ولن ترتدد 

ب��ت��ق��دمي ال���دع���م ل��ل��م�����ش��اري��ع ال��ب��ح��ث��ي��ة، حيث 

ن�شبته )9%( من  �شنويا ما  تخ�ش�ش اجلامعة 

اأعلى  موازنتها لدعم البحث العلمي وهي من 

املوازنات للبحث العلمي بن اجلامعات االأردنية. 

ب��اأن اجلامعة �شهدت  الزعبي  الدكتور  واأو���ش��ح 

نقلة متميزة على �شعيد الت�شنيفات العاملية يف 

ال�شنوات االأخ��رية، فقد دخلت يف قائمة اأف�شل 

حلت  حيث  ال��ع��امل  م�شتوى  على  جامعة   800

العاملي  بالت�شنيف   )800-601( الفئة  �شمن 

يف  وح��ل��ت  ع��امل��ي��ا   )2021  THE( للجامعات 

املرتبة الثانية حمليا. كما حلت اجلامعة �شمن 

جلامعات  التاميز  بت�شنيف   )250-201( الفئة 

الدول ذات االقت�شاديات النا�شئة، و�شمن الفئة 

)101-200( لت�شنيف التاميز اخلا�ش باأهداف 

ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة مبعيار 

 THE Impact العمل والنمو االقت�شادي

Ranking 2020 والذي �شاركت به اجلامعة 
للمرة االأوىل عام 2020. وح�شلت اجلامعة على 

واملرتبة  املحلي  امل�شتوى  على  االأوىل  امل��رت��ب��ة 

 UI ت�شنيف  يف  العربي  امل�شتوى  على  الثانية 

 ،2019 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي   Green Metric
جنبا  وال��دخ��ول  م��وؤخ��را  املناف�شة  وا�شتطاعت 

اإىل جنب مع اأف�شل اجلامعات يف قارة اأ�شيا من 

خالل اإدراجها �شمن القائمة املخت�شرة الأف�شل 

القيادة للح�شول على  ثماين جامعات مبعيار 

يعد  مما   THE Awards جائزة التاميز

م�شدر فخر واعتزاز لنا يف اجلامعة. 

ون��ق��ل رئ��ي�����ش اجل��ام��ع��ة يف ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي 

ن��واب رئي�ش اجلامعة  ال��ذي ح�شره االأ���ش��ات��ذة 

وع��م��ي��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وع�����دد م���ن ع��م��داء 

الكليات حتيات ومباركة رئي�ش واأع�شاء جمل�ش 

اأم��ن��اء اجل��ام��ع��ة وجم��ل�����ش ال��ع��م��داء للباحثن 

امل��زي��د م��ن العطاء واجلهد  ب��ذل  اأم��ل��ن منهم 

لتحقق اجل��ام��ع��ة اإجن������ازات ع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة. 

ب���دوره���م ع��رب ال��ب��اح��ث��ون م��ن اأع�����ش��اء الهيئة 

لرئي�ش  وت��ق��دي��ره��م  �شكرهم  ع��ن  التدري�شية 

اجلامعة وملجل�ش االأمناء لهذه املبادرة الطيبة 

بتكرميهم على ما حققوه من اإجناز، موؤكدين 

و�شي�شكل  اجل��ام��ع��ة  اجت����اه  واج��ب��ه��م  ه����ذا  اأن 

ح��اف��زا ل��ه��م ل��زي��ادة ال��ع��ط��اء واجل��ه��د لتعظيم 

وزيادة االإجناز م�شتقبال. ويف ختام احلفل قام 

التقديرية  ال�شهادات  بتوزيع  اجلامعة  رئي�ش 

الباحثن  على  الت�شجيعية  امل��ال��ي��ة  واحل��واف��ز 

حممود  زي��د  الدكتور  االأ�شتاذ  وه��م:  املكرمن 

ع�شيبات من ق�شم الريا�شيات يف كلية العلوم، 

االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور زك��ري��ا ق��ا���ش��م ال��ق�����ش��اة من 

الهند�شة  كلية  يف  الكيماوية  الهند�شة  ق�شم 

عثمان  عمر  ال��دك��ت��ور  االأ���ش��ت��اذ  التكنولوجية، 

كلية  يف  امليكانيكية  الهند�شة  ق�شم  من  ب���دران 

عمر  الدكتور  االأ�شتاذ  التكنولوجية،  الهند�شة 

عبد الكرمي اأبو عرقوب من ق�شم الريا�شيات يف 

كلية العلوم، االأ�شتاذ الدكتور جمال عثمان جابر 

من ق�شم الهند�شة امليكانيكية يف كلية الهند�شة 

البيطار  عزمي  حممد  الدكتور  التكنولوجية، 

م���ن ق�����ش��م ع��ل��م احل���ا����ش���وب يف ك��ل��ي��ة احل�����ش��ن 

ال�شمادي  حمدي  حممد  الدكتور  اجلامعية، 

عجلون  كلية  يف  التطبيقية  العلوم  ق�شم  م��ن 

العلوان من  اهلل  الدكتور علي عبد  اجلامعية، 

اجلامعية  ع��م��ان  كلية  يف  االأع��م��ال  اإدارة  ق�شم 

للعلوم املالية واالإدارية.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    24   /  11  / 2020

�إ�سطنبول - رويرتز

مقابل   %1.3 ال��رتك��ي��ة  ال��ل��رية  ان��خ��ف�����س��ت 

امل�ستثمرون  ع���زز  اإذ  االث��ن��ن،  ام�����س  ال����دوالر 

االأجنبية  ال��ع��م��ات  م��ن  م��راك��زه��م  امل��ح��ل��ي��ون 

يف  الرتكية  للعملة  قوي  ارتفاع  بعد  والذهب 

االآونة االأخرية.

اإغ���اق  م���ن   7.76 اإىل  ال���ل���رية  وت���راج���ع���ت 

من  ال���ل���رية  وارت���ف���ع���ت   .7.65 ع��ن��د  اجل��م��ع��ة 

ال�سهر  ه��ذا   8.58 منخف�س  قيا�سي  م�ستوى 

اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرئي�س  تعهد  اأن  بعد 

بعد  ال�سوق  مع  ات�ساقا  اأك��ر  لاقت�ساد  بنهج 

تعين حمافظ للبنك املركزي ووزير للمالية 

ج��دي��دي��ن، وع��ق��ب زي���ادة اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة 475 

اأ�سا�س اخلمي�س املا�سي. نقطة 

اإىل ذلك، ك�سفت بيانات من وزارة ال�سياحة 

الرتكية ام�س االثنن، اأن عدد الزوار االأجانب 

 %59.4 بن�سبة  انخف�س  الباد  على  الوافدين 

االأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر  يف  �سنوي  اأ���س��ا���س  على 

ليبلغ 1.74 مليون، اإذ ت�ستمر معاناة االقت�ساد 

للتعايف من تبعات جائحة فريو�س كورونا.

ال���واف���دي���ن  ع����دد  اأن  ال���ب���ي���ان���ات  واأظ����ه����رت 

من  اأ���س��ه��ر  ع�����س��رة  اأول  يف  انخف�س  االأج���ان���ب 

العام 72.5% اإىل 11.2 مليون.

ويف وق����ت ����س���اب���ق، ت��وق��ع��ت وك���ال���ة ف��ي��ت�����س 

املالية  امل��خ��اط��ر  تنامي  االئ��ت��م��اين  للت�سنيف 

�سعر  بلوغ  مع  خا�سة  تركيا  يف  واالقت�سادية 

اأمام  جديدا  منخف�سا  م�ستوى  اللرية  �سرف 

الدوالر.

ت�����س��دد  مل  ت���رك���ي���ا  اأن  ال����وك����ال����ة  وذك��������رت 

ال��ل��رية،  ل��دع��م  يكفي  مب��ا  ال��ن��ق��دي��ة  ال�سيا�سة 

ال��ن��ق��د االأج��ن��ب��ي وال��ت��م��وي��ل  واأن اح��ت��ي��اط��ي��ات 

يف  االأ�سعف  النقطة  يبقيان  للباد  اخلارجي 

االقت�ساد.

تراجعا  �سهدت  قد  الرتكية  العملة  وكانت 

ح����ادا خ���ال ال��ع��ام اجل�����اري، وج�����اوزت ح��اج��ز 

من   ،%30 العملة  خ�سرت  حيث  ل��ل��دوالر،   8.5

اإىل  ع���ادت  لكنها  ال���ع���ام،  ب��داي��ة  م��ن��ذ  قيمتها 

ال�����س��ع��ود م���رة اأخ���رى ب��ع��د اإ���س��ت��ق��ال��ة حمافظ 

البنك املركزي ووزير املالية.

�أبوظبي – و�م

اأع����ل����ن امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى ل���ل���ب���رتول يف 

النفط  مل��وارد  ج��دي��دة  اكت�سافات  اأبوظبي 

يف  لا�ستخا�س  القابلة  التقليدية  غري 

 22 ب��ح��وايل  ت��ق��در كمياتها  ب��ري��ة  م��ن��اط��ق 

مليار برميل من النفط، اإ�سافة اإىل زيادة 

 2 مب��ق��دار  التقليدية  النفط  احتياطيات 

مليار برميل من النفط يف اإمارة اأبوظبي.

الذي  املجل�س  اجتماع  خال  ذلك  جاء 

املرئي،  االت�����س��ال  تقنية  ع��ر  ام�س  عقده 

نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  برئا�سة 

ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى 

ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة ن���ائ���ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س 

االأعلى للبرتول.

واع���ت���م���د امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى ل��ل��ب��رتول 

ا�ستثماراتها  ل��زي��ادة  »اأدن���وك«  عمل  خطة 

448 مليار درهم لل�سنوات  الراأ�سمالية اإىل 

ال�سركة  �ستمكن  والتي  القادمة،  اخلم�س 

من حتقيق النمو الذكي.

ح��ي��ث ت��ع��ت��زم »اأدن�����وك« م��ن خ��ال ه��ذه 

160 م��ل��ي��ار دره���م  اخل��ط��ة اإع�����ادة ت��وج��ي��ه 

املحلي  االقت�ساد  اإىل  دوالر(  مليار   43.6(

ع��ر   2025  �����  2021 ب���ن  ال���ف���رتة  خ����ال 

برناجمها لتعزيز القيمة املحلية امل�سافة.

ال��ت��ع��اون  وي���ه���دف ه���ذا ال��رن��ام��ج اإىل 

م��ع ���س��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وال�����س��رك��ات 

اأم��ام  الفر�س  م��ن  امل��زي��د  واإت��اح��ة  العاملية 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����س امل��ح��ل��ي وامل�����س��اه��م��ة يف 

وخلق  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية 

فر�س عمل ملواطني دولة االإمارات.

على  اجتماعه  خال  املجل�س  وافق  كما 

تر�سية »اأدنوك« ملناطق جديدة ال�ستك�ساف 

ال��ن��ف��ط وال���غ���از �سمن  وت���ط���وي���ر واإن����ت����اج 

التناف�سية  امل��زاي��دة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة 

2019 �سمن  اأبوظبي يف عام  التي اأطلقتها 

ملناطق  تراخي�س  الإ�سدار  ا�سرتاتيجيتها 

جديدة.

وا���س��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل��ل��ب��رتول 

يف  »اأدن����وك«  حتققها  ال��ت��ي  النوعية  النقلة 

ن�����س��اط��ات��ه��ا يف جم���ال ال��ت�����س��وي��ق واالإم�����داد 

تنجزه  ال��ذي  امل�ستمر  والتطوير  وال��ت��داول 

ل��ت��ق��دمي امل���زي���د م���ن اخل���دم���ات وامل��ن��ت��ج��ات 

من  ممكنة  قيمة  اأق�سى  لتحقيق  للعماء 

كل برميل نفط يتم اإنتاجه وتكريره وبيعه.

ح���ي���ث اأ����س���ب���ح���ت اأدن�������وك ب��ف�����س��ل ه���ذا 

ال�سحن  جم��االت  يف  تكامًا  اأك��ر  التو�سع 

واخل������دم������ات ال���ل���وج�������س���ت���ي���ة وال���ت���خ���زي���ن 

تاأ�سي�س  وال��ت��ج��ارة وال��ت��داول، وذل��ك ع��ر 

����س���رك���ت���ن جت���اري���ت���ن ج���دي���دت���ن ه��م��ا: 

»اأدن�������وك ال��ت��ج��اري��ة« و«اأدن�������وك ل��ل��ت��ج��ارة 

العاملية«.

يف  ق��درات��ه��ا  تو�سيع  اأدن���وك  تعتزم  كما 

اأ�سطول  ���س��راء  خ��ال  م��ن  ال�سحن  جم��ال 

م����ن ن����اق����ات ال���ن���ف���ط اخل������ام ال��ع��م��اق��ة 

م����ن خ������ال ����س���رك���ة »اأدن�����������وك ل����اإم����داد 

واخل���دم���ات«، مم��ا ي��وف��ر ت��دف��ق��ات جديدة 

دخولها  مع  البعيد  املدى  على  لاإيرادات 

ق���ط���اع���اً ج����دي����داً ل���دع���م ت��ل��ب��ي��ة ال��ط��ل��ب 

امل��ت��ن��ام��ي ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وان��ت��ق��ال��ه��ا اإىل 

التجارة والتداول.

امل�سرتك  امل�سروع  على  املجل�س  واط��ل��ع 

اأدنوك  بن  االإع��ان عنه موؤخراً  الذي مت 

»تعزيز«،  ا�سم  حتت   ،ADQ و«القاب�سة 

ب��ه��دف تطوير  ال��ط��رف��ان  اأ���س�����س��ه  وال����ذي 

�سناعية  م�ساريع  اإق��ام��ة  على  واالإ���س��راف 

����س���م���ن »جم����م����ع ال����روي���������س ل��ل��م�����س��ت��ق��ات 

البرتوكيماوية«.

أبوظبي.. اكتشاف 22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية

دبي - �لعربية

له  م�ستوى  اأدن��ى  اإىل  ال���دوالر  انخف�س 

م��ن��ذ ع��ام��ن ون�����س��ف ال���ع���ام يف ظ���ل ���س��ب��اق 

ل���ق���اح ف���ّع���ال ���س��د ف��ريو���س  ال��ت��و���س��ل اإىل 

نحو  امل�ستثمرين  �سهية  رف��ع  ما  »ك��ورون��ا«، 

االأ�سول اخلطرة، وفقاً ل� »بلومبريغ«.

وان��خ��ف�����س م��وؤ���س��ر ب��ل��وم��ب��ريغ احل��ا���س��ر 

اأدن��ى  اإىل   %0.2 اإىل  ت�سل  بن�سبة  ل��ل��دوالر 

ق��ال  اأن  ب��ع��د   2018 اأب���ري���ل  ل��ه يف  م�����س��ت��وى 

قد  التطعيمات  اإن  اأم��ريك��ي��ون  م�����س��وؤول��ون 

تبداأ يف اأقل من ثاثة اأ�سابيع.

ال������������دوالر ال����ن����ي����وزي����ل����ن����دي واجل���ن���ي���ه 

االإ���س��رتل��ي��ن��ي وال��ك��رون��ة ال��روي��ج��ي��ة ق��ادت 

امل���ك���ا����س���ب م���ق���اب���ل ال���ع���م���ل���ة اخل���������س����راء يف 

تداوالت ام�س االثنن يف اآ�سيا.

وق����������ال رودري��������غ��������و ك������ات������ري������ل، خ���ب���ري 

اأ�سرتاليا  بنك  يف  العمات  ا�سرتاتيجيات 

اأخ��ب��ار  »اإن  ���س��ي��دين:  امل���ح���دود يف  ال��وط��ن��ي 

ال���ل���ق���اح ت��ف�����س��ل وج���ه���ة ال���ن���ظ���ر امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب��االن��ت��ع��ا���س االق���ت�������س���ادي ال��ع��امل��ي ع��اج��ًا 

االأمريكي  ال��دوالر  اآج��ًا مع فقدان  ولي�س 

ل��ن��داء امل����اذ االآم����ن ع��ل��ى ط���ول ال��ط��ري��ق. 

و�سلبية  للمخاطر،  اإيجابية  خلفية  »ه��ذه 

ل���ل���دوالر االأم���ريك���ي، خ��ا���س��ة م���ع اح��ت��م��ال 

ا�����س����ت����م����رار ����س���ي���ا����س���ة ب����ن����ك االح���ت���ي���اط���ي 

الفيدرايل لبع�س الوقت«.

11% من  ان��خ��ف�����س ال����دوالر ب��اأك��ر م��ن 

م�����س��ت��واه ال��ق��ي��ا���س��ي يف م������ار�������س/اآذار م��ع 

لقاح  وج��ود  الحتمال  امل�ستثمرين  ت�سجيع 

ق��اب��ل ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق واآف������اق حت�����س��ن م��ع��دالت 

العاملي. النمو 

واأو�سى »مورغان �ستانلي« ببيع الدوالر 

تف�سل  حن  يف  وال�سندات،  االأ�سهم  ل�سالح 

االأمريكية  العملة  تقليل  �ساك�س  غولدمان 

مبا  النامية  ال���دول  م��ن  نظرياتها  مقابل 

اجلنوب  وال��ران��د  املك�سيكي  البيزو  ذل��ك  يف 

مل��ا اط��ل��ع��ت عليه »ال��ع��رب��ي��ة. اأف��ري��ق��ي،وف��ق��اً 

نت«.

لندن - رويرتز

االأعمال  اأن�سطة  اأن  االثنن  ام�س  م�سح  اأظهر 

ال�سهر  ان��ك��م��ا���س��ا ح����ادا  ���س��ج��ل��ت  ال���ي���ورو  مب��ن��ط��ق��ة 

اإج����راءات ال��ع��زل العديد  اإذ اأج��ر جت��دد  اجل���اري، 

املهيمن  اخل��دم��ات  بقطاع  العاملة  ال�سركات  م��ن 

على التكتل على اإغاق اأبوابها موؤقتا رغم اأن اأنباء 

لقاحات حمتملة عززت االآمال حيال عام 2021.

واأ�سار ا�ستطاع لرويرتز االأ�سبوع املا�سي اإىل اأن 

اجتياح  مع  ركود  لت�سجيل  �سبيله  يف  الكتلة  اقت�ساد 

امل��وج��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا اأوروب�����ا، لكن 

لقاحها  اإن  اأ�سرتازينيكا  �سركة  قالت  االثنن  ام�س 

�سيكون فعاال بن�سبة 90%، دون اأي اآثار جانبية.

على  فعالن  لقاحن  وم��ودرن��ا  فايزر  وط��ورت 

م��ا ي��ب��دو واأظ��ه��ر م��وؤ���س��ر م��دي��ري امل�����س��رتي��ات اأن 

املقبل حت�سن الأف�سل م�ستوى  العام  اإزاء  التفاوؤل 

منذ ما قبل اجلائحة التي اجتاحت القارة.

ومع ذلك فاإن القراءة االأولية ملوؤ�سر اآي.ات�س.

اإ������س م���ارك���ت امل��ج��م��ع مل���دي���ري امل�������س���رتي���ات، وه��و 

 45.1 اإىل  ن��زل��ت  االق��ت�����س��اد،  ملتانة  جيد  مقيا�س 

اأكتوبر  يف   50.0 م��ن  ال��ث��اين  ت�سرين  نوفمر  يف 

النمو  بن  الفا�سل  امل�ستوى  وهو  االأول،  ت�سرين 

انخفا�سا  لرويرتز  ا�ستطاع  وتوقع  واالنكما�س. 

اأقل اإىل 46.1.

مبنطقة  اخلدمات  قطاع  يغطي  موؤ�سر  ون��زل 

ق��راءة منذ  اأق��ل  46.9 وه��ي  41.3 من  اإىل  اليورو 

ذروة املوجة االأوىل للجائحة واأقل من املتوقع اإىل 

يف ا�ستطاع رويرتز عند 42.5.

ل��ك��ن ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة ���س��ج��ل 

تغلق  مل  امل�سانع  م��ن  العديد  اإن  اإذ  اأف�سل،  اأداء 

ملوؤ�سر مديري  االأولية  القراءة  اأبوابها. وا�ستقرت 

ال��ف��ا���س��ل بن  امل�����س��ت��وي  ف��وق  للقطاع  امل�����س��رتي��ات 

نوفمر/ت�سرين  يف   53.6 عند  واالنكما�س  النمو 

ت�سرين  اأكتوبر  يف  امل�سجل  من  اأق��ل  ولكن  الثاين 

ا�ستطاع رويرتز  54.8 نقطة. وتوقع  االأول عند 

قراءة عند 53.1.

الدوالر يتراجع ألدنى مستوياته في 30 شهرًا على خلفية لقاحات كورونا

انكماش أنشطة األعمال بمنطقة اليورو ولكن آمال اللقاح تعزز التفاؤل

كم يبلغ حجم الخسائر من المالذات 
الضريبية عالميًا؟

مؤسس »أمازون« يدعم شركة 
ناشئة تركز على القارة اإلفريقية

منافسة شرسة.. 3 شركات تنتظر 
االنقضاض على »هواوي«

 وخطف حصتها

�لعربية-وكاالت

اأكر  تعتر جزر كاميان م�سوؤولة عن 

اخل�����س��ائ��ر ال�����س��ري��ب��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، وت�����س��ري 

ال���ت���ق���دي���رات ال��������واردة يف ت���ق���ري���ر ح��ال��ة 

ال�سادر   2020 ل��ع��ام  ال�سريبية  ال��ع��دال��ة 

 ،»Statista« م���وق���ع  ون��ق��ل��ه  ح���دي���ث���ا، 

االإي���رادات  من  دوالر  مليار   70.4 اأن  اإىل 

جميع  يف  ُيفقد  املتو�سط  يف  ال�سريبية 

اأن���ح���اء ال���ع���امل ب�����س��ب��ب ت��ي�����س��ري االإق��ل��ي��م 

ال�سركات  ال�سرائب على  ا�ستخدام  اإ�ساءة 

ميثل  وه��و  اخلا�س،  ال�سريبي  والتهرب 

العاملية. �سد�س جميع اخل�سائر 

اأي�ساً ماذات �سريبية �سهرية  وهناك 

اأخ����رى م��ث��ل ل��وك�����س��م��رغ وج���زر ال��ع��ذراء 

ال��ري��ط��ان��ي��ة وال���ت���ي ت���ت���واج���د يف اأع��ل��ى 

اململكة  اأن  اإال  ال�سريبية،  املاذات  قائمة 

املتحدة هي االأقرب اإىل جزر كاميان مبا 

ميثل  م��ا  دوالر،  م��ل��ي��ار   42.5 جم��م��وع��ه 

ال��ع��امل،  10% م��ن جم��م��وع اخل�����س��ائ��ر يف 

ملا اطلعت عليه »العربية.نت«. وفقاً 

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى ح���ج���م امل�����س��ك��ل��ة، ق���ال 

األ��ي��ك�����س ك���وب���ه���ام، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

النظام  »اإن  ال�سريبية:  العدالة  ل�سبكة 

ال�����س��ري��ب��ي ال��ع��امل��ي ال����ذي ي��خ�����س��ر اأك���ر 

نظاماً  لي�س  �سنوياً  دوالر  مليار   427 من 

ن��ظ��ام م��رم��ج للف�سل.  ب��ل ه��و  م��ع��ط��ًا، 

وقوى  العماقة  ال�سركات  �سغط  وحتت 

و�سبكة  ه��ول��ن��دا  م��ث��ل  ال�����س��ري��ب��ي  امل����اذ 

امل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة، ق����ام����ت احل���ك���وم���ات 

ب���رجم���ة ال���ن���ظ���ام ال�������س���ري���ب���ي ال���ع���امل���ي 

الإعطاء االأولوية لرغبات اأغنى ال�سركات 

واالأفراد على ح�ساب احتياجات اجلميع«.

اأن وزراء  ���س��اب��ق  ر���س��م��ي  ب��ي��ان  وك�����س��ف 

مالية االحتاد االأوروبي وافقوا على رفع 

امل��اذات  ق��وائ��م  م��ن  و�سوي�سرا  االإم���ارات 

االإم���ارات  دول��ة  ح��ذف  مت  اإذ  ال�سريبية، 

الدول  ت�سمل  التي  ال�سوداء  القائمة  من 

ال��ت��ي مل ت��ت��ع��اون م��ع االحت����اد االأوروب����ي 

ال�سريبية. امل�سائل  ب�ساأن 

وت������اأت������ي ه������ذه اخل�����ط�����وة ب���ع���د ت��ب��ن��ي 

كيانات  لتنظيم  جديدة  قواعد  االإم��ارات 

.Off Shore �ال

اأي�����س��ا ُرف��ع��ت ���س��وي�����س��را م��ن ال��ق��ائ��م��ة 

الرمادية التي ت�سمل الدول التي التزمت 

جلعلها  ال�����س��ري��ب��ي��ة  ق���واع���ده���ا  ب��ت��غ��ي��ري 

متوافقة مع معايري االحتاد االأوروبي.

وك�����ان االحت������اد االأوروب��������ي ق���د اأط��ل��ق 

لوائح املاذات ال�سريبية يف دي�سمر من 

عام 2017.

�لعربية -وكاالت

واف�����ق امل���ل���ي���اردي���ر االأم�����ريك�����ي، ج��ي��ف 

التكنولوجيا  �سركة  دع��م  على  ب��ي��زو���س، 

امل��ال��ي��ة »ت�����س��ي��ر ك��ا���س« ال��ت��ي ت��رك��ز على 

يف  له  ا�ستثمار  اأول  يجعلها  مما  اإفريقيا، 

ل� »بلومبريغ«. القارة االإفريقية، وفقاً 

املخاطر  امل��ال  راأ���س  �سندوق  وا�ستثمر 

»بيزو�س اإك�سبيدي�سنز« التابع للملياردير 

من  مت��وي��ل  يف  اأم����ازون،  ل�سركة  املوؤ�س�س 

املرحلة الثانية Class B بقيادة ريبيت 

30 م��ل��ي��ون دوالر  ال����ذي ج��م��ع  ك��اب��ي��ت��ال، 

لل�سركة التي تتخذ من �سان فران�سي�سكو 

مقراً لها.

الريد  ع��ر  ب��ي��ان  يف  ال�سركة  وق��ال��ت 

االإلكرتوين: اطلعت عليه »العربية.نت«، 

ت�سير  ل�����س��رك��ة  ب��ي��زو���س  ج��ي��ف  دع���م  »اإن 

ال�سركة  �سيو�سع جمموعة منتجات  كا�س 

الدفع  حلول  من  املزيد  اإدراج  خال  من 

ال���ت���ج���اري، وخ����ي����ارات ت������داول ال��ع��م��ات 

اال�ستثمارية«. امل�سفرة، واخلدمات 

مت����ك����ن ت�������س���ي���ر ك����ا�����س م�����ن اإج��������راء 

حت���وي���ات ف���وري���ة ع���اب���ر ل���ل���ح���دود ع��ر 

واخل��ارج،  اإفريقيا  يف  املحمولة  الهواتف 

البلدان  يف  للتو�سع  االأم��وال  و�ست�ستخدم 

التي �ستعلن عنها يف عام 2021.

 3 ال�����س��رك��ة ل��دي��ه��ا  اأن  ال���ب���ي���ان  وذك�����ر 

ماين م�ستخدم على من�ستها يف جميع 

اإفريقيا، بداية من غانا، واأوغندا،  اأنحاء 

ونيجرييا،  وروان�����دا،  وت��ن��زان��ي��ا،  وك��ي��ن��ي��ا، 

األ��ف   80 اأف��ري��ق��ي��ا، وت��ق��وم بنحو  وج��ن��وب 

يوميا. معاملة 

وق�������ال ه������ام ����س���ريون���وج���ي ال���رئ���ي�������س 

التنفيذي ل�سركة ت�سير كا�س يف البيان، 

عر  ال�سركات  من  عماءنا  نخدم  »اإن��ن��ا 

.»P2P املن�سة اخلا�سة لهم 

دبي - �لبو�بة �لعربية للأخبار �لتقنية

ل�سركة  ال�سينيون  املناف�سون  يتخذ 

واأوب���و  ���س��اوم��ي  �سمنهم  وم���ن  ه����واوي، 

وف��ي��ف��و، خ���ط���وات ���س��ارم��ة ل��ا���س��ت��ي��اء 

ع��ل��ى ح�����س��ة ���س��وق��ي��ة م���ن م��ن��اف�����س��ت��ه��م 

ال���ع���م���اق���ة، ب���ع���د ت�������س���دي���د ال���ع���ق���وب���ات 

االأمريكية التي اأعاقت �سا�سل التوريد 

بال�سركة. اخلا�سة 

وب���اع���ت ه�����واوي يف وق����ت ���س��اب��ق من 

الفرعية  التجارية  ال�سهر عامتها  هذا 

Honor، وذل��ك يف حماولة  )ه��ون��ر( 

حل���م���اي���ة ���س��ل�����س��ل��ة ت����وري����د ه����ون����ر م��ن 

ال���ت���ي جعلت  االأم���ريك���ي���ة،  االإج��������راءات 

م���ن ال�����س��ع��ب احل�����س��ول ع��ل��ى امل��ك��ون��ات 

االأ�سا�سية.

ال�سينيون  ه��واوي  مناف�سو  ويتطلع 

الكت�ساب  م�ساكلها  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  اإىل 

املتو�سطة  الهواتف  �سوق  يف  اأكر  ح�سة 

والرائدة.

امل����دي����ر  ق�������ال  ال���������س����ي����اق،  ه�������ذا  ويف 

االإنتاج يف �سركة  امل�سوؤول عن  التنفيذي 

Realme لت�سنيع الهواتف املحمولة 
يف  ت�سرتك  التي   ،Derek Wang
ال�سركات  »اإن  اأوبو:  التوريد مع  �سل�سلة 

املقبل«. ال�سينية ترفع توقعاتها للعام 

وفيفو  واأوبو  �ساومي  »تعتقد  واأ�ساف: 

اأن العقوبات املفرو�سة على هواوي ت�سبب 

ويرغب  ال��دول��ي��ة،  ال�سوق  يف  لها  ال�سرر 

على  احل�����س��ول  يف  ال�سينيون  املناف�سون 

ح�سة �سوقية من هواوي«.

قد  االأمريكية  التجارة  وزارة  وكانت 

اأوقفت يف �سهر اأغ�سط�س و�سول هواوي 

ال�سرورية  االأمريكية  التكنولوجيا  اإىل 

امل��ح��م��ول��ة،  ال��ه��وات��ف  جم���ال  يف  لعملها 

اأمنيا،  ت��ه��دي��ًدا  ت�سكل  اأن��ه��ا  اأ���س��ا���س  على 

ال�سينية. ال�سركة  وهي تهمة تنفيها 

وت���ف���وق���ت ه������واوي ع��ل��ى ���س��ام�����س��ون��غ 

�سناعة  �سركة  ب�سفتها  وج��ي��زة  ل��ف��رتة 

ال��ع��امل يف  ال��ك��رى يف  ال��ه��وات��ف الذكية 

اأن  قبل  ال��ع��ام،  ه��ذا  م��ن  االأول  الن�سف 

اإىل   %23 ب��ن�����س��ب��ة  ال�����س��ح��ن��ات  ت��ن��خ��ف�����س 

51.7 مليون وحدة يف الربع الثالث.

وم�����ا زال������ت ه�������واوي ت�����س��ت��ح��وذ ع��ل��ى 

ال��ث��ال��ث،  ال��رب��ع  ال�����س��وق يف  م��ن   %41.2

18.4% ، واأوبو بن�سبة  تليها فيفو بن�سبة 

.%12.6 16.8%، و�ساومي بن�سبة 

واأكد مراقبو ال�سناعة زيادة الطلبات 

م���ن ال���ب���ائ���ع���ن، ح��ي��ث ق���دم���ت ���س��اوم��ي 

مليون   100 اإىل  ي�سل  مل��ا  كافية  طلبات 

 2020 ع��ام  من  الرابع  الربع  بن  هاتف 

والربع االأول من عام 2021، بزيادة %50 

عن التوقعات قبل قيود �سهر اأغ�سط�س.

اإنتاج  توقعات  اأن  البيانات  واأظ��ه��رت 

اأي�سا بنحو  اأوبو وفيفو ارتفعت  �سركتي 

اأغ�سط�س، مع  �سهر  لكل منهما منذ   %8

و70  مليونا   90 اإىل  ت�سل  �سراء  طلبات 

مليون هاتف على التوايل.

وع�����ل�����ى ال����ع����ك���������س م������ن ذل���������ك، ف��ق��د 

 %55 بن�سبة  ه���واوي  ط��ل��ب��ات  انخف�ست 

ذل��ك  يف  ج��ه��از  م��ل��ي��ون   42 اإىل  ل��ت�����س��ل 

تركيا تفقد نصف سائحيها.. وعملتها تتراجع مجددًا
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العربية الريا�ض- 

الكربون  اقت�صاد  الع�صرين  جمموعة  تبنت 

الدائري، الذي اعتربوه نهجاً كلياً و�شاماًل لإدارة 

النبعاثات ال�شارة وتعزيز ا�شتقرار الأ�شواق.

وي���ه���دف اق��ت�����ش��اد ال��ك��رب��ون ال���دائ���ري ب�شكل 

اأ���ش��ا���ش��ي اإىل ت��ع��زي��ز ا���ش��ت��ق��رار واأم�����ن الأ����ش���واق 

والو�شول اإىل الطاقة واإدارة النبعاثات ال�شارة.

ه�����ذا الق���ت�������ش���اد ب���ن���ي ع���ل���ى اأرب����ع����ة ع��ن��ا���ش��ر 

واإعادة  التقليل  تعني  وهي   4Rs�ال رئي�شة، وهي 

ال���ش��ت��خ��دام واإع�����ادة ال��ت��دوي��ر والإزال������ة، ويتمثل 

ان��ب��ع��اث��ات  خف�ض  ع��رب  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  التقليل 

ا�شتخدام  غازات الحتبا�ض احل��راري، وذلك عرب 

ال��ت��ق��ن��ي��ات والب���ت���ك���ارات م��ث��ل ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 

وكفاءة الطاقة والطاقة النووية.

حتويل  اإىل  فت�شري  ال���ش��ت��خ��دام،  اإع�����ادة  اأم����ا 

النبعاثات ال�شارة اإىل مواد خام قّيمة لل�شناعات 

م����ن خ�����الل ت��ق��ن��ي��ة اح���ت���ج���از ال���ك���رب���ون واإع�������ادة 

ا�شتخدامه.

ف��ي��م��ا ت��ع��ن��ي اإع������ادة ال���ت���دوي���ر الع���ت���م���اد على 

ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال���ت���ح���ل���ل، مب���ا يف ذل��ك 

ا����ش���ت���خ���دام ح����ام����الت ال���ط���اق���ة م���ث���ل امل��ي��ث��ان��ول 

والأم���ون���ي���ا وال���ه���ي���دروج���ن ال��ت��ي مت��ث��ل ال����دورة 

الطبيعية.

الغالف اجلوي  النبعاثات من  اإزال��ة  واأخ��رياً 

الطبيعي  ال�شتخال�ض  ي��دور حول تطبيق  ال��ذي 

ل��ل��ك��رب��ون وت��خ��زي��ن��ه وا���ش��ت��خ��ال���ش��ه م���ن ال��ه��واء 

للق�شاء  الطبيعية  احللول  اإىل  اإ�شافة  مبا�شرة، 

على النبعاثات.

وي���رى وزراء ال��ط��اق��ة ل���دول جم��م��وع��ة ال����20 

كليا  نهجا  يعترب  للكربون  الدائري  القت�شاد  اأن 

الن��ب��ع��اث��ات،  لإدارة  وواق��ع��ي��ا  ومتكامال  و���ش��ام��ال 

مبا  املختلفة،  ال��ف��ر���ض  لبحث  �شعيهم  م��وؤك��دي��ن 

ومبادرات  وبرامج  له،  املخ�ش�شة  املن�شة  ذلك  يف 

القائمة على دفع التحولت نحو  ال���20  جمموعة 

طاقة مي�شورة التكلفة، ميكن العتماد عليها.

أميركا تتحرك لحظر صادرات 
تكنولوجية لـ89 شركة صينية

الصين تقترب من إزاحة أميركا عن 
عرش تكرير النفط

»باركليز« يتوقع ارتفاع النفط بأكثر 
من 7 دوالرات في 2021

العربية-وكاالت

اإ�����ش����دار  م����ن  ت���رم���ب  اإدارة  ت���ق���رب 

ل�شناعة  �شينية  �شركة   89 ت�شم  قائمة 

ال���ط���ريان وغ��ريه��ا م��ن ال�����ش��رك��ات التي 

���ش��ادرات  اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن  تتمكن  ل��ن 

ب�شبب عالقاتها  الأمريكية  التكنولوجيا 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة، وه���ي خ��ط��وة ق��د ت���وؤدي اإىل 

ت�شعيد التوترات يف الوقت الذي ت�شتعد 

فيه اإدارة بايدن لتويل القيادة.

لقائمة  م�����ش��ودة  م��ن  ن�شخة  وبح�شب 

من وزارة التجارة الأمريكية، فاإن �شركة 

ال�شن  يف  املحدودة  التجارية  الطائرات 

»ك����وم����اك« و����ش���رك���ة ���ش��ن��اع��ة ال���ط���ريان 

ال�شينية املحدودة هما من بن ال�شركات 

امل�شماة.

رويرز،  عن  نقاًل  »بلومبريغ«  وقالت 

اأن يقيد  �شاأنه  الإع��الن من  اإن مثل هذا 

ال�شركات من �شراء ال�شلع والتكنولوجيا 

الأمريكية.

وق���د ت��وؤج��ج ه���ذه اخل��ط��وة ال��ت��وت��رات 

املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ن  بالفعل  امل��ت��زاي��دة 

اأو  التجارة،  �شواء  جبهات  على  وال�شن 

ت��اي��وان، وال��ت��ع��ام��ل م��ع ف��ريو���ض ك��ورون��ا 

يف ال���وق���ت ال����ذي ي�����ش��ت��ع��د ف��ي��ه ال��رئ��ي�����ض 

امل���ن���ت���خ���ب ج����و ب����اي����دن ل����ت����ويل م��ن�����ش��ب 

الرئي�ض.

وقالت وزارة اخلارجية ال�شينية ام�ض 

الث���ن���ن، اإن��ه��ا »ت��ع��ار���ض ب�����ش��دة »ال��ق��م��ع 

الأمريكي لل�شركات ال�شينية دون �شبب. 

»العربية.نت«. اطلعت عليه 

اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  وقال 

»اإن��ه  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  ج��ي��ان  ىل  ت�شاو 

ي��ت��ع��ن ع��ل��ى ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ال��ت��وق��ف 

لقمع  القومي  الأمن  مفهوم  تو�شيع  عن 

الأجنبية«. ال�شركات 

»AVIC«، هي تكتل مملوك للدولة 

مع اأكرث من 100 �شركة تابعة واأكرث من 

يونيو/حزيران،  ويف  م��وظ��ف.  األ��ف   450

»اأيفيك« على قائمة  اإدارة ترمب  و�شعت 

عليها  ت�شيطر  اإنها  قالت  التي  ال�شركات 

ال�����ش��ع��ب��ي  ال���ت���ح���ري���ر  ج��ي�����ض  اأو مي��ل��ك��ه��ا 

�شركة  اأي�����ش��اً  ال�شركة  وت��دي��ر  ال�شيني. 

وطائرات  حربية  طائرات  ت�شنع  مدنية 

من  ب��اأج��زاء  بناوؤها  مت  بع�شها   - خا�شة 

���ش��ن��ع م�����ش��اري��ع م�����ش��رك��ة م���ع ���ش��رك��ات 

اأمريكية.

للدولة  اململوكة  كوماك  �شركة  تقوم 

ب���ت�������ش���ن���ي���ع ب�����دائ�����ل ل�����ط�����ائ�����رات ب���وي���ن���غ 

�شركات  اإىل  الآن  وت�شليمها  واإي��رب��ا���ض 

ال����ط����ريان ال�����ش��ي��ن��ي��ة ال����ك����ربى. وت��ن��ت��ج 

م�شمم  واحد  ممر  من  منوذًجا  ال�شركة 

واإي��رب��ا���ض   737 بوينغ  ط��ائ��رات  ملناف�شة 

م��ن  الأوىل  امل����راح����ل  يف  وه����ي   ،A320

تطوير طائرة ذات ج�شم عري�ض.

الطريان  ل�شوق  توقعاتها  اأح��دث  ويف 

ال���ت���ج���اري يف ال�����ش��ن، ق��ال��ت ب��وي��ن��غ اإن 

املرجح  م��ن  ال��ب��الد  ال��ط��ريان يف  �شركات 

خالل  ج��دي��دة  ط��ائ��رة   8600 ت�شري  اأن 

 1.4 باإجمايل  املقبلة  الع�شرين  ال�شنوات 

تريليون دولر.

ومن ال�شركات املعر�شة للخطر ب�شكل 

خ��ا���ض ���ش��رك��ة ج����رال اإل���ك���ري���ك، وه��ي 

لطائرة  بالن�شبة  كوماك.  ل�شركة  م��ورد 

C919 ذات الهيكل ال�شيق التي هي الآن 

قيد الختبار، ت�شتخدم كوماك حمركات 

 ،CFM International م���ن 

وهي م�شروع م�شرك 50/50 بن جرال 

الفرن�شية. �شافران  اإلكريك و�شركة 

امل����ال����ي����ة  الأوراق  جل����ن����ة  مت���������ش����ي 

قدما   ،»SEC« الأمريكية  والبور�شات 

ال�شينية  ال�شركات  بخلع  تهدد  خطة  يف 

م��ن ال��ب��ور���ش��ات الأم���ريك���ي���ة، ح�����ش��ب ما 

املا�شي،  الأ�شبوع  بلومبريغ  وكالة  ذكرت 

وتعتزم اقراح لئحة بحلول نهاية العام 

اإىل �شطب ال�شركات  اأن توؤدي  من �شاأنها 

م���ن ال��ق��ائ��م��ة ل���ع���دم ام��ت��ث��ال��ه��ا ل��ق��واع��د 

الأمريكية. التدقيق 

العربية-وكاالت

يف وق������ت ����ش���اب���ق م����ن ه������ذا ال�������ش���ه���ر، 

م�شفاة  �شل  دات�ض  روي��ال  �شركة  اأغلقت 

ل���وي���زي���ان���ا  ولي������ة  يف   »Convent«

الأم���ريك���ي���ة. وع��ل��ى ع��ك�����ض ال��ع��دي��د من 

م�����ش��ايف ال��ن��ف��ط ال���ت���ي مت اإغ���الق���ه���ا يف 

ال�������ش���ن���وات الأخ�������رية، ك���ان���ت »ك��ون��ف��ن��ت« 

مرتفعة  معايري  مع  التقادم:  عن  بعيداً 

وم��ت��ط��ورة  الأم��ريك��ي��ة،  للمعايري  وف��ق��اً 

مب���ا ي��ك��ف��ي ل��ت��ح��وي��ل جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة 

اأنواع وقود عالية  اإىل  الزيوت اخلام  من 

القيمة. ومع ذلك، اأرادت �شل، ثالث اأكرب 

�شركة نفطية رئي�شية يف العامل، اأن تقلل 

ب�����ش��ك��ل ج����ذري م��ن ط��اق��ة ال��ت��ك��ري��ر ومل 

تتمكن من العثور على م�شر.

عمال  فيه  اكت�شف  ال��ذى  الوقت  وف��ى 

اأن��ه��م   700 ال���ب���ال���غ ع���دده���م  »ك��ون��ف��ن��ت« 

ع��اط��ل��ون ع���ن ال��ع��م��ل، ي��ق��وم ن��ظ��راوؤه��م 

يف اجل��ان��ب الآخ����ر م��ن امل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ 

ب������اإط������الق وح��������دة ج�����دي�����دة يف جم��م��ع 

ت�������ش���ج���ي���ان���غ ال�����ع�����م�����الق ف������ى رون����غ���������ض 

للبروكيماويات يف �شمال �شرق ال�شن. 

وه����و جم����رد م�����ش��روع واح����د م���ن اأرب��ع��ة 

م�����ش��اري��ع ع��ل��ى الأق�����ل ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف 

التكريرية  طاقتها  جمموع  يبلغ  البالد، 

النفط  م��ن  ي��وم��ي��اً  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   1.2

اأ���ش��ط��ول امل��م��ل��ك��ة  اخل�����ام، اأي م���ا ي���ع���ادل 

وفقاً  النفط  م�شايف  من  باأكمله  املتحدة 

ل�«بلومبريغ«.

اإىل   »19- »ك���وف���ي���د  اأزم������ة  و����ش���ارع���ت 

حدوث حتول زلزايل يف �شناعة التكرير 

العاملية مع منو الطلب على البال�شتيك 

وال���وق���ود يف ال�����ش��ن وب��ق��ي��ة اآ���ش��ي��ا، حيث 

ه��ذا  م��ن  ب�����ش��رع��ة  الق��ت�����ش��ادات  تنتع�ض 

ال���وب���اء. ويف امل��ق��اب��ل، ت��ت�����ش��ارع امل�����ش��ايف 

يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واأوروب�����ا م��ع اأزم���ة 

ال��ت��ح��ول  اأن  اأع���م���ق، يف ح��ن  اق��ت�����ش��ادي��ة 

التوقعات  يخف  الأح��ف��وري  ال��وق��ود  ع��ن 

طويلة الأجل للطلب على النفط.

وق����د ك���ان���ت اأم���ريك���ا ع��ل��ى راأ������ض دول 

ال��ت��ك��ري��ر م��ن��ذ ب���داي���ة ع�����ش��ر ال��ن��ف��ط يف 

م��ن��ت�����ش��ف ال���ق���رن ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر، ول��ك��ن 

يف  املتحدة  الوليات  تزيح  �شوف  ال�شن 

وقت مبكر من العام املقبل، وفقاً لوكالة 

الدولية. الطاقة 

ال�����ذي  ال�����ع�����ام  وه������و   ،1967 ع������ام  يف 

اف��ت��ت��ح��ت ف��ي��ه م�����ش��ف��اة »ك��ون��ف��ن��ت«، ك��ان 

طاقة  �شعف   35 املتحدة  ال��ولي��ات  ل��دى 

ال�صينية. التكرير 

وذك�����رت وك���ال���ة ال��ط��اق��ة ال���دول���ي���ة يف 

عليه  واطلعت  »بلومبريغ«  نقلته  تقرير 

 1.7 نحو  فقد  العامل  اأن  »العربية.نت«، 

م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل م��ن ط��اق��ت��ه ال��ت��ك��ري��ري��ة 

يف  ن�شفها  اجل��ائ��ح��ة  بف�شل  ال��ع��ام  ه���ذا 

املتحدة. الوليات 

وق�������د ت�������ش���اع���ف���ت ط����اق����ة ال���ت���ك���ري���ر 

ال�شينية ثالث مرات تقريباً منذ مطلع 

الأل���ف���ي���ة ح��ي��ث ح���اول���ت م��واك��ب��ة ال��ن��م��و 

والبنزين.  ال��دي��زل  ل�شتهالك  ال�شريع 

ت��رت��ف��ع ط��اق��ة معاجلة  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 

البرول اخلام فى البالد اإىل مليار طن 

�صنويا اأو 20 مليون برميل يوميا بحلول 

فى  برميل  مليون   17.5 م��ن   2025 ع��ام 

ن��ه��اي��ة ه���ذا ال��ع��ام، وف��ق��ا مل��ا ذك���ره معهد 

التابع  والتكنولوجيا  القت�شاد  ب��ح��وث 

ال�شينية. الوطنية  البرول  ل�شركة 

وي����ع����د اأح�������د امل����ح����رك����ات ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

املتزايد  الطلب  هو  اجلديدة  للم�شاريع 

ع��ل��ى ال��ب��روك��ي��م��اوي��ات امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 

���ش��ن��اع��ة ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك. اأك���رث م��ن ن�شف 

ط��اق��ة ال��ت��ك��ري��ر ال��ت��ي ���ش��ي��ت��م اإ���ش��اف��ت��ه��ا 

يف   2027 اإىل   2019 م��ن  ال��ف��رة  خ���الل 

�شريكز  منها   %80 اإىل   %70 ونحو  اآ�شيا، 

مل�شت�شار  وف��ًق��ا  البال�شتيك،  اإن��ت��اج  ع��ل��ى 

ال�شناعة وود ماكنزي.

دبي - رويرتز

اأوب��ك+  ترجئ  اأن  باركليز  بنك  توقع 

زي������ادة اأه�������داف الإن�����ت�����اج ث���الث���ة اأ���ش��ه��ر 

ال�شهر  م��ن  وق��ت لح��ق  ح��ن جتتمع يف 

اجلاري.

يتوقع  اأن���ه  تقرير  يف  البنك  واأو���ش��ح 

ا�شتمرارا  اأوب��ك+  دعم  ا�شتمرار  يبدد  اأن 

املدى  يف  النفط  اأ�شعار  ل�شعف  حمتمال 

القريب اإىل حد كبري.

النفط  اإن��ت��اج  يبلغ  اأن  باركليز  وتوقع 

 11 ال��ق��ادم  ال��ع��ام  الأم��ريك��ي ق��رب نهاية 

من  قليل  بارتفاع  يوميا،  برميل  مليون 

10.8 مليون برميل يوميا يف ال�شابق.

اإنتاج  يبلغ  اأن  اأي�شا  توقعاته  وتظهر 

ل��ي��ب��ي��ا م���ن اخل�����ام يف امل��ت��و���ش��ط م��ل��ي��ون 

ارتفاعا  ال��ق��ادم،  ال��ع��ام  يف  يوميا  برميل 

من 0.5 مليون برميل يوميا يف ال�شابق.

53 دوالرا  اأن يبلغ �شعر برنت  ويتوقع 

الو�شيط  تك�شا�ض  غ��رب  وخ��ام  للربميل، 

الأمريكي 50 دولرا للربميل يف 2021.

ل��ق��اح��ات  ت���وزي���ع  اح���ت���م���ال  اإن  وق�����ال 

نقطة  الأرج��ح  على  �شيمثل  لكوفيد-19 

ت��غ��ي��ري ل��ل��ع��وام��ل الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��ن��ف��ط، اإذ 

اآفاق  ب�شاأن  ال�شبابية  اإزاحة  اإىل  �شيوؤدي 

التباعد الجتماعي. ب�شبب  الطلب 

العربية �سنغافورة- 

موؤخراً  اإنفي�شكو  اأجرتها  درا�شتها  ك�شفت 

ال��ت��ع��ّر���ض  ال���ذي���ن اخ����ت����اروا  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  اأن 

تكبدوا  ق��د  الآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  بوا�شطة  للذهب 

على الأرجح تكاليف اأكرب بكثري يف عام 2020، 

يف  املتداولة  املنتجات  اختاروا  بالذين  مقارنة 

البور�شات.

للذهب  الآج��ل��ة  العقود  ت���داول  وق��د ج��رى 

دولرات   10 ب���ع���الوة   ،2021 ف���رباي���ر  ت�����ش��ل��ي��م 

مقابل  اأ�شا�ض(  نقطة   51( تقريباً  لالأون�شة 

�شعر الذهب الفوري.

وي�شري حتليل اإنفي�شكو اإىل اأن هذه التكلفة 

التجديد  كتكاليف  باهظة  لي�شت  اأن��ه��ا  رغ��م 

متّثل  ت��زال  ل  اأنها  اإل  العام،  ه��ذا  يف  ال�شابقة 

ت��ك��ل��ف��ة ك��ب��رية ع��ل��ى امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن، ن���ظ���راً لأن 

 )2020 دي�شمرب  )يف  املنتهية  ال��ع��ق��ود  ت���داول 

جرى �شمن حدود اأ�شعار الذهب الفورية.

وب��ح�����ش��ب ج��ي��م غ���ول���دي؛ رئ��ي�����ض الأ����ش���واق 

امل���ال���ي���ة و����ش���ن���ادي���ق ال����ش���ت���ث���م���ار امل���ت���داول���ة 

وا���ش��رات��ي��ج��ي��ات امل���وؤ����ش���رات مل��ن��ط��ق��ة اأوروب�����ا 

وال�شرق الأو�شط واإفريقيا يف �شركة اإنفي�شكو، 

الذين  امل�شتثمرين  اأن  اإىل  ي�شري  »ذل��ك  ف��اإن 

ب��وا���ش��ط��ة العقود  ل��ل��ذه��ب  ال��ت��ع��ّر���ض  اخ���ت���اروا 

جتديد  تكاليف  تكّبدوا   2020 ع��ام  يف  الآج��ل��ة 

مراكمة ت�شل اإىل 600 نقطة اأ�شا�ض اأو اأكرث، 

الآجلة للذهب  العقود  اأ�شواق  جّراء ا�شطراب 

ب�شبب جائحة فريو�ض كورونا امل�شتجد.

وُيقارن هذا بالتعر�ض ل�شلع الذهب املادية 

التي  البور�شة  يف  املتداولة  ال�شلع  طريق  عن 

نقطة   15 ب��ه��ا  الح��ت��ف��اظ  ت��ك��ل��ف��ة  ت��ت��ع��دى  ل 

�شنوياً«. اأ�شا�ض 

وي�����ش��ّل��ط حت��ل��ي��ل اإن��ف��ي�����ش��ك��و ال�����ش��وء على 

امل�شتثمرون  يتكّبدها  التي  الزائدة  التكاليف 

على الأرجح مقابل التعّر�ض للذهب بوا�شطة 

ال��ع��ق��ود الآج���ل���ة، يف ال��وق��ت ال���ذي ي��ق��ّدم لهم 

يف  املتداولة  ال�شلع  بوا�شطة  للذهب  التعّر�ض 

البور�شة تكلفة منخف�شة جداً.

ت�����ش��ل��ي��م دي�����ش��م��رب  ال��ع��ق��ود  اإىل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 

ان��ت��ه��اء  م����ن  ح���ال���ي���اً  ت���ق���رب  وال����ت����ي  2020؛ 

اأن ال��ع��م��الء  ���ش��الح��ي��ت��ه��ا، اأظ���ه���رت ال��درا���ش��ة 

ال���ذي���ن ي��ت��ح��م��ل��ون ت��ك��ال��ي��ف جت���دي���د ال��ع��ق��ود 

دي�شمرب  ت�شليم  اإىل   2020 اأغ�شط�ض  ت�شليم 

لالأون�شة  دولر   27.50 ح���وايل  دف��ع��وا   2020

الذهب  �شعر  على  عالوة  اأ�شا�ض(  نقطة   146(

ت����داول العقود  ال���ف���وري. وق���د ج���رى م���وؤخ���راً 

ل��الأون�����ش��ة  دولر   2 بتكلفة  دي�����ش��م��رب  ت�شليم 

ال���ف���وري، ونتيجة  ال��ذه��ب  ���ش��ع��ر  ع���الوة ع��ل��ى 

اإج��م��ايل تكاليف  ل��ذل��ك ف��ق��د ت��ك��ّب��د ال��ع��م��الء 

الأمر  كبرية،  بعالوة  ال�شابق  التجديد  تداول 

الذي يتفق مع ما لحظته اإنفي�شكو يف غالبية 

تكاليف التجديد لهذا العام.

ال��ع��ق��ود  اأن  ح���ن  »يف  غ����ول����دي:  واأ�����ش����اف 

الآج����ل����ة ل���ل���ذه���ب جُت�������ّدد ع������ادة يف الأ����ش���ب���وع 

ال�شالحية،  فيه  تنتهي  ال��ذي  لل�شهر  ال�شابق 

�شلع  اإىل  للذهب  الآج��ل��ة  العقود  تبديل  ف��اإن 

اأي  يف  به  القيام  ميكن  البور�شة  يف  متداولة 

الآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  تبديل  تكلفة  وتعك�ض  وق���ت. 

ال��ب��ور���ش��ات  م���ت���داول���ة يف  ���ش��ل��ع  اإىل  ل��ل��ذه��ب 

ب�شلع  الآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  ت��ب��دي��ل  تكلفة  ع��م��وم��اً 

مقارنة  كثرياً  منخف�شة  تعترب  والتي  مادية، 

دي�شمرب  ت�����ش��ل��ي��م  ال��ع��ق��ود  ���ش��الح��ي��ة  ب��ان��ت��ه��اء 

ال��ذه��ب  ب�����ش��ع��ر  ت��داول��ه��ا  ي��ج��ري  ال��ت��ي   ،2020

الفوري. ويف ظل ظروف ال�شوق احلالية، يعد 

البور�شات  يف  امل��ت��داول��ة  ال�شلع  اإىل  التبديل 

خ���ي���اراً ج���ذاب���اً م��ق��ارن��ة ب��ال��ت��ك��ال��ي��ف احل��ال��ي��ة 

لتجديد العقود الآجلة للذهب«.

�شابقاً  امل�شتثمرين  من  الكثري  اعتاد  وق��د 

تكلفتها  لأن  الآج��ل��ة،  ال��ع��ق��ود  ا���ش��ت��خ��دام  على 

ك���ان���ت اأق�����ل. ل��ك��ن ت���غ���ريات اأ���ش��ا���ش��ي��ة ط��وي��ل��ة 

الأج�����ل ط�����راأت ع��ل��ى ك���ٍل م���ن اأ����ش���واق ال��ع��ق��ود 

اأث��رت  املتداولة،  ال�شتثمار  و�شناديق  الآجلة 

اأ�شواق  واأ�شبحت  املنتجن.  كال  تكاليف  على 

على  قدرة  اأكرث  املتداولة  ال�شتثمار  �شناديق 

على  اخل��دم��ات  مقدمي  اأج���رب  مم��ا  املناف�شة، 

تخفي�ض الر�شوم الإدارية والتكاليف، يف حن 

تكاليف  بارتفاع  الآجلة  العقود  اأ�شعار  تاأثرت 

راأ�ض املال وانخفا�ض رغبة البنوك باملخاطرة، 

التنظيمية  ال��ت��غ��ريات  ع��ن  اأ���ش��ا���ش��اً  الناجمن 

املطّبقة منذ الأزمة املالية.

لقد ت�شبب الوباء احلايل يف �شل�شلة اأحداث 

ذل��ك  ال��ذه��ب، مب��ا يف  ���ش��وق  غ��ري م�شبوقة يف 

تبديل  اآليات  على  اللوج�شتية  الق�شايا  تاأثري 

رق��م  وت�شجيل  م��ادي��ة،  ب�شلع  الآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود 

كومك�ض،  بور�شة  يف  الذهب  لتخزين  قيا�شي 

وارت��ف��اع اأ���ش��ع��ار ال��ذه��ب ال��ن��اج��م ع��ن خم��اوف 

ال�����ش��وق  ا����ش���ط���راب  واأدى  امل���ع���رو����ض.  ن��ق�����ض 

ب�شاأن  امل�شتثمرين  ب��ن  يقن  ع��دم  ح��ال��ة  اإىل 

وتتميز  الآج��ل��ة.  بالعقود  الحتفاظ  تكاليف 

باأنها  امل��ت��داول��ة  ال�شتثمار  �شناديق  تكاليف 

ال��وق��ت  ف��اأك��رث م��ع م���رور  اأك���رث  ق��اب��ل��ة للتنبوؤ 

منا�شبة  يجعلها  مما  كبري،  حد  اإىل  ومت�شقة 

اأكرث للم�شتثمرين على املدى الطويل.

مدير  ت�شرييلو؛  األي�شيو  ق��ال  جانبه،  من 

خ���دم���ة ال���ع���م���الء مل��ن��ط��ق��ة اأوروب��������ا وال�������ش���رق 

»قد  اإنفي�شكو:  �شركة  يف  واإف��ري��ق��ي��ا  الأو���ش��ط 

منا�شباً  خ��ي��اراً  للذهب  الآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  ت��ك��ون 

ل  ال��ذي��ن  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف  للم�شتثمرين 

املادي.  ب�شكله  بالذهب  الحتفاظ  يف  يرغبون 

ت�شتدعي مراعاة  ال�شوق احلالية  لكن ظروف 

من  وال��ت��ج��دي��د  للهام�ض  املرتفعة  التكاليف 

ال�شلع  وتوّفر  لحق.  اآجل  عقد  اإىل  اآجل  عقد 

منخف�شة  و�شيلة  الذهب  بور�شة  يف  املتداولة 

لأ�شعار  للتعّر�ض  وف��ع��ال��ة  وب�شيطة  التكلفة 

وامل���رور  اإ���ش��اف��ي��ة  تكاليف  تكّبد  دون  ال��ذه��ب، 

ب��ت��ع��ق��ي��دات الأن����واع الأخ����رى م��ن ا���ش��ت��ث��م��ارات 

الذهب«.

الجائحة تتسبب بسلسلة أحداث غير مسبوقة في سوق الذهب

دبي - العربية

ق��������ررت دول��������ة الإم��������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 

بتاأ�شي�ض  الأجانب  للم�شتثمرين  ال�شماح 

ال�����ش��رك��ات، ومت��ل��ك��ه��ا ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل دون 

احلاجة ل�شراط جن�شية معينة.

العربية  الإم��ارات  دولة  رئي�ض  واأ�شدر 

املتحدة، ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 

بتعديل  بقانون  مر�شوماً  الثنن،  ام�ض 

ل���رواد الأع��م��ال  ال�����ش��رك��ات، يتيح  ق��ان��ون 

تاأ�شي�ض  اإمكانية  الأج��ان��ب  وامل�شتثمرين 

ال�������ش���رك���ات ومت��ل��ك��ه��ا ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل دون 

احلاجة ل�شراط جن�شية معينة.

الذي  ال�شرط  اإلغاء  التعديل  وت�شمن 

ي��ل��زم ال�����ش��رك��ة الأج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��رغ��ب يف 

ف��ت��ح ف���رع ل��ه��ا داخ����ل ال���دول���ة ب����اأن ي��ك��ون 

لها وكيل من مواطني الدولة، نقاًل عن 

وكالة الأنباء الإماراتية »وام«.

تنظيم  اإع�����ادة  ال��ت��ع��دي��الت  وت�����ش��م��ن��ت 

ب��ع�����ض اأح����ك����ام وق����واع����د ال�������ش���رك���ات ذات 

واإل��غ��اء  وامل�شاهمة،  امل��ح��دودة  امل�شوؤولية 

املر�شوم بقانون احتادي رقم /19/ ل�شنة 

2018 ب�شاأن ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر.

املحلية  ال�شلطة  بقانون  املر�شوم  ومنح 

ن�شبة  حتديد  ت�شمل  �شالحيات  املخت�شة 

مال  راأ����ض  يف  امل��واط��ن��ن  مل�شاهمة  معينة 

التي  ال�شركات  ك��اف��ة  اإدارات  جمال�ض  اأو 

واملوافقة  اخت�شا�شها،  نطاق  يف  توؤ�ش�ض 

بخالف  ال�����ش��رك��ات  تاأ�شي�ض  ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى 

الر�شوم وفق  امل�شاهمة وحتديد  ال�شركات 

ال�شوابط التي يعتمدها جمل�ض الوزراء.

ون�������ض امل���ر����ش���وم ب���ق���ان���ون ع��ل��ى اإع�����ادة 

الإدارات  جم���ال�������ض  ح���وك���م���ة  ت���ن���ظ���ي���م 

ال�������ش���رك���ات  ال���ع���م���وم���ي���ة يف  واجل���م���ع���ي���ة 

امل�������ش���اه���م���ة، وال�������ش���م���اح ل���غ���ري ����ش���رك���ات 

امل�����ش��اه��م��ة مب��م��ار���ش��ة اأن�����ش��ط��ة ا���ش��ت��ث��م��ار 

الأم������وال حل�����ش��اب ال��غ��ري يف ح���ال اأق���رت 

ال���ق���وان���ن امل��ن��ظ��م��ة ل���ه���ذه الأن�����ش��ط��ة اأو 

القرارات ال�شادرة مبوجبها ذلك.

الأوراق  هيئة  ب��ق��ان��ون  امل��ر���ش��وم  وم��ن��ح 

ال�شوابط  و�شع  �شالحية  وال�شلع  املالية 

العينية،  احل�ش�ض  لتقييم  والإج����راءات 

و�شجل اأ�شماء امل�شاهمن حل�شور اجتماع 

لل�شركة. العمومية  اجلمعية 

اإلمارات تسمح لألجانب بتأسيس وتملك الشركات دون 
الحاجة لشريك مواطن

اقتصاد الكربون الدائري على رأس الملفات االقتصادية 
في قمة العشرين



االعالين
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اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اول (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

لل�سركة روؤية ثالثية االبعاد للتدريب واال�ست�سارات الت�سويقية  

بتاريخ   )10127( الرقم  حتت  ذ.م.م  ك�سركة   لدينا  امل�سجلة 

)2005/5/19( قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 

من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ض  على  املوافقة   )  2020/10/22(

)30,000( دينار اردين لي�سبح )10.000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  االعرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

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 مك�سيم للخدمات 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  التجارية    

2014/5/6 قد قررت  حمدودة حتت الرقم )36751( بتاريخ 

املوافقة    2020/9/12 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد ر�سا خالد 

عبيدات  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �ساحية الر�سيد - هاتف 0797779044

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200117531(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  حمي�سن   و�سادي  حممد  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )101081( بتاريخ 2011/3/31 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/29 

حمي�سن   ح�سن  حممد  �سادي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء اجلديدة / �ض الكرامة / ت: 

0790792860

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 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 

�سجل  يف  وامل�سجلة  ع�سل   واب��و  العمري  �سركة  ب��ان  والتجارة 

  2018/5/29 بتاريخ   )118353( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : العمري وابو ع�سل

اإىل �سركة : زهري وعامر العمري

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  الهنجر  مطعم  �سركة  ب��اأن 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)55533( بتاريخ )2020/10/9( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/11/22(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200032851(

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 يا�سني وحممد خري عكا�ض  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1988/6/4 بتاريخ   )20283( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/11/23 

» عكا�ض   اينا�ض » حممد �سباح  ال�سيد /ال�سيدة   وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   /  101 عمارة   / ال�سمي�ساين   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0796818836

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200152435(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  عن�سره   وع�سام  خليل  �سركة  باأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2016/2/8 حتت الرقم )113253( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/11/23 

عن�سره   خليل  ميخائيل  خليل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / ال�سويفية / ت: 0795154888

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200040383(

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 بات�سريي ال�سرور  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1972/4/9 بتاريخ   )2183( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/11/23 

» عكا�ض   اينا�ض » حممد �سباح  ال�سيد /ال�سيدة   وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   /  101 عمارة   / ال�سمي�ساين   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0796818836

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة ناجح ربابعه و�سركاه  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )11385( بتاريخ 

2005/5/19  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ناجح ربابعة و�سركاه

اإىل �سركة : ناجح ربابعة و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

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   التجاريه   للخدمات  مك�سيم  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 36751 ( 

بتاريخ ) 2014/5/6(

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 : ر�سا خالد عبيدات

عنوان امل�سفي : عمان – �ساحية الر�سيد

خلوي ) 0797779044 ( 

م�سفي ال�سركة

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 

وامل�سجلة  و�سريكه   خليل  ح�سن  حممد  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )120223( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2019/11/4  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حممد ح�سن خليل و�سريكه

اإىل �سركة : زيد املزاهره 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

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املعلمة / خلود احمد 

علي العموش
يف  عملك  عن  منقطعة  ان��ك  حيث 

الزرقاء  جامعة  وم��دار���ض  ريا�ض 

متتالية  اي��ام   10 عن  تزيد  ملدة  و 

لغاية  عملك  مقر  اىل  تعودي  ومل 

ت��اري��خ ه��ذا االن����ذار دون اج��ازة 

ل��ذا   . م�����س��روع  او ع���ذر  ق��ان��ون��ي��ة 

عملك  اىل  بالعودة  ننذرك  فاننا 

ن�سر  تاريخ  اي��ام من   3 م��دة  خ��الل 

تعتربين  �سوف  واال  االع��الن  هذا 

حقوقك  وجميع  لوظيفتك  فاقدة 

 28 امل��ادة  باأحكام  عمال  العمالية 

/ ه� من قانون العمل االردين رقم 

1996 وتعديالته مع  ل�سنة   )  8 (

حقوقها  بكامل  ال�سركة  احتفاظ 

جتاهك .

رياض ومدارس جامعة الزرقاء

الثالثاء  24 / 11 / 2020

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

.)  INTRA AORTIC BALLOONS اتفاقية توريد ( A / 2017 /1 رقم �ض

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 ) 60 ( �ستون دينار اردين غري م�سرتدة.

اخلمي�ض  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ض  تودع 

املوافق 2020/12/17 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�ض وال تقبل 

على 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 

نوع  كهرباء  ملولد  الثالثة  الرئي�سية  القواطع  ا�ستبدال   ( را�سد  االمري  م.   /  2020  / ه�  د  رقم 

.)  SDMO
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 ) 10 ( ع�سرة دينار اردين غري م�سرتدة.

االربعاء  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ض  تودع 

املوافق 2020/12/2 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�ض وال تقبل على 

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 اعادة طرح عطاء بيع
كميات معادن مختلفة

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية – اجلي�ض العربي / مديرية امل�سرتيات الدفاعية عن اعالن اعادة طرح 

7 / 2 / ب / 2020 / فوارغ ذخرية اخلا�ض ببيع كميات خمتلفة واملوجودة لدى قيادة الذخرية  العطاء رقم م �ض 

الع�سكرية فعلى املتعهدين الراغبني باال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة مديرية امل�سرتيات الدفاعية / �سعبة االمداد 

م�سرتدة  غري  اردين  دينار  �ستون   )  60  ( وقدره  مبلغ  دفع  مقابل  العطاء  دعوة  �سروط  من  ن�سخة  ل�سراء  والتموين 

م�سطحبني معهم رخ�سة املهن و�سجل جتاري �ساري املفعول او �سورة عنهما .

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 1000 ( العا�سرة �سباحا وي�ستمر و لغاية ) 1300 ( الواحدة بعد الظهر 

من كل يوم ما عدا يومي االحد واخلمي�ض وايام العطل الر�سمية ويكون يوم االثنني املوافق 2020/12/7 ال�ساعة ) 

1300 ( الواحدة بعد الظهر اخر موعد لبيع املناق�سات .

يحق للمتعهدين الراغبني باال�سرتاك بالعطاء مراجعة املوقع اعاله لالطالع على اللوازم املباعة ومعاينتها على ار�ض 

الواقع .

يحق لل�سركات التي ا�سرتت دعوة العطاء يف املرة ال�سابقة احل�سول على ن�سخة جمانية من دعوة العطاء .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم اىل مديرية امل�سرتيات الدفاعية / �سكرتري اللجان قبل ال�ساعة ) 1300 ( 

الواحدة من بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق 2020/12/8 ومرفق بها تاأمني مايل م�سدق بن�سبة ) 5% ( من قيمة اللوازم 

وكل مناق�سة ترد بعد هذا التاريخ او غري مرفق بها تامني مايل تهمل وال ينظر بها .
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الدويل
90 الثالثاء  24/ 11 / 2020 

 �سّكلت زيارتنا اإىل )بيت احلجيج الرو�سي( والكني�سة الرو�سية يف منطقة ُعّماد ال�سيد امل�سيح، يف 

منطقة الغور، عالمة فارقة يف رحالتنا املتالحقة اإىل خمتلف اأرج��اء الأردن العزيز برتتيب عايل 

امل�ستوى من وزارة ال�سياحة والآثار يف اإطار برنامج )الأردن جّنة(.

 على ال�سفة ال�سرقية لنهر الأردن العريق، الذي �سهد قبل اأكرث من األفي �سنة ُعّماد ال�سيد امل�سيح 

له املجد، على يد القدي�س يوحنا املعمدان، ويف اأروقة الكني�سة الرو�سية، التقينا )قد�س الأب ميخيى(، 

راعي هذا املوقع املُقّد�س، و�سررنا للموعظة العميقة التي ا�ستمعنا اإليها منه، عن معنى وهدف احلياة 

ْه��ِر على الكرة الأر�سية، كانت كلماته ذهبية رائعة تريح  ِم��َن ال��َدّ ووج��ود الأن�سان يف ِحْقَبٌة ق�سرية 

النفو�س وذكرتنا ب�ِ)القدي�س يوحنا الذهبي الَفم(، تلميذ ال�سيد امل�سيح، الذي جال يف هذه املنطقة 

ُمب�ّسراً وداعياً للكلمة احلق، واملحبة بني الب�سر، و�سالم النا�س والأمُم والدول وال�سالطني، ف�سكراً 

لوزارة ال�سياحة والآث��ار، التي مّكنتنا من التعّرف على هذه املنطقة، التي َترنو اإليها جميع ال�سعوب 

الدولية،  عالقاتها  ويف  وال�سعبية  الر�سمية  يومياتها  يف  ت�ستخدمها  اأو  الرو�سية؛  باللغة  املتحدثة 

بخا�سة تلك التي تقع يف قارة �سرق اأوروبا.

 يف رحلتنا اإىل “املغط�س”؛ وهو الوحيد من نوعه على وجه الب�سيطة لكون الدعوة للكلمة انطلقت 

منه اأوًل؛ َيحدونا نحن اأع�ساء )نادي “ناديجدا” لل�سيدات الناطقات باللغة الرو�سية(، الأمل والعمل 

لن�سر الكلمة احلق عن الأردن وعن املغط�س وعن بيت احلجيج الرو�سي، وهي مواقع مقد�سة عاملياً 

ترعاها وت�سونها وحتدب عليها وحتميها احلكومتان الأردنية والرو�سية، لكونها منطقة جذب دويل 

لالإن�سانية التي ترنو اإىل راحة النفو�س و�سفائها، ولإع��ادة من َحاد عن الطريق املُ�ستقيم اإىل جادة 

ال�سواب، ولن�سر ال�سالم والمان يف اأبناء اهلل يف هذا الكون املتالطمة اأمواجه العاتية.

للتغطيات  رئا�سته  تعتمدها  ولهذا  فيه  ع�سو  ال�سطور  ه��ذه  وكاتبة  )ناديجدا(  يف  ارتاأينا  لقد   

ال�سياحية التي تنظمها؛ ترتيب زيارة جماعية لنا اإىل املغط�س تنطلق من جهتني، الأوىل من العقبة 

رئي�سة  نائب  وهي  املنري”،  “الال  برئا�سة  عّمان  من  والثانية  نزارنكو،  نتاليا  النادي  رئي�سة  بقيادة 

ال�سيدات  �سامياً هو تعظيم املوقع برتويجه حملياً من خالل  اأعيننا هدفاً  النادي، واأ�سعني ن�سب 

اأعمال �سخمة بال �سك ويف  بروافعنا الإعالمية وعالقاتنا اخلارجية، وهي  النادي، وعاملياً  اأع�ساء 

غاية الت�سّعب، ونبتهج لل�سعادة التي ت�سكن يف عقول وقلوب امل�سيحيني ورجال الدين والقراء عموماً، 

لطالعهم على ن�ساطاتنا من خالل مقالتنا يف )الأنباط( الغراء، التي نوّثق فيها اأن�سطتنا بدعم 

مبا�سر من وزارة ال�سياحة والآث��ار ونادي )ناديجدا(، �سّيما واأن النادي نا�سط على الأر���س الأردنية 

املُقد�سة وينهل الربكات منها. 

 تتكرر زياراتي كدليل �سياحي ُمعتمد من نادي )ناديجدا( للمغط�س والكني�سة الرو�سية وبيت 

احلجيج الرو�سي على الأر�س الأردنية املُباركة؛ فهو موقع ُمقّد�س �ساركُت �سخ�سياً يف ح�سور حفل 

افتتاحه بدعوة ر�سمية، وتلقيت هدية ثمينة حينها من اآب��اء املوقع؛ وها اأنا اإذ اأُوا�سل بذل جهودي 

من  لتمكيني  )ناديجدا(  ن��ادي  اأ�سكر  عنه،  الغنية  والدينية  التاريخية  ملعاريف  ا�ستناداً  به  للتعريف 

ال�ستزادة منه روحياً مرة تلو اأخرى. 

 ومبنا�سبة زيارتنا ملوقع الُعّماد على الأر�س الأردنية املِعطاءة واخلرّية واملُقّد�سة، ُنعرب يف نادي 

)ناديجدا( النا�سط، عن �سكرنا الالحمدود جلاللة امللك عبداهلل الثاين لدوره الفاعل بكل ما يت�سل 

بهذا املكان املٌقّد�س، ولدعمه املتوا�سل حل��وار الأدي��ان والثقافات بني ال�سعوب وال��دول يف كل ارجاء 

دة تفتخر بجهود جاللته يف  الَعامل، ولرعايته واهتمامه بالأماكن املقد�سة، ان �سعوب العامل املوحِّ

هذا امل�سمار الروحي والأن�ساين النبيل، اإذ ُيقّدم جاللته هذا املوقع املُتفّرد والذي ل مثيل له مكاناً 

وزماناً على مدار تالحق الألفيات، ملليارات الب�سر واإىل بطاركة ومطارنة وُخّدام الكنائ�س امل�سيحية 

يف جمموعة البلدان ال�سالفية الكثرية العدد؛ لينهلوا من ال�سالم والأمان الها�سمي ماو�سعهم الِو�سع 

اإىل ذلك �سبيال.

* كاتبة واإعالمية اأردنية- رو�سية متخ�س�سة بالتاريخ وال�سياحة الأردنية، رئي�سة حترير �سحيفة 

»امللحق الرو�سي« يف �سحيفة »ذا �ستار« �سابقاً، حا�سلة على اأو�سمة وميداليات رفيعة امل�ستوى.

نيدوغينا* يلينا 

»ناديجدا«.. الَمغطس 
وبيت الحجيج الروسي االنباط - وكاالت

ث��ورات  ال��زم��ن، انطلقت  ق��ب��ل ع��ق��د م��ن 

�سد  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  م��ن  ع���دد  يف  �سعبية 

الغ�سب  واأط���اح  وال��ف��ق��ر،  والقمع  الت�سلط 

حكمت  “دكتاتورية”  واأن���ظ���م���ة  ب���روؤ����س���اء 

مل  واإن  ل��ع��ق��ود،  ح��دي��دي��ة  بقب�سة  ب��ل��دان��ه��ا 

تاأت دائماً باحلرية والرخاء املن�سودين.

وح���ده ال��رئ��ي�����س ال�����س��وري ب�����س��ار الأ���س��د 

���س��م��د يف وج���ه ال���ث���ورة وال��ع��زل��ة واحل���رب 

والنقمة، رغم الدمار واملوت والت�سرد الذي 

�سرب بلده ول يزال.

اإن الأ���س��د  وي���ق���ول خ����رباء و���س��ي��ا���س��ي��ون 

حتت  �سي�سقط  ب���اأن���ه  ك���ث���ريون  ت��ن��ب��اأ  ال����ذي 

����س���غ���ط ال���������س����ارع ب���ع���د اأ����س���اب���ي���ع م����ن ب���دء 

الن��ت��ف��ا���س��ة ����س���ده، ا���س��ت��ف��اد م���ن ت��ق��اط��ع 

ع��وام��ل داخ��ل��ي��ة اأب���رزه���ا حت��ّك��م��ه ب��ال��ق��وات 

راأ�سها  على  وخارجية  والع�سكرية،  الأمنية 

تلكوؤ الغرب يف ا�ستخدام القوة �سده مقابل 

رو�سيا،  ثم  اإي��ران  من  حا�سم  ع�سكري  دعم 

وا�ستثمار  ال�سرب  ذلك  اإىل  ي�ساف  ليبقى. 

لعامل الوقت م�سهود لهما يف عائلة الأ�سد 

التي حتكم �سوريا منذ ال�سبعينات.

يف  ال�سلمية  الحتجاجات  انطالق  لدى 

ال��ق��وة،  الأ���س��د  اخ��ت��ار   ،2011 اآذار  منت�سف 

و���س��رع��ان م��ا حت��ّول��ت ن��زاع��اً م��دم��راً فاقمه 

“اجلهادية”  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ن��ف��وذ  ت�����س��اع��د 

يف  �ساهمت  ع��ّدة  خارجية  اأط���راف  وت��دخ��ل 

الأ�سد كل من حمل  امل�سهد. و�سّنف  تعقيد 

ال�سالح �سّده بالإرهابي.

380 األف واعتقال  ورغم مقتل اأكرث من 

ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  ودم������ار  الآلف  ع�������س���رات 

وا����س���ت���ن���زاف الق���ت�������س���اد ون������زوح وت�����س��ري��د 

اأك���رث م��ن ن�سف ال�����س��ك��ان، اح��ت��ف��ظ الأ���س��د 

من  اأك���رث  على  ق��وات��ه  وت�سيطر  مبن�سبه. 

ي��ع��اين  ف��ي��م��ا  ال����ب����الد،  70% م���ن م�����س��اح��ة 

ال�����س��ع��ب م���ن اأزم������ة اق��ت�����س��ادي��ة ح�����ادة مع 

عقوبات  وت��داع��ي��ات  ال��دول��ة  م���وارد  ن�سوب 

دولية مفرو�سة.

ال���ذي خلف  اأن الأ����س���د  وي���رى حم��ل��ل��ون 

والده الراحل حافظ الأ�سد عام 2000، ورث 

الغام�سة،  وال�سخ�سية  الباردة  الطباع  عنه 

وتتلمذ على يده يف ال�سرب ولعب ذلك دوراً 

ال�سيا�سي  “�سموده”.ويقول  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً 

اللبناين املخ�سرم كرمي بقرادوين “بعدما 

ط��ال��ب ال���ع���امل ك��ل��ه ب��رح��ي��ل��ه ق��ب��ل ���س��ن��وات 

يجد  اأن  ال��ي��وم  ي��ري��د  �سي�سقط،  اأن���ه  وظ���ّن 

ي�ستثمر  الأ�سد كيف  لقد عرف  احلّل معه. 

مل  ال����ن����زاع،  ان�����دلع  الوقت”.منذ  ع���ام���ل 

اإبداء ثقته  اأي ت�سريح عن  يتوان الأ�سد يف 

ال��ك��ب��رية ب��ال��ق��درة ع��ل��ى الن��ت�����س��ار ح��ت��ى يف 

اأكرث حلظاته �سعفاً.

وي�����س��ي��ف ب���ق���رادوين ال����ذي ل��ع��ب ل��وق��ت 

طويل دور الو�سيط بني احلكومة ال�سورية 

واأط������راف ل��ب��ن��ان��ي��ة، “مل ي���رتاج���ع الأ���س��د 

اأي  دون  م��ن  مب��واق��ف��ه  مت�سك  خ��ط��وة.  اأي 

بالقوة  ي�سرتجع  اأن  م��ن  ومت��ّك��ن  ت��ع��دي��ل. 

اجلي�س  ال�سورية”.واأثبت  الأرا�سي  معظم 

متكن  ون��ظ��ام��ي  ع��ق��ائ��دي  “اأنه  ال�����س��وري، 

م��ن ال���س��ت��م��رار وح��م��اي��ة ���س��وري��ا يف اأ���س��واأ 

ك��م��ا يف دول  ع��ل��ي��ه  ي��ن��ق��ل��ب  الأو�����س����اع ومل 

اأخ�������رى، وه�����ذا م���ا ج��ع��ل الأ�����س����د من���وذج���اً 

ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��اً يف م���ا ُي���ع���رف ب���ث���ورات ال��رب��ي��ع 

وموالياً  متما�سكاً  اجلي�س  العربي”.وبقي 

الع�سكريني  اآلف  ان�����س��ق��اق  رغ���م  ل��الأ���س��د، 

التون�سي  اجلي�س  تخلي  �ساهم  بينما  عنه. 

ع���ن ال��رئ��ي�����س زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ب���ن ع��ل��ي يف 

التظاهرات، اىل مغادرة  دفعه، حتت �سغط 

ال�سعودية.  اإىل  الثاين  كانون   14 يف  البالد 

امل�����س��ري ح�سني  ال��رئ��ي�����س  ا���س��ت��ق��ال  ك��ذل��ك 

2011 بعد اأن اأدرك اأن  11 �سباط  مبارك يف 

اجلي�س مل يعد يحميه. وانقلب عدد كبري 

الليبي  الزعيم  �سد  الع�سكرية  الفرق  من 

قبل  ال�سلطة،  فرتك  تباعاً،  القذايف  معمر 

وتويف   .2011 الأول  ت�سرين   20 يقتل يف  اأن 

ومبارك يف م�سر،  ج��دة،  يف  بن علي لحقاً 

من تبعات املر�س.

وي���و����س���ح ال���ب���اح���ث يف م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 

والدرا�سات حول العامل العربي والإ�سالمي 

العوامل  اخت�سار  ميكن  اأّن���ه  بيرييه  توما 

ال�سلطة  الأ���س��د يف  ب��ق��اء  ���س��اه��م��ت يف  ال��ت��ي 

بعنوان واحد “ا�ستمرار ولء قيادة اجلي�س. 

عن  حتفظ  دم�سق  يف  ���س��وري  باحث  وي��رى 

اإنكار دور  “ل ميكن  اأنه  ا�سمه،  الك�سف عن 

عنه  يعرف  وم��ا  بقائه،  يف  الأ���س��د  �سخ�سية 

من اإ�سرار و�سرامة. فهو متّكن من ح�سر 

ال���ق���رارات ك��اف��ة ب��ي��ده وج��ع��ل اجل��ي�����س معه 

كامل”. ب�سكل 

االنباط - وكاالت

حذر وزير اخلارجية الأمريكي الأ�سبق، 

ه����ري ك��ي�����س��ن��ج��ر، م���ن ح����رب ط��اح��ن��ة قد 

التوتر  ب�سبب  وال�سني،  اأمريكا  بني  تن�سب 

ال���ك���ب���ري ال������ذي ح�����دث يف ال����ع����الق����ات ب��ني 

البلدين يف عهد الرئي�س دونالد ترامب.

التحرك  ���س��رورة  على  كي�سنجر  و���س��دد 

الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  قبل  من  ب�سرعة 

املنتخب حديثا، جو بايدن، بهدف  اجلديد 

ال�سني،  مع  الت�سال”  “خطوط  ا�ستعادة 

ال��ت��ي ت��وت��رت خ��الل ���س��ن��وات ح��ك��م ت��رام��ب، 

ال��ن��زاع  ت�ساعد  م��ن  خم��اط��ر  وج���ود  ب�سبب 

ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ت��ه��دد ب��و���س��ول��ه اإىل ���س��راع 

ع�سكري.

وق����������ال ك���ي�������س���ن���ج���ر خ��������الل اجل���ل�������س���ة 

لالقت�ساد  ب��ل��وم��ربغ  مل��ن��ت��دى  الف��ت��ت��اح��ي��ة 

اأ���س��ا���س ما  ه��ن��اك  ي��ك��ن  “ما مل  اجل���دي���د: 

العامل  ف��اإن  التعاونية،  الإج���راءات  لبع�س 

العاملية  للحرب  مماثلة  كارثة  اإىل  �سينزلق 

الأوىل«. و�سدد على اأن التقنيات الع�سكرية 

“اأكرث  الأزم����ة  ه��ذه  مثل  �ستجعل  امل��ت��اح��ة 

عليها”  “لل�سيطرة  قابلة  وغ��ري  �سعوبة” 

ال�سابقة.  الع�سور  يف  كانت  التي  تلك  من 

“اأمريكا  اإن  ع���اًم���ا(،   97( كي�سنجر  وق���ال 

وال�����س��ني ت��ن��ج��رف��ان ب�����س��ك��ل م��ت��زاي��د نحو 

دبلوما�سيتهما  ي���دي���ران  وه��م��ا  امل��واج��ه��ة، 

هو  “اخلطر  واأ�ساف:  املواجهة«.  بطريقة 

اأن بع�س الأزمات التي من املمكن اأن حتدث 

ق���د ت��ت��ج��اوز اخل���ط���اب وت��ت��ج��ه اإىل ���س��راع 

اأن  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  ون���وه  ح��ق��ي��ق��ي«.  ع�سكري 

بني  انفراجه  كورونا  فريو�س  اأزم��ة  حتدث 

النظر  باإمكانك  كان  “اإذا  وق��ال:  البلدين، 

اأنه  مبعنى  حتذير،  اأن��ه  19على  كوفيد  اإىل 

م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ع��م��ل��ي��ة ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل معه 

حد  اإىل  م�ستقل  ب�سكل  دول��ة  ك��ل  قبل  م��ن 

ك��ب��ري، ول��ك��ن احل��ل ط��وي��ل الأج���ل يجب اأن 

يكون على اأ�سا�س عاملي اإىل حد ما... يجب 

التعامل معه كدر�س«.

الأمريكية  ال�سينية  العالقات  وت�سهد 

م�ستوياتها  اأدن��ى  اإىل  وو�سلت  كبريا  توترا 

منذ عقود، رغم تو�سل اجلانبني اإىل اتفاق 

هذا  ب��داي��ة  الأوىل” يف  “للمرحلة  جت��اري 

ال��ع��ام. ل��ك��ن ال��ع��الق��ات ت��وت��رت ك��ث��ريا منذ 

كورونا. انت�سار 

وك��ث��ف ت��رام��ب ان��ت��ق��ادات��ه ال�����س��دي��دة اإىل 

اآلف  مبقتل  ت�سببت  اأنها  معتربا  ال�سني، 

وهو  الفريو�س،  انت�سار  ب�سبب  الأمريكيني 

الأمر الذي ترف�سه بكني.
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م��ث��ل ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي الأ���س��ب��ق، نيكول 

�ساركوزي، اأمام املحكمة، ام�س الثنني، بتهمتي 

حماولة ر�سوة قا�س وا�ستغالل النفوذ.

فريق  ع��ن  فرن�سية،  اإع���الم  و���س��ائ��ل  ونقلت 

على  ع��ر���س  “�ساركوزي  اإن  ق��ول��ه  الإدع�������اء، 

القا�سي جيلربت اأزيربت احل�سول على وظيفة 

مرموقة يف موناكو مقابل معلومات �سرية حول 

حتقيق يف مزاعم باأن �ساركوزي قبل اأموال من 

وريثة لوريال ليليان بيتينكور حلملته الرئا�سية 

اأي  ارت���ك���اب  ���س��ارك��وزي  ن��ف��ى  فيما   ،2007 ع���ام 

خمالفات يف جميع التحقيقات �سده.

وق����ام امل��ح��ق��ق��ون م��ن��ذ ع���ام 2013 مب��راق��ب��ة 

وحماميه  �ساركوزي  بني  الهاتفية  الت�سالت 

اأثناء حتقيقهم يف مزاعم متويل ليبي يف حملة 

خالل  املحققون  وع��ل��م   ،2007 ع��ام  ���س��ارك��وزي 

“�ساركوزي وحماميه كانا يتوا�سالن  اأن  ذلك 

باأ�سماء  م�سجلة  حممولة  ه��وات��ف  با�ستخدام 

م�ستعارة«. ووفق ممثلي الدع��اء، فاإن عمليات 

ناق�سا  وهرتزوغ  �ساركوزي  اأن  ك�سفت  التن�ست 

يف منا�سبات متعددة الت�سال باأزيربت، قا�سي 

حم��ك��م��ة ال��ن��ق�����س وامل��ط��ل��ع ب�����س��ك��ل ج��ي��د على 

حتقيق بيتنكور،

وي��ح��اك��م ه��رت��زوغ واأزي�����ربت م��ع ���س��ارك��وزي 

بتهمة ال��ف�����س��اد وا���س��ت��غ��الل ال��ن��ف��وذ، وي��واج��ه 

الثالثة عقوبة ت�سل اإىل ال�سجن ع�سر �سنوات 

وغ���رام���ات ب��اه��ظ��ة يف ح��ال��ة اإدان��ت��ه��م، ويعترب 

�ساركوزي وحزبه الذي ميّثل ميني الو�سط منذ 

�سنوات، اأن التحقيقات �سد الرئي�س ال�سابق ذات 

دوافع �سيا�سية.

وقالت �سحيفة “لينيون”، اإنها املرة الأوىل 

التي ميثل  الثانية  العاملية  احل��رب  نهاية  منذ 

فيها رئي�س لفرن�سا اأمام العدالة بتهم الف�ساد، 

بل  ل��وح��ده  يحاكم  ل��ن  “�ساركوزي  اأن  م��وؤك��دة 

ك��ل م��ن �سديقه  ال��ق�����س��اء  اأم����ام  �سيمثل م��ع��ه 

ال�سابق  والقا�سي  ه��رت��زوغ  ت��ي��ريي  وحماميه 

جيلبري اأزيبريغ«.
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مل مت�����س ����س���وى اأ���س��ه��ر ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى و���س��ع 

خربة  يف  ا�ستيطانية  ب�����وؤرة  ن����واة  امل�����س��ت��وط��ن��ني 

مع  ت��زام��ن  وم��ا  ال�سمالية،  ب��الأغ��وار  الفار�سية 

ذلك من ت�سييج م�ساحات من اأرا�سي املواطنني 

لإن�ساء  حثيثة  بخطوات  �سرعوا  حتى  و�سلبها، 

بوؤرة جديدة يف خربة �سمرة.

امل��ا���س��ي، ���س��رع م�ستوطنون  ن��ه��اي��ة الأ���س��ب��وع 

باإقامة خيام يف منطقة اأم خروبة التابعة خلربة 

اإ�سرائيلية،  اأع��الم��ا  املنطقة  يف  وو�سعوا  �سمرة، 

اأح�سروا معدات لبناء برك�سات  وبعد ذلك بيوم 

وحظائر يف املنطقة.

اأن  ف���وزي دراغ��م��ة م��ن خ��رب��ة �سمرة يو�سح، 

اأيام  ح��وايل 20 م�ستوطنا قدموا للمنطقة منذ 

وبداأوا بالعمل املتوا�سل، الظاهر للعيان جمموعة 

من اخليام واملعر�سات، كما بداأوا بت�سييج اأرا�ٍس يف 

اأن ت�سبح يف هذه املنطقة  املنطقة، ومن املتوقع 

ال��دومن��ات،  مئات  على  ممتدة  ا�ستيطانية  ب���وؤرة 

كما حدث مع �سابقاتها من البوؤر. يقول، البوؤرة 

اجلديدة يف منطقة اأم خروبة اأغلقت اآخر اأرا�ٍس 

رعوية كان الرعاة يتمكنون من الو�سول اإليها يف 

املنطقة.

قبل ث��الث �سنوات، ك��ان ال��رع��اة م��ن منطقة 

الدومنات  مئات  اإىل  مبوا�سيهم  ي�سلون  �سمرة 

ذلك  لكن  امل��ج��اورة،  ال�سويدة  الرعوية يف خربة 

مل يعد ممكنا بعد و�سع امل�ستوطنني اأيديهم على 

م�ساحة وا�سعة من الأرا���س��ي فيها واإق��ام��ة ب��وؤرة 

ا�ستيطانية عام 2017.

مي��ل��ك م��واط��ن��و خ��رب��ة ���س��م��رة م��ئ��ات روؤو�����س 

مراعي  يجدون  اأ�سحابها  يعد  مل  التي  املا�سية 

لها، وهو ما ي�سطرهم لدفع تكاليف باهظة ثمنا 

ل�سراء الأعالف على مدار العام، وبالتايل مل تعد 

تربية املا�سية تدر عليهم ربحا كما كانت يف ال�سابق 

عندما ك��ان��ت امل��راع��ي م��ت��اح��ة، ف��اإغ��الق امل��راع��ي 

الحتالل  ميار�سها  التي  الأ�ساليب  م��ن  يعترب 

وم�ستوطنوه لتهجري ال�سكان من الأغوار.

ب������دوره، ي��و���س��ح ال��ن��ا���س��ط احل��ق��وق��ي ع���ارف 

منطقة  يداهمون  كانوا  امل�ستوطنني  اأن  دراغمة 

الفرتة  خ��الل  �سمرة  خلربة  التابعة  خ��روب��ة  اأم 

با�ستمرار،  موا�سيهم  فيها  وي��رع��ون  امل��ا���س��ي��ة، 

ومينعون الرعاة واأ�سحاب الأر�س من القرتاب 

منها. ينتهج امل�ستوطنون اخلطوات نف�سها عند 

اإق��ام��ة اأي��ة ب��وؤرة ا�ستيطانية يف مناطق الأغ���وار، 

ابتداًء من التواجد احلثيث واليومي يف املنطقة 

التي ينوون ال�ستيالء عليها، ويتزامن ذلك عادة 

مع مالحقة الرعاة ومنعهم من الق��رتاب من 

بو�سع  امل�ستوطنون  ي�سرع  ذل��ك  بعد  الأرا����س���ي، 

التي  املنطقة  ت�سييج  خيام و”كرفانات”، ويليها 

تتحول لحقا اإىل ب��وؤرة ا�ستيطانية تلتهم مئات 

الدومنات من الأرا�سي، ول يقت�سر الأم��ر على 

والزحف  تو�سيعها  امل�ستوطنون  يوا�سل  بل  ذلك 

ع��ل��ى حميطها م��ن الأرا����س���ي خ���الل ال�����س��ن��وات 

املتعاقبة.

وي��وؤك��د اأن ه��ذه ال��ب��وؤرة �ستغلق امل��راع��ي اأم��ام 

ال����رع����اة وم���ال���ك���ي الأرا������س�����ي يف ِخ������َرب ���س��م��رة، 

وم��ك��ح��ول، وع���ني احل��ل��وة، و�ست�سع الأه����ايل يف 

�سيق اإ�سايف بعد اأن �ساقت اأرا�سيهم عليهم يوما 

بعد اآخر بفعل ال�ستيالء املت�ساعد عليها.

هذه البوؤرة ل تبعد �سوى ب�سعة كيلو مرتات 

عن البوؤرة ال�ستيطانية التي اأقيمت على اأرا�سي 

خربة ال�سويدة املجاورة قبل حوايل ثالثة اأعوام، 

كما اأنها قريبة من بوؤر اأخرى يف املناطق املجاورة.

ب��وؤر  ال��ي��وم �ست  ت��وج��د يف الأغ����وار ال�سمالية 

ال��ع��ام  م��ن��ذ  م��ت��ت��اب��ع  ب�سكل  اأق��ي��م��ت  ا�ستيطانية 

2016، بالإ�سافة اإىل اأربعة “كرفانات” متناثرة 

قد تتحول لحقا اإىل بوؤر، وفقا لدراغمة، وهذه 

البوؤر بالإ�سافة اإىل امل�ستوطنات الكبرية القائمة 

ال��رع��اة،  اأم���ام  امل��راع��ي  غالبية  تغلق  املنطقة  يف 

حميطهم  على  الو�سع  لهذا  نتيجة  فاقت�سرت 

ال�سيق الذي اأخذ بالنكما�س اأكرث فاأكرث خالل 

الأربع �سنوات املا�سية.

ا�ستيطانية  ب���وؤر  اإن�����س��اء  اأن  دراغ��م��ة  وي�سيف 

متناثرة وقريبة من بع�سها البع�س ل ياأتي عبثا 

اأه���داف مبيتة، ل�سمها معا و�سق  واإمن��ا خلدمة 

طرقات فيما بينها لت�سكل م�ستوطنة كربى من 

�ساأنها اإغالق كافة مناحي احلياة يف املنطقة.

حلقوق  الإ�سرائيلي  املعلومات  ملركز  ووف��ق��ا 

ف��اإن  )بت�سيلم(  املحتلة  الأرا����س���ي  يف  الإن�����س��ان 

“اإقامة البوؤر ال�ستيطانية والعنف الذي ميار�سه 
يجري  كالهما  الفل�سطينيني  �سّد  امل�ستوطنون 

برعاية الدولة فهو ل ياأتي من فراغ، هذه البوؤر 

يف  اإ�سرائيل  تّتبعها  �سيا�سة  م��ن  يتجّزاأ  ل  ج��زٌء 

الأغ��وار منذ العام 1967 م�ستخدمة العديد من 

الفل�سطيني  ال��وج��ود  تقلي�س  ب��ه��دف  الو�سائل 

على  الإ�سرائيلية  ال�سيطرة  وتعميق  الأغ���وار  يف 

املنطقة. وبذلك متنع اإ�سرائيل الفل�سطينيني من 

ا�ستخدام نحو 85% من م�ساحة الأغ��وار و�سمال 

امل�ساحة لحتياجاتها  امليت وت�ستغّل هذه  البحر 

هي«.

األسد الوحيد الباقي بالسلطة بين رؤساء دول »الربيع العربي« 

كيسنجر يحذر بايدن من حرب بين أمريكا والصين »غير قابلة للسيطرة«

»محاكمة ساركوزي«... أول رئيس فرنسي سابق يحاكم بالفساد منذ الحرب العالمية

»سمرة«.. آخر معاقل الرعاة المستهدفة
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قال اأنتوين بلينكن، الذي ر�سحه جو بايدن 

لتويل من�سب وزارة اخلارجية الأمريكية، اإنه 

ل ميكن للعامل وحده اأن ينظم نف�سه، م�سددا 

على اأهمية القيادة الأمريكية يف هذا ال�ساأن.

كالم بلينكن جاء مبنت�سف اأكتوبر، قبل اأن 

ير�سحه بايدن، الذي اأعلن فوزه بالنتخابات 

ال��رئ��ا���س��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة، يف م��ق��اب��ل��ة م��ع قناة 

توقعات  على  ال�����س��وء  األ��ق��ى  حيث   CNN
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية اجلديدة، عقب 

اإدارة الرئي�س دونالد ترامب. وقال بلينكن اإن 

العامل لوحده  اأن  مبداأ  من  ينطلق  “بايدن 
ترامب  اإدارة  وح��ت��ى  نف�سه  تنظيم  ميكنه  ل 

القيام  دورا قياديا يف  املتحدة  الوليات  لعبت 

بالكثري من هذا التنظيم«. واأ�ساف “ترامب 

حالة  وو�سعنا يف  امل�سوؤوليات  هذه  تنازل عن 

من  و�سركائنا  حلفائنا  م��ن  كاملة  ان�سحاب 

املنظمات الدولية ومن التفاقات، وهذه هي 

وعندما  نكون منخرطني  امل�سكلة: عندما ل 

ل نقود فاإن ما يحدث هو اأمر من اثنني اإما 

اأن دول اأخرى تبداأ مبحاولة اأخذ مكاننا وعلى 

الأغلب لي�س ب�سورة تنا�سب م�ساحلنا وقيمنا، 

واإما اأن تكون هناك فجوة تخلق فو�سى واأمورا 

على  بالتاأكيد  “بداأ  بايدن  اأن  ولفت  �سيئة«. 

القيادة  واأهمية  الأمريكي  النخراط  اأهمية 

جم���ددا  “�سنظهر  واأ�����س����اف:  الأمريكية”، 

العامل  الدبلوما�سية.. ولن نخاطب  بالقيادة 

كما كان يف 2009 اأو 2017 عندما انتهت ولية 

هو  كما  ب��ل  اأوب���ام���ا،  ب����اراك  ال�سابق  الرئي�س 

وجود  مع  يكون  اأن  نتوقع  وكما  عليه  العامل 

كل اأنواع القوى ال�ساعدة والالعبني اجلدد«.

مرشح بايدن لـ«الخارجية« يوضح 
توجهات واشنطن الجديدة
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االنباط - وكاالت

ال�سلطة  قيادة  فل�سطينية،  �سخ�سية   300 من  اأكرث  طالب 

، قبل  والقوى كافة بالتوجه اإىل ال�سعب واإنهاء النق�سام اأولاً

تعزز  خطوة  باأية  تقوم  واأل  خ��ارج��ي،  ط��رف  اأي  اإىل  التوجه 

من ال�سرذمة وت�سييع ال�سنوات وجتريب املجرب من دون اأية 

ا�سرتاتيجية جديدة ومتوافق عليها.

�سابقني،  ووزراء  وزراء  روؤ�ساء  ال�سخ�سيات  قائمة  و�سملت 

واأك��ادمي��ي��ني،  وال��ت�����س��ري��ع��ي،  ال��وط��ن��ي  املجل�سني  واأع�����س��اء يف 

وموؤ�س�سات  اأحزاب  اأعمال، وممثلني عن  ورجال  و�سحافيني، 

اأهلية.

وج���اء يف ال��ن��داء “يف ���س��وء ف���وز ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي جو 

بايدن يف النتخابات الأمركية، وانتهاء حقبة دونالد ترامب 

العامل؛  عقالء  بانق�سائها  رحب  والتي  عليها،  املاأ�سوف  غر 

ت�سريح  اآخرها  ك��ان  فل�سطينية،  ر�سمية  ت�سريحات  �سدرت 

الفل�سطينية  ال��ع��الق��ات  ع����ودة  ع��ن  امل��دن��ي��ة  ال�����س��وؤون  وزي����ر 

الإ�سرائيلية اإىل ما قبل 19 اأيار املا�سي، تثر القلق واخلوف 

للعودة  القيادة  ا�ستعداد  الت�سريحات  واأكدت هذه  العميقني. 

خمتلفة،  �سيغ  �سمن  اإحيائها  واإع���ادة  امل��ف��او���س��ات،  لطاولة 

كل  عن  ال��ع��ودة  مبا�سر  غر  اأو  مبا�سر  ب�سكل  يت�سمن  وه��ذا 

دا�ستها  ال��ت��ي  الت��ف��اق��ي��ات  التحلل م��ن  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  امل��واق��ف 

اإ�سرائيل، والتخلي عن قرار وقف التن�سيق الأمني.

نهج  اأي  ط��رح  دون  تتزايد من  املقلقة  امل��وؤ���س��رات  واأو���س��ح، 

يف  النخراط  بجدوى  الفل�سطينيني  يقنع  جديد  فل�سطيني 

قرن  رب��ع  م��ن  اأك��رث  اأه���درت  التي  التفاو�سية،  امل�سرة  نف�س 

الفل�سطينيني وحقوقهم وق�سيتهم، ويف ظل غياب  من عمر 

املا�سي،  اأخطاء  من  التعّلم  على  تقوم  جديدة  اإ�سرتاتيجية 

التفاو�سي  امل�سار  باأن  والقناعة  ال�سعبية،  وامل�ساركة  والوحدة 

ونائبه  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الرئي�س  اإدارة  رعايته  احتكرت  ال��ذي 

الت�سوية  مقاربة  على  ال��ره��ان  ف�سل  اأك��د   ،2014 حتى  بايدن 

امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة  لتج�سيد  ك�سبيل  التفاو�سية 

ال��ق��وى، والع���رتاف  ت��راك��م��ي يف م��ي��زان  اإح����داث تغير  دون 

الفل�سطينية،  الوطنية  باحلقوق  اأولاً  الأمركي  الإ�سرائيلي 

النهائي  احل��ل  ق�سايا  ي�سمى  م��ا  م��ع  التعامل  ع��ن  والإق���الع 

كمتنازع عليها حت�سمها خمرجات العملية التفاو�سية.

ل  الر�سمية  الت�سريحات  يف  ن��ق��راأه  م��ا  اأن  ال��ن��داء  وب���نّي 

��ا  ت��ك��رار مل��ا مت جت��ري��ب��ه، ودف��ع��ن��ا ب�سببه اك��الفاً ي��ع��دو جم���رد 

ال�ستعمار  وتو�سع  القد�س،  تهويد  تعميق  باهظة جت�سدت يف 

وال�سردية  باحلقوق  عالقة  له  ما  كل  وتدمر  ال�ستيطاين، 

الفل�سطينية. فما اجلديد الذي ميكن اأن تقدمه اإدارة بايدن 

اأوراق  وج��ود  دون  وم��ن  ال�سرتاتيجية،  تلك  غياب  �سوء  يف 

فل�سطينية؟ �سغط 

اأم��ام خطر جديد قد ي��وؤدي اإىل الوقوع يف فخ  اإننا  وق��ال: 

اإ���س��اع��ة ���س��ن��وات ق��ادم��ة، وه��ي ف��رتة حكم ب��اي��دن، يف ج��ولت 

مفاو�سات ل معنى لها، ت�ستغلها اإ�سرائيل يف تعميق احتاللها 

ال���س��ت��ع��م��اري، ويف ت��ع��زي��ز ال���واق���ع ال��ع��ن�����س��ري الح���ت���اليل 

ال���ذي ي��ت��و���س��ع ول ت��وق��ف��ه اأي���ة م��ف��او���س��ات، وذل���ك ب���دلاً من 

ت��وظ��ي��ف ال��ف��ر���س ال��ق��ائ��م��ة ب��ع��د ���س��ق��وط ت���رام���ب. وط��ال��ب 

قدمها  التي  الوطنية  النقدية  للطروحات  ال�ستماع  القيادة 

واملفكرين،  والتجمعات،  الأبحاث،  ومراكز  ال�سيا�سي  الطيف 

وامل��ث��ق��ف��ني، ومم��ث��ل��ي امل��ج��ت��م��ع امل����دين، وال��ت��ي ط��ال��ب��ت ببناء 

وبو�سلة  توافقية،  وطنية  روؤي��ة  وفق  موّحد،  وطني  م�سروع 

ددة، تنهي النق�سام وتق�سي على الف�ساد، وتوحد ال�سعب  محُ

على الكفاح الوطني ملمار�سة حقه اجلماعي يف تقرير امل�سر، 

والعودة،  وامل�ساواة،  الوطني،  ال�ستقالل  جت�سيد  ي�سمل  مبا 

م�سار  تطور  �سوء  يف  الإ�سرتاتيجية  اخل��ي��ارات  ك��ل  فتح  م��ع 

ا عن معاودة الرك�س وراء �سراب املفاو�سات. ال�سراع، عو�ساً

وتطرق النداء اإىل ال�سيا�سة “النتظارية” “واملفاو�سات” 

ذلك  نتيجة  وك��ان  جّراءهما،  غالياًا  ثمناًا  ال�سعب  دفع  اللتني 

ال��ت��خ��ل��ي ال��ع��م��ل��ي ع��ن امل�����س��احل��ة ال��وط��ن��ي��ة وع���ن اإع����ادة بناء 

م��وؤ���س�����س��ات ال�����س��رع��ي��ة وت��وف��ر م��ت��ط��ل��ب��ات اإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات 

اإىل  والرئا�سية،  الت�سريعية  والن��ت��خ��اب��ات  الوطني  املجل�س 

القاتلة،  النتظار  دّوام��ة  تغادر  الأخ��رى مل  القوى  اأن  جانب 

. واأ����س���اف، ت��وق��ف��ت امل�����س��احل��ة  ومل ت��ط��رح ب��دي��الاً م��ت��ك��ام��الاً

يفاقم  التوقف  وه��ذا  تنجح،  اأن  �سعبنا  ت��اأّم��ل  التي  الوطنية 

عن  والنف�سا�س  الالمبالة  �سيا�سة  وتكري�س  الإحباط  من 

الوطنية.  الق�سية 

امل�ساحلة  تلك  نحو  التوجه  ب��اأن  القائل  ال��راأي  يعزز  كما 

التلويح  منه  وال��ه��دف  اإ�سرتاتيجياًا،  يكن  ومل  تكتيكياًا  ك��ان 

املحُحبط، وبعث بع�س  العام  الراأي  واإ�سغال  لأطراف خارجية، 

واإن��ه��اء  الوطنية  امل�ساحلة  تهمي�س  وا���س��ت��غ��رب  ف��ي��ه.  الأم���ل 

النق�سام، والرغبة اجلارفة يف الندراج يف م�سار املفاو�سات، 

ول  ال�سابقة،  التجارب  من  الدرو�س  تاأخذ  ل  القيادة  اأن  هو 

حتى من الأولويات التي ي�سرح بها بايدن. 

واأو�سح اأن كل ما ميكن اأن تقدمه اإدارة بايدن من ا�ستئناف 

الع��رتاف  ع��دم  وحتى  ال�سلطة  مع  والتوا�سل  امل��ايل  الدعم 

العودة  الأح��وال،  اأح�سن  ويف  يتعدى،  ل  امل�ستعمرات  ب�سرعية 

�سياع  فيها  �سهدنا  التي  وه��ي  ت��رام��ب،  قبل  م��ا  مرحلة  اإىل 

كر�ست  املختلفة،  الأم��رك��ي��ة  الإدارات  حت��ت  طويلة  �سنوات 

انق�سامنا،  خاللها  نحن  وعمقنا  احتاللها  خاللها  اإ�سرائيل 

��ا بحد  اأ�سبحت ه��دفاً ال��ت��ي  امل��ف��او���س��ات  ذل��ك حت��ت مظلة  ك��ل 

ذاتها.

النباط - وكالت

ورف�ست  احلكومية  باملهلة  تيغراي  حترير  جبهة  ن��ددت   

دم���رت مطار  اجلبهة  اإن  احل��ك��وم��ة  ق��ال��ت  فيما  ال���س��ت�����س��الم، 

“جمموعة اإجرامية”، يف حني  اأنها  مدينة اأك�سوم، مما يثبت 

حثت الأمم املتحدة ام�س الثنني على �سمان حماية املدنيني.

املهلة  اإن  ميكائيل،  ج��ر  دب��ر���س��ي��ون  اجلبهة  زع��ي��م  وق���ال 

كانت �ستارا من اأجل ال�سماح للقوات احلكومية باإعادة جتميع 

ح�سب  جبهات،   3 على  بها  منيت  التي  الهزائم  بعد  �سفوفها 

و�سفه. و�سبق اأن اأعلنت جبهة حترير تيغراي اأن قواتها حتفر 

اخلنادق وتت�سدى للقوات احلكومية بثبات، كما و�سفت تراجع 

قواتها باأنه ان�سحاب تكتيكي وا�ستدراج للقوات الفدرالية اإىل 

املعركة احلا�سمة.

اع��رتاف جبهة  اإثيوبية  اإع��الم  و�سائل  روي��رتز عن  ونقلت 

حترير تيغراي باأنها دمرت مطار اأك�سوم.

�سورا من مدينتي  الإثيوبية  احلكومة  ن�سرت  املقابل،  ويف 

اأظ��ه��رت  ح��ي��ث  ق��وات��ه��ا عليهما،  �سيطرة  ب��ع��د  وع����دوة  اأك�����س��وم 

با�سم  املتحدث  اأك�سوم. وقال  الدمار يف مطار  ال�سور م�ساهد 

اأك�سوم  م��ط��ار  اإن  تي�سما  ممد  الإث��ي��وب��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات 

خدمات  يقدم  وك��ان  بكاملها،  للمنطقة  ومهم  عاملي،  �سياحي 

للمواطنني وال�سياح.

واأ�ساف “قاموا بتدمر املطار وكافة املرافق. هذا ي�سر اإىل 

اأن اجلبهة تدمر كل �سيء ول تفكر يف م�سلحة �سعب تيغراي. 

تفكر بنف�سها فقط، واأثبتت اأنها جمموعة اإجرامية”.

“ندعوكم  بيان  الأح��د يف  اأحمد  اآب��ي  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 

لال�ست�سالم يف غ�سون 72 �ساعة.. اأنتم يف مرحلة الالعودة”. 

الفدرايل  اجلي�س  اإن  اأم�س  اإثيوبية  ع�سكرية  م�سادر  وقالت 

يعزز تقدمه جتاه مدينة ميكيلي عا�سمة اإقليم تيغراي، واأكد 

بالدبابات،  ملحا�سرتها  يخطط  اجلي�س  اأن  ع�سكري  متحدث 

 3 نحو  منذ  م�ستمرة  ح��رب  لإن��ه��اء  املدفعية  اإىل  يلجاأ  ورمب��ا 

اأ�سابيع، كما حّث املدنيني على حماية اأنف�سهم.

من جهة اأخرى، قالت كاثرين �سوزي من�سقة الأمم املتحدة 

ل��ل�����س��وؤون الإن�����س��ان��ي��ة يف اإث��ي��وب��ي��ا ل��روي��رتز اإن��ه��ا ت��اأم��ل �سمان 

األف   525 اأك��رث من  الإغاثة و”حماية  واأم��ن موظفي  �سالمة 

مدين يعي�سون يف ميكيلي”. كما طالبت “بحماية كل البنية 

التحتية املدنية مثل املرافق ال�سحية واملدار�س و�سبكات املياه 

ذات الأهمية املدنية”.

وقالت جلنة الطوارئ التابعة للحكومة يف بيان على تويرت 

بحماية  كبرا  اهتماما  اأبدوا  ورجالنا  ن�سائنا  من  “املقاتلون 
املدنيني من الأذى اأثناء عملية اإنفاذ القانون التي يقومون بها 

يف تيغراي حتى الآن”. واأعلن الحتاد الأوروبي توجيه مبلغ 4 

ماليني يورو )4.7 ماليني دولر( م�ساعدات طارئة لالجئني 

وك��الت  تتهياأ  حيث  ال�����س��ودان،  اإىل  نزحوا  الذين  الإثيوبيني 

ال�سودان  اإىل  لجئ  األ��ف   200 و�سول  لحتمال  املتحدة  الأمم 

خالل الأ�سهر ال�ستة املقبلة.

فلسطين.. مئات الشخصيات يحّذرون من تجريب المجرب

الحرب األهلية تشتد.. الجيش اإلثيوبي يواصل تقدمه 
وقوات تيغراي تدمر مطار»أكسوم« 

الخارجية السعودية تنفي اجتماع 
ولي العهد مع مسؤولين إسرائيليين

غالبية الفلسطينيين: عودة التنسيق االمني 
انجاز لـ»إسرائيل« على حساب المصالحة 
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نفى وزير اخلارجية ال�سعودي، في�سل 

ب���ن ف����رح����ان، اأن����ب����اء ح����ول اج���ت���م���اع ويل 

مع  �سلمان،  ب��ن  ممد  ال�سعودي  العهد 

اإ�سرائيليني. م�سوؤولني 

واأ���س��ار ب��ن ف��رح��ان اإىل اأن��ه اط��ل��ع على 

“مزعوم” بني  لقاء  عن  �سحفية  تقارير 

ويل العهد وم�سوؤولني اإ�سرائيليني، خالل 

الأم��ري��ك��ي، مايك  وزي��ر اخلارجية  زي���ارة 

بومبيو، ال�سعودية يف الأيام املا�سية.

واأك���د ب��ن ف��رح��ان، ام�س الث��ن��ني، عر 

تغريدة يف “تويرت”، اأنه “مل يحدث مثل 

امل�سوؤولني  اأن  اإىل  لفتا  الجتماع”،  ه��ذا 

اأمريكيني  كانوا  احلا�سرين،  الوحيدين 

و�سعوديني.

يذكر اأن اإذاعة جي�س الإحتالل اأفادت، 

باأن رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو التقى 

ممد  الأم���ر  ال�سعودي  العهد  ويل  م��ع 

الأم��ري��ك��ي  �سلمان ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ب��ن 

مايك بومبيو بال�سعودية الأحد.

“يديعوت  �سحيفة  زعمت  جهتها،  من 

ممد  ال��ت��ق��ى  ن��ت��ن��ي��اه��و  اأن  اأحرونوت” 

ب��ن ���س��ل��م��ان يف اج��ت��م��اع ث��الث��ي م��ع وزي��ر 

اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي ب��وم��ب��ي��و. ورف�����س 

مكتب نتنياهو التعليق على هذا اخلر.
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غالبية  اأن  ل���ل���راأي  ا���س��ت��ط��الٌع  اأظ��ه��ر 

الفل�سطينيني يعترون اأن عودة ال�سلطة 

ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق الأم����ن����ي م����ع الح����ت����الل ه��و 

امل�ساحلة  ح�ساب  على  اإ�سرائيلي  اجن��از 

والوحدة الوطنية.

����ا ل��ال���س��ت��ط��الع ال������ذي اأج������راه  ووف����قاً

خالل  والبحوث  للدرا�سات  وط��ن  مركز 

2020 بعنوان اجتاهات اراء  الربع الرابع 

ال��ع��ام��ة  ال��ق�����س��اي��ا  ح���ول  الفل�سطينيني 

كورونا(.  الأمني-  -التن�سيق  )امل�ساحلة 

ع����ودة  اأن  ي�������رون   %84 اأن  ت���ب���ني  ف���ق���د 

لإ�سرائيل  انحياز  ه��و  الأم��ن��ي  التن�سيق 

والوحدة، يف حني  امل�ساحلة  على ح�ساب 

مل   %  4 واأن  ذل���ك  ع��ك�����س  ي���رون   %12 اأن 

يبدوا اآراءهم.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل�����س��احل��ة وا���س��ت��ع��ادة 

الأم��ن��اء  اج��ت��م��اع  اأن   %13 اأف����اد  ال���وح���دة 

الطريق  ب��داي��ة  ه��و  للف�سائل  ال��ع��ام��ني 

اأنها م�سلحة   %37 للوحدة يف حني يرى 

 %48 راأى  كما  الف�سائل  لبع�س  خا�سة 

اأن��ه��ا خ��ط��وة غ��ر م��ف��ي��دة ك��م��ا اأن 2% مل 

يبدوا اآراءهم.

اأك��رث  الف�سيلني  اأي  ح��ول  ���س��وؤال  ويف 

اإ�سرارااً على انهاء النق�سام يرى 29% اأن 

حركة فتح هي الأكرث اإ�سرارااً و36% يرى 

اأنها حما�س و 34% اختار ل اأحد واأن 1 % 

مل يبدوا اآرائهم. كما يرى 83% من اأفراد 

العينة اأنه بعد فوز “بايدن” اأننا ابتعدنا 

14% يرون عك�س  اأكرث عن امل�ساحلة واأن 

ذلك واأن 3 % مل يبدوا اآرائهم.

العينة  اأف���راد  ت��ف��اوؤل  مل��دى  قيا�س  ويف 

باأنه ما بني   % 82 اأف��اد  امل�ساحلة  باإجناز 

غ���ر م��ت��ف��ائ��ل وغ����ر م��ت��ف��ائ��ل ب�����س��دة يف 

ب��اأن��ه ما  اأف��اد   %  14 واأن  امل�ساحلة  اجن��از 

 %4 اأن  كما  ب�سدة  ومتفائل  متفائل  ب��ني 

مل يبدوا اآراءهم.

يرى  الأم��ن��ي:  التن�سيق  وبخ�سو�س 

ي��ع��ي��د  ل����ن  الأم����ن����ي  ال��ت��ن�����س��ي��ق  اأن   %95

وي��رى  حقوقهم  م��ن  اأي  للفل�سطينيني 

اآراءه��م  2% مل يبدوا  3% عك�س ذلك واأن 

79% م��ا ب��ني غ��ر را���س��ي  .ك��م��ا ت��ب��ني اأن 

ب�����س��دة ع��ن ع���ودة ال�سلطة  وغ���ر را���س��ي 

را���س��ي  ه��و   %  17 واأن  الأم��ن��ي  للتن�سيق 

ورا�سي ب�سدة واأن 4 % مل يبدوا اآراءهم .

االنباط - وكاالت

مل يكن يعلم الطفل ب�سار عليان 

العتيادي،  الطريق  يف  ي�سر  وه��و 

ب���ني م��در���س��ت��ه وم��ن��زل��ه يف خميم 

املنطقة  اقتحم  قنا�سااً  اأن  قلنديا، 

م����ع ق�����وة م����ن ج��ي�����س الح����ت����الل، 

�سيكون باملر�ساد لعينه. 

ق���ب���ل اأي���������ام، ب��ي��ن��م��ا ك�����ان ب�����س��ار 

متوجهااً مع اأ�سدقائه اإىل منازلهم، 

املدر�سي،  ال���دوام  من  النتهاء  بعد 

الحتالل  جي�س  باقتحام  تفاجاأوا 

وك��ال��ع��ادة  وال�����ده.  ي��ق��ول  للمخيم، 

انت�سر جنود الحتالل على مباين 

وم���ن���ازل امل��خ��ي��م، ي�����س��ي��ف ال���وال���د، 

الغاز  وق��ن��اب��ل  ر�سا�سهم  واأط��ل��ق��وا 

اأزق���ت���ه، وك���ان ن�سيب  وال�����س��وت يف 

ب�سار ر�سا�سة يف عينه.

الذين  ال�سبان  اأن  ويروي عليان 

كانوا قرب ب�سار نقلوه عقب اإ�سابته 

نتيجة  اأك��رث من مركبة،  بعينه، يف 

اإىل  الإ�سعاف  مركبة  و�سول  تاأخر 

املنطقة، بفعل الأزمة اخلانقة. بعد 

و�سوله للم�ست�سفى نقل اإىل مركز 

ل  اأن  عائلته  اأخ��ر  ال��ذي  للعيون، 

من  عملية  لإج��راء  لديه  اإمكانيات 

ه���ذا ال���ن���وع، وه���و م��ا ت��ك��رر م��ع��ه يف 

نقله  وبعد  ال�ست�ساري،  امل�ست�سفى 

يف  الوطني  النجاح  م�ست�سفى  اإىل 

جراحية  عملية  له  اأجريت  نابل�س، 

ا�ستمرت ل�ساعات.

ي���ق���ول وال���������ده: يف امل�����س��ت�����س��ف��ى 

ب��ن��اب��ل�����س اأخ����رن����ا الأط����ب����اء اأن��ه��م 

�سيعملون كل جهدهم لإنقاذ عينه، 

كانت  الر�سا�سة  ف��اإن  لالأ�سف  لكن 

قد دمرت عينه وت�سببت له باأ�سرار 

يف اجل���ي���وب الأن���ف���ي���ة وك���دم���ات يف 

ال���دم���اغ، مم��ا اأج����ر الأط���ب���اء على 

ا�ستئ�سال العني.

الأم������ل ال�����ذي ك����ان ل����دى ب�����س��ار 

اإن���ق���اذ عينه ت��ال���س��ى بعد  ي��ت��م  ب���اأن 

ق��راأ  عندما  العملية،  م��ن  خ��روج��ه 

يف  اأ�سدقائه  جتمع  جمموعة  على 

اأن  “الفي�سبوك”،  ع��ل��ى  امل��در���س��ة 

عينه”،  خ�سر  ق��د  ب�سار  “زميلنا 
“حينها مل يكن منه  يقول وال��ده: 

بكل  ق��دره  وتقبل  رب��ه  حمد  اأن  اإل 

ب�سار  اأن  وي��وؤك��د  اإمي�����ان«.  �سجاعة 

مي��ت��ل��ك م��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة وت��ق��ب��الاً 

وي�سيف:  ال�سحي،  لو�سعه  كبرااً 

م��ن  اأغ����ل����ى  ل��ي�����س��ت  ب�������س���ار  “عني 
ف��ل�����س��ط��ني وت�����س��ح��ي��ات��ن��ا ل ت��ق��ارن 

مبن دفن ابنه، ونحن نعمل على اأن 

نرفع معنوياته، من خالل تب�سره 

ب��الأح��ادي��ث والآي����ات ال��ت��ي تتحدث 

عن اأجر من يفقد عينه وي�سر«.

كان  طفل  “ب�سار  عليان:  يقول 

خ���ارج���ااً م��ن م��در���س��ت��ه، ف��ق��د عينه 

بر�سا�سة من جندي ي�سب عدوانه 

اأه������ايل خم��ي��م ك���ام���ل، بينما  ع��ل��ى 

العامل يلهون ويلعبون  الأطفال يف 

وي��ح��ق��ق��ون اأح���الم���ه���م، اأط��ف��ال��ن��ا 

م���ع���ر����س���ون خل�������س���ارة ح��ي��ات��ه��م اأو 

م�ستقبلهم بفعل الحتالل«.

وتعر�س عدد من الفل�سطينيني 

خل�������س���ارة ع���ي���ون���ه���م واأط����راف����ه����م، 

ج�������راء ت���ع���م���د ج����ن����ود الح����ت����الل، 

اإعاقات ج�سدية من خالل  اإح��داث 

ق��ن��ا���س��ت��ه��م ال���ذي���ن ي��ن��ت�����س��رون يف 

خ��الل  امل��ح��ت��ل��ة،  بال�سفة  الأح���ي���اء 

القتحامات اليومية، اأو على حدود 

قطاع غزة.

رصاص االحتالل يطفئ عين الطفل بشار عليان
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الـريـا�ضي

لتدن – وكاالت 

اخلتامية  البطولة  بلقب  ميدفيديف  اأن��دري��ه  ال��رو���س��ي  ت��وج 

للتن�س يف العا�سمة الربيطانية لندن، عقب فوزه على النم�ساوي 

يف   ،  ،4  / و6   )2  /  7(  6  / و7   6  /  4 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ث��ي��م  دوم��ي��ن��ي��ك 

الرابع  امل�سنف  ميدفيديف،  ومتكن  للم�سابقة.  النهائية  املباراة 

النهائي  قبل  ال��دور  يف  ثيم  اأم��ام  خل�سارته  ال��ث��اأر  من  للم�سابقة، 

لي�سق  املو�سم،  هذا  ميدوز(  )فال�سينج  املفتوحة  اأمريكا  لبطولة 

بعدها النم�ساوي طريقه نحو الفوز بالبطولة، حمرزا اأول األقابه 

يف ب��ط��ولت )ج��ران��د ���س��الم( الأرب���ع ال��ك��ربى. وت��وج ميدفيديف 

الأوائ��ل  الثالثة  امل�سنفني  على  تغلب  بعدما  البطولة،  يف  تاألقه 

نوفاك  ال�سربي  على  فاز  امل�سابقة، حيث  م�سواره يف  عامليا خالل 

قبل  املجموعات،  مرحلة  يف  عامليا،  الأول  امل�سنف  ديوكوفيت�س، 

الدور  الثاين، يف  امل�سنف  ن��ادال،  رافاييل  الإ�سباين  على  يفوز  اأن 

الثالث عامليا،  النهاية على ثيم، امل�سنف  النهائي، ليتغلب يف  قبل 

ويتوج باللقب للمرة الأوىل يف م�سريته الريا�سية. ويعد هذا هو 

اللقب الأبرز والأهم مليدفيديف )24 عاما( يف م�سواره الحرتايف، 

لكنه توج به دون اأي دعم جماهريي ب�سبب قيود فريو�س كورونا 

بني  جترى  التي  البطولة،  احت�سنت  التي  بريطانيا،  يف  امل�ستجد 

اأف�سل 8 لعبني يف العامل، �سنويا ملدة 12 عاما.

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

ميدفيديف يتوج بلقب البطولة الختامية 

جدول جزئي لدوري المحترفات الكروي 

حبش يلتحق بسلة الوحدات 

الفيفا يوقف رئيس الكاف 

االنباط – عمان 

اأ�����س����در احت������اد ك�����رة ال����ق����دم، ج����دول 

الأوىل  ال����ث����الث  اجل��������ولت  م����ب����اري����ات 

م����ن م���رح���ل���ة اإي������اب ال�������دوري ال��ن�����س��وي 

ت��ن��ط��ل��ق  وال����ت����ي   ،2020 ل���ل���م���ح���رتف���ات 

25 ت�����س��ري��ن ال��ث��اين اجل����اري.  الأرب���ع���اء 

املتبقية  اإ�سدار اجل��ولت  واأرج��اأ الحت��اد 

الروؤيا  ات�ساح  حلني  الإي��اب  مرحلة  من 

ف��ي��م��ا ي��خ�����س الإج�����������راءات احل��ك��وم��ي��ة 

جائحة  ظل  يف  الوبائي  للو�سع  املرافقة 

ع��م��ان يت�سدر  ف��ري��ق  اأن  ي��ذك��ر  ك��ورون��ا. 

وحل  نقطة،   18 بر�سيد  ال��ف��رق  ترتيب 

القاد�سية  ثم   ،15 ب�  ثانيا  الأردن  �سباب 

 ،6 الأرث����وذك���������س����ي   ،9 ال����س���ت���ق���الل   ،12

والأه�����ل�����ي وال���ن�������س���ر ب��ن��ق��ط��ة واح�������دة. 

تطبيق  و�سط  ال���دوري  مناف�سات  وت��ق��ام 

بروتوكول �سحي م�سدد، ووفق تعليمات 

ل�سمان  الطوارئ،  جلنة  اأقرتها  جديدة 

ا����س���ت���دام���ة ال���ب���ط���ول���ة، وحت���ق���ي���ق ك��اف��ة 

متطلبات ال�سالمة العامة، والتي ت�سكل 

اأولوية رئي�سية لدى الحتاد.

االنباط – عمان 

و����س���ل م�������س���اء ام�������س جن����م امل��ن��ت��خ��ب 

لفريق  اجل��دي��د  وال���واف���د  الفل�سطيني 

ت��ام��ر  ال�������س���ل���ة  ب���ك���رة  الول  ال�����وح�����دات 

“الأخ�سر”  ب�سفوف  لاللتحاق  حب�س 

وم�������س���ارك���ت���ه ف��ي��م��ا ت��ب��ق��ى م����ن ل���ق���اءات 

امل��م��ت��از  وال�����دوري  ك��اأ���س الردن  ب��ط��ول��ة 

حب�س  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  وك���ان  “كومهو”. 
معيل�س  ابو  م.حامت  اللعبة  ن�ساط  مدير 

التعمري.  ح�سني  الفنية  اللجنة  وع�سو 

الدولية  خلربته  ا�ستنادا  حب�س،  ويعترب 

ال���ط���وي���ل���ة، م��ك�����س��ب��ا اإ����س���اف���ي���ا ل��ف��ري��ق 

ال��وح��دات امل��دج��ج ب��ال��ن��ج��وم، م��ن اأم��ث��ال 

حم����م����ود ع���اب���دي���ن واأح�����م�����د ح��م��ار���س��ة 

ويو�سف اأبو وزنة وغريهم.

�سوي�رسا – وكاالت 

ق����ررت جل��ن��ة الأخ���الق���ي���ات وال��ق��ي��م، 

“فيفا”،  ال��ق��دم  ال���دويل ل��ك��رة  ب��الحت��اد 

اأح��م��د رئي�س  اأح��م��د  امل��ل��ج��ا���س��ي  اإي���ق���اف 

 5 مل�����دة  “كاف”،  الإف����ري����ق����ي  الحت�������اد 

ريا�سي.  ن�ساط  اأي  ممار�سة  عن  �سنوات 

واأك����دت ال��ل��ج��ن��ة يف ب��ي��ان ر���س��م��ي ل��ه��ا اأن 

مالية  خمالفات  يف  �سقط  اأح��م��د  اأح��م��د 

ومت   2019 اإىل   2017 ب���ني  ال���ف���رتة  يف 

ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ع����دة ات���ه���ام���ات و���س��ك��اوى 

مت ت��ق��دمي��ه��ا �����س����ده. وق������ررت ال��ل��ج��ن��ة 

مع  �سنوات،   5 مل��دة  الكاف  رئي�س  اإي��ق��اف 

فرنك  األ��ف   200 ب�سداد  مالًيا  معاقبته 

الكاف  لرئي�س  يحق  اأن��ه  كما  �سوي�سري، 

60 ي���وًم���ا م���ن ال���ق���رار.  ال��ت��ظ��ل��م خ����الل 

واأ���س��ب��ح اأح��م��د ب��ه��ذا ال��ق��رار ب��ع��ي��ًدا عن 

ب�سكل  حالًيا  ي�سغلها  التي  الكاف،  اإدارة 

اأوم���اري  كون�ستانت  ال��ك��ون��غ��ويل  م��وؤق��ت 

بفريو�س  ال��ك��اف  رئي�س  مر�س  ل��ظ��روف 

��ا  ك����ورون����ا. وخ�����رج رئ��ي�����س ال���ك���اف اأي�����سً

م���ن ���س��ب��اق ان��ت��خ��اب��ات رئ���ا����س���ة الحت����اد 

الرباعي  ب��ني  انح�سر  ال��ذي  الإف��ري��ق��ي، 

الإيفواري جاك اأنوما واجلنوب اأفريقي 

اأوج�ستني  وال�سنغايل  موت�سيبي  لوكا�س 

�سنجاهور واملوريتاين اأحمد ولد يحيى.

االنباط – عمان 

اأ����س���در احت����اد ك���رة ال���ق���دم، الث��ن��ني 

مرحلة  م��ن  املتبقية  اجل����ولت  ج���دول 

 .2020 امل���ح���رتف���ني  ل��������دوري  الإي���������اب 

منت�سف  البطولة  مناف�سات  وتختتم 

مباريات  باإقامة  املقبل،  الثاين  كانون 

اأن  ي���ذك���ر  22 والأخ��������رية.  ال�����  اجل���ول���ة 

 31 ب���  ال��ف��رق  ترتيب  يت�سدر  ال��وح��دات 

ع�سر،  الثالثة  اجلولة  ختام  مع  نقطة، 

 ،25 ال��ث��اين  باملركز  اجل��زي��رة  ح��ل  فيما 

ال�سلط   ،19 احل�����س��ني   ،22 ال��رم��ث��ا  ث��م 

والفي�سلي 17، �سباب الأردن ومعان 16، 

العقبة  �سباب   ،13 �سحاب   ،14 ال�سريح 

12، والأهلي 7.وتقام مناف�سات الدوري 

و�سط تطبيق بروتوكول �سحي م�سدد، 

جلنة  اأق��رت��ه��ا  ج��دي��دة  تعليمات  ووف���ق 

البطولة،  ا�ستدامة  ل�سمان  الطوارئ، 

وحت��ق��ي��ق ك���اف���ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��الم��ة 

رئي�سية  اأول��وي��ة  ت�سكل  وال��ت��ي  ال��ع��ام��ة، 

لدى الحتاد.

عوا�سم – وكاالت 

ت��ت��ط��ل��ع ب���اي���رن م��ي��ون��خ وم��ان�����س�����س��رت �سيتي 

وت�سيل�سي وليفربول واإ�سبيلية وبر�سلونة ل�سمان 

التاأهل اإىل ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروب��ا قبل 

يعود  ال��ذي  املجموعات  دور  انتهاء  جولتني على 

اليوم الثالثاء يف اجلولة الرابعة. ويف املقابل ت�سعى 

فرق اأخرى مثل ريال مدريد واإنرت ميالن اللذان 

البطولة  يف  للبقاء  اجل��ول��ة،  ه���ذه  �سيتواجهان 

وال��ت��اأه��ل ل����دور ال������16، ك��ح��ال و���س��ي��ف الن�سخة 

املا�سية باري�س �سان جريمان . ويحل ريال مدريد 

�سيفا على اإنرت ميالن الأربعاء يف ملعب “�سان 

فالإنرت  للفريقني،  �سريو” يف مواجهة حا�سمة 

اأم��ام  تعادلني وهزمية  الآن وحقق  يفز حتى  مل 

الريال نف�سه يف اإ�سبانيا ويتذيل املجموعة الثانية 

بنقطتني. اأما الريال فانت�ساره الوحيد كان اأمام 

الإنرت فيما خ�سر اأمام �ساختار دونيت�سك وتعادل 

املجموعة  مت�سدر  مون�سجالدباخ  بورو�سيا  مع 

ب��خ��م�����س ن��ق��اط ب���ف���ارق ن��ق��ط��ة اأم�����ام امل��ريي��ن��ج��ي 

الو�سيف بفارق الأهداف اأمام الفريق الأوكراين 

الثالث.ويغيب عن مواجهة الإن��رت قائد الريال 

ف��ي��م��ا ي�ستعيد   ، ل��الإ���س��اب��ة  ���س��ريج��ي��و رام���و����س 

 الإنرت روميلو لوكاكو عقب تعافيه من الإ�سابة.

وي�ستقبل باري�س �سان جريمان الثالثاء ليبزيج 

يتقدم  ال��ذي  الثامنة  املجموعة  و�سيف  الأمل���اين 

بثالث  ال��ث��ال��ث  الفرن�سية  العا�سمة  ن���ادي  على 

اأي�سا  نقاط  ب�ست  املجموعة  اأم��ا مت�سدر  نقاط، 

ل��ك��ن ب���ف���ارق الأه��������داف ام�����ام ال���ف���ري���ق الأمل�����اين 

ال��ي��وم  نف�س  يف  في�ستقبل  ي��ون��اي��ت��د،  مان�س�سرت 

الذي  �سهري  ب�ساك  اإ�سطنبول  املجموعة  متذيل 

ف��ج��ر م���ف���اج���اأة اجل���ول���ة امل��ا���س��ي��ة ب��ت��غ��ل��ب��ه على 

ناحية  وم���ن  ت��رك��ي��ا.  يف  احلمر”  “ال�سياطني 
العالمة  ح��ق��ق  ال����ذي   ، بر�سلونة  ي��ح��ل  اأخ�����رى، 

ال�سابعة  املجموعة  ويت�سدر  الآن  حتى  الكاملة 

كييف  دينامو  على  الثالثاء  �سيفا  نقاط،  بت�سع 

اأتلتيكو  اأم�����ام  ب��ع��د ه��زمي��ت��ه ال�����س��ب��ت يف ال��ل��ي��ج��ا 

لثمن  تاأهله  يعني  بر�سلونة  وانت�سار  م��دري��د. 

ال�سيء  نف�س  يعني  ق��د  التعادل  اأن  كما  النهائي 

يف حال تغلب يوفنتو�س، و�سيف املجموعة ب�ست 

اإذ  تورينو،  املجري يف  فرينكفاروزي  نقاط، على 

�ستكون فر�س دينامو والفريق املجري قد نفدت 

بنقطة  حاليا  الثالث  امل��رك��ز  الأول  يحتل  حيث 

بفارق الأه��داف اأمام املتذيل. ويف اإمكان اإ�سبيلية 

اجل��ول��ة  ال�����16  ل���دور  تاأهلهما  ح�سم  وت�سيل�سي 

املقبلة و�سيتبقى فقط حتديد اأي منهما �سيتاأهل 

من �سدارة وو�سافة املجموعة اخلام�سة. يحتل 

نقاط  ب�سبع  املجموعة  ���س��دارة  حاليا  ت�سيل�سي 

ويحل  الو�سيف  اإ�سبيلية  اأم���ام  الأه����داف  ب��ف��ارق 

الفرن�سي  ري��ن  على  �سيفا  الإجن��ل��ي��زي  الفريق 

ثالث املجموعة بنقطة الثالثاء. ويحل اإ�سبيلية 

الرو�سي  كرا�سنودار  على  ال��ي��وم  نف�س  يف  �سيفا 

ري��ن. خلف  الأه����داف  ب��ف��ارق  املجموعة   متذيل 

اأم��ا حامل اللقب بايرن ميونخ ال��ذي انت�سر يف 

املجموعة  ويت�سدر  املا�سية  ال��ث��الث  اجل����ولت 

بول  رد  الأرب��ع��اء  في�ستقبل  نقاط  بت�سع  الأوىل 

بنقطة  املجموعة  متذيل  النم�ساوي  �سالزبورج 

التاأهل لثمن النهائي. ويف حال ف��وزه �سي�سمن 

نقاط  باأربع  املجموعة  و�سيف  مدريد  واأتلتيكو 

قد يقرتب من التاأهل ل��دور ال���16 يف حال فوزه 

على �سيفه لوكوموتيف مو�سكو الأربعاء.ويحل 

مان�س�سرت �سيتي مت�سدر املجموعة الثالثة بت�سع 

نقاط �سيفا الأربعاء على اأوليمبياكو�س اليوناين 

ال��ث��ال��ث ب��ث��الث ن��ق��اط وان��ت�����س��اره �سي�سمن له 

التاأهل لثمن النهائي.ومن ناحيته، يحل يف نف�س 

اليوم بورتو و�سيف املجموعة ب�ست نقاط �سيفا 

ر�سيد. ب��ال  املتذيل  مار�سيليا  اأوليمبيك  على 

بت�سع  املت�سدر  ي�ستقبل  الرابعة  املجموعة  ويف 

نقاط ليفربول فريق اأتالنتا الإيطايل الأربعاء 

وانت�ساره ي�سمن له التاأهل.اأما اأياك�س اأم�سرتدام 

و�سيف املجموعة باأربع نقاط في�ستقبل الأربعاء 

املجموعة  م��ت��ذي��ل  ال��دمن��ارك��ي  ميتالند  اأي�����س��ا 

بال ر�سيد. وتعد املجموعة ال�ساد�سة بال معامل 

بورو�سيا  يت�سدرها  ح��ي��ث  الآن  ح��ت��ى  وا���س��ح��ة 

دورمت����ون����د ب�����س��ت ن��ق��اط م��ت��ق��دم��ا ب��ن��ق��ط��ة عن 

لت�سيو الإيطايل الو�سيف والذي يتفوق بدوره 

فيما  البلجيكي،  ب��روج  كلوب  على  اأي�سا  بنقطة 

يتذيل املجموعة زينيت �سان بطر�سربج الرو�سي 

بنقطة.

مدريد – وكاالت 

ق�����رر رون����ال����د ك����وم����ان، امل����دي����ر ال��ف��ن��ي 

جنم  مي�سي  ليونيل  ا�ستبعاد  ل��رب���س��ل��ون��ة، 

اإىل  امل�سافرة  القائمة  م��ن  الفريق،  وق��ائ��د 

كييف، اليوم  دي��ن��ام��و  مل��واج��ه��ة  اأوك���ران���ي���ا 

ال��ث��الث��اء، �سمن اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة م��ن دور 

ويحتل  اأوروب���ا.  اأبطال  ل��دوري  املجموعات 

 9 بر�سيد  باملجموعة،  الأول  املركز  البار�سا 

نقاط، بينما ياأتي دينامو يف املركز الثالث، 

البلوجرانا  قائمة  و�سهدت  واحدة.  بنقطة 

ا�ستبعاد مي�سي وفرينكي دي يوجن، رغم اأن 

�سي�سرك  كومان،  اإن  قالت  عديدة  تقاريرا 

لينجليت،  ب��ج��ان��ب  ث���اٍن  ك��م��داف��ع  م��واط��ن��ه 

يف ظ��ل اإ���س��اب��ة ب��ي��ك��ي��ه. يف امل��ق��اب��ل، ت��واج��د 

رغم  بالقائمة،  دميبلي  عثمان  الفرن�سي 

اأن����ب����اء ت��ع��ر���س��ه ل���الإ����س���اب���ة خ����الل م���ب���اراة 

اأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د الأخ�����رية. وق���ال ك��وم��ان، 

خالل موؤمتر �سحفي الثنني، قبل خو�س 

“الو�سع  امل��ج��م��وع��ات  دور  ج�����ولت  راب�����ع 

يف ال��ت�����س��ام��ب��ي��ون��ز ل���ي���ج م���ري���ح ن���وع���ا م���ا، 

ل���ل���راح���ة«.  ي��ح��ت��اج��ان  ي����وجن  م��ي�����س��ي ودي 

الغيابات  لقائمة  ال��الع��ب��ان  ين�سم  وب��ه��ذا 

امل�سابني  اأي�����س��ا  ت�سم  ال��ت��ي  امل��واج��ه��ة،  ع��ن 

ب��و���س��ك��ي��ت�����س،  ���س��رج��ي��و  ب��ي��ك��ي��ه،  “جريارد 
اأن�سو  اأومتيتي،  �سامويل  روبرتو،  �سريجي 

ف��ات��ي، اأراوخ������و«. وج����اءت ق��ائ��م��ة ال��ب��ار���س��ا 

ك���ال���ت���ايل: ت���ري ���س��ت��ي��ج��ن، دي�����س��ت، األ��ي��ن��ي��ا، 

دميبلي،  برايثوايت،  بيانيت�س،  جريزمان، 

لينجليت،  ك��وت��ي��ن��ي��و،  ن��ي��ت��و،  ب���وي���ج،  ري��ك��ي 

جونيور،  ماثيو�س،  األبا،  ترينكاو،  بيدري، 

ال�سكل،  وب��ه��ذا  ك��ون��راد«.  مينجويزا،  بينا، 

مكون  اأ�سا�سي  بفريق  بر�سلونة  يلعب  ق��د 

���س��ت��ي��ج��ن، دي�����س��ت، م��ي��ن��ج��وي��زا،  “تري  م���ن 

دميبلي،  األينيا،  بيانيت�س،  األبا،  لينجليت، 

كوتينيو، بيدري، جريزمان«.

اصدار جدول الجوالت المتبقية من دوري المحترفين 

التاهل عنوان المواجهات في دوري االبطال

ميسي خارج تشكيلة البارشا 

اللجنة المؤقتة تضع الخطط لتسويق الوحدات 
االنباط – عمان 

قررت الهيئة الإدارية املوؤقتة للوحدات، يف اجتماعها الذي عقد 

برئا�سة العني وجيه عزايزة، تكليف الناطق الإعالمي حممد غنام، 

للنادي. التجارية  العالمة  لتقييم  املعنية  اجلهات  مع   للتوا�سل 

امل�ستثمرين،  جل��ذب  ت�سويق  جلنة  ت�سكيل  على  غ��ن��ام  و�سيعمل 

مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع ا���س��م وت���اري���خ واإجن�������ازات وج��م��اه��ريي��ة ن���ادي 

اإن  للنادي،  الر�سمي  للموقع  ت�سريح  يف  غنام،  وق��ال  ال��وح��دات. 

الهيئة الإدارية اأ�سدرت يف اجتماعها تعميما اإىل مدراء الأن�سطة 

الطبي  ب��ال��ربوت��وك��ول  الل��ت��زام  ���س��رورة  على  ال��ري��ا���س��ي��ة، يحث 

فريو�س  انت�سار  م��ن  للحد  الريا�سية؛  الحت����ادات  ع��ن  ال�����س��ادر 

كورونا.
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االنباط-عمان

االت�����ص��االت  رع��اي��ة  االأردن  اأوراجن  ق��دم��ت 

ال��رق��م��ي  للمحتوى  »����ض«  مل�سابقة  ال��ر���س��م��ي��ة 

ال��ع��رب��ي ل��ط��اب اجل��ام��ع��ات وال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا 

م��ب��ادرات موؤ�س�سة ويل  اإح���دى  »����ض«-  م��ب��ادرة 

ال��ع��ه��د وج��م��ع��ي��ة ����س���رك���ات ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 

ت�سجيع  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  )اإن���ت���اج(،  الأردن��ي��ة 

ال�����س��ب��اب يف اجل���ام���ع���ات ع��ل��ى اإث������راء امل��ح��ت��وى 

التقني باللغة العربية التي يتحدثها ما يقارب 

422 مليون ن�سمة، وتاأتي هذه الرعاية يف اإطار 

اإن��ت��اج  بجمعية  ال�سركة  جتمع  ال��ت��ي  ال�����س��راك��ة 

الرقمية  املجالت  يف  ال�سباب  م�ساهمة  لتعزيز 

وتطويرها.

واأط��ل��ق��ت م�����س��اب��ق��ة »�����ض« ال��ت��ي ت��ع��ق��د عرب 

من  ال�سباب  لتمكني  ُبعد  عن  الت�سال  تقنيات 

مهاراتهم  وتعزيز  التقنية  التطورات  مواكبة 

جيل  وتهيئة  العربي  التقني  املحتوى  كتابة  يف 

الإنرتنت،  على  العربية  اللغة  م�ستخدمي  من 

جتمع  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اإط���ار  يف 

وبالتعاون  اإنتاج  وجمعية  العهد  ويل  موؤ�س�سة 

وال�سراكة مع وزارة التعليم العايل.

البكالوريو�ض  ط��اب  امل�سابقة  وت�ستهدف 

خا�سة  ج��ام��ع��ة  و24  حكومية  ج��ام��ع��ات   10 يف 

الأع��م��ال،  الق��ت�����س��اد،  اأهمها  متنوعة  ف��ئ��ات  يف 

الزراعة  الهند�سة،  ال�سياحة،  الفنون،  املالية، 

وال�سحة، والذين �سيقومون بكتابة موا�سيع يف 

التخ�س�ض الفرعي املختار و�سمن الفرق التي 

اأف�سل  اختيار  ذلك  بعد  ليتم  الطلبة،  ي�سكلها 

متخ�س�سة  جلنة  قبل  من  فئة  كل  من  ثاثة 

من اأ�ساتذة جامعيني وخمت�سني يف الت�سالت 

وممثلني  واإع��ام��ي��ني  املعلومات  وتكنولوجيا 

عن موؤ�س�سة ويل العهد وجمعية اإنتاج وجممع 

اللغة العربية الأردين.

ع��ل��ى  ح���ر����س���ه���ا  الأردن  اأوراجن  واأك���������دت 

دع���م م��ث��ل ه���ذه امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ن��درج �سمن 

الجتماعية، وتركز  للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيتها 

ال���ذي���ن ه���م ق����ادة التغيري  ال�����س��ب��اب  ع��ل��ى ح���ث 

على  العربي  املحتوى  زي��ادة  يف  امل�ساهمة  على 

وفقاً  فقط   %3 ح��ال��ي��اً  ي�سكل  ال���ذي  الإن��رتن��ت 

للتكنولوجيا. ما�ست�سو�ست�ض  ملعهد 

»�ض«  مببادرة  اهتمامها  اإن  ال�سركة  وقالت 

يعك�ض �سعيها لتطوير الف�ساء الرقمي وخا�سة 

التي  الرقمية  التجارب  باأهمية  اإمياناً  العربي، 

القطاعات،  خمتلف  لتقدم  اأ�سا�سية  اأ�سبحت 

الإن��رتن��ت  ت��زاي��د الع��ت��م��اد على  اأن  اإىل  لف��ت��ة 

ب�سكل  امل�ستجد  اأزمة كورونا  ب�سكل عام وخال 

خا�ض يرافقه تزايد املحتوى الرقمي الذي ل 

اأن يكون لل�سباب الأردين واململكة م�ساهمة  بّد 

فاعلة وملمو�سة فيه.

دبي-العربية

امل���ع���روف ع��ن امل�����س��م��م الأم���ريك���ي، ت���وم ف���ورد، 

مل  ولذلك  البيئة،  بحماية  املهتمني  اأ�سّد  من  اأن��ه 

فاخرة  ي��د  �ساعة  ي�سّمم  ن���راه  اأن  م�ستغرباً  يكن 

م�سنوعة بن�سبة مئة باملئة من نفايات املحيطات.

بحلول  اأن���ه  ال��درا���س��ات  ك�سفت  اأن  ب��ع��د  وذل���ك 

العام 2050، من املتوقع اأن تفوق كمّية البا�ستيك 

املوجودة يف البحار واملحيطات كمّية الأ�سماك.

ت��ت��م��ّي��ز ه���ذه ال�����س��اع��ة ال��ت��ي حت��م��ل ت��وق��ي��ع دار 

و�سديدة  بالكامل  �سوداء  بكونها   Tom Ford
الأن����اق����ة. وه���ي ت��ع��رّب ع���ن روؤي�����ة م�����س��م��م ب����ارع يف 

ال�سواء. وقد  الأفام على  املو�سة و�سناعة  جمال 

اأن عليه  �سعر  باأنه  املجال  ه��ذا  ف��ورد يف  ت��وم  اأعلن 

حماولة القيام مبجهود للحّد من تكاثر النفايات 

التوعية  يف  ي�ساهم  اأن  اخ��ت��ار  وق��د  املحيطات.  يف 

حّل  ع��ن  والبحث  البيئّية  امل�سكلة  ه��ذه  مبخاطر 

�ساعة  لت�سميم  النفايات  ه��ذه  ا�ستعمال  عرب  لها 

فاخرة.

 Tom Ford ا����س���م  ال�����س��اع��ة  ه����ذه  حت��م��ل 

Ocean Plastic Watch، وهي م�سنوعة 
ب��ال��ك��ام��ل م���ن ال��ب��ا���س��ت��ي��ك ال����ذي ي���ت���ّم رم���ي���ه يف 

املحيطات. يحتاج ت�سنيع كل �ساعة اإىل حوايل 35 

ملّوثة  نفايات  يتّم حتويلها من  با�ستيكية  قنينة 

اإىل �ساعة فاخرة يزّينها حزام من�سوج.

هذه  ت�سنيع  »اإن  امل��ج��ال:  ه��ذا  يف  ف���ورد  ي��ق��ول 

يقّلل  ل  ت��دوي��ره  امل��ع��اد  البا�ستيك  م��ن  ال�����س��اع��ة 

بعناية  م�سنوعة  فهي  الفاخر،  طابعها  م��ن  اأب���داً 

 Ocean عبارة  حتمل  اأنها  كما  للغاية،  ومتينة 

قر�سها للتذكري باملبادرة  على  مدّونة   Plastic

ال�ساعة يف  بها كل �سخ�ض يقتني هذه  الذي يقوم 

جمال حماية البيئة.«

اأط���ل���ق امل�����س��م��م ت����وم ف�����ورد م���ع ه����ذه ال�����س��اع��ة 

وهي  البا�ستيك«.  من  »البتكار  وجائزة  م�سابقة 

 5 على  ميتّد  ال��ذي  التعاون  �سمن  تندرج  م��ب��ادرة 

 Tom Ford دار  ب��ني  وال���ذي يجمع  ���س��ن��وات، 

اأدري�����ان غرونييه  امل��م��ث��ل  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  واحل��م��ل��ة 

امل�سابقة  ه��ذه  تتمّيز  امل��ح��ي��ط��ات.  تنظيف  ب��ه��دف 

ل اإىل بديل  بكونها مفتوحة اأمام كل �سخ�ض يتو�سّ

للبيئة . للبا�ستيك يكون �سديقاً 

أورانج األردن راعي االتصاالت الرسمي لمبادرة »ض« 
للمحتوى الرقمي العربي

من مصمم عالمي.. ساعة فاخرة مصنوعة من نفايات المحيطات

لن تصدق.. عفن خضار وفاكهة 
يحصد أشعة ويقلبها كهرباء!

العربية-وكاالت 

م�سنوعة  جديدة  فلورية  م��ادة  ف��ازت 

م����ن ن���ف���اي���ات ال���ف���اك���ه���ة واخل���������س����راوات 

البنف�سجية  ف���وق  الأ���س��ع��ة  حت�����س��د  ال��ت��ي 

اإىل  ال�سم�ض وحت��ول��ه��ا  م��ن  امل��رئ��ي��ة  غ��ري 

ك���ه���رب���اء، ب������اأول ج����ائ����زة ع���ل���ى الإط�����اق 

جيم�ض  ج���ائ���زة  وه���ي  »ال����س���ت���دام���ة«،  يف 

ن�سرته  مل��ا  وف��ق��ا  وذل����ك   ،2020 داي�����س��ون 

»ديلي ميل« الربيطانية.

Aureus على  ا�سم  اإطاق  فقد مت 

املحا�سيل  نفايات  م��ن  امل�سنوع  البتكار 

تثبيتها  مي��ك��ن  وال���ت���ي  ت���دوي���ره���ا  امل���ع���اد 

فوق  الأ�سعة  حل�سد  املباين  جوانب  على 

املرئية. البنف�سجية غري 

وتو�سل اإىل الخرتاع املبتكر مهند�ض 

بالفلبني  م��ان��ي��ا  يف  م��اب��وا  ج��ام��ع��ة  م��ن 

ي��دع��ى ك���اريف اإه����رن م��وغ��ي، ح��ي��ث �سنع 

موغي، الذي ح�سل على جائزة بقيمة 30 

األف جنيه اإ�سرتليني مل�ساعدته يف ت�سويق 

ا�ستخا�ض  ع��ن ط��ري��ق  امل���ادة  الخ����رتاع، 

الفاكهة  م��ن  الع�سوية  الإن����ارة  م��رك��ب��ات 

واخل�سراوات مثل اجلزر.

وت��ع��م��ل ه����ذه امل���رك���ب���ات ع��ل��ى حت��وي��ل 

عالية  البنف�سجية  ف���وق  الأ���س��ع��ة  ���س��وء 

ال��ط��اق��ة اإىل ���س��وء م���رئ���ي، ب��ي��ن��م��ا ت��ق��وم 

بتحويل  باملادة  املت�سلة  ال�سم�سية  الألواح 

هذا ال�سوء املرئي اإىل كهرباء.

عفن خ�سار وفواكه

ف���ي���م���ا ا����س���ت���وح���ى امل���ه���ن���د����ض ال�������س���اب 

الأ���س��ع��ة  ���س��وء  اأن  حقيقة  م��ن  اخ��رتاع��ه 

حتى  البزوغ  يف  ي�ستمر  البنف�سجية  فوق 

ال�سم�ض  فيها �سوء  يغيب  الذي  الأيام  يف 

القامتة. ال�سحب  ب�سبب 

اأوري���و����ض  ت�����س��ط��ف م����ادة  اأن  ومي���ك���ن 

لتحويلها  ال��ربج��ي��ة  ال��ك��ت��ل  ج��ان��ب  ع��ل��ى 

���س��م�����س��ي��ة ع��م��ودي��ة«  »م������زارع ط���اق���ة  اإىل 

وتزويدها بالطاقة بتكاليف زهيدة.

اجل��دي��دة  امل���ادة  م��زاي��ا  تقت�سر  ل  كما 

واإمنا  فح�سب،  املنخف�سة  التكاليف  على 

ت�سمل فوائد متعددة، على راأ�سها حتقيق 

اإعادة تدوير منوذجي وحل مل�سكلة نفايات 

يف  ت�ساهم  والتي  واخل�سراوات،  الفاكهة 

تهدره  الذي  الطعام  ما يقرب من ن�سف 

الأ�سر، وفًقا لدرا�سة اأجريت عام 2018.

حل علمي مل�ساكل الطاقة

وت���وف���ر م�����ادة اأوري�����و������ض ح���ا ع��م��ل��ي��ا 

لإحدى م�سكات الطاقة ال�سم�سية، التي 

ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال�����س��وء امل���رئ���ي، مم���ا يعني 

الغائمة  الأي��ام  خ��ال  كفاءتها  انخفا�ض 

اأو املمطرة.

وت�����دع�����م م��������ادة اأوري�������و��������ض ال���ط���اق���ة 

الأ�سعة  امت�سا�ض  خال  من  ال�سم�سية، 

غ���ري امل��رئ��ي��ة ط����وال ال���وق���ت، ف��ي��م��ا يعد 

التي  ال��ب��دي��ل��ة  ال��ط��اق��ة  مل�����س��ادر  حت�سينا 

حت��رق ال��وق��ود الأح��ف��وري، وه��ي م�سادر 

لنبعاثات  م�سدر  واأك��رب  م�ستدامة  غري 

غ����ازات الح��ت��ب��ا���ض احل�����راري م��ث��ل ث��اين 

الكربون. اأك�سيد 

بدورها، نقلت وكالة الطاقة الدولية، 

اأكرث  الوقود الأحفوري ل يزال ميثل  اأن 

العاملية،  ال��ط��اق��ة  منتجات  م��ن   %81 م��ن 

الوقود  العامل يف حرق  ا�ستمر �سكان  واإذا 

الأح�����ف�����وري ب���امل���ع���دل احل�������ايل، ف�����س��وف 

ال��غ��از  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  الإم������دادات  ت�ستنفد 

يعني  م���ا   ،2060 ع����ام  ب��ح��ل��ول  وال���ن���ف���ط 

حتمية و�سرورة اإعطاء الأولوية للبدائل 

املتجددة.

داي�سون  جيم�ض  ج��ائ��زة  اأن  اإىل  ي�سار 

مُت���ن���ح ���س��ن��وي��اً ل��ل��ط��اب اجل��ام��ع��ي��ني اأو 

العامل،  م�ستوى  على  اجل��دد  اخلريجني 

الربيطاين  وامللياردير  املخرتع  واأ�س�سها 

داي���������س����ون ال�������ذي ي���ع���د اأغ�����ن�����ى رج������ل يف 

بريطانيا.


